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سخــن مدیـر مسئـــول
سهیال صادق زاده

    طبــق قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز، حــق هــر فــرد و خانــواده 
ایرانــی اســت. بــر ایــن اســاس دولــت موظــف شــده بــا رعایــت اولویــت بــرای آنهــا کــه نیازمندترنــد بــه خصوص 
روستانشــینان و کارگــران، زمینــه اجــرای قانــون را فراهــم کنــد. بــه تبــع ایــن قانــون مســئله تامین مســکن در 
ــا ششــم توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی کشــور در قالــب سیاســت  ها و  تمامــی برنامه هــای اول ت
رویکردهــای مختلــف بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اصلــی ســاکنین شــهرها در کنــار غذا و پوشــاک مطــرح بوده 

ست.  ا
امــا تعریــف مســکن چیســت؟ آیــا متقاضیــان مســکن صرفــا بدنبــال یــک ســرپناه و یک ســقف باالی سرشــان 
هســتند؟ آیــا کیفیــت هــای زندگــی نظیــر آســایش، ســرزندگی، ایمنــی و امنیــت، دسترســی پذیــری، زیبایــی 
بصــری و ... در برنامــه تولیــد مســکن پیــش بینــی شــده اســت؟ کــدام اســتانداردها و دســتورالعمل هــا در رونــد 
توســعه مســکن مــورد نظــر برنامــه ریــزان و طراحــان قــرار دارد؟ آیــا متقاضیــان مســکن از برنامــه هــای تولیــد 

مســکن در هــر مقیاســی چــه در مقیــاس ملــی چــه در مقیــاس محلــی آگاهنــد؟ 
ایــن پرســش هــا و پرســش هــای دیگــری در فراینــد ســاخت و توســعه مســکن همــواره مطــرح بــوده و هســت. 
بــه مــوازات پرســش هــای فــوق مســئله تامیــن منابــع مالــی بــرای ســاخت مســکن بــه ویــژه بــرای گــروه های 
کــم درآمــد در کنــار ســایر مســائل اقتصــادی- اجتماعــی نیــز یــک چالــش اساســی و مهــم محســوب میشــود. 
همچنــان کــه در ســر مقالــه ایــن نشــریه نیــز، چگونگــی تامیــن مســکن مناســب بــرای خانوارهــا را بــه عنــوان 
معضلــی از آغــاز مهاجــرت بــه شــهرهای بــزرگ مطــرح گردیــده و یــا در مقالــه دیگری دســت یافتن به مســکن 

را بخصــوص بــرای قشــر جــوان و خانــه اولــی هــا بــه عنــوان رویایــی دســت نیافتنــی عنــوان گردیــده اســت.  
امــا مهمتریــن دالیلــی کــه مــا را بــر آن داشــت تــا موضــوع ایــن شــماره نشــریه را بــه »مســکن« اختصــاص 
دهیــم عــالوه بــر دغدغــه مســئولین در تولیــد مســکن کــه آن را در اصلــی تریــن ردیــف برنامــه هــای دولــت و 
شــهرداری ها قــرار داده، توجــه بــه مبحــث کیفیــت در ســاخت و توســعه مســکن بــوده اســت. از اینــرو محوریت 
نهمیــن شــماره نشــریه بــه موضــوع مســکن اختصــاص داده شــد تــا از زاویــه دیــد طراحان شــهری بــه چالش  ها 

و معضالتــی کــه اکثــر مجموعــه هــای مســکونی بــا آنهــا مواجــه بــوده انــد نیــز پرداخته شــود.
در ایــن شــماره از نشــریه تعــداد 9 مقالــه بــه مســائل و چالــش های مســکن اختصــاص یافتــه، تعــداد 7 مقاله در 
ارتبــاط بــا ســایر موضوعــات مرتبــط بــا طراحــی شــهری ارائــه شــده، دو مصاحبه بــا مشــارکت مدیران با ســابقه 
ســازمان نوســازی شــهر تهــران کــه در نوســازی بافتهای فرســوده شــهری و در ارتباط با ســاخت مســکن مقرون 
بــه صرفــه تــالش بســیاری کرده  انــد تنظیــم گردیــده همچنیــن گزارشــی از دو نشســت تخصصــی در زمینــه 
مســکن ارائــه شــده اســت. ســایر بخــش هــای نشــریه نظیر مســابقات دانشــجویی کــه به معرفــی زاغه نشــینی 
در هنــد پرداختــه، معرفــی مجموعــه ســه جلــدی کتــاب بــا موضوع آشــنایی بــا معمــاری بــرای کــودکان 3 تا 7 
ســال و همچنیــن گزیــده خبرهــای مهــم در ارتبــاط بــا مســکن نیــز تــالش دســت انــدرکاران نشــریه اســت که 
الزم میدانــم از عزیزانــی کــه در ارائــه مقــاالت و یادداشــتها، گــزارش هــا و انجــام مصاحبــه هــا و پیاده ســازی آنها 

همــکاری و مشــارکت نمــوده انــد تشــکر و قدردانــی نمایم. 
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یادداشت سردبیر
سـیدعلی صفـوی، عضـو هیـات علمی 
گروه شهرسازی دانشـگاه تربیت مدرس
sasafavi@modares.ac.ir        :ایمیل

»عوامــل تاثیرگــذار بــر کیفیــت 
ــکن«   ــرای مس ــی و اج طراح

  بــر اســاس هــرم مازلــو بعــد از 
)آب، هــوا،  فیزیولوژیــک  نیازهــای 
ــاز  ــن نی ــت، بنیادی تری ــذا، ...(، امنی غ
انســان اســت و "مســکن" مهمتریــن 
ــده امنیــت و عامــل دوام  تامیــن کنن
ــر  زیســت وی محســوب می شــود. ه
چنــد در هــرم مازلــو، عــزت نفــس و 
خودشــکوفایی در مراتــب نیازهــای 
ــی در  ــت ول ــده اس ــده ش ــی دی عال
ــر  ــر عم ــو در اواخ ــه مازل ــری ک بازنگ
نســبت بــه هــرم خــود داشــته اســت، 
بــه ایــن بــاور رســید کــه ایــن نیازها و 
الیه هــا، رابطــه طولــی بــا هــم ندارنــد، 
بلکــه در هــر مرحلــه از تامین شــرایط 
ــه  ــاز ب ــاس نی ــراد احس ــتی، اف زیس
ــد. یــک فــرد هرچنــد  احتــرام را دارن
ــک  ــن ی ــوان تامی ــت ت ــن اس ممک
مســکن ســطح بــاال را نداشــته باشــد، 
ــاز  ــی شــناختی و نی ــا حــس زیبای ام
بــه مــورد احتــرام گرفتــن در او از بین 
ــت  ــه کیفی ــه ب ــت. توج ــد رف نخواه
در توســعه و ســاخت مســکن نوعــی 
احتــرام بــه اســتفاده کننــده از آن 
اســت کــه قطعــاً مــورد توجــه بهــره 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداران از آن ق ب

در بســیاری از مجموعه هــای بــزرگ 
ــر  ــال های اخی ــه در س ــکونی ک مس
بــا ســرعت زیــادی ســاخته شــدند، 
ــوب  ــول محس ــری مغف ــت ام کیفی
می شــود. از کیفیــت در ســاخت 
مصالــح  از  اســتفاده  و  مســکن 
مناســب و ســازه های مقــاوم تــا 
کیفیــت طراحــی شــهری و ایجــاد 
فضاهــای مناســب بــرای بــازی 
ســالمندان،  حضــور  کــودکان، 
فقــدان فضاهــای دوچرخــه مــدار و 
ــرای گــذران اوقــات  ــا فضاهایــی ب ی
فراغــت شــهروندان و بــروز تعامــالت 
اجتماعــی بیــن آنهــا. ایــن امــر 
در واقــع نوعــی بی احترامــی بــه 
ســاکنین و بی توجهــی بــه نیازهــای 
ادراکــی و روانــی آنهــا محســوب 
ــن بی توجهــی،  ــات ای می شــود. تبع
ــکل  ــی ش ــا حت ــن و ی ــن رفت از بی
ــه  ــر ب ــق خاط ــس تعل ــن ح نگرفت
مــکان اســت. شــهروندانی که از ســر 
ناچــاری و نیــاز در آن فضــا زندگــی 
از  خوشــی  دل  قطعــاً  می کننــد 
ــه  ــد و ب ــکان ندارن ــور در آن م حض
محــض تمهیــد شــرایط آنجــا را 
تــرک می کننــد و خــود را هیچــگاه 
ــن  ــد. ای ــا نمی دانن ــه آنج ــق ب متعل
ــواره  ــکان هم ــرک م ــه ت ــل ب تمای
از  دلخــوری  نوعــی  بــا  همــراه 
ــی  ــای مدیریت ــی نهاده ــی توجه ب
ــت  ــه از دس ــر و البت ــن قش ــه ای ب
اجتماعــی  ســرمایه های  رفتــن 
همچنیــن  اســت.  کشــور  یــک 
شــهروندان در ایــن مناطــق عمومــاً 
شــرایط مالــی خوبــی ندارنــد و هــر 
ــا،  ــگام در نم ــی زودهن ــه خراب گون
تاسیســات ســاختمان و... کــه بدلیل 
ســرعت ســاخت و بــی توجهــی 
ــت در ســاخت بناهــای  ــه کیفی ب
اجتماعــی ایجــاد شــده بودنــد، باعث 
ــای  ــا وچالش ه ــاد ناهنجاری ه ایج
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اجتماعــی بیــن همســایگان می شــود 
ــی  ــای اجتماع ــف بنیان ه ــه ضع و ب
ــی  ــو از نارضایت ــای ممل ــن مکان ه ای

اجتماعــی دامــن می زنــد.
ــاز  ــد کــه شــدت نی ــوان دی ــذا می ت ل
ــات  ــروز تبع ــب ب ــکن، موج ــه مس ب
در  اجتماعــی  ضــد  تناقضــات  و 
جوامــع زیســتی شــده اســت. از یــک 
ــا  ــه ب ــف در جامع ــراد ضعی ــرف اف ط
ــه  ــت و پنج ــا دس ــل کیفیت ه حداق
نــرم می کننــد. ماننــد زندگــی در 
ــم  ــاخت و ک ــان س ــهرکهای یکس ش
کیفیــت در پیرامــون کالنشــهرها، 
ــینی،  ــک نش ــینی و آلون ــیه نش حاش
زندگــی در محــالت فقیــر و بافتهــای 
ســطح  کمتریــن  بــا  فرســوده 
ــه خدمــات و تســهیالت  دسترســی ب
ــرادی  ــر اف ــرف دیگ ــهری و... از ط ش
ــاده  ــکن زی ــر مس ــه در ام ــول ک متم
روی کــرده و در رقابتــی بــر ســر 
ــیاری  ــی، بس ــل گرای ــر تجم حداکث
از ارزش هــای هویتــی، اجتماعــی و 
ــه رخ  ــی ب ــی را قربان ــت محیط زیس
کشــیدن ثــروت خــود در عرصه هــای 
بــاز شــهری می کننــد. زندگــی در 
بــرج باغ هــای بلندمرتبــه بــا نماهــای 
پــر طمطــراق کــه در بســیاری مــوارد 
همــراه بــا تخریــب باغــات، لبــه 
ــا  ــه کوهپایه ه ــاوز ب ــا، تج رودخانه ه

ــت. ــوده اس و... ب
ایــن شــرایط موجــب شــده اســت که 
ــه نمــادی از  ــا ب مســکن در کشــور م
تبعیــض و شــاخصی بــرای ســنجش 
ــور  ــی در کش ــی دوقطب ــدت زندگ ش
ــن  ــش ای ــات افزای ــل شــود. تبع تبدی
شــرایط دوقطبــی و کاهــش روزافزون 
ــیاری از  ــرای بس ــکن ب ــت مس کیفی

گروه هــای اجتماعــی در کشــور، 
ــر  ــرات چندوجهــی مختلفــی ب تاثی
شــرایط زیســت فــردی و اجتماعــی 
در شــهرها خواهــد داشــت کــه 
ــش  ــر افزای ــر ب ــا تاثی ــه آنه از جمل
نشــاط  کاهــش  و  افســردگی 
اجتماعــی، درهــم ریختگی ســیما و 
منظــر شــهری، عــدم هماهنگــی در 
بافتهــای شــهری و ســاختار کالبدی 
محــالت، اضمحــالل هویت شــهری 

ــتند. ــی و... هس ــای تاریخ و بافته
دولتهــا نیــز همچنــان تنهــا در 
ــود  ــعارهای خ ــق ش ــتای تحق راس
ــوده  بیشــتر درگیــر آمــار و اعــداد ب
شــتابان  ســاخت  بــه  تمایــل  و 
ــراژ و  ــل مت ــا حداق ــکن هایی ب مس
قیمــت تمــام شــده دارنــد. در ایــن 
شــرایط بی توجهــی بــه کیفیــت نما، 
ترکیــب جمعــی فرم هــای کالبــدی 
همجواری هــا،  بــه  بی توجهــی  و 
غفلــت از هویــت و یکســان ســازی 
مفــرط، ســرانه پاییــن فضاهــای 
عمومــی و فضاهــای بــاز بی کیفیــت، 
کریدورهــای نامناســب و منظــر 
بصــری نامطلــوب و مــواردی از ایــن 
دســت جــزو آســیب های جــدی 
ایــن ســاختارهای کالبدی محســوب 
می شــوند. لــذا در ایــن شــرایط 
ــزام  ــن ال ــرای طراحــان شــهری ای ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــود دارد ک وج
ــه  ــن عرص ــه ای ــدی ب ــه ج وظیف
راهکارهــای  و  کننــد  پیــدا  ورود 
عملیاتــی و مشــخص بــرای اصــالح 
و  تخصصــی  و  فنــی  روندهــای 
ــتگذاری  همچنین فرایندهای سیاس
و مدیریتــی بــه جوامــع تخصصــی و 

ــد.  ــه کنن ــی ارائ مدیریت
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بخش اول: 
مصاحبه با مدیـران شهری، مقاالت
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دکتر جهانشاه پاکزاد، استاد طراح شهری

نهضــت ملــی مســکن، واقعیــت 
وخیــال

   دولت ســیزدهم جمهــوری اسالمی 
ــال  ــار س ــر دارد در چه ــران در نظ ای
آینــده، چهار میلیــون واحد مســکونی 
ســاخته و در اختیــار بخــش جــوان و 
اقشــار آســیب پذیر ایــران قــرار دهــد. 
ایــن وعــده ممکــن اســت بــه دالیــل 
مختلفــی؛ از جملــه شــرایط اقتصــادی 
موجــود و عــدم آمادگــی نظــری  و  
ــی نگــردد.  ــرای آن عمل عملــی الزم ب
ــت  ــه داش ــم توج ــن مه ــه ای ــد ب بای
ــر  ــکن، بزرگت ــکل مس ــل مش ــه ح ک
ــک  ــه ی ــت ک ــر از آن اس و پیچیده ت
نهــاد بــه تنهایــی بتوانــد از عهــده آن 
برآیــد. وضــع وخیــم کنونــی، نیازمنــد 
ــا،  ــوا، وزارتخانه ه ــه ق ــارکت کلی مش
نهادهــا و تفکــر در همه زمینه هاســت.

