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 تاریخچه قوانین و مقررات و دیگر عوامل اثرگذار 

 در شهرسازی معاصر و تحوالت آن
 سهراب مشهودی

 1394مهر 

 

 ام شهرسازانه جدیداولین اقد -1

، اواخر قرن گذشتهاولین اقدام شهرسازانه جدید در  

شاه، با تأسیس"اداره جلیله پلیس ناصرالدیندر زمان 

.ش به ریاست "كنت ه  1259دارالخالفه احتسابیه" در 

 مونت فرت" شكل گرفت.

ن مدون: تدوین مقرراتي در باب امور شهري از سوي اولین قوانی -1-1

 "فرت" شامل:

 مباحث مربوط به نظافت 

 لزوم تهیه نقشه و اطالع آن به اداره احتساب 

 هداري بناهاي مخروبهچگونگي نگ 

 عدم تجاوز به معبر 

 شیوه احداث دكاكین جدید 

 عديباقدامات  -1-2

 هاقانون شهرداري -یك

 1283با عنوان "قانون بلدیه" در سال  قانون شهرداري 

دخالت در امور شهري را براي برای اولین بار هجري شمسي، 

 بخش عمومي میسر ساخت.

 با هدف اصلي زیر:

 یس بلدیه فقط منافع شهرها و ایفاي مقصود اصلي تأس

 نیازهاي اهالي شهرنشین است.

-ه ناصرالدینق( تعیین اولین شهردار بوسیل)هـ. 1300 -دو

 خان ملقب به مهندس باشی(شاه )میرزا عباس
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های سازیتور اولین خانه)هـ.ق( دولت بیات دس 1323 -سه

بوسیله بانک رهنی صورت  1325دستگاه که در  400ارزان، 

 پذیرفت.

 عقاد انجمن شهر تهران)هـ.ق( قانون ان 1325 -چهار

هزارمتری  450)هـ.ق( مسابقه برای احداث شهرک  1329 -پنج

 پارستهران

 داخله تشكیل دفتر فني وزارت 1310-شش

، استخدام تعدادي مهندس از 1320و  1310هاي در دهه 

خارج و تشكیل دفتري در وزارت داخله )كشور( دخالت در 

 تر صورت پذیرفت:طرح شهرها با شكل گسترده

هاي هاي غربي )طراحي و ساخت خیایانباتوجه به گرایش 

روسازي شهرها گردید. از رو(، سعي در اتومبیلاتومبیل

اولین اقدامات این گروه تدوین مقررات "احداث و توسعه 

( و به قانون بدل شد است )با تصویب مجلس 1312معابر" در 

آن احداث تعدادي معبر "عمود برهم" در  نتیجه عملي

 شهرهاست، كه به عنوان مصلوب كردن شهرها شهرت دارد.

سرتیپ بوذرجمهري شهردار تهران براساس  1313در سال  

همین مقررات و با روش بارون هوسمان شهردار قرن گذشته 

 پاریس، شهرسازي تهران را آغاز كرد.

یکی از اثرگذارترین قوانین  این قانون،"

 "شهرسازی معاصر ایران است

نامه ساختماني شهر تهران )مصوب انجمن شهر دور ششم در آئین -1-3

 (31/4/1321تاریخ 

كه براي اولین بار ضوابط مدون نامه در این آیین 

، حاوی نکات مثبت فراوانی سازداحداث بنا را مطرح مي

 است.

توان نام مه، عناوین زیر را مينااز نكات مثبت این آئین

 برد:



تاریخچه قوانین و مقررات و دیگر عوامل اثرگذاار در هرراذذامع مراوذذر و 

 3  226مقاله  /تحوالت آن

 

 ساختمان لزوم تهیه نقشه -یك

 هاي فني براي احداث بنارائه توصیها -دو

هر از طریق ارتباط بین ارتفاع بنا و شهماهنگي با  -سه

 آمدگي، پخ و غیرهعرض گذر، پیش

 رورت پرداختن به نماي مناسب ابنیهض -چهار

نامه موجود است كه مهم در این آئین عالوه دو نقطه عطفبه

 نقش عمده در تحوالت آتي شهرها دارد: 

بندي( مثل تعیین اعمال نوعي مقررات زونینگ )منطقه -اول

 منطقه بازرگاني و اداري، مسكوني و صنعتي است.

