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سخن����یدرآ ��از 
ايران همانند ديگر جوامع در دهههای اخير به گونهای فزاينده به سوی بدل شدن به جامعهای
شهری در حال تحول است .اين شهری شدن گرچه فرصتهای نوينی را برای توسعهای
همهجانبه فراهم میآورد ،اما شهرهای ايرانزمين را با چالشهايی عميق و گسترده مواجه
كرده است .اين چالشها كه شايد ورود مدرنگرايی در ايران و تغيير ساختار شهرها در همه
ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی ،نقطه آغازين شكلگيری آنها باشد ،در سه
زمينه قابل زندگي بودن ،حركت و كااليی شدن شهرها نمايان شدهاند.
در پاسخگويی به تعارضات و چالشهای موجود ،سياستهای اقتدارگرا به سبب ناهماهنگي
اركان توسعه ،اقدامات بخشي از سوي نهادها ،تصديگري و تداخل وظايف آنها ،موفق نبوده
و نهايتاً شهرها را باناكارآمدیهاي بيشماري مواجه كرده است .در چنين شرايطی به نظر
میرسد كه بازخواني و بازآفرينی انديشه ايرانشهری در چارچوب يک دستوركار شهری جديد
در روزگار معاصر ،بتواند از طريق بازتعريف هويتي ،فرايندي و ساختاری ،چارچوبی بنيادين را
برای خروج از چالشهای معاصر شهرهای ايران فراهم نمايد .ايرانشهر نتيجه تجربه تاريخی
ل
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يک ملت است كه توانايی بازآفرينی و بازتوليد تحوالت انديشهورزی و همچنين تحوالت
فرهنگی ،اقتصادی ،سياسی و اجتماعی تاريخی خود را داشته است و از اين رو میتواند به
عنوان يک نظام معرفتی مبنای بازانديش�ی انگارههای توس�عه شهری قرار گيرد .بازآفرینی
شهری اصلیترين سياست وزارت راه و شهرسازی برای پيگيری بحث قابليت زندگی در
شهرها است كه به سبب توجه تو مان به راهكارهای اقتصادی ،اجتماعی ،زيستمحيطی
و كالبدی -فضايی بر پايه شناخت اين نظام معرفتی قادر خواهد بود در مقابله با ماهيت
چندوجهی معضات بافتهای ناكارآمد شهری راهگشا باشد .علت اتخاذ اين سياست ،تغييرات
رخ داده در روندهای كلی ،تحوالت جمعيتی و نحوه مديريت شهری و در نتيجه تغيير صورت
مسئله شهرسازی است .از آنجا كه شهر يک سازمان اجتماعی است نه يک فضای كالبدی،
در اين برنامهها و سياستها بازآفرينی سازمان اجتماعی شهر بيش از فضای كالبدی آن مورد
اهميت قرار میگيرد و بدون شک مردم مخاطبان اصلی برنامههای بازآفرينی هستند .بر
اين مبنا ،توانمندكردن مردم محات ناكارآمد و افزايش منزلت اجتماعی ،مهمترين هدف در
برنامهريزیها و اقدامات صورت گرفته در اين دوره بوده است.
اميد است با همدلی و همسويی همه بخشها در عينيت بخشيدن به آرمانهای نظام مقدس
جمهوری اسامی ايران از طريق برنامههای بازآفرينی اجتماعمدار ،در راستای توجه به جنبه
انسانی توسعه ،دستيابی به شهری با كيفيت محيطی باال و در شأن مردم گامهای موثر و
اثرگذاری در تحقق عدالت اجتماعی در ايران عزيز برداشته شود.
عباسآخون�دی
تابستان
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مقدم��ه
تحوالت سريع و نامتوازن جمعيت شهری در ايران كه هماكنون در برگيرنده  7درصد از
جمعيت كل كشور است ،اگرچه فرصتهای نوينی را برای توسعه فراهم میآورد ،اما چالشهايی
عميق و گسترده در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زيستمحيطی در شهرها را به همراه
داشته است كه در صورت عدم اتخاذ برنامههای صحيح و پيشگيرانه منجر به گسترش
نابسامانی در شهرها و نزول كيفيت زندگی شهروندان میشود .نمودهای اين نابسامانی به
شكل عرصههای ناكارآمد در كشور ،گسترههای وسيعی از شهرها را در برگرفته است .بر اساس
آمارهای موجود هماكنون  3درصد از بافتهای شهری با جمعيتی حدود  19ميليون نفر ،با
چالشهای نزول كيفی زندگی شهری روبهرو است .در حال حاضر عمده چالشهای پيشروی
شهرهای ايران را میتوان در قالب مواردی چون :فاصله و شكاف طبقاتی ،گسترش نابرابری در
دسترسی به منابع و خدمات شهری ،قطبی شدن شهرها ،تشديد مخاطرات زيستمحيطی و
تشديد ابعاد گوناگون فقر شهری (در تمامی ابعاد آن از قبيل فقر درآمدی ،بهداشتی ،آموزشی،
خدمات اجتماعی و پايه) نام برد؛ كه خود سبب شكلگيری معضاتی ثانويه گرديدهاند:
ج
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 شكلگيری حاشيهنشينی و بروز انواع آسيبهای اجتماعی كاهش اعتماد اجتماعی ميان شهروندان و افول سرمايههای اجتماعی تابآوری پايين و بحران ايمنی تنزل كيفی محيطزيست (آلودگیها ،بحران آب و تخريب زيستبومها) بحران هويت ،افت منزلت مكانی و كمتوجهی به حفاظت از ميرا معنوی،طبيعی و ملموس
 ناكارآمدی نظام جابهجايی ،حركت و حملونقل كااليی شدن زندگی شهری عدم يكپارچگی و هماهنگی در مديريت شهریبیشک تبعات اين چالشها محدود به اين عرصهها نمیشوند و ساير پهنههای شهری
و شهروندان را در مقياسی سرزمينی تحت تاثير قرار میدهند .پيچيدگی و برهمكنش
ميان اين چالشها از سويی و گستردگی ابعاد و دامنه تاثيرگذاری آنها بر كيفيت زندگی
شهروندان از سوی ديگر ،ضرورت اتخاذ نگرشی همهجانبه ،جامع و ريشهای به مسائل را
پيش رو مینهد .بدون توجه به علل پيدايش و گسترش اين نواحی و اتخاذ تدابير پيشگيرانه،
با نگاه صرفاً كالبدی و پروژهمحور و بدون توجه به هم افزايی ،همزبانی و مشاركت كليه
ذينفعان و ذينفوذان ،نمیتوان به راهحلی برای مواجهه با نابسامانیهای اقتصادی ،اجتماعی
فرهنگی فزاينده در زندگی روزمره شهروندان دست يافت .از اين رو ارتقا كيفيت زندگی
و
ِ
شهری موضوعی است كه میبايست به عنوان هدف غايی و تعهد مشترك تمامی دستگاهها و
سازمانهای مختلف در قوای سهگانه كشور شناخته شود تا در يک شبكه همكاری گسترده
ميان دستگاههای دولتی و شهرداریها و با مشاركت تمامی شهروندان و نهادهای غيردولتی و
مردمی ،برنامهها و اقدامات الزم به صورت هماهنگ و يكپارچه در جهت بهبود شرايط زندگی
شهروندان تهيه و به اجرا رسند.
در چنين شرايطی ،روشها و رويكردهای سنتی در برنامهريزی و هدايت توسعه شهرها در عمل
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نتوانستهاند پاسخ مناسبی برای اين مشكات كه روز به روز در حال گسترش هستند فراهم كنند.
در همين راستا ،با توجه به تاكيد دولت يازدهم به ارتقا كيفيت زندگی شهروندان در سراسر
نقاط كشور ،وزارت راه و شهرسازی با ارزيابی و آسيبشناسی سياستها ،برنامهها و اقدامات به
عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری و همچنين بازخوانی شهر امروز و شناخت صحيح
مسائل و مشكات گريبانگير شهرها ،با آگاهی از مسائل و چالشهای پيشرو و نيز ظرفيتهای
موجود ،سياست جديدی را در قالب يک دستوركار شهری نوين با عنوان بازآفرينی شهری ارائه
نموده است .اين رويكرد چهار هدف اصلی كاهش فقر شهری و پيشگيری از بازتوليد آن ،ارتقا  .1امكانات و خدمات روبنايی
تابآوری شهری ،ارتقا هويت و حفاظت از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و همچنين ارتقا
انسجام اجتماعی شهروندان را دنبال میكند .بازآفرينی شهری پايدار ضمن توجه تو مان به
درمان مسائل و تهديدها و همچنين بهرهمندی از فرصتها و ارزشهای موجود،
پيشنگری و
ِ
مختلف دستگاهها و نهادهای متولی به منظور  .2مسكن
ِ
مديريت و هدايت شبكهای هماهنگ از اقدامات
بسيج نيروهای مادی و معنوی در شهرها برای ارتقا كيفيت زندگی شهروندان در دستوركار قرار
میگيرد .اهداف در حال پيگيری در اين رويكرد به روشنی متضمن تحقق سياستهای اقتصاد
مقاومتی در دستيابی به اقدامات عملی خواهد بود .بازآفرينی شهری سياستی جامع و يكپارچه
برای حل مشكات شهرهاست ،به نحوی كه منجر به ارتقا شاخصهای زيستپذيری و كيفيت  .3شبكه تاسيسات شهری و محلهای و
فضاهای شهری
زندگی شهروندان شود .بازآفرينی شهری در برگيرنده شبكهای از اقدامات و برنامههای منعطف
در مقياسهای فضايی مختلف و در مسير اهداف توسعه پايدار است .اين رويكرد همهجانبه،
مشاركتی ،فرايندمبنا ،راهبردی ،شهرنگر و اجتماعمحور سياستها و برنامههای بازآفرينی است
كه در تمامی سطوح ،مشاركت حداكثری كنشگران و ذينفعان ،بويژه مردم را به همراه دارد.
نكته حائز اهميت اين است كه بازآفرينی شهری و ارتقا كيفيت زندگی شهروندان در گرو
تعريف و اجرای مجموعهای متصل از برنامهها و اقدامات هماهنگ و همافزا ،در مقياس شهری
تصوير  :1سهگانه كالبدی برنامههای
و محلهای به شرح نمودار زير میباشد كه در محات و محدودههای هدف پيگيری خواهد شد.
بازآفرينی
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نمودار :1اركان بازآفرينی شهری پايدار در مقياس شهری و محلهای

محات و محدودههای هدف بهسازی و نوسازی شهری عبارتند از:

بافتهایتاریخی :منعكسكننده ارزشهای فرهنگی -تاريخی شهر بوده و از تعامل انسانو محيط پيرامون در طول تاريخ شكل گرفته و به لحا ويژگیهای شكلی و ساختار متشكله،
قابل تمايز از ساير پهنههای شهریاند .اين محدودهها دربردارنده ثروتهای فرهنگی و ميرا
تاريخی -معنوی و طبيعی شهر هستند.

تصوير  :2بافت تاريخی ،يزد

بافتهایناکارآمدمیانی :محدودهها و محلههايی از شهر اطاق میگردند كه در پيرامونهسته تاريخی شهر شكل گرفته و در رده بافتهای شهری محسوب میشوند .اين پهنههای
شهری به دليل ناپايداری كالبدی ،ناكارآمدی زيرساختهای شهری ،ناهنجاری اجتماعی و
نابسامانی كاركردی ،دچار ركود و فرسودگی شده ،عناصر متشكله آن اعم از تأسيسات روبنايی
و زيربنايی ،ابنيه و مستحدثات ،ناكارآمد شده و ساكنان آن از مشكات متعدد اقتصادی،
و
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اجتماعی ،فرهنگی و كالبدی رنج میبرند.

پهنههایشهریباپیشینهروستایی به بخشهايی از شهر با هسته روستايی اطاقمیگردد كه بر اثر گسترش بیرويه و شتابان در عرصه كنونی شهرها ادغام شدهاند .اين محات
به دليل دوگانگی ساختار شكلی ،سازمان فضايی اجتماعی-كاركردی دچار نابسامانیهای متعدد
شدهاند .ناپايداری كالبدی ،نابسامانیهای فضايی ،ناكارآمدی زيرساختها و كمبود خدمات
شهری و محلهای و نيز مسائل فرهنگی -اجتماعی از جمله مسائل عمده اين مناطق میباشد.

سکونتگاههای یررسمی :به محدودهها و محلههايی اطاق میگردند كه ناشی از گسترش
شتابان شهرها ،توسعه ناموزون دهههای اخير درون يا خارج از محدوده شهرها شكل گرفته
و گسترش يافتهاند .اين بافتها به طور عمده مهاجرين روستايی و محرومان شهر را در خود
جای دادهاند و بدون مجوز و خارج از برنامهريزی رسمی و قانونی توسعه شهری ،درون يا خارج
از محدوده قانونی شهرها به وجود آوردهاند.
بر اين اساس ،بازآفرينی شهری در قالب  9گام پيگيری و به انجام رسيده است .اگرچه اين
گامها عمدتا به صورت همزمان و موازی در دستوركار قرار گرفتهاند ،لكن ماهيت فرآيندی از
نظر تا عمل و ميزان اثربخشی و ارتباط آنها با يكديگر مدنظر بوده است .به عبارتی نظمبخشی
و ساماندهی برنامهها و اقدامات بازآفرينی شهری در قالب اين  9گام دستاورد ارزشمندی بود
كه شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در اين دوره به آن نائل شد .مجموعه
در پيش تاشی است برای مستندسازی موجز اقدامات و معرفی اهم عملكرد اين شركت در
دولت يازدهم .اخذ نظرات و پيشنهادات مسئوالن و مديران ،كارشناسان و متخصصان و تمامی
كنشگران در اين فرآيند ياریرسان خواهد بود.
در پايان از حمايتها و راهنمايیهای ارزشمند مقام عالی وزارت جناب آقای دكتر آخوندی
و همچنين همراهی و همانديشی اساتيد ،صاحبنظران و متخصصان عالیقدری كه در اين
مسيرهمراهی فرمودند ،عميقا قدردانی میشود.
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محمدسعیدای�زدی
تابستان

تصوير  :3بافت ناكارآمد ميانی ،بندرعباس

تصوير  :4پهنههای شهری با پيشينه روستايی،
گرگان

تصوير  :5نمونهای از سكونتگاههای غيررسمی،
اسامآباد ،گرگان

بـافت تاریخـی -یـــزد

بافت ناکـارآمد میــانـی -تهـــران

ب

سکونتـگاه غیررســمی -تبــریـز

بازآفرینی ش ری روی ردی است با وجه
وامان به راه ارهای اقت ادی اجتماعی
زی ت محی ی و کا ی ف ایی در مقابله
با ماهیت چن وج ی مع ال بافت های
ناکارآم ش ری
دکتر ع اس آخون ی

با گ شت بیش از دو دهه از شرو  برنامهها و
اقداماتبهسازیونوسازیدرایران،تعری وتبیین
ی چارچو ن ریبرایایندستهازبرنامههاو
اقداماتمنطب بروی گیهایپهنههایناکارآمد
ونیزتبیینسندییکپارچهبرایالزامآورنمودن
اینبرنامهوسیاستها رورتیافت بازاندیشی
در انگارههای توسعه شهری با ت کید بر ارتقا
شاخ هایزیستپ یریوکیفیتزندگیشهری
درقال سیاستبازآفرینیشهرینخستینگامی
بودکهدرایندورهازدولتدربرنامهواقدامات
بهسازیونوسازیشهریموردتوجهقرارگرفت 
شرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریبه
عنوانمتولیاینبخشدروزارتراهوشهرسازی
تمامیسیاستها،برنامههاواقداماتخودرابر
ایناساسموردبازنگریوتدقی قرارداد 

یی چـارچوب ن ری

وی ا ول م انی سیـاست ها و
راه ـردهای

بـازآفرینی شـ ری
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بازنگریوتدقی ساختاربرنامهریزیواقدامدرشرکتمادرتخصصیدرراستای
تحق سیاستبازآفرینیشهریبهشر زیراست

نمودار :1-1ساختار اقدامات در شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی
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تهیهوتصوی سندملیراهبردیاحیا،بهسازی،نوسازیوتوانمندسازی
بافتهایفرسودهوناکارآمدشهری
مصو هی توزیران

عدم همسويی سياستها و اقدامات دستگاهها ،فقدان سياستگذاری يكپارچه و روشن در مواجهه
با مسائل بافتهای ناكارآمد شهری و عدم همكاریهای ميانبخشی بعنوان سه آسيب اصلی
زمينهساز تدوين سند ملی بازآفرينی شهری گرديد .سند ملی راهبردی احيا ،بهسازی و نوسازی
و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری ،توسط گروهی از متخصصان ممتاز كشور و با
همفكری و همانديشی جمع گستردهای از صاحبان انديشه و مديران با تجربه كشور تهيه گرديد
و در شهريور ماه  1393توسط هيئت محترم وزيران( ،در راستای ماده  16قانون حمايت از احيا،
بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری مصوب  )13مصوب شد.

تصوی  الحا مواردیبهسندملیراهبردیاحیا،بهسازیونوسازیو
توانمندسازیبافتهایفرسودهوناکارآمدشهری درهی تدولت تاری 

تصوير  :2-1سند ملی راهبردی احيا ،بهسازی ،نوسازی
و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری

تصوير  :1-1مصوبه سند ملی راهبردی احيا ،بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای
فرسوده و ناكارآمد شهری و الحاقيه
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تشکیلکارگروهها،شوراهاوکمیتههایتخصصی

راهاندازیشورایسیاستگ اریوتشکیل جلسهبهمن ورمشاورهوراهبری
برنامههایبازآفرینیستادیواستانی 
در آبان ماه 1392،شورای سياستگذاری شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران
به منظور هدايت و راهبری فرايند سياستگذاری و برنامهريزی تشكيل شد .عاوه بر مديرعامل
و اعضای هيئت مديره و تعدادی از مديران شركت؛ اعضای اصلی شورای سياستگذاری
عبارتند از  :س�يد محمد بهشتی ،پرويز پي�ران ،سيد محس�ن ح�بيبي ،مه�دی حج�ت ،پيروز
حناچ��ی ،هادی خاني�كی ،مظفر ص�رافی ،مج�تبی رفيعيان ،مح�مدحس�ن طالبيان ،حس�ين
عبده تب�ريزی ،غام�رضاكاظم�يان ،محسن گ�ودرزی ،س�عيد مع�يدف�ر ،بهروز ه�ادي زنوز،
س�يدرضا هاش�می.
شـرکت مادر تخصـصی عمران و بهسازی شهری ایران
میدان ونک ،خیابان شهید خدامی ،پالک 51
تلفــــن 0 2 1 -8 8 5 7 1 0 :
دورنگار0 2 1 -8 8 7 7 9 8 9 2 :
وب سایت w w w . u d r c . i r :

نمودار  :2-1جايگاه شورای سياستگذاری در چشمانداز عملكرد شركت مادر

4
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تصوير  :3-1بروشور معرفی شورای سياستگذاری
شركت مادرتخصصی

تصوير  :4-1اعضای اصلی شورای سياستگذاری شركت
مادرتخصصی
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تصوير  :5-1طرح جامع ساماندهی منظر راههای كشور

تصوير  :6-1جلسات كارگروه معماری راه

تشکیلکارگروهمشتر شرکتمادروسازمانراهداریوحملونقلجادهای
درخصو معماریراه
به دنبال طرح موضوع توجه به ابعاد مختلف م ثر بر ايجاد تا مديريت بهرهبرداری از راههای
برونشهری ايران ،توسط مقام عالی وزارت ،در اواخر سال  93و به موازات ورود وزارت راه و
شهرسازی به حوزه مسئوليتهای اجتماعی ،توجه به معماری و منظر راه در مديريت اجرايی
تمامی راهها و جادههای كشور ،در دستوركار قرار گرفت .پس از انجام مذاكرات و مطالعات اوليه
ميان زيرمجموعههای مرتبط با موضوع از وزارتخانه متبوع ،بهمنظور تهيه دستورالعملی روشن
و مورد استناد برای پيشبرد كار ،بنا به دستور مقام عالی وزارت ،تفاهمنامهاي مابين سازمان
راهداري و حملونقل جادهاي و شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران ،
منقعد و بر سه موضوع اصلی زير متمركز گرديد.1 :تهيه دستورالعملها و راهنماهاي كاربردي
ناظر بر معماري راه .2 ،احياي سكونتگاههاي موقت و كاروانسراهاي ميانراهی تاريخی و
ارزشمند در حاشيه جادهها و بهرهگيري از آنها به عنوان مراكز خدماتی -رفاهی -امدادي
جادهاي و راهدارخانه و  .3برگزاري سمينارهاي آموزشی مشترك.
در راستاي عملياتی شدن مفاد تفاهمنامه مذكور ،كارگروهی تحت عنوان معماري راه  ،با
حضور نمايندگانی از سازمان راهداري و حملونقل جادهاي ،شركت مادر ،شركت ساخت
و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور ،مركز تدوين مقررات و ايمنی حملونقل وزارت راه
و شهرسازی و جامعه دانشگاهی تشكيل شد كه پيگيري و انجام موضوعات فوق را از آغاز
شكلگيری ( )1395 4 2تاكنون (  ،)96 5 2در دستوركار دارد .مهمترين خروجیهای اين
كارگروه تاكنون را میتوان به شرح زير عنوان نمود:
الف) طرح جامع ساماندهی منظر راههای كشور (در دست تهيه)
ب) طرح جامع ساماندهی منظر محور تهران -ديزين (در دست تهيه)؛
ج) طرح مستند شناسايی و معرفی تجارب بهرهبرداری مجدد از ميرا معماری
ارزشمند وابسته به راه ؛
د) برگزاری سلسله نشستهاي موضوعی دفتر سيزدهم با عنوان معماری منظر راه؛
رهيافتی نوين در ارتقای كيفيت نظام حملونقل درون و برون شهری .
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تشکیلکارگروهمشتر شرکتهایعمرانوبهسازیوراهآهنجمهوریاس می
ایران تن ی چارچو همکاریمشتر ،تعری پرو ههایمشتر ،همایشو  
كارگروه همكاری مشترك شركتهای راه آهن جمهوری اسامی ايران و مادرتخصصی عمران
و بهسازی شهری ايران از سال  1394ميان شركت راه آهن جمهوری اسامی ايران و شركت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران با اهداف ذيل به منظور هدايت مداوم جريان
فعاليتهای مشترك راه اندازی شد :تاش در جهت ارتقا كيفيت محيطی در فضاهای مرتبط با راه
آهن در سطح كشور در راستای افزايش رضايتمندی شهروندان ،بهره مندی از فرصتهای علمی
و عملی ،برقراری ارتباط ميان حوزههای تخصصی به منظور تاكيد بر اهميت موضوع بازآفرينی
راه آهن و تقويت تخصصی آن  ،آگاهسازی كليه كنشگران در فرآيند ارتقا كيفيت ايستگاهها و
مسيرهای راه آهن .اعضای رسمی كارگروه عبارتند از :مديركل دفتر مهندسی و نظارت بر تاسيسات
زيربنايی شركت راه آهن  -مديركل دفتر ساختمان و تاسيسات راه آهن شركت راه آهن  -مديركل
ترويجی شركت
دفتر خدمات ايستگاهی شركت راه آهن  -مديركل دفتر مطالعات كاربردی و امور
ِ
مادر  -مديركل دفتر راهبری و هدايت طرحهای بازآفرينی شركت مادر.

 عضویت و همکاری با کارگروه مکانیابی ایستگاههای راهآهن، معماری
ایستگاههایراهآهن
تشکیلکارگروهمنطقهایبهسازیمنا

تصوير  : -1همايش شهرسازی ريلپايه

نابسامانشهری

در  16دسامبر  2 6نخستين اجاس منطقهای وزرای مسكن و شهرسازی كشورهای آسيا و
اقيانوسيه (  )A PM C HU Dبا موضوع مسكن و اسكان بشر برگزار گرديد .در بيانيه دهلی نو وزرای
مسكن و شهرسازی  6كشور عضو ضمن پذيرش چالشها و مسائل خا توسعه شهری
منطقه آسيا -اقيانوسيه تعهداتی را در چارچوب اهداف توسعه هزاره متقبل شدند .بر اساس
بيانيه اجاس دوم وزاری مسكن و شهرسازی كشورهای آسيا -اقيانوسيه ،)13 7( ،شركت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران به نمايندگی از وزارت راه و شهرس�ازی (دولت
جمهوری اس�امی ايران) نسبت به راهاندازی كارگروه تخصصی منطقهای بهسازی مناطق
6

تصوير  :7-1كارگروه معماری راه -مشترك با سازمان
راهداری و حمل و نقل جادهای

تصوير  :9-1ششمين اجاس وزرای مسكن و
شهرسازی آسيا و اقيانوسيه-دهلی نو2 16 -
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تصوير  :1 -1نشست شورای حكام مركز اسكان بشر
سازمان ملل متحد

نابسامان اقدام نمود .هدف اين كارگروه عمليات اجرايی نمودن بندهای برنامه اجرايی اجاس
آپامچود ،ايجاد زمينههای تبادل دانش و تجربيات در ارتباط با بهسازی بافتهای فرسوده و
غيررسمی و ايجاد شبكهای متشكل از نهادهای پژوهشی ،نهادهای دولتی و جامعه مدنی در
بين كشورهای منطقه آسيا  -اقيانوسيه میباشد.
اهم اقدامات كارگروه منطقهای بهسازی مناطق نابسامان شهری:
الف -حضور پررنگ كارگروه در ششمين اجاس وزرای مسكن و شهرسازی آسيا و
اقيانوسيه از تاريخ  14تا  16نوامبر  2 16در شهر دهلی نو ،كشور هند
ب -شركت نشست شورای حكام مركز اسكان بشر سازمان ملل متحد
ج -اولين نشست هيئت رئيسه اجاس ششم وزرای مسكن و شهرسازی كشورهای
منطقه آسيا -اقيانوسيه (  )A PM C HU Dمی - 2 17نايروبی -كنيا

تشکیلکارگروهآموز 

تصوير  :11-1نشست هيئت رئيسه اجاس ششم وزرای
مسكن و شهرسازی كشورهای منطقه آسيا -اقيانوسيه
2 17-

كارگروه آموزش با توجه به محوريت و نقش مساله آموزش در بهترسازی بافتهای هدف
بازآفرينی و تحقق اهداف و آرمانهای شركت تشكيل شد و با هدايت و راهبری دكتر پرويز
پيران و با حضور اعضای ستادی و مدعوينی مرتبط با امور آموزشی ،با اين اهداف تشكيل شد:
بازانديشی مفهوم آموزش با توجه به تفاوت آموزش و اطاعرسانی ،تعريف ادبيات مشترك
از تعريف آموزش و تعاريف مرتبط با آن ،توجه ويژه به ابزارهای آموزشدهنده به دليل نبود
اعتماد الزم بين دولت و مردم ،تناسب آموزش با برنامه و طرحهای موجود و. ...

تشکیلکمیتهمستندسازیوبان ا

تصوير  :12-1كارگروه آموزش

عاتی

به منظور انسجام اطاعات و مستندسازی طرحها و پروژههای مطالعاتی و اجرايی شركت
مادر در سطوح ستادی ،استانی و ملی ،اين كميته تشكيل شد و به همين منظور با تشكيل 7
جلسه در دفتر مديرعامل و معاونت ساماندهی و بازآفرينی شهری پايدار ،موضوعات و مصوبات
مطرحشده در آن جلسات را جمعبندی و پيگيری كرد .از مهمترين اقدامات و بروندادهای
برآمده عبارتند از تدقيق شرح خدمات تي مستندسازی طرحها و پروژههای شركت مادر و
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عملياتی شدن آن در برنامه اجرايی كه تا امروز در  4استان (يزد ،مازندران ،بوشهر و ايام)
عملياتی شده و در استانهای ديگر نيز در حال پيگيری و انجام است .از ديگر اقدامات برآمده از
اين جلسات ،تدوين جدول مستندسازی تخصصی دفاتر ستادی در سه سطح (بانک اطاعاتی،
تهيه شناسنامه و بررسی ميدانی گسترده) میباشد.
کارگروهمدیریتبحرانوپدافند یرعامل

تشکیلکارگروهمحر توسعهباهد تهیهوتدوینراهنماودستورالعملتعری ،
هدایتوپایشپرو ههایمحر توسعه

تدوینوتبیینمفاهی پایهدرقال دستورالعملها،شیوهنامههاو
بخشنامهها
 تبيين چارچوب مفهومی بازآفرينی شهری (كاهش فقر شهری ،افزايش هويت و منزلتمكانی ،افزايش تابآوری شهری ،افزايش حكمروايی محلی
 تهيه و تدوين بيانيهها و دستورالعملهای هدايتكننده جريان بازآفرينی تدوين دستورالعمل و شيوهنامه تهيه طرحها -شناسايی كنشگران ذینفع و ذینفوذ در فرايند بازآفرينی شهری

تدوینسندسیاستهایفرهنگیبازآفرینی
تدوینشیوهنامهمطالعاتمحدودههاومح تهد بازآفرینی
 تدوینشیوهنامهشناساییمحدودههاومح تناکارآمدهد 
بازآفرینیشهری
تدویندستورالعملجریانسازیبازآفرینیدرمحدودههاومح ت
تدوینشر خدمات ر جامعبازآفرینیشهریپایدار

تصوير :13-1سياستهای فرهنگی ،رويكردهای اصلی،
شرح خدمات و شيوهنامههای بازآفرينی شهری
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تدوینبیانیهحفاظتازبافتتاریخیوتصوی درشورایعالیشهرسازی
ومعماری
تهیهدستورالعمل راحی معماریو راحیشهری درمحدودههاو
مح تهد جهتاب بهاداراتکلراهوشهرسازیاستانها
تصوی در تخص بازآفرینیشهریدرن امفنی-اجراییکشور
درشورایعالیفنیوامورزیربنایی
تهیهوتن ی واص

اسنادراهبردی

 اصاح ساختار و اساسنامه شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی با تأكيد بر نقشتسهيلگری اين نهاد

 تنظيم شيوهنامه برای تهيه اسناد استانی ،شهری ،محلی و تدوين و تدقيق فرايندراهبری و تصويب آن

 تهيه سند بازآفرينی شهری پايدار و تدوين شرح درس مذكور به منظور برگزاری دورهارتقا پايه با همكاری دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان

 تهيه سند طراحی همخوان با زمينه و تدوين شرح درس مذكور به منظور برگزاریدوره ارتقا پايه با همكاری دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان

تصوير  :14-1دستورالعمل اجرايی ،شيوهنامه و راهنمای
تهيه طرحهای بازآفرينی شهری

ا لی ری سیاست وزار را و ش رسازی برای
پی یـری بح قـابلیت زن ی در ش ـرها که
م مـامی رو مادی و اری ـی و
مح
اری و فرهن ی ما ه تن سیاست بازآفرینی
ش ری برای است اد م د و خل ش رهاست
دکتر ع اس آخون ی

با توجه به تعدد دستگاههای دخیل و عدم
همگرایی و هماهنگی سیاستها، برنامهها و
اقداماتایننهادهای یمدخل،تشکیلشبکهای
ازاینکنشگرانبرایه راستاسازیسیاستها،
هماهنگیاقدامات،ه افزاییمنابعوتبیینبرنامه
اقدامجامعمشتر درسط ملی ستادملی و
ستادهای متناظر استانی و شهری روری بود 
تشکیلستادملیبازآفرینیشهریکهباهمت
وزیر محترم راه و شهرسازی هر  روز یکبار
تشکیلمیگرددسب ایجادعزمملیبینکلیه
دستگاههای دخیل و نمایندگان آنها و توسعه و
تقویت مدیریت فرابخشی و یکپارچه در سط 
استانیوشهریشدهاست تشکیلکارگروههای
تخصصیزیرمجموعهستادملی کارگروهپیش
گیری، کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصادی،
کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حری  و
هم نینانعقادتفاه نامههایهمکاریمشتر از
جملهمهمتریناقداماتهمسوکنندهدستگاههاو
نهادهایعضوستادملیمیباشد

ی ش ه هم اری م تر در س

ملی استانی و ش ری

( ستاد ملی بازآفرینی ش ری و ستادهای متنا ر استانی و ش ری)

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

 سازماندهیوتشکیلدبیرخانهستادملیبازآفرینیپایدارشهریوتبیین
ساختاراجرایی
از آنجا كه به موجب سند ملی احيا ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی ،شركت مادرتخصصی
عمران و بهسازی شهری به نمايندگی وزارت راه و شهرسازی به عنوان دبيرخانه ستاد ملی
بازآفرينی شهری موظف به تدوين آييننامههای اجرايی ،برقراری ارتباط و هماهنگی ميان اعضای
ستاد ،تدوين گزارش عملكرد و ارائه آن گرديد .از اين رو ،تجهيز و فعالسازی ساختار دبيرخانه
در شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی از نخستين گامها در اجرايی نمودن سند ملی بود .اهم

تصوير  :1-2نشان ستاد ملی بازآفرينی شهری

و ای دبیرخانه ستاد عبارتند از
 تهیه و تدوین شر خدمات و ار و برنامهها وطر ها بازآفرینی پایدار ان ام امور دبیرخانه ستاد و تهیه برنامهها سا نه ستاد مل و راهنمای عمل ستادهای استانی زمینهساز و نظارت بر راهاندازی و تش یل ستادها استان و شهرستانی بازآفرینی تهیه ،تدوین و پیشنهاد وانین و مقررات مرتبط با بازآفرینی پایدار محدودهها و محلههای هد پیگیری امور مربو به طر های مشتر با سازمانهای بینالمللی تهیه و نصب سامانه یک ار ه و تشکیل بان اط عاتی از شاخ های برنامهها و نیز دادههایمحدودههای هد
 پیگیری راهانداز و تش یل شورای تلفیق بررسی و جم بندی نظرات اع ای ستاد و سایر ذینفعان (دانشگاهی و  )...پیرامون بازآفرینیشهری با همکاری کمیتههای تخصصی و فنی ستاد.

تشکیلستادملی

به استناد بند ( )2سند ملی ،ستاد ملی بازآفرينی پايدار محدودهها و محلههای هدف برنامههای
احيا ،بهسازی و نوسازی با عضويت  12وزارتخانه و ساير اعضا تشكيل شده است .فعاليت ستاد ملی
بازآفرينی شهری پايدار كه از تيرماه  1394به طور مستمر شروع به كار نموده ،حاصل آن تاكنون
برگزاری  32جلسه و  369مصوبه داشته است (تاريخ اولين جلسه  23تيرماه  1394و تاريخ آخرين
جلسه  2مرداد ماه  .)1396تعداد  23استان و 23دستگاه ملی عضو ستاد و  9نهاد غيردولتی
گزارش عملكرد و برنامههای آتی خود را در ستاد ملی ارائه نمودند.

تصوير  :2-2جلسات دبيرخانه ستاد ملی بازآفرينی
شهری
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نمودار  -2ساختار اجرایی ستاد ملی و ستادهای استانی
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تدوینآییننامهنحوهفعالیتستادملیبازآفرینیپایدارمحدودههاو
محلههایهد برنامههایاحیا،بهسازیونوسازیشهریکه ینامهشماره
اب شدهاست
مور 
اهدا ووظایفیکهستادملیبازآفرینیشهریپایدار
 ايجاد نهاد ملي هدايتگر بخش دولتي -عمومي متشكل از تمامي دستگاههاي تصميمگيرندهو درگير براي بازآفرينی پايدار محدودهها و محات هدف برنامههای احيا ،بهسازی و نوسازی
شهری موجود و پيشنگري از گسترش آن در سطح كشور
 فرهنگسازي براي ايجاد وحدترويه و زبان مشترك بين كليه دستگاههاي اجرايي درمورد محدودهها و محات هدف برنامههای احيا ،بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب
سند ملی راهبردی احيا ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد
شهری
 تدوين سازوكارهاي تعامل و اقدام مشترك نهادهاي دولتي -عمومي و مردمي در سطوحملي ،منطقهاي ،محلي
 هماهنگي بينبخشي و همسوسازي برنامههاي كليه دستگاههاي مرتبط با امر توانمندسازيبه منظور انجام اقدام مشترك و جلوگيري از دوبارهكاري و انجام اقدامات موازي
 تصويب آييننامههاي مربوط به نحوه فعاليت ستاد ملي و ستادهاي استاني و اجرايي بهپيشنهاد دبيرخانه ستاد ملي
 شناسايي و تعيين محدودهها و محات هدف برنامههای احيا ،بهسازی و نوسازی شهریو تصويب برنامهها و طرحهاي بازآفرينی تهيه شده توسط استانها به ترتيب اولويت و ارجاع
به مراجع ذيربط قانوني
 برنامهريزي و تدارك منابع مالي حاصل از مشاركت مالي ساكنان و كمکها و تسهياتقابل اختصا عمومي و دولتي و اقدام نسبت به اجراي تدريجي طرحهاي تهيه شده از
طريق دستگاههاي اجرايي ذيربط با تنظيم برنامه مرحلهاي
4

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

 انجام نقش مديريت ميانبخشي و حلقه پيوند ميان سطوح كان برنامهريزي با سطح محلي بررسي و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در برنامههاي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگيكشور
 بازنگري در قوانين موجود و پيشنهاد قوانين مورد نياز مرتبط با امور ساكنين محدودههاو محات هدف برنامههای احيا ،بهسازی و نوسازی شهری در چارچوب اهداف پيشبيني
شده در سند ملي
 بررسي و تصويب راهكارهايي به منظور استفاده از تجارب فني و منابع مالي بينالمللي بارعايت ضوابط مربوطه.

تدوینآییننامهنحوهفعالیتستاداستانیبازآفرینیپایدارمحدودههاو
محلههایهد برنامههایاحیا،بهسازیونوسازیشهریکه ینامهشماره
اب شدهاست
مور 
اهدا ووظای ستاداستانی
 شناسايي و اولويتبندي مناطق شناسايي شده محات هدف شهرهاي استان به منظورانجام مطالعات و اقدامات اجرايي
 هدايت و نظارت بر اجراي برنامهها و طرحهاي بازآفرينی در استان نظارت كيفي و بررسي و تأييد برنامهها و طرحهاي بازآفرينی كه توسط مشاوران تهيهميشود و نظارت بر اجراي طرحها
 بازنگري در قوانين و مقررات محدودكننده دسترسي اقشار كمدرآمد به تسهيات وامكانات شهري
 بررسي و تصويب راهكارهايي به منظور تعيين تكليف اماك واقع در محدوده شهر وبررسي و تصويب راهكارهايي به منظور گنجانيدن محات هدف در برنامهريزي محلي
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 فراهم نمودن زمينه ايجاد تشكلهاي مردمي (تشكلها
 بررسي و تصويب برنامههاي آموزشي ،فرهنگي ،تبليغي ،ترويجي در زمينه جلبمشاركتهاي مردمي ،توسعه و ظرفيتسازي مديريت شهري ،توسعه مهارتهاي افراد،
اشتغالزائي و...
B O

Cها،

G O

Nها) و حمايت از اين گونه

محلهمحوری
راهیبهسوی
حکمرواییمحلی
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 11شه یور 1394
 18ال ه 1436
امب 2015
2
شماره 3569
ضمیمه رایگان

ی هنامه م
سرمقاله

به سوی دستور کار شهری جدید
دکترمحمدسعید ایزدی
نابس��امانی ش��هرها زندگ��ی
ش��هروندان را دچار مخاطرات و
اختاالت فراوان و كيفيت سكونت
را به نازلترين سطح خود رسانده
است .نمودهای اين نابسامانی در
پهنههای مختلف شهری به شكل عرصههای ناكارآمد،
بخشهای وسيعی از شهرها را در بر گرفته و جمعيت
قابل توجهی از ساكنان شهر مستقيم و يا غيرمستقيم
از مسائل و مشكات آن رنج میبرند .مهمترين مسائل
مبتا به شهرها به ويژه كانشهرهای كشور عبارتند از:
 فقر ش��هری ،مش��تمل ب��ر فقر درآم��دی ،فقربهداشتی -آموزشی و خدمات اجتماعی ،فقر خدمات
پايه (زيربنايی و روبنايی) از قبيل ش��بكه آب سالم،
توزيع برق و ساير خدمات زيربنايی و خدمات درمانی،
فقر امنيت و بسياری محروميتهای ديگر
 ناكارآم��دی نظام جابهجاي��ی ،تحرك ،جنبش وپويايی شهری در يک نظام ساختاری و يكپارچه شهری
 نابرابریهای فضايی -كاركردی ،توسعه نامتعادلو ناهماهنگ و توزيع نابرابر خدمات
 بح��ران هوي��ت ،تن��زل ارزشها ،اف��ت منزلتاجتماعی -مكانی و بیتوجهی به حفاظت و حراست
از ميرا معنوی -طبيعی و ملموس
 تاب آوری پايين ش��هرها در مواجه��ه با بايا ومخاطرات ،كاهش ايمنی ،خطرپذيری و ريسک
 تنزل كيف��ی محيطزيس��ت ،آلودگیها ،بحرانآب ،تخريب زيستبومها ،كمبودها و توزيع نامناسب
فضای سبز
ناكارآم��دی نظام طرحريزی و برنامههای توس��عه
ش��هری در مواجهه با مسائل فوق ،برضرورت توجه و
تدوين يک دستور كار شهری جديد میافزايد .بيش
از چهار دهه از برنامهريزی و تهيه طرحهای توس��عه
شهری میگذرد.