مشــکل تامیــن مســکن مناســب برای 
خانوارهــا معضلــی نوظهــور نیســت و 
از آغــاز مهاجرت هــا بــه شــهرهای 
بــزرگ، یــک مشــکل اجتماعــی-

 اقتصــادی مهــم در کشــور بوده اســت. 
ایــن مهــم در دوران قبــل از انقــالب بــا 
قیمــت"  پروژه های"خانه هــای  ارزان 
ــط  ــود توس ــن کمب ــع ای ــت رف جه
وزارت مربوطــه پیگیــری مــی شــد. و 
بعــد از انقــالب، از میانــه دهــه شــصت 
ــای"  ــا پروژه ه ــدا ب ــاد، در ابت ــا هفت ت
آماده ســازی زمیــن" بــرای کارمنــدان 
ــش  ــا چرخ ــدند و ب ــاز ش ــت آغ دول
ــد"  ــی سیاست"شــهرهای جدی ناگهان

وظیفــه اســکان جمعیــت را بــه 
ــه  ــپس در ده ــد. و س ــده گرفتن عه
هشــتاد وظیفــه ی برطــرف نمــودن 
مشــکل کمبــود مســکن شــهروندان 
ایرانــی بــا" مســکن مهر" ادامــه 
یافــت. ولــی آنچــه در عمل مشــاهده 
شــد، وخیم تــر شــدن روز بــه روز 
ــود.  ــه ب ــکن در جامع ــت مس وضعی
بــه  آنکــه  جــای  بــه  دولت هــا 
ــرای  ــی ب ــای نوین ــال راهکاره دنب
توســعه ســطح واحدهــا باشــند، 
همــان راه هــای قدیمــی را پیمودنــد 
و بی برنامگــی و تمایــل بــه ســاخت 
ــی  ــع کارای ــی، مان ــتابان و نمایش ش
ــد  ــت آنچــه نبای الزم شــد و در نهای

ــاد. ــاق افت اتف
ســاخت واحدهایــی بــا حداقــل متراژ 
و باالبــودن قیمــت تمام شــده آن، 
باعــث شــد تــا بســیاری از واحدهــا و 
بلوک هــا بــدون متقاضــی و خریــدار 
بمانــد. امــا همزمــان میــزان تقاضــا 
ــون  ــار میلی ــه چه ــون ب از دو میلی
افزایــش پیــدا کــرد. در ایــن میــان نه 
تنهــا بســیاری از واحدهــای ســاخته 
شــده و نیمــه تمــام مســکن مهر 
ــت،  ــده اس ــت مان ــت دول روی دس
ــزار  ــا ه ــاید صد ه ــا و ش ــه ده ه بلک
واحــد مســکونی لوکــس، در بهترین 
ــی از ســکنه  نقــاط کالنشــهر ها خال
ــای  ــل قیمت ه ــه دلی ــد و ب مانده ان
قابــل  فلک کشــیده،  ســر  بــه  
اســتطاعت برای متقاضیــان نیازمند، 
نیســتند. البتــه ایــن موضــوع بــرای 
و  ســرمایه گذاران  از  بســیاری 
ســازندگانی کــه نیــاز مالــی مبرمــی 
بــرای بازپرداخــت وام ندارنــد، خالــی 
از لطــف نیســت، چــرا کــه بــا رشــد 
ایشــان  صبــر  مســکن،  قیمــت 
جبــران شــده و در نتیجــه ســود 
بیشــتری عایــد ســازنده غیــر محتاج 

می گــردد.
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ــل  ــن عام ــده، مهمتری ــه نظــر نگارن ب
ایــن نابســامانی ها، بی برنامگــی و نبــود 
یــک راهبــرد دراز مــدت از یک ســو و 
حــرکات انفعالــی دولــت ها نســبت به 
ایــن معضــل از دیگر ســو مــی باشــد. 
دولت هــا تــا زمانــی کــه صــدای 
ــه  ــازی ب ــت، نی ــوش اس ــردم خام م
برنامه ریــزی واقع بینانــه و طوالنــی 
ــی  ــا زمان ــد و تنه ــی بینن ــدت نم م
وارد صحنــه مــی شــوند کــه، شــرایط 
بــه مــرز انفجــار نزدیــک شــده باشــد. 
ــز ســرگردان و  ــی نی ــن مواقع در چنی
ــان  ــا شــعارهایی ده ــه، ب ــدون  برنام ب
پرکــن و اعمالــی عجوالنــه و نمایشــی 
به تســکین ایــن درد اجتماعــی مزمن 

ــد. مــی پردازن
بیش از حدود شــصت ســال از تاسیس 
وزارت آبادانــی و مســکن و ســپس 
مســکن و شهرســازی مــی گــذرد. این 
وزارتخانــه بــه منظــور ایجــاد تمرکــز و 
هماهنگــی در تهیه و اجــرای برنامه ها، 
طرح های ســاختمانی و تهیه مســکن 
و ... تاســیس شــد. از آن زمــان هر وزیر 
ســعی داشــت تــا وظیفــه اصلــی خود 
را حــل مشــکل مســکن معرفــی کند. 
ایشــان نــه تنهــا بــه بخش شهرســازی 
کشــور توجــه کمــی داشــتند، بلکــه 
در جهــت کاهــش تقاضــای مســکن 
نیــز ناموفــق مانده انــد. و بــا اینکــه در 
عــرض ایــن چنــد دهــه، وزارتخانــه ی 
مســکن  معاونــت  دارای  مربوطــه 
ــرد  ــه رویک ــوز ب ــی هن ــوده، ول ــز ب نی
ــر  ــت. ه ــه اس ــت نیافت ــبی دس مناس
ــی  ــد روزمرگ ــا دربن ــه تنه ــاون ن مع
مانــده اســت، بلکــه ماننــد پیشــینیان 
خــود، دســتاوردهای مســئولین قبل از 
خــود را کنار گذاشــته و سیاســت های 
جدیــدی را در زمینــه مســکن صــادر 
ــه حــال در ایــن  ــا ب فرمــوده اســت. ت
معاونــت، مطالعه و بررســی کارســازی 
دربــاره عوامــل ایجــاد کمبــود مســکن 

و راه هــای خــروج از آن انجــام نگرفته 
و درنتیجــه برنامــه ای واقع بینانــه 
و پایــدار تهیــه و عرضــه نشــده 
ــدای  ــعی در اه ــک روز س ــت. ی اس
و  متــری  دویســت  زمین هــای 
کمتــر از آن بــه قشــرکارمند دولــت 
و "مســتضعفان" در داخل و حاشــیه 
شــهرها داشــتند، و روز دیگــر بــدون 
ــد را  ــهرهای جدی ــا ش ــه بعض توجی
بــه مثابــه "ضربــه گیــر" در نقاطــی 
کمابیــش نامســاعد تاســیس کردند. 
زمانــی هــدف اصلــی مســئولین 
تامیــن چهاردیــواری اختیــاری و 
توســعه افقــی بــود، و زمانــی دیگــر 
شــعار توســعه عمــودی و "ســاخت 
واحدهــای مســکونی آپارتمانــی" 
ســرلوحه کار قرارگرفــت. زمانــی 
مســئولین محترم بــه دنبــال احداث 
ســاختمان هــای یــک تــا دو طبقــه، 
ــال ســاخت  ــه دنب ــی دیگــر ب و زمان
ــه  ــد! ب ــه بودن ــد مرتب ــای بلن بناه
بیانــی دیگــر، بــه جــای دوراندیشــی 
و اندیشــیدن بــه پیامد هــای مثبــت 
ــر  ــت تاثی ــدل، تح ــر م ــی ه و منف
ــه شــعارهای  ــه توجی ــم ب جــو حاک

لحظــه ای خــود مــی پرداختنــد.
هشــدار کارشناســان مبنــی بــر 
ــرای  ــن ب ــازی زمی ــه آماده س آن ک
ایــن بناهــای یــک و دو طبقــه، 
حیــف و میــل کــردن زمیــن اســت 
ــه  ــهر و محل ــر ش ــزی ه و برنامه ری
بایــد بــر اســاس رشــد و تراکــم 
ــه  ــرد را ب ــام گی ــهرها انج ــی ش آت
بهانــه اضطــراری بــودن مشــکل 
مســکن رد کردنــد. در طراحــی 
برنامه ریــزی شــهرهای جدیــد  و 
ــت  ــه کیفی ــوط ب ــای مرب ــز بنده نی
فضاهــای عمومــی و شــهری، یعنــی 
آن بخــش از دوراندیشــی کــه وظیفه 
طراحی شــهری اســت، بــه بهانــه 
ــع مشــکل  ــا رف ــی م " مســئله اصل
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ــن  ــوی باالتری ــت" از س ــکن اس مس
ــن  ــد و تدوی ــو ش ــت، وت ــام معاون مق
ــری  ــان دیگ ــه کس ــات ب ــرح خدم ش
ــاس  ــر اس ــا ب ــرح ه ــد. ط ــذار ش واگ
شــرح خدمــات مصــوب بــه اجــرا 
ــد،  ــال بع ــزده س ــدود پان ــد و ح درآم
ــده  ــای آن ش ــه پیامده ــود متوج خ
ــد از  ــهرهای جدی ــه ش ــی ک و در زمان
ــار  ــی دچ ــای فضای ــاظ کیفیت ه لح
مشــکل شــدند، بــه برگــزاری ســمینار 
و نظرســنجی از کارشناسان پرداختند. 
ــت  ــه عل ــز ب ــش نی ــن کوش ــا ای ام
بی برنامگــی و تمایــل بــه راه حل هــای 

ــید.    ــی نرس ــه جای ــطحی ب س
طــرح  آماده ســازی  درطرح هــای 
ــا وجــود  ــد ب زمیــن و شــهرهای جدی
کمبودهــای  و  کاســتی ها  تمــام 
ــه  ــی در زمین ــل کارهای ــود، حداق خ
مســائل شــهری )از خدمــات شــهری 
تــا زیرســاخت ها ( صــورت گرفتــه 
بــود. امــا در مســکن مهر" تامیــن 
 " "ساختمان ســازی  بــه  مســکن" 
ــن  ــه ای ــه رابط ــد و ب ــدود گردی مح
ســاخت  و ســازها بــا شــهر، خدمــات و 
زیرســاخت های مــورد نیــاز، فضاهــای 
ــن  ــازی آن و همچنی ــاز و محوطه س ب
چیدمــان بناهــا و نحوه همجــواری آنها 
و پیشــگیری از تکــرار و یکسان ســازی 
بلوک هــا توجــه مناســبی نشــد. ایــن 
کمبودهــا نــه تنهــا در طــرح مجموعه، 
ــای  ــود واحده ــی خ ــه در طراح بلک
ــز  ــاختمانی نی ــوک س ــکونی و بل مس

مشــهود اســت. 
دولــت از میان انواع مســکن، سیاســت 

احداث "مســکن حداقــل" را برگزید. 
توجــه بیــش از حــد بــه باالبــردن آمار 
ــه  باعــث شــده اســت، اکثــر قریــب ب
اتفــاق طــرح هــا دارای کیفیتــی نــازل 
ــای  ــه واحده ــدی ک ــا ح ــند. ت باش
مزبــور کوچک تــر از حــد نیــاز و 
ــک  ــکونتی ی ــا رفتارس ــب ب بی تناس

ــای  ــوده و فضاه ــی ب ــواده ایران خان
مشــاع، از جملــه راه پلــه و پارکینــگ، 
پاســخگوی دسترســی راحــت و 
ــا  ــل بزهکاری ه ــت الزم در مقاب امنی
نیســتند. دربــاره فضاهــای مشــاعی 
جبــران  خانواده هــا جهــت  کــه 
ــود مســاحت واحــد مســکونی  کمب
در  آن هــا  از  اســتفاده  نیازمنــد 
خــارج از واحــد می باشــند)مانند 
ــا  ــرایداری ی ــات، س ــالن اجتماع س
بلــوک(  مدیریــت  هــای  اطــاق 
فکــری نشــده اســت. چیدمــان 
ــه  ــادی ب ــباهت زی ــز ش ــا نی بلوک ه
ــزرگ پیــدا  قفســه بندی انبارهــای ب
ــه  ــه ب ــه هایی ک ــت؛ قفس ــرده اس ک
صــورت ردیفــی بــا فاصلــه ای حداقل 
ــه طبقــات  ــرای دسترســی ب تنهــا ب
ــای  ــده اند. در پروژه ه ــی ش پیش بین
ــا  ــاز صرف ــای ب ــکن مهر، فضاه مس
و  بــوده  تعامل ســتیز  و  عبــوری 
جایــی بــرای مکــث و معاشــرت 
پیش بینــی نشــده اســت، و از ایــن رو 
بــا درنظــر گرفتــن کارنامــه معاونــت 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــکن می ت مس
کــه اقداماتش ضــد شهرســازی بوده 
ــت. ــا اس ــداث بن ــه اح ــدود ب و مح

امیــد اســت کــه مســئولین جدیــد 
پویــش جدیــد در تامیــن مســکن را 
بــه ساختمان ســازی خالصــه نکنند 
ــن مهــم باشــند کــه "  و متوجــه ای
ســکونت" بــه چهاردیــواری آپارتمان 
احــداث شــده محــدود نمــی شــود و 
ــی  ــواده )یعن فضــای خصوصــی خان
واحــد مســکونی یــا آپارتمــان( تنهــا 
ــا مشــاعات، فضاهــا  در هماهنگــی ب
و خدمــات عمومــی و شــهری معنــا 
ــدون هماهنگــی الزم  ــد و ب ــی یاب م
ــه  ــواده ب ــن ســه عنصــر، خان ــه ای ب
خانــه مــورد نیــاز و قابل قبــول خــود 

نخواهــد رســید.
خانــه را نباید بــا " ســرپناه"، " النه"، 
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" آشــیانه"،" پناهــگاه" و حتی"واحــد 
ــان  ــت. انس ــتباه گرف ــکونی" اش مس
موجــودی اســت اجتماعــی و نیازمنــد 
تعامــل بــا دیگــران، بنابراین مشــاعات 
و فضاهــای مشــترک و عمومــی اگــر 
اهمیت بیشــتری از "واحد مســکونی" 
ــر  ــت ت ــم اهمی ــند، ک ــته باش نداش

. نیستند
راجــع بــه تاثیــر مثبــت صنعــت 
ســاختمان براقتصــاد، زیــاد اغــراق 
شــده اســت. برخــی نیــز گوی ســبقت 
را از دیگــران ربــوده و مسکن ســازی را 
پیشــران اقتصــاد معرفــی مــی کننــد. 
ممکــن اســت برخــی از معــادن و 
ــاره  ــح دوب ــد مصال ــای تولی کارگاه ه
احیــا شــوند و افــراد زیــادی در تولیــد 
و خدمــات بــه ســاختمان مشــغول بــه 
کار شــوند، ولی ســرازیر شــدن ســریع 
ســرمایه ها بــه بخــش ســاختمان، بــه 
ــودن  ــود ب ــر س ــازده و پ ــل زودب دلی
آن هاســت. درکشــوری کــه ســود 
چندیــن  بسازبفروشــی  از  حاصــل 
برابــر ســود ســرمایه گذاری در بخــش 
تولیــدات اســت، بایــد تولید کننــده از 
آرمانگرایــی خاصــی برخوردار باشــد تا 
ســرمایه خــود را در بخــش صنعــت به 

ــدازد.  کار بیان
ــم  ــادی حاک ــرایط اقتص ــفانه ش متاس
واســطه گری و خریــد و فــروش را 
بســیار ســودآورتر از تولیــد کــرده 
اســت، و تــا زمانــی کــه ایــن مشــکل 
ــا کمبــود مســکن  حــل نشــود، مــا ب
بــرای اقشــار مختلــف روبــرو خواهیــم 
ــود. در هــر صــورت تامیــن مســکن  ب
دارای  نیازمنــد  متقاضیــان  بــرای 
ــی  ــای فراوان ــا و چالش ه پیچیدگی ه
اســت کــه گســتردگی آن از مکانیابــی 
زمین هــای مناســب، ســیما و منظــر 
ــب  ــرح مناس ــو، و ط ــوب از یکس مطل
بــرای واحدهای مســکونی و مشــاعات 
ــد،  ــوان خری ــا مســائلی ماننــد ت آن، ت

در  حقوقــی  مشــکالت  و  موانــع 
ســاخت، خریــد، حفــظ و نگهــداری 
فضاهــای  و  مشــاعات،  واحدهــا، 
همگانــی و... و همچنیــن جلوگیــری 
ــتفاده ها از  ــو اس ــطه گری و س از واس

ــه دارد.  ــو، ادام ــر س دیگ
آنچــه در ایــن میان در حیطــه کاری 
ــا را  ــت و م ــهری اس ــا طراحان ش م
موظــف مــی کنــد؛ تذکر چنــد نکته 
به مســئولین عملگــرا و کارشناســان 
ســاده انــگار اســت: )البتــه نــکات زیر 
تنهــا مــوارد نیســتند و مــی تــوان به 
آن هــا نــکات دیگــری را اضافــه کرد( 

* وظیفــه تعییــن و پیشــنهاد تعداد 
ــر  ــاز ه ــورد نی ــکونی م ــد مس واح
شــهر، روســتا و اســتان را بــدون 
وجــود مطالعــه و بررســی واقع بینانــه 
اســتانداری ها  یــا  کل  ادارات  بــه 
واگــذار نکنیــد. چــرا کــه ســازمان ها 
ــداد  ــالم اع ــه اع ــدیدی ب ــل ش تمای

ــد. ــاز دارن ــر از حــد نی باالت
ــش مســکن  ــک طــرح آمای ــا ی تنه
از  می توانــد  کشــور  ســطح  در 
ــرده و  ــری ک ــع جلوگی ــالف مناب ات
نیــاز واقعــی و ســهمیه عادالنــه هــر 
ــتا را  ــهر و روس ــه، ش ــتان، منطق اس

ــد. ــخص نمای مش
* ساخت و ســاز" بــا حداقــل متــراژ" 
مالــی  صرفه جویــی  بــر  دلیلــی 
بیــش  تراکــم  زیــرا  نمی شــود. 
از حــد در یــک واحــد مســکونی 
ــد  ــریع تر واح ــتهالک س ــث اس باع
فضاهــای  و  بلــوک  مســکونی، 
ــان  ــده، در می ــون ش ــی پیرام عموم
مــدت بــا گتوهــا و بیغوله هایــی 
روبــرو خواهیــم شــد که مشــکلی بر 
مشــکالت روز اضافــه خواهــد نمــود. 
بنابرایــن راجــع بــه تراکــم جمعیــت 
در هــر بلــوک ســاختمانی بایــد 