كه نسبت سطح بناي مسكوني سطح كل  68ماده براساس  -دوم

موجب شكست ساخت سازد كه درصد محدود مي 40زمین را به

 شود.و سازهاي سنتي حیاط مركزي مي

فاع ساختمان حداکثر ارتبراساس این ماده،  -23ماده  -سوم

 در بر گذرها عبارتست از:

متر، حداکثر ارتفاع ساختمان  8برای گذرهای کمتر از 

 متر؛  10

متر، برای عرض معبر بعالوه یک  15تا  8برای گذرهای 

 چهارم آن

متر، آزاد لکن حداقل ارتفاع  15از  برای گذرهای بیش

متر، برای ارتفاع بیشتر از  15دو طبقه؛ در گذرهای تا 

نشینی حد یاد شده، باید به اندازه اضافه ارتفاع عقب

 شود.

 

 

 هاي ناشي از برنامه عمراني دوم كشورطرح -1-4

( براي 1334تا  41در اجراي برنامه دوم عمراني ) 

چندین شهر از جمله اصفهان، سنندج، بیجار و ارومیه 

توسط كارشناسان آمریكایي، اصل چهارم طرح تهیه 

 شود.ميشهرسازی 

گرچه شاید عنوان اولین طرح شهري جدید را باید به "طرح 

توسط "كارل فریش" براي همدان  1307جامع همدان" كه در 

 ، نسبت داد.تهیه شد



تاریخچه قوانین و مقررات و دیگر عوامل اثرگذاار در هرراذذامع مراوذذر و 

 4  226مقاله  /تحوالت آن

 

 هاشهرداري اصالح قانون -1-5

، از این سال به 1345ها در با اصالح قانون شهرداري 

سپس  که ،ر كشور نضج گرفتهاي شهري به شكل فعلي دبعد طرح

با قانون تغییر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت 

 ، قطعیت یافت.1353مسكن و شهرسازي در 

نی مسکن به مسکن و وزارت آباداقانون تغییر نام  -2

 شهرسازی

قانون تغییر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت  

با  1353تیر  16، مصوب 1مسكن و شهرسازي و تعیین وظایف آن

هاي امروزین توان زیربناي طرحهاي بعدي را عمالً مياصالحیه

 دانست.

 : تعاریف1ماده 

ي شهري به هااز نظر اجراي این قانون، تعاریف طرح 

 این شرح است:

 رسازی در قانون تغییر نامهای شهانواع طرح -2-1

 طرح جامع سرزمین -2-1-1

طرح جامع سرزمین، طرحي است كه شامل استفاده از  

هاي ملي و اقتصادي از مشيها و خطسرزمین، در قالب هدف

طریق بررسي امكانات و منابع مراكز جمعیت شهري و 

هاي توسعه و گسترش شهرها و شهرك روستایي كشور و حدود

هاي صنعتي و كشاورزي و مراكز فعلي و آینده و قطب

هاي عمراني جهانگردي و خدماتي بوده و در اجراي برنامه

 یجاد نظم و هماهنگي نماید.هاي عمومي و خصوصي ابخش

هاي در دست تهیه در این راستا عبارتند از: طرح طرح 

اي )یك هاي ناحیهاي و طرحطقهكالبدي، ملي، طرح كالبدي من

 یا چند شهرستان(.

 طرح هادي -2-1-2

                                                           
 15/5/1353مورخ  8615هماره رومنامه رامي  - 1
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طرح هادي عبارت از طرحي است كه در آن جهت گسترش  

هاي شهري، براي آتي شهر و نحوه استفاده از زمین

منظور حل مشكالت حاد و فوري شهر و عملكردهاي مختلف به

كه  مدت و مناسب براي شهرهایيهاي كوتاهحلارائه راه

ها معموالً شود. )این طرحداراي طرح جامع نیستند تهیه مي

هزار نفر تهیه شده و وظایف طرح  25براي شهرهاي زیر 

  تفصیلي هم در آن جاي دارد(.

