
سخن سردبیـر

نخسـتین فعالیـت رسـمی در عرصـة بهسـازی و نوسـازی شـهری در 
سـال ۱۳۶۴ با تأسـیس دفتر بهسـازی بافت شـهری در حـوزة معاونت 
شهرسـازی و معماری وزارت مسـکن و شهرسـازی وقت شکل گرفت. 
سیاسـت ها و برنامه های بهسـازی و نوسـازی شـهری در ایران در طی 
دهه هـای گذشـته رونـدی تکاملـی را پیمـوده اسـت. اگرچه ایـن روند 
منجـر بـه برخـی اقدامـات اجرایـی در محدوده هـای هـدف و کسـب 
مجموعـه ای از تجـارب ارزشـمند در مواجهـه بـا مسـائل و چالش هـا 
شـده اسـت، غالباً بـا تقابل های رویکـردی و ناتوانی در حل مسـئله نیز 
روبـه رو  بـوده اسـت.  در طول ایـن روند، طیف گسـترده ای از رویکردها 
و دیدگاه هـا بـا پشـتوانه های مختلف علمـی، سیاسـی و حتی مدیریتی 
جریـان شـکل گرفتـه  را راهبـری کـرده اسـت. در تمـام دوره هـا، دو 
رویکـرد دو سـر پرقـدرت ایـن طیـف را تشـکیل داده اند. یـک رویکرد، 
عمدتـاً بر مبنـای اندیشـه های مدرن گرایانـه، اقبال بافت های شـهری 
بـرای توسـعه را در گـرو پیمـودن مسـیر نوسـازی و نوگرایی شـهرها و 
تخریـب گذشـته می دانـد. در نـگاه مداخله گرایانـة ایـن رویکـرد، کمتر 
نقشـی بـرای مـردم و مشـارکت آنان به ویـژه در مراحـل تصمیم گیری 
در نظـر گرفته شـده اسـت. رویکـرد مقابل مبتنی بـر ارزش هـای ذاتی 
و هویتـی بافت هـای شـهری اسـت و بـا تمرکـز ویـژه بـر بافت هـای 
تاریخـی آغـاز و به تدریج بـا گرایش به جنبه های اجتماعـی و اقتصادی 
بافت هـای شـهری متکامل تـر شـد. مـروری بـر سیاسـت  گذاری ها و 
اقدامـات دولـت و شـهرداری ها، کـه بی تردیـد بدون حضور و مشـورت 
متخصصـان و حتی دانشـگاهیان نبوده اسـت، حکایـت از غلبة رویکرد 
اول در سـال های آغازیـن دارد کـه به تدریج و به سـبب عوامل متعددی 
جـای خـود را بـه رویکـرد دوم یعنـی ارزش گرایی و مشـارکت محوری 
داده اسـت. تعـداد قابـل توجهـی از دانشـگاهیان و سیاسـت گذاران 
رویکـرد دوم و مـورد توجـه در سـال های اخیـر را  با عبـارت »بازآفرینی 
شـهری« معرفـی می کنند. البته گروهـی نیز، بدون پذیـرش کامل این 
اصطـالح، رویکـرد و محتـوای تعریـف شـده در ذیـل آن را رویکـردی 
مطلـوب می داننـد. امـروز در واژگان توسـعة شـهری، عباراتی همچون 