ل

ر با

ینی شه

ت ی ستادم یبازآفرینیشهری
گامی بنیادی در ایجاد و ت ویت ش ههای هم اری ن گران

دنیای ا ت اد :نخس��تين نشست س��تاد ملی بازآفرينی شهری به منظور تحقق
اهداف س��ند ملی راهبری احياء ،بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافتهای
فرسوده و ناكارآمد شهری با حضور دكتر عباس آخوندی وزير راه و شهر سازی،
شهيندخت موالوردی معاون امور زنان رئيس جمهوری ،محمدباقر قاليباف شهردار

تهران ،پيروز حناچی معاون وزير راه و شهرسازی ،محمد سعيد ايزدی مديرعامل
شركت عمران و بهسازی شهری ايران ،اصغر ميرمحمد صادقی معاون رئيس كل
بانک مركزی ،عليرضا دائمی معاون وزير نيرو در امور برنامهريزی و امور اقتصادی
و نمايندگان  16وزارتخانه ،در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد .در اين نشست

ادامهازهمینصفحه
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ادامهسرمقاله

راه اندازی خانه گفتمان شهر و معماری

تقویت رفهگرایی و اخ
دکتر با

مومی

آخوندی

دكتر عباس آخوندی وزير راه و شهرس��ازی ،با بيان اينكه بايد در نحوه مديريت
شهری بازنگری كلی صورت گيرد اظهار كرد :درحال حاضر در شهرها چند موضوع
به عنوان مهمترين مسائل قابل توجه اند ،كه از آن جمله میتوان به بازنگری كلی
در نحوه مديريت شهری اشاره كرد.
ادامه در همین فحه

دكت��ر آخون��دی وزير راه و شهرس��ازی در گردهمايی
12تشكل حرفهای برای راهاندازی خانه گفتمان شهر و
معماری در 21مردادماه  94بر نكات ارزشمندی در باب
حرفه گرايی و اخاق عمومی تاكيد كرد.
وی معماری را بزرگترين نش��ان ميرا معنوی ملتها
دانست كه يک جنبه واقعی از سبک زندگی هر دوره را
نشان میدهد و گفت :برای آنكه بتوان بر آشفتگی هويتی
موجود در ش��هرها غلبه يافت ،بزرگترين و محكمترين
تكيه گاه میتواند حرفه باش��د .جای هويت به عنوان
محصول مجموعه دانش ،علم و فرهنگ و حل مشكات
آن در حوزههای مختلف توس��ط حرفهورزان امكانپذير
اس��ت .دكتر آخوندی تاكيد كرد :بايد توجه شود اخاق
عمومی بع��د مهمی از حرفه گرايی اس��ت .يک طرفِ
حرفهگرايی تخصص ،فن ،دانش و مسائل تكنيكی است
و ي��ک طرف ديگر آن ب��ر میگردد به اخاق عمومی و
تعهدی كه آن حرفه در توسعه جامعه میپذيرد .همچنين
يكی از مشكات اساسی در حرفه ،نمايندگی كردن منافع
متعارض است .در اخاق حرفهای بايد بحث پذيرفتن يا
سرباز زدن از نمايندگی منافع متعارض مطرح باشد ،نه
نصيحتنامههايی عام.
وزير راه و شهرس��ازی خانه گفتمان ش��هر و معماری
را راهی به س��وی تقويت حرفه گراي��ی خواند و افزود:
خانههای حرفهای میتوانند گفت وگوی بين حرفهای را
ايجاد كنند .گردهم آمدن تشكلهای حرفهای در زمينه
معماری و شهرس��ازی میتواند عامل باز شدن گرههای
زي��ادی در بحث اخاق عمومی و تع��ارض منافع و در
نتيجه تقويت حرفه گرايی باشد.

ادامه در همین فحه

دكت��ر آخوندی افزود :وقتی اعام میش��ود 3درصد
جمعيت شهری كش��ور در بافتهای ناكارآمد سكونت
دارند ،به اين معنی اس��ت كه كيفيت نازل زندگی در
شهرها مسئله ای است كه نمی توان با روشهای جاری
و به ش��كلی اداری با آن مواجه ش��د .مسأله ديگر فقر
شهری است كه بسيار دردناك است.
وی ادامه داد :افراد فعال درحوزه اجتماعی ،اذعان میكنند
كه غالباً فقرشهری از فقر روستايی دردناكتر است؛ زيرا
در روس��تاها ،شبكههای اجتماعی و همكاری اجتماعی
به صورت گس��ترده تری وج��ود دارد و روابط چهره به
چهره اس��ت ،ولی در بافتهای ناكارآمد شهرها به دليل
گسست اجتماعی موجود در آنها ،جلوه فقر شهری سخت
تر است .وزير راه و شهر سازی با اشاره به اينكه موضوع
بحران هويت به عنوان يک مس��أله شهری ،تنها يک
بحث تجماتی و نظری نيست،گفت :بحران هويت ريشه
در ناكارآمدی روابط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و انواع
ناهنجاریها دارد .بنابراين وقتی از بحران هويت و كاهش
منزلت مكانی نام برده میشود ،دنبال اين نيستيم كه در
محات عاقمندانی به معماری خوب داشته باشيم ،بلكه
منظور اخت��ال درمجموعه روابط اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و مديريت محلی اس��ت كه سبب فراهم آمدن
اين مشكات میشود.
دكتر آخوندی تاب آوری شهری را به عنوان مسئله ای
مهم در شهرها دانست و در ادامه گفت :از آنجا كه ايران
به عنوان منطقه زلزله خيز در جهان شناخته میشود،
درخصو كيفيت نازل س��كونت نمی توان بحث زلزله
را به تک بناها تنزل داد .در زمان وقوع زلزله ش��هرهای
رودبار و منجيل شاهد بوديم كه شهرهای مجاور هم دچار
خسارتهايی شده بودند .نكته مهم اين بود كه در موقع
زلزله شهرها كاركرد خود را از دست داده و به دنبال آن
روس��تاها نيز كاركرد خود را از دست داده بودند .در اين
شرايط ،فرماندار و برخی مس��ئوالن شهرهای رودبار و
منجيل كه میبايست بعد زلزله وضعيت شهر را سامان
دهند ،زير بار آوار زلزله از دنيا رفته بودند .بنابراين تاب
آوری شهری به معنی ميزان قدرت تاب آوری شهر در برابر
حواد طبيعی (زلزله ،سيل و غيره) و بحث مهمی است.
وزير راه و شهرسازی درباره حكمروايی محلی و شهری
اظهار كرد :دربرخورد با مسايل حكمروايی محلی در كنار
حكمروايی شهری ،آنچه قابل بيان است موضوع محله
محوری و مديريت شهری است كه در سند ملی راهبردی
احياء ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده
و ناكارآمد ش��هری ،مصوب هيات محترم وزيران آمده
است ،دراين سند كوچكترين واحد محله در نظر گرفته
شده و همه چيز بر مبنای محله استوار است .اين محله
میتواند به يكی از اين اشكال باشد :محله تاريخی ،محله

دیدگاه

دکترآخوندیتشکیلستادملیبازآفرینیشهری،گامی
بنیادیندرایجادوتقویتشبکههایهمکاریکنشگران
ميانی ،محله در بافت غير رسمی و محله با سابقه سكونت
روستايی كه با گذشت زمان به شهرها محلق شده است
بنابراين مبنای عمل ،محله است.
به گفته وی ،با اس��تفاده از مفاهيم حكمروايی محلی و
حكمروايی شهری میتوان راهبرد گرايش به محله را نشان
داد و مفهوم مشاركت اجتماعی در بازآفرينی بافتها و
همچنين مفهوم مشاركت شهری در ميان ساكنان ،بخش
خصوصی و خيرين هدف را محقق س��اخت .به همين
جهت از عناوينی اس��تفاده میكنيم كه مفاهيمی نظير
امنيت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،همكاری اجتماعی،
مش��اركت اجتماعی و ...را مورد توجه قرار داده و بر آنها
تاكيد داشته باشند.
دكتر آخوندی در خصو نحوه برخورد با مسايل شهری
اظه��ار كرد :در حال حاضر ش��هرها ی ما خيلی اداری،
اداره میشوند .شورای عالی معماری و شهر سازی يک
سری اسناد را تصويب میكند و شهرداریها هم مجری
طرحهای مصوب اين شورا هستند .سازمانهايی نظير آب،
برق ،گاز ،بهداشت و بقيه دستگاههای خدمات رسان در
س��طح ملی و محلی در سطح شهرهای كشور فعاليت
میكنن��د .وضعيت موجود نش��ان میدهد كه اين نوع
رويكرد باال به پايين كارآمد نبوده است .اگر كارآمد بود
ما نبايد امروز شاهد اين حجم از مشكات در  3درصد
از سكونتگاههای غيررسمی در شهرها میبوديم .بر اين
اساس ،در بحث بازآفرينی ش��هری رويكرد جديدی را
دنبال میكنيم كه دو مولفه بسيار مهم را دربر میگيرد :
 )1رويكرد مبتنی بر هماهنگیهای افقی :در اين رويكرد
به دنبال آن هس��تيم كه در سطح ستاد ملی ،ستادهای
استان و شهرستان به كوچكترين بخش كه همانا محله
اس��ت توجه نماييم ،به اين معنی ك��ه در پايين ترين
سطوح (سطح محله ای) ،در خصو اقدامات پيشگيرانه
هماهنگی و در جهت افزايش كيفيت زندگی هم افزايی
وجود داشته باشد.
 )2رويكرد مبتنی بر محله محوری :در اين رويكرد يكبار
ديگ��ر میخواهيم نظام مديريت محله ای در ايران را با
رويكرد محله محوری و از پايين به باال مورد بازنگری قرار
دهيم .دراين رويكرد دولت نقش سياستگزار و هماهنگ
كننده عمومی را خواهد داشت و گرايش به سمت پذيرش
نهادهايی اس��ت كه بتوانند اين نوع خدمات را در پايين
ترين سطوح اجتماعی كشور ارايه نمايند.
بنابراين محور اين بازآفرينی روابط اجتماعی ،محله ای
اس��ت .اين اصلی ترين مولفه ای اس��ت كه در رويكرد
بازآفرينی بافتهای هدف شهری به آن توجه داريم.

اين مقام مس��ئول اضافه ك��رد :در اين رويكرد اقدامات
سخت افزارانه كفايت نمی كند .اين به آن معنی نيست
كه پروژه ای نبايد اجرا شود ،ولی افزون بر اجرای پروژه
بايد هماهنگیهای اجتماعی و هم افزايیهای مديريتی
نيز مورد توجه قرار گيرند .از اين روس��ت كه بر تحقق
حكمروايی محلی و حكمروايی شهری به صورت تو مان
تاكيد داريم .ب��ه همين جهت ،نمی توان صرفاً برخورد
س��خت افزاری كرد با اين تصور كه با اجرای چند پروژه
مانندبيمارس��تان ،درمانگاه ،ورزشگاه و يا سيستم آب
و فاضاب ،محات س��امان يافته اند .اقدامات فيزيكی
نش��ان داده است هنگامی كه اقدامات پروژه ای در حال
انجاماند ،هم زمان عرصههايی از بافتهای ناركارآمد در
حال شكل گيری اند.
وی افزود :بنابراين نياز به نوعی نظام حكمروايی جديد
مطرح میش��ود كه از طريق آن نظام كنونی به صورت
افقی مورد بازنگری قرار گيرد و در كنار آن بتوان اقدامات
پيشگيرانه و هم افزايی درسطح دستگاهها را موجب شد
و نيز ش��وراهای محلی در س��طح كشور را بيشازپيش
هماهنگ و نقش اعضای اين شوراها را پررنگ تر نمود.
آخوندی گفت :همچنين در اين رويكرد ت كيد بر اين است
كه بحث فرسودگی میبايست كنار گذاشته شود .به اين
دليل كه بنا و ساختار فرسوده محكوم به تخريب است؛
ح��ال آنكه در اين محدودهها و محات هدف بازآفرينی
شهری با جوامع انسانی و در بخش كالبد اين بافتها با
ميرا های گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،انسانی ،تاريخی،
و معنوی روبرو هستيم.
به اعتقاد وی ،اين تصور اش��تباه اس��ت كه يک محوررا
كام��ا نابود كرده و بافت جدي��دی را بنا كنيم؛ گويی
انس��انهايی در اين كالبد وج��ود ندارند و تنها با خاك
وگل روبرو هستيم .به همين خاطر بايد از واژه ناكارآمد
استفاده شود ،زيرا ناكارآمد را میتوان به كارآمد تبديل
كرد ،اما واژه فرسودگی ،نابودی و تخريب را به دنبال دارد.
در رويكرد جديد ،از مصاديقی چون فرسودگی و تأكيد
صرف بر مفاهيم كالبدی پرهيز شده و در مقابل واژگان
و مصاديقی چون توانمندس��ازی و بازآفرينی با تكيه بر
جنبههای اجتماعی ،مد نظر قرار میگيرد.
دكتر آخوندی بحث عدالت ش��هری را بحث بسيار مهم
خواند و درادامه اظهار كرد :من از همان ابتدای پذيرش
مس��ئوليت وزارت ،درخصو مقوله عدالت ش��هری
بحثهای جدی داشته ام .واقعيت اين است كه شهرهای
م��ا يكی از مظاهر بی عدالتیان��د .در عين حال كه در
شهرها بخشی از بافتها وضعيت مجللی دارند ،بافتهايی

موجودند كه كاما در فقر ش��هری غوطه ورند .عدالت
مسئله ای نيست كه به راحتی بتوان از آن عبوركرد.
به گفته وی ،عدالت شهری بحثی است كه در آن با مفهوم
كارآمدسازی و توانمندسازی سروكار داريم ،در اين جهت
كه حق هر ذی حقی به وی داده شود؛ تعريفی كه حضرت
امير (ع) مطرح میفرمايد .در اينجا نيز باور داريم بايد با
مفهوم توانمند سازی ،امكان رشد ،ارتقا و توانمند شدن
بافتهای مشحون از فقر شهری را فراهم نماييم .به همين
خاطر نهادهای محلی برای ما نقش محوری دارند .از اين
رو ش��هرداری ها ،نهادهای محلی ،دفاتر تسهيل گری و
ساكنين محدودههای بازآفرينی شهری به عنوان محور
به شمارمی آيند .در اين بحث ساكنان بافتهای اجتماعی
به عنوان نقطه هدف محسوب میشوند.
وزير راه و شهر سازی بافتهای محدودههای هدف شهری
ر ابه چهار بخش تقسيم بندی و تصريح كرد :ما بافتها را
به چهارگونه طبقه بندی كرده ايم (بافت تاريخی ،بافت
ميانی ،بافت با سابقه روستايی ،بافت غير رسمی) و با يک
روش وراه ح��ل با آنها برخورد نمی كنيم بلكه برای هر
طبقه چهار راه حل جداگانه تعريف كرده ايم.
دكتر آخوندی در پايان س��خنانش با اش��اره به اينكه
درس��اخت مس��كن برای جامعه بايد ب��ه محدودهای
بازآفرينی ش��هری توجه ويژه داشت ،گفت :درخصو
طرح مس��كن غالبا تصور میش��د كه همه شهر را رها
كرده و در بيابان يکسری واحد مسكونی ساخته شود.
بنده معتقدم بخش عمده ای از تقاضای مسكن بايد در
همين بافتهای هدف پاسخ داده شود .مناطق درونی شهر
واجد بافتهايی است كه در آن روابط اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و تاريخی معنا میيابند .اگر اين بافتها به هر
دليلی دچار ضعف و فتور ش��ده اند ،نقاط ضعف و فتور
را بايد رفع شوند نه آن كه اين بافتها محو و در بيابان
خانه ساخته شود .نقدی كه ما به سياستهای گذشته
داش��تيم اين بود كه بايد به هويت انس��انی و اجتماعی
اين بافتها توجه شود .در رابطه با تركيب اعضای ستاد
(در سطح ملی ،استانی و محلی) بايد عرض كنم ،ما در
گام نخس��ت تصورمان اين بود كه هر دستگاهی تمايل
داشته باشد ،به عضويت ستاد درآيد .اما به نظر میرسد
تعداد زياد اعضا ،طرحها و سياستها را دچار ناكارآمدی
خواهد كرد .بنابراين ،معتقديم در گام نخست نهادها و
دستگاههای مديريت شهری بايد عضو اين ستادها شوند.
بعد از يک عملكرد ش��ش ماهه میتوانيم ارزيابی كنيم
چه دستگاههايی تمايل ندارند يا از كارايی الزم برخوردار
نيستند و نهايتا میتوانيم بعد از مدتی يک بازنگری داشته
باشيم .در آينده نيز اگر برخی از وزارتخانهها به هر دليلی
تمايل يا مشاركت نداشتند میتوانيم اصاحاتی در ساختار
ستاد داشته باشيم ،ولی در گام نخست با توجه به اينكه
تشكيل ستاد ملی مس��ئله بسيار بزرگی است ،اصل بر
مشاركت حداكثری است.
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شهردار تهران :

ار در باف های نا ار مد ن ا

دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران
در نخستين نشست ستاد ملی بازآفرينی
شهری با اشاره به اينكه رويكرد هايمان و
جنس كار در موضوع بازآفرينی شهری
بايد نرمتر باش��د گف��ت :در واقع برای
اينك��ه وارد محيطهای آس��يب پذير
شويم و از منظر اقتصادی ،فنی ،حقوقی
و غيره مبحث بازآفرينی ش��هری مورد
بررسی قرار دهيم ،بايد به اين آسيبها
به عنوان يک پديدهای اجتماعی بنگريم.
زمانی ك��ه موضوع را از منظر اجتماعی
بررسی مینماييم بايد با بستر اقتصادی
اين پديده اجتماعی را مهار كنيم و اين
رون��د بايد روح حاكم ب��ر آئين نامه ای
باش��د كه در حال نگارش آن هستيم و
هر جا بندی است كه با آن مغايرت دارد
بايد اصاح شود.
ش��هردار تهران گفت :معتقدم كه اگر
رويكرد انضباط اجتماعی را اس��اس كار
در بحث بافتها قرار دهيم ،يقينا ثمره
آن امني��ت اجتماعی خواه��د بود ولی
صرفا با نگاه امنيت اجتماعی به س��راغ
كار برويم جامعه فعاليتها در اين حوزه
را پس میزند چون با موضوعات متعدد
آس��يبهای اجتماعی روبرو هستيم و
امني��ت اجتماعی را از جنس س��خت
برداش��ت میكنن��د و مقاومت به خرج
میدهند؛ بنابراين اگ��ر رويكرد پديده
اجتماع��ی را مبن��ای كار ق��رار دهيم
فعاليتها در اين حوزه برای مردم قابل
پذيرشتر خواهد بود.
دكتر قاليباف در ادامه افزود :هر چقدر
اين پديده اجتماع��ی را كانتر كنيم
قدرت تصميم گي��ری و قدرت اجرايی

ا ی با د

اقتصادی تس��هيلگری كنيم .با همين
هدف است كه ش��هرداری تهران دفاتر
تس��هيل گری را راه ان��دازی كرده و به
ق��دری اين دفاتر نقش ايفا میكنند كه
به پنجههای تدبير و عمل تبديل شدهاند.
دكت��ر قاليباف مش��اركت معنی دار
بخش خصو دربازآفرينی ش��هری را
م��ورد تاكيد ق��رار داد و گفت :هر كجا
دول��ت و نهادهای دولتی و حتی نهادی
عموم��ی غيردولتی نظير ش��هردایها
بصورت مس��تقيم در احي ء و بازآفرينی
بافتهای هدف ش��هری مداخله كنند،
نتيجه كار به شكس��ت منتهی میشود.
دولت به دو طريق میتواند در مشاركت
معن��ادار بخش خص��و كمک نمايد
 -1سياستهای درست اقتصادی برای
فرصت س��ازی  -2مق��رارت زدايی از
قوانين دس��ت و پاگي��ر بمنظور ايجاد
فرصت جديد

ما از بين میرود .بر اس��اس تجربه 1
س��اله فعاليت در اين بافتها معتقدم
س��اماندهی بافته��ا ،موضوعی پاك
به پاك اس��ت و گاهی در يک پاك،
 1خانواده متف��اوت زندگی میكنند.
ب��ه عنوان مث��ال در منطقه  ،12درب
ه��ر خانه ای قديمی را كه باز كنيد 2
خانواده مالک ب��ا  2فرهنگ متفاوت
درحال زندگی هستند.
ش��هردار تهران افزود :بايد اين پديده
اجتماع��ی را در مقياس ي��ک يكم ،به
معنای بررس��ی خانه ب��ه خانه تعريف
كرد .پيشنهاد میكنم اين موضوع را در
آيين نامه حاك��م كنيم ،محله محوری
اساس فعاليتها باشد و تمام سازمانها
نيز بايد در خدمت محله باشند .وی در
خصو ايجاد دفاتر تس��هيل گری در
محدودههای بازآفرينی شهری گفت :بايد
در بخشهای حقوقی ،فنی ،آموزشی و

تصوير  :3-2ويژهنامه عملكرد دولت در بازآفرينی شهری -روزنامه دنيای اقتصاد

به سوی دستور کار شهری جدید

میتواند برنامه مناس��بی برای پاس��خگويی به نيازهای كنونی شهر و

هستند نيز مشمول اين سياستاند .بازآفرينی مبادی ورودی شهرها،

ریی

کمیسیونعمرانمجل



تقویتنهادیتوسعهمحلیاز ری خانهمح تودفاترتسهیلگری
مهندس مهدی هاشمی نماينده مردم
تهران در مجلس ش��ورای اس��امی ،در
نشست ستاد ملی بازآفرينی گفت :در حال
حاضر اتفاقات خوبی در مناطق حاشيهای
رخ داده اس��ت؛ همچنين تاشهايی كه

اهال��ی خود محلهها واگذار ش��ود ،ادامه
داد :از ديگ��ر اتفاقات خ��وب در اين راه،
محلهمحور بودن برنامههای س��اماندهی
محات هدف احيا و بهسازی شهری است.
رييس كميسيون عمران مجلس شورای

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
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جدول  :1-2دستوركارهای جلسات ستاد ملی بازآفرينی شهری ()1396-1394

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

پارک محله اسـالمآباد ،از محالت حاشیـهای شهر گرگــان
(اقـدام مشتـرک شهرداری و اداره عمران و بهسـازی)

جل ـا ـــ ستــادهای استــانی بـازآفرینی ش ـری

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

شـ رهای ـران داراب کاشمر بوش ـر ارا
ن ـ کاووس ق وی خمیـ ارا سـاو
ـاران
بناب مرا ـه
اک تـان و خمینـی ش ر

ا ت و باززنـ سـازی بافت های
ی کار رو
فرهن ی اری ی ستـاد ملی بازآفرینی ش ری

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

تشکیلکارگروههایتخصصیزیرمجموعهستادشامل 

 -اباغ كارگروه تخصصی ارتقا اقتصادی و مشاركتهای مردمی و تسهيات

(تاريخ اباغ - 1394 11 1 :شماره اباغ6196 :

) 21

 -اباغ كارگروه تخصصی پيشبينی و پيشگيری از گسترش بافتهای ناكارآمد شهری

(تاريخ اباغ  1394 12 12به شماره 2

)6 1 5 1

 -اباغ كارگروه ارتقا اجتماعی ،فرهنگی و سامت

تصوير  :4-2ستاد بازآفرينی شهری استان اصفهان

(تاريخ اباغ ،1394 11 14:شماره اباغ)1525 4 :

 -تدوين و تصويب آييننامه كارگروه اقدام برای روستاهای واقع در حريم بافصل شهرها

 -تدوين و تصويب آييننامه كارگروه وقف محدودههای ناكارآمد شهری ستاد ملی

 -تدوين و تصويب آييننامه كارگروه تشكلهای مردمنهاد ستاد ملی

تشکیلستادهایاستانیوشهرستانیبازآفرینیشهری

تصوير  :5-2ستاد بازآفرينی شهری استان تهران

از زمان اباغ سند ملی بازآفرينی شهری تاكنون تعداد  934جلسه ستاد استانی شهرستانی
بازآفرينی شهری برگزار گرديده كه  12مصوبه داشته است .در سال  1396تاكنون تعداد
 11ستاد استانی با  77مصوبه و تعداد  2ستاد شهرستانی با  13مصوبه برگزار شده است.
ستادهای بازآفرينی شهری در سطح استان به رياست استانداران و دبيری مديران كل ادارات
راه و شهرسازی و همچنين در سطح شهرستان به رياست فرمانداران و دبيری شهرداران و با
عضويت دستگاههای مرتبط تشكيل شدهاند.
تصوير  :6-2ستاد بازآفرينی شهری استان فارس
راهاندازی ستاد كانشهر تهران وكميتههای زيرمجموعه و ستاد هماهنگی اجرايی مناطق
22گانه شهر تهران به شرح زير انجام شده است:
 راهاندازی و تشكيل جلسات كميتهای ذيل ستاد كانشهر تهران راهاندازی كميته خدمات و زيرساخت به تعداد  13جلسه راهاندازی كميته توسعه فرهنگی و اجتماعی به تعداد  5جلسه راهاندازی كميته مالی و اقتصادی به تعداد  3جلسه -راهاندازی كميته امنيتی و حقوقی به تعداد  3جلسه

تصوير  :7-2ستاد بازآفرينی شهری استان كرمانشاه

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

اقداماتمیانبخشی

تصوير  : -2انعقاد تفاهمنامه همكاری مشترك با
سازمان ملی يونسكو

تصوير  :9-2انعقاد تفاهمنامه همكاری مشترك با
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری

عمومیسازی دغدغه بازآفرينی شهری و گزارش

 همكاری با صدا و سيما در خصوعملكرد دستگاههای عضو ستاد ملی
 اقدامات مشترك با بسيج سازندگی و مركز بسيج وزارت راه و شهرسازی تدوين آييننامهها و تفاهمنامهها و تعريف برنامههای مشترك با دستگاهها برگزاری جلسات متعدد با دستگاهها و تعريف برنامه همكاری مشترك در محدودههایهدف از جمله سازمان بسيج سازندگی و قرارگاههای محروميتزدايی سپاه پاسداران
انقاب اسامی ،سازمان اوقاف و امور خيريه ،ستاد اجرايی فرمان امام (ره) ،بناد
بركت و علوم ،كميته امداد امام خمينی (ره) ،كميسيون ملی يونسكو ،وزارت ورزش
و جوانان ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ،سازمان بهزيستی كشور ،معاونت امور
زنان رياست جمهوری ،وزارت ارتباطات فناوری اطاعات ،وزارت آموزش و پرورش،
وزارت نيرو ،سازمان ميرا فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری و...
 -انعقاد تفاهمنامه همكاری با دستگاههای عضو ستاد و سازمانها و نهادهای مرتبط

تفاه نامههایمنعقدشدهبهمن ورهمکاریدرزمینههایمشتر درفرایند
بازآفرینیشهری
تصوير  :1 -2انعقاد تفاهمنامه همكاری مشترك با
بسيج سازندگی

 -انعقاد تفاهمنامه با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی

 -انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی

 انعقاد تفاهمنامه با سازمان مديريت بحران انعقاد تفاهمنامه با كميسيون ملی يونسكو -انعقاد تفاهمنامه با سازمان بهزيستی

 انعقاد تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفهایتصوير  :11-2انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون كار
و رفاه اجتماعی

 انعقاد تفاهمنامه با سازمانهای مردمنهاد و...3

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

 -انعقاد تفاهمنامه با مركز آمار ايران

 -انعقاد تفاهمنامه با جمعيت هال احمر ايران

 انعقاد تفاهمنامه با سازمان بسيج سازندگی كشور -انعقاد تفاهمنامه با جمعيت امام علی (ع)

 -انعقاد تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش

 -انعقاد تفاهمنامه با سازمان اوقاف و امور خيريه

 -انعقاد تفاهمنامه با سازمان صدا و سيما
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تصوير  :13-2انعقاد تفاهمنامه با جمعيت هال
احمر ايران
•••.

4

تصوير  :14-2انعقاد تفاهمنامه با سازمان اوقاف و
امور خيريه
تصویر  5-2نمونه تفاهمنامههای ام ا شده با سازمانها و نهادهای مختل

تصوير  :12-2انعقاد تفاهمنامه با سازمان
مديريت بحران

 -انعقاد تفاهمنامه با انجمن ايرانی مطالعات زنان

 -انعقاد تفاهمنامه با بنياد بركت

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________
جدول  2-2دستگاهها ،سازمانها و نهادهای مرتبط طر تفاهم

–

–
–
–
–
–

–
–

–
–

_______________________________________________________

فعا یت ها و اق امـا م تـر با دستـ ا های ع و
ستــاد ملی بازآفرینـی ش ری

فعالیتهاواقداماتانجامیافتهتوس دستگاههاونهادهایعضوستاد
فعالیتهاواقداماتانجامیافتهتوس دستگاههاونهادهایعضوستاد
ملیبازآفرینیشهریپایداردراجرایبرنامههایتوانمندسازیاجتماعاتو
هایتوانمندسازیاجتماعاتو
ملیبازآفرینیشهریپایداردراجرایبرنامه
گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
ساماندهیسکونتگاههای یررسمی حاشیهنشینی
_______________________________________________________
ساماندهیسکونتگاههای یررسمی حاشیهنشینی

6

تصوير :12
تصوير :12

به من ور ان ـا رون وسعـه ش ری با سرعت ش رن ینـی و
غییرا سری ر داد در س زن ی نیاز به ورود به اق اما
ج ی ری (در چـارچوب سیـاست بازآفرینی ش ری) است و
ای م نیاز به هم اری مامی دستـ ا های دست ان رکار
دارد با ی ستـادملی بازآفرینـی ش ری فر ت
مناس ی برای ای هماهن ی و مرک ام انا دستـ ا های
ع و در ی مح فراه آم است
دکتر ع اسآخون ی

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی کارگروهارتقااقتصادی،مشارکتهای
مردمیوتسهی تستادملیبازآفرینی
 .1برنامه كاهش آسيبهای اجتماعی ،ايجاد فرصتهای شغلی و راهاندازی پايگاههای
خدمات اجتماعی ،بال بر  41ميليارد ريال و برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
و كودكان در محدوههای اسكان غيررسمی

 .2اجرای طرح اشتغالزايی در قالب مدل تأمين مالی خرد با رويكرد بانكداری پيوندی
با هدف توسعه كسبوكارهای خرد و ( ...

 2گروه خوديار در  15استان) ،و همچنين

اجراي دورههاي آموزش مهارتهای پايه .در اين راستا تفاهمنامه همكاری مشترك با

صندوق كارآفرينی اميد جهت بانکپذير كردن گروههای آموزش ديده تدوين شده است.

 .3برگزاری آموزشهای پيشدبستانی در

 12مهدكودك و

 77روستا مهد ،اجرای

برنامه توانمندسازی اجتماعمحور با رويكرد كاهش فقر در  97محله توسط
خوديار ،اجرای برنامه تأمين مالی خرد برای  25نفر از گروههای خوديار،

 9گروه

 1نفر

كارشناسان شاغل و راهاندازی پايگاههای خدمات اجتماعی ،پايگاههای ترك اعتياد و سامت

اجتماعی در  163پايگاه با

 3كارشناس شاغل و

 1نفر عضو تحت پوشش.

 .4تفاهمنامه همكاری مشترك با وزارت راه و شهرسازی جهت اشتغالزايی ،تقويت

تعاونیهای محلی و همچنين افزايش رفاه و تأمين اجتماعی در سكونتگاههای غيررسمی

مبادله شده است.

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقو  جرم قوه قضا یه کارگروه
پیشنگریازگستر بافتهایناکارآمدستادملیبازآفرینیشهری
تهيه و اباغ دستورالعمل مشترك پيشگيری ،تدوين نقشههای كاداستر و تهيه برنامه
احدا

كمربند سبز با تأكيد بر  14استان منتخب (تهران ،البرز ،خراسان رضوی،

خوزستان ،فارس ،اصفهان ،سيستان و بلوچستان،كرمان ،قم،كرمانشاه ،آذربايجان شرقی،
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هرمزگان ،يزد وگلستان) و همچنين انتخاب  7استان منتخب جهت تدوين برنامههای
پيشگيری از مهاجرت دسته جمعی (سيستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،لرستان،

خراسان شمالی ،كرمانشاه ،اردبيل و يزد).

وزارتکشور کارگروهاجتماعی،فرهنگیوس متستادملیبازآفرینی
شهری-شورایاجتماعیکشور
تعريف محات در اولويت اقدام مشتمل بر  5محله در  23استان با تمركز بر فعاليتهای

اجتماعی و فرهنگی و شروع اقدامات اجرايی با تخصيص

 1ميليارد ريال اعتبار.

معاونتتوسعهروستاییومنا محرومریاستجمهوری اقدامات
پیشگیرانهوپیشنگرانهمعاونتتوسعهروستاییومنا محروممعاون
او ر ی جمهور
الف  -سياستگذاری ،برنامهريزی ،راهبری و نظارت بر امور توسعه روستايی
 ارتقا شاخصهای خدمات عمومی در روستاها شامل: دسترسی 92درصد به راه آسفالت  77درصد به آب آشاميدنی سالم  99درصد به خدمات خانهها و مراكز بهداشتی درمانی  7درصد به گاز لولهكشی افزايش ضريب نفوذ اينترنت به  64درصد افزايش نرخ باسوادی به  7 5درصد -جمعيت برخوردار از برق  99 5درصد

تصوير  :14-2جدولگذاری ،زيرسازی و آسفالت
معابر محله دامداریهای بدرهای اسامآباد غرب،
كرمانشاه

ب -تجهيز منابع دستگاههای مختلف به منظور سرمايهگذاری در روستاها
 اجرای پروژه ارتقا توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشتها و مناطق روستايی:اين اقدام در سال  1395منجر به ايجاد 146
 شغل روستايی با جذب  125ميليارد ريال تسهيات اعتباری در اختياردستگاههای دولتی و غيردولتی و نهادهای عمومی
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 16ميليارد ريال تسهيات اعتباری شامل  77ميليارد ريال از
 اختصاطريق بانک سينا با نرخ درصد 5 ،ميليارد ريال از منابع ريالی صندوق توسعه
ملی در بانکهای كشاورزی و پستبانک با نرخهای ترجيهی و  33ميليارد
ريال نيز از طريق صندوق كارآفرينی اميد برای طرحهای مشاركتی با نرخ صفر
درصد برای مناطق مرزی و  3درصد برای ساير مناطق روستايی.

وزارتبهداشت،درمانوآموز پزشکی
راهاندازی ،تعمير و تجهيز  12 3مركز جامع سامت و  3664پايگاه سامت ،به كارگيری
مراقبان سامت ( 9949نفر) .در اين راستا ،برنامه اقدام مشترك با وزارت راه و شهرسازی
جهت ارتقا سامت و بهداشت در سكونتگاههای غيررسمی مبادله شده است.

وزارتآموز وپرور
همكاری در راستاي باال بردن نرخ باسوادي و تحت پوشش قراردادن افراد بیسواد و كودكان

تصوير  :15-2راهاندازی ،تعمير و تجهيز مراكز
جامع سامت -اقدام مشترك با وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی -درمانگاه بيرجند

بازمانده از تحصيل به عنوان پايلوت در پنج استان (سيستان و بلوچستان ،هرمزگان،

خوزستان ،آذربايجان غربی و كرمان) و همچنين احدا مدارس در سكونتگاههای غيررسمی.

وزارتورز وجوانان
برگزاری همايش ملی بهرهگيری از ظرفيت سازمانهای مردمنهاد جوانان در حاشيه شهرها

(بيرجند) ،برگزاری  333كارگاه آموزشی (رفتار جسورانه ،تفكر خاق و روش خاقيت ،تفكر

نقاد و حل مساله ،روشهای كنترل هيجانات و بهبود روابط اجتماعی و ) ...از طريق مراكز
مشاوره در بوستانها و فضای سبز شهرداریها و فرهنگسراها براي جوانان  15تا  29سال،

به صورت پايلوت در محلههای حاشيهنشين دو شهر مشهد و سبزوار از طريق ستاد ملی
ساماندهی امور جوانان.

سازمانبسی سازندگیکشور
تدوين برنامه اجرايی اقدام مشترك در زمينه توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای
3

تصوير  :16-2همكاری در راستای باال بردن
نرخ باسوادی -اقدام مشترك با وزارت آموزش و
پرورش -كودكان بازمانده از تحصيل
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غيررسمی  64محله در  2استان.

سازمانصداوسیمایجمهوریاس میایران
تهيه و پخش برنامه پايش در  26قسمت  9دقيقهای با حضور مقامات مسئول و مديران

تصوير  :17-2تدوين برنامه اجرايی در زمينه
توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای
غيررسمی -اقدام مشترك با بسيج سازندگی كشور

اجرايی كشور.

موسسات یردولتیوسازمانهایمردمنهاد
اجرای برنامه توانمندسازی اجتماعات محلی و توسعه كسبوكار خرد در  12شهر كشور از قبيل
سبزوار ،ورامين ،سنندج ،نايسر ،سقز ،بانه ،مريوان ،شهريار ،كرج ،اروميه ،اردبيل و ( ...م سسه

توانمندسازی فرهيخته ،م سسه نيكوكاری مهرآفرين پناه عصر ،م سسه دانشپژوهان كاردوك،

انجمن مددكاری اجتماعی ايران ،انجمن زنان مبارزه با آلوگی محيط زيست و.) ...

تصوير  :1 -2برنامه پايش -اقدام مشترك با
سازمان صدا و سيمای جمهوری اسامی ايران

تصوير  :19-2توانمندسازی اجتماعات محلی،
اقدام مشترك با موسسه ژيار ،سنندج

سازمانشهرداریهاودهیاریهایکشور کارگروهمدیریتن اماسکان
جمعیتدرروستاهایواقعدرحری ب فصلشهرهاوکارگروهکالبدی-
فضاییستادملیبازآفرینیشهری
 .1تدوين برنامه اقدام مشترك وزارت كشور (سازمان شهرداریها و دهياریهای كشور)
و وزارت راه و شهرسازی (شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران) با هدف
تهيه برنامه اقدامات كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت براي روستاها و آبادیهای واقع در
حريم شهرهاي كشور و ساماندهی سكونتگاههای غيررسمی و اجرای فرايندهای بازآفرينی
شهری در ايران با همكاری وزارت كشور ،معاونت عمران و توسعه روستايی رياست
جمهوری ،سازمان برنامه و بودجه و بنياد مسكن انقاب اسامی.
 .2ساماندهی روستاهای واقع در حريم شهرها با تأكيد بر كانشهرها و شهرهای دارای
اولويت در حوزه اسكان غيررسمی (در حال حاضر حسب پايش صورت گرفته 3977
روستا با جمعيتی بال بر  33 19 9نفر (  15در صد از جمعيت روستايی كشور)) در
روستاهای واقع در حريم شهرها سكونت دارند.
3
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 .3اجرای  7پروژه با اعتباری بال بر  31ميليارد ريال در شهرهای واجد اولويت از
محل منابع ملی و متمركز برای بهسازی محيط شهری و ايجاد زيرساختهای الزم در
محدودهها و محلههای هدف بازآفرينی شهری (با اولويت سكونتگاههای غيررسمی) در
قالب كمک به شهرداریهای كشور.
 .4پيشبينی اجرای پروژههای مرتبط با بازآفرينی شهری در بودجه شهرداریها حسب
ضوابط اباغی در بخشنامه بودجه سنواتی.
 .5تخصيص بخشی از قير رايگان توزيع شده از محل اعتبارات بودجه سنواتی كشور
به شهرداریهای مشمول با اولويت ايجاد زيرساخت و بهسازی محيط شهرهای دارای
محدوده سكونتگاه غيررسمی.

بنیادمسکنانق

تصوير  :2 -2ساماندهی روستاهای واقع در حريم
شهرها  -اقدام مشترك با سازمان دهياریها و
شهرداریهای كشور -زاهدان

اس می

نوسازی و مقاومسازی واحدهای مسكونی به تعداد

 3واحد در محله سادات دوگنبدان

به عنوان پروژه پايلوت ملی و تأمين خدمات زيربنايی و روبنايی با همكاری دستگاههای

ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرينی.

وزارتنیرو کارگروهزیرساختوخدماتپایه

تصوير  :21-2تامين و توزيع زيرساختها و
خدمات پايه -اقدام مشترك با وزارت نيرو

 -تأمين و توزيع خطوط انتقال انرژی و آب و فاضاب و ساماندهی انشعابات

غيرمجاز در سكونتگاههای غيررسمی شهرهای كشور؛ شامل  26كيلومتر شبكه
توزيع و انتقال اصاح آب ،احدا تصفيهخانه فاضاب ،احدا مخازن تأمين آب
آشاميدنی و ايستگاه پمپاژ در شهرهای سنندج ،مشهد ،شيراز ،كرمانشاه و كرج.
 تهيه پيشنويس آييننامه كارگروه زيرساخت و خدمات پايه با همكاری وزارتنيرو جهت طرح و تصويب در ستاد ملی بازآفرينی.

سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری کارگروهملیواستانی
بافتهایتاریخیوفرهنگی
3

تصوير  :22-2تهيه پيشنويس آييننامه كارگروه
ملی و استانی بافتهای تاريخی و فرهنگی -اقدام
مشترك با سازمان ميرا فرهنگی ،صنايع دستی
و گردشگری
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تهيه پيشنويس آييننامه كارگروه ملی و استانی بافتهای تاريخی و فرهنگی با همكاری سازمان
ميرا فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری جهت طرح و تصويب در ستاد ملی بازآفرينی.

