فهرست
 سخن مدیر مسئول (مهندس مجید کیانپور ،معاون وزير ،مدير عامل شركت مادر تخصصيعمران و بهســازي شهري ايران) :نهادسازی ،ظرفیت سازی و مدیریت هماهنگ شهری سیاست های
کلیدی برای تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری
 -سرمقاله (دکتر محمد سعید ایزدی ،سردبیر نشریه)

شماره 37-38

 مورد پژوهی  -نقد و نظر:• ارتقای امنیت اجتماعی در ســکونتگاههای غیررسمی از طریق بـــهسازی شهری و توانمندسازی :تجربۀ محلۀ
دولت آباد کرمانشاه /پويا عالءالديني ،فاتح توانگر
• بررسی روش ها و تکنیک های بکار رفته دربازآفرینی فرهنگ محور مرکز شهر شفیلد /ساره نجوا ،حمید محمدی
• بهسازی و نوسازی بـــافت فرسوده با تاکید بر سیاست تـوسعه درونی مطالعه موردی :محدوده  5بـافت فرسوده
قائم شهر (محدوده اطراف راه آهن) /محمد مهدي حسين زاده ،وحید افشین مهر و ثمره برارپور
شماره38-37

 صاحب امتياز:شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران
 مدير مسئول  :مجید کیانپور سردبیر :محمد سعید ایزدی مدیر اجرایی :فرهاد قلی زاده مسئول اجرایی :نساء جاللی اعضای هیات تحریریه :دکتر ســید محسن حبیبی /عضو هیات علمی دانشــگاه تهران ،محمد آئینی  /عضو هیات
مدیره ،دکتر علی غفاری ســده /عضو هیات علمی دانشــگاه
شهید بهشتی ،دکتر مظفر صرافی  /عضو هیات علمی دانشگاه
شــهید بهشــتی ،دکتر مصطفی عباس زادگان  /عضو هیات
علمی دانشــگاه علم و صنعت ،دکتــر مصطفی کیانی  /عضو
هیات علمی دانشگاه هنر ،دکتر عليرضا عندلیب  /عضو هیات
علمی دانشگاه آزاد اســامی ،مهندس مجید روستا /مدیرکل
دبیرخانه ستاد توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی ،دکتر
محمد سعید ایزدی /عضو هیات علمی دانشگاه بوعلي سينا
 همكاران اجرايي :فرزین بیک ،ســیدمجتبی موسویانهلیا شاهمیری
 مدير هنري ،صفحه آرا و طراح گرافيك :سارا رحیمی امور فنی و چاپ :انتشارات روانشناسی و هنر توزيع نشــريه :روابط عمومي شــرکت مادر تخصصیعمران و بهسازی شهری ایران
 باتشــكر از همكاري :دفتر مطالعــات کاربردی و امورترویجی و روابط عمومي شــرکت مــادر تخصصی عمران و
بهسازی شهری ایران
 سال چاپ :اسفند 1391 اســتفاده از مطالب مندرج در فصلنامه با ذكر ماخذ بالمانعاست.
 مطالب مندرج در فصلنامه لزوما بيانگر نظرات هفت شــهرنيست و مسئوليت مقاالت تاليفي و صحت ترجمه آنها برعهده
مؤلفين و مترجمين محترم مي باشد.
 نشاني تهران :ميدان ونك ،خيابان شهيد خدامي ،شماره ،51طبقه هفتم دفتر نشریه هفت شهر
 صندوق پستي19395 - 4339 : تلفن 88875007 :نمابر88875007 : -پست الکترونیکیhaftshahr@urdo.org.ir :

 مقاالت:• بررسي برخی تجارب تأمين مالي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري ايران و جهان /مصطفي حسين آبادي
• جوانان و برنامه های نوسازی بافتهای نابسامان شهری /مجید کیانپور
• تسهیل گری در بافتهای فرسوده شهر تهران/کاوه حاجی علی اکبری
• ساختارهای جدید ،واسطه پیوند میان گذشته و آینده :طراحی در مجاورت آب انبار سردار و حمام راه ری در شهر
قزوین /یلدا شاه تیموری ،حامد مظاهریان ،پیروز حناچی
• چالش های اقتصادی و اجتماعی اســکان غیررسمی برای مدیریت شــهری (مطالعه موردی :شهر بندرعباس) /
مجتبی امیری و عباس کمالی
• نقد روشهای کمی غالب بر مطالعات اجتماعی و لزوم توجه به روش های کیفی در مطالعات بافت های فرسوده/
سکینه حسینی رودبارکی ،عباس سوری
• عملکردهای جدید در بناهای قدیمی و بررسی تغیی ِر کاربری در معماری از منظر زیباییشناختی /مصطفی کیانی

 گزارش:• نگاهی اجمالي بر اجالس مجمع جهانی شهري /صادق صادقپوراقدم
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 میزگرد:• گفتگویــی در خصوص نقش کنشــگران دخیل بویژه دفاتر خدمات نوســازی محــات در تحقق برنامه های
بهســازی و نوســازی شــهری بــا حضور آقایــان دکتر آئینی ،حــاج علی اکبری و ســرکار خانم اســکندری
 معرفی کتاب:• شهر در جهان اسالم (مجموعه جهان اسالم) ،پدید آور :الگ گرابار ،مترجم :مهرداد وحدتی دانشمند
• قاهره :باز زنده سازی یک کالنشهر ،مولفان :استفانو بیانکا ،فلیپ جودیدو ،مترجم :سعیده محتشم امیری
• معرفی نشریه داخلی شرکت عمران و مسکن سازان فارس ،بافت فرسوده ،سردبیر :ساسان فروتن
• حاشیه نشینی و راهکارهای ساماندهی آن در جهان ،گردآورنده و مترجم :مریم هادیزاده بزاز
 معرفی کنفرانس ها و همایش های تخصصی: بخش انگلیسی:SUSTAINABLE URBAN REGENERATION, AN ONGOING DISCOURSE
(WESTERN) EUROPE, GERMANY, Somaiyeh Falahat