هویـت  احیـای  و  »حفـظ  »مردم محـوری«،  »مشـارکت محوری«، 
فرهنگـی و منزلـت اجتماعـی« و نظایـر آن متداول اسـت و پـی در پی 
از زبـان سیاسـت گذاران و تصمیم گیـران شـهری شـنیده می شـود. اما 
گسـتردگی بافت های هدف و رشـد مسـتمر این محدوده ها، که حاکی 
از افزایـش جمعیـت شـهروندان کم برخـوردار و مبتـال بـه فقر شـهری 
اسـت، همـواره پرسـش هایی را در زمینة چگونگی سـرعت بخشـیدن 
بـه فراینـد ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری در بافت هـای هـدف و 
نهادینه سـازی برنامه هـا و اقدامات  بازآفرینی شـهری مطرح می سـازد.   
بـر  ایـن پرسـش ها  بـرای  ایـن نوشـتار در جسـت و جوی پاسـخی 
مبنـای مـرور یافته هـا و تحلیـل محتوای مباحثات ۷۰ جلسـة شـورای 
نشسـت  دوره  شـهری، ۱۷  بازآفرینـی  شـرکت  در  سیاسـت گذاری 
ملـی جسـتار کیفیـت در  برگـزاری مسـابقة  تخصصـی، و 2 دوره 
تجربه هـای بازآفرینـی شـهری در چهـار سـال و نیم گذشـته اسـت. با 
توجـه بـه این که یکی از اهـداف اصلی در این شـماره از فصلنامة هفت 
شـهر انعکاس مباحث مطرح شـده در جلسـات شـورای سیاست گذاری 
اسـت کـه شـکل گیری آن یکـی از  دسـتاوردهای ارزشـمند شـرکت 
بازآفرینـی شـهری در دولـت یازدهم بوده اسـت، از همة اعضای محترم 
ایـن شـورا درخواسـت شـد کـه در قالـب مقاله، یادداشـت یـا مصاحبه 
دیدگاه هـای خـود را در زمینة سیاسـت های مبتنی بر بازآفرینی شـهری 
مطـرح کننـد.  جمـع آوری و مستندسـازی نظـرات اعضـای شـورای 
سیاسـت گذاری بـرای ایـن شـماره از هفـت شـهر، در کنـار بررسـی 
نظرگاه هـای دیگر صاحب نظـران، مدیـران و دسـت اندرکاران اجرایی و 
حرفه منـدان در رویدادهـای پیش گفته، و نهایتاً کسـب نظرات سـاکنان 
محدوده هـای هـدف در بررسـی های میدانی تجربه ها در رویداد جسـتار 
کیفیـت، فرصتـی برای اسـتخراج برخی ضرورت هـا و مالحظات پیش 
رو فراهـم آورد.  دسـته بندی یافته هـا در سـه گـروه محتوایـی، رویه ای 
و کنشـگری با هدف ترسـیم خطوطی کلی برای تسـریع و اثربخشـی 

اجـرای سیاسـت های بازآفرینـی شـهری صـورت گرفته اسـت. 

مروری بر جایگاه کنونی مفهوم »بازآفرینی شهری«: از محتوا تا عمل
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۱- ضرورت ها و مالحظه های محتوایی
ضـرورت افزایـش تفاهـم و توافـق در میـان صاحب نظـران، 
دانشـگاهیان و متخصصـان در زمینـۀ مبانـی پایـه و تعاریـف: 
عـدم حصول توافق و تفاهـم صددرصد در خصـوص رویکردها و مبانی 
و پایه هـای هدایت گـر راهبردهـا و راهکارهـای عملـی در همة سـطوح 
و شـاخه های دانـش امـری متـداول و پذیرفتنـی اسـت، لکـن برخـی 
صاحب نظـران معتقدنـد اختالف نظـر در زمینـة مبانی پایة بهسـازی و 
نوسـازی شـهری در ایران، عـالوه بر تفـاوت رویکردهـای دانش محور، 
متأثـر از برخـی اخـالف نظرهـای ایدئولوژیک و حتی سیاسـی در میان 
نخبـگان و صاحبـان اندیشـه در ایـن حوزه اسـت. همزمانی شـروع این 
ـ اجتماعـی، و اقتصادی سـه  برنامه هـا بـا تحـوالت سیاسـی، فرهنگی 
دهـة اخیر ایران گاه موجب غلبـة چارچوب های ایدئولوژیـک و باورهای 
غیرتخصصـی بـر گفتمان هـای تخصصـی شـده اسـت کـه تثبیـت و 
نهادینه سـازی ایـن مفاهیـم را با مانعی جـدی مواجه می سـازد. افزایش 
ظرفیـت جامعـة تخصصـی و دانشـگاهی بـرای گفتـن و شـنیدن در 
فضایـی تعاملـی و همدالنه  به منظـور پیرایش ابهامـات و ارتقای دانش 