ــت. ــدی داش ــه ج توج
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* توجــه بــه تامیــن مشــاعات کافــی 
در  مدیریــت  نحــوه  پیش بینــی  و 
ــن  ــا، ســطح پائی حفظ و نگهــداری آنه
ــراژ،  ــل مت ــا حداق ــرانه و ســاخت ب س
ــد  ــا در درون واح ــی از فعالیت ه برخ
ــام  ــرای انج ــد. ب ــن می کن را غیرممک
ــد  ــا ) مانن ــا و رفتاره ــن فعالیت ه ای
پذیرایــی از مهمان هــا، دورهمی هــا، 
جلســات و... (، بایــد در بیــرون از واحــد 
ــبی را  ــای مناس ــاعات فضاه و در مش
ــداد  ــود. تع ــداث نم ــی و اح پیش بین
زیــاد واحدهــا در یــک بلــوک نیازمنــد 
فضایــی بــرای ســرایداری و نگهبانی از 

ــد. ــاختمان می باش س
بلوک هــا  چیدمــان  نحــوه  در   *
همجــواری  شــکل  بــه  توجــه  و 
بلوک هــای ســاختمانی نــه تنهــا بایــد 
ــه تامیــن فضاهــای جمعــی جهــت  ب
تعامــل همســایگان توجــه نمــود، بلکه 
از یکسان ســازی و تشــابه شــکلی 
بلوک هــا نیــز بایــد پرهیــز نمــود. چــرا 
کــه ســیما و منظر شــهری تاثیرزیادی 
ــا  ــت خانه ه ــت و مقبولی ــر مرغوبی ب

دارد.
* بــه تنــوع موجــود میــان متقاضیــان 
ــنی و  ــی، س ــی، فرهنگ ــاظ مال از لح
ــب نســبی  جنســی و ســعی در ترکی
ایشــان در یــک بلــوک باید توجــه الزم 

مبــذول گــردد.
* توجــه بــه رفتارهــای ســکونتی 
ســاکنین آتی )فــرد با خود، بــا اعضای 
خانــواده، با همســایگان داخــل طبقه و 
بلــوک، بــا همســایگان دیگــر بلوک ها( 
در فضاهــای مشــترک. )تامیــن کمیت 
و کیفیــت کافی در ســطوح مــورد نیاز 
رفتارهــای ســکونتی، در قابل ســکونت 
ــی  ــش مهم ــاختمان ها نق ــردن س ک

ــد( ــازی می کن ب
* عــدم تحویــل واحدهــای مســکونی 
قبــل از اتمــام عملیــات ســاخت 

محوطــه، خدمــات و زیرســاخت های 
مــورد نیــاز ســاکنین. )عــدم وجــود 
تســهیالت یــاد شــده در ابتــدای کار 
ــه وارد  ــه خدش ــه مجموع ــه وجه ب

ــرد( ــد ک خواه

ــه کارگیــری  * ضــرورت کشــف و ب
را  کیفیــت  کــه  ســازوکارهایی 
ســطحی نگری،  کمیــت،  قربانــی 
مدیریــت  عــدم  و  ســاده انگاری 

ــد. ــح نکن صحی
* پیش بینــی هرچــه ســریع تر و 
ــب  ــازوکار مناس ــک س ــدازی ی راه ان
جهــت حفــظ و نگهــداری مجموعه، 
پیشــگیری از ســرقت و انــواع بــزه در 

بلوک هــا و اطــراف آن
ــش  ــک سیســتم پای ــدازی ی * راه ان
ــی،  ــت طراح ــرل کیفی ــرای کنت ب
ســاخت و نگهــداری. )تشــکیل یــک 
بانــک اطالعاتــی و اتــاق فکــر بــرای 

ــات پیشــین( ــی تجربی ارزیاب
و  بورس بــازی  از  پیشــگیری   *
واحدهــا  خریــد  در  واســطه گری 
کــه  ســازوکاری  پیش بینــی  بــا 
واحدهــا بــه جــای تبدیــل بــه 
ــات  ــده طبق ــین و خلوتک خوش نش
مرفــه نصیــب افــراد مســتحق شــود، 
ــد واحــد از  ــدن چن ــی مان ــرا خال زی
ســاکنین )حتــی اگــر کامــال مبلــه 
شــده باشــد( تاثیــر روانــی ســو روی 

ــه دارد.  ــه محل ــاکنین و وجه س

در هرصــورت مشــکل مســکن و 
ــد  ــه آن، مانن ــوط ب ــات مرب موضوع
ــدی  ــه بع ــترده و س ــبکه ای گس ش
ــر هــر  ــا تاثیرگــذاری ب اســت کــه ب
نقطــه، کل شــبکه از آن متاثــر مــی 
ــه  ــد ایــن پیچیدگــی را ب گــردد. بای
رســمیت شــناخت و در عمــل به آن 

ــد.  ــادار مان وف
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گفت  وگوی کاوه علی اکبری؛ مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران و
مروارید قاسمی؛ طراح شهر و نماینـده انجمن طراحان شهری ایـران

مهنـدس شـکوفه بابائیدکترکاوه   حاجی علی اکبری مهندس مروارید قاسمی

در تاریــخ 1401/1/20 نشســتی در ســازمان نوســازی شــهر تهــران بــا حضور 
جنــاب آقــای دکتــرکاوه حاجــی علــی اکبری؛ مدیــر عامل ســازمان نوســازی 
شــهر تهــران، ســرکار خانــم مهنــدس مرواریــد قاســمی و مهنــدس شــکوفه 
بابائــی از انجمــن طراحــان شــهری ایــران صــورت گرفــت؛ محورهــای ایــن 
نشســت ســواالتی پیرامــون »ســاخت مســکن در بافت های فرســوده و شــیوه 
نامــه اجرایــی آن، تحقــق پذیــری واختیــارات ســازمان نوســازی و نقش عرصه 
همگانــی و طراحــی شــهری » بــوده اســت کــه در ادامــه گــزارش بــه تفصیل 

بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.

قاسمی)نشــریه(: بــا توجــه بــه 
واگــذاری تأمیــن بخــش عمــده ای 
ــرح  ــکونی مط ــد مس ــزار واح از 90 ه
شــده )شــکاف بیــن نیــاز مســکن در 
ــران و ساخت وســاز معمــول شــهر  ته
ــه عهــده ســازمان نوســازی  تهــران( ب
)در بافت هــای فرســوده و اراضــی رهــا 
شــده(، شــیوه نامــه یــا دســتور عمــل 
ــر  ــور در نظ ــن منظ ــرای ای ــی ب خاص

ــه شــده اســت؟  گرفت
علــی اکبری)ســازمان نوســازی(: 
حتمــا در ابتــدای هــر برنامــه و اقــدام 
جدیــد مجموعــه ای از ابهامــات وجــود 
ــی  ــوالً وقت ــر، معم ــرف دیگ دارد. از ط
ــهرداری  ــی از ش ــه بخش ــی ب ماموریت
واگــذار می شــود، اینطــور نیســت کــه 
همــه ملزومــات و اختیــارات، شــیوه ها 
ــد و  ــود باش ــش موج ــا از پی و روش ه
در اختیــار آن بخــش گذاشــته شــود. 
ــه شــروع می شــود  معمــوال کار اینگون
ــود  ــازمان، خ ــا س ــش ی ــه آن بخ ک

ــات  ــردن ملزوم ــه ک ــه تهی شــروع ب
و کّمــی کــردن برنامــه می کنــد. 
ــی کــه  در ســازمان نوســازی، از زمان
مــورد  اســتطاعت پذیر  مســکن 
تأکیــد قــرار گرفــت، عمــده فعالیــت 
ــت گذاری،  ــه سیاس ــوف ب ــا معط م
هماهنگــی و پشــتیبانی بــرای تأمین 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــکن ش مس
دیگــر، نــه از مــا انتظــار مــی رود و نــه 
ــاخت 90  ــای س ــم ادع ــا می توانی م
هــزار واحــد مســکونی را بــه صــورت 
مســتقیم و توســط شــهرداری تهران 
داشــته باشــیم. طبیعتــا ســاخت 
مســکن بایــد بــا محوریــت مــردم و 
بخش هــای غیردولتــی و بــر اســاس 
ســازوکارها و چارچوب هایــی کــه 
دارد، صــورت پذیــرد و مهمتریــن 
وظیفــه مــا در ایــن میان، شناســایی 
ادامــه،  در  و  موانــع  و  مشــکالت 

ــت. ــد اس ــی از فرآین مانع زدای
ــف  ــی از وظای ــه یک ــم اینک علی رغ
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ــاده  ــد 21 م ــق بن ــهرداری ها، طب ش
ــون شــهرداری )مصــوب ســال  55 قان
بــرای  تدابیــر الزم  اتخــاذ   ،)1334
تأمیــن مســکن گروه هــای بی بضاعــت 
ــه جــز مقطــع  و کم بضاعــت اســت، ب
کوتاهــی در دهــه 1350، بــه ایــن مهم 
پرداختــه نشــده اســت و شــهرداری ها 
ــد، در  ــه بای ــه ک ــم را، آنگون ــن مه ای

ــد. ــرار نداده ان ــود ق ــتورکار خ دس
ــت  ــن ماموری ــای ای ــا، احی ــدف م ه
اســت.  شــهرداری ها  فراموش شــده 
ــکن در  ــن مس ــوع تأمی ــروز، موض ام
تهــران بــا بحــران مواجــه شــده اســت. 
بــر اســاس آمــار و اطالعاتــی کــه 
ــار،  ــز آم ــل مرک ــمی مث ــع رس مراج
بانــک مرکــزی، وزارت راه و شهرســازی 
ــم  ــد، ه ــر کرده ان ــر آن منتش و نظای
ــکن  ــه مس ــد و عرض ــش تولی در بخ
ــوص  ــم در خص ــران و ه ــهر ته در ش
مســکن  بــودن  اســتطاعت پذیر 
درآمــد  بــا  آن  تناســب هزینــه  و 
ــدی  ــل ج ــف، معض ــای مختل گروه ه
ــتیجار  ــی نســبت اس ــود دارد. وقت وج
حــدود 50  بــه  تهــران  شــهر  در 
درصــد رســیده اســت و در شــرایطی 
کــه مســکن بــه انــدازه کافــی تولیــد 
نمی شــود و تقاضــای آن از عرضــه 
پیشــی گرفتــه اســت، قیمــت و ارزش 
ــری-  ــر کاالی دیگ ــل ه ــکن -مث مس
افزایــش پیــدا می کنــد. خانواده هایــی 
کــه نمی تواننــد هزینــه خرید مســکن 
ــر اجاره نشــین  را تأمیــن کننــد، ناگزی
ــش  ــر، جه ــرف دیگ ــوند. از ط می ش
قابــل توجــه نــرخ اجــاره، باعــث شــده 
اســت تا سهم مســکن در ســبد هزینه 
خانــوار، بــه حــدود 65% افزایــش پیــدا 
کنــد؛ یعنــی حــدود دو ســوم درآمــد 
ــه خــود اختصــاص دهــد.  ــوار را ب خان
درصــد زیــادی از خانواده هایــی کــه در 
3 دهــک اول قــرار دارنــد و بخشــی از 
دهک هــای 4 و 5، نمی تواننــد مســکن 

مــورد نیــاز خــود را در داخــل شــهر 
تأمیــن کننــد و ناچــار بــه مهاجــرت 
اجبــاری به شــهرها و ســکونتگاه های 
پیرامــون تهــران می شــوند. ایــن 
کــوچ خانوارهــا نــه تنهــا هزینه هــای 
اجتماعــی و اقتصــادی زیــادی را بــه 
ــی  ــاس مل ــی در مقی ــش عموم بخ
ــه  ــد، بلک ــل می کن ــهری تحمی و ش
باعــث از بیــن رفتــن اراضــی طبیعی 
ــکل گیری  ــهرها و ش ــون ش در پیرام
و  غیررســمی  ســکونتگاه های 
گســترش حاشیه نشــینی و مســائلی 
از ایــن قبیــل می شــود. طبــق آمــار، 
در شــرایطی کــه نرخ رشــد جمعیت 
ســاالنه در داخل شــهر تهــران حدود 
1 درصــد اســت، برخــی شــهرک ها و 
ــرخ  ــران ن ــی ته ــهرهای پیرامون ش
رشــد ســالیانه حــدود 15% را تجربــه 
ــرت از  ــته، مهاج ــد. در گذش می کنن
خــارج از شــهر بــه داخل شــهر منجر 
بــه افزایــش جمعیــت می شــد؛ ولــی 
امــروزه بخــش قابــل توجهی از رشــد 
جمعیــت حاشــیه تهــران، ناشــی از 
ســرریز جمعیــت آســیب پذیر تهران 

اســت. 
ــورد  ــکن م ــداد مس ــمی: تع قاس
ــران ســالیانه 150  ــاز در شــهر ته نی
ــی  ــد؛ در حال ــکن می باش ــزار مس ه
کــه ســاخت و ســاز ســاالنه در شــهر 
ــاز  ــن نی ــف ای ــر از نص ــران، کمت ته
ــن  ــه بی ــن شــکاف و فاصل اســت. ای
عرضــه و تقاضــای مســکن ناشــی از 

ــت؟  چیس
علی اکبــری : بخشــی از متغیرهای 
مقیــاس  در  مســکن  بــر  موثــر 
ــی  ــد؛ یعن فراشــهری عمــل می کنن
آمایشــی  سیاســت های  وقتــی 
تحقق پذیــر در مقیــاس ســرزمین 
توزیــع  مــورد  در  کــه  نداریــم 
کار، فعالیــت و مراکــز جمعیتــی، 
ارائــه  را  درخــوری  پاســخ های 
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کــرده باشــند، طبیعتــا جابجایی هــای 
برنامه ریزی نشــده و خــود انگیختــه 
ایــن  و  اتفــاق می افتــد  جمعیــت 
کشــور  نیســت.  تــازه ای  موضــوع 
ــن  ــا ای ــه 1330 ب ــط ده ــا از اواس م
ــی،  ــوده اســت. زمان مشــکل مواجــه ب
ــا  ــاز ی ــای ب ــل دره سیاســت هایی مث
خارجــی  ســرمایه گذاری  تضمیــن 
ــل  ــراف و داخ ــا در اط ــد ت ــث ش باع
شــهرهای بزرگ بــه ویژه تهــران مراکز 
عمــده کار و فعالیــت شــکل بگیــرد؛ در 
دهــه ای اصالحــات ارضــی و فروپاشــی 
نظــام ســنتی کشــاورزی بــدون اینکــه 
جایگزینــی بــرای آن پیش بینــی شــده 
باشــد، ســبب مهاجرت خیــل عظیمی 
بــه ســمت شــهرهای بــزرگ شــد؛ در 
ــای  دهــه ای دیگــر جنــگ و در دهه ه
ــا  ــع آب ی اخیــر، از دســت رفتــن مناب
ــرخ  ــش ن ــا افزای ــا ی ــوم ریزگرده هج
بیــکاری در مناطقــی از کشــور ســبب 
می شــود تــا امــکان ادامــه زندگــی در 
مناطقــی از ســرزمین وجــود نداشــته 
ــه ای  باشــد و مهاجرت هــای بین منطق

ــرد. شــکل گی
ــران،  ــد ته ــهرها مانن ــی از ش در خیل
ــی  ــک کاالی مصرف ــا ی ــکن صرف مس
نیســت و جنبــه ســرمایه ای هــم 
دارد؛ یعنــی بــه خاطــر ناکارآمــدی 
ــاس  ــادی در مقی ــت های اقتص سیاس
ــرگردان  ــی س ــع و نقدینگ کالن، مناب
دارد،  قــرار  مــردم  در دســت  کــه 
خــودش را در بازارهــای مختلــف مانند 
ارز و طــال، مســکن و نظایــر آن نشــان 
البتــه ســرمایه گذاری در  می دهــد. 
حــوزه مســکن همیشــه وجود داشــته 
ــف  ــدت و ضع ــتخوش ش ــا دس و تنه
ــه عنــوان یــک کاالی  ــوده اســت و ب ب
ــد  ــم خری ــاخت و ه ــم س ــذاب، ه ج
آن ســبب می شــود تــا در شــهری 
ــزار  ــدود 300 ه ــا ح ــران ب ــل ته مث
واحــد مســکونی خالــی مواجه باشــیم. 