سازمانمدیریتبحران
تدوين برنامه مشترك با هدف ارتقا تابآوری محدودههای اسكان غيررسمی.

سازمانبرنامهوبودجهکشور
حمايت و ايجاد رديفهای بودجه از محل طرحهای تملک دارايیهای سرمايه دولت به
منظور ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاههای غيررسمی (حاشيهنشين) ،به صورت ايجاد
 5ميليارد ريال در سازمان برنامه در
 6رديف اعتباری متفرقه با اعتبار اباغی بال بر
حوزه حاشيه نشينی.

کمیتهملییونسکو
تدوين تفاهمنامه همكاری مشترك با هدف برندسازی تجارب ملی و بينالمللی در
محدودههای اسكان غيررسمی.

جل همکاریشهرداریهایکشور
به عنوان دبير ستاد هماهنگی امور اجرايی بازآفرينی شهری در راهاندازی دفاتر تسهيلگری،
اعمال تخفيفات ،اجرای پروژههای خدماتی و زيربنايی و روبنايی و ...در سكونتگاههای غيررسمی.

همکاریبابنیادعلوی بنیادمستضعفانانق

ستاداجراییفرمانحضرتامام ره

اس می وبنیادبرکت

با هدف پايلوتسازی اقدامات مرتبط با توانمندسازی و ساماندهی سكونتگاههای غيررسمی

شهرهای كشور به منظور پيشگيری از گسترش آنها.

33

ـی در محلـه س
اق امــا میان ب

 | 46توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی
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محله باید عنوان کرد این است که هماکنون کلیه جلسات هیأت امنا در این مکان تشکیل
میشود و از همه مهمتر آن که خانه محله به عنوان پایگاهی اجتماعی در اذهان عمومی
شکلگرفته است؛ بهگونهای که هر کدام از اهالی محل مشکلی داشته باشند به این محل
مراجعه میکنند.

دان

ا علوم پ ش ی مرک ب اشت ادار ن

آبــاد شیــراز

34

ت سواد آموزی سازمان ب ی تی و

سازمان آموزش فنی و رفه ای استان فارس ش رداری شیراز نیروی انت امی هالل ا مرو
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تصویر -25نمایی از خانه محله سهلآباد
تأمین زمین توسط شهرداری ،اجرا توسط شرکت عمران و مسکنسازان استان فارس (شرکت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) ،اعتبار  600میلیون ریال

ج -3-تکمیل سالن ورزشی شهید طباطبایی
همانطور که گفته شد ،فقدان بسیاری از امکانات مورد نیاز در سکونتگاههای غیررسمی سبب
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محله های ده یا ه سع ی ش ر

اق اما

ب ار م ی آباد کوش می ان شی علی چوپان و

میـان ب
ی در شیـراز و کاشمـر

3

بازآفرینی ش ری مع و به بازآفرینی
ش رهای ایران در دوران ج ی بر م نای
ان ی ه ایران ش ری است
دکتر ع اس آخون ی

 پ  از دو دهه اجرای سیاستهای بهسازی و نوسازی شهری، شرکت مادرتخصصی عمران و
بهسازیشهریبرپایهمطالعاتانجامشده،سیاستهاواولویتهایوزارتخانهمتبو درحوزه
توسعهشهریازمسا لک نتاخردوهم نینشناختصحی مسا لونیزظرفیتهایتوسعه
محلیبهتدوینبرنامهجامعیبرایشهرهایهد ودرهرشهربرایمحدودههاومحلههایهد 
برنامههایبهسازیونوسازیشهریپرداختهودراینفرایند گاماساسیرانیزپیمودهاست
تعیینشهرهایهد ودارایاولویتدراستانهایکشوربراساسشاخ هایکمیوکیفیمدون
تعیینمح تومحدودههایهد ودارایاولویتبرنامهریزیواقدامبرحس گونه
تبیینبرنامهاقدامدرمحدودههاومحلههایهد درحوزههایتوسعهوارتقازیرساخت،خدمات
ارتقافضاهایشهریوتوسعهقلمروعمومی،بهسازیونوسازیمسکن،ابزارسازی،نهادسازی،
ظرفیتسازی،شبکهسازیوارتقاتوانمندیهایساکنان
تعییناولویتهایانجامهری ازاقداماتباتوجهبهخواستونیازساکنانوامکانسنجیتحق برنامه
تبییننقشوسه نقشآفریناندراجرایهری ازاقداماتباتاکیدبرهمکاریومشارکتهمه
گروههایدخیل
بودجهریزیاهرمیبرایتر ی وتشوی سایردستگاههاوبهینهسازیاستفادهازمنابعدولتی
ت براینهادینهکردناینفراینداز ری مستندسازیوایجادپایگاهداده،آموز ،تروی 
وا رسانیوتبیینن امن ارت،پاپیشوارزیابی

وی برنامه جام بازآفرینی در اف برنامه ش

وسعه با روی رد

اقت اد مقاومتی
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برنامهریزیوبودجهریزیمشارکتی

برنامهريزی برای اجرای اهداف سند ملی بازآفرينی شهری طبق قوانين و مصوبات فرادست با
رويكرد برنامهريزی و بودجه ريزی مشاركتی از سال  1393آغاز گرديد .اين رويكرد در نظام
قوانين شهری كشور پايه گذاری و در ماده  59قانون برنامه ششم توسعه در پايان سال  1395با
تصويب مجلس شورای اسامی جهت اجرا اباغ شده است .اين ماده قانونی مهمترين دستاورد
نظام برنامهريزی شركت عمران و بهسازی شهری ايران در طی سالهای اخير است .چراغ راه
پيموده شده برای دستيابی به اين موفقيت مهم ،تجربه و درس آموختههای نزديک به دو دهه
برنامهريزی و عملكرد در حافظه نهادی شركت عمران و بهسازی شهری ايران از سال 1376
و همچنين تجربيات جهانی است .اين زمينهسازی قانونی امكان تنظيم اهداف كمی برنامه و
بودجه را تا پايان برنامه ششم فراهم نمود؛ به خصو آنكه اجرای ماده قانونی  59جزو پروژه
در اولويت اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و فرصت خاصی را برای توجه سازمان برنامه و بودجه
كشور و ساير نهادها در تامين منابع فراهم نمود .اجرای برنامه متناسب با ظرفيت و حمايت
مديريت شهری با محوريت شهرداری و تقاضا و مشاركت اهل محل در ارتباط متقابل با شهر با
كمک دولت و نهادهای عمومی محقق خواهد شد.

 راحین امتامینمنابعمالیواهرمینمودنبودجه

عملكرد دو برنامه چهارم و پنجم به ما آموخت كه تحقق اين هدف بدون تعيين نقش و سهم
بخشهای مختلف امكانناپذير است و نياز به ابتكارات و بهرهمندی حداكثری از قوانين در
جهت تامين منابع مالی و غير نقدی مشاركتی دارد كه به همين منظور بر اساس سند تفصيلی
برنامه ششم توسعه و منشور مصوب برنامه اقتصاد مقاومتی اين نسبت يک به چهارده (يک
بر حسب منابع در اختيار شركت عمران و بهسازی شهری و چهارده برابر از سوی مديريت
شهری ،بودجههای سنواتی در اختيار دستگاهها و نهادهای عمومی) تعيين شده است .بنابراين
دومين دستاورد مهم اين شركت در طی سالهای اخير طراحی نظام تامين منابع مالی و
اهرمی نمودن بودجه در اختيار شركت در ارتباط با پروژههای محرك توسعه در سطوح
محلهای و شهری است.
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ج

اعتباراتوافزایشبودجهمصو شرکتمادرتخصصی

سومين دستاورد بر اساس زمينههای اشاره شده افزايش بودجه مصوب شركت تا  6درصد
نسبت به سال  1392است .همچنين نسبت تخصيص سال  1395نيز بيش  4درصد كل
تخصيص برنامه پنجم توسعه را در برمیگيرد.

توزیعمنابعبراساستوسعهمتوازنوکاهشنابرابری

از چهارمين برونداد تحوالت صورت گرفته میتوان به تغيير در روش توزيع منابع در اختيار
شركت بر اساس توسعه متوازن و كاهش نابرابریهای منطقهای اشاره كرد كه طبق ضوابط
و قوانين ناظر بر اجرای قانون بودجه ساليانه انجام شده است .بر اين اساس ماتريس تصميم
طبق شاخصهای تاثيرگذار شامل فقرشهری ،ناپايداری و تابآوری ،توزيع فضايی و آسيبهای
اجتماعی طراحی گرديد .نتيجه اين روش مبنای اوليه برای توزيع بودجه شده است و استانهای
محروم و در اولويت از منظر سياستگذاری عمومی كشور از سهم بيشتری از منابع برخوردار
و در مسير بازآفرينی قرار گرفتند.

ایجادپیوندبینبرنامههایتوسعهشهریدرمحدودههایهد بابخش
مسکن
پنجمين نتيجه نظام برنامهريزی شركت ،ايجاد پيوند بين برنامههای توسعه شهری در
محدودههای هدف با بخش مسكن است .در طرح جامع مسكن مقرر شد كه با اجرای سيزده
برنامه مختلف ،بافتهای ناكارآمد ميانی حدود  3درصد از سهم تامين مسكن مورد نياز را به
عهده بگيرند و سكونتگاههای غيررسمی با مدل ارتقا تدريجی مسكن و حل مسئله مالكيت در
بازار رسمی زمين و مسكن عهدهدار نقش شوند.

جریانسازیبرایپیشگیریوپیشنگریازرشدمحدودههایناکارآمد
شهریدرسط ملی
ششمين دستاورد تاشهای شركت در حوزه برنامهريزی ،ابعادی در مقياس ملی داشته است،
كه لزوم جريانسازی برای پيشگيری و پيشنگری از رشد محدودههای ناكارآمد شهری را
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مطرح ساخت .در اين زمينه دو اقدام مشخص در دستوركار است :نخست تاش برای طراحی
چتر حمايتی ويژه اقشار اجتماعی كه تحت تاثير پيامدهای منفی اقدامات و مداخلههای
اجرايی بازآفرينی قرار میگيرند كه در اين ارتباط سندی برنامهای با همكاری وزارت تعاون،
كار و رفاه اجتماعی در دست تدوين است و دوم شناسايی روستاهای حريم شهرهای بزرگ
در حال تبديل به سكونتگاههای غيررسمی و حاشيهای -با همكاری سازمان شهرداریها ودهياریهای كشور كه تهيه برنامه مستقلی برای اين محدودهها در دستوركار است .البته
پيشگيری از رشد سكونتگاههای ناكارآمد شهری بدون حمايت سياستهای كان اقتصادی،
برنامه جامع مديريت زمين شهری و طرحهای فرادست و همچنين برنامه مديريت بحران آب
و محيط زيست امكانپذير نخواهد بود.
در مجموع نظام برنامهای تنظيم شده در  7گام اساسی زير طراحی و در سطح استانی با
مديريت ستادهای بازآفرينی در حال اجرا میباشد:
 .1تعيين شهرهای هدف و دارای اولويت در استانهای كشور بر اساس شاخصهای توسعه
 .2تعيين محات و محدودههای هدف و دارای اولويت برنامهريزی و اقدام بر حسب
سه گونه سكونتگاههای غيررسمی و حاشيهای ،بافتهای ناكارآمد و فرسوده ميانی
و محلهها و محدودههای ارزشمند و تاريخی
 .3انطباق برنامه اقدام در محدودهها و محلههای هدف با امور و بخشهای مختلف
اجرايی به منظور تامين منابع و همچنين جلب همكاری بين بخشی در تحقق اهداف
در حوزههای توسعه و ارتقا زيرساخت ،خدمات ارتقا فضاهای شهری و توسعه
قلمرو عمومی ،بهسازی و نوسازی مسكن ،ابزارسازی ،نهادسازی ،ظرفيتسازی،
شبكهسازی و ارتقا توانمندیهای ساكنان
 .4تعيين اولويتهای انجام هر يک از اقدامات با توجه به خواست و نياز ساكنان و
نهاد توسعه محلی و تسهيلگران
 .5تبيين نقش و سهم نقشآفرينان در اجرای هر يک از اقدامات با تاكيد بر همكاری
و مشاركت همه گروههای دخيل
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 .6تهيه برنامه اقدام مشترك فرابخشی محلهای بر اساس شاخصهای اختصاصی
اعضای ستادهای شهرستانی و استانی در برنامه ششم در مقايسه با شهر و مشخص
نمودن تكاليف بخشهای مختلف در تامين بودجه و اجرای برنامه مشترك
 .7تاش برای نهادينه كردن اين فرايند از طريق مستندسازی و ايجاد پايگاه داده،
آموزش ،ترويج و اطاعرسانی و تبيين نظام نظارت ،پاپيش و ارزيابی.

تهیهبرنامهمیانمدتوبلندمدتبازآفرینیشهریتااف 

عملکردودرسآموختههایبرنامهچهارموپنج توسعه

به منظور تهيه برنامه بلندمدت و ميانمدت جامع بازآفرينی شهری ابتدا وضعيت موجود و
عملكرد برنامه چهارم و پنجم توسعه تحليل و آسيبشناسی گرديد .اين بررسی نشان داد كه
روشهای اتخاذ شده برای برنامهريزی و اجرا اثربخشی مورد انتظار را نداشته و نياز به بازنگری
دارد .قوانين برنامه چهارم و پنجم ،دولت و شهرداریها را مكلف ساخته بود كه ساليانه 1
 76هكتاری
درصد از بافتهای فرسوده را نوسازی كنند.؛ كه با توجه به هدف كمی
ساليانه  76هكتار را در برمیگرفت.گزارشهای عملكرد تهيه شده حاكی از آن است كه
نسبت تحقق اين هدف ناچيز است و حدود  13درصد را در برمیگيرد .از جمله موانع تحقق
اين برنامه ،ابهام در تعريف هدف كمی و عدم تعيين شاخصهای روشن برای اندازهگيری اين
هدف بود؛ كه به يكی از چالشهای برنامهريزی برای تحقق رويكرد جامع بازآفرينی پايدار
در سالهای ابتدايی فعاليت دولت يازدهم تبديل شد .به بيان ديگر ناهماهنگی هدف و ابزار
از جمله موانع اصلی تحقق اهداف كمی مندرج در اسناد فرادست بود .با تصويب سند ملی
بازآفرينی شهری ،و اجرای اصل  44در واگذاری شركتهای زيرمجموعه و پيشبرد امور از
طريق ادارات كل راه و شهرسازی استانها نظام برنامهريزی به تحولی اساسی نياز داشت .در
اين راستا ابتدا تغيير رويكرد از پروژهمحوری به برنامهگرايی رخ داد و سپس بر اساس سياست
محلهمحوری اقدامات برنامهريزی نيز به صورت محلهمبنا انجام شد .تا پايان سال  1395برای
 234محله وارد فرايند تهيه برنامه اقدام مشترك شدند .بر اساس اين رويكرد سهم و نقش
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اعضای ستاد بازآفرينی برای ارتقا كيفيت زندگی محات هدف منتخب تعيين و اولويتبندی
میشود .اين روش برنامهريزی فرصتهای مناسبی را برای تحقق بودجهريزی مشاركتی از
طريق همافزايی منابع و همچنين افزايش بودجه در اختيار شركت فراهم ساخت.

تبییناهدا ک نبرنامهجامعبازآفرینی

بر اساس درسآموختههای دو برنامه پيشين و در راستای تحقق اهداف سند ملی مفاد مرتبط
با بازآفرينی شهری در برنامه ششم توسعه پيشنهاد و تصويب شد؛ كه مقرر گرديد بازآفرينی
شهری با اتخاذ رويكرد شهرنگر در پی ايجاد ارتباط بين محات هدف و شهر و در جهت
پاسخگويی به نيازها و اولويتهايی باشد كه از شرايط نابسامان محلهها و محدودههای هدف
نشات میگيرند؛ بنابراين با توجه به اين نيازها و اولويتها ،مهمترين اهداف كان برنامه
بازآفرينی شهری به شرح ذيل تنظيم شدهاند:
 -1ارتقا تابآوری شهری ،تجهيز و مقاومسازی محدودههای هدف در مواجهه با سوانح و بايا.
 -2ارتقا هويت و منزلت مكانی و حفاظت از ارزشهای كالبدی و طبيعی در شهرها
و محدودهها و محات هدف.
 -3تحقق حكمروايی شهری در راستای احيا و انسجام اجتماعی ساكنان محلهها و
محدودههای هدف در برنامههای بازآفرينی شهری.
 -4كاهش فقر شهری با رويكرد توانمندسازی ساكنان و پيشگيری از بازتوليد فقر در
محات و محدودههای هدف.

رو برنامهریزی

روش مورد اجماع مديريت شهری ،متخصصان و صاحبنظران برای اثربخشی و در برگيری
اقدامات برنامهريزی محلهمبنا بود .بنابراين ابتدا ضرورت داشت كه تعداد محات هدف بر
حسب گونه برآورد شود .بر اساس طرها و برنامههای تهيه شده  27محله در  749شهر جزء
بافتهای ناكارآمد شهری شناسايی و مصوب گرديده است كه طبق آمار سرشماری نفوس و
مسكن سال  139دست كم  19ميليون نفر را در بر میگيرد .اين محات به سه گونه اصلی
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شهری شامل غيررسمی و حاشيه ،ناكارآمد ميانی و تاريخی و ارزشمند تقسيم میشوند كه
مقدار مساحت ،تعداد محله به تفكيک هر گونه در جدول  1-3ارائه شده است:
جدول  :1-3تصوير كلی از تعداد محات و مساحت محدودههای هدف بر حسب گونه بافت (هكتار)

تبییناهدا کمیبرنامهریزیتااف 



بر اساس داده های جدول شماره  ،2-3برنامه بازآفرينی محدودهها و محات هدف در دو
برنامه پنجساله ششم و هفتم ()14 4پيشبينی شده است كه هدف از آن ارتقا كيفيت
زندگی ساكنان و زيستپذيری محات هدف متناسب با زمينههای عمومی محات در
مقايسه با متوسط سطح توسعهيافتگی شهر اصلی است .بر اساس ماده  59قانون برنامه ششم
توسعه كشور و قوانين پشتيبان اين برنامه از جمله بند  7مصوبه شماره ت 53117ه� مورخ
 1395 6 6هيئت دولت و همچنين منشور مصوب برنامه اقتصاد مقاومتی اهداف كمی اين
برنامه به صورت ساليانه طی دوره  1396تا  14به شرح جدول شماره  2-3پيشبينی شده
است:
جدول  :2-3تصوير كلی از تعداد محات و مساحت محدودههای هدف بر حسب گونه بافت

ارتقا و بهسازی
بافتهای ناکارآمد و
غیررسمی و
حاشیهای شهری

محله

234

هکتار

11000
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روندت ییراتبودجهعمومیمصو وتخصی یافته

جدول شماره  3-3و نمودارهای زير تغييرات بودجه مصوب و تخصيص يافته به شركت
در طی برنامه پنجم توسعه از محل رديفهای دائمی و متفرقه طرحهای تملک دارايیهای
سرمايهای از سال  139تا  1395را به ميليون ريال نشان میدهد.كه همانطور كه ذكر شد
اين روند بيانگر حمايت از اين فعاليتها از يكسو و اثربخشی تغيير رويكرد از پروژهمحوری
به محلهمحوری است.
جدول  :3-3اعتبارات مصوب و تخصيص يافته رديفهای دائمی و متفرقه طرحهای تملک دارايیهای سرمايهای از سال
139تا (1395ميليون ريال)
سال

سال 1390
سال 1391

سال 1392

اعتبار مصوب

تخصیص اعتبار

درصد تخصیص اعتبار

998574

373819

37

945576

1573647

سال 1393

723523

سال 1395

6394484

سال 1394

مجموع 1395-1390

1750000

12385804

731338
509000

77
32

434114

60

1515953

24

202500

3766724

12

30

نمودارهای  1-3تا  4-3وضعيت اعتبارات مصوب و تخصيص يافته در طول سالهای برنامه
پنجم توسعه را به تفكيک مقادير مطلق و سهم نسبی آنها نشان میدهند.
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نمودار  :1-3مقدار اعتبار تخصيص يافته ساليانه در طول برنامه پنجم توسعه -
ميليون ريال

نمودار :2-3درصد اعتبار تخصيص يافته ساليانه از كل تخصيصهای برنامه پنجم
توسعه

نمودار  :3-3مقدار اعتبار مصوب ساليانه در طول برنامه پنجم توسعه

نمودار  :4-3درصد اعتبار مصوب ساليانه از كل اعتبارات مصوب برنامه پنجم توسعه
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ام های برنــامه جام بازآفرینـی
4

نتی ـه ربه اری ی ی ملت که وانایی بازآفرینـی

و باز و ی حو ان ی ه ورزی و هم نی حو
فرهن ی اقت ادی سیاسی و اجتماعی اری ی خود
را داشته باش ی ن ام معرفتـی مورد اجمـاع ملـی
خواه بود از ای روست که میتـوان با داشتــه های
عل هویت و هم ت ی ای اد کرد
اری ی
دکتر ع اس آخون ی

عملیاتینمودنفرایندبازآفرینیمستلزمشناساییدقی کنشگراناصلی،
تبیین نقش هر ی  از دستگاهها و نهادهای یمدخل و ایجاد و تقویت
ظرفیتهایمدیریتیونهادی زمبرایپ یر ایننقشودرصورتعدم
وجودساختارموردن ر،نهادسازیاست دراینراستامه ترینوکلیدیترین
نقشآفریناندراینفرایند،مردم-ساکنانمنا هد وشهروندانهستند
درارکاناینن امسهجایگاهوی هموردتوجهبودهاست دولتبهعنوان
سیاستگ ار،حمایتکنندهوتسهیلگر،شهرداریهابهعنواننهادمحوری
مدیریتبرنامههایعملیاتیوبخشخصوصیبهعنوانمجری
دولت

ای
نه
سازما هاد
د من
مر

ت
سهی
ران
لگ


بخشخصوصی

مردم

شهرداریها

توسعهگران
كنشگران ( دخيان) در فرايند باز آفرينی شهری

شناسایی ای اد و قویت رفیت ها و ن ادهای ین
فراین

در

بازآفرینی ش ری
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دخی نتوسعهدرچهارسط قابلدست هبندیهستند
 دخيان مستقيم يا اولين؛ شهروندان و ساكنان دخيان دومين؛ سازمانها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی دخيان سومين و چهارمين به ترتيب؛ مديران تأثيرگذار محلی و سياستگذارانو مديريت عالی
دخيان در باالترين سطوح؛ در چارچوب قوانين و تشكيات كشوری و دخيان سطح
ميانی ،در چارچوب فعاليتهای داوطلبانه تشكليافتهاند .اما دخيان اولين كه تأثيرپذيری
مستقيم از توسعه دارند ،خارج از هرگونه تشكل اجتماعی ،نقش ناچيزی در توسعه دارند.

تقویتنقشنهادتسهیلگردرفرایندبازآفرینیمح تاز ری 

حمایتومشارکتازتشکیلهرگونهراهاندازینهادتوسعهمحلهدرچارچو 
اهدا بازآفرینی
نهاد توسعه محله و در سطح پايينتر آن ،مركز توسعه محله به عنوان حلقههای اتصال
ميان دخيان چهارگانه ،بسترهای اجتماعی و نهادی برنامهريزی مشاركتی را فراهم كرده و
اثربخشی عملكرد آنان در اقدامات توسعهای را افزايش میدهند.
مركز و نهاد توسعه محله ،مراكز راهبری توسعه محات شهری هستند كه طی فرآيندهای
مكانيسم بازآفرينی در محات را
تصميمسازی ،برنامهريزی و تصميمگيری از پايين به باال،
ِ
برنامهريزی ،پايش و ارزيابی میكنند.

تصوير  :1-4خانه محله سهلآباد و شيخعلی
چوپان -شيراز
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نمایندگانی از دولت

سیاستگ اری و تسهیلگری
تصمیمگیری

نمایندگانی از مرکز توسعه محله
تصمیمسازی
نمایندگانی از مردم

تصوير  :2-4فرآيندهای تصميمسازی ،برنامهريزی و تصميمگيری در نهادهای توسعه محله

دخیلنمودنسازمانمردمنهاددرراهاندازینهادهایتوسعهمحله یفراخوان
ارزیابیکیفیراهاندازیمجموعهم کوردرمور 

تصوير  :3-4فراخوان ارزيابی كيفی راهاندازی نهادهای توسعه محله

 اقدامات مشتر  با نهادهای یردولتی در جهت شناسایی، ایجاد و تقویت
ظرفیتهادرفرایندبازآفرینیشهری
 حمايت از تشكيل و فعاليت تشكلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد (برگزارینشست همانديشی با  7سمن ،برگزاری دو نشست تخصصی برای ارائه به سازمانهای
مردمنهاد ،برگزاری بازارچه حاميان سرزمين من ،ايران  ،با حضور بيش از 35
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سازمان مردمنهاد)
 تشكيل نشستی با نمايندگان سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه ميرا طبيعی وفرهنگی برای تعريف همكاری
 شناسايی و تهيه بانک اطاعاتی از نهادهای غيردولتی (سمنها) فعال در عرصهبازآفرينی شهری و ايجاد شبكه همكاری مشترك در سطح كشور

تعری پرو ههایمشتر درحوزهتوانسمنهاواهدا بازآفرینیو
ماموریتهایشرکت
 م سسه ژيار :تهيه برنامه توانمندسازی ،نهادسازی اجتماعی  -اقتصادی و اجرایپروژههای مشاركتی با تأكيد بر كارآفرينی در محله نايسر شهر سنندج

تصوير  :4-4بازارچه حاميان سرزمين من -شبكهسازی و
توانمندسازیسمنها

 شركت دانشپژوهان كاردوك  :تهيه برنامه آموزش مهارتهای پايه جهت ارتقاوضعيت معيشت و محيط زندگی در شهرستان سنندج (محله نايسر) و شهرستان سقز
 انجمن زنان مبارزه با آلودگی محيط زيست :توانمندسازی اجتماعی با تأكيد برتدوين برنامه اقدام ارتقا سرمايه اجتماعی مردمی و سازمانی و تشكيل هسته مشاركت
محلی در محله وكيل آباد اروميه

تصوير  :5-4توانمندسازی اجتماعی -سيستان و بلوچستان

 م سسه توانمندسازی فرهيخته :اجرای برنامه توانمندسازی اجتماعمحور به صورتپايلوت در  5سكونتگاه غيررسمی شهر اردبيل و ارائه الگوی مناسب برای تعميم آن
 م سسه نيكوكاری مهرآفرين پناه عصر :تهيه برنامه جلب مشاركت اجتماعی وتوانمندسازی در محات غيررسمی شهرهای كرج و شهريار با تأكيد بر زنان و كودكان
 م سسه ژيار :تهيه برنامه كارآفرينی و ايجاد نهاد اجتماعی -اقتصادی زنان درسكونتگاههای غيررسمی مريوان
 شركت دانشپژوهان كاردوك :تهيه توانمندسازی با رويكرد توسعه خدماتكسبوكار در شهرستان بانه

تصوير  :5-4توانمندسازی اجتماعی -سيستان و بلوچستان
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 جمعيت امام علی (ع) :اشتغال زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در محلهسيروس تهران
 جمعيت تولد دوباره :مركز گذری كاهش آسيب اعتياد در محله سيروس تهران جمعيت امام علی (ع) :توسعه توانمندی زنان سرپرست خانوار از طريق فروشمحصوالت آنان در شركت مادرتخصصی به صورت دوماهانه
 حاميان توسعه مردممحور تبريز :حمايت از تشكيل نهاد حاميان توسعه تبريز وراهاندازی خانه گفتمان شهر

تقویتنقشسازمانهایمردمنهاد سمنها ،هی تهایامناء،تسهیلگران
وشورایاریهاوشورایمعتمدانمحلی راهاندازیدفاترتسهیلگریدر 
شهر 
 تعريف و عملياتی نمودن برنامههای توانمندسازی اجتماعی  -اقتصادی و  ...باهمكاری سازمانهای غير دولتی
 راهاندازی دفاتر تسهيلگری در محات هدف بازآفرينی شهری در شهرهای تهران،بيرجند و سبزوار و ..
 برگزاری جلسات و برنامههای آموزشی برای تشكيل دفاتر نوسازی و خانه محاتدر استانها
 -حمايت و مشاركت از تشكيل هر گونه نهاد توسعه محله در چارچوب اهداف بازآفرينی

3
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تصوير  :7-4انجمن زنان مبارزه با آلودگی محيط
زيست در اروميه

تصوير  : -4اقدامات م سسه ژيار در مريوان

تصوير  :9-4اقدامات شركت دانشپژوهان كاردوك
در سقز

تصوير  :1 -4اقدامات شركت دانشپژوهان
كاردوك در بانه

4
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تقویتنقشنهادتوسعهگردرفرایندبازآفرینیمح تاز ری 

برنامهريزی برای تبيين ساختار نهاد توسعهگر در محات هدف به عنوان نهاد تخصصی بخش
خصوصی ،هماهنگكننده كليه مجريان ،مديريت ريسک سرمايهگذاری و ضمانت كيفيت
و خدمات حرفهای در محدودههای هدف ،تامينكننده منابع مالی و مديريت و راهبری
برنامههای مشاركت با ساكنان و مالكان نيز اقدام كليدی ديگر در حوزه نهادسازی است.
مهمترين اقدامات در اين زمينه عبارتند از:
 تصويب دستورالعمل فعاليت نهاد توسعهگر در بافتهای هدف بازآفرينی در ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی
 تدوين دستورالعمل تشخيص صاحيت و نحوه اقدام توسعهگر در بافتهاي ناكارآمد -تدوين دستورالعمل تأمين مالی نهاد توسعهگر

تدوینفرآیندمد سرمایهگ ار زمینصفر

اقداماتاولیهدرخصو راهانداز صندو نیکوکار مرمتواحیایبافت
فرسوده

تشخی ص حیتوتدویندستورالعملتعیینمجریبرنامههایبازآفرینی
شهریدرچارچو ماده قانونحمایتازاحیاء،بهسازیونوسازیبافتهای
فرسودهوناکارآمدشهری
اخ ص حیتبازآفرینیدرن امفنیاجرایی
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اص
شهری

ساختارتشکی تاداریاستانهاباتشکیلمعاونتبازآفرینی

مدیر کل راه و
شهرسازی استان

معاونت بازآفرینی
شهری

اداره هماهنگی ستاد
بازآفرینی شهری

اداره مهندسی و
مطالعات بازآفرینی
شهری

اداره تشکلهای
بازآفرینی شهری

اداره هماهنگی امور
اجرایی

نمودار  :1-4ساختار تشكيات اداری ادارات راه و شهرسازی استانها با تشكيل معاونت بازآفرينی شهری

6

میدان شهرداری ،رشت

از جمله ا لی ری چا ها بر سر اطمینـان از
وفا ش رن ینی و وسعـه پای ار می بای اف ای
عل
الش ها برای بازآفرینی هویت ملی و
به ش رهایمان باش
دکتر ع اس آخون ی

تحق برنامههایبازآفرینیدرگروفراه شدنابزارهای زمدر
عرصهعملاست باتدویندستورالعملاجراییتبصره ماده
هفتقانونحمایتازاحیا،بهسازیونوسازی،رو هایمختل 
تامینمنابعاجرای ر هایبازآفرینیمدونومصو گردید
و بر این اساس تشکیل صندو  بازآفرینی شهری، راهاندازی
م سسات پ اندازوتسهی تمسکن دربافتهایناکارآمد
شهری، مدیریت منابع یر نقدی داراییها ، صندو های
نیکوکاری، تامین مالی خرد از ری  راهاندازی صندو های
خردهوام، اختصا  منابع یارانهای در اختیار بان  مسکن به
تسهی ت نوسازی، تنو بخشی و اولویت دادن به استفاده از
تسهی ت بانکی به متقا یان نوسازی و سایر ابزارهای مالی
فراه وبامحوریتبان مسکنبهعنوانی بان توسعهای
دنبا میشود مصوباتهی تمحترموزیران،ستادفرماندهی
اقتصادمقاومتی،شورایاجتماعیکشور،شورایعالیمعماریو
شهرسازیکشور،بان مرکزی،مجل شورایاس می برنامه
شش وبودجهسا  و ونیزتدابیراب یمقاممع 
رهبریازمه ترینابزارهایقانونیفراه شدهدرایندوران
هستند

فراه نمودن اب ارهای ما ی و قانونی پ تی ان

برنامه های بازآفرینی ش ری
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 راحیفرایندها،ساختاراجراییومالیصندو توسعهمحلی از ری مشاور
مربو ه وآنالیزریس هایمربو بهصندو ازجملهریس مال ومست جرو
ریس صندو
تهیهپیشنوی وارا هپیشنهادوپیگیریازبان مرکز ونهاییشدناب 
دستورالعملاجراییتاسی ،فعالیتون ارتبرموسساتپ اندازوتسهی ت
در مادهو تبصرهباهد ج پ اندازها خردواعطا تسهی تمسکن
درمنا ج رافیاییمشخ درجهتتامینمالیمسکن

 مشارکت در راحی فرایندها، ساختار و سازمان اجرایی و مالی اعطا 
تسهی تنوساز وبهساز بافتها فرسودهوناکارآمدشهر وسکونتگاهها 
یررسمیدرقال صندو توسعهمحلی از ری مشاورمربو ه باهمکار دفتر
فناور ا عات

 اخ تاییدیهازبان مرکزیدرجهتامکاناستفادهانبوهسازانازتسهی ت
صندو پ اندازمسکنیک مطاب  واب ومقرراتصندو بهعنوانابزارتشویقی
برایانبوهسازانوتهیهپیشنوی دستورالعملاجراییپرداختتسهی تازمحل
صندو باهمکاریبان مسکن
پرداختتسهی تبهساز ،نوساز محدودههاومح تهد براساسمصوبه
هی تدولت
مور 

پرداختتسهی تودیعهاسکانموقتبهساکنینواقعدرمحدودههاومح ت

هد ازمحلمنابعداخلیشرکتمادر

اعما تخفی مالیاتیدربافتها فرسودهبراساسآییننامهاجراییماده
قانونمالیاتها مستقی بهشر تبصرهماده
 راحیمد فرو وعر هشناوربا
ر ی ها مالی
6

حالتعر هجهتج



تقا ابا
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 استفاده از بودجههای مندر  در قانون بودجه سا 
ساماندهی حاشیه شهرها (  1ميليارد ريال)، پایلوت مشهد (  9ميليارد ريال)
و پایلوت ق  و شیراز (  36ميليارد ريال) با رویکرد اهرمی و هدایت سه  آورده
دستگاههایمدیریتشهریعضوستادهایاستانیوشهرداریهابهمحدودههای
هد
 مشتمل ردی 

راهاندازیسامانهمدیریتام
كاركرد اصلی سامانه مديريت اماك مبتنی بر رفع مغايرت بين امور مالی و اماك در چند
بخش میباشد:
ثبت كليه اراضی و اماك و پروژهها و مستحدثات حاصل از پروژه استانها در سامانه
به منظور رفع مغايرتهای اراضی و اماك
جانمايی اراضی و اماك با برداشتهای ميدانی و ثبت در سامانه در قالب نرم افزار G IS
راهاندازیسامانه
با توجه به نيازهای شركت مادر در راستای يكپارچهسازی و مديريت پروژهها و همچنين
ايجاد بستری يكپارچه با ايجاد هدف راهاندازی سيستمی جامع و بر خط جهت جلوگيری از
پراكندگی اطاعات و كارهای موازی و جزيرهای ،شركت مادر را بر اين داشت تا نسبت به
راهاندازی سامانه ( E PMمديرت پروژه سازمانی) اقدام نمايد.
اهداف شركت مادر در خصو راهاندازی سامانه :E PM
 مديريت منعطف سبد پروژه تجربه كاربری ساده تعامل و گزارشگيری بهبود يافته چابكی و كنترل مضاعف ذخيره تمامی اطاعات پروژهها در يک فضا دسترسی به نيازها بر اساس سطح دسترسی جلوگيری از پراكندگی اطاعات جلوگيری از فعاليت های جزيرهایE PM
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تخصی  میلیاردریا منابعدولتیجهتاجرای ر وبرنامههاو
میلیاردریا منابعبخشخصوصیدرچارچو بودجهریزیاهرمی



 تفوی اختیارکلیهاقداماتاجراییشرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازی
شهریبهاداراتکلراهوشهرسازیاستانها
جدول  :1-5وضعيت تحقق روشهای تأمين مالی مندرج درآييننامه اجرايی تبصره ( )2ماده ( )7قانون حمايت از احيا ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری
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LTV

63

علت م ر ش ن بح بازآفرینی ش ری

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

غییرا ر داد در رون های کلی حو
جمعیتی و نحو م یریت ش ری و در نتی ه
غییر ور م له ش رسازی است
دکتر ع اس آخون ی

64

آسی شناسی روندهای گ شته در تهیه ر های مواجهه با بافتهای فرسوده
شهری، که تحت عنوان ر های بهسازی و نوسازی تهیه میشدند، حاکی از
ناکارآمدیاین ر هابهدلیلمحتوایکالبدیومو عیبودنرویکردآنهاست این
ر هایمو عیبهدلیلفقداندیدگاهشهرنگر،وجودخ هایموجوددر ر های
با دستتوسعهشهریوعدمانطبا رویکردهاومحتوایآنها،بهکندیمحق 
شدهیادربرخیمواردعم متوق میگردید 
ن ام ر ریزیجدیددرپاس بهرویکردبازآفرینیشهریوانطبا سطو مختل 
برنامهریزیبااینرویکرد دچارتحو اساسیشدهاست اینتحو اساسیه در
محتوای ر هاوه درالگوها،رو هاوفرآیندهایتهیه ر است  ر هایبا 
بهپایینگ شتهکهپرو همحور،عر همحور،کمی،کالبدمبناو یرمنعط بودند،در
ن ام ر ریزیجدیدبه ر هایپایینبهبا ،فرآیندمحور،منعط ،شهرنگر-
محلهمبناومشارکتیتبدیلشدند 
دراینن ام ر ریزی، ر هاومطالعاتمربو بهآن،در مقیاس شهر-منطقه،
شهر-محدودههایهد ،محلههد ، ر هایمو عیوپرو ههاودر سط 
راهبردی،راهبردی-عملیاتیوعملیاتی-اقدام،تهیهوانجاممیشودکهمحتوایآنها
برحس مقیاسوسط ،ممکناستآنهاشاملبرنامه، ر وبرنامهو ر باشد 

طر

ری ی بازآفرینی ش ری
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تعری وتبیینسطو ومقیاستهیه ر درن ام ر ریزیبازآفرینی
شهری

نمودار  -6سطو و مقیاس تهیه طر در نظام طر ریزی بازآفرینی شهری

66

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

 تهیه ر جامعبازآفرینیشهری
تدوینشر خدمات

ضرورت ورود رويكرد بازآفرينی شهری به باالترين سطوح برنامهريزی توسعه شهری (طرحهای
جامع و توسعه و عمران شهری)در پاسخگويی به خاهای موجود در اين طرحها موضوع ارتقا
كيفيت زندگی و عدم همسويی محتوای آنها با برنامههای بازآفرينی محدودههای ناكارآمد
شهری ،مورد توجه قرار گرفت.
با طرح اين ضرورت شركت عمران و بهسازی شهری ايران ،بازنگری در طرحهای جامع مرسوم
را طی انجام پژوهشی كاربردی با تدوين شرح خدمات طرح جامع بازآفريني شهري  ،در
دستوركار قرار داد .هدف اصلي از تدوين اين شرح خدمات ،تدوين برنامه راهبردی ارتقا
كيفيت زندگی شهری است كه راهبرد توسعه شهری ، 1راهبرد بازآفريني و بازنگري و
به هنگامسازي طرح جامع سه بخش اصلی آن است.
طرح جامع بازآفرينی شهری متشكل از راهبردهای مديريت يكپارچه ،حاكميت دموكراتيک
محلي ،ارتقا مسئوليتپذيري نهادهاي دولتي و سازمانهاي مردمنهاد نسبت به منافع عمومي
و فرايندهاي نظارتي بر م سسات اقتصادي و نهادهاي مردمي است كه مشاركت حداكثري
بين سه سطح دولت (نهادهاي دولتي) ،بازار (م سسات اقتصادي) و جامعه مدني (سازمانهاي
مردمنهاد) را ايجاد میكند .اين مشاركت در نهايت بايد به زيستپذير كردن فضاهاي شهري
در ابعاد گوناگون منجر شود.