تخصصـی ضرورتـی اسـت که بایـد بـه آن پرداخت.      
در  موجـود  تعابیـر  و  ایده هـا  شفاف سـازی  بـرای  تـالش 
نوآوری هـا: از آن جـا کـه در طـرح راهکارهـای عملـی و ایده هـای نـو 
در زمینـة بازآفرینـی شـهری، بهره گیـری از تجـارب سـایر کشـورها 
گریزناپذیـر اسـت، برخی بـر این باورند کـه به کارگیری تعابیـر و واژگان 
جدیـد بـدون انطبـاق بـا زیرسـاخت های متعـدد اجتماعـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی، طبیعـی و حقوقـی ایـران، در حالـت خوش بینانـه، بـه عـدم 
تحقق درسـت و اثربخـش اهداف بازآفرینی خواهد انجامید و، در شـکل 
بدبینانـه، کج فهمـی و انحـراف این رویکرد و سیاسـت های منتـج از آن 
را بـه همـراه خواهـد داشـت.  بنابرایـن، ارائة تعاریفـی روشـن و دقیق از 
آنچـه امـروز در قالـب مفاهیمـی همچـون »محـرک توسـعه«، »نهاد 
توسـعه گر«، »نهـاد تسـهیل گر«، »زمینه گرایـی« و نظایـر آن مطـرح 

می شـوند، بـرای عملیاتـی شـدن آن هـا  ضـروری اسـت.  
شناسـایی و رفع خألها در مسـیر تحقق پذیـری برخی مفاهیم 
و ایده هـای نو: یکی از محورهای اصلـی  برنامه ها و اقدامات بازآفرینی 
شـهری تأکیـد بر نقش مـردم و حقوق و مسـئولیت های آنـان در فرایند 
کیفیت بخشـی به شـهر و محلة خود اسـت. بـه رغم افزایـش آگاهی ها 
و توجـه بیـش از پیش مسـئوالن و متخصصان نسـبت بـه اهمیت این 
موضـوع، بحث های نظری مرتبط، تجارب سـال های اخیـر، و مهم تر از 

همه تازگی آن در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سـازی در کشـور 
لـزوم اقدامـات گسـترده و عمیق فرهنگـی و اجتماعی در ایـن زمینه را 
مطـرح می سـازد. از جملـة این اقدامـات تبیین مفاهبـم و مصداق های 
عملـی و اجرایـی تعابیری همچون »مشـارکت اجتماعـی«، »پرهیز از 
فرایندهای آمرانه«، »تقویت شـبکه های همکاری« و مانند آن هاسـت 
که به عنوان پشـتوانه های ظرفیت سـازی و نهادسـازی و نهایتاً تحقق 
مفهـوم مشـارکت  در الویـت توجـه و اقـدام قـرار می گیرنـد. تردیـدی 
نیسـت که مفهوم مشـارکت و  سـایر جنبه هـای اجتماعی طرح شـده 
در سیاسـت بازآفرینـی شـهری مفاهیمی هسـتند کـه صرفـاً در قالب 
باورهـای درونـی افـراد قابـل ظهـور و بروز خواهنـد بود و تزریـق آن ها 
بـه جامعـة هدف و سـایر کنشـگران این عرصـه از طریـق مکاتبات و 

چارچوب هـای  اداری امکان پذیر نیسـت.

