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1هاي شهري در اراضی استیجارينگرشی نوین در طرح

استیجاريهاي شهري در اراضی نگرشی نوین در طرح
.هاي معمولیهاي فاقد امکان پرداخت هزینهحلی براي تأمین مسکن گروهراه

درآمدهاي کمهاي تأمین مسکن براي گروهیابی شکست برنامهریشه- 1
ست اتوجهیشود و در نتیجه این بیدر طرح مشکل مسکن در ایران به دو امر مهم کمتر توجه می

گردند.اغلب با شکست مواجه می"هاي حل مشکل مسکنبرنامه"که 

کمبود عرضه نسبت به تقاضا-1-1
شـود و ایـن عامـل    مشکل مسکن اغلب از زاویه کمبود تعداد واحدهاي مسکونی نسبت به خانوار، مطـرح مـی  - الف 

گردد و در واقـع علـت گرانـی    میلیون واحد است)، گرانی مسکن عنوان می2/1طور ثابت حدود (که تقریباً به
باشد:دالیل زیادي، این نظریه کامالً غلط میداند. بهمسکن را کمبود عرضه نسبت به تقاضا می

علت عدم وجود مسکن در بازار، نتوانسـته باشـد نسـبت بـه     تقریباً هیچ متقاضی وجود ندارد، که به-یک
خرید مسکن اقدام نماید.

علت کمی تقاضاي مؤثر است و نه عرضه کمتر.بهعلت اصلی تفاوت تعداد خانوار با تعداد مسکن، اتفاقاً- دو
دارد نـه عـدم عرضـه کـافی، بلکـه عـدم امکـان خریـد         یافتن به مسکن باز میآنچه افراد را از دست-سه

متناسب با درآمد و توان مالی خانوارهاست.

مسکن ملکی- 1-2
نمایـد،  در جامعه ایفاء می"تأمین سکونتگاه"به جز "مسکن ملکی"هاي دیگریست که موضوع دوم، نقش-ب

که اهم آنها عبارتند از:
نمایـد و در واقـع کـاهش درآمـد ناشـی از      را ایفاء مـی "هاي اجتماعیبیمه"مسکن به نوعی نقش -یک

هاي اخیر بسـیاري از بازنشسـتگان از   اي که در سالگونهکند. بهبازنشستگی در ایران را جبران می
هـا، ایـن   تر و یـا حومـه  طریق اجاره واحدهاي خود در شهرهاي بزرگتر و کوچ به شهرهاي کوچک

نمایند.اختالف درآمد را جبران می
تملک واحد مسکونی به نوعی حفاظت از ثروت خانوار در مقابل تورم است.-دو

پذیر باشیم،  باید بـه مشـکل مسـکن از    هاي تحققحلباتوجه به این سه مبحث، اگر در جستجوي راه
بندي نمود.توان، در دو گروه دستهزوایاي دیگري به جز سه مورد فوق بپردازیم، که مهمترین آنها را می

هاي مسکناحث اثرگذار بر عوامل شکست برنامهمب- 2
تواند مستقیماً به مبحث تأمین سکونتگاه مرتبط نباشدشناخت و خارج نمودن موضوعاتی که می- 2-1

بر نماید، مبحث مالکیت مسکن عالوهیکی از مهترین عواملی که بار تأمین مسکن را سنگین می
تأمین معمول آن است.
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بها به درآمد خانوار و تبدیل ارزش بالقوه مسکن ملکی به فحات آتی، نسبت اجارهدر دو جدول ص
پرداخت ماهیانه، نسبت به درآمد خانوار در شهرهاي عمده ایران و مناطق تهران برآورد شده است.

سه نرخ بهره، بها را با ارزش بالقوه مسکن ملکی مقایسه کنیم، ارزش ملک را با براي اینکه بتوانیم  اجاره
ایم.ماهیانه نموده"ارزش معادل ریالی"تبدیل به 

برآورد نسبت هزینه ملکی نسبت به استیجاري در شهر- 2-1-1

بهاي مسکن به درآمد سالیانه خانوار در شهرهاي منتخببرآورد نسبت هزینه فرصت ارزش ملکی و اجاره