 های شهری در ایران این قانون عماًل تهیه طرح

بوده است و برای برخی از شهرها حتی بیش از 

 یک طرح بر این اساس تهیه شده است.

 طرح جامع شهر -2-1-3

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتي است كه در آن  

هاي بندي مربوط به حوزهنحوه استفاده از اراضي و منطقه

 -تأسیسات -كشاورزي -اداري -بازرگاني -صنعتي -مسكوني

خطوط  -هاي عمومي شهرينیازمندي -يتسهیالت شهر -تجهیزات

 -فرودگاه -رمینال(حل مراكز انتهاي خط )تم -كلي ارتباطي

بنادر و سطح الزم براي ایجاد تأسیسات و تجهیزات و 

هاي مربوط تسهیالت عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولویت

شود و ضوابط و مقررات مربوط به كلیه به آنها تعیین مي

موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي 

گردد. طرح جامع م ميتاریخي و مناظر طبیعي، تهیه و تنظی

 شهر، برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

 طرح تفصیلي -2-1-4

طور مشروح و طرح تفصیلي عبارت از طرحي است كه به 

دقیق به تمامي اجزاء و اركان یك شهر نظر دارد و  

براساس معیارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه 

محالت مختلف شهر و هاي شهري، در سطح استفاده از زمین

موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یك از آنها و وضع 

دقیق و تفصیلي شبكه عبور و مرور و میزان تراكم جمعیت و 
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هاي مربوط به تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولویت

مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكالت شهري و 

شود و ن تعیین ميموقعیت كلیه عوامل مختلف شهري در آ

ها و مشخصات مربوط به مالكیت براساس مدارك ثبتي نقشه

 گردد.تهیه و تنظیم مي

 طرحهای جامع و تفصیلی  چگونگی تحقق -2-2

، عدم تحقق طرحهای جامع و تفصیلی در سطحی قابل قبولبا 

و  گشتاحتمال وجود مشکل در اساس آن را مطرح بتدریج 

عملکرد به اتخاذ تصمیم برای بررسی  1360باالخره در سال 

 سال اول آن انجامید. 25های جامع در طرح

 ترتیب که: نتایج این بررسی کامالً ناامیدکننده بود، بدین

حدود  درصد143تا درصد  69های جمعیتی از بینیپیش -یک

)البته یک نمونه عجیب  بینی اتفاق افتاده بود.پیش

 صد نیز وجود داشت(در 289

 از یک دهم در های اقتصادی وضعی بدتر داشت.بینیپیش -دو

درصد در  70بخش کشاورزی تا دو برابر بخش خدمات و 

  .صنعت

 ددرص 50های خدماتی غیرانتفاعی کمتر از کاربری -سه

 درصد 60درصد( و سبز  42) شده بود. محقق

طرح تحقق دود و جهت توسعه عمدتًا در جهت خالف ح -چهار

 شده بود.

بود، در  درصد15اخت و سازهای بیرون محدوده حدود س -پنج

درصد سطح شهرها ساخته نشده  20حالی که هنوز حدود 

 باقی مانده بود.

ها، ولی معابر از نظر مقدار سطح معابر بیش از طرح -شش

 از نظر مکان ساخت مغایرتهای با طرح داشت.

شکل گرفته درصد اختالف  15 با حدودتراکم ساختمانی  -هفت

 بود.
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و تقسیمات شهری )محالت، نواحی و غیره(  ساختار -هشت

 شکل نگرفته بود.اصوالً 

های جامع و تفصیلی وجود دارد که دو عامل علل مختلفی در ناکامی طرح

 قانونی در آن نقش اساسی دارند.

 5نقش کمیسیون ماده  -یک

شهرسازی و معماری با در قانون تغییر نام شورایعالی 

وزارتخانه مرتبط به امور شهری مسئول بررسی  11مشارکت 

به  یهای سرزمین و جامع شهری گشت و کمیسیونو تصویب طرح

ان کامالً مرتبط بر گار 5نام کمیسیون ماده پنج با عضویت 

شهرسازی )آموزش، میراث، کشاورزی، شهرداری، استانداری 

های ول بررسی و تصویب طرحمسئ کننده طرح(و مشاور تهیه

 تفصیلی شد.

