نوسازی کالبد شهرها ،شاه کلید امنیت و توسعه

کموکیفبزرگترینبرنام هبازآفرینیبافتفرسودهشهریتاریخایران
هوشنگ عشایری
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر
تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

بازآفرینی شــهری (نوسازی بافت فرســوده شهری)
سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکالت شهرها
اســت به نحــوی کــه منجر بــه ارتقای شــاخصهای
زیســتپذیری و کیفیــت زندگی شــهروندان شــود.
بازآفرینــی شــهری در برگیرنده شــبکهای از اقدامات
و برنامههــای منعطــف در مقیاسهــای فضایــی
مختلف و در مســیر اهداف توســعه پایدار است .این
رویکرد همهجانبه ،مشارکتی ،فرایند مبنا ،راهبردی،
شــهرنگر و اجتماعمحــور سیاســتها و برنامههای
بازآفرینی اســت کــه در تمامی ســطوح ،مشــارکت
حداکثــری کنشــگران و ذینفعــان ،بویژه مــردم را به
همراه دارد.
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با گذشــت بیش از دو دهه از شروع برنامهها و اقدامات
بهسازی و نوسازی در ایران ،تعریف و تبیین یک چارچوب
نظــری بــرای این دســته از برنامهها و اقدامــات منطبق بر
ویژگیهای پهنههای ناکارآمد و نیز تبیین سندی یکپارچه
بــرای الــزام آور نمودن ایــن برنامه و سیاســتها ضرورت
یافت .بازاندیشــی در انگارههای توســعه شــهری با تأکید
بــر ارتقای شــاخصهای زیســتپذیری و کیفیــت زندگی
شــهری در قالــب سیاســت بازآفرینــی شــهری نخســتین
گامــی بود کــه در ایــن دوره از دولــت در برنامــه و اقدامات
بهسازی و نوسازی شــهری مورد توجه قرار گرفت .شرکت
مادر تخصصی عمران و بهســازی شهری بهعنوان متّولی
این بخش در وزارت راه و شهرســازی تمامی سیاســتها،
برنامههــا و اقدامات خود را بر این اســاس مورد بازنگری و
تدقیققرارداد.درراستایتوجهدولتدوازدهمبهارتقای
کیفیت زندگی شــهروندان در سراســر نقاط کشــور ،وزارت
راه و شهرســازی بــا ارزیابی و آسیبشناســی سیاســتها،
برنامههــا و اقدامــات بــ ه عمل آمــده در حوزه بهســازی و
نوسازیشهریوهمچنینبازخوانیشهرامروزوشناخت
صحیح مســائل و مشکالت گریبانگیر شــهرها ،با آگاهی از
مســائل و چالشهای پیشرو و نیــز ظرفیتهای موجود،
سیاســت جدیدی را درقالب یک دستور کار شهری نوین با
عنوان « برنامه ملی باز آفرینی شــهری پایــدار امید » ارائه
کرده اســت که به عنــوان بزرگترین برنام ه نوســازی بافت
شــهری تاریخ ایران مشهور شده اســت .این برنامه شامل
بخشهــای مختلفــی از جملــه توانمندســازی ســاکنان
بافت ،ارتقــای خدمات زیربنایی ،رو بنایی و مقاومســازی
واحدهــای مســکونی میشــود که قــرار بــر این اســت این
برنامه در مرحله اول از بخش مسکن آغاز شود.در گزارش
ذیل به بررسی اهم موارد این برنامه خواهیم پرداخت.
۳۰درصدجمعیتکشورساکنبافتهایناکارآمد
در حال حاضر ســه گونه بافتهای تاریخــی  ،ناکارآمد
میانی (فرســوده) و ســکونتگاههای غیررســمی (حاشیه)
تعریف شده اســت که طبق مطالعات اولیه در  ۵۴۳شهر
از حدود بیش از  ۱۲۰۰شــهر کشــور ۲۷۰۰ ،محله شامل سه
گروه بافت شــهری میشــوند کــه بالغ بر ۱۴۱هــزار هکتار از
اراضی شــهری را به خود اختصاص دادهانــد که حدود ۲۰
درصد مســاحت شــهری میشود.براســاس آمار بدست
آمــده در حــدود ۱۹میلیــون نفــر یعنــی حــدود ۳۰درصد
جمعیتکشوردچاربدمسکنیهستند.
شاخصفقرشهری
کاهــش فقــر شــهری ،جلوگیــری از بحــران هویــت و
آســیبهای اجتماعــی از مزیتهای نوســازی بافتهای
محالت هدف بازآفرینی اســت تا با نوســازی این بافتها
ســاالنه طبق برنامه ششــم توســعه  270محلــه ناکارآمد
شهری در برابر حوادث و بالیای طبیعی تقویت شوند.
به عبارت دیگر اولین شاخص فقر شهری است ،اما نه
فقط بهعنوان فقر از نظــر اقتصادی بلکه از ابعاد مختلف
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تمامی ابعاد آن انتخاب