شهر
متوسط قیمت یک مترمربع 

1385زیربناي مسکونی 

متوسط اجاره بهاي سالیانه یک 
مترمربع زیربناي مسکونی با 

1385احتساب ودیعه 

متوسط درآمد 
سالیانه خانوار 

1385

نسبت ارزش یک واحد 
مسکونی به متوسط درآمد 

ساالنه خانوار

نسبت هزینه فرصت ارزش ملکی واحد 
مسکونی به درآمد خانوار با احتساب 

درصد24نرخ بهره 

ه بهاي نسبت هزینه اجار
واحد مسکونی به درآمد 

خانوار
%59%831450785,8297/9194تهران
%34%366418655,3216/6132مشهد

%28%474619669,0609/6137اصفهان
%27%347315858,8669/5118تبریز
%34%365722265,9575/5111شیراز
%38%303417445,8896/6132قم

%43%502224656,6089/8177اهواز
%31%281217055,4201/5101کرمانشاه

%30%395325785,8296/492کرج
%24%188810944,7342/484زاهدان
%19%251612767,0788/375ارومیه
%46%429820645,1295/9190همدان
%37%392026370,3506/5111رشت
%29%322515554,2679/5119اراك
%21%255611354,7737/493کرمان
%20%294813164,6306/491اردبیل
%23%217011149,2934/488یزد

%35%490525271,6888/6137قزوین
%30%422716554,8007/7154زنجان
%26%281414756,608599دزفول
%31%263116351,9451/5101گرگان
%36%317216746,6218/6136سنندج

%29%373625486,8733/486بندرعباس
%24%350913958,6086120خرم آباد
%25%371419877,7288/496ساري
%48%419728860,2487139بوشهر
%33%343316850,2888/6137سمنان
%22%267914465,9871/481یاسوج
%21%256514771,7696/371ایالم

%20%379211959,8113/6127شهرکرد
%39%400717845,5138/8176بجنورد
%28%422813849,0776/8172بیرجند
%31%3619187605196120میانگین

ارقام به هزار ریال می باشد.
،  مرکز آمار ایران.1385، آمارگیري از درآمد و هزینه خانوارهاي شهري، 39بهاي یک مترمربع زیربناي مسکونی، فصلنامه اقتصادي مسکن، شماره مسکونی و اجارهمآخذ: متوسط قیمت یک مترمربع زیربناي 
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بهاي مسکن به درآمد سالیانه خانوار در مناطق شهر تهرانبرآورد نسبت هزینه فرصت ارزش ملکی و اجاره

منطقه
یک متوسط قیمت 

مترمربع زیربناي 
1385مسکونی 

متوسط اجاره بهاي سالیانه یک 
مترمربع زیربناي مسکونی با 

1385احتساب ودیعه 

نسبت ارزش یک واحد 
مسکونی به متوسط درآمد 

ساالنه خانوار

نسبت هزینه فرصت ارزش ملکی 
واحد مسکونی به درآمد خانوار با 

درصد24احتساب نرخ بهره 

نسبت هزینه فرصت 
اجاره بهاي واحد 
مسکونی به درآمد 

خانوار

1199507832/23465%91%

2101935889/11238%68%

3169358447/19395%98%

489605454/10209%64%

5105947373/12247%86%

6100775907/11235%69%

788375653/10206%66%

866244607/7154%54%

958113798/6135%44%

1058664568/6137%53%

1158844969/6137%58%

1253893943/6126%46%

1376674659/8179%54%

1479124912/9184%57%

1561423822/7143%45%

1650893439/5119%40%

1749093737/5114%44%

1850173188/5117%37%

1952603261/6123%38%

2042383139/499%36%

2160413587141%42%

2276613929/8179%46%
%59%83145077/9194میانگین

ارقام به هزار ریال می باشد.
،  مرکز آمار ایران.1385، آمارگیري از درآمد و هزینه خانوارهاي شهري، 40بهاي یک مترمربع زیربناي مسکونی، فصلنامه اقتصادي مسکن، شماره مآخذ: متوسط قیمت یک مترمربع زیربناي مسکونی و اجاره

تفاوت هزینه تأمین مسکن استیجاري و ملکی
مسکن ملکی حتـی بـا احتسـاب کمتـرین نـرخ      "معادل ارزشی"شود نسبت همانطور که مشاهده می

معناي دیگر اگر الگـوي سـکونتی از مسـکن ملکـی بـه مسـکن       باشد. بهبها میبهره بیش از سه برابر نرخ اجاره
سـوم  توان به عرضـه مسـکن افـزود و یـا بـا یـک      استیجاري تغییر یابد با اختصاص بودجه ثابت تا سه برابر می