توانست در این کمیسیون تغییرات طرح تفصیلی را نیز می

 طول تحقق طرح مورد تأیید و تصویب قرار دهد.

 بدل گشت: که خود به شمشیری دودم

توانست انعطاف الزم را در از یکسو این کمیسیون می -

شد، بوجود آورد و های صلب و خشکی که تهیه میطرح

 آنرا مرتبًا با تحوالت بروز سازد.

بتدریج با  ،و از سوی دیگر همچنان که اتفاق افتاد -

بخصوص آنهایی که دارای قدرت  ،درخواست شهروندان

 ساخت.ها را از محتوی خالی میفشار هم بودند، طرح

 نقش کمیسیون ماده صد -دو

ها برخورد قانونی با براساس ماده صد قانون شهرداری

شهری، به این کمیسیون واگذار متخلفین ساخت و سازهای 

شد، که ترکیبی تقریبًا غیر فنی داشت با یک قاضی، 

% احکام 90فرماندار و رئیس شورای شهر، درنتیجه بیش از 

انجامید و با این کمیسیون به تخریب بخش مورد تخلف نمی

 شد.بخشش با جریمه حل می
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حکام تخریبی هم کمتر از ده درصد آن در بعالوه از ا

افتاد. لذا باتوجه به نحوه عمل این عمل اتفاق می

کمیسیون عماًل انجام تخلف در ساخت و ساز به عنوان یک 

عرف در شهرها جای خود را باز کرد، حتی در مواردی 

شد زیادی بوسیله کارکنان شهرداری به شهروندان توصیه می

 شد(لف به شهرداری پردخت می)چون درآمد حاصل از تخ

 های جامع و تفصیلیرویکرد تغییر در تهیه طرح -2-3

مباحث فوق بتدریج به پررنگ کردن رویکردی انجامید، 

حل ها را تنها راهکه تغییرات اساسی در تهیه این طرح

دانست و به شرحی که خواهد آمد، به این رفع مشکالت آن می

 سوی هدایت شد.

 شهرسازیانقالب و  -3

 انقالب و انقالب تأمین اراضی سکونت شهری -3-1

حدوث انقالب کارشناسان مسکن و شهرسازی نیز با 

از موقعیت انقالبی برای رفع موانع سود  ،خواستند که

به شدت و سرعت رواج  "ملی کردن زمین"جویند و نظریه 

یافت و فراگیر شد. کمیسیون از سوی دولت مأمور، بررسی 

این امر شد و با وجود توافق تمام اعضایش بعلت احترام 

 "ملی کردن زمین" خصوصی شهروندان اسالم به مالکیت

که عضو  روحانیونگشت، الکن با کمک یکی از  ناممکن

وات )بجای کمیسیون بود، این امر به ملی کردن اراضی م

تمام اراضی( تغییر شکل یافت. زیرا در اسالم اراضی موات 

تواند مالک داشته وفقیه قرار داشته و نمیدر اختیار ولی

 باشد.

در عمل نیز تقریبًا تمام اراضی بایر شهری، اراضی 

عرضه زمین موات خوانده شد. این امر در سطح وسیعی به 

نیز در همین  "مسکنبنیاد "برای سکونت منجر شد و  ارزان

 رابطه تشکیل شد.
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در شهرها با  (یا بسیار ارزان)عرضه زمین مجانی 

چند مشکل هم ایجاد کرد، از جمله افزایش  ،تمام فوایدش

مهاجرت روستاییان به شهرها و در موارد زیادی ساخت و 

)وقتی این اراضی  .ها شهریسازها خارج از حدود طرح

 های مصوب بودند(بیرون طرح

البته این امر اخیر، منجر به رویکردی گشت، که به 

ها انجامید. تهیه این طرح سازی زمینهای آمادهتهیه طرح

رواج داد های شهری طرح براساس عالوه بر اینکه ساخت وساز

اصوالً در فرایند  ،تأمین زمین برای خدمات سوق دادبه و 

عتالی بسیار به ا وهای شهری فصل جدیدی را گشود تهیه طرح

 شهرسازی کشور کمک نمود.