1. C D S
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نمودار  :2-6محورهای اصلی راهبردهای طرح جامع بازآفرينی شهری

 ر پایلوت- ر جامعبازآفرینیشهررشت
بازآفرينی شهر رشت مبتنی بر نقش مشاركت مردم و اجتماعات مردمی است و به دنبال توسعه
هماهنگ و يكپارچه شهر ،يكسانسازی برنامههای عملياتی ،هدايت آنها در جهت ارتقا كيفيت
زندگی و تسهيل در اجرای برنامهها میباشد .در همين راستا پروژههای كالبدی محرك توسعه نيز
با هدف ايجاد تغييرات مثبت اجتماعی ،عملكردی ،اقتصادی و نيز تغيير در نحوه نگرش ساكنين
به محله و شهر در نظر گرفته شده است .اين فرايند با تاكيد ويژه بر حفظ هويت تاريخی شهر،
پيادهمداری ،توسعه درونزا و پايدار شهر ،اشتغالزايی و تحقق حقوق شهروندی دنبال میشود.
افزايش درآمدهای
پايدار شهری

تحقق حكمروايی
شهری

ارتقا وضعيت
سامت شهروندی

ارتقا هويت و
منزلت مكانی

تاكيد بر
توانمندسازی و
ساماندهیسكونتگاههای
غيررسمی

ترويج و بسط
انديشه تابآوری
شهری

ارتقا وضعيت
ميرا فرهنگی به
جا مانده

ارتقا رضايتمندی
سكونتی

تجهيز و
مقاومسازی
محدودههای هدف

كاهش فقر شهری با
رويكرد
توانمندسازی ساكنان

نمودار  :3-6مأموريتهای طرح جامع بازآفرينی شهر رشت

6

تصویر  -6برگزاری جلسات مشارکتی در بازآفرینی شهر
رشت
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تهیهبرنامهجامعاقداممشتر
تهیهوتدوینبرنامهراهبردیاقداممشتر برایساماندهیمدیریتیکپارچهفضایی

منطقهشهریبندرعباس

تصویر  2-6جلسات هماهنگی برنامهریزی ا دام مشتر
(شورای برنامهریزی استان و ستاد استانی بازآفرینی شهری

برنامه جامع اقدام مشترك منطقه شهری بندرعباس ،به دنبال ارائه يک برنامه راهبردی بين
سازمانها و نهادهای محلی ،منطقهای و ملی متولی ،جهت ساماندهی فضايی در شهر بندرعباس
و محدوده شهری پيرامون آن میباشد .رويكرد اين طرح ،استفاده از برنامهريزی راهبردی به
عنوان يک سازوكار تسهيلكننده و انعطافپذير ،به جای طرحهای انعطافناپذير بوده است.
روش انجام كار بر مبنای اقدامپژوهشی راهبردهای آن در محورهای موضوعی پنجگانه مسكن،
حملونقل ،لجستيک ،محيط زيست ،اجتماعی و اقتصادی تدوين شده است.
اين برنامه ،برنامهای عملياتی و مسألهمحور است كه با هدف تدقيق و يكپارچهسازی و
اولويتبندی مشكات و راهحلهای ارائه شده در برنامههای توسعه و پيمايش انجام شده،
بدون تأكيد بر راهحلهای محتوايی جديد تعريف شده است .اين برنامه به دنبال ارائه چارچوبی
رويهای برای عملياتی شدن راهحلها با تأكيد بر ابعاد سازمانی -نهادی با تأكيد و در نظر گرفتن
جايگاه و نقش ملی ،منطقهای و محلی بندرعباس انجام شده است.
جلسات متعددی در سطوح مختلف مديريتی و كارشناسی جهت هماهنگی تدوين برنامه برگزار
گرديد .اولين جلسه در تاريخ  1395 12 15در محل استانداری هرمزگان با حضور تمامی اعضای
ستاد بازآفرينی شهری پايدار برگزار گرديد .جلسه كارشناسی و كارگاه مشاركتی در تاريخ 16تا
 1396 2 1در كارگروههای ذيل شورای برنامهريزی استان برگزار گرديد و كاربرگهای پروژهها
بين نمايندگان دستگاهها توزيع گرديد .حاصل اين كاربرگها استخراج برنامهها و پروژههای اجرايی
بود .در مرحله بعد مشاور محترم با انجام فراتحليل ،در يک شبكه تعاملی چگونگی امكان تحقق
پروژهها را استخراج نمود و الگوی شبكه ارتباطی درونی طرحها با يكديگر ارائه شد.
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نمودار  :4-6اقدامات برنامه راهبردی اقدام مشترك برای ساماندهی مديريت يكپارچه فضايی منطقه شهری بندرعباس
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برنامهجامعاقداممشتر استانسیستانوبلوچستان

برنامه اقدام مشترك استان سيستان و بلوچستان با محوريت پروژههای ساماندهی و
توانمندسازی سكونتگاههای غيررسمی در شهرهای زاهدان ،زابل ،ايرانشهر ،چابهار و كنارك
در سال جاری در دستوركار شركت مادرتخصصی قرار گرفت .هدف اين برنامه ايجاد هماهنگی
در راستای جذب بهينه و به حداقل رساندن اتاف منابع در مديريت شهری است؛ از اينروی
پروژههايی تعريف و اجرا خواهند شد كه تحققپذير ،تقاضامحور و در عين حال بيشترين
تاثيرگذاری در تحريک توسعه را در محدوده خود داشته باشند.
مهمترين هدف اين برنامه همافزايی و هماهنگی بينبخشی در قالب برنامهريزی و اجرای
پروژههای مختلف دستگاههای متولی مديريت شهری است.در حال حاضر ،سامانه پايش و
ارزيابی اين برنامه كه با همكاری كارگروههای تخصصی شورای برنامهريزی استان تدوين شده،
راهاندازی شده است.

تصویر  -6جلسات مدیریتی سط ملی و استانی در
تدوین برنامه ا دام مشتر استان سیستان و بلو ستان

نمودار  :5-6فرايند تهيه و تصويب برنامه جامع اقدام مشترك استان سيستان و بلوچستان
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 تهیه ر بازآفرینیمحدودههایناکارآمد
تدوینچارچو شر خدمات

از آنجا كه شرح خدمات تهيه طرحهای گذشته ،پاسخگوی مفاهيم و رويكرد جديد نبود،
شرح خدمات طرح بازآفرينی محدودههای ناكارآمد با عنوان شناسايی و مطالعات بازآفرينی
محدودههای ناكارآمد شهری طی يک پژوهش كاربردي ،با برگزاری نشستهای متعدد و بر
پايه بهرهگيري از تجارب جامعه حرفهاي ،دانش مكتوب و شفاهی كارشناسان و صاحبنظران
حرفه و مديران شهری و بر مبنای آسيبشناسی روندهای گذشته و مطالعه تجارب بينالمللی،
تهيه شد.
ِ
تكليف شرح خدمات صلب ،انعطافپذيری الزم برای انطباق
اين شيوهنامه كه به دليل عدم
با شرايط زمينهای و ويژگیها و مسائل متفاوت شهرها را دارد ،به منظور بهبود و ارتقا محتوا،
رويهها و روندهاي مواجهه با بافتهای ناكارآمد شهری به گونهاي كه در انطباق با رويكرد
بازآفرينی بوده و بتواند منجر به اقدامات بازآفريني پايدار در محدودهها و محات ناكارآمد
شهري شود ،تدوين شده است.
 ر هایپایلوت

اين شرح خدمات جديد در  16شهر در  11استان كشور ،با اندازههای متفاوت جمعيتی و
حوزههای مختلف جغرافيايی ،به صورت پايلوت مورد آزمون قرار گرفته است .در مجموع در
اين  16شهر 1 43 ،هكتار بافت ناكارآمد در اين گونههای پنجگانه دستهبندی شده است
كه از اين سطح 956 ،هكتار در بافت تاريخی 35 3 ،هكتار در بافت ناكارآمد ميانی276 ،
هكتار در سكونتگاه غيررسمی و  1224هكتار دارای پيشينه روستايی است و بقيه در بافت
ناهمگون شهری واقع شده است.
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نمودار  :6-6چارچوب مطالعات طرح بازآفرينی محدودههای ناكارآمد شهری

تهیهسندبازآفرینیمحله-نهادتوسعهمحله
تهیهدستورالعملتدوینسندبازآفرینیمحلهاز ری راهاندازینهادتوسعهمحله

با شناسايی محدودههای ناكارآمد در گونههای پنجگانه و اولويتبندی محات ،به تفكيک برای
هر محله سند مشاركتی بازآفرينی محله ،از طريق راهاندازی نهاد توسعه محله ،طی فرآيندهای
3
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تسهيلگری ،تهيه میشود .در اين مقياس ،برنامهريزی كام ً
ا محلی و مشاركتی است .بدينمنظور
دستورالعمل راهاندازی نهاد توسعه و تدوين سند مشاركتی بازآفرينی تدوين شده است.
اين دستورالعمل ،تدوين و اجرای برنامههای ارتقا كيفيت زندگی و محيطی در محات
هدف را مبتنی بر رويكرد اجتماعمحور ،هدف قرار داده است ،تقويت نقش نهادهای محلی و
مدنی در عرصه تصميمسازی و ظرفيتسازی در نهادهای دولتی و مديريت شهری در عرصه
تصميمگيری و استفاده از ظرفيتها و منابع درونی توسعه در درون اجتماعات ابزار كليدی
بازآفرينی در اين دستورالعمل است .طبق اين دستورالعمل ،سند مشاركتی بازآفرينی محله
طی فرآيندهای تسهيلگری و با راهاندازی نهاد توسعه محله تدوين میشود و نهاد توسعه
محله موظف است با توسعه انواع روشهای مشاركت ،جلب مشاركت حداكثری كنشگران و
ذیمدخان اين سند را تدوين كرده و اجرای آن را پايش و ارزيابی كند.

نمودار  :7-6جايگاه مركز توسعه محله و نهاد توسعه محله در چارچوب تمركززدايی از دولت مركزی

4
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ار و مطالعات و
ساختار برنامهریزی

مرحله اول در مقیاس
شه و دو

بازآفرینی شهری
پایدار در محدودهها و
مح ت هد

ل

مرحله دوم در مقیاس

نمودار  : -6دستورالعمل شناسايی محدودههای ناكارآمد و تدوين سند بازآفرينی محله هدف
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پایلوتنهادتوسعهمحلهدربیرجند

اولين تجربه از راهاندازی نهاد توسعه محله در شهر بيرجند و در محله  17شهريور و سرپشته
شكل گرفته است .اين نهاد تاش نموده تاكنون مشاركت تمامی ذینفعان و ذینفوذان در
تصميمسازی و تصميمگيری برای توسعه محلهای را جذب نمايد .اين اقدامات شامل ابعاد
مختلف زندگی شهری اعم از كالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...میشود تا كاستیها
و چالشهای پيشروی ارتقا كيفيت زندگی در محلههای شهر بيرجند را شناسايی نموده و
گامهايی جهت رفع آنها بردارد.
در اين نهاد ،مجموعه فعاليتهايی اعم از اطاعرسانی ،برگزاری همايشها ،برگزاری جلسات و
دورههای آموزشی و توانمندسازی جامعه محلی انجام شده است.

تصوير  :4-6اقدامات مرتبط با پايلوت نهاد توسعه در
بيرجند

6

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

نمودار  :9-6چارچوب راهاندازی نهاد توسعه محله در بيرجند
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 بازآفرینیقلمروهایعمومی

طرحهای بازآفرينی قلمروهای عمومی ،در قالب طراحی شهری محورها و مراكز محلهای و
شهری يا طراحی مجموعههای چند عملكردی از جمله طرحهای موضعی هستند كه طرحهای
تهيه شده در سطوح باالتر (طرحهای جامع بازآفرينی ،طرحهای محدودهها و محات ناكارآمد
يا تهيه سند بازآفرينی محات) ،در جهت تحقق چشمانداز و اهداف طرح خود ،پيشنهاد
دادهاند .حوزه مداخله اين طرحها ،بخشهايی از شهر يا محله ،شامل مجموعهای متشكل از
چند بلوك شهری و فضاهای عمومی بافصل آنهاست و محتوای اسناد تهيه شده برای اين
طرحها شامل الگوی كفسازی ،نورپردازی ،دفع آبهای سطحی ،مبلمان شهری ،ضوابط طراحی
بدنه ،نما و حجم ساختمانها ،پيشنهاد گشايشهای فضايی ،تفكيک سواره و پياده و برخی
ضوابط عملكردی و فعاليتهای پيشنهادی میباشد.

 تهیه ر هایمعماریومرمت

كوچكترين سطح طرح و مداخله در نظام طرحريزی بازآفرينی ،در مقياس پاك يا يک بلوك
شهری است و عمدتاً معطوف به طرحهای الگوسازی معماری در حوزه مسكن و خدمات و
مرمت و بهرهبرداری مجدد از بناهای ارزشمند تاريخی است.

پروژههايی كه در ادامه معرفی میشوند از اصلیترين نمونههای طرحهای بازآفرينی قلمروهای
عمومی و طرحهای معماری و مرمت میباشند.
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جدول  : 1-6پروژههای معماری و طراحی شهری ()1396-92
ﺣﻮزه

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

ي و ﻣﺤﻠﻪ

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي

ﺑﻬﺴﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺷﻬﺮي

ﺑﻬﺴﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ اي

ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ردﯾﻒ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه

ﻣﺴﺎﺣﺖ
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﺒﺎﺑﯿﺎن

20,000

1392

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺎﺟﯽ

20,000

1392

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻠﭙﺎ

18,000

1392

4

ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﮔﺮﮔﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺒﺰه ﻣﺸﻬﺪ

9,000

1393

5

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

ﻣﺤﻮر آﻏﺎ زﻣﺎن

30,000

1396

6

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺳﺎري

ﮔﺬر آب اﻧﺒﺎر ﻧﻮ

20,000

1393

7

اﺻﻔﻬﺎن

ﮐﺎﺷﺎن

ﻣﺤﻮر ﻣﺤﺘﺸﻢ

200,000

1393

8

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺳﺎري

ﺳﺎري ﺳﺮا

5,360

1394

1

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﮔﺬر ادﯾﺎن ،ﻣﺤﻮر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻨﺒﺪي ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﮐﻮﺗﯽ

10000

1394

2

ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ

دوﮔﻨﺒﺪان

ﻣﺤﻮر ﺑﻼدﯾﺎن

720

1394

3

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻏﺮﯾﺴﺎزان

10000

1394

4

زﻧﺠﺎن

زﻧﺠﺎن

ﻣﺤﻮر داوود ﻗﻠﯽ -دﻟﺠﻮﯾﯽ

_

1395

5

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻣﺤﻮر ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺼﺎري ﺷﺮﻗﯽ )ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻼﻏﯽ(

400000

1395

6

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

ﻣﺤﻮر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻫﯽ

140000

1395

7

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

دﯾﻮاﻧﺪره

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان اﻣﺎم

80000

1394

1

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ

129300

1394

2

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﭘﺮوژه ﻧﯿﮑﺎن

34000

1390

3

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﺮوژه اﻟﮕﻮ ﺷﻨﺒﺪي

3500

1393

4

آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻫﺸﺘﺮود

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺸﺘﺮود

1500

1394

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  214واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس

37600

1390

10000

1396

1900

1394

2

ﻫﻤﺪان

ﻫﻤﺪان

3

1
2

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

3
1

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  100واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  18واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي

ﺑﻬﺴﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻮر
ﺣﻮزه

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

و ﻣﺤﻠﻪ

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ

ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮدي

ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﻬﺴﺎزي و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻠﻪ اي
ارزﺷﻤﻨﺪ
ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻣﺠﺪد از
ﺑﻬﺴﺎزيووﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
ﻣﺮﻣﺖ
ﺷﻬﺮي
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
اي

ﻣﺪاﺧﻠﻪ

3

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻏﺮﯾﺴﺎزان

10000

1394

4

زﻧﺠﺎن

زﻧﺠﺎن

ﻣﺤﻮر داوود ﻗﻠﯽ -دﻟﺠﻮﯾﯽ

_

1395

5

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻣﺤﻮر ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺼﺎري ﺷﺮﻗﯽ )ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻼﻏﯽ(

400000

1395

6

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

ﻣﺤﻮر ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻫﯽ

140000

1395

7

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

دﯾﻮاﻧﺪره
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1394
80000
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان اﻣﺎم

1

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ

129300

1394

2

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﭘﺮوژه ﻧﯿﮑﺎن

34000

1390

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﺮوژه اﻟﮕﻮ ﺷﻨﺒﺪي

3500
ﻣﺴﺎﺣﺖ

1393

3

ردﯾﻒ
4

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺸﺘﺮود

1500
)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

ﺳﺎل ﺗﻬﯿﻪ
1394

اﺳﺘﺎن
آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺷﻬﺮ
ﻫﺸﺘﺮود

ﮐﺒﺎﺑﯿﺎنﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس
ﻣﺤﻠﻪواﺣﺪي
ﻣﺮﮐﺰ214
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

20,000
37600

1392
1390

ﺣﺎﺟﯽﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس
ﻣﺤﻠﻪواﺣﺪي
ﻣﺮﮐﺰ100
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

20,000
10000
18,000

1392
1396
1392

14

ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﮔﺮﮔﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﻣﺸﻬﺪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺒﺰه
ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

9,000
1900

1393
1394

52

ﮐﺮدﺳﺘﺎنﺷﺮﻗﯽ
آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن

ﺳﻨﻨﺪج
ﻣﺮﻧﺪ

ﻣﺤﻮر
زﻣﺎنآﺑﺎد
آﻏﺎ ﻋﻠﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ
ﭘﺮوژه

30,000
1000

1396

63

ﻣﺎزﻧﺪران
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺳﺎري
ﺑﻮﺷﻬﺮ

اﻧﺒﺎر ﻧﻮ
ﮔﺬر9آب
ﺗﻨﮕﮏ
ﮐﻼﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ

20,000
1800

1393
1395

74

اﺻﻔﻬﺎن
ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺎﺷﺎن
ﺳﯿﺮﺟﺎن

ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﺘﺸﻢ
ﻣﺤﻮر
ﺳﯿﺮﺟﺎن
ﺧﺎﻧﻪ

200,000
620

1393
1395

85

ﻣﺎزﻧﺪرانﻏﺮﺑﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

ﺳﺎري
اروﻣﯿﻪ

ﺳﺎري ﺳﺮا
وﮐﯿﻞ آﺑﺎد
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ

5,360
650

1394
1396

1

ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﺳﻨﻨﺪج

ﺷﻨﺒﺪي ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﮐﻮﺗﯽ
ﻣﺤﻠﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ
اﻟﺘﺠﺎر
ﻣﻠﮏ
ﮔﺬر ادﯾﺎن ،ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻧﻪ

10000
2100

1394
1395

2

ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ
ﮐﻬﮑﯿﻠﻮﯾﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنورﺿﻮي

دوﮔﻨﺒﺪان
ﺳﺒﺰوار

ﺑﻼدﯾﺎن
زاده
ﻣﺤﻮرﻣﻌﻤﺎر
ﺳﺮاي

720
2200

1394

3

ﮔﯿﻼن
ﻣﺎزﻧﺪران

رﺷﺖ
ﺳﺎري

ﺳﺎﻏﺮﯾﺴﺎزان
ﻣﺤﻮر
ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻠﯽ

10000
618

1394
1391

4

زﻧﺠﺎن
ﺗﻬﺮان

زﻧﺠﺎن
ﺗﻬﺮان

وارﻃﺎندﻟﺠﻮﯾﯽ
داوود ﻗﻠﯽ-
ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻧﻪ

_
1000

1395
1394

5

ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻗﺰوﯾﻦ
ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺷﺮﻗﯽ )ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻼﻏﯽ(
اﻧﺼﺎريﻧﻮذري
ﻣﺤﻮر ﺷﻬﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ

400000
9600

1395
1389

6

ﮐﺮﻣﺎن
ﻗﻢ

ﮐﺮﻣﺎن
ﻗﻢ

ﺷﺎﻫﯽ
ﺧﺎﻧﻪﻓﺘﺤﻌﻠﯽ
ﻣﺤﻮر
ﻻﺟﻮردي

140000
700

1395
1394

7

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

دﯾﻮاﻧﺪره

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﻃﺮاف ﻣﯿﺪان اﻣﺎم

80000

1394

1

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﻧﺪﯾﻪ

129300

1394

2

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

ﭘﺮوژه ﻧﯿﮑﺎن

34000

1390

3

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﺮوژه اﻟﮕﻮ ﺷﻨﺒﺪي

3500

1393

4

آذر ﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﻫﺸﺘﺮود

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺸﺘﺮود

1500

1394

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  214واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس

37600

1390

10000

1396

1900

1394

1
2

ﻫﻤﺪان
ﺗﻬﺮان

ﻫﻤﺪان
ﺗﻬﺮان

ﻣﺮﮐﺰ18ﻣﺤﻠﻪ
ﮐﻠﭙﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس
واﺣﺪي
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

3

1
2

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

3
1

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  100واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  18واﺣﺪي ﻣﺤﻠﻪ ﺳﯿﺮوس

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﯿﺾ آﺑﺎد
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فضاهای عمومی و محورهای محلهای به عنوان بخش مهمی از سازمان فضايی محات نقش عمده ای در سرزندگی اين بخش از
قلمرو شهر ايفا كرده و ضمن تامين نيازهای ارتباطی داخل محات ،بستری جهت تعامات اجتماعی و حضور و مشاركت مردم
در محله فراهم میكنند  .نابسامانی فضايی -كالبدی اين محورها و افت منزلت مكانی آنها موجب افت كيفيت زندگی در محات
گشته و ارتقا كاركردی آنها موجب سرزندگی و احيای بافت میگردد.

نم���ونه مرکزمحلهکبابی�ان

موقعيت پروژه :بافت تاريخی همدان
مساحت 2 :هكتار
تاريخ تهيه طرح 1392 :
وضعيت طرح :مصوب ،عقد قرارداد با پيمانكار و در حال اجرا
محله كبابيان يكی از محات قديمی شهر همدان است كه دارای بافتی با ارزش و كهن
میباشد كه امروزه كاركردهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی خود را از دست داده است.
بازآفرينی شهری رويكردی است كه درصدد احيا و معاصرسازی اين محات سنتی گام بر
میدارد و تاش تزريق روحی دوباره در اين مناطق و فراهم آوردن شرايطی برای حضور و
مشاركت همگان در فرآيند آن را در بر میگيرد .در همين راستا شركت عمران و بهسازی
اقدام به تهيه طرح در سه بخش مطالعات اجتماعی ،طراحی شهری و معماری نموده است.

نم���ونه مرکزمحلهحاجی-هم�دان

موقعيت پروژه :بافت تاريخی همدان
مساحت 2 :هكتار
تاريخ تهيه طرح1392 :
وضعيت طرح :مصوب ،عقد قرارداد با پيمانكار و در حال اجرا

محله حاجی يكی از محات با ارزش و كهن در قلب مركز تاريخی شهر همدان میباشد.
بسياری از عناصر تاريخی و واجد ارزش فرهنگی و ميراثی از جمله تپه هگمتانه و بازار
سنتی در كنار بخش عظيمی از بازار مدرن در اين محله قرار گرفتهاند .رويكرد بازآفرينی
شهری در اين محله درصدد احيا و معاصرسازی به همراه توانمندسازی ساكنان به
منظور پويش اجتماعی و حضور فعال میباشد.

تاريخ تهيه طرح1392 :
موقعيت پروژه :بافت تاريخی گرگان
مساحت 9 :مترمربع وضعيت طرح :مصوب ،عقد قرارداد با پيمانكار و در حال اجرا

محله سبزهمشهد همانند ساير محات بافت تاريخی گرگان ،ساختاری غيرهندسی و
ارگانيک دارد و بدون هيچگونه طرح از پيشتعيين شدهای بنا به نياز ساكنين آن و شرايط
محيطی و طبيعی شكل گرفته و گسترش يافته است .با توجه به شرايط خا اجتماعی
حاكم در محله سبزهمشهد در دوره قاجار میتوان گفت ،اصالت كالبدی ساختار اين محله
به اواخر دوره قاجار برمیگردد .عناصر خدماتی اصلی محله در پيرامون مركز محله به مرور
زمان بنا به نياز ساكنين شكل گرفتهاند.

نم���ونه مرکزمحلهکلپا-همدان

تاريخ تهيه طرح1392 :
موقعيت پروژه :بافت تاريخی همدان
وضعيت طرح :مصوب ،عقد قرارداد با پيمانكار و در حال اجرا
مساحت 1 :هكتار
محله كلپا يكی از محات قديمی شهر همدان است كه دارای بافتی با ارزش و كهن و
هويت غنی از لحا تاريخی و اجتماعی میباشد .از اين رو بازآفرينی بافت كهن محله
كلپا مبتنی بر رويكرد محرك توسعه با تاكيد بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،در جهت
بازگرداندن پويايی و سرزندگی در نظر گرفته شده است.

نم���ونه محورفرهنگی-تاریخیآقازمانسنند
تاريخ تهيه طرح1396 :
موقعيت پروژه :بافت تاريخی
وضعيت طرح :در حال اجرا
مساحت 3 :هكتار

پيادهراه آقازمان واقع در مركز تاريخی شهر سنندج ،يكی از تجارب طراحی پيادهراه
با هدف حفظ و ارتقا كيفيت بافت تاريخی است كه عاوه بر تامين دسترسی به بافت
تاريخی و افزايش نفوذپذيری اين بافت ،بر آن است تا با تبديل اين مسير به يک
محور فرهنگی-تاريخی ،زمينه حضور گردشگران و افزايش منزلت اجتماعی ساكنان
آن را نيز فراهم آورد.
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نم���ونه مرکزمحلهسبزهمشهد-گرگان
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ب ـازی و سـامان هی محـله ها مراکـ و محورهــای محلــه ای

نم���ونه مرکزمحلهآ انبارنوساری

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شهر ساری
مساحت 2 :هكتار
تاريخ تهيه طرح1393 :
وضعيت طرح :در حال اجرا
اين گذر با حفظ نسبی صورت تاريخی خود ،از بناهای ارزشمندی نيز در حاشيه و
حوزه نفوذ برخوردار است كه ظرفيت فوقالعادهای را برای سرزندگی گذر ارائه مینمايد.
فرسودگی بسياری از ابنيه موجود در اين گذر ،اعمال ضوابط شهری نامناسب در
گذشته ،تغيير سبک زندگی و گرايشهای عمومی ،نوسازیهای بیرويه و نظاير آن
باعث عدم به منصه ظهور رسيدن توان بالقوه گذر بوده است .اين پروژه درصدد آن است
كه با بازگرداندن زندگی گذر ،آن را به نقطه عطفی در سطح شهر بدل نمايد.

نم���ونه محورمحتش کاشان

موقعيت پروژه :بافت تاريخی
مساحت پروژه 2 :هكتار
تاريخ بهسازی و نوسازی :از سال  1393تاكنون
وضعيت طرح :بهرهبردای

اين محور تاريخی در شهرستان كاشان به واسطه وجود عناصر تاريخی و شاخصی
همچون مقبره محتشم كاشانی ،مقبره ميرنشانه و خانههای تاريخی منوچهری ،اخباری
و رشادی ،روزانه گردشگران داخلی و خارجی زيادی را پذير است .محدوده اين محور
حدود  2هكتار میباشد كه در  42مترمربع آن كف و محوطهسازی و در 4
مترمربع ،بدنهسازی؛ درحال اجرا میباشد .محور تاريخی فرهنگی محتشم با داشتن
عناصر و مجموعههای تاريخی چه از لحا فرهنگی -مذهبی و چه از لحا گردشگری
میتواند مورد توجه قرار گيرد.
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محورهای شهری بخشی از شبكه شهری را شامل میشوند كه جزء ساختار اصلی شهر محسوب شده ،نقش پيونددهنده عناصر
شهری را به عهده دارند .اين محورها در ساختار فضايی شهر شاخص بوده و عمدتا نقش ترافيكی -تجاری -خدماتی را در سطح
شهر ايفا میكنند .بازگشايی محورهای اصلی شهری و تجهيز قلمرو عمومی ،توسعه و ارتقا زيرساختهای شهری و بهبود شرايط
شبكه معابر شهری به عنوان يكی از مهمترين اقدامات بازآفرينی شهری و محرك توسعه به شمار میرود.

نم���ونه سا ریسازان

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شهر رشت
 1متر مربع
مساحت:
تاريخ تهيه طرح1394 :
وضعيت طرح :در دست تهيه
به دليل قرارگيری محدوده خواهر امام در قلب تاريخی شهر ،ايده اصلی طرح ،احترام به بستر
تاريخی و ايجاد يک فضای شهری با هويت میباشد.ايده اصلی طرح ،آرامسازی و ايمنسازی
محدوده طرح (فضای پيرامون حرم خواهر امام ،مسجد حاج سميع و محور سوخته تكيه) و
طراحی يک فضای شهری با موضوع گردشگری مذهبی است.

ب ـازی و سـامان هی محــورهای ش ـــری

نم���ونه گ رادیان

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شهر بوشهر
 1متر مربع
مساحت:
تاريخ تهيه طرح1394 :
وضعيت طرح :در حال اجرا
گذر اديان (محور كوتی) در هسته تاريخی شهر بوشهر ،از اوايل دهه  137مورد توجه
قرار گرفته و تا سال  1374فرايند تملک خانههای واقع بر روی اين محور تاريخی ادامه
داشته است .رويكرد مداخله كوتی بر مبنای بازخوانی الگوی يک خيابان تاريخی است
كه به مرور زمان از بين رفته و بر روی آن خانههای جديد ساخته شده بود.
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ب ـازی و سـامان هی محــورهای ش ـــری

نم���ونه خیابانب دیان،شهردوگنبدان،استانکهگیلویهو
بویراحمد

موقعيت :بافت ناكارآمد ميانی
تاريخ تهيه طرح1394 :
وضعيت طرح :در حال اجرا
طول محور 72 :متر
خيابان باديان در شهر دوگنبدان به دليل حضور كاربريهاي فعال تجاري در دو جبهه،
وجود كاربریهای خدماتی با مقياس شهری نقش مهمی به عنوان شاهراه تجاری در
شهر دارد .در طرح ساماندهی محور باديان هدف آن است از طريق جدارهسازی و
كفسازی ضمن ارتقا كيفيت محيطی ،بستر مناسبی جهت حضور شهروندان و افزايش
تعامات اجتماعی فراهم شود.

نم���ونه  محور داوودقلی و دلجویی زنجان و راحی 
ساختمانحاشیهمحور
موقعيت پروژه :بافت تاريخی
مساحت 16 7 :هكتار
تاريخ تهيه طرح1395 :
وضعيت طرح :مصوب ،در حال اجرا

محورهای داوودقلی و شهيد دلجويی زنجان ،واقع در بافت تاريخی زنجان ،از جمله
محدودههای مسئلهدار شهر زنجان است ،كه به واسطه رهاشدگی سطوح گستردهای
از اراضی اطراف دو محور ،با زوال كيفيت و هويت مواجه شدهاند .از اين رو شركت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران با همكاری شركت جهاد نصر زنجان اقدام
به تهيه طرح طراحي شهري محور داوود قلي و دلجويي شهر زنجان نموده است .اين
طرح ضمن احترام به شرايط زمينهای و هويتی شهر زنجان و ارتقا كيفيت محيط در
بافت قديمی شهر ،بر آن است تا اين دو محور به خيابانهای شهری شاخص با نقش،
جايگاه و عملكرد خا تبديل شوند كه از لحا بصری از كيفيت بااليی برخوردار بوده
و به گونهای تجهيز شوند كه جريان زندگی واجد كيفيت شهری در آنها جاری شود.
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ب ـازی و سـامان هی محــورهای ش ـــری

نم���ونه محلهب

موقعيت پروژه :بافت تاريخی
مساحت4 :هكتار
تاريخ تهيه طرح95 :
وضعيت طرح :در دست تهيه

ی-خیابانشهیدانصاریشرقی-قزوین

محله باغی با ارزشهای تاريخی ،اجتماعی و فرهنگی ويژه در قلب تاريخی شهر قزوين واقع
شده است .از اين رو در راستای مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ايران ( )1394شركت
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران نسبت به تهيه طرح به منظور طراحی شهری
محله باغی با رويكرد بازآفرينی با اولويت خيابان شهيد انصاری شرقی و توجه ويژه به حفظ
يكپارچگی و انسجام بافت و عرصههای تاريخی مبادرت ورزيده است .حفظ هويت ،ارتقا كيفيت
كالبدی ،سيما و منظر ،باال بردن كيفيت عرصههای همگانی ،حفظ و ارتقا انسجام و ساختار
اجتماعی از جمله اهداف اصلی در برنامهريزی و طراحی محله باغی تعيين شده است.

نم���ونه حدفاصلخیابانفتحعلیشاهیتاخیابانچمران-
کرمان

مساحت 14 :هكتار
سال تهيه طرح1395 :
موقعيت :بافت تاريخی كرمان
وضعيت طرح :مصوب
به منظور تقويت فضای عملكردی ،ايجاد زمينهای برای مشاركت ساكنان اصناف جهت احيا و
بهسازی محدوده ،جذب و حفظ ساكنان اصيل در محدوده ،حفظ ارزشها و بناهای تاريخی،
ترويج الگوهای باارزش معماری و فضاهای شهری موجود و همچنين ايجاد بستری جهت
حضور شهروندان در فضاهای شهری و افزايش سرزندگی محدوده ،طرح ويژه احيا و بهسازی
بافت كهن كرمان در دستوركار اين شركت قرار گرفته است.

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

مجموعههای چندعملكردی ،بخشهايی از استخوانبندی شهر هستند كه نقش كليدی در سر زندگی شهری ايفا میكنند
و مشتمل بر عناصر شاخص فرهنگی و اقتصادی شهر میباشند .اين مجموعهها در مقياس شهر به عنوان محرك برنامههای
بازآفرينی شهری مورد برنامهريزی ،طراحی و اجرا قرار میگيرند .بازخوانی فضاهای شهری كهن ،بازپيرايی مجموعههای فرهنگی،
تاريخی و بازسازی ميادين مجموعههای فرهنگی ،تجاری ،خدماتی و فضاهای شهری سه گونه عمده تجارب صورت پذيرفتهاند.

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شيراز
مساحت 1293 :متر مربع
تاريخ تهيه طرح1394 :
وضعيت طرح :در مرحله عقد انتخاب مشاور تهيه طرح اجرايی

در راستای احيا و ارتقا هويت و جايگاه مجموعه تاريخی زنديه و نظر به اهميت و حساسيت
موضوع از منظر پيچيدگی آن كه سه حوزه طراحی شهری ،مرمت شهری و معماری را بطور
يكجا در خود دارد .اين مجموعه به عنوان هسته بافت تاريخی شيراز از اهميت ويژهای برخوردار
است و از طريق برگزاری مسابقه طرح ويژه بازآفرينی اين مجموعه تهيه شده است.

نم���ونه مجموعههایمسکونی-پرو هنیکان مدرسهخان
شیراز

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شيراز
مساحت 3 4 :هكتار
تاريخ تهيه طرح139 :
وضعيت طرح :در حال ساخت

پروژه نيكان كه در سايت پيرامون مدرسه خان شيراز ،خيابان لطفعلی خان زند و محور
بازار قرار گرفته است ،بر اساس آخرين و معتبرترين نظريات و الگوهای مداخله در بافت
تاريخی موجود در ايران و جهان ارائه گشته است.

ب ازی و نوسازی م موعه های چن عمل ردی

نم���ونه زندیهشیراز
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ب ازی و نوسازی م موعه های چن عمل ردی

نم���ونه مجموعهشنبدی-بوشهر
موقعيت پروژه :بافت تاريخی بوشهر
مساحت 35 :مترمربع
تاريخ تهيه طرح 1393 :
وضعيت طرح :جاری و در حال مطالعات

پروژه الگوی شنبدی واقع در يكی از محات با ارزش و كهن در قلب مركز تاريخی شهر بوشهر
میباشد .كه مجموعهای از فضاهای اقامتی ،فرهنگی ،خدماتی ،ارتباطی و همچنين فضايی
پويا و مطلوب ايجاد كرده است .اين پروژه با هدف الگوسازی در بافت قديم ،در تاش است تا
محدودهای از محله شنبدی بوشهر را كه از جريان توسعه بازمانده به صورت مجموعه بناهای
جديد با روح كالبد بافت قديم بوشهر و با كاركردهای جديد احيا كند.

نم���ونه فضایشهریپیرامونمسجدجامعهشترود

موقعيت  :بافت تاريخی
مساحت  15 :متر مربع
تاريخ تهيه طرح1394:
وضعيت طرح  :در دست تهيه
در تهيه طرح بازنگری ،نوسازی و ساماندهی فضای شهری پيرامون مسجد جامع
هشترود ،فضای اطراف مسجد جامع شهر هشترود در تامين نيازهای شهری و مركزيتی
برای تعامات اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی تمام محات در نظر گرفته میشود .از
نظر كالبدی به ترتيب اولويت فضای باز شهری با امكان تعامات اجتماعی و فرهنگی،
پارك و فضای سبز مركزی هشترود و مراكز مشخص فرهنگی برای برنامهريزی اوقات
فراغت و تعامات اجتماعی شهروندان در نظر گرفته میشود.

نم���ونه مجموعهساریس�را

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شهر ساری
مساحت 536 :متر مربع
تاريخ طرح1395-1394 :
وضعيت طرح :در حال واگذاری
در بخش مركزی گذر آب انبار نو مجموعهای از بناهای باارزش در كنار شمالی و جنوبی
گذر وجود دارد كه ظرفيت فوقالعادهای را برای احيا و اختصا كاربری جديد به خود
اختصا دادهاند .اصلیترين بخش اين مجموعه خانه فاضلی؛ دو بنای متعلق به ميرا
فرهنگی (رمدانی) و خانه متعلق به ساریسرا  ،مرمت شده و آماده بهرهبرداری است.
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ب ـازی و نوســازی م مـوعه های م ــ ونی

بخش قابل توجهی از عرصههای شهر ی را پهنههای محات و واحدهای همسايگی تشكيل میدهد .بدين لحا نوسازی مسكن
سهم قابل توجهی در برنامههای بهسازی و نوسازی شهری دارد .طراحی و اجرای مجموعههای مسكونی حاصل از تجميع پاك
های ريزدانه و فرسوده درون بافتهای شهری ،فرصت مناسبی جهت ارتقا كيفيت سكونت و ارايه نمونه های الگوی مناسب
معماری در بافتهای شهری میباشد.

نم���ونه مجموعهمسکونی

موقعيت :بافت ناكارآمد ميانی

وضعيت :سال  1395به بهرهبرداری رسيده

واحدیمحلهسیروس،تهران

مساحت 376 :مترمربع زيربنا
مجموعه مسكونی  214واحدی محله سيروس شهر تهران از مداخات محله محور در
يكی از چهار پايلوت بازآفرينی پايدار در شهر تهران است.
اين مجموعه با استفاده از الگوی مشاركت بخش دولتی و بخش خصوصی به كمک
تسهيات ارزان قيمت بانكی ساخته شده است و به منظور ادامه فرايند نوسازی محله
سيروس (طرح كليد به كليد) ذخيره مسكن مناسبی توليد نموده است.

نم���ونه مجموعههایمسکونی-پرو هسیروس و
موقعيت پروژه :منطقه سيروس تهران
مساحت 1 :هكتار
تاريخ تهيه طرح1396 :
وضعيت طرح :در حال ساخت

شركت مادرتخصصی در راستای تحقق عملياتی شدن رويكرد توسعه درونی و باززندهسازی
محدودههای تاريخی و فرهنگی ،بازآفرينی محله سيروس تهران را در دستوركار خود قرار داده
است .در اين راستا سه پروژه عملياتی مجموعههای مسكونی  1و  1واحدی سيروس و
طراحی شهری محور كيانی به عنوان اولويتهای برنامه مذكور در دست اقدام جهت تهيه
طرح قرار گرفتهاند .اين دو مجموعه چندعملكردی با كاربری غالب مسكونی متناسب با بافت
پيرامونی به عنوان الگوی مسكن زمينهگرا و محرك توسعه در اين محله تاريخی در حال
طراحی بوده و قرار است بطور تو مان به بافت پيرامونی خود خدماترسانی كنند.
4
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تامين مراكز خدماتی و كاركردهای مورد نياز شهروندان در محات از قبيل پارك ،خانه محله ،درمانگاه ،زمين بازی ،خانه سامت
و ساير خدمات موردنياز ساكنان بخش قابل توجهی از برنامه های بهسازی و نوسازی محات راشامل می شود .اين پروژه ها ضمن
تامين فضاهای مورد نياز ساكنان ،به عنوان محركی در فرآيند باز آفرينی محات نقش ايفا میكند.

ش ـری و محله ای

نم���ونه مدرسهعلیآباد-مرند

موقعيت :سكونتگاه غيررسمی-علی آباد شهر
مرند
 1متر مربع
مساحت:

نم���ونه مدرسه ک سهشهید
خدادادیتنگ بوشهر

امیــ و وسعـه خ ما

موقعيت :سكونتگاه غيررسمی -محله تنگک 3
بوشهر
 1متر مربع
مساحت:

نم���ونه
سیرجان

 خانه محله آباده

موقعيت:سكونتگاهغيررسمی-سعيدآبادسيرجان
مساحت 62 :متر مربع

نم���ونه خانهمحلهوکیلآباد

موقعيت :سكونتگاه غيررسمی-وكيل آباد شهر
اروميه
مساحت 65 :متر مربع

6
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نم���ونه  ر مرمتخانهمل التجار
قدمت  :دوره قاجار
مساحت  21 :متر
موقعيت  :بافت تاريخی
وضعيت طرح  :تهيه شده در سال 1395

نم���ونه مرمتوبهرهبرداریمجدد-سرایمعمارزاده

موقعيت پروژه :محدوده مركزی شهر سبزوار-در مجاورت مجموعه بازار بيهق
مساحت22 :متر مربع
تاريخ طرح1394 :
وضعيت طرح :در حال تهيه طرح مرمت

پيشينه سرای معمارزاده به دوره قاجار بر میگردد كه به عنوان يكی از بناهای فعال در
مجاورت بازار قديم بيهق سبزوار محل بستهبندی (عدلبندی) و آمادهسازی و ارسال
محصول پنبه سبزوار بوده است .اين بنا درحال حاضر در دست مرمت استحفاظی است
و طرح مرمت آن توسط مشاور درحال تهيه میباشد.