ه تأمین سرپناه براي خود خواهند بود.هاي حاضر خانوارها قادر بقیمت

هاي مبتنی بر مالکیتحلشکست راه- 2-2
هـائی کـه   حـل هاي مسکن و شهرسازي اثبـات کـرده اسـت کـه راه    در عمل و در طول تاریخ، فعالیت

بخواهد مشکل مسکن را از طریق مالکیت آن حل کند، حتی در صورت افـزایش نسـبت وام بـه قیمـت واحـد      
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خش اعظم خانوارها قدرت بازپرداخت وام را ندارند، قابل حصـول نیسـتند. زیـرا همـانطور کـه      مسکونی، چون ب
گفته شد، هزینه مسکن تملکی حدوداً سه برابر سکونت یافتن بدون مالکیت است.

"اجاره به شرط تملیک"علل ناموفق بودن برنامه -2-3

البته در برنامه دوم این راه حل ارائه شده و احداث واحدهاي استیجاري اصـوالً در همـین راسـتا در برنامـه     
دوباره همان خصلت ارائه مسکن ملکی را یافته است."اجاره به شرط تملیک"قرار گرفت، ولی با تبدیل آن به 

هاي قابل حصولحلراه-3
هاي عمرانی پنجـاه سـاله کشـور    حلی در برنامهراهاي ازدر تأمین مسکن استیجاري، مجموعه

هاي جدیدي در تدوین شده بود و همانطور که ذکر شد چندان موفق نبود، لذا در دنباله اوالً به کوشش
پردازیم و ثانیاً از امکانات جدید ناشی از احداث مسکن در اراضـی اسـتیجاري کوشـش    همان رابطه می

ور شویم.نمائیم که) بهرهمی

مسکن استیجاري و گروه هاي کم درآمد-1- 3
درآمـد و دارنـدگان   داري هم، تنها راه حل مشکل مسکن کـم توجه است که در کشورهاي سرمایهقابل

اي که در اغلب این کشـورها اکثریـت   گونهجاي ملکی است، بهدرآمد متوسط پائین تأمین مسکن استیجاري به
درصد است).65اري است (براي مثال در آلمان این رقم ها، مسکن استیجهاي این گروهسکونتگاه

عالوه مسکن استیجاري بخش عمومی و دولت هم در این کشورها (به نشانه حمایت شدید دولت از به
درصـد مسـتأجر   7درصـد مـردم مسـتأجر دولـت هسـتند. در آلمـان       22) وجود دارد. مثالً در فنالنـد  این امر

کند.درصد مسکن استیجاري را دولت تأمین می1مریکا باشند و حتی در آها میشهرداري

اي حل شودتواند به شکل مرحلههائی که مشکل مسکن آنها، میشناخت گروه-2- 3
عللـی مثـل مهـاجرت،    مورد خانوارهاي جدید و دیگر افرادي است که بهترین مشکل درمسکن عمده

ستیابی به کار و یا عبـور سـن از حـد معینـی) متقاضـی      عللی مثل دتشکیل خانواده و یا ترك خانوار پدري (به
شوند.مسکن می

ترین وظیفه و معضل نیز گیرند و عمدهدرصد متقاضیان مسکن را دربر می20تا 18این گروه معموالً 
ترتیب که اگر بشود ایـن گـروه را، از بـازار مسـکن معمـولی      حل مشکل همین گروه از افراد جامعه است. بدین

د، بازار مسکن براي باقی جمعیت به یک تعادل قابل قبول نزدیک خواهد شد.بیرون بر
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مسکن استیجاري کوچک و غیر دائمی-2-1- 3

هـاي  هـاي اسـتیجاري کوچـک و غیردائمـی گـام     تواند بـا ایجـاد مسـکن   در راستاي هدف فوق، دولت می
و یا تشویق بخش خصوصی صورت پذیرد.تواند بوسیله خود دولت، شهرداريتري را بردارد. که این امر میسریع

فکر مسکن استیجاري در برنامه دوم از چند عامل نشأت گرفته است:
عدم استقبال بخش خصوصی از احداث واحدهاي استیجاري، موجب شده است که در مقایسه بـا سـطح   -یک

جهانی، شهرهاي ایران از کمترین سهم در این مورد برخوردار شود.
توانند شـرایط  زندگی، نمیاولدرصد خانوارها هستند و در چند سال 20ي جوان که حدودوجود خانوارها-دو

