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هاي نوین شهرسازي چکیده سخنرانی: ضرورت رویکرد به طرح
نمونه موردي

هاي سیال شهريطرحبررسی گام دوم در 
سهراب مشهودي-سخنران

طرح مسئله:-1

دیگر کمتر وجود دارد و مطالعـات فـراوان،   ،هاي جامع و تفصیلی سنتینیاز به اثبات شکست طرح
براي تغییر آنها مؤید این امر است.5مصوبات متعدد کمیسیون ماده ها در پایان دوره طرح و نتایج طرح

هاي سنتیعلل ناکامی طرح-2

و شوند که انگار زمین ملی است و فاقد مالکیت خصوصـی  ریزي میاي برنامههاي سنتی به گونهطرح-یک
خریـد امـالك واقـع    هاي دولتی مرتبط داراي منابع هستند که به راحتی قادر به ها و بخشیا شهرداري
شوند.در طرح می

اعتنا هستند.هاي سنتی به تغییرات شدید شهر، مقتضیات اقتصادي و اجتماعی شهرها بیطرح-دو
هـائی هسـتند کـه مکـان     هاي سنتی فاقد امکان مشخص کـردن اراضـی جـایگزین بـراي کـاربري     طرح-سه

دهند.به علل مختلفی به عملکرد دیگر تغییر کاربري می،پیشنهادي
تـی و  هـاي دول امـالك واقـع در طـرح   وجود مصوبات قانونی مانع، از جملـه قـانون تعیـین وضـعیت    -چهار

ماه)18ها (شهرداري

هاي سیالطرحگام دوم يهاویژگی-3

ترین زمین.تعیین تمام اراضی مناسب براي هر کاربري به جاي تعیین یک زمین به عنوان مناسب-یک
.هاي قابل استقرار در یک زمینتعیین تمام کاربري-دو

تثبیت کاربري در هر زمین باتوجه به خواست متقاضی، مالک و تبادل اضافه یـا کـاهش ارزش ناشـی    -سه
از استقرار کاربري.

تعیین سقف جمعیتی و از آن طریق سقف زیربناي هر یک از تقسیمات شهري، که زیربنا براي تراکم -چهار
هائی که بتوانند براساس ضـوابط از اضـافه   پایه و اعطاي اضافه زیربنا نسبت به تراکم پایه به زمین

تراکم استفاده نمایند.
تدوین ضوابط احداث بنا و تراکم براساس:-پنج
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وري از اشعه خورشید و فاصله نسبت به ارتفاع.قوق همسایگی از بهرهحفظ ح-پنج-1
هماهنگی با مباحث شهري از جمله تبعیت از عرض معبر، توان آمد و شدهاي معبر، ویژگی -پنج-2

منطقه مورد استقرار، عدم استقرار مناظر شهري و ...
ربناي پایه در هر منطقه.عدم عدول از سقف تعیین شده براي زیربناي بیشتر از زی-پنج-3
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