جریــان ســرمایه گذاری هــم بــه 
دنبــال محدوده هایــی اســت کــه 
بیشــترین نــرخ بازگشــت ســرمایه را 
تضمیــن می کننــد و بدیهــی اســت 
ــا در  ــن محدوده ه ــش ای ــه پراکن ک
شــهر تهــران همگــن و برابر نیســت. 
ــاخت و  ــه س ــتند ک ــی هس مناطق
مســکن  ســرمایه گذاری  و  ســاز 
در آنهــا ارزش افــزوده چندبرابــری 
مقابــل،  در  و  دارد  همــراه  بــه  را 
مناطقــی هــم هســتند کــه ســاخت 
و ســاز هنــوز هــم در آنهــا بــه صرفــه 
نیســت و بــه ســمت فرســودگی 
می رونــد. ایــن تفاوت هــا از زمــان 
رشــد شهرنیشــنی در تهــران وجــود 
داشــته اســت و شــهرداری تهــران در 
جایــگاه و اختیاراتــی نبوده اســت که 
بتوانــد روی کنتــرل آنهــا تاثیرگــذار 
ــر  ــم ب ــا ناگزیری ــن م ــد. بنابرای باش
ــل  عوامــل و متغیرهــای شــهری قاب

ــم.   ــز کنی ــزی تمرک برنامه ری
بــر ایــن اســاس، می خواهــم بــه 
ــای  ــم: بافت ه ــاره کن ــه اش دو عرص
فرســوده و اراضــی رهاشــده و یــا 
متروکــه کــه بــه نظــر می رســد 
ــث شــده  سیاســت های شــهری باع
ــه  ــی را ک ــهم و نقش ــا س ــت ت اس
می تواننــد در تأمیــن مســکن در 
ــتی  ــه درس ــند، ب ــته باش ــهر داش ش
ایفــا نکننــد. از اواســط دهــه 1380، 
موضــوع بافت هــای فرســوده در ایران 
و تهــران مطــرح شــد و سیاســت های 
نوســازی شــکل گرفــت. هنگامی که 
برآینــد سیاســت ها و بســته های 
تشــویقی بــه درســتی عمــل کــرده 
ــازی  ــرخ نوس ــته ایم ن ــت، توانس اس
ــن  ــم. ای ــه کنی ــاالنه 5% را تجرب س
ــر  ــه زی ــر ب ــال های اخی ــرخ در س ن
ســال  در  و  اســت  رســیده   %2
ــه %1  ــاص، ب ــور خ ــه ط ــته، ب گذش
درصــد کاهــش یافتــه اســت. وقتــی 
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ــه  ــد ب ــویقی نتوانن ــت های تش سیاس
درســتی عمــل کننــد، توجیه پذیــری 
ایــن بافت هــا  ســاخت و ســاز در 
فراهــم نشــده و جریــان ســاخت و 
ســاز بــه حداقــل می رســد. از گذشــته، 
ســاخت و ســاز در بافــت فرســوده، بــه 
دلیــل موقعیــت مکانــی کــه در مناطق 
مرکــزی و جنوبــی شــهر دارد، حاشــیه 
ســود پایینــی را داشــته اســت. البتــه 
این مســأله ضمــن تهدیــد، فرصت هم 
تلقــی می شــود؛ زیــرا قیمــت مســکن 
ــن  ــا پایین تری ــن محدوده ه ــم در ای ه
عــدد را در تهــران داشــته اســت و 
باعــث می شــود افــراد، گروه هــا و 
خانواده هــای کم درآمــد بتواننــد در 
ــرای  ــی را ب ــا مکان های ــن محدوده ه ای
ــا،  ــد. در اینج ــاره بیابن ــا اج ــد ی خری
بــرای باال بردن حاشــیه ســود ســرمایه 
بخــش خصوصــی، همیشــه ناگزیــر از 
ــهیالت  ــل تس ــوق هایی مث ــه مش ارائ
بانکــی و معافیت هــای عــوارض صــدور 
پروانــه و از همــه مهم تــر، موضــوع 
زیربنــای قابــل ســاخت و ضوابــط 
ســاخت بوده ایــم. تحلیل هــای مــا 
ــاخت  ــر س ــه اگ ــد ک ــان می ده نش
ــر از 5  ــوده کمت ــت فرس ــاز در باف و س
طبقــه باشــد، توجیــه نــدارد و بــا هــر 
تســهیالت و شــرایطی کــه فراهــم 
شــود، بــه آن کــف توجیه پذیــری 
معافیــت  مثــال  یــا  نمی رســد. 
پارکینــگ بــرای بخشــی از واحدهــا در 
بافــت فرســوده قبــال بــه عنــوان یــک 
ــن  ــرد و میانگی ــل می ک ــوق عم مش
واحد مســکونی را در حــد 60 مترمربع 
ــن مشــوق  ــی ای ــه می داشــت. وقت نگ
حــذف می شــود، میانگین مســاحت از 
60 مترمربــع بــه حــدود 80 مترمربــع 
ــدی  ــد 35 درص ــی رش ــد؛ یعن می رس
را تجربــه می کنــد و ایــن باعــث تولیــد 
کمتر مســکن و بیشتر شــدن مساحت 
واحــد مســکونی و در نتیجــه، خــروج 

ــه اســتطاعت پذیری  مســکن از دامن
ــت های  ــدی سیاس ــود. ناکارآم می ش
تشــویقی باعــث شــده از حــدود 40 
هــزار واحــد مســکونی تولیدشــده در 
ــد  ــزار واح ــدود 10 ه ــه ح ــال ب س

مســکونی برســیم.
از طــرف دیگر، یکی از سیاســت هایی 
کــه همیشــه در شــهرها دنبــال 
یــا  میان افــزا  توســعه  می شــود، 
ــعه  ــوی توس ــه جل ــت ک ــی اس درون
افقــی شــهرها را گرفتــه و هزینه های 
توســعه را تــا انــدازه زیــادی کاهــش 
ــوان ــه عن ــه ب ــی ک ــد. اراض می ده

می شــوند،  شــناخته   )Brown field(
 )Brown field( ولــی لزومــا مفهــوم
ــدگی و  ــوم رهاش ــد، در مفه را ندارن
متروکــه بــودن ویژگی های مشــترک 
را داشــته و از مهمتریــن فرصت هــای 
توســعه درونــی در شــهرها بــه شــمار 
ــا  ــد. هــر شــهری متناســب ب می رون
چشــم انداز و نیازهایــی کــه دارد، 
ــا  ــن ظرفیت ه ــد از ای ــالش می کن ت
ــا  ــد؛ ام ــتفاده کن ــتی اس ــه درس ب
ــه مســکن  ــن اســتفاده محــدود ب ای
هدف گــذاری  مثــال  نمی شــود. 
بــه رســیدن  بــرای  لیورپــول 

 ECOC(European Capital of Culture(  
در ســال 2008، منجــر بــه نوســازی 
گســترده در مرکز شــهر شــد تــا این 
شــهر بتواند نقش پایتخــت فرهنگی 
اروپــا را ایفــا کنــد. همچنین المپیک 
2012 لنــدن یــا برنامــه افزایــش یک 
میلیــون نفــر جمعیــت در نیویــورک 
در زمــان مایــکل بلومبــرگ بــر روی 
اراضــی رهاشــده شــهری تمرکــز 
داشــته اند و طبیعتــا اراضی رهاشــده 
بایــد این ظرفیــت را در اختیــار مردم 

قــرار دهنــد.
در شــهر تهــران، هــم طــرح جامــع، 
ــات مــوردی کــه قبــل از  هــم مصوب
آن بــوده اســت، باعــث فریــز شــدن 
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ایــن اراضــی شــده اســت، بــدون 
ــرای توســعه  اینکــه هیــچ برنامــه ای ب
آنهــا پیشــنهاد داده باشــد. در اطــراف 
خیابــان فداییــان اســالم کــه در تقاطع 
ــرار دارد،  ــه 15، 16 و 20 ق ســه منطق
ــن ویژگــی  ــا ای ــار اراضــی ب 550 هکت
وجــود دارد کــه در گذشــته، چــرم 
ســازی، ســنگ بــری، کارخانــه و کــوره 
ــرور، در  ــه م ــا ب ــد. ام ــزی بوده ان آجرپ
ــات  ــا الزام ــد ی ــر نظــام تولی ــر تغیی اث
ــی  ــا خال ــن فعالیت ه ــتی، از ای باالدس
شــده اند و هیــچ جایگزینــی بــرای آنها 
ــی  ــت. هنگام ــده اس ــی نش پیش بین
ــد در  ــار نمی توان ــن 550 هکت ــه ای ک
ــرد،  ــرار گی ــهر ق ــعه ش ــت توس خدم
عمــال از فرصــت قابــل توجهــی محروم 
می شــویم. یــا در ســال 1386 کــه 
ــد، در  ــالغ ش ــران اب ــع ته ــرح جام ط
ــدود 1500  ــران ح ــرب ته ــوب غ جن
ــدوده  ــه مح ــی ب ــن اراض ــار از ای هکت
ــی شــهر الحــاق شــدند و طــرح  قانون
جامــع به منظــور جلوگیری از توســعه 
ــز کــرد؛ در  لجام گســیخته آنهــا را فری
حالــی کــه بهتــر بــود دلیــل ورود آنهــا 
بــه محــدوده شــهر را بررســی و نقشــه 
راه اســتفاده از آنهــا را بــر اســاس ایــن 
کــه در پاســخ بــه چــه نیــازی به شــهر 
الحــاق شــده اند، ترســیم کنــد و نظــام 
ــدی  ــم و پهنه بن ــام تراک ــری، نظ کارب
را متناســب و در پاســخ بــه ایــن نیــاز 
ــا  تنظیــم کنــد. ولــی اکنــون صرفــا ب
مجموعــه ای از اراضــی رهاشــده مواجه 
هســتیم کــه در شــهر هیــچ کارکردی 
نداشــته و بعــد از یــک مــدت بــه 
وســیله مــردم تعییــن تکلیــف و باعث 
ایجــاد بحران هــای اجتماعــی و امنیتی 
می شــوند؛ کما اینکــه همیــن االن هم 
در جاهایــی مثــل خالزیــر ایــن بحران 
اتفــاق افتــاده اســت. در اینجــا نیــاز بــه 
تغییــر رویکــرد در حــوزه برنامه ریــزی 
توســعه شــهری وجــود دارد تــا 4500 

هکتــار اراضــی رهاشــده تهــران را بــه 
شــهر برگردانــده و فرصــت اســتفاده 
ــم  ــا را فراه ــن ظرفیت ه ــهر از ای ش

ســازد.
فرســوده،  بافت هــای  مــورد  در 
موضــوع صرفــا تأمیــن مســکن 
ــا،  ــن محدوده ه ــه در ای ــت؛ بلک نیس
کــم دوام  پالک هــای  از  تجمعــی 
ــل  ــان حداق ــه همزم ــود دارد ک وج
ــتیبان  ــات پش ــورداری از خدم برخ
ــی  ــن وقت ــد. بنابرای ــکونت را دارن س
صحبت از نوســازی بافتهای فرســوده 
ــا در  ــه جنبه ه ــد هم ــم، بای می کنی
کنــار هــم و همزمــان بــا هــم مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج
قاســمی: چنــد نکتــه را اشــاره 
توانمندســازی  یکــی  فرمودیــد؛ 
نوســازی  بــرای  فرســوده  بافــت 
خــود، دیگــری اجــرای درســت 
ــد  سیاســت های تشــویقی کــه بتوان
مــا را بــه نوســازی بــا نــرخ 5 درصــد 
ــتفاده از  ــر، اس ــه آخ ــاند و نکت برس
اراضــی رهاشــده بــود. بــا توجــه بــه 
ــام  ــد در نظ ــازمان می توان ــه س اینک
ــت و  ــرات هدای ــاز، اث ــاخت و س س
ــر  ــی داشــته باشــد و عــالوه ب کنترل
و  ســاخت  تشــویقی،  بســته های 
ســاز را صرفــه پذیــر کنــد، دغدغه ای 
محتوایــی کــه در حــال حاضــر 
وجــود دارد ایــن اســت کــه قســمت 
ــا در قســمت  ــن بافت ه ــادی از ای زی
جنوبــی تهــران مســتقر هســتند و با 
توجــه بــه مســائلی مثــل گســل های 
فرونشســت  تهــران،  جنوبــی 
تهــران،  جنوبــی  دشــت های 
فاضــالب و نظایــر آن نگرانــی نســبت 
ــه ظرفیت هــای اکولوژیــک تهــران  ب
ــران  ــی ته ــتر طبیع ــا بس ــت. آی اس
تــوان و تحمــل چنیــن توســعه هایی 
ــه ای  ــی روی ــر؟ نگران ــا خی را دارد ی
ــه ای  ــه حرف ــه در جامع ــری ک دیگ
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وجــود دارد، متمرکــز بــر ایــن موضــوع 
می باشــد کــه طرح هــای توســعه 
شــهری چارچوب هایــی را تعییــن 
کرده انــد و اگــر قــرار بــر تغییــر 
سیاســت باشــد، چقدر مســتلزم عدول 
از ایــن چارچوب هــا خواهــد بــود و این 

ــت؟  ــح اس ــدر صحی ــدول چق ع
علــی اکبــری )ســازمان نوســازی(: 
توســعه بایــد مبتنــی بــر ظرفیت هــا از 
جملــه ظرفیت هــای اکولوژیــک شــهر 
صــورت گیــرد. ولــی بایــد این مســئله 
را در نظــر داشــت کــه بافت هــای 
فرســوده تهــران تنهــا 7% از مســاحت 
کل شــهر را بــه خــود اختصــاص 
ایــن  بــه  داده انــد؛ یعنــی پاســخ 
ــدم نوســازی  ــد در ع ــا را نبای دغدغه ه
بافــت فرســوده جســت و جــو کنیــم. 
البتــه کــه بایــد بــرای ایــن مــوارد چاره 
ــن  ــه ای ــه ب ــی ن ــود؛ ول ــیده ش اندیش
معنــا کــه اگــر بافت هــای فرســوده را 
ــن مشــکل حــل  ــم، ای نوســازی نکنی
ــش و  ــوان از نق ــد و می ت ــد ش خواه
تاثیرگــذاری 93% دیگــر بافت شــهری 

صرفنظــر کــرد.
ــا اگــر شــهر خــود  ــمی: طبیعت قاس
ــه موجــود مــرده  ــد، ب را نوســازی نکن
ــور از پرســش  ــود. منظ ــل می ش تبدی
ــازی نیســت،  ــدم نوس ــده ع ــرح ش ط
بلکه باری اســت کــه بر دوش ســازمان 
ــکن  ــن مس ــون تأمی ــازی، پیرام نوس
ــاخت  ــن س ــکاف بی ــردن ش ــر ک و پ
اســتطاعت  بافت هــای  در  ســاز  و 
ــه مســکن  پذیــر و برخــوردار و نیــاز ب
گذاشــته شــده اســت. از آنجایــی کــه 
ــه عهــده  پــر کــردن ایــن شــکاف را ب
ســهم کوچکــی از شــهر گذاشــته اند.، 
آیــا باعــث عــدم تــوازن در شــهر 

نمی شــود؟
ــذاری  ــه هدف گ ــری: البت ــی اکب عل
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــن 150 ه تأمی
فقــط در بافت هــای فرســوده و اراضــی 

رهاشــده نیســت؛ بلکــه در کل شــهر 
اســت. ســاخت و ســاز مســکن بایــد 
در تمــام شــهر اتفــاق بیفتــد، نه فقط 
در قســمت هایی از آن. بافت فرســوده 
ــازی  ــود نوس ــوان خ ــد ت ــم در ح ه
می شــود و نقــش ایفــا می کنــد. 
ــائلی  ــی از مس ــال، یک ــور مث ــه ط ب
کــه مطــرح می شــود، مســئله تأمین 
آب اســت کــه نمی تــوان آن را در 
تهــران فراهــم کــرد. نوع همســایگی 
ــا شــهرها و ســکونتگاه های  تهــران ب
پیرامــون )مثــل شــهر قــدس کــه به 
انــدازه یــک بزرگــراه از تهــران فاصلــه 
دارد( ناقــض ایــن موضــوع اســت. اگر 
ــران  ــهر ته ــد در ش ــت نتوان جمعی
ــه  ــا مهاجــرت ب ســاکن شــود، قطع
ــد.  ــاق می افت ــراف اتف ــهرهای اط ش
ــن  ــه تأمی ــاز ب ــدس نی ــهر ق ــا ش آی
مســئله  داشــت؟  نخواهــد  آب 
فرونشســت حــل می شــود؟ بــه 
عبــارت دیگــر، مســائلی در مقیــاس 
فراشــهری و منطقــه ای وجــود دارنــد 
کــه نیازمنــد سیاســت گذاری و اقدام 
در مقیــاس منطقــه ای هســتند؛ ولی 
ــی از آن را  ــای ناش ــا محدودیت ه م
ــم.  ــال می کنی ــران اعم ــهر ته در ش
بــه طــوری کــه کل منطقــه شــهری 
را بــه محــدوده قانونــی تهــران تقلیل 
داده و اتفاقاتــی کــه پیرامــون تهــران 
می گیریــم.  نادیــده  را  می افتــد 
ســوال ایــن اســت کــه در ایــران، بجز 
اســتان های شــمالی، در کجا مســئله 
ــدارد؟ اگــر می خواهیــم  آب وجــود ن
ــم و  ــی کنی ــرزمین زندگ ــن س در ای
ــد مســئله  ادامــه حیــات دهیــم، بای
آب را حل کنیم. مســئله فرونشســت 
زمیــن چیــزی نیســت کــه عامــل و 
باشــد؛  تهــران  آن شــهر  منشــا 
اتفاقاتــی کــه در جنــوب و غــرب 
ــتفاده  ــد و اس ــران می افت ــت ته دش
زیــر  آب  ســفره های  از  بی رویــه 
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زمینــی در پیرامــون شــهر باعــث بــروز 
ــده  ــهر ش ــل ش ــکل در داخ ــن مش ای