۲- ضرورت ها و مالحظه های رویه ای
بـه  نسـبت  آگاه سـازی  و  شفاف سـازی  بـرای  تـالش 
مقیاس هـای اثرگـذاری بازآفرینـی شـهری در سـه قالـب 
رویکـرد، سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی: اگرچـه در سـال های 
اخیـر چارچوب مفهومـی بازآفرینی شـهری عمدتاً در حـوزة بافت های 
ناکارآمـد شـهری مطـرح شـده اسـت، تعاریـف موجـود در واژگان 
تخصصـی مرتبـط بیانگر ایـن واقعیت اسـت که بازآفرینی شـهری به 
عنـوان یک رویکرد، قابل تعمیم و به کارگیری در همة سـطوح توسـعة 
شـهری اسـت امـا در سیاسـت گذاری و برنامه ریزی، به سـبب ماهیت 
و چگونگـی اثربخشـی  آن، غالبـاً در مقیـاس محـالت و محدوده های 
ناکارآمـد بـه اجرا درمی آیـد. از این رو، برای جاری شـدن ایـن رویکرد و 
به اجرا در آمدن آن در فرایند توسـعة شـهری، باید با در دسـت داشـتن 
تفسـیرهایی دقیق از چگونگی کاربسـت مفهوم بازآفرینی در سه قالب 
فـوق )رویکرد، سیاسـت، برنامه(، مناقشـات و ابهامات موجـود در میان 

متخصصـان و تصمیم گیـران را کاهـش داد.   
در نظـر گرفتـن سـهمی درخـور بـرای آمـوزش رویکردهای 
جدیـد بهسـازی و نوسـازی در سـاختار و برنامه های درسـی 
آمـوزش عالـی: تردیدی نیسـت کـه بخـش عمـده ای از مفروضات 
و راهبردهـای مطـرح شـده در سیاسـت ها و برنامه هـای بازآفرینـی 
شـهری صرفاً از طریـق دانش آموختگان رشـته های تخصصی مرتبط 
همچون شهرسـازی، معماری، جامعه شناسـی، اقتصاد، مرمت شهری، 
و محیـط زیسـت  قابـل تحقـق خواهـد بـود. این در شـرایطی اسـت 
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کـه هـم در سـرفصل دروس ایـن رشـته ها و هـم در محتـوای دروس 
سـهم اندکـی برای این موضـوع و رویکردهای نوین دیده شـده اسـت. 
کاسـتی دیگـر در ایـن زمینـه نبـود برنامـه یا روشـی بـرای آمـوزش و 
تمریـن حل مسـائل شـهری به صـورت میان دانشـی و ترکیبی اسـت، 
حـال آن کـه یکـی از جدی ترین محورهـا در رویکرد بازآفرینی شـهری 
حـل مسـئله در فرایندی همه جانبـه و فراگیر اسـت. برنامه ریـزی برای 
کارآمدسـازی جامعـة تخصصـی از طریق ارتقـای آموزش هـای پایه در 
سـطح دانشـگاهی ضرورت دیگری برای به اجرا درآمدن سیاسـت ها و 