د از بنــاهای ارزشمنـ و اری ی

طرح مرمت خانه ملکالتجار شهر سنندج بر اساس توافقنامه سهجانبه ميان شركت
عمران و بهسازی شهری ايران ،سازمان ميرا فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی
و شهرداری سنندج به منظور ايجاد بستری برای فعاليت هنرمندان با عنوان خانه
هنرمندان با هدف فراهم كردن زمينه رشد فرهنگی هنری در مكانی تاريخی شهر،
حفظ و ارزشمند ساختن هنرها به عنوان قسمتی از هويت و حافظه فرهنگی تاريخی و
نيز استفاده از امكانات بالقوه و پتانسيلهای موجود تهيه شده است.

مرمت و ب ر بــرداری م

به منظور حفظ و صيانت از ارزش های تاريخی فرهنگی و همچنين فضايی كالبدی ساختمان ها و نيز استفاده مجدد از اين ميرا
ارزشمند به عنوان ظرفيت و فرصتی برای تامين برخی از كاربریهای و عملكردهای مورد نياز بافت ،برنامهريزی الزم برای تملک،
مرمت و احيا عملكردی مجموعه های تاريخی همجوار يا واقع در محدودههای هدف ،انجام می گيرد تا بدين وسيله الگويی قابل
تصميم توسط بخش خصوصی به دستگاهها و متقاضيان بهرهبرداری ازاين آثار ارايه گردد.
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نم���ونه خانهفا لی ساریس�را -ساری

مرمت و ب ر بــرداری م

د از بنــاهای ارزشمنـ و اری ی

موقعيت پروژه :بافت تاريخی شهر ساری
مساحت 61 :متر مربع
تاريخ طرح1391 :
وضعيت طرح :تكميل شده

خانه قديمی فاضلی يكی از مجموعه بناهای ارزشمند واقع در محور تاريخی فرهنگی
آبانبارنو شهر ساری میباشد اين بنا از ساختههای دوران قاجار بوده و در دوران
پهلوی اول نيز قسمتی ديگر به آن الحاق شده است .عمليات مرمت بناي مذكور از
سال  13آغاز و در سال 1391خاتمه يافته است و هماكنون نيز اقدامات توسعهاي
اطراف اين ميرا گرانبها با حمايت شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري
ايران در حال انجام است.

نم���ونه خانهوار ان-تهران
موقعيت پروژه :منطقه  6تهران
 1متر مربع
مساحت:
تاريخ طرح1394 :
وضعيت طرح :در حال بهرهبرداری

اين خانه كه در خيابان طالقانی تهران واقع شده از بناهای معاصر واجد ارزش بوده كه
به لحا سبک ويژه معماری و تناسبات و احجام طراحی شده بسيار چشمنواز بوده
 1مترمربع در حدود سالهای  1325تا 1327
است .در زمينی به مساحت حدود
در دو طبقه زيرزمين و سه طبقه روی زمين و با مساحت مجموع زيربنای حدود 13
مترمربع ساخته شده و در سال  94به منظور ايجاد خانه گفتمان شهر و معماری
خريداری شده و به اين منظور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
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نم���ونه خانه نو ری دانشکده شهرسازی و معماری خلی 
زيربنای كل 96 :متر مربع
حاميان :شركت عمران و بهسازی شهری ايران ،دانشگاه خليج فارس ،استانداری بوشهر
كاربری پس از مرمت :دانشكده معماری و شهرسازی
زمان آغاز طرح :سال 13 9
زمان بهرهبرداری :سال 1394

نم���ونه خانه جوردیق
موقعيت پروژه :بافت تاريخی
مساحت 7 :متر مربع
تاريخ طرح1394 :
وضعيت طرح :در حال تحويل

اين خانه منتسب به معمارباشی (استاد خان معمارباشی قمی) خانهای با ويژگیهای
منحصربفرد معماری دوره قاجار و پهلوی در دو طبقه در محله باغپنبه قم واقع شده و
در تملک شركت عمران و بهسازی شهری میباشد .اين بنا به منظور بهرهبرداری مجدد
در مرحله اول تحت مرمت استحفاظی و رفع خطر قرار گرفته و در حال حاضر مشاور
در حال تهيه طرح مرمت و احيا میباشد.

د از بنــاهای ارزشمنـ و اری ی

موقعيت زمين پروژه در فصل مشترك بافت تاريخی شهر بوشهر و حوزه نوساز شهری
واقع است كه طبعاً تحت تأثير الگوهای متفاوت معماری ،از حساسيت خاصی برخوردار
میگردد .اين پروژه به عنوان بخشی از برنامه بهسازی و ساماندهی مرز محله كوتي
انجام شده است .طی اين برنامه ،ساختمانهاي ميراثي نوذري و نجفي به عنوان مركز
ثقل پروژه و پاكهاي مجاور آن كه داراي ارزش ميراثي نبوده ،نوسازي شده و با اتصال
فضايی به ساختمانهاي مذكور به عنوان دانشكده معماري و شهرسازي نقشآفريني
ميكند.

مرمت و ب ر بــرداری م

فارس ،بوشهر
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برن��امههایوی� ه
بازنگریوتدقی شاخ هایشناساییبافتهایناکارآمد

هدف از تدوين اين شيوهنامه ،تهيه راهنمايی تمامشمول برای شناسايی و اولويتبندی انواع
ناكارآمدیها در انواع بافتهای شهر است؛ به گونهای كه قابليت پاسخگويی به تمام گونههای
ناكارآمدی شهر در هر مكان جغرافيايی ،با هر اندازه جمعيتی ،قدمت تاريخی ،جايگاه اجتماعی،
فرهنگی اقتصادی ،سياسی را داشته باشد.

 ر پرو هملیوبینالمللیموزهتاری وتمدنجهاناس مدرشهرقزوین

طراحی موزه تاريخ و تمدن جهان اسام در بافت تاريخی شهر قزوين و در مجاورت عناصر با
ارزش تاريخی -مذهبی اين فرصت را ايجاد نموده كه موزه جهان اسام عاوه بر تأثيرپذيری از
عناصر تاريخی پيرامونی خود منجر به بازآفرينی بافت شهری مذكور گردد .در واقع اين موزه
ضمن توجه به محلههای تاريخی شهر و رويدادهای آيينی -مذهبی ريشهدار در آنها ،با تعريف
عملكردها و كاربریهای ويژه موزه زنده به مكانی فعال تبديل خواهد شد كه بستر مناسبی
را جهت شكلگيری تعامل سازنده شهر قزوين با جهان اسام بوجود خواد آورد .همچنين با
توجه به بعد ملی و بينالمللی پروژه تاكنون به منظور پيشبرد طرح ،شركت مادرتخصصی با
همراهی و مشاركت دخيان كميتههای مشتركی را برگزار نموه كه خوشبختانه فاز نخست
اجرايی آن نيز محقق شده است.

 ر اتصا ایستگاهراهآهنق بهحرممطهر

با توجه به اهميت ويژه زيارتی و سياحتی شهر مقدس قم و به منظور ارتقا ظرفيتهای
توريست مذهبی برنامه تقويت زيرساختها و ايجاد دسترسی مستقيم ميان حرم مطهر
حضرت معصومه (س) و ايستگاه راهآهن قم در دستوركار شركت مادرتخصصی عمران و
بهسازی شهری ايران قرار گرفته است .ايده اصلی اين طرح ايجاد پيادهراهی تجهيز شده است
كه دسترسی آسان و با كيفيتی را از ايستگاه راهآهن تا حرم مطهر فراهم میآورد.

تصویر  5-6پرو ه ملی و بینالمللی موزه تاری و تمدن
جهان اس م در شهر زوین

تصویر  6-6گزینههای طر اتصال ایستگاه راهآهن م
به حرم
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مسکنتدریجی-امکانسنجیالگویت مینوساختمسکنک درآمدها

اين سند به دستور مقام عالی وزارت جهت بررسی امكان استفاده از رويكرد ساخت تدريجی
مسكن در قالب مسكن اجتماعی و به منظور تامين مسكن گروههای كمدرآمد شهری و تهيه
پيشنهاد عملياتی برای موضوع مذكور تهيه شده است.

تدویندستورالعملمعماریزمینهگراوبرگزاریدورهآموزشیبهاتفا 

تصویر  -6سند طر مسکن تدری ی

دفترمقرراتملیوکنتر ساختمان

با توجه به بیتوجهی به ارزشهاي موجود در بستر ساختوسازهاي چند دهه اخير و به دنبال
آن اتخاذ رويكردهای نوين در حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای ناكارآمد و ضرورت پيروی
از اصول و اسناد هدايتكننده در نظام طراحی و ساختوساز ،شركت مادرتخصصی عمران
و بهسازی شهری ايران با همكاری دفتر مقررات ملی و كنترل ساختمان به منظور ارتقا پايه
پروانه اشتغال به كار مهندسان اقدام به برگزاری دوره آموزشی معماری زمينهگرا در بافتهای
شهری نموده است و بدين منظور اين شركت در حال تدوين كتاب آموزشی معماری همخوان
با زمينه میباشد.

شهرسازییکپارچه بانه،سقز،مریوان

طبق مصوبه شورایعالی معماری و شهرسازی ايران به شماره  2129 3مورخ
 ،1393 4 24اين شركت موظف به بازنگری طرح جامع شهرهای سقز ،بانه و مريوان با
رويكرد بازآفرينی شهری پايدار گرديده است .با توجه به موقعيت و شرايط ويژه اين شهرها
(مرزی بودن) ،فضايی ايجاد شده است كه نيازمند ساماندهی و مديريت يكپارچه شهری است.
مقرر گرديد ،طرح جامع اين سه شهر با تكيه بر شهرسازی يكپارچه كه ديدگاه كلنگر به شهر
دارد با رويكرد بازآفرينی شهری پايدار ،بازنگری و بروزرسانی گردد.
تصویر  -6جلسات و سند دستورالعمل معماری زمینهگرا
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برنامههدایتتوسعهموزونپیرامونحرممطهر

تصویر  -6گزینههای هدایت توسعه پیرامون حرم رضوی

در چشم انداز پروژه مذكور محدوده پيرامون حرم مطهر به عنوان آستانه زيارتي و قدمگاه
فرهنگي ملل واقع در مركزيت پايتخت فرهنگی جهان اسام و خراسان بزرگ با پايه
اقتصادي وابسته به زائران و گردشگران ،داراي مراكز خدماتي و رفاهي ،جهان اسام و
خراسان بزرگ امكانات متنوع اقامتي (به ويژه براي زائران كمدرآمد) و فضاهاي فرهنگي و
گردشگري ،در هماهنگي و تلفيق با راستهها ،بازارهاي سنتي و بافت تاريخي ،فضاي سبز و
پيادهراههاي تجهيز شده در مقياس انساني ،با غلبه تردد پياده در محيطي آرام و حفظ كليه
اقشار اجتماعي ساكن و شاغل كه موجب تامين سرزندگي ،امنيت اجتماعي و رفاه در محدوده
گرديده و نهايتاً الگويي فراگير جهت بازآفريني ساير اماكن مذهبي منطقهاي و راهي به سوي
احياء حوزه تمدن ايرانشهري خواهد شد.

تصوی رشتهبازآفرینیشهریدرن امنامهتعیینص حیتمهندسان
مشاور
نظر به آنكه برنامهريزی توسعه شهری كشور ،از طريق انجام مطالعات و تهيه طرح و برنامه
توسط جامعه حرفهای (مهندسان مشاور شهرسازی و معماری) انجام میشود ،لذا ضروری
است مهندسان مشاور توانمندی و ظرفيتهای تخصصی خود را مطابق با رويكردها ،روشها،
الگوها و نيازهای نظام برنامهريزی كشور ،بازنگری و بازسازی كنند.
در اين راستا ،گزارشی توجيهی كه استداللهای تحليلی و مستندات الزم برای پيشنهاد
جايگزينی تخصص ساماندهی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و سكونتگاههای غيررسمی
با تخصص بازآفرينی شهری پايدار ؛ ذيل گروه شهرسازی و معماری را ارائه میدهد ،تهيه
شد و طی جلسهای در تيرماه 1396مصوب شد.

تصویر  0-6گزار توجیهی جایگزینی بازآفرینی شهری
در نظام مهندسی
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 ر حفاظتواحیاءمجموعهریسبا اصفهان

كارخانه ريسباف اصفهان به عنوان سندی با ارزش از ورود صنعت مدرن به كشور بازگو كننده
برهه مهمی از تاريخ معاصر اين سرزمين است .اين مجموعه صنعتی ارزشهای متنوع تاريخی،
فرهنگی ،اجتماعی ،معماری و زيبايی شناسی ،اقتصادی و عملكردی را در خود دارا بوده كه
احياء آن به بواسطه تبديل شدن به مجموعه ای چند عملكردی (با تاكيد مضاعف بر كاربری
فرهنگی) نقش مهمی در سرزندگی شهر اصفهان بر عهده خواهد داشت .شركت مادرتخصصی
عمران و بهسازی شهری ايران ،اقدام به تملک مجموعه نموده و ذيل اهداف معينی طرح
مرمت و احياء مجمعه را در دستوركار خود قرار داده است .اهداف پيشبينی شده بدينمنظور
مشتمل بر:
 حفاظت از ارزشهای موجود در مجموعه ايجاد سرزندگی و پويايی اجتماعی در مجموعه ريسباف -ايجاد رونق و سودآوری اقتصادی در مجموعه

تصویر -6

طر حفا ت و احیا م موعه ریسبا
ا فهان

گالریشهر

پيرو پيشنهاد مقام عالی وزارت مبنی بر اطاعرسانی از فرايند توسعه و تكامل شهر و در
اختيار گذاردن اسناد و مدارك مرتبط با طرحها و برنامههای توسعه شهری به شهروندان،
مقرر گرديده تا حداقل در يكی از شهرهای مهم هر استان يک بنای ارزشمند به منظور
ايجاد مركزی برای معرفی اسناد و مدارك مرتبط با تاريخ توسعه شهر و آخرين اسناد و
اطاعات مرتبط با نظام برنامهريزی و توسعه شهر شناسائی و بدين منظور تغيير كاربری
و تجهيز شود .بدين منظور دستورالعملی برای چگونگی انتخاب بنای تاريخی واجد ارزش
تدوين شده و به كليه استانها اباغ شده است.
تصویر  2-6گالری شهر

4
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 ر وبرنامهحفاظتوبهسازیبافتتاریخیشیراز

پيرو مصوبه شورايعالی معماری و شهرسازی ايران مبنی بر تهيه طرح جامع حفاظت مركز
تاريخی شهرهای شيراز  ،شركت عمران و بهسازی شهری ايران ضمن عقد قراداد همكاری
با پژوهشگاه ميرا فرهنگی و گردشگری برای تهيه طرح حفاظت تاريخی شيراز جهت
بهرهگيری از تجارب پيشگامان جهانی و تهيه طرح حفاظت شهری در حال مستندسازی و
تهيه طرح میباشد.

مستندسازیا

عاتبناهایموجوددربافتتاریخیشهرشیراز

در راستای اقدام به منظور تحقق مصوبه شورايعالی معماری و شهرسازی ايران مبنی بر تهيه
طرح جامع حفاظت بافت تاريخی شيراز ،جمعآوری اطاعات بناهای موجود در محدوده 36
هكتاری بافت مذبور شامل محات  -1درب شازده  -2موردستان  -3بازارمرغ -4درب مسجد
-5كليمیها -6باالكفت  -7لب آب  -سر باغ -9سنگ سياه -1ميدان شاه -11سردزك ،به
 12پاك میباشد.
تعداد تقريبی
عمليات برداشت مطابق دستورالعملی بوده كه توسط تيم متخصص ايتاليايی و متناسب با
بافت تاريخی شيراز تهيه شده و در برگيرنده پيمايش جامع ميدانی با مراجعه پاك به پاك
به بناها صورت گرفته است.

تصویر -6

طر حفا ت و بهسازی بافت تاریخی شیراز

تدویندستورالعملبهسازیمعابر

نقصان وجود دستورالعملی با اصول هادی مشخص به منظور طراحی ،اجرا و نظارت بر
اجرای طرحهای بهسازی معابر سبب گرديد شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی
شهری ايران ،تهيه و اباغ دستورالعمل بهسازی معابر و الزماالجرا شدن آن را پيگيری
نمايد و از آن به عنوان مبنای پايش و ارزيابی عملكرد در پروژههای بهسازی بهره بجويد.
تصویر -6

6

دستورالعمل اجرایی در بهسازی معابر
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تدویناصو راهنمای راحیبهمن ور ر ریزیتوسعهخدماتمحلهای

دربرنامههایبازآفرینیمحدودههایهد

جهت ارتقا كيفی اقدامات در بخش طرحريزی و طراحی به منظور توسع خدمات محلهای،
دستورالعمل الزامات اساسی به منظور تهيه طرحها و اصول راهنمای طراحی در برنامههای
بازآفرينی محدودههای هدف به تفكيک بافتهای تاريخی ،بافتهای ناكارآمد ميانی و
سكونتگاههای غيررسمی توسط شركت تهيه و تدوين گرديد .اهم اصول پيشبينی شده
عبارتند از:
 نيازسنجی در جانمايی پروژهها سازگاری با زمينه به لحا كالبدی سازگاری با زمينه به لحا فرهنگی-اجتماعی -سازگاری با زمينه به لحا اقتصادی

تصویر  5-6دستورالعمل الزامات اساسی به منظور تهیه
طر ها

اجرای طر های بازآفرینی ش ری راهی
برای دستیابی به اقت ادی درون زا و برون ن ر و
برخورداری از زن ی م لوب در ش رها است
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دکتر ع اس آخون ی

از آن ا که ش ر ی سازمان اجتماعی است نه ی
ف ای کا ی بازآفرینی سازمان اجتماعی
ش ر بی از ف ای کا ی آن مورد اهمیت است
دکتر ع اس آخون ی

دررویکردنوینوباتوجهبهنقشدولتدراینفرایند
بهعنوانسیاستگ ار،حمایتکنندهوتسهیلگر،از
تعری واجرایپرو ههایبزر مقیاس،دولتمحور،
بیتوجهبهزمینهوارز هایآنوبارویکردکس 
و کار به شدت پرهیز شده است  علیایحا  برای
تر ی  بخش خصوصی، ارا ه الگوهایی به جامعه
مخا واجرایتعهداتدولتدربخشزیرساخت
وخدمات،مجموعهبرنامهواقداماتاجراییتعری 
وعملیاتیشدهاند دراینمیانباتوجهبه رورت
گستر اقداماتوایجادجریانهایخودیار،مبادرت
بهتعری واجرایپرو ههایخردمقیاس،باقابلیت
اجرایسریع،تا یرگ اربرمحی پیرامونبراساس
خواستونیازساکناننمودهوت گردیدهاستتا
تبدیلبهالگوییبرایتداوماینجریانتوس سایر
نهادهای یمدخلگردد پرو ههایمحر توسعه

اجرای برنامه های بازآفرینی ش ری
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اجرایبیشاز
مشتملبراجرای 
  61پروژه مدرسه و مركز آموزشی به مساحت  642 247مترمربع  39پروژه درمانگاه مراكز بهداشتی -درمانی به مساحت  263 134مترمربع  227پروژه بهسازی معابر به مساحت  1 121 691مترمربع  2پروژه پارك و فضاهای سبز به مساحت  136 692مترمربع  34پروژه توسعه شبكه آب و فاضاب شهری  21پروژه توسعه شبكه برق و روشنايی معابر  36پروژه خدمات ورزشی به مساحت  42 4 3مترمربع  32خانه محله به مساحت  156 9 4مترمربع 19پروژه كتابخانه به مساحت  113 662مترمربع  4پروژه مجتمع چندعملكردی فرهنگی ،اجتماعی ... ،به مساحت 2 142 14 -پروژه مسكونی ،اداری (از منابع داخلی شركت)

پرو هنوسازی،توسعهخدماتوزیرساختهایشهریکه

خریدومرمتبیشاز ساختمانارزشمندبهمن ورحفاظتوبهرهبرداریمجدد

توسعهوارتقاقلمروعمومیدرمقیاسمحلیوشهریگرگان،نایین،بیرجند،
کاشان،بوشهر،یزد،شیراز،رشت،تبریز،ارومیه
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دانشکــده معماری و شهرســازی ،بـوشهـــر

؟؟؟؟؟داروغـــه ،مشهـــد
خانه
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نمودار  :1-7مساحت پروژههای اجرايی بازآفرينی شهری

نمودار  :2-7مبل پروژههای اجرايی بازآفرينی شهری

نمودار  :3-7تعداد پروژههای اجرايی بازآفرينی شهری
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6

خـانــه امـــامی ،کرمـــان
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پرو های ب ــازی و نوسـازی م ــ

نم���ونه پرو ه

واحدیسیروس-تهران

اي��ن پ��روژه دارای  214واح��د مس��كونی و  54واح��د تج��اری و متش��كل از 6
بل��وك اس��ت ك��ه در زمين��ی ب�ه مس�احت  55مترمرب�ع ب�ا اس�كلت بتن�ی اج�را
ش�ده است.
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ﺗﻌداد
ﻣﺳﺎﺣت
اﻋﺗﺑﺎر

نم���ونه مجتمعمسکونیو یت-سمنان

تاريخ بهرهبرداری1395 :

اي��ن پ��روژه دارای  14واح��د مس��كونی و  24واح��د تج�اری و متش�كل از 53
بل�وك اس�ت ك�ه در زمين�ی ب�ه مس�احت  3هكت�ار ،مجه�ز ب�ه امكان�ات تفريح�ی و
محوط�ه س�ازی اح�دا ش�ده اس�ت.
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نم���ونه مجموعهفرهنگی-اجتماعیکویکارگران-بیرجند
تاريخ بهرهبرداری1395 :

تاريخ بهرهبرداری1396 :

اين مجموعه واق�ع در ش�هر كرم�ان ب�ا زي�ر بن�ای 75مت�ر مرب�ع ،ش�امل دو كاس،
ي�ک كتابخان�ه ،ي�ک س�الن چن�د منظ�وره و ي�ک نمازخان�ه در ح�ال اح�دا
م�یباش�د.

روبنــایی

نم���ونه  مجموعه فرهنگی- اجتماعی قمر بن هاش ، محله
فیروزآبادکرمان-کرمان

پـرو های وسعـه خ ما

اي�ن مجموعه ب�ا زي�ر بن�ای  547مترمرب�ع و زمين�ی ب�ه مس��احت  169مترمرب��ع
در  2طبق��ه در ح��ال س��اخت م�یباش�د.
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نم���ونه کتابخانهسلیماندارا -رشت

پـرو های وسعـه خ ما

روبنــایی

تاريخ بهرهبرداری1395 :
كتابخان��ه محل��ه س��ليمان داراب ب��ا زيربن��ای كل  63مترمرب�ع در زمين�ی ب�ه
مس�احت  751مترمرب�ع ،در 3طبق�ه و ب�ا اس�كلت بتن�ی در ح�ال اح�دا م�ی باش�د.

نم���ونه کتابخانهدولتآباد-یاسو
كتابخانه دولت آباد ياسوج در زمينی به مساحت
مترمربع احدا شده است.

تاريخ بهرهبرداری1395 :
 7مترمربع و با زيربنای 35

نم���ونه خانهمحلهجمشیدآباد-آ ربایجان ربی

تاريخ بهرهبرداری1395 :

اين پروژه واقع در محله جمشيدآباد شهر خوی واقع در آذربايجان غربی ،با زيربنای
مترمربع احدا گرديد.

2

نم���ونه خانهمحلهدره ری -لرستان
خانه محله درهغريب شهر بروجرد شامل ساختمان اصلی با متراژ  57مترمربع و
محوطهسازی به مساحت  13مترمربع در حال احدا میباشد.
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نم���ونه سالنورزشیسلیماندارا -رشت

تاريخ بهرهبرداری1394 :
سالن ورزشی سليمانداراب رشت در زمينی مساحت  2473مترمربع و با زيربنای 54
مترمربع با كاربری آموزشی و ورزشی احدا شده است.

نم���ونه سالنورزشیشی آباد-ق

تاريخ بهرهبرداری1392 :

مجموعه ورزشی شيخ آباد با مساحت  151مترمربع در اواخر سال  92به بهرهبرداری
رسيد.
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نم���ونه مدرسه ک سهتنگ سه شهیدخدادای -بوشهر

پـرو های وسعـه خ ما

روبنــایی

تاريخ بهرهبرداری1396 :
پ��روژه دبس��تان تن��گک  3در اس��تان بوش��هر ب��ا زي��ر بن��ای 1 9مت��ر
مرب��ع در 3طبق��ه و ب��ا اس��كلت بتن��ی اح��دا شده است.

نم���ونه مدرسهشهیداحمدیروشن-ق

تاريخ بهرهبرداری1393 :
مدرسه شهيد احمدی روشن در زمينی به مساحت  1 6مترمربع و با زيربنايی بال بر
 2مترمربع در شهرك مهديه قم مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.

نم���ونه مدرسهتا -رشت

تاريخ بهرهبرداری1394 :
اح�دا اي�ن مدرس�ه ب�ا زي�ر بن�ای  1654مت�ر مرب�ع در زمين�ی ب�ه مس�احت 167
مترمرب�ع در 3طبق�ه با اس�كلت بتن�ی ب�ه اتم�ام رس�يده اس�ت.
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نم���ونه درمانگاهسبزیآباد-ای م

تاريخ بهرهبرداری1394 :
مركز بهداشتي درماني بانبور و سبزيآباد با مساحت زيربنای  47مترمربع در  2طبقه
در ايام به بهرهبرداری رسيده است.

نم���ونه

مرکزدرمانیای ارقلعهکامکار-ق

پ��روژه مرك��ز درمان��ی ايث��ار ب��ا زيربن��ای
نوسازی مراكز خدمات محلهای احدا گرديد.

تاريخ بهرهبرداری1396 :
مت��ر مرب��ع در راستای بهسازی و

نم���ونه مرکزبهداشتمحلهاسکان-یزد

تاريخ بهرهبرداری1396 :

پ��روژهی خان��ه بهداش��ت محل��ه اس��كان درش��هر ي��زد ب��ا زي��ر بن��ای
مت��ر مرب��ع احدا گرديد.
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3

پارکــ شـاهابولقاســم محلـــه فهــادان ،یــــزد

محلهسبـزهمشهــد،گرگـــــان
مرمتتکایــایتـاریخــیعقیـلیوشــاهینـیدر
؟؟؟؟؟
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نم���ونه بوست�اننسترن-ارا

ب ــازی ف ـاهای ش ـری

بوستان نسترن اراك با مساحتی بال بر
بهرهبرداری قرار گرفته است.

تاريخ بهرهبرداری1392 :
 21مترمربع در منطقه كرهرود مورد

نم���ونه بوست�انهفت تیر-ای م

تاريخ بهرهبرداری1394 :
پروژه بوستان هفتم تير ايام در زمينی به مساحت  2 2هكتار و با بيش از  11هزار
مترمربع فضای جنگلكاری احدا و به شهرداری شهر تحويل گرديد.

6
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نم���ونه ک سازیوبدنهسازیمحلهسراینو-نایین

تاريخ بهرهبرداری1395 :
طول  15متر
پروژه كفسازی و بدنهسازی مركز محله سراینو در سال  1395در نايين مورد
بهرهبرداری قرار گرفت.
نم���ونه ک سازیوآرامسازیخیابان لعشرقیمقبرهسردار قبل

جنگل-رشت
متراژ:

 44مترمربع

عرض  13متر

تاريخ بهرهبرداری1396 :

بعد

نم���ونه آسفالتمعبر-کم چابهار
سطح پروژه:

 6مترمربع

تاريخ بهرهبرداری1396 :
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پـرو های وسعـه خ ما

زیربنــایی

نم���ونه منبعآ نایسر

تاريخ بهرهبرداری1396 :
 2مت��رمكع��ب ب��ا زيربن��ای 73
پ��روژه اح��دا منب��ع آب ب��ه حج��م
 3مت��ر مرب�ع محوط�هس�ازی در منطق�ه
مترمرب��ع بن��ا و 4مت��ر دي��وار و
ب�رازان نايس�ر از پ�روژهه�ای وي�ژه ش�ركت عم�ران و بهس�ازی ب�وده ك�ه صرف�اً ب�ه
دلي�ل نياز بهداش�تی و اجتماع�ی منطق�ه و ارتقا س�طح زندگ�ی س�اكنين تعري�ف و
اج�را شده است.
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ﺗﻌداد
ﻣﺑﻠﻎ

نم���ونه روشناییمعابرمحلهالتیمور-مشهد

تاريخ بهرهبرداری1396 :
اقدامات اجرايی انجام شده در محله برای تامين روشنايی عبارتند از:
 نصب  141عدد چراغ خيابانی متال هاليد با توان  7وات نصب  14عدد چراغ خيابانی  15وات بخار سديم نصب  141عدد بازو چراغ يک متری نصب  74عدد بازو چراغ دو متری -نصب  74عدد بازو چراغ سه متری
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پیـــادهراه مسجدجـامع ،یـــزد
؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟دوهــــزار ،بندرعبــاس
سـکونتــگاه غیررسمــی شمـــال

در بازآفرینی ش رها بای بازن ری سی ت م و
نق کا س ونت روستایی و کی یت زن ی را در
کنار ه دی ستـاد بازآفرینی ش ری مح اجماع
برای ان ام اق اما م تر در ای راستاست
دکتر ع اس آخون ی

یکی از پیششر های اصلی بازآفرینی شهرها،
توسعهتوانمندیهایافراد،گروههاوجوامعاست 
توانافزاییفرایندیاستکهدرآنقدرتوتوانایی
اعضای اجتما  برای کنتر  و هدایت زندگیشان
افزایش مییابد  در این فرایند با ارتقا داراییهای
مادیومعنوی،افرادوگروههاظرفیتهای زمبرای
مشارکت فعا  در جهت تحق  اهدا  اقتصادی،
اجتماعیوفرهنگیتوسعهاجتماعاتمحلیرابدست
میآورند اینراهبرداز ری همکاریبانهادهاو
تشکلهای یردولتی،دستگاههایدولتیوعمومی
مرتب پیگیریمیشود ازمه ترینآنهامیتوانبه
همکاریباسازمانآموز فنیوحرفهایکشوردر
خصو برنامهتوانمندسازینیرویانسانیساکنان
محلههایهد از ری ارا هآموز هایمهارتیو
ش لیباهد کارآفرینی،خوداشت الیواحرازش ل
مناس اشارهکرد

ار قا وانمنـ

ی های اجتماعی و اقت ادی ش رون ان بوی
رو های آسی پ یر

تسهیـــلفعالیتسازمانهایمردمنهاد
گامیاساسیدرراستایبازآفرینیشهـــریپایدار
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تـــوانمنـدســازیمحلـــی

خانه اشتـــغال جمعیت امام علی

(ع)

اجرایبرنامهتوانمندسازینیرویانسانیساکنانمحلههایهد از ری 
ارا هآموز هایمهارتیوش لی با هدف كارآفرينی ،خود اشتغالی و احراز شغل

در محله سیروس

سالواگذاری1394:

مناسب از طريق برگزاری بيش از  5 57 1نفر ساعت دورههای آموزش مهارتهای فنی -کاربریقبلی:کارگاهغیرمجاز
تسهیـــلفعالیتسازمانهایمردمنهاد
مالکیت:شرکتعمرانوبهسازیشهری
استایبازآفرینیشهـــریپایدار
حرفهای (حدود  152حرفه) در محدودههای ناكارآمد شهری ،با همكاری سازمان آموزش فنی گامیاساسیدرر
و حرفهای كشور.
تصوير  :1-فعاليتهای سازمان مردم نهاد ژيار در

های
کاهـشآسیـ
جوان محلـه
کارآفریـنی برای مــادران و دختــران
سنندج
انعقادتفاه نامههمکاریمشتر باوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،
اجتــماعی

جهت اشتغالزايی ،تقويت تعاونیهای محلی و همچنين افزايش رفاه و تأمين
سكونتگاههای غيررسمی.

درهـای آموزش چاپ و نقـاشی روی پـارچه
کالس
اجتماعی

کالس هـای آموزش قالب
مرکــبـافیکاهـ آسی اعتیــاد

اجرایبرنامهتوانمندسازیاجتماعاتمحلیوتوسعهکس وکارخرددر
شهرکشوراز قبيل سبزوار ،ورامين ،سنندج ،نايسر ،سقز ،بانه ،مريوان ،شهريار ،كرج،

کالس هـای آموزش خیـاطی در محله سیروس

سالواگذاری139 :

کاربریقبلی:انبارغیرمجاز

اروميه ،اردبيل و  ...با همكاری م سسات غيردولتی و سازمانهای مردمنهاد.

واگ اریامکاناتوفضابرایفعالیتسمنها،شامل واگذاری خانه در محله
سيروس به جمعيت امام علی و تولد دوباره.

برگزارینشستهایتخصصیبرایانتقا تجار سمنهابافراخوان
عمومی (جمعيت امداد دانشجويی  -مردمی امام علی (ع) ،انجمن مددكاری اجتماعی ايران،

مالکیت:شرکتعمرانوبهسازیشهری

ی و اع ام ی های ام ادرسان سیار ط
ارا ه وسای

پرو

های ملی و بی ا ملل

ری سا هم ام با فعا یت های کاه

تصویر  2-فعالیتهای سمن جمعیت امام علی در

سیروسمرک برای رو ه
در محلهای رم در
خانه واگ ارااره یشدهوع

وی

جمعیـت امـداد دا ـ

مجمع حق بر شهر باهمستان ،انجمن ديدهبانی يكشهر ،انجمن خانه خورشيد ،جمعيت طلوع
بینشانها).

آسی ج انی

ارجاع به مراک
عـخ ما ب اشتی و آموزشی
مردمـ اما ارا ه
(علیهالسالم)

مایتی و ب اشتی درمانی

م اور فردی و خانواد ی
(علیهالسالم)

سـازمانیمردمنهـاد،مستقـل،غیـردولتیوغیرسیـاسی

تصوی تشکیلکارگروهتشکلهایمردمیبهعنوانیکیازکارگروههای
تخصصیستادملی در جلسه مورخ 1396 3 23بنا به پيشنهاد مشترك دبيرخانه

تاسـیسدرسـال1378باهدفشنـاختوکاهـشمعضـالتاجتمـاعیبامحـوریت
فعالیتهابرکودکـانوزنـان

فعالدرزمینـههایمختلفاجـتماعیازتـامیننیـازهایاولیـهتاآگاهسـازیجامعهو

ستاد ملی بازآفرينی شهری و شبكه ملی موسسات نيكوكاری و خيريه ،آييننامه تشكيل و
نحوه فعاليت كارگروه تشكلهای مردم نهاد ذيل ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار و ستادهاي
استانی متناظر تصويب شد.

ارتقـاءکیفیـتزندگیدرمحـالتدارایمعضل

تصویر  -فعالیتهای سمن تولد دوباره در خانه
تــولدسیروس
خیریــهدر محله
جمعیتواگ ار شده
دوبـاره

34
جمعیتخیریهتولددوبارهی سازمانخودجو مردمیمت
هموسسانآنبابهرهگیریازال ویراهبردی بسی

لازتواباناعتیادوفعا ندان

اهی

و سالتجربه اربردیراهاندازیجمعیت

درمانیبهبودیایدارمعتادان،فعالیتهایخودراازسال73درجمهوریاسالمیایرانآغاز رد
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تصویر  -ارا ه ت ار باهمستان م م حق بر
شهر باهمستان ،با هد حمایت از حق برابر همه
نسبت به شهر ،توانمندسازی همه ساکنان شهر و به
خصو گروههای آسیبپ یر ،و پیگیری مناف به
حاشیه رانده شده

تصویر  5-ارا ه ت ار ان من دیدبانی یکشهر.
هد کلی ان من ارتقا بهرهمندی ساکنان شهر
از امکانات عمومی شهری و حقو شهروندی و
بهبود شرایط زندگی میباشد.

تصویر  6-ارا ه ت ار جمعیت امام علی ،با هد
کاه مع ت اجتماعی.