خود را با بازار مسکن منطبق سازند.
الذکر.کمبود مسکن شهري به نسبتی به میزان فوق-سه

هاي جوانسکونت گروه-2-2- 3

سـال اول زنـدگی از بـازار    بنابراین، این نظریه شکل گرفت که اگر بتوان خانوارهاي جوان را در چنـد  
مسکن خارج ساخت:

گو خواهد بود.تري پاسخشود و با کاهش تقاضا، عرضه به شکل مطلوببازار مسکن به تعادل نزدیک میاوالً:
توانند براي ورود به بازار مسکن واقعـی آمـادگی پیـدا نماینـد، بـدون      در این فرصت خانوارهاي جوان میثانیاً: 

فشار زیادي شوند.اینکه مجبور به تحمل

بینی امکانات موفقیت و شکست طرح مسکن استیجاريپیش
ساله) خانوارهاي جوان را در خود بپذیرنـد  5هاي معینی (مثالً چنانچه این واحدها بتوانند، براي دوره

300تـا  تعـداد 200تر منتقل شوند، تر) به خانوارهاي جوانهاي بزرگتر و دائمیو سپس (با انتقال آنها به خانه
، چندین نسل خانوار جوان را در دوره اولیه زندگی (و تا زمانی که کافی است تاگونه، هزار واحد مسکونی از این

ترین دوره، اسکان دهد و به تعادل عرضـه و تقاضـا در مسـکن    یابند) در سختامکان ورود به بازار مسکن را می
جمله:علل مختلف از نیز کمک نماید. برعکس اگر به

ان طوالنی جاذب ساکنین اولیه شود،هایی که براي زمتهیه طرح و احداث ساختمان
 به بازار مسکن عادي پیش نیاید،براي خانوارهاي جوان ساکن، امکانات پیوستن
 ایـن  معتقد شوند و اینگونـه عمـل نماینـد، آنگـاه    "اجاره به شرط تملیک"، به "اجاره"مجریان به تبدیل

شود، و باتوجه به تـوان انـدك دولـت در سـاخت و سـاز مسـکن       ه دائمی ساکنین اولیه میواحدها اقامتگا
هاي زیر خط فقر سـکونتی  (حدود پنج درصد) و باتوجه به تجارب متعدد گذشته در احداث بنا براي گروه
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نه مسکن در ایران و دنیا، این برنامه شکست خورده و (در روز تاریخی) در زمره یکی از انواع ساخت با یارا
بوسیله دولت قرار خواهد گرفت.

تدابیر ضروري براي موفقیت طرح-2-4- 3

یابی به چند شرط ضروري است:براي موفقیت این طرح دست

بندي شوند، که هر یک در حـدود و در تـوان   هاي مختلف متقاضی به نوعی دستهها به نسبت گروهطرح-یک

اي براي ادامه سـکونت  وضعیت اقتصادي ساکن، دیگر داراي جذبهفعلی اقتصادي متقاضی باشد و با ارتقاء 

در آن برایشان نباشد.

ها باید کامالً خصلت زندگی موقت را القاء نمایند. بنابراین از طراحی مسکن به شـکل رایـج (جهـت    طرح–دو 

سکونت دائمی) باید پرهیز شود.

تواند در این مورد کارساز باشـد و در  میالزم به یادآوري است که تنها کوچک کردن مساحت زیربنا، ن

هاي بسیار پـائین درآمـدي تمهیـداتی مثـل بـردن بخشـی از تأسیسـات داخـل هـر واحـد مثـل حمـام،             گروه

درآمد، توالت) بـه مشـاعات بنـا بسـیار     العاده کمرختشویخانه، اتاق مشترك میهمان (و حتی در مورد گروه فوق

کارساز خواهد بود.