رویکردهـای بازآفرینـی شـهری در حال و آینده اسـت.
ضـرورت توجه به تنـوع و گوناگونـی بافت های هدف: براسـاس 
آخریـن آمار، تاکنـون ۱۴۱هزار هکتـار بافت  هدف شـامل 2۷۰۰ محلة 
شـهری در ۵۴۳ شـهر شناسـایی شـده اسـت. از این مسـاحت۵۵۰۵۰  
بـه  هکتـار  میانـی، 2۴۰۴۷  ناکارآمـد  بافت هـای  بـه  هکتـار  هـزار 
بافت هـای تاریخـی و ۶۱۶۷۰ هکتـار بـه سـکونت گاه های غیررسـمی 
اختصـاص می یابـد. اگرچـه کم برخـورداری و  ناکارآمـدی خصیصـة 
مشـترک همة این بافت هاسـت، تفاوت سـهم هریک از شـاخص های 
ناکارآمـدی، و بسـیاری از تفاوت هـای کّمـی و کیفـی دیگـر، ضـرورت 
برنامه ریـزی و اقـدام متناسـب بـا هرکـدام از ایـن بافت هـا را در پیـش 
روی سیاسـت گذاران ایـن عرصـه قـرار می دهد. یکـی از محوری ترین 
موضوعاتـی کـه در همة جلسـات و  بحـث و گفت وگوهای تخصصی 
بـه طـور جدی مورد تأکید قرار گرفته اسـت دسـتیابی به درک درسـتی 
از مسـئله در هر یـک از محـالت براسـاس ویژگی هـای محلی اسـت.  
پرهیـز از نـگاه کّمـی به پدیـده ای کیفی: آنچـه امـروز هدف 
اصلـی بازآفرینـی شـهری اعـالم می شـود »بهبـود کیفیـت زندگـی 
شـهری« اسـت. در عمل، مالک سـنجش و ارزیابی این ارتقای کیفیت 
ابزارهـای کّمی اسـت. چـه در پایش های دولتی و رسـمی و چـه در نزد 
اهالـی رسـانه و مـردم، مطالبـات و ارزیابی هـا غالباً بـا مالک های کّمی 
مطرح و محاسـبه می شـوند. حـال آن کـه ارزش گذاری مبتنی بـر اعداد 
تدریجـاً از اهمیـت و نقش تحوالت کیفی کـه روح اقدامـات بازآفرینی 
در محـالت هـدف اسـت خواهد کاسـت. تـالش در جهـت تغییر نگاه 
صرفـاً کّمـی حاکم بـر شـاخص های ارزیابـی عملکـرد و گزارش های 
رسـانه ای قطعاً زمینه هـای مثبتی بـرای تغییر گرایش سیاسـت گذاران 

و مجریـان ایـن فراینـد  به سـوی کیفیت فراهم می سـازد.
تأکیـد بر »داشـته ها« بـه جای »نداشـته ها«: عمق و گسـتردگی 
مسـائل در محـالت و محدوده هـای هـدف و نگرانـی از بحران هـای 

احتمالـی مانـع از توجـه جدی تـر بـه ظرفیت هـا و دارایی هـای موجـود 
بـه عنـوان پشـتوانه های بازآفرینی شـهری شـده اسـت. وجود مسـائل 
بحرانـی و رو بـه رشـد در بافت هـای هـدف موجـب می شـود تـا 
طرح ریـزی در ایـن محدوده هـا عمدتـاً بـر مبنـای حل مسـئله صورت 
پذیـرد. گروهـی از اسـتادان و صاحب نظـران ایـن امـر را یـک ضعـف 
فراینـدی می داننـد و ظرفیت هـا و داشـته ها را در ایـن محدوده هـا 
ابزارهـای اصلی بازآفرینی برمی شـمارند. همچنین برخـی دیگر راهکار 
حفـظ ارزش هـای ذاتی محالت شـهری را تأکید بـر »نبایدها« به جای 

»بایدهـا« می داننـد.   
نیـاز به شـروع  بازآفرینـی از دل نهادهـا و ارکان متولـی: »نگاه 
بـه شـهر به عنوان یک سـاختار اجتماعـی، با محوریت مـردم و  حضور 
پررنـگ حاکمیت محلی« بدون رخ دادن تحولی در سـاختارهای متولی 
بـه عمـل نزدیک نخواهد شـد. سـاختار مهندسـی و پروژه محور کنونی 
کـه همـواره در سـاختاری آمرانـه بـه حـل مسـائل شـهری اندیشـیده 
و عمـل کـرده اسـت به یکبـاره قادر بـه پوسـت اندازی و قرارگیـری در 
ـ فرهنگـی مطلـوب در رویکـرد بازآفرینـی  چارچوب هـای اجتماعـی 
شـهری نخواهـد بـود. بنابرایـن الزم بـه نظـر می رسـد کـه  نهادهای 
متولی در جایگاه سیاسـت گذاری و مدیریت شـهری، پیـش از پرداختن 
بـه بیـرون، بـه بازنگـری در سـاختارهای درونـی خود که بـرای نظامی 