3
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تصویر  -ارا ه ت ار ان من مددکاری تصویر  -ارا ه ت ار خانه زنان خورشید ،اولین تصویر  -ارا ه ت ار موسسه طلوع بینشانها.
اجتماعی ایران .این ان من مأموریت ا لی خود مرکز گ ری کاه آسیب اعتیاد زنان خانه خورشید .به عنوان حامی تخصصی افراد درگیر با مع ل
کارتنخوابی ،فعالیت خود را در هفت حوزه ج ،
را کم به حوزه سیاستگ اری اجتماعی در کشور،
درمان ،سرپناه ،آموز  ،اشت ال ،بازگشت به خانواده
حساسسازی و آگاهسازی عموم جامعه در راستای
و بازگشت به بدنه جامعه متمرکز کرده است.
گستر س مت اجتماعی و تقویت حرفه مددکاری
اجتماعی به لحا نفی و منزلتی تعیین کرده است.
36
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برگزارینشستهایه اندیشیباسمنهاوشبکههابهصورتمو وعیدرتهران

 نشستی متشكل از  7سازمان مردمنهاد فعال در زمينه كودكان ،زنان ،معتادان،آسيبديدگان اجتماعی و نيازمندان ،محيط زيست ،حقوقی ،كارآفرينی ،فرهنگی-
اجتماعی و  ، ...نمايندگان دولتی ،مهندسين مشاور و برخی اساتيد در هفته دولت
(مورخ چهارم شهريورماه )1393
 برگزاری نشستهايی با سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه آسيبهای اجتماعیبه منظور فعاليت در محله سيروس ()1393-1394
 برگزاری نشستهايی با سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه ميرا فرهنگی وگردشگری ()1394-1395
 -برگزاری نشستهايی با سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان ()1395

تصوير  :1 -نمونه جلسات برگزار شده با سمنها به
منظور جريانسازی

جریانسازیبهمن ورهمکاریوتوانمندسازیسازمانهایمردمنهاد درسط کشور

 فعالسازی ادرات عمران و بهسازی استانها در زمينه نهادهای مردمی از طريقجلب همكاری معاونت سياسی ،امنيتی و اجتماعی استانداریها
 شناسايی سمنهای فعال هر استان از طريق ادارات عمران و بهسازی شهری برگزاری نشست همانديشی با سمنها و دستگاههای مسئول در هر استان تداوم جلسات با هدف شبكهسازی و همكاری مشترك ارتباط مستمر سمنها و ادارات عمران و بهسازی از طريق حضور در ستاد ياتعريف پروژه مشترك

پایدارسازیفعالیتهادرعرصهسازمانهایمردمنهاد

تصوير  :11-كتابچه معرفی سمنها و محصوالت قابل
خريد

 تهيه كتابچههای آموزههای بازآفرينی (تجارب داخلی) برای انتقال الگوهای موفقسمنها و كتابچه معرفی سمنها و محصوالت آنان و ترويج آن
 تهيه چارچوبهای جلسات با سمنها تدوين ساختار جايگاه و فعاليت سمنها در شركت عمران و بهسازی (در حال انجام)3

برنامه اق اما در وز سـازمان های مردم ن اد
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عمل رد استـان ها در وز سـازمان های مردم ن ـاد
3

ب ون ش مردم م اط ان ا لی برنامه های
بازآفرینی ه تن وانمن کردن مردم محال
ناکارآم م متری ه ستـاد ملی بازآفرینی
به شمار می رود
دکتر ع اس آخون ی

به من ور نهادینه کردن دستورکار شهری جدید که در راستای
سیاستهای بازآفرینی شهری پیگیری میشوند برنامهها و اقدامات
مستمریبرایآگاهسازیومشارکتمس و نهکنشگراندرهمهسطو 
وفرایندها رورریاست آموز وتروی درمقیاسهایمختل یکی
ازمه تریناقداماتیاستکهبرا افزایشآگاهیومهارتحرفهمندان،
نهادها مدیریتشهر ومردموآشناییآنانبااه�دا ومفاهی پایها 
وبنیاد وهم نینفعالیتهادرمحدودههاومح تهد بازآفرینی
شهر مدن رقرارگرفتهاند عمدهتریناهدا موردتوجهدربرنامههای
آموزشیوترویجیعبارتنداز
ارتقاوبهبودکیفیتعلمیومهارتهادرحوزهفعالیتها بازآفرینی تقویتارتبا باسازمانهاونهادها علمیوآموزشیتقویتارتبا وبا بردنسط آگاهیساکنان،تشکلها مردمیواجراییوحرفها
افزایشکارایی،ا ربخشیوبهرهور فردوگروهدرجهتبازآفرینیشهر پایدار
متناس ساختندانشومهارتنهادها مدیریتشهر وکارشناسانباراهکارها نویندرامربازآفرینیش�هر

ن ادینه کردن سیاست ها راه ردها و راه ارهای بازآفرینی
ش ری از طری آموزش تمان سازی اطالع رسانی و فعا یت های
فرهن ی روی ی

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

تهیهبال بر  ر پ وهشیکاربردیتوس اشخا حقیقیوحقوقی،

مه ترینعبارتنداز 

 بررسی و ارزيابی طرحهای تجميع و پيامدهای آن مستندسازی و ارزيابی تجارب دفاتر خدمات نوسازی تبيين برنامه جامع فراگير آموزش مطالعات تحريک توسعه در بافت هدف از طريق شبكه اقدامات خردمقياس كتابشناسی توضيحی معماری معاصر ايران فرهنگ معماری معاصر ايران بررسی آراء صاحب نظران معماری معاصر ايران ارزيابی تاثير تسهيات و مشوقها در نوسازی بافتهای فرسوده شهر بررسی مسئله زمين و زيست غيررسمی تدقيق و تدوين مفهوم اراضی قهوهای در ايران مروری بر تجربههای برخورد با اسكان غيررسمی در ايران -تدوين چارچوب پيمايش عمومی درباره مسائل راه و شهرسازی


اجرای دورهآموزشیورویدادآموزشی-ترویجیمعاد 
نفرساعت در سطو  ستادی و استانی مشتمل بر برگزاری همایشها،
نشستهایتخصصیوکارگاههایتعاملی-آموزشی

تصوير  :1-9بيانيه تجميع در فرآيند بازآفرينی

تصوير  :2-9دورههای آموزشی و رويدادهای ترويجی
برگزار شده

تبیینبرنامهجامعآموز کنشگرانبازآفرینیدرحوزههایمبانیو
مفاهی پایهبازآفرینیشهری،راهبردهاوسیاستها،برنامههایعملیاتی،
شیوههایاجراییوبررسیتجار
برگزاری

نشستتخصصی ( 66نشست موضوعی در قالب  14دفتر 27 ،نشست

تخصصی بصورت موردی)
4

تصوير  :3-9نمايه نشستهای تخصصی
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جدول  -عنوان سلسله نشستهای تخصصی موضوعی
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جدول  2-موضوع سلسله نشستهای تخصصی موردی
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مستندسازیپرو ههاواقدامات

شـناسنامه

  12مورد استانی (از جمله مستندسازی تجربه احيای محور انوشه اهواز ،مستندسازیمرمت خانه فاضلی ساری)
  1مورد ستادی از جمله مستندسازی و شناسايی تجربيات معماری همپيوند بازمينه در شهرهای اصفهان و يزد ،شناسايی و معرفی تجارب بهرهبرداری مجدد از
ميرا معماری وابسته به راه و ...
 همكاری در مستندسازی ايستگاههای تاريخی راهآهنجدول  :3-9مستندس�ازی پروژهها و اقدام�ات ست��ادی و است��ان�ی
مستندسازی ستـا

م س ی ا ستای

مستندسـازی ستـادی
–

46

تصوير  :4-9شناسنامه مستندسازی پروژهها -استان يزد
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مستندسازینشستهادرقال فیل (  1بسته آموزشی-ترويجی)وکتاب ه( 1

عدد شامل  4نشست)

شرکتدرنشستهاوبرگزارینشستبینالمللی(از طريق دبيرخانه كنفرانس
وزرای مسكن و شهرسازی منطقه آسيا-اقيانوسيه)
تصوير  :5-9مستندسازی نشستها در قالب فيلم

ایجادشبکههایهمکاریبادانشگاهها،م سساتپ وهشی
حمایتازبیشاز

موردپایاننامهدانشجویی

ترجمه،گرداوریوتدوین
تخصصیهفتشهر
تصوير  :6-9مستندسازی پروژهها در قالب مجلد

تصوير  :7-9مجله تخصصی هفتشهر

عنوانکتا وانتشار شمارهنشریه

ایجادشبکههمکاریباسازمانهایمدنیومردمنهادفعا درزمینههای
مشتر 

تبیینوتروی نهادخانهگفتمانشهروراهاندازی پایلوتدرشهرهای
تهران،تبریزوگرگان

راهاندازی خانه گفتمان شهر گامی بنيادين در راستای توسعه شبكه همكاری و ساخت نهادهای
اجتماعی در جهت تحقق اهداف بازآفرينی شهری است .اين اقدام در راستای ارتقا فرهنگ
شهروندی ،مشاركت و همكاری نهادهای محلی و بر مبنای رويكرد مشاركتی و تقاضامحور
و حضور حداكثری مردم مطرح میشده است .در تحقق اين برنامه ،سومين راهبرد سند
ملی بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی تحت عنوان تهيه طرحها و تنظيم برنامههای احيا
(باززندهسازی) ،بهسازی و نوسازی بر اساس تقاضای واقعی ساكنان به منظور بهبود كيفيت
زندگی ،مبنا قرار گرفته است .در راهاندازی خانه گفتمان شهر همواره دو هدف كان مدنظر
است:
 ايجاد يک نهاد اجتماعی به منظورفراهم آوردن زمينه گفتمان همافزا ارائه الگويی برای استفاده مجدد از بناهای ارزشمند از طريق استقرار خانه گفتمان در آنها4

خانه گفتمـان شهر  -تهران

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

برگزاری دورهرویدادتجار برتربازآفرینیشهریدرمقیاسملی
جستارکیفیت

تصوير  : -9برگزاری رويداد جستار كيفيت -نوبت اول

اين رويداد با اميد به ارتقا كيفيت در برنامههای بازآفرينی شهری از طريق معرفی شاخصههای
سنجش كيفی و تقدير از كنشگران برتر ،معرفی برنامههای موفق و اقدامات شاخص در اين
فرآيند به دنبال تحقق اهداف زير است:
 .1افزايش حساسيت مردم نسبت به مطالبه كيفيت به منزله يک حق شهروندی در
محدودهها و محات هدف بهسازی و نوسازی شهری
 .2ارتقا خاقيت و نوآوری در برنامههای بازآفرينی شهری
 .3دستيابی به توافق جمعی ميان متخصصان و مديران و مردم در باب تعريف كيفيت
اقدامات (در دو بخش فرآيند و فرآورده) در محدودهها و محات هدف بهسازی و
نوسازی شهری
 .4مطرح شدن موضوع ارتقا كيفيت در برنامه های بازآفرينی شهری به مثابه
فرآيندی ميان سازمانی و ميان رشته ای.

 تهیه و انتشار اسناد ترویجی به صورت بروشور
اینفوگرافیآموزشیو
تصوير  :9-9موشنگرافی مفاهيم بازآفرينی شهری
تطاب

تاریخ�یتوسعهشهریوحملونقل
بهسازی و نوسازی مسکن

بازآفرینیشهری؛سیاستیجامعویکپارچه
برای حل مشکالت شهرهاست به نحوی که
ِ
ِ
پذیری
قابلیت زیست
منجر به ارتقای
شهرها و کیفیت زندگی شهروندان
شود .این سیاست ،پیشگیری و حل مشکالت
شهری در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی و کالبدی را از طریق اتخاذ
نگرش فضائی -راهبردی و شهرنگر مورد
توجه قرار میدهد .بازآفرینی شهری در
برگیرندۀ شبکهای از اقدامات و برنامههای
منعطف در مقیاسهای شهری و محلهای
ِ
و در مسیرِ اهداف توسعۀ پایدار است و در
ِ
ِ
تمامی
حداکثری
تمامی سطوح ،مشارکت
کنشگران و ذینفعان ،بویژه مردم را به
همراه دارد.

TOD

بازآفرینیشـهریپایدار

توسعهخدماتوارتقایزیرساختهای
شهری(زیربناییوروبنایی)

(بازآفرینی
پایدار)
بازآفرینی جامع
یکپارچه

توانمندسازیساکنان

ظرفیتسازی

ابزارسازی

نهادسازی

توسعه حملونقل محور
ارائه اصطالح  (Transit Oriented Development) TODدر سال ۱۹۹۳
توسط کالتروپ همگام با اهداف توسعه پایدار و رشد هوشمند با توجه به
ترافیک روز افزون در سطح بینالمللی ،افزایش ناخشنودی از حومهها و
توسعههای افقی ،اهمیت ارتقای کیفیت زندگی ،اهمیت زندگی به سبک پیاده و
دور از ترافیک اتومبیل و ...
مرکزیت ایستگاههای حمل و نقل به خصوص قطار شهری
رویکرد ایجاد محدودهای از خانههای مسکونی با تراکم باال ،ردهفروشیها،
مجتمعهای اداری و تجاری و کاربری های گوناگون در فضایی با قابلیت
پیاده روی

(نوزایی شهری)
بازآفرینی پیشرفته

۲۰۰۰

بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و
توسعهقلمروعمومی

(توسعه ی
اجتماعی و تنوع بخشی
کارکردی)
باززنده سازی و
بهسازی

۲۰۱۰

۱۹۸۰
۱۹۹۰

بازآفرینی فرهنگ -مبنا
بازآفرینی حفاظت -مبنا
بازآفرینی سیما -محور
بازآفرینی رویداد -محور
بازآفرینی اجتماع -محور

حملونقل همگانی خودرو محور

با هدف ایجاد توازنی میان استفاده از خودروی
شخصی و وسایل حملونقل انبوهبر مدرن
وسایل حملونقل انبوهبر مدرن در کالنشهرها
ایجاد پارکسوارها
ترکیبی از حملونقل همگانی و شخصی
وابستگی شدید به یارانههای دولتی

۱۹4۰

۱۹۶۰
۱۹۷۰

بازآفرینی شهری
متقدم
(توسعه های مجدد
با رویکرد امالک و
مستغالت)

بازسازیهای
های
بازسازی
ی
(غلبهی
پس از جنگ (غلبه
رویکردهایمدرنیستی)

(تمایالت
نیروهای سیاسی
اقتدارگرایانه)

۱۹5۰

۱۹۰۰
۱۹۳۰

بازسازیهای
های
بازسازی
(غلبهی
ی
پس از جنگ (غلبه
رویکردهایمدرنیستی)

واکنشی
به شرایط و
چالشهای محیط
چالشهای
زیستی برامده از شهر
صنعتی قرن 19

حمل ونقل همگانی مبتنی بر توسعه

وجود تراموای برقی و پاردایم توسعهی حومهای
گسترش استفاده عملی از حملونقل همگانی بدلیل سرعت باالتر و دامنهی
گستردهتر ترامواهای برقی نسبت به ترامواهای کشنده با اسب
توسعه ترامواهای برقی به عنوان اهرمی برای سازندگان امالک و مستغالت در
راستای دسترسی آسان به اراضی بایر قابل توسعه در محدوده شهرها

توسعه مرتبط با حملونقل همگانی

اجاره اراضی سازمانهای حملونقل همگانی برای کسب درآمد با هدف
کاهش وابستگی به یارانهها
ایجاد درآمد برای سازمانهای حملنقل همگانی و کاهش وابستگی به
یارانههای دولتی

توسعه خودرو محور
توسعه حامی حملونقل همگانی

افزایش تعداد مسافرین بوسیله توسعه متراکم اطراف ایستگاههای حملونقل
همگانی و هدایت نوع و سطح توسعه اراضی اطراف ایستگاهها
رواج توسعه مشارکتی
طراحی واحدهای همسایگی نوسنتی
تقویت پیادهمداری و کاهش سفرهای خودرو محور

کاهش سرمایهگذاری در حملونقل همگانی
از دست رفتن مزیت رقابتی حملونقل همگانی
مقرون به صرفه شدن استفاده از خودرو شخصی
تسلط خودروی شخصی با کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت حملونقل
همگانی در طول جنگ جهانی دوم از سال ۱۹45
برچیده شدن سیستمهای ریلی و جایگزینی حملونقل اتوبوسی در اکثر
شهرهای ایاالت متحده

تصوير  :1 -9بروشور ترويجی در زمينه ارتباط حمل و
نقل همگانی در برنامههای بازآفرينی

 عنوان ، فیل  و

تهیهبستههایترویجیدرزمینهارتبا حملونقلهمگانی ریلی در
برنامههایبازآفرینیشهری
 برقراری ارتبا ات رسانهای، برگزاری رویدادهای جمعی و هماهنگی و
برگزاریجلساتتوس بخشرواب عمومی
برقراریوگستر ارتبا بارسانههابهمن ورنشراخباربازآفرینیو
آگاهسازیعمومی
est Pra ctice

4
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ال -انعکاسخبرها
انعكاس اخبار در جرايد و خبرگزاریها مجموعا  3396مورد در روزنامههایكثيراالنتشار مانند ايران ،جام جم ،ابرار اقتصادی ،جهان صنعت  ،عصر اقتصاد و همچنين
در خبرگزاریهای ايرنا ،ايسنا ،ايلنا ،مهر ،فارس و پايگاه خبری وزارت متبوع.
 تهيه و توليد خبر و درج در سايت شركت  3736مورد. برگزاری مصاحبه با مديران شركت 351 :مورد در شبكه های  1،2،3،5،6و جام جمو برنامههای راديويی فرهنگ ،اقتصاد ،پيام ،بخش های مختلف خبر سراسری راديو..
تهیهوپخشمستندازصداوسیماتهيه و پخش بال بر  6فيلم مستند جهت پخش از رسانه ملی عمدتا شبكه يک و
سه تهيه و از اين رسانه پخش نموده است .همچنين تعداد  76گزارش مستند در
خصو سفر مديرعامل ،اعضای هيت مديره و معاونين به استانها ازشبكه های استانی
انعكاس يافته است.

برگزارینمایشگاهوهمایشومراس
ال -برگزاریمراس وی ه رويداد اهدا جوايز جستار كيفيت ،مراسم سالگرد افتتاح شركت،
مراسم اجاس آسيا اقيانوسيه ،مراسم اسكان بشر
برگزاریمراس ملیوم هبی مراسم به مناسبت مياد ائمه و اعياد مذهبی و نيزشهادت ائمه اطهار و مناسبت-هايی مانند هفته وحدت ،دهه كرامت ،دهه محرم ،و ..و نيز
مناسبتهای ملی و اجتماعی مانند بزرگداشت هفته دفاع مقدس ،هفته بسيج ،هفته عفاف و
حجاب  ،بزرگداشت دهه فجر ،هفته دولت و...
برگزارینمایشگاهها نمايشگاه دستاوردهای بزرگ وزارت راه و شهرسازی :حضور در نمايشگاه ياد شده درسالهای  1392و 1393و 1394و كسب عنوان رتبه برتر در سال  92در بخش محتوا در بين
شركتكنندگان در نمايشگاه.

تصوير  :11-9ارتباط با رسانهها و انعكاس اخبار در
فضای مجازی

تصوير  :12-9برگزاری نمايشگاهها
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 برگزاری نمايشگاه در دانشگاه تهران ،برگزاری نمايشگاه در سالن مركز مطالعات و پژوهشوزارت امورخارجه به مناسبت اجاس سران آسيا اقيانوسيه -حضور در نمايشگاه بينالمللی
كتاب ،نمايشگاه عكس بازخوانی انديشه ايرانشهر ،نمايشگاه كپنهاگ قديم ،نمايشگاه بينيال
ونيز ،نمايشگاه عكس مربوط به جستار ،برگزاری نمايشگاه كتاب در شركت مادر.

برقراریارتبا اتمردمی

تصوير  :13-9برگزاری مسابقات فرهنگی -ترويجی

راهاندازی سامانه سامد و نيز سامانه پاسخگويی به شكايات سازمان بازرسی كل كشور و سامانه
مناقصات و مزايدات پاسخگويی به شكايات ،انتقادات و پيشنهادات واصله از اين درگاهها.

برگزاریمسابقاتفرهنگی-ترویجی

برگزاری مسابقه نقاشی شهر من محله من  ،مسابقه عكاسی محرم و حيات شهری
باهمكاری بسيج شركت ،مسابقه عكاسی جستار در دو مرحله در سطح ملی.

برقراریرواب بینالملل

هماهنگی و برگزاری سفر به كشورهای مالديو ،كره و كنيا ،اندونزی و سنگاپور ،برنامهريزی
برای حضور وزير بنگاه توسعه تعاون زيمبابوه ،هيئت سرمايهگذاری كرهای ،حضور دانشجويان
دانشگاه برلين و برنامهريزی برای بازديد گروه هبيتات از بافت سيروس
تصوير  :14-9برقراری روابط بينالملل

سمعیوبصری

تهيه و تدوين تعداد  6مستند جهت پخش در برنامههای داخلی (جلسات تخصصی و)....
تنظيم و ارائه شده است.

مراس افتتاحیهپرو هها

برگزاری افتتاحيه در استانها بال بر  2مورد ،شامل افتتاح مدرسه طرزيلو در آذربايجان
غربی 214 ،واحدی سيروس تهران ،افتتاح پيادهراه همدان ،كتابخانه سليمان داراب رشت،
مسجد امام خمينی (ره) مشهد ،خانه وارطان و....
تصوير  :15-9برگزاری مراسم افتتاحيه پروژهها
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راهاندازیومشارکتدرفعا سازیسیست هایا
 سامانه گواهينامه صاحيت اشخا سيستم جامع آموزش منابع انسانی -مديريت و ارتقا خدمات شهروندی (

حقيقی و حقوقی
R M

عاتی

)Z

 ارائه نقشه بافتهای ناكارآمد شهرها دوره های آموزشی ساكنين بافتهای ناكارآمد و مديران شهری سامانه مناقصات و مزايدات شركت عمران و بهسازی شهری ايران -سامانه ثبتنام تسهيات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری

راهاندازیبان هایا

عاتیدرخصو آمار،ا

تصوير  :16-9سامانه ثبت نام تسهيات بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده و ناكارآمد شهری

عاتومنابعشرکت

 بانک اطاعات انتشارات بانک اطاعات اماك بانک اطاعات كتابخانه (كتب ،نشريات،مقاالت و مطالعات شركت) بانک اطاعات پروژهها بانک اطاعات طرحها -بانک اطاعات نهادهای محلی ،انجمنهای مردمنهاد مرتبط

تصوير :17-9سامانه جامع اطاعات و فرآيندهای اراضی
و اماك

تصوير  :1 -9سامانه شهر راه -مديريت و ارتقا
خدمات شهروندی

تصوير 19-9 :سامانه گواهينامه صاحيت اشخا
حقيقی و حقوقی

بازآفرینی ش ری در چارچوب ی دستورکار ج ی
ش ری قادر به باز عری هویتی فرآین ی و ساختاری
ش ر ایرانی برای خرو از چا های معا ر وسعه
می باش
دکتر ع اس آخون ی

ستادی

موز

ستادی

موز
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مخاط ان موز

مخاط ان موز

دان اهيان

رفهمندان

دان اهيان

آمـــوزشستـــادی

رفهمندان

هدبافت هد
بافتنان
سا نان سا

شهری
ارشناسان
مدیران
شهری
ارشناسان
مدیران

مرد نهاد
سازمانهای
نهاد
سازمانهای مرد

برگ اری

برگ اری

موز

د ره موزشی

د ره موزشی
4

موز

بي

مو مرد
مو مرد

بي

از

از

مي يون نفرسا ت

مي يون نفرسا ت

موز

بي

موز

از

بي

نفر

از
نفر
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برخـی پوستــرهای آموزش های ستــادی

استانی

موز
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موزشی

باز فرینی

تجار

آمـــوزشاستـــانی

تا

مر ایی

برتر هویت شهر

ری شهری

سند م ی باز فرینی

برخی مو و ا

تامي ما ی خرد

ا اما

توانمندسازی

انونی

مح هگرایی فقرزدایی
پایداری
م ار ت
محورهای

ی موز

 مفاهي پایه باز فرینی شهری

 ا اما

انونی سياستها

موز

 برنامه م ياتی

مي يون نفرسا ت

برگ اری

د ره موزشی
6

بي

از

موز

بي
نفر

از

موز

استانی

گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
رسانی
برخی بر شورهای تر یجی پوسترهای اط
_______________________________________________________

برخـی بروشــورهای رویــ ی و پوســترهای اطالع رسانـی

برخــی بروشــورهای آموزشــی رویــ ی
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م راحلقبلازف رایندنوس�ازی
پس از گستر شهر در اواخر دوره نا ری و پیدایش مح ت جدید در تهران ،بعضی از ساکنان
سرشناس از محله سیروس کو کردند .پس از آن و با انجام اقداماتی در دهههای ابتداییِ
قرن حا ر هم ون احداث خیابانهای ا لی در مرکز شهر ،پیوندهای قوی محله سیروس با
محلههای ا راف عی شد و این محله در محا ره چهار خیابان شریانی (مولوی ،ری15 ،
خرداد و مصط ی خمینی) قرار گرفت.
هم نین با قدرتمندتر شدن هرچه بیشتر بازار تهران ،این محله و با خ بخش ربی آن
به تدری ن ش پشتیبانی بازار و جای دادن به فعالیتهایی هم ون انبار و نایع تبدیلی و
بستهبندی را بر عهده میگرفت .ساکنان قدیمی و ا یل این محله نیز ک وبیش از محله خار
و قشر کارگر مرتب با بازار ساکن محله شدند.
عوامل کرشده به همراه مجموعه شرایطی که در دهههای میانی قرن حا ر بر شهرهای ایران
حاک بود ،زمینهساز بروز ناکارآمدی در ابعاد مختل در محله سیروس شد.

جایگاهمحلهس�یروسدرته رانقدی
محله سیروس که در تهران قدی (دوره هماسبی) به نام «چالمیدان» شناخته میشد ،یکی
از پن محله ا لیِ شکلدهنده شهر به شمار میرفت .این محله در قیاس با چهار محله دیگر
تهران («ار »« ،عود جان»« ،سنگل » و «بازار») دارای جمعیت بیشتری بود و محل سکونت
اقشار متوس جامعه آن روزگار به حسا میآمد .همجواری با محله بازار و وجود عنا ری
هم ون بازار نایبالسلطنه ،میدان امینسلطان و تیم هها و راستههای متعدد ،اهمیت خا ی
به این محله بخشیده بود .این محله در تهران دوره نا ری نیز اهمیت خود را ح کرده بود
و محل سکونت رجال و شاهزادگان آن دوره به شمار میرفت.



ش�رو اقداماتنوس�ازیدرمح�له

در دهــه  1 0خورشــیدی ،مجموعــه اقداماتــی
برنامهریــزی شــد.
با وجود اینکه بهرهگیری از مشارکت مردم برای
فضاهای مختل به کم رو های تشوی ی از اه
تنها مشارکت اقتصادی مردم برای ساخت پروژهها
به منظور مداخله در بافت محله سیروس برنامهریز
برای انجام پروژهها و آ از پروژه  214واحدی در جن

عملکرد وزارت راه و شهر سازی
در حوزه باز آفرینی شهری
هکتار

وزارتراهووشهشهرسازی
شهرسازی

ﻣﺴﺎﺣﺖﮐﻞﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺷﻬﺮی

ت ماردتخصص
رشکک
ریاریان
صصی عمران وبهسازیشهشهری
رشکت
کت
رش

شهر

ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻬﺮﻫﺎیﻫﺪف

هکتار

هکتار

۵۵٠۵٠
55104
/

هکتار

6۶١۶٧٠
1657

٢۴٠۴٧
24141
/

/
ﻣﺴﺎﺣﺖﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎیﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎیﻓﺮﺳﻮدهﻣﯿﺎﻧﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

شامل  110 :شهر  1100 /محله

شامل  465 :شهر  1000 /محله

شامل  175 :شهر  600 /محله

ﺗﺪوﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻠﯽ
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ

سیا
و برنا ست گذاری
مه ریزی ملی

محله

ﻣ

ﺼﻮبﻫﯿﺎتوزﯾﺮان
۹۳/۶/۱۶

2700

/
ﺗﺪوﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻠﯽﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽدر
ﻣﺎده ۶۰،۵۹و ۶۱ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺸﻢ
ﺑﺎروﯾﮑﺮداﻗﺘﺼﺎدﻣﻘﺎوﻣﺘﯽﺑﺮای
ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ۲۷۰۰ﻣﺤﻠﻪدراﻓﻖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

وزارتراهووشهشهرسازی
شهرسازی

وزارتراهووشهشهرسازی
شهرسازی

ﻛﺎﻫﺶﻧﺮخﺳﻮدﺑﺎﻧﻜﯽﺣﺴﺎبﺻﻨﺪوق
ﭘﺲاﻧﺪازﻣﺴﻜﻦﻳﻜﻢ ﺑﻪ ٨درﺻﺪ

10233000
/
/

س
ملی

س
اس انی

ﺗﻬﯿﻪواﻧﺘﺸﺎر ۴۴ﻋﻨﻮانﮐﺘﺎبو۱۶ﺷامرهﻧﴩﯾﻪ
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44

شهر
شهر

اﯾﺠﺎدﺷﺒﮑﻪﻫﺎیﻫﻤﮑﺎریﺑﺎداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ،
ﻣﻮﺳﺴﺎتﭘﮋوﻫﺸﯽ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎیﻣﺪﻧﯽوﻣﺮدمﻧﻬﺎدﻓﻌﺎل
ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﻬﯿﻪﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۱۸ﻃﺮحﭘﮋوﻫﺸﯽﮐﺎرﺑﺮدی

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎیﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ی

وزارتراهووشهشهرسازی
شهرسازی

ت ماردتخصص
رشکک
ریاریان
صصی عمران وبهسازیشهشهری
رشکت
کت
رش

ﺣامﯾﺖاز ۲۰۰ﻣﻮردﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

200

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺴﻬﯿﻼتﺳﺎﺧﺖﻣﺴﮑﻦازﻣﺤﻞ
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاریدرﺻﻨﺪوقﻣﺴﮑﻦ
ﯾﮑﻢوﯾﮋهاﻧﺒﻮهﺳﺎزانﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺑﺎﻧﺮخﺳﻮد ۸درﺻﺪ

٪۸

ﺳﯿﺼﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻮﯾﺐاﻋﻄﺎی
ﺴﮑﻦﻫﺰدرارﻣﺤﺪودهﻫﺎو
ﺑﻬﺗﺼ وﻧﻮﺳﺎزیﻣ
ﺳﺎلﺗﺎﭘﺎﯾﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺴﺎزی ﻫﺪفدر
ﻫﺮﺮاندرﺳﺎل۱۳۹۳
ﻣﺤﻠﻪ
ﻫﺎیدرﻫﯿﺎت وزﯾ
ﺷﺸﻢ

٪۸

3000
/ 00

ﭘﻨﺞﻫﺰاروﻫﻔﺘﺼﺪ
ﻫﺸﺘﺎدوﻤﯿﻪاﺑﻼﻏﯽاﻋﻄﺎی
ﺳﻬ
ﺳﺎزیﻣﺴﮑﻦدر
ﺗﺴﻬﯿﻼتﻧﻮ
ﻫﺎی ۱۳۹۴و۱۳۹۵
ﺳﺎل

 ۳۰۰ﻫﺰار ﻓﻘﺮه ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﺳﺎﺧﺖ ٪۱۲
ﻣﺴﮑﻦﺑﺎﻧﺮخﺳﻮدﺑﺎﻧﮑﯽ ۱۲درﺻﺪ

راه اﻧﺪازی و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺘﺎدﻣﻠﯽﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ

راهاﻧﺪازیوﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺳﺘﺎدﻫﺎیاﺳﺘﺎﻧﯽﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺑﺮﮔﺰاری

ﺑﺮﮔﺰاری

ﺑﺮﮔﺰاری ۹۳ﻧﺸﺴﺖﺗﺨﺼﺼﯽ

93
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﻣﻬﺪی دل روﺷﻦ

110

ا ای

ت ماردتخصص
رشکک
ریاریان
صصی عمران وبهسازیشهشهری
رشکت
کت
رش

ی از

ا ار ی ا ا ی

ﺗﺼﻮﯾﺐواﻋﻄﺎیﺗﺴﻬﯿﻼتﻧﻮﺳﺎزیوﻣﻘﺎومﺳﺎزیﻣﺴﮑﻦدرﺑﺎﻓﺖﻫﺎیﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ:

ﺗﻬﯿﻪﻃﺮح :

234

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽو ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯿﺎﻧﯽ

عملکرد وزارت راه و شهر سازی
در حوزه باز آفرینی شهری

لی
ستاد مآفرینی
باز

اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﻣﻬﺪی دل روﺷﻦ

ﺗﻬﯿﻪوﺗ
ﺼﻮﯾﺐﺳﻨﺪﻣﻠﯽاﺣﯿﺎ،
ﺑﻬﺴﺎزی،ﻧﻮ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎیﻓﺮ ﺳﺎزیوﺗﻮامنﻨﺪﺳﺎزی
ﺳﻮدهوﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪﺷﻬﺮی

ﺗﻬﯿﻪواﻧﺘﺸﺎر ۳۷ﻋﻨﻮاناﺳﻨﺎدﺗﺮوﯾﺠﯽ

ای اد ش که مکاری
بی مامی دس اه ا
به من ور مراس ا سازی
برنامه ا و ا امات

ت ماردتخصص
رشکک
ریاریان
صصی عمران وبهسازیشهشهری
رشکت
کت
رش

اﺟﺮای ۲۵۹دورهآﻣﻮزﺷﯽو روﯾﺪاد
آﻣﻮزﺷﯽ-ﺗﺮوﯾﺠﯽﻣﻌﺎدل
 ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮنو ۲۳۳ﻫﺰارﻧﻔﺮ-ﺳﺎﻋﺖ
درﺳﻄﻮحﺳﺘﺎدیواﺳﺘﺎﻧﯽ

259
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﻣﻬﺪی دل روﺷﻦ

ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﺤﺪودهﻫﺎی
ﻫﺪفﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

عملکرد وزارت راه و شهر سازی
در حوزه باز آفرینی شهری
نهادینه رد سیاست ا و برنامه ای
باز آفرینی شهری از ری آموز گ ما سازی
رسانی و ف ا یت ای فر ن ی روی ی
ا

عملکرد وزارت راه و شهر سازی
در حوزه باز آفرینی شهری

۳۲

ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ودﯾﻌﻪ
ﻣﺴﮑﻦﺑﻪﻧﺮخﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ
ﺗﺎﺳﻘﻒ ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎن

٪۴

60

ﺟﻠﺴﻪ

ﺛﺒﺖ

٪۱۰

ی از ی رد و ه ی
ار شهری

5/700

ا ار

ی ما ی

ا ار ی

اﯾﺠﺎد ردﯾﻒ ﻫﺎی
ﻃﺮح متﻠﮏ
داراﯾﯽ ﻫﺎی
ﴎﻣﺎﯾﻪ ای دوﻟﺖ

630

370

/

ﭘﺮوژه

ما

ما

ﺗﺎﻣﯿﻦﻣﺎﻟﯽﺧﺮدازﻃﺮﯾﻖراهاﻧﺪازی
ﺻﻨﺪوقﻫﺎیﺧﺮدهوام

1395 1396

ﺗﻨﻮعﺑﺨﺸﯽواوﻟﻮﯾﺖدادنﺑﻪاﺳﺘﻔﺎدهاز
ﺗﺴﻬﯿﻼتﺑﺎﻧﮑﯽﺑﻪﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻧﻮﺳﺎزی

تاریخ�یتوسعهشهریوحملونقل
بهسازی و نوسازی مسکن

توسعهخدماتوارتقایزیرساختهای
شهری(زیربناییوروبنایی)

TOD

بازآفرینیشـهریپایدار
بازآفرینیشهری؛سیاستیجامعویکپارچه
برای حل مشکالت شهرهاست به نحوی که
ِ
ِ
پذیری
قابلیت زیست
منجر به ارتقای
شهرها و کیفیت زندگی شهروندان
شود .این سیاست ،پیشگیری و حل مشکالت
شهری در تمامی ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
زیست محیطی و کالبدی را از طریق اتخاذ
نگرش فضائی -راهبردی و شهرنگر مورد
توجه قرار میدهد .بازآفرینی شهری در
برگیرندۀ شبکهای از اقدامات و برنامههای
منعطف در مقیاسهای شهری و محلهای
ِ
و در مسیرِ
اهداف توسعۀ پایدار است و در
ِ
ِ
تمامی
حداکثری
تمامی سطوح ،مشارکت
کنشگران و ذینفعان ،بویژه مردم را به
همراه دارد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪ

اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎراﻧﻪ ای در اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺎﻧﮏﻣﺴﮑﻦﺑﻪﺗﺴﻬﯿﻼتﻧﻮﺳﺎزی

ﻣﺼﻮﺑﻪ

تطاب

راه اﻧﺪازی و
ﺣامﯾﺖ از
ﺗﺸﮑﯿﻞﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮدر
ﻣﺤﻠﻪﻫﺎیﻫﺪف

ﺻﻨﺪوقﻫﺎیﻧﯿﮑﻮﮐﺎری

۱۲۸۰

ﻣﺼﻮﺑﻪ

راهاﻧﺪازی
ﻧﻬﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪﮔﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی )داراﯾﯽ ﻫﺎ(

ﺛﺒﺖ

۳۷۰

ی

راه اﻧﺪازی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﺲ اﻧﺪاز و ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻣﺴﮑﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺷﻬﺮی

ﻣﯿﺰاناﻋﺘﺒﺎراتﺳﺎل۹۶
م ل ار

ا

ار ی

ای

ﺗﺸﮑﯿﻞﺻﻨﺪوقﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽﺷﻬﺮی

ﻣﯿﺰاناﻋﺘﺒﺎراتﺳﺎل۹۵
م ل ار

وزارتراهووشهشهرسازی
شهرسازی

ت ماردتخصص
رشک
رشک
ریاریان
صصی عمران وبهسازیشهشهری
رشکت
کت

ﺗﺼﻮﯾﺐروشﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺎﻣﯿﻦﻣﻨﺎﺑﻊﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺗﻌﺪادﭘﺮوژهﻫﺎی اﺣﺪاثﺧﺪﻣﺎتروﺑﻨﺎﯾﯽوﺗﻮﺳﻌﻪزﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎدرﻓﻀﺎیﺷﻬﺮی

۹۳۴

ﺟﻠﺴﻪ

 ۶۰ﻫﺰارﻓﻘﺮهﺗﺴﻬﯿﻼتودﯾﻌﻪ
ﻣﺴﮑﻦﺑﺎﻧﺮخ ۱۰درﺻﺪ

عملکرد وزارت راه و شهر سازی
در حوزه باز آفرینی شهری

اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﻣﻬﺪی دل روﺷﻦ
اﯾﻨﻔﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ :ﻣﻬﺪی دل روﺷﻦ
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گزارش عملكرد شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران در دولت يازدهم
_______________________________________________________

(بازآفرینی
پایدار)
بازآفرینی جامع
یکپارچه

توانمندسازیساکنان

ظرفیتسازی

ابزارسازی

نهادسازی

توسعه حملونقل محور
ارائه اصطالح  (Transit Oriented Development) TODدر سال ۱۹۹۳
توسط کالتروپ همگام با اهداف توسعه پایدار و رشد هوشمند با توجه به
ترافیک روز افزون در سطح بینالمللی ،افزایش ناخشنودی از حومهها و
توسعههای افقی ،اهمیت ارتقای کیفیت زندگی ،اهمیت زندگی به سبک پیاده و
دور از ترافیک اتومبیل و ...
مرکزیت ایستگاههای حمل و نقل به خصوص قطار شهری
رویکرد ایجاد محدودهای از خانههای مسکونی با تراکم باال ،ردهفروشیها،
مجتمعهای اداری و تجاری و کاربری های گوناگون در فضایی با قابلیت
پیاده روی

(نوزایی شهری)
بازآفرینی پیشرفته

۲۰۰۰

بهسازی و ارتقای فضاهای شهری و
توسعهقلمروعمومی

(توسعه ی
اجتماعی و تنوع بخشی
کارکردی)
باززنده سازی و
بهسازی

۱۹۸۰
۱۹۹۰

۲۰۱۰
بازآفرینی فرهنگ -مبنا
بازآفرینی حفاظت -مبنا
بازآفرینی سیما -محور
بازآفرینی رویداد -محور
بازآفرینی اجتماع -محور

۱۹4۰

۱۹۶۰
۱۹۷۰

بازآفرینی شهری
متقدم
(توسعه های مجدد
با رویکرد امالک و
مستغالت)

بازسازیهای
های
بازسازی
(غلبهی
ی
پس از جنگ (غلبه
رویکردهایمدرنیستی)

(تمایالت
نیروهای سیاسی
اقتدارگرایانه)

۱۹5۰

۱۹۰۰
۱۹۳۰

بازسازیهای
های
بازسازی
(غلبهی
ی
پس از جنگ (غلبه
رویکردهایمدرنیستی)

حملونقل همگانی خودرو محور

واکنشی
به شرایط و
چالشهای محیط
چالشهای
زیستی برامده از شهر
صنعتی قرن 19

حمل ونقل همگانی مبتنی بر توسعه

وجود تراموای برقی و پاردایم توسعهی حومهای
گسترش استفاده عملی از حملونقل همگانی بدلیل سرعت باالتر و دامنهی
گستردهتر ترامواهای برقی نسبت به ترامواهای کشنده با اسب
توسعه ترامواهای برقی به عنوان اهرمی برای سازندگان امالک و مستغالت در
راستای دسترسی آسان به اراضی بایر قابل توسعه در محدوده شهرها

با هدف ایجاد توازنی میان استفاده از خودروی
شخصی و وسایل حملونقل انبوهبر مدرن
وسایل حملونقل انبوهبر مدرن در کالنشهرها
ایجاد پارکسوارها
ترکیبی از حملونقل همگانی و شخصی
وابستگی شدید به یارانههای دولتی

توسعه مرتبط با حملونقل همگانی

اجاره اراضی سازمانهای حملونقل همگانی برای کسب درآمد با هدف
کاهش وابستگی به یارانهها
ایجاد درآمد برای سازمانهای حملنقل همگانی و کاهش وابستگی به
یارانههای دولتی

توسعه خودرو محور
توسعه حامی حملونقل همگانی

افزایش تعداد مسافرین بوسیله توسعه متراکم اطراف ایستگاههای حملونقل
همگانی و هدایت نوع و سطح توسعه اراضی اطراف ایستگاهها
رواج توسعه مشارکتی
طراحی واحدهای همسایگی نوسنتی
تقویت پیادهمداری و کاهش سفرهای خودرو محور

مترمربع
واحد
مترمربع
واحدیدرزمینیبهمساحت
واحدیدرزمینیبهمساحت
هچندعملکردی
هچندعملکردی
اتمامپرو اتمامپرو
واحدتجاریواحدتجاری
مسکونیو مسکونیو

واحد

کاهش سرمایهگذاری در حملونقل همگانی
از دست رفتن مزیت رقابتی حملونقل همگانی
مقرون به صرفه شدن استفاده از خودرو شخصی
تسلط خودروی شخصی با کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت حملونقل
همگانی در طول جنگ جهانی دوم از سال ۱۹45
برچیده شدن سیستمهای ریلی و جایگزینی حملونقل اتوبوسی در اکثر
شهرهای ایاالت متحده

همکاریباجمعیتامداددانشجویی-مردمیام
همکاریباجمعیتامداددانشجویی-مردمیامامعلی
د
مهارتآموزیوکارآفرینیبرای
محلهسیروسباهد مهارتآموزیوکارآ
محلهسیروسباهد
زنان
زنان

مترمربع، مترمربع،
واحدیدرزمینیبهمساحت
واحدیدرزمینیبهمساحت
احداثمجموعهچندعملکردی
احداثمجموعهچندعملکردی
شرو
شرو
بانیازمحلهبانیازمحله
هایمنطبیهایمنطب
گراوکاربرهیگراوکاربر
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خان�هگفتم�انتبری��ز

خانه گفتمان تبریز بر پایه ها ساز و برگزاری نشستهای مشتر با فعا ن اجتماعی و فرهنگی شهر تبریز
پیرامون مسا ل توسعه شهری تبریز در حال شکلگیری است .در این راستا ،سازمان مردمنهاد جمعیت حامیان
توسعه مردممحور تبریز شکل گرفته است که هد ا لی آن ای اد زمینه برای ح ور و ایفای نق فعا ن شهر
تبریز با تاکید بر سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی و ا تصادی در فرآیند توسعه شهر است .در راستای اجرای این
هد ک ن ،جمعیت به کارگروه اجتماعی ،فرهنگی و هنری ،حقو شهروندی و کارگروه ارتبا با ادارات دولتی
و نهادهای عمومی دستهبندی شده است.

خان�هگفتم�انتهران

خانه گفتمان شهر و معماری  ،میان وزارت راه و شهرسازی و  2تشکل غیردولتی فعال
تفاهمنامه تاسی
در حوزه معماری و شهرسازی به منظور توسعه عر ههای عمومی دموکراتی شهری با هد اط عرسانی به
شهروندان ،آموز  ،ای اد گفتمان بین متخصصان در عر ههای مختل مرتبط با شهر و مسا ل توسعه شهری،
مناف عمومی در شهر ،ارتقا کیفیت زندگی و افزای سط زیستپ یری شهرها در ار و اندیشه ایرانشهر
ام ا شده است .خانه گفتمان شهر تهران در بنای ارزشمند طراحی شده توسط معمار فقید وارطان هوانسیان مستقر
ا موجب تقویت جایگاه و نق
و ا یکی ز ار رزشم د مار
شده است که ضمن
تشکلها و نهادهای حرفهای در عر ه معماری و شهرسازی و تعری مکانی برای گفتگو ،تبادل اندیشه ،نقد و
ارزیابی سیاستها ،برنامهها و ا دامات در این حوزه خواهد بود.