اســت.
بــرای هــر مســئله بایــد در مقیــاس آن 
ــن تصــور  ــود. بنابرای ــال راه حــل ب دنب
نمی کنــم راه حــل مســائلی کــه گفتــه 
ــهر  ــعه در ش ــری از توس ــد، جلوگی ش
تهــران باشــد. حتــی در صــورت عــدم 
ــه  ــئله آب ادام ــم مس ــاز ه ــعه، ب توس
پیــدا خواهــد کــرد؛ چــون ســکونت در 
منطقــه شــهری محــدود بــه مرزهــای 
ــکالت  ــود. مش ــران نمی ش ــهر ته ش
موجــود باید بررســی و آسیب شناســی 
شــوند و شــهر تهــران هــم بــه انــدازه 
جلوگیــری  در  می توانــد  خــود 
معضــالت  ســایر  و  فرونشســت  از 

ــذار باشــد.  ــک تاثیرگ اکولوژی
ــای  ــت، برنامه ه ــا جمعی ــاط ب در ارتب
ــر  ــد انعطاف پذی ــهری بای ــعه ش توس
باشــند و خــود را بــا نیازهــای شــهری 
منطبــق کننــد و قابلیــت به روزرســانی 
و بازنگــری داشــته باشــند. هــر چقــدر 
از ایــن ویژگی هــا فاصلــه داشــته 
باشــند، بــا حداقــل تحقق پذیــری 
ــال،  ــور مث ــه ط ــوند. ب ــه می ش مواج
بــر اســاس پژوهشــی کــه در ســازمان 
ــه و بودجــه انجــام شــده اســت،  برنام
جامــع  برنامه هــای  تحقق پذیــری 
شــهری در ایــران کمتــر از 20% برآورد 
شــده اســت کــه نشــان می دهــد ایــن 
ــا واقعیــت و نیــاز منطبــق  برنامه هــا ب

نبوده انــد.
از طــرف دیگــر، تولیــد مســکن لزومــا 
منجر بــه افزایــش جمعیت نمی شــود. 
در تهــران و در دو دهــه گذشــته، بعــد 
خانــوار از 4/3 بــه زیــر 3 کاهــش پیــدا 
کــرده اســت و در حــال حاضــر بیشــتر 
ــی،  ــای تهران از 35 درصــد از خانواده ه
یــک و یــا دونفــره هســتند. ایــن 
داده هــا گــواه تغییراتــی در ســبک 
ــت. در  ــواده اس ــوم خان ــی و مفه زندگ

ــزار ازدواج و  ــالیانه 55 ه ــران، س ته
ــزان، طــالق را شــاهد  ــن می 30% ای
هســتیم. واقعیــت ایــن اســت کــه در 
ــه طــالق منجــر  ــه ب ــی ک ازدواج های
ــواده  ــه خان می شــوند، افــراد دیگــر ب
ــدام  ــر ک ــد و ه ــی گردن ــدا برنم مب
زندگــی مســتقل خودشــان را ادامــه 
ــان  ــرت نش ــار مهاج ــد. آم می دهن
ــران  ــه ته ــه مهاجــرت ب ــد ک می ده
نقــش ناچیــزی در افزایــش جمعیت 
ــاال  ــل، ازدواج، طــالق، ب دارد؛ در مقاب
رفتــن ســن ازدواج و نــرخ مجردهــای 
مســتقل، کوچــک و مســتقل شــدن 
ــای  ــش خانواده ه ــا و افزای خانواده ه
هســته ای، نیــاز بــه واحــد مســکونی 
ــاب  ــران ایج ــهر ته ــتر را در ش بیش
رشــد  ســالیانه  نــرخ  می کنــد. 
جمعیــت در تهــران 1 درصــد اســت؛ 
پــس اگــر آمــار نیــاز بــه مســکن دو 
ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــده اس ــر ش براب
نیســت کــه یکبــاره جمعیت ســرزیر 
ــش  ــه افزای ــا اینک ــد شــد. کم خواه
ــو  ــک تاب ــد ی ــم نبای ــت را ه جمعی
فــرض کنیــم! اینکــه حــدود 15 
ســال پیــش در طــرح جامــع، ســقف 
جمعیتــی بــرای شــهر تعییــن شــده 
اســت، بایــد در شــرایط امــروز مبنای 
ــرار  کارشناســی آن مــورد بررســی ق

گیــرد.
ــه  ــده چ ــی رهاش ــمی : اراض قاس
نســبتی بــا اراضــی ذخیــره شــهری 
دارنــد و مــا چقــدر مجــاز به اســتفاده 

ــتیم؟ ــا هس ــن ظرفیت ه از ای
علی اکبــری : انطباق و همپوشــانی 
حداکثــری بــا یکدیگــر دارنــد. چــون 
ــاالی  ــزرگ و ب ــن اراضــی، ب ــر ای اکث
ــش  ــه نق ــتند. س ــار هس ــک هکت ی
اصلــی بــرای اراضــی ذخیــره در 
ــت؛  ــده اس ــرح ش ــع مط ــرح جام ط
ــازی  ــتیبان نوس ــه پش ــت آنک نخس
ــه  ــند، دوم اینک ــوده باش ــت فرس باف
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ــز جمعیتــی شــهر را  بتواننــد ســر ری
در خــود جــای دهنــد و ســوم اینکــه 
ــن  ــاز شــهر را تأمی ــورد نی ــات م خدم
کننــد. در سیاســت های اخیر ســازمان 
نوســازی، هیــچ نگاهــی افــزون بــر این 
ــود  ــا وج ــن محدوده ه ــه ای ــوارد ب م
ــا،  ــن محدوده ه ــردن ای ــدارد. فریزک ن
نه تنهــا منطقی نیســت، بلکــه محقق 
هــم نمی شــود. در کنــار مســکن، بایــد 
امکان کار و فعالیت وجود داشــته باشد 
و برعکــس. در غیــر این صــورت، بعد از 
مدتــی بافــت دچــار میرایــی می شــود؛ 
ماننــد اتفاقــی کــه در بافــت مرکــزی 
ــاظ  ــه لح ــتیم. ب ــاهد هس ــران ش ته
پشــتیبانی از نوســازی بافــت فرســوده 
هــم مــواردی مثــل آزادســازی پــالک 
ــر، فضــای ســبز یــا  ــرای ایجــاد معاب ب
ــوک )در  ــد بل ــا چن ــک ی ــی ی جابجای
مــواردی کــه امــکان ادامه ســکونت در 
جــای فعلــی وجــود نــدارد( در دســتور 
ــر  ــروط ب ــرار دارد؛ مش ــازمان ق کار س
ایــن کــه بــه افــرادی کــه مسکنشــان 
تملک می شــود، مســکن معــوض داده 

شــود.
ــئله  ــث، مس ــه بح ــمی: در ادام قاس
مباحــث اجتماعــی را مطــرح می کنــم.  
بافت هــای فرســوده دارای ســاختار 
اجتماعــی می باشــند. چــه انــدازه 
ــه ایــن ســاختار اجتماعــی بهــا داده  ب
ــه  ــی ک ــه اختیارات ــود؟ در زمین می ش
بــه ســرمایه گذارهــای خصوصــی 
ــدازه مســئله  ــا چــه ان داده می شــود ت
ادامــه ســکونت و تبدیــل مســکن بــه 
ــه مطــرح اســت؟ مســئله دیگــر،  خان
ــرای  ــان ســازمانی ب ــای می همکاری ه
کــه  می باشــد  خدمــات  تأمیــن 
ــازی  ــوازات نوس ــه م ــی رود ب انتظارم
ــم  ــا نمی توانی ــد. طبیعت ــاق بیفت اتف
از ســازمان نوســازی توقــع داشــته 
باشــیم مــواردی چــون نیــاز بــه 
ــان،  ــت و درم ــاخت های  بهداش زیرس

ــای  ــرورش، فض ــوزش و پ ورزش، آم
ســبز و ماننــد آن را بــه تنهایــی 
تأمیــن کنــد.  قطعــا نیــاز بــه 
همــکاری نهادهــای دیگــر می باشــد. 
مســئله آخــر کــه بــرای مــا طراحــان 
شــهری از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
ــه  ــه ب ــوه توج ــزان و نح ــت، می اس

عرصــه همگانــی می باشــد. 
ــا،  ــن بافت ه ــری : در ای ــی اکب عل
و  قــوی  اجتماعــی  ســازمان 
ــد  ــه بای ــود دارد ک ــمندی وج ارزش
ــن  ــود. مهمتری ــت ش ــظ و تقوی حف
افزایــش  راســتا،  ایــن  در  اقــدام 
کیفیــت زندگــی اســت تــا مــردم را 
ترغیــب بــه مانــدن در محلــه کنــد. 
تحقیقــات مــا و دیگــر همــکاران 
نشــان می دهــد، عاملــی کــه باعــث 
می شــود بســیاری از ایــن خانواده هــا 
ــدم  ــد، ع ــت بمانن ــار در باف ــه اجب ب
توانایــی مالــی آنها بــرای جابــه جایی 
و تــرک مــکان اســت وگرنــه تمایــل 
بــه کــوچ دارنــد. وظیفــه مــا، کاهــش 
ــت های  ــت. سیاس ــل اس ــن تمای ای
گذشــته به صــورت مداخلــه متمرکز 
بــوده اســت، در قالــب خالــی کــردن 
بخش هــای وســیع، صــاف کــردن و 
جابــه جــا کــردن ســاکنان و اجــرای 
ــه  ــاس؛ البت ــزرگ مقی ــای ب پروژه ه
ایــن سیاســت در تهــران و شــهرهای 
دیگــر شکســت خــورد. از مــوارد حائز 
ــه  ــردم و ارائ ــارکت م ــت، مش اهمی
پشــتیبانی های الزم اســت تــا بتوانند 
بــه نوســازی مســکن خــود بپردازند و 
مــکان را تــرک نکنند. البتــه درصدی 
از مهاجــرت طبیعی اســت و هیچگاه 
ــر،  ــورد دیگ ــد. م ــر نمی رس ــه صف ب
توجــه بــه تأمیــن خدمــات در کنــار 
ــی  ــط زندگ ــکن و محی ــن مس تأمی
خــوب اســت. ســرانه دسترســی بــه 
ــا  ــوده ب ــای فرس ــات در بافت ه خدم
متوســط شــهر فاصلــه قابــل توجهی 
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دارد. بنابرایــن در 4 ســال گذشــته 
ســعی شــده اســت تــا خدمــات 
پشــتیبان ســکونت را هــم پــا بــه پــای 
نوســازی مســکن ارتقــا دهیــم؛ خــواه 
ــه در خــود ســازمان  ــی ک در پروژه های
تعریــف شــده اند و خــواه در پروژه هایی 
ــتورکار  ــتگاه ها در دس ــر دس ــه دیگ ک
داشــته اند. از ســال 1397، ردیف هــای 
ــرای  ــازی ب ــازمان نوس ــه در س بودج
ــن در  ــه ای ــن دســت ک ــی از ای اقدامات
گذشــته اتفــاق نمی افتــاد و یــا ســهم 
کوچکــی داشــت، 15 برابــر شــده و بــه 
برنامــه اصلی ســازمان نوســازی تبدیل 

شــده اســت. 
امــا در مــورد محــور دوم، در حال حاضر 
ــاد  میــزان کمبــود خدمــات آنقــدر زی
اســت کــه هیــچ ســازمانی نمی توانــد 
بــه تنهایــی ادعــای جبــران ایــن 
عقب ماندگــی را داشــته باشــد. بدیــن 
ــعی  ــر س ــال های اخی ــور، در س منظ
کــرده ایــم دیگــران را هــم قانــع کنیــم 
تــا وارد ایــن جریــان شــوند. شــروع این 
مهــم از داخــل شــهرداری تهــران بــوده 
اســت. بــه طــور مثــال، عوارضــی کــه 
شــهرداری بابــت قطــع اشــجار دریافت 
می کنــد، صــرف تأمیــن زمیــن و 
ــی  ــبز در محله های ــای س ــاد فض ایج
شــود کــه فاقــد فضــای ســبز هســتند 
یــا در خصــوص زیرســاخت هایی مثــل 
ــازمان  ــی، س ــا ایمن ــانی ی ــش نش آت
آتــش نشــانی نصــب شــیرهای آتــش 
نشــانی و ایجــاد ایســتگاه در بافت هــای 
ــرار می دهــد.  ــت ق فرســوده را در اولوی
تــالش کــرده ایــم در ایــن بافت هــا یک 
تبعیــض مثبــت نســبت به بقیه شــهر 
حاکــم کنیم. البتــه این بــه تنهایی کار 
شــهرداری تهــران هــم نیســت و دولت 
و شــهرداری در ایــن مــورد همیشــه در 
کنــار هــم دیــده شــده اند. بــه طــوری 
کــه ســهم دولــت در تأمیــن خدمــات 
روبنایــی و زیربنایــی، 70% و ســهم 

ــا  ــت. م ــوده اس ــهرداری، 30% ب ش
تــالش کــرده ایــم ایــن ظرفیــت 70 
درصــدی را هــم محقــق کنیــم. البته 
نتایــج حاصل شــده بــا انتظــارات 
چــون  دارد.  زیــادی  فاصلــه  مــا 
دســتگاه های دولتــی، بجــز وزارت 
ــی  ــه متول ــازی ک ــکن و شهرس مس
ایــن موضــوع اســت، ایــن مهــم را بــه 
عنــوان ماموریــت و وظیفه خودشــان 
تلقی نمی کننــد؛ در نتیجــه، اقدامات 
قائــم بــه شــخص می شــود. ایــن در 
ــال 1393 و  ــه از س ــت ک ــی اس حال
ــی در  ــی بازآفرین ــند مل ــب س تصوی
هیئــت وزیــران، ســتادهای بازآفرینی 
هم افزایــی  و  هماهنگــی  بــرای 
در نوســازی بافت هــای ناکارآمــد 
ــا  ــده اند؛ ام ــاد ش ــی و ایج پیش بین
تاکنــون و حداقــل در خصــوص 
ــی  ــن هم افزای ــات، ای ــن خدم تأمی

اتفــاق نیفتــاده اســت.
ــای  ــوم و فضاه ــور س ــورد مح در م
بــاز شــهری، اعتقــاد دارم کــه یکــی 
از نیازهــا و زیرســاخت های اصلــی 
اجتماعی شهرهاســت و هــر محله ای 
ــد  ــاخت بهره من ــن زیرس ــد از ای بای
فرســوده،  بافت هــای  در  باشــد. 
ــاد و تراکــم جمعیتــی  فشــردگی زی
ــط  ــن متوس ــر میانگی ــه براب ــه س ک
بــودن  کوچــک  و  اســت  شــهر 
ــی  ــای عموم ــه فض ــاز ب ــا، نی خانه ه
ــن  ــد. بنابرای ــدان می کن ــد چن را ص
پرداختــن بــه عرصــه عمومــی از 
ــازمان  ــه س ــوده ک ــی ب ــائل اصل مس
ــت. از  ــرده اس ــری ک ــازی پیگی نوس
ســال 97 و شــروع فعالیــت ســازمان 
در ایــن زمینــه، نزدیک بــه 30 فضای 
عمومی شــهری ســاخته شــده است 
کــه اولیــن آنها در اردیبهشــت ســال 
98 افتتــاح شــد. مســاحت ایــن 
ــه  ــی ک ــه زمین ــته ب ــا، بس پروژه ه
در اختیــار یــا قابــل تأمیــن بــوده، از 
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200 مترمربــع تــا 10 هــزار متــر مربع 
متغیــر بــوده و از مقیاس همســایگی تا 
مقیــاس منطقه ای را شــامل می شــود. 
بیشــتر فضاهــای شــهری ایجادشــده 
ــهری  ــده ش ــای رهاش ــر روی فضاه ب
قــرار گرفته انــد؛ فضاهایــی کــه زمانــی 
شــهرداری آنهــا را تملــک کــرده بــود 
و در بهتریــن حالــت، نقــش پارکینــگ 
ــد. کمــا اینکــه چنــد  ــا می کردن را ایف
گــذر را هــم تبدیــل بــه فضای شــهری 
ــط  ــه فق ــی ک ــم. در گذرهای ــرده ای ک
مختــص حرکــت ســواره بــود، تــالش 
شــد تــا اولویــت بیشــتر بــه پیــاده داده 
ــه 200  ــک ب ــوع نزدی ــود. در مجم ش
هــزار مترمربــع فضــای شــهری در 
بافت هــای فرســوده تأمیــن کــرده ایــم.  
ــگاه  ــما جای ــر ش ــه نظ ــمی : ب قاس
طراحــی شــهری و نقــش آن در زمینه 
افزایــش کیفیــت عرصه هــای همگانی 
ــای  ــل واحده ــاس  بالفص ــرد مقی خ
ــاکنان  ــاط دوم س ــه حی ــکونی ک مس
هســتند، چیســت و چگونــه می توانــد 
بــه ارزش افزایــی در ایــن بافت هــا 