پروژه محـور و کالبدمبنـا تجهیز شـده بپردازند. 
شناسـایی کمبودها یا نارسـایی های زیرساختی در مسیر 
تحقـق برنامه هـا و اقدامـات بازآفرینـی: از تحلیـل و ارزیابی 
تجـارب و طـرح دیدگاه ها چنیـن برمی آید که بسـیاری از سـاختارهای 
قانونـی، حقوقـی، مالی و غیـره کـه ابزارهای تحقق بازآفرینی شـهری 
شـمرده می شـوند کارآمـدی الزم برای تحقق این دسـتور کار شـهری 
جدیـد را ندارنـد. ایـن امـر ضـرورت بازنگـری در زیرسـاخت های مورد 
نیـاز در همـة زمینه های مرتبط را برای تسـهیل فرایندها در دسـتور کار 

سیاسـت گذاران ایـن عرصـه قـرار می دهد. 

3- چالش های سطوح کنشگری
بـاال بردن میزان آگاهی نسـبت به سـطوح کنشـگری و نقش 
و حقوق هریک در فرایند بازآفرینی شـهری: تجربه های گذشـته 
نشـان داده اسـت که چه در بافت های ناکارآمد و چه در سـایر مواضع و 
موضوعات شـهری، ضرباهنگ توسـعه با همنوایی موزون و هماهنگ 
کنشـگران در شـرایط مطلـوب قـرار خواهـد گرفـت. بـر ایـن اسـاس، 
آگاهـی عمیـق، پذیرش و کاربسـت نقـش هریک از کنشـگران در این 
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همنوایـی ضرورتـی اسـت کـه پرداختن به آن همة سـطوح کنشـگری 
از دولتمـردان و حرفه مندان تا تشـکل های غیردولتی، سـاکنان محالت 

هدف و سـایر شـهروندان ذی نفـع را در برمی گیرد. 
نیـاز جـدی به تقویـت یـا ایجـاد شـبکه های همـکاری میان 
کنشـگران در سـطوح افقـی و عمـودی: همـان گونـه که اشـاره 
شـد، پشـت سـر گذاشـتن نزدیک به سـه دهه تجربة فعالیت در عرصة 
بهسـازی و نوسازی شـهری دسـتاوردها و تجارب مثبت و قابل توجهی 
را بـه همـراه داشـته اسـت. اگرچـه همـة سـطوح کنشـگری در ارتقای 
کیفیـت محـالت شـهری  سـهم داشـته اند، در فضای گفت وگـو و نقد،  
ارتبـاط و اتصـال معنا دار میان این دسـتاوردها و تجارب و نیز پیوسـتگی 
و تـداوم آن ضعیـف ارزیابـی می شـود. کمبـود یا نبود شـبکه های قوی 
همـکاری میان هر یک از سـطوح کنشـگری )افقی( و نیـز میان تمامی 
سـطح ها )عمـودی( یکـی از جدی ترین دالیـل تداوم نیافتـن تجربه ها 
یـا ادامـة اثرگـذاری آن هـا در یک شـعاع محدود شـناخته شـده اسـت. 
ایجـاد یا تقویت  شـبکه های همکاری در همة سـطوح افقـی و عمودی 
و مقیاس هـا،  ضمـن افزایش دامنة اثربخشـی اقدامات در سـطح کالن 
کشـور، مانع از فرسـایش و به هدر رفتن منابع مادی و معنوی بسـیاری 

می شـود.     
و  منفـی  کنشـگران  شناسـایی  بـرای  برنامه ریـزی 
نقش آفرینـان بازدارنده: قوانیـن و چارچوب هـای عرفی و حقوقی 
ناکارآمـد، و افـراد حقیقـی و حقوقی و جریان های رسـمی و غیررسـمی 
مخالـف بـا رویکـرد بازآفرینـی قادرنـد آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بـر ظهور، 
اسـتمرار و  نهادینـه شـدن سیاسـت ها و برنامه هـای بازآفرینی اثر منفی 
و بازدارنده داشـته باشـند. بنابراین، شناسـایی و رفع این کنشـگری های 
منفـی ضـرورت دیگـری اسـت بـرای همـوار شـدن مسـیر بازآفرینـی 