خان�هگفتم�انگرگان

تاری ی ا بی در هسته مر ز بافت دیم
م
و ا
خانه گفتمان شهر گرگان ،با
گرگان ،محله دوشنبها و شده است .هی ت م س جمعی از کارشناسان و متخصصان ،فعالین اجتماعی
و استادان دانشگاه هستند .برگزاری نشستهای تخصصی ،کارگاههای آموزشی ،نمایشگاهها و مراسم ملی،
هماهنگی با افراد و نهادهای مختل داوطلب برای فعالیت در م موعه خانه گفتمان ،رایزنی با سازمانها جهت
مشارکت و همکاری در زمینه برگزاری بهینه نشستهای خانه گفتمان از جمله ا دامات ان ام شده در خانه گفتمان
گرگان است.
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انت ـــارا

جستارکیفیتدرتجربههای
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درچارچوباندیشهایرانشهر
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دیدرت
ا
ت س و ر ی س اس
باز فرینی ری

دو ت گر
ام مدنی ن گر

یکشنبه  اسفند

یادداشت

برنامهها و ا داما بازآفرینی شهری در
راستای اهدا ا ت اد مقاومتی
●دکتر با آخوندی
●وزیر راه و شهرسازی

طی سالهای گذش��ته شهرهای ما
از درون فرس��وده و از برون گس��ترده
شدهاند .اين اتفاق از يک سو به اتاف
سرمايههای اجتماعی ،انسانی ،فرهنگی
و اقتصادی ش��هرها و از سوی ديگر به
باالرفتن هزينه خدمات ش��هری منجر
میش��ود .در حال حاض��ر بيش از 7
درصد جمعيت ايران را شهرنش��ينان تشكيل میدهند كه
با مس��ائل ش��هری دس��ت و پنجه نرم میكنند .به همين
دليل موضوع نياز ب��ه بازنگری در مديريت اقتصاد ،جامعه،
ش��هر ،حمل و نقل و كس��ب وكار مطرح میشود .به دنبال
آن فهم عميق مس��ائل شهرنش��ينی ،حمل و نقل و به طور
كلی مس��ائل اقتصادی كشور و نيز فهم مشترك از تحوالت
ايران و جهان ضروری به نظر میرس��د .براين اساس ،برای
حل مس��ائل شهری در ايران در آستانه يک پارادايم شيفت
هس��تيم كه دستاوردهای علمی دانشگاهيان و متخصصان،
سياستهای اقتصادی و اجرايی دولت ،و در نهايت اقدامات
عملی صنعتگران و مجريان را در قالب يک مديريت يكپارچه
به سوی اقتصاد مقاومتی هدايت میكند.
زمانی در توس��عه ش��هری س��اخت ش��هرهای جديد و يا
آمادهسازی شهرهای بزرگ و اطراف آن پيگيری میشد ،اما
در حال حاضر تقريبا به مرحله اشباع شهرنشينی رسيدهايم.
در حالی كه در دهه  3جمعيت ش��هری كمتر از  6ميليون
نف��ر ب��ود ،در حال حاضر جمعيت شهرنش��ين به حدود 56
ميليون نفر رسيده كه نسبت به آن زمان حدود  1برابر شده
اس��ت .با اين حال به نظر میرس��د حركت مهاجرتی تغييرو
تحوالت خود را پش��ت س��ر گذاش��ته و جمعيت شهرنشين
ايران از اين پس چندان دچار تحول نخواهد ش��د .بنابراين،
وقتی مهاجرتهای بزرگ نداش��ته باش��يم رويكرد جديد در
سياستهای توسعه ش��هری از طريق نوسازی درون شهرها
و بازآفرينیشهری دنبال میشود .تغيير نگرش در بحثهای
اجتماعی ،مكانگزينی ،فرهنگی ،جغرافيايی ،حكمروايی و در
تمام حوزهها نيز ضرورت میيابد.
ادامه در همین فحه

سا پانزده شماره
فوریه
 جمادیا و 
ویژهنامه سراسری شرکت مران و بهسازی شهری ایران

ایمنی ،امنیت و برخورداری از
زیرساختها و خدمات مناسب،
از حقوق کلیدی شهروندان در
برنامههای بازآفرینی شهری است

 صفحه
میمه رایگان

معاون اول ر یس مهورم ر کرد

ارت ای ی یتزندگی با ا رای طر های بازآفرینی شهری
نهاد توسعه گر با استفاده از مناب خرد مرد مشارکت ب ش خ و ی مناب بانکی و تسهی ت دولت مشارکت کلیدی در تحق برنامههای بازآفرینی شهری دارد

مع��اون اول رئي��س جمهور طی بازدي��د از برنامه
بازآفرينی ش��هری محله س��يروس تهران و ش��روع
بهرهبرداری از پروژههای پيش��گام اجرا ش��ده در اين
محله ،اظهار داش��ت :بهس��ازی و نوسازی بافتهای
فرس��وده و ناكارآمد ،گامی بزرگ تلقی میشود و در
اين كار نهادهای مختلف از جمله شهرداری و وزارت
راه و شهرسازی مشاركت و همكاری دارند.
جهانگيری با اش��اره به سطح قابل توجه بافتهای
ناكارآمد و جمعيت  19ميليونی ساكن دراين مناطق،
تأكي��د كرد  :دولت به دنب��ال افزايش ايمنی ،امنيت
و كيفي��ت زندگ��ی مطلوب در ش��هرها ب��ه ويژه در
محدودههای نيازمند بهسازی و نوسازی شهری است.
وی با تاكيد بر ضرورت كاهش آس��يبهای اجتماعی
كه مورد توجه و تصريح مقام معظم رهبری نيز بوده
است ،به راهكارهای مختلف برای افزايش سطح كيفی
زندگی به ويژه حضور بخش خصوصی در قالب مدل
نهاد توسعه گر تاكيد كرد و ضمن اشاره به حواد تلخ
رخ داده ،ضرورت پيشگيری از تكرار آنها و رسيدگی به
واحدها و ساختمانهای فرسوده كه در معرض خطر
هس��تند ،اظهارداشت در اين برنامه میتوانيم بخشی
از مس��كن اجتماعی را كه برای اقشار ضعيف در نظر
گرفته شده است نيز ايجاد كنيم .

مراحلتدوینبرنامهبازآفرینیمحلههایهد

بازآفرینیشهریپایدار گامیم ربرایتحق اقتصادمقاومتی

شركت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ايران تاش دارد تا در چارچوب سياست بازآفرينی شهری به عنوان رويكردی نوين به
توسعه با تأكيد بر ارتقای كيفی زندگی شهری ،تغيير رويكرد را از نظام برنامهريزی و بودجهريزی آغاز كرده و از روش پروژه محور،
باال به پايين ،دس��توری و اقتدارگرا به س��مت برنامهريزی و بودجهريزی مش��اركتی و محلهمبنا از طريق مديريت منابع دراختيار به
صورت اهرمی حركت كند .اين روش در س��ال  1395با پش��توانه مصوبات برنامه ششم توسعه و قرارگرفتن در فهرست پروژههای در
اولويت اقتصاد مقاومتی با عنوان ساماندهی حاشيه شهرها و بهسازی بافتهای ناكارآمد شهری  ،و...

ب��ا م��روری بر اركان اقتصاد مقاومتی همچون مردمیبودن ،برونگرايی ،درونزاي��ی ،عدالتبنيانی ،دانشبنيانی و ...كه اهدافی نظير
ايجاد ايمنی در برابر بحرانها ،توانايی واكنش هوشمند به تغييرات محيطی ،توسعه سرمايههای انسانی و اجتماعی ،تقويت و توسعه
كارآفرينی ،توسعه زيرساختها ،فعال سازی بخش خصوصی به عنوان موتور و محرك اصلی رشد اقتصادی و صنعتی ،استفاده بهينه
از منابع انس��انی و اعمال مديريت كار آمد و  ...را دنبال میكند و تمام دس��تگاهها و نهادهای دولتی و غير دولتی با توجه به ش��رح
وظايف و فعاليتهای خود برای تحقق اين اهداف گام بر میدارند... ،
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برنامهها و اقدامات بازآفرینی شهری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

براس��اس اين رويكرد جديد ،برنامهه��ا و اقدامات
وزارت راه و شهرس��ازی مبتن��ی ب��ر مش��كات و
چالشهای بنيادين شهر و نيازهای واقعی شهروندان
طرح ريزی ش��ده و ب��ه اجرا در میآين��د .به منظور
دستيابی به فهمی مش��ترك از مسئله و راهبردهای
مواجهه با آنها در رويكرد بازآفرينی ش��هری ،وزارت
راه و شهرسازی با بازنگری در چارچوبهای نظری ،به
اصاح سياستگذاریهای مرسوم و ترويج اين نگرش
ميان تمام كنش��گران و ذینف��وذان اقدام كرده و به
تدوين اسناد راهبردی ،آييننامهها و دستورالعملها
و همچنين اجرای برنامههای ظرفيتسازی ،آموزش
و ترويج پرداخته است.
برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي براي ساماندهي
باف��ت هاي ناكارآمد ش��هري مبتني بر نياز واقعي به
مس��كن اس��ت .در اين برنامه تاش ش��ده برخاف
گذش��ته كه مس��كن ه��اي لوكس ب��ا اهدافي نظير
پسانداز و س��وداگري در كش��ور احدا شد ،به نياز
واقعي مصرف كنندگان در بخش مسكن توجه شود.به
همين منظور اين وزارتخانه با همكاری بانک مركزی
وام  16ميليون تومانی صندوق پسانداز مسكن يكم
را كه صرفا به خانه اولیها پرداخت میشد ،به ساكنان
بافتهای ناكارآمد شهری نيز پرداخت میكند تا آنها
هم از اين تسهيات بهرهمند شوند .بنابراين سياست
روش��ن وزارت راه و شهرسازی بعد از تحريک عرضه
و تقاضای مس��كن برای خروج اي��ن بخش از ركود،
تاكيد بر بهسازی و نوسازی بافتهای تاريخی ،ميانی،
سكونتگاههای غيررسمی و روستاهای ملحق شده به

شهرها كه به طور كلی بافتهای ناكارآمد و نابسامان
شهری نامگذاری شدهاند ،خواهد بود.
در برنام��ه جديد وزارت راه و شهرس��ازي به جاي
توجه به واحدهاي مس��كوني در بافت هاي ناكارآمد
شهري ،به محلههای داراي بافت ناكارآمد توجه شده
و هم��ه جوانب از جمله اصاح محلههای دارای بافت
ناكارآمد و بهسازي سيستمهاي زيرساختي و روبنايي
محات داراي بافت هاي ناپايدار و ناكارآمد ش��هري
مدنظر قرار گرفته اس��ت.بر اساس برآورد انجام شده،
 19ميليون نفر در اين بافتها زندگی میكنند و اين
جمعيت درحدود 2هزار و  7محله در تمام شهرهای
ايران س��اكن اند .بنابراين نكته مهمتر اين اس��ت كه
چگونه اين محلهها را بازآفرينی كنيم؛ و به بيان ديگر
قبل از تمركز بر تک بنا ،كيفيت زندگی در محلهها را
بهبود بخش��يم .به اين ترتيب بحث اصلی در مقياس
ملی ،رويكرد محله محوری است .چنانچه محلهها به
مكانهای مطلوب تری برای زندگی بدل شوند ،افراد
حس تعلق بيشتری به محلههای تبديل خود داشته
و در جهت بهبود محله كمک خواهند كرد.
همچني��ن در وزارت راه وشهرس��ازی و ب��ه ط��ور
مش��خص در بخش مسكن ،امسال برنامههای خروج
غيرتورمی مس��كن از ركود ،همگام با سياس��تهای
اقتصاد مقاومتی به پيش میرود .در س��الهای اخير
كل اقتصاد كشور در ركود بود كه به دنبال آن بخش
مسكن نيز در ركود به سر میبرد .اين بخش در اقتصاد
خانوار اهميت زيادی دارد و شايد مهم ترين پسانداز
هر خانوار تمليک يک واحد مس��كونی باشد .تحريک

تقاضای مس��كن بسيار سخت است و از سويی بدون
تحري��ک تقاضا ،نمیتوان كاری برای بخش مس��كن
كرد .در حال حاضر سلس��له اقداماتی با كمک بانک
مركزی و همكاری ش��بكه بانكی برای تحريک عرضه
و تقاضای مس��كن انجام ش��ده است .به عنوان مثال،
در ح��ال حاضر برای تحريک عرضه بخش مس��كن
 15ميليون تومان وام به س��ازندگان داده میش��ود
كه مبل بس��يار مناسبی است .يعنی برای يک واحد
 15مترمربعی به ازای هر مترمربع يک ميليون تومان

تسهيات ساخت داده میشود و در استانها نيز 1
ميليون تومان وام س��اخت داده میشود كه به طرف
عرضه مس��كن كمک خوبی میكن��د .در اين زمينه
تحريک طرف تقاضای بخش مس��كن نيز بسيار مهم
اس��ت  .برای اجرای برنامههای طرف تقاضا در تهران
ب��رای زوجين  16ميليون تومان و مراكز اس��تانها
 12ميليون تومان از محل صندوق پسانداز مسكن
يكم تس��هيات داده میش��ود كه رقم بس��يار خوبی
است و براس��اس گزارشهای بانک مسكن اين مبل

در شهرستانهای كوچک معادل  1درصد قيمت
بازار مس��كن است .آمارها نشان مي دهد كه از اواخر
س��ال گذشته تاكنون خريد و فروشها عمدتاً مربوط
به واحدهاي مس��كوني كوچک بوده كه بيانگر ايفاي
نقش بيش��تر مصرف كنندگان واقعي مسكن در اين
بخش است  .آمارهای بانک مسكن نشان میدهد ،در
سه ماه زمستان  94نسبت به مدت مشابه سال گذشته
ميزان تس��هيات مسكن اين بانک رشد چشمگيری
داش��ته اس��ت .اكنون بتدريج در حال خروج از ركود
هس��تيم و با خروج مس��كن از ركود ساير بخشهای
اقتصادی همچون صنايع ،لوازم خانگی ،فوالد و سيمان
نيز از ركود خارج خواهند شد .ما امسال و سال آينده
سياست خروج غيرتورمی مسكن از ركود را همگام با
سياستهای اقتصاد مقاومتی به پيش میبريم.
در نهايت بايد توجه داش��ت كه حدود يک چهارم
ازجمعي��ت ايران در محلهه��ا و محدودههای هدف
بهسازی و نوسازی زندگی میكنند .در اين محلهها
ثروت اصلی ما خود ش��هروندان هس��تند ،بنابراين
بيشتر از آن كه بخواهيم به موضوع مسكن بپردازيم،
اين موضوع برايمان اهميت دارد كه توانمندس��ازی
اين ش��هروندان را در دستور كار قرار دهيم .تقويت
توانمندی ش��هروندان ب��ه مجموع��های از اقدامات
هماهنگ در دولت نيازمند اس��ت؛ از مهارتآموزی
شهروندان گرفته تا مسائلی همچون احدا كتابخانه،
فضای سبز ،مدرسه ،فضای زندگی محلی و مسكن.
بر همين اس��اس ،رويك��رد مورد تعقيب ما متكی بر
توانمند كردن ش��هروندان است و اين مهم را محور

رویداد جستارکیفیتدرتجربههایبازآفرینی
شهری ،بهعنواناولینجریانفرهنگیدرحوزه
بازآفرینیشهریدرکشور،مشتملبرمجموعهای
ازاقداماتمطالعاتیوترویجیاس�تکهباهد 
فراه آوردنبس�تریمناس برای ر مباح 
ن �ری،تب�اد تجربیاتوشناس�اییوتقدیراز
تج�ار بازآفرینیش�هریموف� وا رگ اربر
ارتقایکیفیتزندگیساکنانمحدودههاومح ت
هد سراس�رکش�ور،برگزارمیگ�ردد تجار  ●او یا محله
موف� مدن رای�نرویداد،ازس�اختارمدیریتی
صحی� برخوردارندوباابتکارعملواس�تفاده
بهینهازمنابعموجودومش�ارکتحداک ری،به
چارچو هایتوسعهپایداروفادارمیمانند
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اصل��ی كار خود در س��تاد ملی بازآفرينی ش��هری
پايدار میدانيم .يک بخش از اين مهم به بهداشت و
درمان ،بخشی به آموزش و پرورش و بخشی ديگربه
وزارت ورزش و بيش از همه به حرفه آموزی مربوط
میش��ود .آموزش و مهارت است كه منجر به توليد
میش��ود و در نهايت رشد اقتصاد محلی را به همراه
دارد .در اين زمينه موافقتنامهای با وزارت بهداشت
ب��ه امضا رس��يده و موافقتنامهه��ای ديگری نيز در
راه اس��ت .حماي��ت و همكاری با س��من ها ،ايجاد
نهادهای توس��عه محلهای و ايجاد شبكههای روابط
اجتماعی در محلهها تمهيداتی اس��ت كه با تقويت
سرمايه اجتماعی در محلهها سبب توسعه اقتصادی
میش��وند .در گام بعدی ،افرادی كه صاحب مهارت
میشوند نياز به عرضه آن در يک بازار ،امكان ارتباط
ب��ا يكديگر ،توانايی ايجاد تعاون��ی و ورود به عرصه
رقابت و فروش خواهند داش��ت .به همين خاطر در
همه اي��ن محلهها ،ايجاد خانهه��ای محله پيگيری
میش��ود كه امكان شكل گيری شبكههای ارتباطی
را فراهم میسازد.
اميد است با همدلی و هم سويی همه بخشها در
عينيت بخش��يدن به آرمانهای جمهوری اس��امی
اي��ران كه همانا رس��يدگی به وضعيت اقش��ار فقير
و مح��روم جامع��ه و تحقق عدالت اجتماعی اس��ت،
گامه��ای موثرت��ر و اثرگذارتری از طريق مش��اركت
مردم��ی و هم��كاری بين بخش��ی در اعتا و ارتقای
سطح زندگی ساكنان كم درآمد و فقيرنشين شهرهای
كشور برداشته شود.
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ر زوین

●م مو ه مسکونی کویر در شهر یزد

وی هنامه بازآفرینی
بافتهای هد شهری

شنبه  11بهمن ماه 1393
 10ربیعالثانی 1436
 29ژانویه 2015
شماره 3408
 4صفحه  /ضمیمه رایگان

فحه
شنبه بهمنماه
ربی ال انی
سال هارده
میمهرایگان

شماره

وی هنامه سراسری بازآفرینی شهری در چارچوب اندی ه ایران شهر

وی هنامهبازآفرینیبافتهایهد شهری

نگاهیدیگر

روندی و

سر ناه
پرویزپیران
جامعهشناسو
استاددانشگاه

ش��هروندی منزلت و
جايگاه هر فرد است كه
بر پايه قوانين سرزمينی
خا به او اعطا گرديده و
به رسميت شناخته شده
است .به مجرد طرح مفهوم شهروندی دو مفهوم ديگر نيز
به ذهن خطور می كند :حقوق شهروندی و به دليل حقوق
ياد شده ،وظايف ش��هروندی .بر اين اساس ديدگاه های
نظری مرتبط با شهروندی نيز به دو مكتب مهم يكی حق
محور و ديگری وظيفه محور تقسيم شده است .نگارنده با
بررسی شرايط تاريخی ايران از يكسو و مطالعه تطبيقی
كشور هايی كه از قرن ها پيش با شهروندی حداقل برای
گروه های محدودی از كل جمعييت خود ،آشنا بوده اند،
به اين نتيجه رسيده است كه در ايران بايد در كنار بحث
حقوق و وظايف شهروندی از درونی سازی و نهادينه كردن
شهروندی نيز ياد كرد .زيرا در جوامعی كه فرد هنوز متولد
نشده اس��ت و فراتر از تمايز بيولوژيكی  ،از دريچه خون
محوری ،تبار محوری ،عشيره و ايل محوری و وابستگی به
محل تولد هويت پايه ای خويش را تعريف می كند و شديدا
سرمايه اجتماعی پيوندی يا تبار محور را بر ساير سرمايه
هایاجتماعیرجحانمینهدوهمينترجيحسببزيرپا
گزاردن حقوق شهروندی ساير افراد می گردد ،شهروندی تا
درونی نشود و نهادينه نگردد از حالت تصنعی خويش خار
نخواهدشد.امروزهباگستردهترشدنحيطههایحقبنياد
فردكهالبتهمسووليتهایاورانيزافزايشميدهدودرپرتو
تحوالت ناشی از جهانی شدن سرمايه داری آنهم جهانی
سازی از باال يا از دريچه اقتصاد ،شهروندی اهميتی چند
چندان يافته و تا حدودی اگر درست در عمل معنا دهد
پادزهر چنان جهانی سازی است كه نگارنده آن را عريان
ش��دن كامل س��رمليه داری نام داده است .بر اين اساس
امروزه از ش��ش نوع شهروندی ياد می شود كه عبارتند
از ش��هروندی اقتصادی ،شهروندی سياسی ،شهروندی
قومی-فرهنگی،شهروندیجنسيتی،شهروندیاجتماعی
وشهروندیجهانی .ازقضایدلكشروزگارهمينگسترده
شدن شهروندی رابطه آن با موضوع زيستن در سرپناه های
حداقلی رازير سوال برده است و بهبود آن را از حيطه های
عمل جمعی انسان ساخته است .بايد توجه داشت كه يكی
از مفاهيم مهم در رابطه با حقوق شهروندی مفهوم روز به
روز گسترده تر شده دسترسی ( )Accessاست .دسترسی
به آب آشاميدنی سالم ،به حداقل غذای مورد نياز ،دسترسی
به تفريحات سالم ،دسترسی به عوامل و عناصری كه سبب
شكوفايی توانمندی های نهفته ی هر آدمی فارغ از رنگ
پوست ،زبان ،قوميت ،اعتقادات و باورها ،محل تولد  ،جايگاه
ومنزلتخانوادگی،طبقهاجتماعیو. .میگردد،دسترسی
به مشاركت با معنا يا مشاركت فعال آنهم در زمينه های
بسيار گسترده.نبايد فراموش كرد كه سازمان ملل متحد
مشاركت را از جمله حقوق اوليه انسان چون غذا ،پوشاك
و سرپناه معرفی كرده و به رسمييت شناخته است.با اين
حساب دسترسی به سرپناه نيز ضمن آنكه از جمله حقوق
پايه ای انسان به شمار می رود ،از جمله حقوق شهروندی
نيز محسوب می شود .ليكن همين موضوع ،مساله زيستن
در سرپناه های حداقلی كه بر پايه انگ های اكثريت جامعه
يا متخصصان برج عاج نشين از جمله نگارنده  ،نام هايی
چون اسكان غير رسمی ،آلونک نشينی و از آنها بدتر ،غلط
ترو گمراه كننده تر ،حاشيه نشينی و...به خود گرفته را
متناق (پارادوكسيكال) كرده است .زيرا وقتی چنين حق
پايه ای رسما برآورده نمی شود  ،آيا می توان بر عمل جمعی
اليه هايی از چمعييت شهری خرده گرفت كه آستين ها
باال زده وبا هر ترفندی برای خود س��رپناهی فراهم آورده
است ،و بر محصول اين عمل جمعی ،نام هايی با بار منفی
داد بايد تاكيد كرد كه نگارنده زيستن در سرپناه های
حداقلی را نه شايسته شهروندان می داند و نه آن را ترغيب
می كند  .ليكن بايد توجه داشت كه اسكان حداقلی آنهم
از نوع بدون سند بيش از سی درصد جمعييت شهر هايی
چونمشهد،تبريز،اراك،بيشازنيمیازجمعييتسنندج
و...و....و...را اسكان داه است  .چنانچه لحظه ای بر غوغای بی
امان زندگی در كان شهر های بی برنامه كه بر پايه زير پا
گزاردن حقوق انسانی و شهروندی اكثريت به نفع اقليت
كوچكی به سرعت و ناموزون و ناهمگون رشد می كنند
غلبه ش��ود و لحظه ای انديش��يد درك اين امر كه اگر
س��رپناه های حداقلی در دشترس نبود و ساكنان اين
نوع سكونتگاه ها هر ماه مجبور به پرداخت اجاره سرپناه
خود ميشدند چند درصد به جمعيت زير خط فقر اضافه
می گشت و چه معضات اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
فضايی و ...از راه می رسيدند و گريبانگير می گشتند در
اين باب سخن بسيار است فقط به اين نكته نيز اشاره
ميگردد كه انگ هايی چون مسكن و اجتماعات فرسوده،
اسكان غير رسمی ،بيغوله نشينی و از همه برای ساكنان
ناخوشايند تر حاشيه نشينی با هر بار تكرار حتی ظاهرا با
حسن نيت  ،بخشی از حقوق شهروندی ساكنان را زير
پا گزارده آنان را آماج خشونت زبانی كه گاه دردناك تر
از خشونت جسمانی است قرار می دهد .بدتر آنكه كاربرد
اين واژه ها به تدريج نوعی تاثير ناخودآگاه بر ساكنان نهاده
و از سوی ديگر غير رسمی بودن ،حاشيه ای بودن و حتی
مجرم بودن را به انگ های مربوط به سرپناه افزوده و نگرش
معلم،مدير،پليس،قاضیو . .رامنفیساختهخساراتناروای
بسياری را سبب ميگردد .تا بعد...

سیاستهایعمران شهریباروی رد بازآفرینی پایدار
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طی دهه های گذشته ،شاهد بروز نابسامانی هایی
در سازمان فضایی -کارکردی و اجتماعی شهرها به
ویژه کالن شهرها بوده ایم .گسترش بی رویه کالبدی
و استقرار نامتعادل جمعیت در نواحی شهری ،سبب

غیر رسمی عمدتا در حاشیه کالن شهرها با حداقل
امکانات ،زیرس��اخت ها و خدمات ش��هری ،ادغام
سکونتگاه های روستایی واقع در محدوده شهرها و
شکل گیری بافت های فرسوده با پیشینه روستایی در

این نواحی و گسترش پهنه هایی با کاربری ناکارآمد
اعم از کاربری های صنعتی -کارگاهی ،انبار و نظامی
(پادگان ها و زندانها) را همراه داشته است .
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سیاستهایعمران شهریباروی رد بازآفرینی پایدار
دکتر محمد سعید ایزدی
معاون وزیر  ،رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
طی دهه های گذشته ،شاهد بروز نابسامانی هایی در سازمان
فضایی -کارکردی و اجتماعی شهرها به ویژه کالن شهرها بوده
ایم .گسترش بی رویه کالبدی و استقرار نامتعادل جمعیت در
نواحی شهری ،سبب گسترش عرصه های نابسامان شهری به
صورتهای مختلف شده است .نزول کیفیت زندگی در مراکز
شهری ،که سبب ترک ساکنین اصیل و بومی این نواحی شده،
رشد و گسترش سکونت گاه های غیر رسمی عمدتا در حاشیه
کالن ش��هرها با حداقل امکانات ،زیرس��اخت ها و خدمات
ش��هری ،ادغام سکونتگاه های روس��تایی واقع در محدوده
شهرها و شکل گیری بافت های فرسوده با پیشینه روستایی
در این نواحی و گسترش پهنه هایی با کاربری ناکارآمد اعم
از کاربری های صنعتی -کارگاهی ،انبار و نظامی (پادگان ها
و زندانها) را همراه داشته است .
در مواجهه با مس��ائل این عرصه های ش��هری ،تاکنون
سیاس��تها و برنامه های متعددی مطرح و برخی به اجرا رفته
اند .با آسیب شناسی اقدامات می توان زمینه های الزم برای
رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این برنامه ها را یافت.
تجارب گذشته نشان داده اند که توجه صرف به ابعاد زیبایی
شناس��انه و کالبدی بدون توجه به خواست و نیاز ساکنان و
همچنی��ن بدون حضور آنان در فرایند برنامه ریزی و اجرای
برنامه های بهسازی و نوسازی شهری ،سبب ناکارآمد شدن
بسیاری از این طرح ها و برنامه ها شده است .امروزه ،مهمترین
ویژگی رویکرد و چش��م انداز آینده برنامه های بهس��ازی و
نوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های
غیر رسمی ،تالش برای تقویت حضور و مشارکت گسترده
ساکنان ،مالکان و سایر دست اندرکاران امر بهسازی و نوسازی
شهری در این فرایند است.
تحقق مش��ارکت پایدار مردمي و حضور گسترده کلیه
دست اندرکاران ،در گرو فراهم کردن بستر های الزم و تشویق
و تحریک این فرایند از طریق فراهم کردن شرایط کمی و کیفی
سکونت در این محدوده ها است .از سوی دیگر ،فراهم شدن
زمینه های فوق و اجرای پروژه های محرک توس��عه نیازمند
وجود ساختار مدیریتی مناسب ،هماهنگ و کارآ است .لذا در
این رویکرد نوین ابزارسازی ،توانمندسازی و فرهنگ سازی
سه رکن بس��تر سازی تحقق اقدامات بهس��ازی و نوسازی
ش��هری ،الگوسازی ،توس��عه خدمات و ارتقای زیرساخت
ها سه برنامه کلیدی تحریک توسعه این فرایند و همچنین
نهادس��ازی ،ظرفیت س��ازی و هماهنگ س��ازی ،سه محور
اس��تراتژیک مدیریت این سیاست محسوب می شوند .بستر
سازی به مجموعه برنامهها و فعالیتهایی اطالق می شود که
با توانمندسازی ساکنان ،ابزارسازی و فرهنگ سازی از طریق
آموزش ،اطالعرسانی ،مستندس��ازی ،ترویج ،برنامهریزی و
تهی��ه طرح ،بس��تر الزم برای تحقق برنامههای بهس��ازی و
نوس��ازی شهری را با حضور حداکثری مردم فراهم میکند.
با تامین خدمات مورد نیاز ،ارتقای زیرس��اخت ها و تجهیز
فضای عمومی محالت ،الگوسازی و مدیریت کارآمد است
که می توان انگیزه های الزم را در س��اکنین به وجود آورد و
آنان را ترغیب به مش��ارکت در فرایند نوس��ازی و بهسازی

محالتشان نمود.
پروژه های محرک توس��عه ب��ه مجموعه اقدامات کالبدی
اطالق می شود که با هدف ایجاد تحریک توسعه ،زمینههای
الزم برای حضور ساکنان و مالکان ،انبوهسازان ،سرمایهگذاران
و سایرین را در فرآیند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
و ناکارآمد فراهم می کنند.
مدیری��ت کارآمد مدیریت��ی در برگیرنده یک س��ازمان
گس��ترده ،متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی
موثر و ذیربط در ابعاد مختلف اس��ت ک��ه اداره ،کنترل و
هدایت توس��عه همهجانبه و پایدار برنامه های بهسازی و
نوس��ازی شهری را عهدهدار است .برای دستیابی به چنین
س��اختاری سه اقدام نهادسازی ،ظرفیت سازی و هماهنگ
سازی ضروری است.
اصول هادی
 دستیابی به توسعه موزون ،متعادل و پایدار شهری ،از طریقشناسایی و استفاده از ظرفیت های موجود کالبدی ،اقتصادی
و اجتماعی موجود در درون محدوده قانونی شهر
 الویت بخش��ی به سیاس��تها و برنامه های پیشگیری ازایجاد و گس��ترش بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (پیش
نگری و پیش گیری)
 جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای ذیربط درفرایند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
در جه��ت راهبری ،مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه
بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی
 تاکید بر نقش حمایتی ،سیاستگزار ،راهبری و کنترل کنندهدولت ،برنامه ریزی و مدیریت اجرایی شهرداری ها و همچنین
واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی
 مردم به عنوان اولین و مهمترین جامعه ذی نفع نوسازیو بهس��ازی بافت های شهری ،پایه و قاعده اصلی مشارکت
فعال در امر نوسازی به شمار می روند .
راهبردها و سیاستها
• نهادس��ازی به منظور هدایت ونظارت بر امور مربوط به
محدوده های بازآفرینی بافت های هدف شهری (در سطح
استانی  ،شهری و محله ای )
• جلب مش��ارکت حداکثری س��اکنان ومالکی��ن واقع در
بازآفرینی بافت های هدف شهری در زمینه بهسازی و نوسازی
محالت خود و ایجاد انگیزه از طریق اجرای پروژه های محرک
توسعه ،پرداخت تسهیالت ارزان قیمت ،اعطای تخفیفات و
فراهم کردن زمینه اسکان موقت برای ساکنان وتالش جهت
روان سازی سرمایه گذاری بخش خصوصی (اعم ازانبوه سازان
و سازندگان خرد) دراین مناطق با تعریف بسته های تشویقی،
تسهیالت و قوانین حمایتی
• هم راس��تا سازی برنامه های تامین مسکن با برنامه های
بهس��ازی و نوسازی بافت به منظور استفاده از ظرفیت های
فراهم شده
• ایج��اد هماهنگی بین کلیه دس��تگاههای اجرایی به ویژه
نهادهای تامین خدمات و زیرس��اخت های شهری و الویت
بخش��ی به برنامه های این دس��تگاه ها در تامین خدمات و
ارتقای زیرساخت ها در محالت هدف برنامه های بهسازی

و نوسازی شهری
• تاکید بر نهادس��ازی ،ظرفیت سازی و هماهنگ سازی به
عنوان سه محور استراتژیک مدیریت برنامه های بهسازی و
نوسازی شهری
• اولویت بخشی به برنامه های بسترسازی از طریق سه رکن
ابزارسازی ،توانمندسازی و فرهنگ سازی
• تاکید بر نقش گروه های اجتماعی ،تقویت جایگاه مالکان
و ساکنان و توجه به نیازمندی های آنان
• بازنگ��ری در قوانین و مقررات حاکم در دس��تگاه های
اجرایی ،نهادها ،ش��هرداریها و غیره و به روز رس��انی آنان با
هدف رفع موانع و مشکالت امروزین پیش رو در امر بهسازي
و نوسازي بافتهای فرسوده و ناکارآمدشهری
• حفظ هویت فرهنگی و ارتقای س��رمایه اجتماعی برای
ایجاد حس تعلق مکانی و همبس��تگی جمع��ی و در نتیجه
مشارکت موثر ساکنان
برنامه های پیشنهادی
 تدوین سیاس��تهای بهسازی و نوسازی شهری به منظورایجاد وحدت رویه بین دستگاههای مختلف دخیل در قالب
سند ملی ،منطقه ای و محلی ،ساماندهی و توانمندسازی مناطق
و محدوده های هدف
 ایجاد کارگروه هماهنگی سیاستهای توسعه شهری (تشکیلس��تاد هماهنگی امور اجرایی توانمند س��ازی و س��اماندهی
نواحی نابس��امان ش��هری) در مقیاس ملی برای هماهنگی و
همراستاسازی سیاستهای توسعه
 تدقیق ش��اخص های شناس��ایی بافت های نابسامان وگونه شناس��ی مح��دوده های هدف برنامه های بهس��ازی و
نوسازی شهری
 تنظیم دس��تورالعمل ها و راهکارهای اجرایی متناسب باگونه ها و مسائل مختلف بافت های نابسامان به ویژه محدوده
های با پیشینه تاریخی ،سکونتگاه های غیر رسمی و محدوده
های فرسوده میانی
 تنظیم آیین نامه ها و ضوابط کنترل کیفی و نظارت بر فرایندتولید فضا با هدف پیشگیری از ساخت و سازهای نابسامان
 ایجاد کمیته ها و کارگروه های میان بخشی و فرابخشیبا تاکید بر همراستاس��ازی و هماهنگی برنامه ها و اقدامات
اجرایی
 تهیه بسته های تشویقی و حمایتی ساکنان بافت توسعه و تقویت دفاتر خدمات نوسازی محالت به عنواننهاد تسهیلگر برنامه های بهسازی و نوسازی شهری از طریق
تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی
 ت��الش برای تقویت نقش مدیریت ش��هری در فرایندبهسازی و نوسازی شهری و همچنین برنامه ریزی برای ظرفیت
سازی مدیریت شهری با هدف پذیرش مدیریت اجرای برنامه
های بهسازی و نوسازی شهری
 تعری��ف و برنامه ریزی پروژه های کوچک مقیاس ولیکارآمد و تاثیرگذار به عنوان محرک برنامه های بهس��ازی و
نوسازی شهری
 گس��ترش و بس��ط برنامه مقاوم س��ازی س��اختمانها ومستحدثات در محدوده هدف برنامه های نوسازی
 تعریف برنامه های مش��ترک با دانشگاه ها و موسساتپژوهشی برای مستندسازی تجارب ،تحلیل و آسیب شناسی

اقدامات و مطالعات کاربردی به منظور ارتقای کیفی اقدامات
 تنظیم برنامه های توس��عه زیرس��اخت های ش��هری باهماهنگی دستگاه های مسئول و تعیین اولویت های اجرایی
در محالت هدف
 برنامه ریزی و اولویت بخشی به تامین خدمات شهری ومحله ای مورد نیاز بافت ها و محدوده های هدف با هماهنگی
نهادها و دستگاه های اجرایی مسئول
 تدوین دستورالعمل ها و مقررات اجرایی برای حمایتو تقویت نهادهای مالی و صندوق های خرده وام در مقیاس
محلی
 سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تقویت سازمانهای مردمنهاد و نهادهای غیر دولتی برای حمایت از اجرای برنامه های
بهسازی و نوس��ازی و همچنین ساماندهی و توانمندسازی
سکونتگاه های غیر رسمی
 تالش برای راه اندازی توسعه گرهای تخصصی در امربهسازی و نوسازی شهری و همچنین هماهنگی با سازمان
نظام مهندسی کشور برای تعریف نظام های کنترل و نظارت
و همچنین ارجای کار ویژه در محدوده و محالت هدف برنامه

نع اسم تمـر خ ــارو طالعا مر
ش

های نوسازی شهری
 تنظیم ش��رح خدمات طرح ها و برنامه های بهسازی ونوسازی شهری و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های
غیر رسمی به شکل همسان و تنظیم روابط و جایگاه این طرح
در ارتباط با سایر طرح های توسعه شهری
 تنظیم و اجرای برنامه توس��عه اجتماعی در کلیه نواحینابسامان شهر
 تنظیم و اجرای برنامه اقتصادی برای بهبود وضعیت اشتغالو درآمد ساکنان کلیه نواحی نابسامان شهر ها
 ارتقای سطح فرهنگ و ترویج فرهنگ نوسازی بافتهایفرس��وده در محالت از طریق رس��انه های محلی ،منطقه ای
و کشوری
 اطالع رس��انی به ساکنان بافتهای فرسوده و ایجاد زمینهآگاهی شهروندان از حقوق خود در حوزه نوسازی
 هدایت س��رمایه های شهر و سرمایه گذاران مختلف بهمشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده
 طراحی ساختار و تبیین نقش مدیریت محله در مدیریتبازآفرینی بافت های هدف شهری

تح��ول وگس��ترش فزاين��ده
شهرنش��ينی در آغاز قرن بيستم
و بسط دامن مسائل وچالشهای
ناش��ی از آن ،ض��رورت هدايت
نظاممن��د رش��د ش��هرها ك��ه
سيس��تمهايی پيچيده و پوي��ا از جريانهای فضايیِ
اجتماعی ،اقتصادی و سياس��ی هس��تند را در قالب
توسعه دانش و عمل برنامهريزی شهری مطرح نمود.
از آن زمان تا كنون برنامهها و طرحهای توسعه شهری
در جه��ان ،در روندی تحول��ی و تحت تاثير تغييرات
جهانی ،با هدف تنظيم و هدايت فرايند رش��د شهرها
در دستيابی به اهداف توسعه پايدار ،تحت پارادايمها
و انگارههايی متفاوت تهيه و به اجرا رسيدهاند.
تهيه و اجرای طرحهای توسعه شهری در ايران كه
سابقه آن به قرن حاضر و تشكيل سازمان برنامه و به
تبع آن وزارت آبادانی و مس��كن باز میگردد ،نيز در
روندی تحولی س��ه نسل متفاوت از انگارههای فكری
را تجرب��ه كرده اس��ت .با اين حال با وجود گذش��ت
چهار دهه از تهيه و اجرای طرحهای توس��عه شهری،
موفقيت چندانی درپاسخگويی به مسائل و چالشهای
شهرنش��ينی حاصل نشده اس��ت .اتخاذ رويكردهای
پوزيتيويس��تی ،متمركز و باال ب��ه پايين ،فقدان نگاه
آمايشی و بیتوجهی نسبت به ماهيت پيچيده شهرها،
بیتوجهی به نهادهای محلی و توانمندیها ،استعدادها
و نيازهای منطقهای ،نگرش صرفاً كالبدی و كمی به
مفهوم توسعه و غفلت نسبت به ساير ابعاد ذهنی در
مفهوم كيفيت زندگی ،عدم بهرهمندی از مش��اركت
مردمی و همچنين عدم تشريک مساعی ميان نهادهای
تاثيرگذار و متولی ،فقدان هماهنگي در اركان توسعه،
تعدد و تداخل عملكردی نهادها و سازمانهای دخيل
در امور شهری و منطقهای در فقدان مديريت يكپارچه
و واحد ش��هری از اصلیترين ناكارآمدیها در محتوا
و فرايند تهيه و اجرای طرحهای توس��عه ش��هری به
شمار میروند.