بوسیله مجلس  1365قانون زمین شهری باالخره در سال 

 لغو گردید.

 ی شهرسازیورود سیاست و انقالبی گری به عرصه فن -3-2

امر دیگری که اتفاق افتاد، برای اولین بار بطور 

رسمی مباحث فنی شهرسازی به طور مستقیم به امری سیاسی 

-دالت اقتصادی و اجتماعی تراکمبدل گشت و در راستای ع

-درصد در طرح 600تا  80که از  را های مختلف شهر تهران

ساختمانی در  های مصوب تعیین شده بود، لغو و تراکم

 اعالم شد. 120تمام شهر 

البته مباحث دیگری مثل لغو حق مرغوبیت و غیره نیز 

 در این راستا شکل گرفت.

معماری و اثرات آن در ورایعالی شهرسازی و شمصوبات  -4

 ها شهریتحوالت طرح

چند مصوبه و دستورالعمل دیگر هم در تحوالت شهری 

 بسیار اثر گذار شوند:

 الیشورایع 1369دیماه  24مصوبه فوق اثرگذار  -4-1
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العاده عرضه زمین با قانون زمین شهری، مهاجرت فوق

ها و رویکرد به شهر کم تراکم موجب به شهرها، لغو تراکم

شهرها شد و جمع این عوامل بتدریج در  افقی وسعه شدیدت

سیاسی رویکردی مخالف رویکرد انقالب  و عرصه اجتماعی

یک تراکم )آنهم کم( برای هر شهروندان را شکل یعنی 

 داد.

طور فشاری که به دولت برای تأمین این امر و همین

به تصویب  1369دیماه  24شد در هزینه شهرها، وارد می

 :ی در شورایعالی شهرسازی و معماری انجامید کهامصوبه

کل نظام شهرسازی کشور را تغییر داد )یا بهترست گفته 

 گوید:شود منهدم کرد( خالصه این مصوبه می

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بمنظور نیل به "

 اهداف:

زمین در شهرها برای استفاده بیشتر و بهتر از سطح  -

سازی، تشوی به به بلند مرتبهاسکان جمعیت و تشویق 

 نماید کهاعالم می سازی و چند مورد دیگر،انبوه

توانند به افزایش تراکم متوسط جمعیتی شهرها می

% 25ناشی از افزایش تراکم ساختمانی تا حداکثر 

 ."بپردازند

ها بخش نانوشته این مصوبه رویکرد خودکفایی شهرداری

 ران شهرها بود.و حذف تدریجی کمکهای دولتی برای عم

اجرای این مصوبه بوسیله شهرهای بزرگ و تهران با 

های شهری ایران پاره شد عماًل شیرازه نیمه گسسته طرح

و در عمل )فروشی و متعاقب آن کاربری فروشی و تراکم

 به یک عرف در شهرسازی کشور بدل شد. (شهرسازی فروشی

عواقب اینگونه برخوردها باعث مخالفت بخش اعظم 

رشناسی و اجتماعی در شهرها گشت. چند شهردار زیر کا

این فشارها مستعفی شدند و یا برکنار گردیدند و 

 جالب اینست که تقریبًا هیچوقت و هیچکس به مسبب اصلی
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رخورد نکرد و ب 69دیماه  24یعنی شورایعالی و مصوبه 

 از آن انتقاد ننمود و لغو این مصوبه درخواست نکرد.