شــده است.متأســفانه آســیبهای اجتماعــی در ایــن
محالت روز به روز چشمگیرتر خود را نشان میدهند.
ارتقایتابآوریشهری
افت منزلت مکانی و بحــران هویتی بهعنوان دغدغه
دولت برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شــهری اســت .با
نگاهی به شهرهایی که قدمتهایی طوالنی داشتهاند به
این نکته میرســیم ،که نقاط و بافتهایی در این شــهرها
وجــو د دارنــد که در زمــان خــود بهعنوان مناطــق کلیدی
اقتصــادی و اجتماعــی ،فرهنگــی و حتــی تعیینکننــده
مفهوم شــهر و مدنیــت همان نقطهای بودهانــد که امروز
بهعنوان محله ناکارآمد شــهری نام گرفته اســت .یکی از
جدیترین موضوعات ،پایین بــودن تابآوری این نقاط
شهریاست.

در  ۵۴۳شهر از حدود بیش از
 ۱۲۰۰شهر کشور ۲۷۰۰ ،محله
شامل سه گروه بافت شهری
میشوند که بالغ بر  ۱۴۱هزار
هکتار از اراضی شهری را به خود
اختصاص دادهاند که حدود ۲۰
درصد مساحت شهری میشود.
براساس آمار بدست آمده در
حدود  ۱۹میلیون نفر یعنی حدود
 ۳۰درصد جمعیت کشور دچار
بد مسکنی هستند
در واقــع تــابآوری صرفاً ســاختمان و کالبد نیســت،
ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهروندان و ارتقــای مســائل
زیســتمحیطی در شــهرها و بــه خصوص کالنشــهرها را
هم دربر میگیرد و بهعنوان یکی از اهداف برنامه ملی باز
آفرینیشهریپایدارامیدبهشمارمیآید.
برنامههایغیرکالبدیونرمافزاری
توســعه توانمندیهــای افــراد ،گروههــا و جوامــع در
محالت هدف بازآفرینی شــهری فرایندی است که در آن
قــدرت و توانایــی اعضای اجتمــاع برای کنتــرل و هدایت
زندگیشــان افزایش مییابد .در این فراینــد از طریق نهاد
سازی،ظرفیتسازیوابزارسازی،افرادوگروههاظرفیت
الزم بــرای مشــارکت فعــال در جهــت تحقــق اهــداف
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیتوسعهاجتماعاتمحلی
را بــه دســت میآورنــد .در بخــش راه انــدازی نهادهــای
اجتماعی و مدنی در محلههای هدف باز آفرینی شــهری
و به منظور توســعه جوامع محلی ،جلب مشــارکتهای
مردمــی و ارتقــای ســهم و نقــش اعضای جوامــع محلی
همچنیــن برای ایجــاد فرصتهای آموزش بــرای مردم
به منظــور ارتقــای آگاهی ،دانــش و توســعه مهارتهای
آنهــا در جهــت بهبــود همهجانبــه کیفیــت زندگــی آنان
و در ابــزار ســازی ،ایجــاد ابزارهــای الزم مالــی و حقوقــی
در جهــت تقویت و تســهیل جریــان بازآفرینی شــهری از
طریــق شناســایی موانــع و ارائــه راه حلهای ویــژه مانند
اصــاح آئین نامههــا ،قوانین و دســتور العملهای الزم،
ارائــه بســتههای تشــویقی ،معافیتها و تســهیالت باید
در مفهــوم ارتقــای توانمندیهای اقتصــادی ،اجتماعی
و نهادی مردم ســاکن در محله ،تعریــف گردد .به همین
خاطر در ابتدا نهادســازی انجام و جوامع محلی توســعه
یابــد .همچنین مردم حضور مشــارکتی در تدوین ،تبیین
و اجرای برنامه بازآفرینی شهری داشته باشند .همچنین
باید ظرفیتســازی برای افزایش ســطح دانش و مهارت
مــردم به عنوان مشــارکت کننــدگان انجام شــود.البته در
حوزه کالبدی ،نوســازی و مقاومسازی ساختمان ،توسعه