کمــک کنــد؟
علــی اکبــری: در حــال حاضــر 
طراحــی شــهری دیگــر یــک انتظــام 
صرفــا کالبــدی محســوب نمی شــود و 
ماننــد برنامــه ریــزی شــهری، تلفیقــی 
زیســتی،  محیــط  انتظام هــای  از 
و  کالبــدی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
غیــره اســت و بایــد ایــن یکپارچگــی 
را مــد نظــر داشــته باشــد و همزمــان 
بــه همــه ایــن ابعــاد توجــه کنــد. لــذا 
ــل  ــی مث ــم موضوعات ــا نمی توانی قطع
مســائل اجتماعــی را از متــن و فرآینــد 
برنامــه ریــزی حــذف کنیــم و بگوئیــم 
بعــدا پیوســت می شــود. ایــن در مــورد 
ــز صــادق اســت.  طراحــی شــهری نی
وقتــی فضاهــای شــهری ایجادشــده را 
بــه لحــاظ ظاهــری نظــاره می کنیــم، 
اقــدام خاصــی جلــب نظــر نمی کنــد و 

بــه نظــر می رســد اقدامــات، محــدود 
به ســنگ فــرش، ایجــاد فضــای بازی 
کــودک، یا ســاخت و ســازهای اندک 
بــا هــدف افزایــش نظــارت اجتماعی 
و مــواردی از ایــن قبیــل بــوده اســت. 
چیــزی کــه باعــث موفقیــت یــا عدم 
موفقیــت فضــای شــهری می شــود، 
مرحلــه قبــل از معمــاری و در حــوزه 
ــور  ــه ط ــت. ب ــهری اس ــی ش طراح
ــی  ــت جانمای ــه اهمی ــد ب ــال، بای مث
اشــاره کــرد و اینکــه آیــا هــر مکانــی 
مناســب ایجــاد فضــای عمومــی 
کارآمــد خواهــد بــود؟ نمونــه نقــض 
ــران  ــهر ته ــوص در ش ــن خص در ای
کــم نیســت. همه شــمولی فضــا 
ــی فضــای  یکــی از ویژگی هــای اصل
شــهری اســت کــه همــگان بتواننــد، 
فــارغ از تفاوت هــا، از آن اســتفاده 
کننــد. بــه ایــن پرســش کــه فضــای 
ــته  ــی داش ــه ویژگی های ــی چ عموم
باشــد تــا بــه همــگان انگیــزه حضور 
در فضــا را بدهــد، در مرحلــه طراحی 
می شــود.  داده  پاســخ  شــهری 
ــی  ــل اجتماع ــر، تعام ــوع دیگ موض
بــه عنــوان مهمتریــن انتظاری اســت 
کــه از فضــای شــهری داریــم. یعنــی 
بایــد شــانس وقــوع تعامــل اجتماعی 
ــه  ــه چ ــم. اینک ــاال ببری ــا را ب در فض
ــد ایــن شــانس را  ــی می توان فضای
ایجــاد کنــد، بــه طراحــی شــهری باز 

می گــردد. 
و امــا بحــث فضــای عمومــی در 
حــوزه بالفصــل ســکونت؛ از آنجایــی 
کــه زمیــن باالخــص در شــهر تهران 
ــد  ــدا بای ــی اســت، در ابت کاالی گران
تحقق پذیــری آن بررســی شــود. 
بنابرایــن در مرحلــه اول، بررســی 
و  موجــود  زمین هــای  ارزیابــی  و 
ــتفاده  ــوارد اس ــرای م ــزی ب برنامه ری
آنهــا مــورد توجــه اســت. در بعضــی 
مــوارد، امــکان اقداماتــی در مقیــاس 
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همســایگی هســت و در بعضــی دیگــر 
ــه  ــور ب ــه دلیــل محدودیت هــا، مجب ب
اقــدام در مقیــاس بزرگتــری هســتیم. 
برقــراری انطبــاق بیــن عرصــه نظــر و 
عرصــه عمــل یکــی دیگــر از مــواردی 
طراحــی  مرحلــه  در  کــه  اســت 
شــهری بایــد بــه آن پاســخ داده شــود. 
ســازمان  در  کــه  شــیوه نامه ای  در 
ــه شــده اســت، طراحــی یکــی از  تهی
ــای  ــاد فضاه ــی ایج ــای اصل محوره
شــهری اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه 
عنــوان جزئــی از یــک فرآینــد در نظــر 
گرفته شــود. نیازســنجی و شناســایی، 
جانمایــی، امکان ســنجی و بعــد از 
آن برنامه ریــزی و طراحــی، اجــرا و 
ــد  ــن فرآین ــای ای ــرداری گام ه بهره ب
ــوارد  ــه م ــد هم ــراح بای ــتند. ط هس
ــن  ــد. ای ــم ببین ــا ه ــده را ب مطرح ش
می تواننــد  شــرطی  بــه  برنامه هــا 
موفــق باشــند کــه بــا مشــارکت 
دخیــالن صــورت گیرنــد و شناســایی، 
ــرات و  ــل نظ ــاط، تحلی ــراری ارتب برق
آنهــا  دادن  مشــارکت  و  دیدگاه هــا 
در طراحــی و برنامه ریــزی، مــواردی 
هســتند کــه بخــش عمــده ای از آنهــا 
بــه واســطه طراحــی شــهری محقــق 

می شــود.
ــرداری از مــوارد  در نهایــت خــال بهره ب
ــز اهمیتــی اســت کــه متاســفانه  حائ
بــه عنــوان یــک ضعــف جــدی در ایــن 
عرصــه مطــرح می شــود. یعنــی شــاید 
تمــام مراحــل را بــا باالتریــن کیفیــت 
پشــت ســر بگذاریــم، ولــی در مرحلــه 
ــدگی  ــی رهاش ــا نوع ــرداری ب ــره ب به

ــویم.  ــرو می ش ــرل روب ــارج از کنت خ
نظــام  در  آیــا  نشــریه(:  قاســمی) 
شــهرداری تهــران به ســازمان نوســازی 
اختیاراتــی خــارج از ماموریــت اصلــی 
آن داده می شــود؟ مــواردی کــه شــاید 
جــزء سیاســت های اصلــی تأمیــن 
ــدت  ــی در دراز م ــد ول ــکن نباش مس

ــد. ــخگوی آن باش ــد پاس بتوان
علــی اکبــری : جایــی گفتــه 
ــی  ــه اصل ــه وظیف ــت ک ــده اس نش
ــن مســکن  ــازی تأمی ــازمان نوس س
اســت و بقیــه مــوارد مثــل ارتقــای 
کیفیــت فضاهــای شــهری، تجهیــز 
آن  نظایــر  و   آنهــا  بهســازی  و 
هســتند.  فرعــی  ماموریت هــای 
مفهــوم  اینکــه  بــر  مبتنــی 
ــع  ــر مقط ــهری در ه ــازی ش نوس
ــود،  ــف می ش ــه تعری ــی چگون زمان
ماموریت هــای ســازمان نوســازی 
هــم مشــخص می شــود. مــا در 
دورانــی فعالیــت می کنیــم کــه 
نــگاه بــه نوســازی بــه عنــوان یــک 
ــه  ــه و یکپارچ ــد جانب ــوع چن موض
اســت و ابعــاد مختلــف نســبت بــه 
ــد و در نوســازی،  ــت ندارن هــم اصال
ــه  ــن ب ــوازن در پرداخت تناســب و ت
اهمیــت  از  مختلــف  جنبه هــای 
ــای  ــت. فض ــوردار اس ــی برخ باالی
اجــزای  از  یکــی  هــم  عمومــی 
مؤثــر در زندگــی محلــه و جــزء 
زیرســاخت های اجتماعــی مــورد 
نیــاز آن اســت؛ پــس می توانــد 
اصلــی  ماموریت هــای  جــزء 
ســازمان نوســازی تلقــی شــود. 
ــن  ــه هــر کــدام از ای ــی اینکــه ب ول
ماموریت هــا چقــدر پرداختــه شــود، 
وابســته بــه انتظاراتــی اســت کــه در 
هــر دوره از ســازمان نوســازی وجود 
و  فــراز  نوســازی  ســازمان  دارد. 
ــال های  ــی در س ــیب های فراوان نش
فعالیــت خود داشــته اســت؛ دوره ای 
ــه  ــیه آن را ب ــواب و حاش ــروژه ن پ
عنــوان یــک طــرح بــزرگ مقیــاس 
ــرده اســت؛ در  ــری ک شــهری پیگی
دوره ای، تعریــف پروژه هــای جدیــد 
بــرای جــذب ســرمایه خارجــی 
ــت  ــی سیاس ــرده؛ زمان ــال ک را دنب
تأمیــن  زمانــی  و  تســهیلگری 
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مســکن در ســازمان نوســازی اهمیــت 
پیــدا کــرده و در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت. در حــال حاضــر ســعی 
ــن  ــگاه انســان محور و تأمی ــود ن می ش
ــد  ــرای حضــور انســان م ــی ب فضاهای
نظــر قرار گیــرد و نــگاه همــه جانبه ای 

ــد.  ــته باش ــود داش ــعه وج ــه توس ب
ــی،  ــه همگان ــز عرص ــه تجهی در زمین
ســازمان نوســازی عمدتــا بــا ســه 
چالــش روبروســت؛ یکی تأمیــن منابع، 
چــون ایــن ســرمایه گذاری یــک طرفه 
ــادی  ــت اقتص ــوال بازگش ــوده و معم ب
نــدارد و بیشــتر بــازده اجتماعــی 
ــن  ــود زمی ــث کمب ــری بح دارد. دیگ
اســت کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد؛ 
ممکــن اســت بــرای مــوردی کــه مــد 
نظــر ماســت، زمینــی وجــود نداشــته 
ــا  ــه عمدت ــن ک ــک زمی ــا مال باشــد ی
شــهرداری های مناطق هســتند، راغب 
ــه همــکاری نباشــند. چالــش ســوم  ب
بعــد از بهره بــرداری و بــا ورود مــردم و 
حضــور آنهــا در فضــا شــکل می گیــرد 
ــداری از  ــظ و نگه ــه حف ــوف ب و معط

فضاســت. 
ــق  ــی و تحق ــوان اجرائ ــمی: ت قاس
پذیــری ســاخت 375 هــزار واحــد 
مســکونی تــا ســال 1403 در تهــران را 

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون
علــی اکبــری )ســازمان نوســازی(: این 
ــاده  ــران افت ــم در ته ــال ه ــاق قب اتف
اســت. در ســالهای 92-1390، ســاالنه 
بیشــتر از 200 هــزار واحــد مســکونی 

تولیــد شــد.

بابائــی: ایــن واحدهــای مســکونی 
بــا چــه کیفیتــی عرضــه شــدند؟

علــی اکبــری: ایــن واحدهــای بــا 
ــش  ــط بخ ــذاری و توس ــرمایه گ س
خصوصــی ســاخته شــد کــه طبیعتا 
ــد  ــه 1 تولی ــه در منطق ــکنی ک مس
ــار و  ــورد انتظ ــت م ــا کیفی ــد، ب ش
تقاضــا در منطقــه 1 و مســکنی کــه 
در منطقــه 20 ســاخته شــد، بــا 
کیفیــت متناســب بــا بــازار منطقــه 
20 بــوده اســت. در هــر صــورت، 
در شــرایطی کــه تســهیالت بانکــی 
درســت عمــل می کــرد، جریــان 
ــه ســمت مســکن  ســرمایه گذاری ب
ــط  ــتیبانی ضواب ــد و پش ــت ش هدای
ــدای  ــل و در ابت ــاز قب ــاخت و س س
جدیــد،  تفصیلــی  طــرح  ابــالغ 
ســبب شــد تأمیــن 200 هــزار واحــد 
مســکونی را در ســال را تجربــه کنیم. 
ــا  ــد، ب ــه بع ــال 1393 ب ــی از س ول
ســیر نزولــی شــدید، تأمین مســکن 
بــه  60 هــزار واحــد در ســال کاهــش 
ــه 35  ــرخ ب ــن ن و در ســال 1400 ای
ــه  ــید ک ــکونی رس ــد مس ــزار واح ه
یــک عــدد بــی ســابقه در 20 ســال 
ــوده اســت. اگــر دو ســال  گذشــته ب
اقــدام جــدی صــورت بگیــرد، همــه 
ــت تســهیالت  ــای کار باشــند، دول پ
بدهد وکمیســیون مــاده 5 و شــورای 
ــه  ــازی ب ــاری و شهرس ــی معم عال
تصویــب برنامه هــای تأمیــن مســکن 
ــند،  ــرعت ببخش ــتطاعت پذیر س اس
ایــن امــر دور از انتظــار نخواهــد بــود.
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مهنــدس علــی خانــی معاون سـازمان 
نوسـازی شـهر تهـران

شکوفه بابایی، معمار و طراح شهری

گفتـگو بـا علی خـانی

*آیــا در زمینــه نهضــت ملــی مســکن، 
ــازمان شــما در نظــر  ــرای س نقشــی ب
گرفتــه شــده اســت؟ نقــش شــما بــه 
عنــوان سیاســتگزار، ناظر، مجری یــا ...؟

  
   پیشــبرد نهضــت ملــی مســکن 
ــد  ــش تولی ــون جه ــر قان ــی ب مبتن
مســکن بــر عهــده دولــت و وزارت راه 
ــهرداری  ــا ش ــت. ام ــازی اس و شهرس
تهــران براســاس بنــد 21 مــاده 55 که 
براســاس آن مکلف است تـــدابیر الزم 
بـــراي سـاخت خانه هاي ارزان قیمـت 
ــاکن  ــت س ــخاص بي بضاع ــراي اش بـ
شــهر را اتخــاذ نماید، از ســویی فاصله 
زیــاد تعــداد واحدهــای مســکونی 
تولیــدی در ســال )64 هزارواحــد( 
ــزار  ــاالنه 150 ه ــاز )س ــزان نی ــا می ب
واحــد(، در حــوزه تأمین مســکن ورود 
پیــدا کــرد و بــا تفاهــم صــورت گرفته 
بــا وزارت راه و شهرســازی، متعهــد 
شــد زمینــه هــای الزم بــرای تأمیــن 
ســاالنه 130 هــزار واحــد مســکونی را 
در شــهر تهــران فراهــم نمایــد. در این 
میــان بــا عنایــت بــه اهمیــت موضوع، 
ســازمان نوســازی شــهر تهــران برنامه 
تأمیــن مســکن شــهر تهــران را تهیــه 
نمــود. بنــا بــر تدبیــر شــهردار محترم 
تهــران و بــرای اجــرای برنامــه تدویــن 
شــده، قــرارگاه جهــادی مســکن 
تشــکیل و دبیرخانــه قــرارگاه مذکــور 

در ایــن ســازمان مســتقر شــد. 
ــران در  ــازمان نوســازی شــهر ته س
حــوزه مســکن بیشــتر معطــوف بــه 
ــوده  ــزی ب ــتگذاری و برنامه ری سیاس
ــارکت  ــا مش ــو را ب ــای الگ و پروژه ه
توســعه گران  و  ســرمایه گذاران 

ــرد.   ــش می ب پی

*تــا چــه انــدازه برنامــه ها مشــخص 
و بــه شــما ابالغ شــده اســت؟

تولیــد  ســاالنه  ظرفیت هــای   
مســکن در شــهر تهــران شــامل 
از  حاصــل  تولیــدی  واحدهــای 
نوســازی بافــت فرســوده، واحدهــای 
تولیــدی در محدوده هــای خــارج 
همچنیــن  و  فرســوده  بافــت  از 
موجــود  عرصه هــای  و  اراضــی 
شــهر، شناســایی شــده و ســهم 
مناطــق مختلــف شــهر نیــز تعییــن 
و برنامه هایــی جهــت مانع زدایــی 
از فرآیندهــای صــدور مجــوزات و 
تدویــن  پروژه هــا  اجرایی ســازی 
ــن اســاس از  ــر همی شــده اســت. ب
1401 تــا 1404 ســاالنه صــدور 
پروانــه بــرای 180 هــزار واحــد 
شــده  هدف گــذاری  مســکونی 
اســت. گرچــه براســاس تفاهــم نامــه 
مبادلــه شــده بیــن شــهرداری تهران 
و وزارت راه و شهرســازی، تأمیــن 
ســاالنه 130 هــزار واحــد مســکونی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ

ایــن  از  *ســهم ســازمان شــما 
ــدر  ــال، چق ــد در س ــزار واح 130ه

اســت؟
ــد  ــزار واح ــن 130 ه ــی از ای بخش
ــد  ــوده و ناکارآم ــای فرس در بافت ه
و  اراضــی  در  نیــز  بخشــی  و 
ــد  ــتفاده و ناکارآم ــای بالاس عرصه ه
تأمیــن می شــود. تولیــد واحدهــای 
مســکونی در بافت هــای فرســوده 
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ــر  ــت دفات ــق هدای ــد از طری و ناکارآم
توســعه محلــه ای انجــام می شــود. 
برنامه هــا  عرصه هــا،  و  اراضــی  در 
بــرای  نیــاز  مــورد  طرح هــای  و 
بهره بــرداری از آن هــا بــا اولویــت 
تأمیــن مســکن توســط ســازمان 
نوســازی شــهر تهــران تهیــه شــده و 
فراهــم ســازی زمینــه تحقــق آن هــا 
جهــادی  قــرارگاه  کار  دســتو  در 
مســکن قــرار گرفتــه اســت. در تأمین 
و  شــهری  بافت هــای  در  مســکن 
اراضــی و عرصه هــا، شــهرداری های 
مناطــق نقــش محــوری داشــته و 
اقدامــات ســازمان عمدتــاً معطــوف به 
برنامه ریــزی و تســهیل امــور مربــوط 