شـهری و مانایـی آن. 
تـالش بـرای از میـان بـردن قالب هـای ضد مشـارکت: 
اگـر همنوایـی پیوسـته و پایـدار کنشـگران در فرایند بازآفرینـی یکی از 
شـروط اصلی تحقق سیاسـت ها و  برنامه هـای آن در نظر گرفته شـود، 
تـالش بـرای فراهـم آوردن زمینـة این همنوایـی در الویتی جـدی قرار 
می گیـرد. امـا در ایـن فرایند مشـارکتی، شـکاف میـان سیاسـت گذاران 
و مـردم و وجـود فضـای بی اعتمـادی کـه سـابقة تاریخـی در پیشـینة 
فرهنگـی ایـن جامعه دارد همچـون قالبی ضد مشـارکت عمل می کند. 
بسـیاری از دیدگاه های طرح شـده در نشسـت های تخصصی و جلسات 
کارشناسـی حاکی از غلبة برخـی پیش داوری های نهادینـه در خصوص 

اقدامـات دولت و شهرداری هاسـت. ایـن پیش داوری ها اساسـاً تمایزی 
میـان سیاسـت گذاران و مدیـران شـهری در هـر دوره و با هـر رویکرد 
قائـل نیسـت. از ایـن رو، تالش برای شکسـتن فضای بی اعتمـادی و 
بـاال بـردن زمینه های گفت وگو و هم اندیشـی از ضرورت هـای افزایش 

مشـارکت به شـمار می روند.         
مـوارد فـوق صرفـاً تحلیـل و فهـم نگارنـده از جریان هـای گفتمانـی 
برنامه ریـزی شـده به منظور هم اندیشـی، روشـنگری و نهادینه سـازی 
مفهـوم بازآفرینـی شـهری و نیـز تجربه هایـی اسـت کـه از دیـد 
کارشناسـان بـه صورتـی ملموس در مسـیر بازآفرینـی قـرار گرفته اند. 
تأکیـد بـر ضرورت هـا نـه بـه معنـای کم اهمیت شـمردن دسـتاوردها 
و تجـارب ارزشـمند گذشـته و آموخته هـای پربـار حاصـل از گفتمـان 
غالـب، بلکـه تالشـی اسـت بـرای پاسداشـت و کاربسـت بهینـة آن 
دسـته از اندیشـه ها و تجربه های قابل تحسـینی کـه در طـول دوره ها 
متعهدانـه و گام بـه گام جریـان ارتقای کیفیت زندگی شـهری در ایران 
را بـه جایـگاه امروز راهبـری و هدایت کرده اند. شـورای سیاسـتگذاری 
یکی از ارکانی اسـت که در شـرکت بازآفرینی شـهری از ابتدای دولت 
یازدهم تشـکیل شد و نقشـی کلیدی در تبیین و راهبری سیاست های 
بازآفرینـی شـهری داشـته اسـت. از این رو، یکـی از اهداف مـد نظر در 
این شـماره انعـکاس نقطه نظرات ارزشـمند اعضای محترم این شـورا 
بـه عمـوم عالقمنـدان و متخصصـان بـوده اسـت. تعـدادی از مطالب 
بـه لطـف ایـن بزرگـواران و برخـی از مدعویـن محتـرم در جلسـات 
شـورا بـه نـگارش درآمـده و برخـی در قالـب یادداشـت، مصاحبـه، یـا 
گزارش  جلسـات توسـط تعدادی از کارشناسـان محترم دفتر مطالعات 
کاربـردی و امـور ترویجـی پیاده سـازی و بازنویسـی شـده اند. از این رو 
ایـن شـماره فرصتی اسـت بـرای دسـته بندی آموخته ها و به اشـتراک 
گذاشـتن آن ها با خوانندگان محترم نشـریه تا با دریافت پیشـنهادات و 
نظرات اندیشـمندان و کنشـگران این فرایند، با غنای بیشـتری در رفع 

چالش هـا و موانـع بـه کار گرفته شـوند. 
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