 مهم و مقدار اثر گذاریشان بر شهرسازیبات دیگر مصو -4-2

ریزی در ایران، بودن نظام برنامه "بخشی"بعلت 

 ،به هیچ عنوان ،های مسئول تأمین خدمات شهریوزارتخانه

تفصیلی مصوب نبوده و  های جامع ومجبور به تبعیت از طرح

-های خدماتی مربوطه در راستای این طرحاستقرار کاربری

و این یکی از بزرگترین مشکالت تحقق نمایند های محقق نمی

 .1های شهری در ایران استطرح

حلی برای شورایعالی با چند مصوبه کوشش نمود که راه

تأمین )الاقل( زمین این خدمات فراهم آورد. ازجمله آنها 

 توان به مصوبات زیر اشاره نمود:می

 شورایعالی 7/2/66مصوبه  -یک

توانند در قبال اضافه هایی میشهرداری"گوید: که می

ارزشی که برای هر یک از قطعات اراضی شهر، براثر ضوابط 

های ساختمانی و کاربری اراضی بندی و تعیین تراکممنطقه

بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد 

شود، عوارض اختصاصی به تناسب اضافه ارزش حاصله وصول می

  ."ی و صرف عمران شهر نمایندو در حسابی جداگانه نگهدار

که عماًل در هیچ شهری این حساب جداگانه تشکیل نشد و 

های انتفاعی بوسیله عوارض اضافه تراکم و کاربری

های جاری گشت و حتی یک شهرداری جذب و اغلب صرف هزینه

نیز  و دیگر خدماتمتر زمین برای آموزش، درمان،  

 خریداری نگردید.

می و خدماتی شهرها مربوط به تأمین فضاهای عموضوابط و مقررات  -دو

 3/10/69مصوبه 

                                                           

. رجوع شود به مقاله "سبکی فکر و سنگینی واقعیت در شهرسازی معاصر ایران"  1

 . سهراب مشهودی
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مالکان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به 

بندی، تفکیک و محدوده خدماتی شهر و کسب اجازه قطعه

سازی باید نسبت به مازاد هزارمترمربع در ساختمان

% 55% اراضی، دیگر شهرها 50هزارمتر  200شهرهای کمتر از 

 % زمین خود را واگذار نمایند.70ن و تهرا

این مصوبه عماًل هیچگاه )و یا بسیار اندک(  تحقق 

گردید و عماًل توجهی به آن صورت نگرفت، زیرا با تصویب 

های جامع و ورود اراضی به شهر عمالً دیگر جایی برای طرح

ماند. در حالی که ها باقی نمیو گرفتن زمین "زدنچانه"

اسان )یا شهرداریهایی( بودند، که از سوی دیگر کارشن

تغییر کاربری زمین از بایر و کشاورزی و  ینحتی اول

-های شهری را هم شامل همین قانون میغیره به کاربری

 دانستند.

 قانون تعیین وضعیت اراضی -سه

فشارها مردم که اراضی تعیین شده آنها برای خدمات 

قانونی در ماند، باالخره به وضع مالی بالتکلیف می

)با تفاصیلی  ماه 18که فقط  در مجلس انجامید. 2/9/1367

سال( برای تملک اراضی خدماتی به شهرداری و  5حداکثر 

داد و عمالً شهرهای کشور را از های مربوطه وقت میسازمان

 های شهری خالی نمود.نظر تأمین خدمات در طرح

 -های ساختاریها به طرحرحطتغییر رویکرد تهیه  -5

 راهبردی

تمام موارد یاد شده و فشارهای افکار عمومی شهرسازی 

یک کمیته مشترک در  1370در سال  :کشور موجب شد که

وزارت مسکن و شهرسازی )وقت( با عضویت وزارت کشور، 

جامعه مهندسان مشاور، جامعه مهندسان مشاور و انجمن 

صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز تشکیل و با بررسی 
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های جدیدی را پیشنهاد نمایند ق مشکالت، طرحیطوالنی و عم

 یده شد.راهبردی نام -که ساختاری

های ساختاری و یا راهبردی رایج البته احتماالً با طرح

هایی داشته باشد، زیرا از آنها توانست تفاوتدر غرب می

الگوبرداری نشد، بلکه معتقد بود برای انعطاف در تهیه 

ها فقط باید ساختار شهر را در طرحی ها و تحقق طرحطرح

 واگذاشت.ایی گیری باقی را به راهبردیهشخص نمود و شکلم

به بعد در تعدادی از شهرها از  75این طرحها از سال 

های جامع و تفصیلی جدید تهران به کار گرفته جمله طرح

 شد.

