
ویژه نامه رویکرد استراتژیک به نوسازی  

ضرورت نشر 
فرهنگ نوسازی شهری در ایران

در  نابسامانی هایی  بروز  شاهد  گذشته،  سال های  طی  در 
سازمان فضایی- کارکردی و اجتماعی شهرها به ویژه کالن 
شهرها بوده ایم. گسترش بی رویه کالبدی و استقرار نامتعادل 
عرصه های  گسترش  سبب  شهری،  نواحی  در  جمعیت 
که  شهرها  است.  شده  مختلف  صور  به  شهری  نابسامان 
هویت  خود،  درون  مکانی  اجتماعی ـ  سلول های  پایه  بر 
پایه  بر  را  دگرگون سازی  روندهای  می کردند،  پیدا  معنا  و 
رشد برون زا و متکی بر عناصر فرا محلی خود تجربه کردند 
)رفیعیان و خدایی، 1389(. نزول کیفیت زندگی در مراکز 
نواحی  این  بومی  و  اصیل  ترک ساکنین  شهری، که سبب 
عمدتًا  غیررسمی  سکونت گاه های  گسترش  و  رشد  شده، 
زیرساخت ها  امکانات،  حداقل  با  کالن شهرها  حاشیه  در 
واقع در  ادغام سکونتگاه های روستایی  و خدمات شهری، 
محدوده شهرها و شکل گیری بافت های فرسوده با پیشینه 
کاربری  با  پهنه هایی  گسترش  نواحی،  این  در  روستایی 
انبار،  و  کارگاهی  صنعتی ـ  کاربری های  از  اعم  ناکارآمد 
نظامی )پادگان ها و زندان ها( و همچنین بسیاری از اراضی به 
صورت بایر و رها شده در محدوده شهرها و همچنین شکل 
گیری محالت پیرامونی مراکز شهری با ساختاری ناپایدار و 
حداقل خدمات مورد نیاز ساکنین از مهم ترین محدوده های 
شناخته شده در عرصه شهرها به شمار می روند. شهر شاهد 
و زاده "درون پاشی ـ برون پاشی" است )فالمکی، 1384(. 
تاکنون  عرصه های شهری،  این  مسایل  با  مواجهه  در       
اجرا  به  برخی  و  مطرح  متعددی  برنامه های  و  سیاست ها 
رفته اند. با آسیب شناسی اقدامات می توان زمینه های الزم 
را  برنامه ها  این  قوت  نقاط  تقویت  و  نقاط ضعف  رفع  برای 
به  صرف  توجه  که  داده اند  نشان  گذشته  تجارب  یافت. 
و  خواست  به  توجه  بدون  کالبدی  و  زیبایی شناسانه  ابعاد 
نیاز ساکنان و همچنین حضور آنان در فرایند برنامه ریزی 
سبب  شهری  نوسازی  و  بهسازی  برنامه های  اجرای  و 
شده  برنامه ها  و  طرح ها  این  از   بسیاری  شدن  ناکارآمد 
چشم انداز  و  رویکرد  ویژگی  مهم ترین  امروزه،  است.  
آینده برنامه های بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی و 
توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی، تالش برای تقویت 
حضور و مشارکت گسترده ساکنان، مالکان و سایر دست 

فرایند  این  در  شهری  نوسازی  و  بهسازی  امر  اندرکاران 
است. در قرن 21، توجه به نقش مردم و نیازهای آنان کلید 
مهم دست یابی به شهرهای سرزنده، امن، پایدار و سالمت 
است. امروزه در برنامه ریزی شهری به جنبه انسانی توسعه، 
دست یابی به شهری با کیفیت محیطی باال و در شأن مردم 
ارتقای کیفیت در عرصه عمومی توجه شایانی می شود.  و 
در این رویکرد، برنامه های باز آفرینی اجتماع مدار به شکل 
یکپارچه و از پایین به باال به صورتی که همه افراد ذینفع را 
شامل شود، بسط و توسعه پیدا کرده است. چنین رویکردی 
شانس ارایه و توسعه راه حل های بلند مدت پایدار را افزایش 
به  به دنبال شکل دهی  بازآفریني شهري  امروزه  می دهد. 
تشکل هایی از همه گروه های ذینفع است که این خود باعث 
و  اجتماعي  اقتصادي،  وضعیت  پایدار  و  همه جانبه  بهبود 
برنامه های بهسازی و نوسازی  فیزیکي محدوده های هدف 

می شود. 
     »شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی ایران« به عنوان 
برنامه های  اجرای  بر  ناظر  و  برنامه ریز  گزار،  سیاست  نهاد 
بهسازی و نوسازی شهری، در تالش است با مستندسازی 
قوت  و  ضعف  نقاط  تحلیل  و  خارجی  و  داخلی  تجارب 
برنامه های به اجرا رفته، زمینه ارتقاء دانش نظری را در این 
حوزه افزایش داده تا با تکیه بر این دانش بتوان سیاست های 
کارآمدتری را اتخاذ و دنبال کرد. در این خصوص با توافق 
منظر   تخصصی  و  وزین  نشریه  از  گرفته  و حمایت صورت 
به  نشریه  مطالب  از  بخشی  اختصاص  با  است  شده  مقرر 
برای  مناسبی  فضای  شهری  نوسازی  و  بهسازی  موضوع 
طرح دیدگاه ها، ارزیابی و آسیب شناسی تجارب گذشته و 
ارایه راهکارهایی براساس تجارب ارزشمند صورت پذیرفته 
فراهم شود. امیدواریم با نشر و گسترش دانش بهسازی و 
نوسازی شهری بتوانیم زمینه ساز ارتقاء برنامه ها و اقدامات 

در این حوزه باشیم. 
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