ــت.  ــکن اس ــن مس ــه تأمی ب

چــه  از  جهــادی«  *»قــرارگاه   
نیروهایــی تشــکیل شــده و نحــوه 
تقســیم کار میــان آنها چگونه اســت؟

قــرارگاه جهــادی بــا ریاســت معاونــت 
معمــاری  و  شهرســازی  محتــرم 
کل،  ادارات  عضویــت  و  شــهرداری 
شــهرداران مناطــق و ســازمان های 
ــد نقشــی در  ــه می توانن ذیمدخــل ک
مانع زدایــی و تســهیل فرآینــد تأمیــن 
مســکن داشــته باشــند، تشــکیل شده 
اســت. اهــداف ایــن قــرارگاه عبارتنــد 

از:    
مدیریــت هماهنــگ و همکارانــه و 
فرآیندهــای  همــه  از  مانع زدایــی 

ــکن؛ ــن مس ــه تأمی ــوط ب مرب
تولیــد  ظرفیت هــای  شناســایی 
ــازی  ــرای فعال س ــالش ب ــکن و ت مس

ــا؛ آن ه
بــه حداقــل رســاندن زمــان و حــذف 
صــدور  بــرای  زائــد  فرآیندهــای 
مجوزهــای الزم بــرای تولیــد مســکن؛ 
ــری  ــرار دادن و به کارگی ــت ق در اولوی
ابزارهــای مــــورد نیــاز بــرای ســرعت 
 بخشــی بــه نوســـازی بافت هــای 

ــد؛ ــوده و ناکارآم فرس
امکانــات  آوردن  میــدان  بــه 
ــن،  ــران )شــامل زمی شــهرداری ته
ــن  ــرای تأمی ــز آن( ب ــا و ج مجوزه
مســکن  ویــژه  بــه  و  مســکن 

؛ یر عت پذ ســتطا ا
فعــال کــردن اجــرای بنــد 21 مــاده 
ــر  ــی ب ــهرداری مبن ــون ش 55 قان
ــن  ــرای تأمی ــر الزم ب ــاذ تدابی اتخ
ــای  ــراد و گروه ه ــرای اف ــکن ب مس

کم اســتطاعت. و  بی بضاعــت 
و  مذکــور  اهــداف  بــه  نیــل 
مانع زدایــی از رونــد تولیــد مســکن 
و تســهیل فرآیندهــای مربوطــه 
مســتلزم ورود شــهرداری در مسائل 
واقعــی پروژه هــای اجرایــی بــود که 
از طریــق راه انــدازی قرارگاه هــای 
ــت.  ــده اس ــی ش ــه ای عملیات منطق

ــاخت و  ــل س ــه مح ــع ب ــا راج *آی
ســازها مطالعــات الزم انجــام گرفته 
ــت  ــی در باف اســت ؟ نحــوه جانمای

ــه اســت؟ فرســوده چگون
عــالوه بــر برنامه ریــزی و تهیــه 
بــرای  نیــاز  مــورد  طرح هــای 
تأمیــن مســکن، بــا اســتعالمات 
صــورت گرفتــه از مناطــق مختلــف 
محدوده هــای  نیــز  شــهرداری 
تولیــد  بــرای  پتانســیل  دارای 
مســکن شناســایی شده اســت و 
ــا  ــت ت ــدد اس ــرارگاه درص ــن ق ای
ــن  ــه ای ــوط ب ــع مســائل مرب ــا رف ب
اراضــی شــرایط ســاخت مســکن را 
در آن هــا تســهیل کنــد. پروژه هــای 
و  اراضــی  در  مســکونی،  بــزرگ 
ــی  ــتفاده مکانیاب ــای بالاس عرصه ه
ــکن در  ــد مس ــا تولی ــد. ام ــده ان ش
ــر  ــی ب ــوده  مبتن ــای فرس بافت ه
مشــارکت مالــکان و ســاکنان و 
در قالــب پروژه هــای متوســط و 
ــا خدمــات و  کوچــک و متناســب ب
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ــی  زیرســاخت های موجــود انجــام م
شــود. ضمــن آن کــه شــهرداری 
ــی را  ــل توجه ــارات قاب ــران اعتب ته
ــاز  ــورد نی ــات م ــن خدم ــرای تأمی ب
ایــن بافت هــا اختصــاص داده اســت.

ــوع  ــه موض ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج *ب
ایــن نهضــت تامیــن مســکن اســت، 
نســبت  شــما  ســازمان  رویکــرد 
چیســت؟  مســکن  ماهیــت  بــه 
ــد  ــد واح ــا در ح ــکن صرف ــا مس آی

مســکونی خالصــه مــی شــود؟
قاعدتــاً موضــوع مســکن محــدود 
بــه واحدهــای مســکونی نبــوده و 
خدمــات و زیرســاخت های مــورد 
نیــاز را نیــز در مقیاس هــای مختلــف 
شــامل می شــود. از ســویی معمــاری 
ــراوان  ــت ف ــز اهمی ــز حائ مســکن نی
بــوده و در هویــت و مطلوبیــت آن 
و جلــب رضایتمنــدی بهــره بــرداران 

ــت.  ــذار اس اثرگ

*بــا توجــه بــه ایــن کــه در تجربیات 
قبلــی از ظرفیــت مهندســان معمــار، 
ــده  ــتفاده ش ــک اس ــران و ترافی عم
اســت، کیفیــت فضاهــای شــهری را 
چــه کســانی طراحــی و برنامه ریــزی 

می کننــد؟
ــرارگاه جهــادی  هــدف از تشــکیل ق
مســکن در شــهرداری، برنامه ریــزی، 
زدایـــی  مانــــع  و  پشــــتیبانی 
برنامــه  پیــش روی  چالش هــای 
تولیــد مســکن در شــهرداری تهــران 
ــرای  ــبی ب ــرایط مناس ــا ش ــت ت اس
تولیــد مســکن در تهــران ایجــاد 
ــرارگاه  ــهرداری، ق ــش ش ــود. نق ش
ــازی شــهر  ــازمان نوس ــادی و س جه
تهــران در این خصــوص راهبــردی 
ــاد  ــت و ابع ــه ســبب ماهی ــوده و ب ب
ســکونتی،  پهنه هــای  و  مســکن 
حضور و مشــارکت همــه متخصصان 

ذیربــط در فرآینــد برنامه ریــزی، 
طراحــی و اقدامــات اجرایــی مربوط 
بــه تأمیــن مســکن الزامــی بــوده و 
توســعه  مهــم  پیش نیازهــای  از 
متــوازن و بــا کیفیت در ایــن حوزه 
ــای  ــی رود. پروژه هــ ــمار م ــه ش ب
ــوده  ــی ب ــاً فرابخش ــهری عموم ش
و پیشــبرد آن هــا بــا همــکاری 
ــهری،  ــان ش ــزان و طراح برنامه ری
ســازه،  مهندســان  معمــاران، 
ــل و  ــل و نق ــات، حمـــ تاسیســ
منظــر،  متخصصــان  ترافیــک، 
ــوم  ــاد و عل ــت، اقتص ــط زیس محی

اجتماعــی میســر می شــود.

*آیــا بــه مســائل شــهری مســکن؛ 
) از جملــه مــکان یابــی، خدمــات، 
تاسیســات زیربنایــی، فضاهــای بــاز 
و یــا عمومــی( توجــه شــده اســت؟

ــهر  ــکن در ش ــن مس ــه تأمی برنام
تهــران در چارچــوب سیاســت های 
شــهری  بازآفرینــی  و  نوســازی 
ــن شــده و براســاس رویکــرد  تدوی
میان افــزا،  و  درونـــــی  توســعه 
ســعی دارد بــا اســتفاده بهینــه 
از ظرفیت هــای بســتر موجــود، 
را  مســکن  تأمیــن  هزینه هــای 
تــا حـــــد ممکــن کاهــش داده و 
ــود  ــداری آن را بهب ــای پای مؤلفه ه

ــد. بخش

*اصــوال انتخــاب مشــاور بــرای 
ــه  ــه چ ــزی ب ــی و برنامه ری طراح

ــت؟ ــی اس صورت
ــی و  ــرای طراح ــاور ب ــاب مش انتخ
حــوزه  پروژه هــای  برنامه ریــزی 
مســکن عمومــاً از طریــق فراخــوان 
انتخــاب  نظامنامــه  براســاس  و 
مشــاور شــهرداری تهــران صــورت 
ــز  ــی نی ــات اجرای ــرد. اقدام می گی
بــا شناســـایی ســـرمایه گذاران، 
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توســعه گران و پیمانــکاران ذیصــالح 
از طریــق فراخــوان انجــام می شــود.

*بــا توجــه بــه مســاحت کــم و 
ــرای  ــکونی ب ــای مس ــی واحده ناکاف
ــاکنان،  ــتر س ــی بیش ــل اجتماع تعام
بــرون  و  چــه فضاهایــی در درون 
ســاختمان پیــش بینــی خواهد شــد؟

ــات  ــن اســت کــه خدم ــر ای ســعی ب
عمومــی مــورد نیــاز و پشــتیبان 
ــود.  ــن ش ــا تأمی ــکونت در پروژه ه س
هــر واحــد مســکونی از فضاهــای 
خــود  نیــاز  مــورد  و  اختصاصــی 
مســتقالً برخــوردار بــوده و فضاهایــی 
نیــز بــرای تعامــالت اجتماعــی و 
فعالیت هــای جمعــی ســاکنان در 

شــود.  پیش بینــی  مجتمع هــا 
*آیــا نقشــی بــرای مشــارکت عملی 
و فکــری شــهروندان، متخصصیــن و 

صاحبنظــران منظور شــده اســت؟
تحلیــل وضعیــت مســکن و تدویــن 
ــکن  ــن مس ــه تأمی ــوب برنام چارچ
ــان و  ــا متخصص ــری ب ــم نظ در ه
صاحب نظــران و نشســت ها و هـم 
اندیشــی های متعــدد صــورت گرفته 
ــن مســکن،  ــد تأمی اســت. در فرآین
تســهیل گرانه  نقــش  شــهرداری 
ــط  ــا توس ــرای پروژه ه ــته و اج داش
توســعه گران  یــا  و  شــهروندان 
و ســــرمایه گذاران  و در قالــــب 
ــام  ــه انج ــارکت ب ــای مش قرارداده

ــید.  ــد رس خواه
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ــر  ــر ب ــی منظ ــت طراح اهمی
توســعه مســکن در مناطــق 

ــهری ش

مقدمه
یــک منطقــه    کیفیــت خــوب 
ــوان  ــه عن ــوان ب ــی ت مســکونی را م
یــک موضــوع مهــم در ایجــاد یــک 
محیــط زندگــی پایــدار قلمــداد کرد. 
ــردی باشــد  ــد عملک ــهر بای ــک ش ی
یعنــی عــالوه بــر معنــای کالســیک 
ــق را  ــی و تعل ــس زندگ ــد ح آن بای
القــا و ملمــوس کنــد . عــالوه بــر این  
بایــد محیطــی تمیــز ، ســالم و ایمن 
ــه  ــای هم ــه نیازه ــد ک ــم کن فراه
طراحی هــای  ســازد.  بــرآورده  را 
نوآورانــه, ارائــه جدیدتریــن امکانــات 
، تنــوع انتخــاب ، کیفیــت پرداخــت 
و جذابیــت چیدمــان  بــه ویــژه 
از  بــه یکــی  در طراحــی منظــر 
ــان  ــت دار در جه ــای اولوی دغدغه ه
بنابرایــن  اســت.  شــده  تبدیــل 
ــه اهمیــت طراحــی منظــر  توجــه ب
ــه  ــی ب ــت زندگ ــت از کیفی در حمای
ویــژه در زمینــه توســعه مســکن 
ــا  ــان ب ــن می ــت. در ای ــروری اس ض
توجــه بــه مطالعــات پیشــین توجــه 
چندانــی بــه طراحــی منظــر از نظــر 

ــن  ــت. بنابرای ــده اس ــداران ش خری
بــر اســاس موضوعــات مطــرح 
شــده ، اثربخشــی طراحــی منظــر 
کــه مــی توانــد بــه افزایــش قیمــت 
کنــد،  کمــک  مســکن  ارزش  و 
بــرای دســتیابی بــه توســعه پایــدار 
مســکن نیــاز بــه مطالعــه دارد. این 
یادداشــت نگاهــی گذرا بــر اهمیت 
طراحــی منظــر در تأثیرگــذاری بــر 
توســعه مســکن اشــاره دارد . از 
آنجایــی کــه امــروزه در کشــورهای 
توســعه یافتــه طراحــی منظــر بــه 
ــعه  ــرای توس ــد ب ــد جدی ــک برن ی
اســت،  شــده  تبدیــل  مســکن 
ایــن بررســی درک مفهومــی را در 
ارتقــای طراحــی منظــر در حفــظ 
ــه  ــور ارائ ــی در کش ــط زندگ محی

ــرد. ــد ک خواه

طراحــی منظــر بــرای مناطــق 
مســکونی

منظــر یــک بخــش اساســی از 
محیــط اســت. منظــر کــه شــامل 
توپوگرافــی ، پوشــش گیاهــی و 
خــاک ، لکه های آبــی و پیکربندی 
فضایــی آنهاســت  یکــی از بصــری 
تریــن نیازهــای مــردم اســت . 
فعــل و انفعــاالت انســان و طبیعــت 
، انســان هــا را بــه ترجیحــات 
متضــاد نســبت بــه چشــم انــداز و 
محیــط اطــراف ســوق مــی دهــد 
ــی  ــر م ــره دلپذی ــک منظ ــرا ی زی
توانــد مزایــای روحــی و روانــی 
ــته  ــراه داش ــه هم ــردم ب ــرای م ب
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باشــد. درک و ترجیــح مــردم نســبت 
بــه منظــر اطــراف خــود چالشــی را 
ــرا در  ــذاری و اج ــت گ ــرای سیاس ب
امــالک مســکن ایجــاد مــی کنــد. به 
ــاب  ــت در کت ــز و تیل ــه ویلیام گفت
ــکونی ،   ــداز مس ــم ان ــی چش طراح
طراحــی منظــر ، هنــر توســعه اموال 
ــذت  ــتفاده و ل ــترین اس ــرای بیش ب
اســت؛  بنابرایــن  یــک طراحــی 
منظــر موثــر مــی توانــد بــه بخشــی 
جدایــی ناپذیــر از یــک محیــط 
اجتماعــی خــوب تبدیــل شــود. ایــن 
دیــدگاه توســط ونــدر زنــدن و رودی 
در کتــاب" طراحــی منظــر ؛ تئــوری 
و کاربــرد"  مــورد اشــاره قــرار گرفته 
اســت کــه بیــان مــی کننــد طراحی 
بــا محیطــی  را  ، هنرهــا  منظــر 
فیزیکــی و بیولوژیکــی ترکیــب مــی 
کنــد کــه عمدتــاً بــر فضــای بیرونــی 
تمرکــز دارد آنهــا همچنیــن توضیــح 
مــی دهنــد کــه فضــای منظــر 
مناســب مــی توانــد کیفیــت مناطق 
ــا  ــه ب ــد ک ــش ده مســکونی را افزای
ترجیحــات مــردم مطابقــت دارد. 
یــک فضــای چشــم انــداز مشــخص 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــد محیط ــی توان م
زندگــی  فضــای  و  کنــد  ایجــاد 
مســاعدی را در منــازل مســکونی 
ــکاران  ــمیت و هم ــد اس ــم کن فراه
ــداز  ــم ان ــداری چش ــاب "پای در کت
مســکونی؛ یــک ابــزار چــک لیســت" 
و  بــا طراحــی منظــر  رابطــه  در 
ــان مــی  ــا مســکن اذع ــاط آن ب ارتب
کننــد کــه مســکن فعالیتــی اســت 
کــه عمیقــاً بــه یــک محیــط پایــدار 
ــت آن؛  ــاز و کیفی ــت. نی ــط اس مرتب
ــرای  ــودن ب قیمــت و در دســترس ب
کیفیــت زندگــی بســیار مهــم اســت. 
موقعیــت ، برنامــه ریــزی ، چیدمــان 
و طراحــی چشــم انــداز مناطــق 
مســکونی ســهم مهمــی در روحیــه 