باز وانی اندی ه ایران شهری در راستای ارت ای ی یت زندگی شهری

در دوران معاصرايران و در جريان نو ش��دن ،متاس��فانه قادر نبوده ايم انديشه نوسازی
ش��هری را با تغيير سبک زندگی  ،سبک معيشتی و ساز و كار های اقتصادی-اجتماعی
يكس��ان و همراه سازيم .در اين مس��ير موضوعات بسيار مهمی چون كيفيت ،همواره به
ش��دت تقلي��ل يافته اند .در واقع در اي��ران ،ناهمزمانی  ،موجب فرس��ايش تدريجی و

برگزاری نشست های ایرانشهردر خانه
گفتمان شهر و معماری

ادامه در همین فحه

بازخوانی اندیشه ایران شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری

ادامهازهمینصفحه
در روند خام تخريب و نوس��ازی  ،س��اختمان ها به ظاهر نو می شوند اما كيفيت
زندگ��ی از جهات مختلف نظير آلودگی ه��وا  ،ترافيک  ،محيط طبيعی ،و غيره در
محدوده های ش��هری دچار مشكل خواهد ش��د .بنابراين  ،بر مبنای نگاه جامع به
شهر به عنوان يک كليت وابسته به درون و متصل به برون ،عمده ترين چالشهای
شهرنشيني در ايران مربوط به قابليت زندگي  ،قابليت حركت و چالش كااليی شدن
است كه رويارويی با آنها راه حلی فراتر از چاره جويی های مقطعی می طلبد .رويكرد
مواجهه با چالش های پيش رو ،بازخوانی انديش��ه ايرانش��هری در روزگار معاصر و

مش��تمل بر س��ه بخش بازتعريف هويتي ،بازتعريف فرايندي و بازتعريف ساختاري
است كه به ترتيب بر محورهايی همچون توصيف ايرانشهر و ايران معاصر ،حكمروايي
شايس��ته در س��طح هاي ملي و محلي بر مبناي پذيرش حق شهروندي ،و پذيرش
مقياس هاي اجتماعات محلي در كنار مقياس يگانه ملي است.
انديشه ايرانشهری بر ارزش های شاخصی چون شادزيستی  ،غمخواری جمعی ،
بخش اقوام  ،دوستی با طبيعت  ،جدايی ناپذيری نظر و عمل ،
ِ
هويت ملیِ وحدت
مرجعيت اخاق  ،يزدان
ِ
ارج نهادن بر آزادگی ،صاحيت حكمروايی  ،خردورزی با
شناسی و فره ايزدی  ،پيون ِد دين و جامعه  ،وحدت آفرينی در كثرت  ،وحدت وجود

محدودهه��ای تاريخي -فرهنگي ش��هرها گنجين��های از ميرا ملموس و
ناملموس تاريخ س��رزمين شان را در خود پرورانده اند؛ منظومه های طبيعی
و انسانس��اخت كه ايرانيان از گذش��تههای دور ش��هر را به آنها میشناختند
و محترم میداش��تند .اين گنجينهای كه با نبود يک نگاه جامع و مس��ئوالنه،
مديريت يكپارچه ،منسجم و كارآمد ،به فراموشی سپرده خواهد شد .بیتوجهی
به ارزشهای تاريخی -فرهنگی در طرحهای توس��عه ش��هری ،برنامهريزی و
تصميمات مقطعی ،متناق و چندگانه نهادهای مس��ئول در مقياس ش��هر،
منطقه و س��رزمين ،اين محدودهها را با مش��كات اساس��ی مواجه كرده كه
ريشه اصلی آن درك نادرست مفهوم ميرا شهری است .به گواهي تجربههاي
گذشته ،چگونگي اقدام در محدودههاي باارزش و بهرهگيري از آنها در شرايط
موج��ود ،فاقد برخ��ي از محورهاي م ثر در جاري س��اختن حيات مدني (به
تعبير معاصر آن) اس��ت؛ اقداماتی كه بدون توجه به بس��تر و زمينه ،صرفاً با
انجام مداخات كالبدی و گاه س��وداگرانه مش��كلی به مشكات محدودههای
تاريخی -فرهنگی افزوده ،آشفتگی موجود را دامن زده و به تبع آن ،محدوده
را هر چه بيشتر در معرض زوال قرار دادهاند.
ب��ا وجود توج��ه قانونی به اين محدودهها در برنامههای توس��عه و اس��ناد
چش��مانداز ،از آنجا كه تاكنون نحوه اقدام در محدودههاي تاريخي -فرهنگي
ب��ه صورت جدي مطرح نش��ده ،ماحظات و الزامات تحقق آن نيز ش��ناخته
نشده است .از اين رو ،ماك عمل قرار گرفتن سندی به عنوان سند فرادست
اق��دام در محدودههای تاريخی -فرهنگ��ی با هدف مديريت يكپارچه و ايجاد
وح��دت رويه بين كليه عوامل مرتبط در س��طح ملی و محلی ،تاكيد و توجه
ويژه به اين محدودهها به عنوان پهنهای با ويژگیهای مهم و ارزشمند ،جلب
همكاری و مش��اركت كليه دس��تگاههای ذيربط در فراين��د بازآفرينی پايدار
عرصههای تاريخی -فرهنگی و ارتقای كيفيت زندگی ،بازيابی هويت ش��هری
و اعمال حكمروايی محلی به منظور حفظ حقوق شهروندی در راستای تحقق
س��ند چش��مانداز  2ساله جمهوری اس��امی ايران ضروری است .همچنين
بخش��نامههای شهرسازي ذيل سياس��تهای كلی اباغی توسط مقام معظم
رهب��ری در اين بخش (مورخ  ،)13 9 11 29مواد  151و  152قانون برنامه
پنجس��اله كشور ،مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ايران (اباغ نقشه
محدوده بافتهای تاريخی -فرهنگی  16ش��هر كش��ور ،م��ورخ  )94 7 27و
اباغيه مقام عالی وزارت راه و شهرس��ازی در زمينه لزوم تهيه دس��تورالعمل
نحوه مواجهه با اين محدوده های واجد ارزش و نشانه های حيات انديشه ايران
شهری (مورخ  )94 4بر ضرورت تهيه سندی واحد می افزايد.
با توجه به موارد فوق ،شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ايران
در راس��تای وظايف قانونی خود و حسب ماموريت محوله از سوی مقام عالی
وزارت راه و شهرسازی كشور ،با همكاری نهادها و دستگاه های مرتبط ديگر،
در حال تهيه و تنظيم س��ندی مش��تمل بر هفت بخش مقدمه و كليات سند،
تعاريف و مفاهيم پايه ،بيانيه ،نظامنامه نحوه اقدام ،ش��يوهنامه تهيه برنامهها
و طرحهای باززندهس��ازی ،نظام و س��اختار مديريت تحققپذيری برنامهها و
طرحهای باززندهسازی و بخشنامه نهادينهسازی است .اين سند پس از تهيه
در مراجع ذيصاح جهت تصويب ارائه خواهد ش��د .به منظور اهميت موضوع

و تس��ريع در اطاع رس��انی ،حساسسازی و آگاهسازی مس��ئوالن ،مديران،
كارشناسان و عموم مردم نسبت به ارزشهای محدودههای تاريخی -فرهنگی،
بيانيه باززندهسازی محدودههای تاريخی -فرهنگی (بخش سوم اين سند)
برای تامل و تعمق صاحبان انديشه در زير ارائه میشود .اميد است با دريافت
نظرات و نكات ارزنده كليه وارثان و عاقهمندان ميرا ارزشمند ايران زمين،
بستر تكميل اين سند فراهم آيد.
رايانامه برای ارسال نظرات motaleatekarbordi@gmail.com

■ بیانیه باززندهسازی محدودههای تاری ی فرهنگی
محدودههای تاريخی -فرهنگی به بخش يا بخشهايی از شهر اطاق میشود
كه منعكسكننده ارزشهای تاريخی-فرهنگی شهر بوده و شكل آنها ،حاصل
تعامل مس��تمر سه عامل زيستس��رزمينی (فرهنگ) ،زيستبوم (طبيعت) و
دانش زمانه انس��انهای س��اكن در يک پهنه زيستی در طول تاريخ میباشد.
بهلحا ويژگیهای ش��كلی ،س��اختاری و ارزشه��ای تاريخی -فرهنگی اين
محدودهها از س��اير پهنههای ش��هری متمايز و قابلتشخيص بوده و در قالب
محدودههای تاريخی -فرهنگی ش��هر ،توسط سازمان ميرا فرهنگی ،صنايع
دستی و گردشگری تعيين میشوند.
محدودههای تاريخی -فرهنگی ش��هرها با توجه به ويژگیهای ش��كلی
(ريختشناسی) ،عناصر و اجزاء متشكله ،و ساختارهای فرهنگی -اجتماعیشان
ی بوده و نيازمند توجه ويژه در نظام سياستگذاری ،برنامهريزی
قابلشناسای 
و طرحريزی توسعه شهری هستند.
محدودههای تاريخی -فرهنگی ،بهمنزله عرصههای در بردارنده عناصر و
مجموعههای تاريخی و ارزشمند ،با شبكهای از معابر درهمتنيده كه ساختار
و سازمان فضايی بافت را تشكيل میدهد ،شناخته میشوند .اين بافتها دارای
فضاهای عمومی ويژهای هس��تندكه همواره مكان رويدادها و قلمرو تعامات
اجتماعی بودهاند .محات قديمی و تاريخی نيز ،پهنههای س��كونت را در اين
محدودهها تعريف میكنند؛ لذا حفاظتازوحدتویکپارچگیس�اختار
کالب�دی-اجتماع�یوکارکردی در فرايند باززندهس��ازی اين محدودهها
ضروری است.
محدودههای تاريخی -فرهنگی شهرها ،بهعنوان دارائیهای فرهنگی يک
مل��ت ،بيانگر ارزشهای اجتماعی ،اقتص��ادی و محيطیاند؛ لذا توجه تو مان
ب��ه حفاظت از ميرا ناملموس(معنوی) و ميرا ملموس(ميرا تاريخی و
طبيعی) ،در داخل بافت اين محدودهها ضروری است.
محدودههای تاريخی -فرهنگی ،به منزله بخشی جدايیناپذير از پيكره و
استخوانبندی شهر امروزند؛ لذا پرداختن به موضوع باززندهسازی اين پهنههای
ارزش��مند ،بايد با رويكردی جامعنگر در مقياس ش��هر و سرزمين پيرامونی
مورد توجه قرار گيرد .اين رويكرد بايس��تی متضمن تقويت و اس��تمرار رابطه
همه جانبه محدودهها با كل شهر باشد.
اطاق محدودههای تاريخی -فرهنگی به معنای توجه صرف به يک دوره
از تاريخ و معطوف به گذش��ته نيس��ت ،بلكه به تمامی عرصههای ارزشمندی
اشاره دارد كه حتی در دوره معاصر برپا شده و واجد ارزش حفاظت و توسعه
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توامان هستند.
باززندهسازی محدودههای تاريخی -فرهنگی فرایندیجامع،تدریجی
وپیوس�ته از مجموع اقدامات كالبدی ،غيركالبدی و همچنين زيرساختی با
تاكيد بر حفاظت و توس��عه توامان است .اقدامات مقطعی ،پروژهمحور و صرفاً
كالبدی ،بهتنهايی پاسخگوی مشكات نخواهد بود .باززندهسازی اين پهنههای
ارزش��مند و حضور جریانحیاتش�هری در آن در پی فرايندی گامبهگام و
برنامهمحور در همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محيطی ميسر است.
يكی از اركان باززندهسازی محدودههای تاريخی -فرهنگی ،تجدیدحیات
اقتص�ادی ،از طريق بازتعريف نقش و كارك��رد آنها با توجه به ويژگیهای
اجتماعی ،اقتصادی و محيطی همراستا با راهبرد توسعه شهر است.
باززندهسازی محدودههای تاريخی -فرهنگی از طريق اعطایکاربریو
نقشجدید به مجموعه بناها ،بهعنوان يكی از سياستهای كليدی برنامههای
حفاظت و توس��عه توامان اس��ت كه ضم��ن تقويت حستعلق ب��ه مكان نزد
ش��هروندان و ايفای نقشی مهم در شكوفايی اقتصاد محلی ،میتواند بهعنوان
يک محرك توسعه در بافتپيرامونی عمل نمايد.
توس�عهوتجهی�زفضاه�ایعموم�یوارتقاءفضایش�هری در
محدودههای تاريخی -فرهنگی ،به عنوان محرك برنامه های باززنده س��ازی
میبايست مورد توجه و تاكيد قرار گيرد.
محدوده های تاريخی بس�تررخ�دادرویدادهایفرهنگیوعرصه
ظه�وروجل�وهگاهمی�راثمعنوی اس��ت .توجه به ارزشه��ای معنوی و
توسعه سياس��ت های فرهنگی ،راهبردی كارآمد در فرايند باززندهسازی اين
محدودههاست.
فرايند باززندهس��ازی محدودهه��ای تاريخی– فرهنگی ،بعنوان موضوعی
چند وجهی و فرابخش�ی ،نيازمند مش��اركت و حضور تمامی دس��تگاهها و
كنشگران مرتبط و موثر است .ايجاد فضای تعامل مشترك و سازنده از طريق
تش��كيل كارگروههای تخصصی با حضور نمايندگان سازمان ميرا فرهنگی،
صنايع دس��تی و گردشگری ،وزارت راه و شهرس��ازی ،وزارت كشور ،شورای
عالی استانها ،كميس��يونهای تخصصی مجلس شورای اسامی ،نمايندگان
س��ازمانهای مردمنهاد و دانشگاهيان حوزههای مرتبط در اين مسير ضروری
اس��ت .همچنين بهرهگيری از هس��تههای مطالعاتی مستقر در شهرها كه در
ارتباط مستقيم با ساكنين و كنشگران محلی است موثر واقع خواهد شد.
با توجه به نقشمحوریس�اکنان در فرايند باززندهس��ازی و به منظور
جلب مشاركت همه جانبه آنان ،ضروری است طرحها و برنامههای باززندهسازی
اين محدودهها با رويكرد توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساكنان ،شرايط
را برای حضور و مشاركت آنان فراهم نمايند.
ضمن تأكيد بر نقش محوری مديريت شهری (شوراها و شهرداریها) ،و با
توجه به ضرورت ايجاد يک فضای مديريتی هماهنگ ،يكپارچه و با اختيارات
جامع و كافی ،تشكيل "مديريت باززندهسازی محدودههای تاريخی -فرهنگی"
متناسب با ظرفيت و توان هر شهر بايستی در دستور كار قرار گيرد.
دبیرخانهستادملیبازآفرینیشهری
شرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایران

طرحهای بازآفرینی شهری؛
به سوی یک دستور کار شهری جدید

ادامهسرمقاله
گسترش شهرنشينی در خ برنامهها و طرحهای توسعهای كه بتوانند به خوبی و با
رويكردی كلنگر و پايدار رشد شهرها را هدايت و تنظيم كنند ،شهرها و ساكنان آنها
را بويژه در محلهها و محدودههای ناكارآمد شهری(بافت ميانی ،محدودههای تاريخی و
سكونتگاههای غير رسمی) با چالشها و مسائلی بغرنج از قبيل گسترش فقرشهری در
تمامی ابعاد آن از قبيل فقر درآمدی ،بهداشتی ،آموزشی ،خدمات اجتماعی و پايه از
قبيل شبكه آب سالم ،توزيع برق و ساير خدمات زيربنائی و روبنائی ،خدمات درمانی و
امنيت؛ گسترش نابرابریهای فضائی -كاركردی ،توسع نامتعادل و ناهماهنگ و توزيع
نابرابر خدمات ،ناكارآمدی نظام جابجائی ،تحرك و پويائی شهری ،بحران هويت ،تنزل
ارزشها و افت منزلت اجتماعی – مكانی و تهديد ميرا معنوی ،طبيعی و ملموس
شهرها ،تنزل و فرسايش سرمايه اجتماعی ،تابآوری پائين شهرها در مواجهه با بايا
و مخاطرات و تنزل كيفی محيطزيس��ت(آلودگیها ،بحران آب ،تخريب زيستبومها،
كمبودها و توزيع نامناسب فضای سبز) مواجه كرده است .روند فزاينده گسترش اين
نابس��امانیها و تاثيرات و تبعات عميقتر محيطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن
بر جوامع محلی س��اكن در محدودههای ناكارآمد شهری ضرورت و فوريت تهيه يک
برنامه عملياتی روشن را برای اين محدودهها مطرح میسازد.
از س��وی ديگ��ر باتوجه به ضرورت اتخاذ رويكرد كلنگ��ر و يكپارچه به موجوديت
شهر و مسائل و چالشهای آن به عنوان يک سيستم و كل همپيوند ،تهيه يک سند
سياس��تگذاری به عنوان نسل نوين طرحهای توس��عه شهری برای خروج از بحران
موجود و به منظور اتصال و تلفيق راهبردهای توسعه شهر با برنامههای عملياتی پايين
دس��ت در محدودههای ناكارآمد ش��هری و از سويی ديگر با اسناد فرادست ،ضروری
مینمايد .در اين ميان به نظر میرس��د كه مفهوم بازآفرينی ش��هری به عنوان يک
رويكرد متاخر در تجارب جهانی و همراس��تا با اهداف توس��عه پايدار در پاس��خگويی
به چالشهای شهرنش��ينی میتواند روند تنظيم اين اس��ناد و برنامههای عملياتی را
هداي��ت نمايد .بازآفرينی ش��هری نگرش و اقداماتی جام��ع و يكپارچه در قالب ارائه
چارچوبی اس��تراتژيک ،يكپارچه و منعطف برای توسعه و حل مشكات شهری است
بهگونهای كه در نهايت به يک پيشرفت و بهبود پايدار اقتصادی ،كالبدی ،اجتماعی و
محيطی منجر گردد .بازآفرينی شهری در برگيرنده تعيين يک چشمانداز راهبردی،
يكپارچ��ه و بلند مدت ،راهبردهای جامع و كامل در مس��ير اهداف توس��عه پايدار و
اهداف عملياتیِ واضح ،مش��خص و تحققپذير با مش��اركت حداكثری تمام ذينفعان
به منظور تضمين دس��تيابی همگان به منافع مشروع حاصل از مزايای بازآفرينی در
جهت عدالت اجتماعی است.
بر اين اساس چارچوب طرحهای بازآفرينی شهری به عنوان نسل نوين دستوركارهای
شهری ،ديگر مانند گذشته ،نه اسكان جمعيت مهاجر ،و نه مكانيابی توسعههای بزرگ،
و نه توزيع س��طوح خالی زمين بين جمعيت اضافی ،بلكه بازآفرينی س��اختار فضايی –
عملكردی از ساختار شهرهای موجود و تبديل آنها به شهرهايی كارآمد ،راحت ،زيبا و
مرفه در قالب محور زير است.
 .1تاكي��د بر برنامهري��زی محله مبنا با رويكرد اجتماعی و برنامهريزی مش��اركتی از
پايين به باال
 .2توجه به تحليل و تبيين رابطه توسعه شهر از درون و گستره پيرامونی
 .3تحليل و تنظيم نظام جابه جايی در يک ساختار يكپارچه حملو نقل
 .4اولويت بخشی به برنامههای كاهش فقر شهری با توجه به اهداف عدالت اجتماعی،
فضايی و كاركردی
 .5شناسايی ثروتهای فرهنگی–تاريخی شهر(ارزشهای ملموس ،معنوی و طبيعی)
و ارائه راهكارهای حفاظت و باززندهسازی پايدار اين عرصههای ماندگار
 .6شناس��ايی فرصتهای موجود برای توس��عه و ارائه برنامه راهبردی توس��عه مجدد
محدودهه��ا و نواحی در يک نظام برنامهري��زی يكپارچه(پادگانها ،كارخانهها ،انبارها،
زندانها و )...
 .7تعيين نقش و مس��ئوليت كليه كنش��گرانِ دخيل از طريق آس��يب شناسی نظام
مديريت شهری و تحليل نهادی
 .شناس��ايی فرصتهای س��رمايه گذاری ،برنامهريزی برای جذب س��رمايهگذاران و
سازندگان بخش خصوصی
*معاونوزیرومدیرعاملشرکتعمرانوبهسازیشهریایران
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پذيرش تنوع عقيدتی  ،آميختگی و جمع اضداد  ،دادگری و همياری  ،و
ِ
ب��ا عال��م ،
برابری همگان استوار است.
ايرانشهر يک فرهنگ در حال تحول و بازتعريف مستمر تاريخی است كه می تواند
پايدار باشد  .آنچه پايداری يک فرهنگ را حفظ می كند  ،توان حل تعارض است .
بنابراين محک زدن دوباره و معاصرسازی اين انديشه با معيارهای اساميت ،تجدد ،و
جهانی شدن به دور از مطلق گرايی و تقدس پنداری ضرورتی است كه طرح توسعه
انديشه ايرانشهر در وزارت راه و شهرسازی را پايه ريزی كرده است.
دکترعباسآخوندی،وزیرراهوشهرسازی

سند باززندهسازی محدودههای تاریخی -فرهنگی
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سرمقاله

به سوی دستور کار شهری جدید
دکترمحمدسعید ایزدی
نابس��امانی ش��هرها زندگ��ی
ش��هروندان را دچار مخاطرات و
اختاالت فراوان و كيفيت سكونت
را به نازلترين سطح خود رسانده
است .نمودهای اين نابسامانی در
پهنههای مختلف شهری به شكل عرصههای ناكارآمد،
بخشهای وسيعی از شهرها را در بر گرفته و جمعيت
قابل توجهی از ساكنان شهر مستقيم و يا غيرمستقيم
از مسائل و مشكات آن رنج میبرند .مهمترين مسائل
مبتا به شهرها به ويژه كانشهرهای كشور عبارتند از:
 فقر ش��هری ،مش��تمل ب��ر فقر درآم��دی ،فقربهداشتی -آموزشی و خدمات اجتماعی ،فقر خدمات
پايه (زيربنايی و روبنايی) از قبيل ش��بكه آب سالم،
توزيع برق و ساير خدمات زيربنايی و خدمات درمانی،
فقر امنيت و بسياری محروميتهای ديگر
 ناكارآم��دی نظام جابهجاي��ی ،تحرك ،جنبش وپويايی شهری در يک نظام ساختاری و يكپارچه شهری
 نابرابریهای فضايی -كاركردی ،توسعه نامتعادلو ناهماهنگ و توزيع نابرابر خدمات
 بح��ران هوي��ت ،تن��زل ارزشها ،اف��ت منزلتاجتماعی -مكانی و بیتوجهی به حفاظت و حراست
از ميرا معنوی -طبيعی و ملموس
 تاب آوری پايين ش��هرها در مواجه��ه با بايا ومخاطرات ،كاهش ايمنی ،خطرپذيری و ريسک
 تنزل كيف��ی محيطزيس��ت ،آلودگیها ،بحرانآب ،تخريب زيستبومها ،كمبودها و توزيع نامناسب
فضای سبز
ناكارآم��دی نظام طرحريزی و برنامههای توس��عه
ش��هری در مواجهه با مسائل فوق ،برضرورت توجه و
تدوين يک دستور كار شهری جديد میافزايد .بيش
از چهار دهه از برنامهريزی و تهيه طرحهای توس��عه
شهری میگذرد.
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تخريب بافت های تاريخی ش��ده اس��ت تا آنجا كه امروز به غلط انگاره فرس��ودگی را به
اين بافت ها نس��بت داده و براين اس��اس خود را مجاز به تخريب بيش از پيش دانس��ته
ايم .ناهنجاری بافت های شهری كه امروز شاهد آن هستيم ،فرايندی تدريجی و برآمده
از عمل نسل ها نيست ،بلكه نوعی ويرانگری متعلق به شايد يک نسل و حاصل از عدم

تطابق جريان نوس��ازی اقتصادی و نوس��ازی فرهنگی -اجتماعی در بافتهای تاريخی،
ميانی  ،و سكونتگاههای غير رسمی است  .در پی نگاه صرفا كالبدی متكی بر قوانين و
ضوابط ظاهرا ً حمايتی ،فضايی پرمشكل از جنبه اجتماعی و پرمعضل از جهت كيفيت
زندگی به وجود آمده است.
ادامه در همین فحه

ام��روزه شهرنش��ينی ب��ا مس��ائل و چالش��هاي بنيادين��ی چون
قاب��ل زندگ��ی ب��ودن( )Livabilityكانش��هرها  ،جابجاي��ی و
پوياي��ی ش��هری ( ، )Mobilityجابه جايی درون و بين ش��هري
( )Intra and Intercity Movementو كاالي��ی ش��دن
( )Commodificationروبرو اس��ت .رويارويی با اين مسائل راه
حلی فراتر از چاره جويی هاي مقطعی را می طلبد .رويكرد جديد در
انديشه شهری با عنوان "بازخوانی انديشه ايرانشهر در روزگار معاصر"
 ،مشتمل بر س��ه بخش"بازتعريف هويتی"" ،بازتعريف فرايندي" ،و
"بازتعريف ساختاري" است كه به ترتيب هر يک به توصيف ايرانشهر
و ايرانی معاصر ،حكمروايی شايسته در سطوح ملی و محلی بر مبناي
پذيرش حق شهروندي ،و پذيرش مقياس اجتماعات محلی در كنار
مقياس يگانه ملی می پردازد .انديشه ايرانشهري ،به رغم برخورداري
از ويژگيهاو ارزش��هاي شاخصی چون توجه به خرد ،دادگري ،هويت
ملی،پذي��رش تنوع دين و مذهب مطابق با قانون اساس��ی ،دوري از
نژادگراي��ی ،صاحيت حكمروايی ،پيوس��تگی فرد و جامعه ،دفاع از
آزادگ��ی ،تعادل با طبيعت و پيوند دين و اجتماع ،مبرا از نقد نبوده
و داراي نقاط تاريک و روش��نی مانند تمام انديش��ه هاست .بنابراين
محک زدن دوباره اين انديشه با معيارهاي "اسام ،مدرنيته و جهانی
شدن" ،به منظور كاوش دقيق در اين انديشه و دوري از مطلق گرايی
و تقدس پنداري ،ضروري اس��ت؛ امري كه بخش��ی از آن در قالب
پيگيري نشستهايی تحت عنوان "سلسله نشست های ايرانشهر" در
دبيرخانه طرح توس��عه انديش��ه ايران شهری ،واقع در خانه گفتمان
شهر و معماری و به منظور يكپارچه سازي تمامی برنامه ها و تثبيت
جريان اصلی و نيز براي پژوهش و تحقيق مستمر در رابطه با فلسفه
شكل گيري شهرهاي ايرانی ،هويت سيال ايرانی و خدمات موردنياز
شهروندان معاصر در جريان است.
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فوریه

ارتقایکیفیتزیستبوم
درفرایند
بازآفرینیایرانشهری

ل

دنیای ا ت اد :نخس��تين نشست س��تاد ملی بازآفرينی شهری به منظور تحقق
اهداف س��ند ملی راهبری احياء ،بهسازی و نوسازی و توانمند سازی بافتهای
فرسوده و ناكارآمد شهری با حضور دكتر عباس آخوندی وزير راه و شهر سازی،
شهيندخت موالوردی معاون امور زنان رئيس جمهوری ،محمدباقر قاليباف شهردار

تهران ،پيروز حناچی معاون وزير راه و شهرسازی ،محمد سعيد ايزدی مديرعامل
شركت عمران و بهسازی شهری ايران ،اصغر ميرمحمد صادقی معاون رئيس كل
بانک مركزی ،عليرضا دائمی معاون وزير نيرو در امور برنامهريزی و امور اقتصادی
و نمايندگان  16وزارتخانه ،در وزارت راه و شهر سازی برگزار شد .در اين نشست

ميانی ،محله در بافت غير رسمی و محله با سابقه سكونت
روستايی كه با گذشت زمان به شهرها محلق شده است
بنابراين مبنای عمل ،محله است.
به گفته وی ،با اس��تفاده از مفاهيم حكمروايی محلی و
حكمروايی شهری میتوان راهبرد گرايش به محله را نشان
داد و مفهوم مشاركت اجتماعی در بازآفرينی بافتها و
همچنين مفهوم مشاركت شهری در ميان ساكنان ،بخش
خصوصی و خيرين هدف را محقق س��اخت .به همين
جهت از عناوينی اس��تفاده میكنيم كه مفاهيمی نظير
امنيت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،همكاری اجتماعی،
مش��اركت اجتماعی و ...را مورد توجه قرار داده و بر آنها
تاكيد داشته باشند.
دكتر آخوندی در خصو نحوه برخورد با مسايل شهری
اظه��ار كرد :در حال حاضر ش��هرها ی ما خيلی اداری،
اداره میشوند .شورای عالی معماری و شهر سازی يک
سری اسناد را تصويب میكند و شهرداریها هم مجری
طرحهای مصوب اين شورا هستند .سازمانهايی نظير آب،
برق ،گاز ،بهداشت و بقيه دستگاههای خدمات رسان در
س��طح ملی و محلی در سطح شهرهای كشور فعاليت
میكنن��د .وضعيت موجود نش��ان میدهد كه اين نوع
رويكرد باال به پايين كارآمد نبوده است .اگر كارآمد بود
ما نبايد امروز شاهد اين حجم از مشكات در  3درصد
از سكونتگاههای غيررسمی در شهرها میبوديم .بر اين
اساس ،در بحث بازآفرينی ش��هری رويكرد جديدی را
دنبال میكنيم كه دو مولفه بسيار مهم را دربر میگيرد :
 )1رويكرد مبتنی بر هماهنگیهای افقی :در اين رويكرد
به دنبال آن هس��تيم كه در سطح ستاد ملی ،ستادهای
استان و شهرستان به كوچكترين بخش كه همانا محله
اس��ت توجه نماييم ،به اين معنی ك��ه در پايين ترين
سطوح (سطح محله ای) ،در خصو اقدامات پيشگيرانه
هماهنگی و در جهت افزايش كيفيت زندگی هم افزايی
وجود داشته باشد.
 )2رويكرد مبتنی بر محله محوری :در اين رويكرد يكبار
ديگ��ر میخواهيم نظام مديريت محله ای در ايران را با
رويكرد محله محوری و از پايين به باال مورد بازنگری قرار
دهيم .دراين رويكرد دولت نقش سياستگزار و هماهنگ
كننده عمومی را خواهد داشت و گرايش به سمت پذيرش
نهادهايی اس��ت كه بتوانند اين نوع خدمات را در پايين
ترين سطوح اجتماعی كشور ارايه نمايند.
بنابراين محور اين بازآفرينی روابط اجتماعی ،محله ای
اس��ت .اين اصلی ترين مولفه ای اس��ت كه در رويكرد
بازآفرينی بافتهای هدف شهری به آن توجه داريم.

تقویت رفهگرایی و اخ

دكتر عباس آخوندی وزير راه و شهرس��ازی ،با بيان اينكه بايد در نحوه مديريت
شهری بازنگری كلی صورت گيرد اظهار كرد :درحال حاضر در شهرها چند موضوع
به عنوان مهمترين مسائل قابل توجه اند ،كه از آن جمله میتوان به بازنگری كلی
در نحوه مديريت شهری اشاره كرد.
ادامه در همین فحه

دكت��ر آخون��دی وزير راه و شهرس��ازی در گردهمايی
12تشكل حرفهای برای راهاندازی خانه گفتمان شهر و
معماری در 21مردادماه  94بر نكات ارزشمندی در باب
حرفه گرايی و اخاق عمومی تاكيد كرد.
وی معماری را بزرگترين نش��ان ميرا معنوی ملتها
دانست كه يک جنبه واقعی از سبک زندگی هر دوره را
نشان میدهد و گفت :برای آنكه بتوان بر آشفتگی هويتی
موجود در ش��هرها غلبه يافت ،بزرگترين و محكمترين
تكيه گاه میتواند حرفه باش��د .جای هويت به عنوان
محصول مجموعه دانش ،علم و فرهنگ و حل مشكات
آن در حوزههای مختلف توس��ط حرفهورزان امكانپذير
اس��ت .دكتر آخوندی تاكيد كرد :بايد توجه شود اخاق
عمومی بع��د مهمی از حرفه گرايی اس��ت .يک طرفِ
حرفهگرايی تخصص ،فن ،دانش و مسائل تكنيكی است
و ي��ک طرف ديگر آن ب��ر میگردد به اخاق عمومی و
تعهدی كه آن حرفه در توسعه جامعه میپذيرد .همچنين
يكی از مشكات اساسی در حرفه ،نمايندگی كردن منافع
متعارض است .در اخاق حرفهای بايد بحث پذيرفتن يا
سرباز زدن از نمايندگی منافع متعارض مطرح باشد ،نه
نصيحتنامههايی عام.
وزير راه و شهرس��ازی خانه گفتمان ش��هر و معماری
را راهی به س��وی تقويت حرفه گراي��ی خواند و افزود:
خانههای حرفهای میتوانند گفت وگوی بين حرفهای را
ايجاد كنند .گردهم آمدن تشكلهای حرفهای در زمينه
معماری و شهرس��ازی میتواند عامل باز شدن گرههای
زي��ادی در بحث اخاق عمومی و تع��ارض منافع و در
نتيجه تقويت حرفه گرايی باشد.

ادامهازهمینصفحه
دكت��ر آخوندی افزود :وقتی اعام میش��ود 3درصد
جمعيت شهری كش��ور در بافتهای ناكارآمد سكونت
دارند ،به اين معنی اس��ت كه كيفيت نازل زندگی در
شهرها مسئله ای است كه نمی توان با روشهای جاری
و به ش��كلی اداری با آن مواجه ش��د .مسأله ديگر فقر
شهری است كه بسيار دردناك است.
وی ادامه داد :افراد فعال درحوزه اجتماعی ،اذعان میكنند
كه غالباً فقرشهری از فقر روستايی دردناكتر است؛ زيرا
در روس��تاها ،شبكههای اجتماعی و همكاری اجتماعی
به صورت گس��ترده تری وج��ود دارد و روابط چهره به
چهره اس��ت ،ولی در بافتهای ناكارآمد شهرها به دليل
گسست اجتماعی موجود در آنها ،جلوه فقر شهری سخت
تر است .وزير راه و شهر سازی با اشاره به اينكه موضوع
بحران هويت به عنوان يک مس��أله شهری ،تنها يک
بحث تجماتی و نظری نيست،گفت :بحران هويت ريشه
در ناكارآمدی روابط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و انواع
ناهنجاریها دارد .بنابراين وقتی از بحران هويت و كاهش
منزلت مكانی نام برده میشود ،دنبال اين نيستيم كه در
محات عاقمندانی به معماری خوب داشته باشيم ،بلكه
منظور اخت��ال درمجموعه روابط اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و مديريت محلی اس��ت كه سبب فراهم آمدن
اين مشكات میشود.
دكتر آخوندی تاب آوری شهری را به عنوان مسئله ای
مهم در شهرها دانست و در ادامه گفت :از آنجا كه ايران
به عنوان منطقه زلزله خيز در جهان شناخته میشود،
درخصو كيفيت نازل س��كونت نمی توان بحث زلزله
را به تک بناها تنزل داد .در زمان وقوع زلزله ش��هرهای
رودبار و منجيل شاهد بوديم كه شهرهای مجاور هم دچار
خسارتهايی شده بودند .نكته مهم اين بود كه در موقع
زلزله شهرها كاركرد خود را از دست داده و به دنبال آن
روس��تاها نيز كاركرد خود را از دست داده بودند .در اين
شرايط ،فرماندار و برخی مس��ئوالن شهرهای رودبار و
منجيل كه میبايست بعد زلزله وضعيت شهر را سامان
دهند ،زير بار آوار زلزله از دنيا رفته بودند .بنابراين تاب
آوری شهری به معنی ميزان قدرت تاب آوری شهر در برابر
حواد طبيعی (زلزله ،سيل و غيره) و بحث مهمی است.
وزير راه و شهرسازی درباره حكمروايی محلی و شهری
اظهار كرد :دربرخورد با مسايل حكمروايی محلی در كنار
حكمروايی شهری ،آنچه قابل بيان است موضوع محله
محوری و مديريت شهری است كه در سند ملی راهبردی
احياء ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده
و ناكارآمد ش��هری ،مصوب هيات محترم وزيران آمده
است ،دراين سند كوچكترين واحد محله در نظر گرفته
شده و همه چيز بر مبنای محله استوار است .اين محله
میتواند به يكی از اين اشكال باشد :محله تاريخی ،محله

ر با

ینی شه

ت ی ستادم یبازآفرینیشهری
گامی بنیادی در ایجاد و ت ویت ش ههای هم اری ن گران

دیدگاه
راه اندازی خانه گفتمان شهر و معماری

مومی

اين مقام مس��ئول اضافه ك��رد :در اين رويكرد اقدامات
ن به آن معنی نيست

اسنـــاد روی ـی در قا

فیل و موشن رافی آموزشـی
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بر اری مراس افتتا یه
یه ارش م ا ه و ت و های خ ــری شرکت در نمای

ار ـاطا
رســـانه ای و مردمــی

ا ها و
3

هایی از همه
بازآفرینی ش ری به دن ال ش دهی به
رو های ی ن است که ای خود من ر به ب ود همه جان ه
و پای ار و عیت اقت ادی اجتماعی و فی ی ی مح ود های
ه برنامه های ب ازی و نوسازی می ردد
دکتر ع اس آخون ی

ی در ـوز های
پیـوست ــ ارش عمل رد شرکت مـادر
م یریتــی و پ تی ــانی
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همزمان با توسعه برنامههای بازآفرينی در كشور و گسترش فعاليتها و نهادهای
دخيل در فرآيند بازآفرينی ،شركت عمران و بهسازی شهری ايران ،اقدامات مناسبی
را جهت توسعه نظامهای سازمانی و اطاعاتی و نيز توانمندسازی نيروی انسانی خود
آغاز نموده است .برخی از مهمترين اقدامات در اين زمينه عبارتند از:
 اصاح اساسنامه شركت مشتمل بر اهداف ،موضوع فعاليت ،اهم وظايف،سرمايه و ...
 اصاح ساختار سازمانی شركت و استانها تدوين و اصاح فرآيندهای سازمانی در حوزههای مختلف از قبيل: فرآيند فروش اماك و اراضی فرآيند سرمايهگذاری فرآيند تملک (نقدی ،غيرنقدی ،قانونی ،معاوضه) فرآيند مديريت پروژه فرآيندهای مالی و حسابداری فرآيندهای اداری و منابع انسانی اصاح نظامهای برنامهريزی سازمانی در سطوح مختلف: ارتقای نظام برنامهريزی استراتژيک بهبود نظام برنامهريزی عملياتی بهبود نظام برنامهريزی ستادی تهيه برنامه جامع نيروی انسانی به منظور جذب ،نگهداشت و ارتقای نيرویانسانی در ستاد و استانها:
 آموزش و افزايش مهارت منابع انسانی توانمندسازی مديران6
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 ارتقا توانمندیهای تمامی كنشگران در عرصه بازآفرينی شهری تهيه برنامه ارتقا نظام جامع ارزيابی عمكرد فراسازمانی سازمانی واحدهای درون سازمانی نيروی انسانی ايجاد نظام مديريت منابع و دارايیهای شركت جهت بهرهوری و مولدسازیدارايیها
 بهبود وضعيت قراردادهای سنواتی و اصاح نظام حقوقی شركت تدوين نظام تأمين منابع مالی تدوين آئيننامه اجرايی تبصره( )2ماده( )7قانون حمايت از احيا،بهسازی و نوسازی بافتای فرسوده و ناكارآمد شهری
 تعيين سهم كنشگران و دخيان در بهسازی و نوسازی محدودههاو محات هدف بازآفرينی شهری
 توسعه روشها و ابزارهای تأمين مالی و سرمايهگذاری ارتقا ساختارهای مديريتی به منظور بهبود نظام تصميمگيری تشكيل منظم هيئت مديره و شورای مديران ايجاد شوراها ،كميتهها و كارگروههای تخصصی ارتباط مستمر با استانها و برگزاری جلسات و نشستهای استانی انجام بازديدهای مستمر از طرحهای اجرايی استانها ايجاد ساختارهای اطاعاتی مناسب به منظور توسعه روابط برونسازمانی -اطاعرسانی مناسب در جامعه
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 فرهنگسازی جهت افزايش مشاركت عموم جامعه بهبود روابط بيرونی با ساير دستگاهها و نهادها توسعه سامانههای اطاعاتی به منظور هوشمندسازی سازمانی شامل: سازمان الكترونيک اتوماسيون اداری سامانه حسابداری نوسا سامانه كتابخانه سيمرغ سيستم جامع آموزش منابع انسانی سامانه ثبت نام تسهيات بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده سامانه گواهينامه صاحيت اشخا حقيقی و حقوقی سامانه مناقصات و مزايدات سامانه اراضی و اماك سامانه مديريت پروژه سامانه W E B G IS طراحی و پيادهسازی بانک اطاعاتی جامع ارتقای وب سايت شركت به روز آوری و تكميل اطاعات در سامانههای دولتی شامل: سامانه سامد سامانه سماد سامانه سناما سامانه سيتاد سامانه سجا سامانه سبا -سامانه تسما
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 سامانه ديوان محاسبات مكاتبات امن الكترونيک دولت ارتقا وضعيت سختافزاری و شبكه ارتقا دامين كنترلر ارتقا وضعيت امنيت اطاعات تدوين بخشنامهها و دستورالعملهای فناوری اطاعات و ارتباطات خريد ،نوسازی و ارتقا رايانههای فرسوده شركت تعمير و نگهداری سرورهای برنامهها و سرورهای ذخيرهسازی ساماندهی شبكههای اطاعاتی شركت مميزی امنيت اطاعات بر اساس  IS M Sو خدمات برخط بر اساس IT IL -ارتقا فايروال سختافزاری موجود به مدل باالتر.

معاونیـــ

م یـــران شرکـت مـادر ـ

ی عمــــران و ب ــازی ش

هی ت م یـــر

ـری ایـــــران (خـرداد
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م یـــــران ستــادی