رزان در دوره استفاده نگهداري ا- 2-5- 3

دست شوند) باتوجه به بهاگر قرار باشد این واحدها همچنان استیجاري باقی بمانند (یعنی مرتباً دست

اي به طراحی و احداث بنـا پرداخـت کـه احتمـال     گونهتوجهی به اموال عمومی) باید بهفرهنگ رایج (یعنی بی

یاید.تخریب در بنا کم باشد و هزینه نگهداري پائین ب

هـا و کمـدها، اسـتفاده از تأسیسـات و     تمهیداتی مثل سیمانی کردن دیوارها، حذف درهاي بین اتـاق 

تواند در این زمینه کارساز باشد.دوام و امثالهم میتجهیزات زمخت و مقاوم، اجتناب از مصالح کم

هاي حاصل از احداث مسکن در اراضی استیجاريحلراه-4
ط حاضر رخ نموده و نه تنها بسیاري از مباحـث مسـکن اسـتیجاري را حـل     روش دیگري که در شرای

گشاید، مسکن در اراضی استیجاریسـت، کـه در   هاي شهري نیز میهاي مناسبی براي طرححلکند، بلکه راهمی
شود.هاي ناشی از آن اشاره میمبحث آتی به فرصت
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مشکالت و یا تعدادي از مشکالت موجود باشد؟سؤال: آیا احداث بنا در اراضی استیجاري می تواند رهگشاي
تواند درهاي جدید براي استقبال از مسکن استیجاري ارزان بگشاید؟سؤال: و آیا اراضی استیجاري می

شباهت به مالکیت فعلی
خصـوص در واحـدهاي پرتعـداد) و از    احتماالً چون مالکیت آپارتمان در واقع مالکیت اعیان است (بـه 

افتد.مسکن استیجاري مقبول میابهت دارد، به احتمال قوي بسیارامر با آن مشنظر ذهنی این 

واگذاري زمین استیجاري
سازي اراضی استیجاري با کمی کمک دولت (یک میلیون تومان در هـر واحـد)   در شرایط حاضر آماده

شود کـه هزینـه   معمول میهاي سازيشود. که البته خود این امر روش صحیحی نیست و مشابه آمادهانجام می
شود با یک کمک یک میلیون تومانی.سازي از ساکنین اخذ میآماده

نموده و بعـد آن  تقبلسازي را خود ایست، دولت باید تمام هزینه آمادهدر صورتی که اگر اراضی اجاره
به آنها اجاره دهد (و سالیانه اجاره اخذ نماید).،هر گروهبرايرا به قیمت مناسب

سازي مسکنین استیجاري و اثر آن بر ارزانزم
بهترین شکل استفاده از اراضی سه طبقه روي پیلوت تعیین ،در شرایط حاضر با مشکل ساخت و ساز- 

.1شده است
درصد از 30درصد آن به سطح اشغال (60درصد اراضی به مسکن و 50باتوجه به اختصاص حدود - 

درصد است.90اراضی نسبت به کل زمینکم اینترا،کل اراضی) و سه طبقه یاد شده
متر زمین نیاز است.10/1یعنی براي یک متر بنا به حدود - 
دهد که این حد باید حدود نیم متر زمین براي در صورتی که مطالعات اقتصاد زمین و بنا نشان می- 

هر متر بنا باشد.
ه این سمت حرکت نماید.تواند بهاي استیجاري میریزي و طراحی در زمینباید دید آیا برنامه- 

ریزي در اراضی استیجاريمبانی برنامه- 4-1
ریزي روند معمول برنامه

هاي خصوصی)مسکونی و کاربريدرصد اراضی به بخش خصوصی (60تا40اختصاص-1

روي پیلوت در مورد اراضی استیجاري نمونه مورد بحث این گزارش به شکل دستورالعمل ابالغ شده است که ممکن هاي سه طبقه احداث ساختمان-1
ترتیب اعمال شود.است در دیگر اراضی، بدین
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هـاي مسـکونی از حـد معـین     هـاي واحـد  کـه حیـاط  کاهش فضاي سبز به فضاي سبز عمومی در مواردي- 2
فضاي سبز بوده و یا اگر داراي فضاي سبز است مقدار آن اندك و غیر موثر است.کوچکتر است و یا بدون 

درصد اراضی به معابر دسترسی به واحدهاي مسکونی که با کـوچکتر شـدن   12تا 10اختصاص حدود-3
یابد.  طعات افزایش میق

سیسات شهري از مسیر معابر. أضرورت پیروي بسیاري از عملکردهاي عمومی و ت-4

آل ریزي شهري در شرایط ایدهنگاهی به روند طرح-4-1-1

سیسات مختلف، أشود که چنانچه در طراحی شهري براي استقرار تبعدي، مشاهده میصفحاتدر 
افتد.طور آزاد فکر شود، چه اتفاقی میهب