ولی به سرعت با مخالفتهایی مواجه گشت، بخصوص بعلت 

ارائه ناقص آنها که فاقد جداول سقف و کف )در تهران( 

آنجا که  های مختلف بود و ازپذیری پهنهبرای کاربری

مراجعه و تجاری  های انتفاعیکاربریشهروندان فقط برای 

کردند، عمالً استقرار خدمات غیرانتفاعی به صفر رسید و می

 تر رفت.های گذشته نیز پایینحتی از حدود طرح

عمالً  ،از دو سال پیش شورایعالی با بازگشت به عقب

ها طرحها خودداری نمود و دیگر از قبول و تصویب این طرح

 .بازگشترویه سابق را به 

 تیجاریمسکن در اراضی اس -6

در طرح جامع اول مسکن که در دهه هشتاد و تهیه شد، 

درصد هزینه مسکن  50تا  40با توجه به اینکه حدود 

مربوط به زمین است و برای برداشتن این بار از دوش 

خانوارها کم درآمد، احداث مسکن در اراضی استیجاری 

قع شد در این شکل شهروند بجای پرداخت پول مدنظر وا

ای بابت اراضی پرداخت زمین آنهم در ابتدای کار، اجاره

 کند.می
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این طرح حدود قابل تحمل عرضه این اراضی در هر سال 

ه رسازی اراضی بوسیله اجارا تعیین نموده بود و آماده

وری . دولت هم با بهرهپذیرفتباید صورت میدهنده )دولت( 

در سطحی  "مسکن مهر"از این قانون و تغییر نام آن به 

تر از حدود برنامه و اغلب در اراضی بایر بسیار وسیع

و در بسیاری از موارد خالف جهات  "هسازی نشدآماده"

های جامع و تفصیلی به توزیع زمین در شهرها توسعه طرح

های مسکن که لطمه وسیعی به شهرها و برنامه پرداخت.

د آورد و بعالوه به تورمی شدید در کشور منجر شد، در وار

برداری آنها نیز بدالیل زیر قابل بهرهحالی که بخش اعظم 

 :نیستند

 نبودن اراضی و خدمات شهری ضروریآماده -یک

ران شدن ساخت و ساز و عدم امکان انجام بنا با گ -دو

 قیمتهای اولیه 

 زند.میهایی که به توسعه موزون شهرها آسیب -سه

 1394شهرسازی در وضعیت  -7

و آغاز قرن جدید با آنچه چهارده در اواخر دهه آخر قرن 

 : که بر سر شهرسازی آمد از جمله 

نظام مهندسی "قرارگیری شهرسازی در زیر شاخه  -1

رای در حالی که نه  25با یک رای از کشور  "ساختمان

و نه اگر  "مهندسی ساختمان است"شهرسازی زیر شاخه 

باشد نباید قدرتش این اندازه کم باشد. بعالوه از 

-آنجا که برای انتخاب تمام مهندسان به همه رای می

% آراء را دارند، 50دهند و مهندسان عمران بیش از 

در واقع شهرسازی که در لیست آنها قرار دارد )که 

شود. معمواًل لیسانس عمران دارد( همواره انتخاب می

رسازی که اصواًل نباید زیرشاخه مهندسی در واقع شه
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ساختمان باشد در همین ساختار هم جایی در شأن خودش 

 ندارد.

-سال عملکرد تهیه طرح 45همانطور که گفته شد بعداز  -2

های شهری براساس مبانی یاد شده و شکست آن، بازگشت 

 دوباره بهمان وضعیت.

گم شدن در زیر مشکالت مسکن، وقتی در وزارت مسکن و  -3

شهرسازی همراه مسکن بود، بخصوص با انجام مسکن مهر 

 های شهرسازی مستقر شدند.که در اغلب شهرها خالف طرح

در ادغام وزارت مسکن و  ،تواندآخرین آن که می -4

پیکر راه و با وزارتخانه اجرایی و غولشهرسازی 

تجلی یابد )که احتمااًل منجر به دفن شهرسازی زیر 

شهرسازی در نقطه صفر ایستاده  شود(راههای کشور می

فنون وری از ای قوی و بهرهاراده ،است و عظیم راسخ

ضروری، روز آمد، برای فرار از این نقطه  و علوم

  تام دارد.