خدمــات روبنایی و ارتقای خدمــات زیربنایی جزو برنامه
کاری قــرار دارد و کالبــد ،رکــن اصلــی برنامــه بازآفرینــی
شهریاست.
برنامههایغیرکالبدیوترویجی
برنامه ملی باز آفرینی شــهری پایــدار امید و در بخش
غیرکالبــدی و ترویجــی بــه ســه بخــش نهادینهســازی
– شبکهســازی و جریانســازی مــورد توجــه اســت .در
نهادینهســازی موضوع پایدارســازی برنامهها و اقدامات
بــه صــورت همافــزا و یکپارچــه از طریــق مستندســازی و
ایجاد پایگاه دادهها ،ارزیابی و پایش همه جانبه اقدامات
و برنامههــا ،بــه روزرســانی و مدیریــت دانــش و اصــاح
فرایندهاوساختارهایمدیریتوبرنامهریزیموردتوجه
است.
هــدف از شبکهســازی در بازآفرینــی شــهری ایجــاد
همافزایــی و پرهیــز از موازی کاری از طریــق ایجاد گروهها
و شــبکههای همیاری؛ فراهم آوردن سازو کارهای نهادی
و حقوقــی برای همکاری افقی و عمودی و بــــه کاربــــردن
طیــــف متنوعــــی از ابزارهــــای مشــــارکتجویی میــــان
تمامــی کنشــــگران همچنین در جریانسازی بازآفرینی
شــهری نیز تالش میشــود بــا مطالعــه و ایجــاد جریانی
عمومــی و فراگیــر در میان شــهروندان از طریــق ترویج و
اطالعرســانی در ســطوح مختلف؛ کنشــگران مدیریــــت
و حمایــــت از برنامههــای فرهنگــــی ،نشســــتها و
همایشهــای تخصصــــی؛ برگزاری دورههای آموزشی و
تولیدمستنداتومنابعکاربردیبتوانیماقداماتمؤثری
داشتهباشیم.
محلهبهعنوانیکسازماناجتماعی
جریــان بازآفرینــی شــهری مبنی بــر رویکــرد جامع و
یکپارچه است که پاسخگوی همه چالشهای پیش روی
ایــن محالت خواهــد بود .لــذا فرایند آن باید پیشــگیری و
حل مســأله باشــد تا بتواند بهبود پایدار در حــوزه کاربری،
اقتصادی،اجتماعیومحیطیایجادکند.
باید به این مســأله اذعان داشــت که «محله بهعنوان
یــک ســازمان اجتماعــی ،محــور اصلــی رویکــرد دولــت
اســت» و در همین راســتا باید ارتقای زندگی شهروندان،
ارتقایزیستپذیریشهریوافزایشحکمرواییمحلی
هــدف اصلی قرار گیــرد .به عبارت دیگــر محله یک کالبد
ســاختمانی همــراه بــا معابر نیســت ،بلکه یک ســازمان
اجتماعی اســت که فرهنگ خاص خــود را دارد و نیازمند
کالبدی اســت که مبتنی بر فرهنگ همان ســازمان شکل
بگیرد و تابآوری مطلوب متناســب بــا حداقل میانگین
شهری را دارا باشد.
بازآفرینیســاالنه270محلــهدربافتهایناکارآمد
شهری
طبــق برنامه ششــم توســعه ســاالنه بایــد  ۲۷۰محله
ســاماندهی شــود به عبــارت دیگر تــا پایان برنامه ششــم
توســعه یعنی تا ســال ۱۴۰۰باید  ۱۳۳۴محلــه (حدود ۶۶
هــزار هکتــار) از مجمــوع ۱۴۱هــزار هکتار بافت نــاکار آمد
شهریبازآفرینیونوسازیشود.
ســاخت ســاالنه  ۱۰۰هــزار واحــد در برنامــه ملــی
بازآفرینیشهری
طبــق برنامه ابالغــی برنامه ملــی بازآفرینی شــهری
ساالنه ۱۰۰هزارواحدمسکنمیبایستدرمحالتهدف
بازآفرینیساختهشودوهرچندطبقمطالعاتقبلینیاز
هرمحله ۳۰۰هزارواحدبودامابهجهتاینکهدولتباید
منابع تســهیالتی را تأمین میکرد ،تعداد واحدها بهطور
واقــع بینانه و متناســب به نیــاز واقعی کاهــش یافت و به
عدد ۵۰۰هزار واحد در طول برنامه ششم رسید.
انتظــار ما براین اســت توســعه گران و تســهیلگران به
عنوان حلقه بین دولت ،شــهرداری حضور جدی داشــته
باشند و با تمام ظرفیت ورود پیدا کنند و بخش خصوصی
ورودپیداکنندتاجریاناصلیبرنامهمحققشودوبخش
خصوصی و بانکها بیشترین نقش در تولید مسکن را در
اینبرنامهایفاکنند.
اختصاص 30درصد بودجه دســتگاههای مدیریت
شهریبهامربازآفرینیشهری
رئیــس جمهوری در  ۱۹بهمن ماه ســالجاری در دهه