شبکه معابر، منطبق با توپوگرافی زمین

هاي زمین، سبز و آبگیرهاي منطبق بر ویژگیشبکه پیاده
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.کندمسیرهاي پیاده ارتباط معابر را به یکدیگر برقرار میشود ودر این روش شبکه معابر با توپوگرافی زمین  منطبق می

سیسات شهريأشبکه ت
هاي توانند شکل بگیرند و مکانسیسات بدون محدودیت میتأدلیل آزاد بودن سطح همکف،به

تري را بیابند. مناسب

رسانیبهترین شکل براي شبکه برق

شبکھ معابر سواره 
شبکھ معابر پیاده 
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القعرها استهاي سطحی منطبق بر خطچنین دفع آبترین مکان جهت احداث شبکه فاضالب و همعموما ،مناسب

دلیل ایجاد فشار، خطوط تراز بلند است .بهبهترین مکان براي استقرار شبکه آبرسانی 
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هاي ساخت بناتعیین مکان
هاي واقع در همکف مثل معابر و الیه منهاي یک (که حدوداً دو متـر اول از  گذاري تمام شبکهبا برهم

ماند که در آنهـا  ها باقی میسطح همکف نقاطی بیرون از تمام این شبکهدهد)، در زمین به پایین را تشکیل می
توان اجازه احداث ستون، پله، آسانسور و در حد اندکی فضاهاي تأسیسات ضروري داده شود.می

شبکھ معابر سواره 
شبکھ معابر پیاده 

شبکھ خطوط برق 
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در اراضی آماده سازي
ها شامل:جهات مناسب براي استقرار ساختمان

و غربی یدید به سمت ارتفاعات در جهت شمال- 
استقرار در جهت تابش نور خورشید - 
و دید به سمت شهر و دشت شازند و ترکیب موارد فوق با یکدیگر بوده است.- 

استقرار بر ابنیه باتوجه به عوامل طبیعیمبانی حاکم بر 

شبکه معابر

شبکه دفع فاضالب و آبهاي سطحی 
شبکه آبرسانی
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اندسیسات شهري فقط براساس عوامل فوق در مجموعه شکل گرفتهأتوجه به معابر و تها بدونساختمان

. شودحرکت پیاده براساس شکل طبیعی زمین به نمایش گذاشته میگزینی فضاي سبز ومکان

فضاي سبز واحدهاي همسایگی
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امکانات ناشی از اراضی استیجاري - 4-2
تواند در مشاعات عمومی شود عرصه میدر اراضی استیجاري که تنها اعیانی آن به افراد واگذار می

توان:باقی بماند، در نتیجه می
تواند تبعیت ننماید.سیسات شهري از شبکه معابر میأشبکه ت-1
.ثر شودأها متمعابر ضرورت ندارد از جایگزینی ساختمانشبکه -2
ها دهند از شبکه معابر و جایگزینی ساختمانترین مسیر را ترجیح میکوتاهشبکه پیاده که معموالً-3

تواند تبعیت ننمایند.می

عبور پیاده از زیر ساختمانهاعبور معبر از زیر ساختمان

ساختمان درشهر الههعبور تراموا از زیر  

عمومی و یا اختالط عمومی و خصوصی از بین رفتترتیب شانس ایجاد فضاهاي نیمهو بدین
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امکان بازگشت به موارد مثبت شهرسازي سنتی در ادغام فضاهاي خصوصی و عمومی

هانحوه استقرار ساختمان
شـود و فضـاهاي عمـومی    احـداث نمـی  هـا، هـیچ بنـایی    باتوجه به این که در طبقه همکف ساختمان

تواند از زیر آنها عبور نماید، متقابالً احداث ابنیه نیز بـرروي فضـاهاي عمـومی (فاقـد محـدودیت ارتفـاعی)       می
پذیر است، لذا در این شیوه، شبکه ابنیه از معیارهاي معمول احداث بنا و محـدودیت سـاخت در قطعـات    امکان

توانند، احداث گردند.شتري میمشخص، پیروي نکرده و با آزادي بی
توجـه بـه   طـراح با وشـود ترتیب براي اولین بار طراحی حجمی جایگزین طراحی دو بعدي مـی بدین

تواند طراحی کند:ذیل میمباحث مختلفی چون موارد

توپوگرافی اراضی
سیماسـازي مطلـوب کـل    گیري تعداد بیشتري از شـهروندان از آنهـا  عناصر منظرساز و ضرورت بهره

.و دیگر عناصر موردنظرقرارگیري متناسب احجام دو مجموعه و با یکدیگرمجموعه 

دهد که:ریزي نشان مینتیجه این برنامه
اي بودن زمین تفکیک اراضی منتفی است. دلیل اجارهسازي بهدر اراضی آماده- 

شود.بلکه زیربنا واگذار میبه متقاضیان نه زمین،- 
شود.پذیر میعنوان ثروت عمومی نه مالکیت خصوصی براي همگان امکاناستفاده از زمین بهامکان- 
هاي طبیعی، چون دیـد  ، موجب استفاده حداکثر از پتانسیلهاي طبیعی اراضیانطباق طرح با ویژگی- 

.گرددگیري میه از منظر ارتفاعات و حداکثر نوردابه دشت شازند، دید به شهر و استف
پذیر است.نها امکانآجایی هاراضی با تقریب مناسب است و امکان انعطاف براي جاباستقرار- 
گیرند.ابنیه منطبق با توپوگرافی، ارتفاع می- 
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، از معابر اصلی شهر، تعـداد بیشـتري از ابنیـه    احجام از ارتفاع و فاصله از معبردلیل پیروي بهدر نقشه زیر 
دیـد  همانطور که تقریباً تمامی ابنیه شود.اراضی بیرون نیز مشاهده میازابنیه، در واقع تمامیشود و دیده می

دراین روش با آزاد شدن زمین از احـداث بنـا تفکیـک و    . کنندنظر بیرون را مشاهده میبه کلی از عناصر مورد
دید خود دارد.، شهروند ساکن کل شهر را درهادیوار تفکیکی و حیاط

سازي:اراضی آمادهمراحل احداث ابنیه در 
کند واگذار مرحله اول فضاي اعیانی واحدهاي که روي معابر نیستند و یا معبر از زیر آنها عبور نمی- 

.شوندمی
کنند.واحدهاي که معابر پیاده از زیر آنها عبور میمرحله دوم،- 
.توانند عبور کنندمرحله سوم، واحدهایی که معبر از زیر آنها می- 
.شوندیا تمام آنها روي معابر بنا مییواگذاري، واحدهایی که بخشآخرین مرحله - 

جمع بندي- 4-5
شود.شود، که نوعی مالکیت محسوب میساله داده می99در اراضی استیجاري بخش اعیانی به اجاره .1
سازد.تر ممکن میبا خارج نمودن قیمت زمین از قیمت سکونتگاه عرضه ارزان.2
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.کاهش هزینه تأمین زمین.3
درصد 30یاده از معابر تا علت عدم ضرورت پیروي شبکه تأسیسات، سبز و پهزینه شهرسازي به-یک

یابد.کاهش می
شود.درصد از سطح و هزینه معابر کاسته می25حدود -دو

هاي جدید تأسیسات و حتی عناصري مثل تراموا به شدت هزینه آتی توسعه معابر، استقرار شبکه-سه
یابد.کاهش می

درصد قابل 180. و تراکم متوسط تا یابددرصد کاهش می30تیب تأمین اراضی از نظر هزینه تربدین- هارچ
افزایش است.

جلوگیري از رانت- 4-5-1

تا از معابر علل عدم ضرورت پیروي شبکه تأسیسات، سبز، پیاده هزینه شهرسازي (تأمین زمین) به.1
یابد.کاهش میدرصد30

کند.زمین از چهار امر جلوگیري میدولت با عدم واگذاري.2
شود.هی از شهروندان داده نمیرانت به گرو-یک

سازد.تر را فراهم میتر و مطلوبي ارزانرریزي شهشانس برنامه-دو
سازد.تغییرات ضروري آنها را در شهرها ممکن می-سه

سازد و از رانت با دریافت اجاره دائمی امکان گسترش واحدهاي استیجاري را در آینده ممکن می- چهار
شود.حاصل از برنامه نیز جلوگیري بیشتري می

مباحث حقوقی مسکن استیجاري-4-5-2
اند که در ایران هم شاید مفید باشد از جمله:هاي استیجاري مقررات گذاردهدر اروپا براي مسکن

تواند آن را خود بفروشد.هاي نزدیک واگذار نماید. ولی نمیتواند مسکن را به اوالد و فامیلساکن می- یک
تواند واحد خود را به شهرداري برگرداند.ساکن هر وقت بخواهد، می-دو