جامعــه دارد . موقعیــت خانــه هــا و 
مــوادی کــه از آنهــا ســاخته شــده 
ــا از  ــاکنان آنه ــتفاده س ــد و اس ان
منابعــی ماننــد انــرژی و آب همگی 
پیامدهــای زیســت محیطــی عمده 
ــی  ــکن را م ــن مس ای دارند؛بنابرای
ــزی  ــر مرک ــوان عنص ــه عن ــوان ب ت
کــه مــی توانــد توســعه اقتصــادی ، 
محیــط زیســت و رفــاه اجتماعــی را 
در دســتیابی بــه محیــط و جامعــه 
ــه  ــد.  ب ــد ده ــم پیون ــا ه ــدار ب پای
ــاب  ــکاران در کت ــه گاوز و هم گفت
"توســعه جوامــع برنامــه ریــزی 
شــده پایــدار" طراحــی منظــر مــی 
ــرای  ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــد ب توان
ــک  ــه و کم ــردن جامع ــر ک پایدارت
ــادل  ــط متع ــک محی ــاد ی ــه ایج ب
اســتفاده شــود. طراحــی منظــر 
طبیعــی و ســاخته شــده مــی تواند 
ــرای تبدیــل  جامعــه مســکونی را ب
ــر  ــی بهت ــط زندگ ــه محی ــدن ب ش
تغییــر دهــد و همچنیــن ارزش 

ــد. ــش ده ــک را افزای مل

اهمیــت طراحــی منظــر در 
مناطــق مســکونی

ــا  ــی ب ــی در پژوهش ــر ی ــق نظ طب
ــر  ــی منظ ــق طراح ــوان "تحق عن
در مناطــق مســکونی" ســه عامــل 
وجــود دارد کــه مــی توانــد عناصــر 
منظــر مســکونی را پشــتیبانی کنــد 
ــی ،  ــل طبیع ــد از عام ــه عبارتن ک
عامــل مصنوعــی و عامــل فرهنگی. 
اســتفاده از گیاهــان بــرای حمایــت 
ــی  ــد طراح ــرات مفی ــام تأثی از تم
منظــر در مناطــق مســکونی مهــم 
ــد  ــان می توان ــود گیاه ــت؛ وج اس
مناطــق  بــرای  مفیــدی  اثــر 
مســکونی داشــته باشــد. بــه گفتــه 
تیرواینــن و همــکاران در کتــاب 
ــهری"  ــان ش ــا و درخت ــگل ه "جن
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اجتماعــی،  مزایــای  از  گیاهــان 
و  اقلیمــی  شــناختی،  زیبایــی 
فیزیکــی، اکولوژیکــی و اقتصــادی 
ــوردار  ــکونی برخ ــق مس آن در مناط
هســتند. در تأمیــن منافــع اجتماعی 
مــی تــوان از گیاهــان بــرای ارتقــای 
ــای  ــاد فض ــا ایج ــه ب ــت محل کیفی
ســبز و فضاهــای تفریحــی اســتفاده 
ــود  ــه بهب ــر ب ــر منج ــن ام ــرد؛ ای ک
ــی  ــل، ســالمت جســمی و روان تعام
ــه  ــد. ب ــد ش ــراف خواه ــه اط جامع
ــاب  ــت در کت ــز و تیل ــه ویلیام گفت
"طراحــی منظــر مســکونی" گیاهان 
ــد  ــی دهن ــه م ــی را ارائ ــی های ویژگ
کــه بــه هدایــت تــردد پــا در مناظــر 
ــراف  ــط اط ــد، محی ــی کن کمــک م
خانــه را تعدیــل مــی کنــد ، چشــم 
را هدایــت مــی کنــد و حــواس 
ــات  ــی و احساس ــد بویای ــر مانن دیگ
را تحریــک مــی کنــد. گیاهــان بایــد 
ترکیبــی بــا هــم اســتفاده شــوند تــا 
ــک  ــک مل ــای ی ــی ه ــن ویژگ بهتری
ــی  ــر اساس ــد. عناص ــش دهن را افزای
کــه گیاهــان بــه منظــور بیــان اصول 
طراحــی بــه منظــر کمک مــی کنند 
ــگ  ــت و رن ــکل ،باف ــد از ش عبارتن
ــر  ــه مناظ ــدان معناســت ک ــن ب . ای
مســکونی می توانــد فرصتــی را بــرای 
ــت  ــه طبیع ــد ک ــم کن ــردم فراه م
ــد و  ــه کنن ــهر تجرب ــه ش را در میان
ــق  ــی از مناط ــری زیبای ــر بص تصوی
ایجــاد کننــد. عــالوه  اجتماعــی 
ــدی از  ــر مفی ــان تأثی ــن گیاه ــر ای ب
ــرای  ــی ب ــی و اکولوژیک ــر اقلیم نظ
مناطــق مســکونی دارنــد. از آنجایــی 
ــر از عناصــر  کــه مناطــق شــهری پ
ســخت فضــا هســتند ایــن امــر 
ــراف  ــای اط ــش دم ــه افزای ــر ب منج
مــی شــود. بنابرایــن درختــان ســایه 
منطقــه  از  محافظــت  بــرای  دار 
تشعشــعات  برابــر  در  مســکونی 

خورشــید و همچنیــن ایجــاد یــک 
محیــط راحــت مهــم هســتند 
. ایــن گیاهــان همچنیــن مــی 
تواننــد شــاخصی بــرای محافظت از 
زیســتگاه حیــات وحــش، محافظت 
در برابــر فرســایش خــاک و کنترل 
ریزاقلیم از طریق ســایه و بادشــکن 
و کاهــش آلودگــی باشــند. عــالوه 
ــادی  ــای اقتص ــن  ارزش ه ــر ای ب
ــرح  ــه ط ــا ارائ ــد ب ــی توان ــز م نی
ــش  ــع منظــر در امــالک افزای جام
یابــد . قیمــت مصالــح منظرســازی 
در بــازار بــاال اســت کــه مــی توانــد 
بــه تبدیــل شــدن بــه یــک نقطــه 
ــه کمــک کنــد.  ــرای خان فــروش ب
را  بالقــوه  خریــداران  بنابرایــن 
جــذب مــی کنــد و ارزش ملــک را 

ــد. ــی ده ــش م افزای
و  انســان  در  منظــر  طراحــی 
ــده  ــن همــه موجــودات زن همچنی
بــه منظــور فراهــم کــردن محیــط 
زندگــی مســاعد بــه یــک اثــر قابل 
توجــه تبدیــل شــده اســت. اثــرات 
کل طراحــی منظــر مــی توانــد 
ــی  ــی، زیبای ــت اجتماع ــر کیفی ب
مناطــق  محیطــی  و  شــناختی 
مســکونی کلــی تأثیــر بگــذارد  در 
ــه  ــک چشــم انداز نوآوران نتیجــه، ی
زیســت محیطی  نظــر  از  کــه 
مهــم  بســیار  اســت،  ســودمند 
اســت کــه در ایجــاد پایــداری 
محیــط زندگــی به عنــوان یــک 

کل بازنگــری شــود.
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ــرای  ــر ب ــی منظ ــر طراح عناص
ــکونی ــق مس مناط

ماننــد  منظــر  طراحــی  عناصــر 
ــرم و ســخت و عنصــر آب  عناصــر ن
بــرای ایجــاد تعــادل در طراحی هــای 
منظــر مهــم هســتند . عملکــرد 
ــژه در  ــه وی ــرم ب عناصــر ســخت و ن
منطقــه مســکونی بــه ایجــاد تصاویر 
و شــخصیت منظــر کمــک مــی 
کنــد. مــی تــوان آن را از طریــق 
ــان  ــف گیاه ــواع مختل اســتفاده از ان
ماننــد گیاهــان زینتــی، گیاهــان 
باغچــه ، گیاهــان ســایه دار اســتفاده 
کــرد . از ســوی دیگــر عناصر ســخت 
ــی  ــای جذاب ــوان مولفه ه ــز به عن نی
کــه محیــط طبیعــی را متعــادل 
ــش  ــر نق ــم منظ ــد در تنظی می کن
ســخت  عناصــر  جملــه  از  دارد. 
منظــر کــه معمــوالً در یــک منطقــه 
مســکونی اســتفاده مــی شــود از 
ــی  ــوان مکان ــه عن ــه آالچیــق ب جمل
بــرای مالقــات، گلــدان هــای بتنــی، 
و  تــاب  هــا،  فــواره  نماهــا،  آب 
نیمکت هــا. عــالوه بــر ایــن، اســتفاده 
از ایــن عناصــر باعــث افزایــش ســود 
و ارزش ملــک خانــه مــی شــود. 
عنصــری کــه در طراحــی منظــر بــه 
طــور معمــول اســتفاده مــی شــود بر 
ــه  ــی جامع ــگ و زندگ ــاس فرهن اس
ــری  ــی منظ ــت . طراح ــاوت اس متف
کــه مــی توانــد در منطقــه مســکونی 

ــر اســاس فرهنــگ  اعمــال شــود ب
قــوم متفــاوت اســت. منظــر را مــی 
تــوان از طریــق مذهــب و اعتقــاد، 
ارزش هــا و هنجارهــا و عــرف و 
رفتــار فرهنــگ تحــت تأثیــر قــرار 
ــن  ــداز فرهنگــی چی داد. چشــم ان
ــگ  ــه رن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــرای ســاکنان خوشــبختی  قرمــز ب
مــی آورد و اســتفاده از ایــن رنــگ 
ــا  ــرای آنه ــرای طراحــی منظــر ب ب

ــود. ــی ش ــب م ــم و غال مه
مــی  ترجیــح  آنهــا  بنابرایــن، 
دهنــد کــه گیــاه انتخــاب شــده از 
گونه هایــی بــا رنــگ هــای قرمــز و 
گیاهــان مصنوعــی را در بــاغ خــود 
ــگ  ــر فرهن ــند. از نظ ــته باش داش
هنــدی، آنهــا بــه معنویــات  اعتقاد 
دارنــد و ترجیــح مــی دهنــد بــرای 
ــا  ــی ب ــاغ های ــی ب ــم مذهب مراس
مقــدس  گیاهــی  هــای  گونــه 
هــای  گل  گیاهــان  بــا  همــراه 
زینتــی داشــته باشــند. عناصــر 
ــکن  ــه در مس ــر ک ــی منظ طراح
تأثیــر  نیــز تحــت  دارد  وجــود 
عوامــل جمعیــت شــناختی اســت.

ــا   ــروه ه ــن و گ ــر س ــز ب ــا تمرک ب
انــواع مختلفــی از افــراد با اســتفاده 
ــات منظــر شناســایی مــی  از امکان
ــودکان،  ــد از: ک ــه عبارتن ــوند ک ش
نوجوانــان، بزرگســاالن، ســالمندان 
و معلــوالن. مارکــوس و فرانســیس 
در کتــاب "مکان هــای مردمــی: 
ــرای  ــی ب ــتورالعمل های  طراح دس
فضــای بــاز شــهری" تأکیــد کردند 
دارنــد  دوســت  کــودکان  کــه 
فعالیــت هایــی داشــته باشــند 
را ســرگرم  بتواننــد خــود  کــه 
ــازی  ــا کــودکان دیگــر ب کننــد و ب
ــه و  ــه همیــن دلیــل، کلب ــد ب کنن
ــی  ــه مکان ــب ب ــازی اغل ــن ب زمی
ــل  ــرای کــودکان تبدی اجتماعــی ب
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ــال دارای  ــن ح ــود و در عی ــی ش م
ــه  ــت ک ــتن اس ــرای نشس ــی ب مکان
ــدان  ــر فرزن ــد ب ــی توانن ــن م والدی
ــان  ــن نش ــد. ای ــارت کنن ــود نظ خ
مــی دهــد کــه بزرگســاالن ترجیــح 
مــی دهنــد فعالیــت هــای فراغتــی 
ــن  ــد ذه ــه بتوان ــند ک ــته باش داش
ــادگی از  ــه س ــد و ب ــا را آرام کن آنه
تماشــای بــازی فرزنــدان خــود لــذت 
ببرنــد؛ نیمکــت هایــی کــه مشــرف 
ــرای  ــتند ب ــازی هس ــه ب ــه محوط ب
راحتــی بیشــتر والدیــن مــورد نیــاز 
اســت. از نظــر نوجوانــان، ترجیحــات 
ــر  ــی منظ ــه طراح ــبت ب ــا نس آنه
بیشــتر بــر فعالیــت هایــی متمرکــز 
ــا  ــرای آنه ــد ب ــی توان ــه م ــت ک اس
ــم خصوصــی ایجــاد  هیجــان و حری
ــی  ــم خصوص ــاس حری ــد. احس کن
ــای  ــری چیزه ــه یادگی ــتیاق ب و اش
جدیــد ، عاملــی اســت کــه نوجوانان 
را در اســتفاده از طراحــی منظــر 
بــه عنــوان ترجیــح خــود بــرای 
ــکل  ــار مش ــا دچ ــت ه ــام فعالی انج
مــی کنــد . بــرای گــروه ســالمندان 
ــد در  ــی دهن ــح م ــوالن ترجی و معل
محــل زندگــی خــود از آســایش، 
ایمنــی، امنیــت و دسترســی آســان 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــند. ع ــوردار باش برخ
اشــاره  فرانســیس  و  مارکــوس 
کردنــد کــه فرصــت مالقــات بــا 
ــردن از طبیعــت و  ــذت ب دیگــران، ل
ــی  ــالمتی و اجتماع ــرای س ورزش ب
ــم  ــدازه مه ــک ان ــه ی ــا ب ــدن آنه ش
اســت. بنابرایــن، پــالن منظــری کــه 

بــه خانــه آنهــا متصــل مــی شــود 
معمــوالً دارای یــک جــزء کاربردی 
ماننــد پارکینــگ، رمــپ، پیــاده رو، 
نــرده، عالئــم اســت کــه آنهــا را در 
دسترســی از یــک مــکان بــه مکان 

ــد. ــی کن ــر پشــتیبانی م دیگ

نتیجه گیری
کلــی  دیــدگاه  یادداشــت  ایــن 
مناطــق  در  منظــر  طراحــی 
مســکونی را در رابطــه بــا ایــده 
ــت  ــدار و اهمی ــط زیســت پای محی
ــوان ارزش  ــه عن ــر ب ــی منظ طراح
ــتغالت  ــالک و مس ــه ام ــزوده ب اف
بررســی کــرده اســت. بــا درک 
ــف،  ــر تعری ــر از نظ ــی منظ طراح
عناصــر و اهمیــت در بافــت امــالک 
مســکن، امیــد بــود که بتوانــد تأثیر 
مفیــدی در محیــط پایــدار صنعــت 
منظــر بــرای مســکن در کشــورمان 
داشــته باشــد. ترکیــب عناصــر 
ــرم در طراحــی منظــر  ســخت و ن
ــاخته  ــط س ــک محی ــاد ی در ایج
امــالک  بــرای  دلپذیــر  شــده 
ــر  مســکونی مهــم اســت. عــالوه ب
ــر  ــه طراحــی منظ ــی ک ــن عامل ای
ــد،  ــی ده ــرار م ــر ق ــت تأثی را تح
ــاز  ــرای درک نی ــی ب ــه معیارهای ب
اساســی طراحــی منظــر در منطقــه 
مســکن تبدیــل مــی شــود. بنابراین 
نقــش معمــاران منظــر بــا توجــه به 
اهمیــت طراحــی منظــر در جوامــع 
ــه ای بســیار مهــم اســت کــه  محل

ــد. ــا یاب ــی و ارتق ــد معرف بای
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تشــکیل صنــدوق هــای محلــی 
ســرمایه گــذاری و ســاخت، 
تحقــق  راســتای  در  گامــی 

ــکن ــای مس رؤی
  Local  Investment & Construction
 Finds, (L I C F), A practical step to
 own your home

مقدمه
   نــرخ رشــد طبیعــی  جمعیــت 
کشــور در دهــه شــصت هجــری 
ــد  را  ــش درص ــر ش ــغ ب ــی بال رقم
ــه رقمــی بســیار  ــد، ک نشــان میده
ــل و  ــای قب ــه دوره ه ــاال نســبت ب ب

ــت. ــود اس ــد خ بع
 رد پــای  متولدیــن ایــن دهــه  ابتــدا  
در شــلوغی مدارس  و ســپس  کالس 
دانشــگاه های آزاد و پیــام نــور و... در 
جــای جــای  کشــور  دیــده شــد  و 
دلیــل راه انــدازی  اتاق هــای هشــت 
نفــره در خوابگاه هــای دانشــجویی  

شــدند .

کــودکان دیــروز،  حــال  بــا مــدارک 
متعدد دانشــگاهی در دســت ، همراه 
یــار و بچــه ای در آغــوش  ، فضــای 
کوچــک بنــگاه هــای مســکن را  پــر  
کــرده و بــازار تقاضــای مســکن را  نه 
تنهــا گــرم  بلکــه بــه آتــش کشــیده 
و از واقعیــت بــه رویایــی دور تبدیــل 

نمــوده انــد.                

  

ــک  ــرا در طــی ی ــه راســتی .  چ ب
ــرای  ــدن  ،  ب ــه دار ش ــه،  خان ده
طیــف گســترده ای از جمعیــت 
کشــور از جوانــان و خانــه اولــی هــا 
ــی  ــه رویای ــا ســایرین،  ب ــه ت گرفت
ــدر  ــا  ص ــاره به ــل  و اج دور تبدی
آنــان   نشــین ســبد هزینــه ی  

ــد؟ گردی
 آیــا راهــی هســت تــا بتــوان  بــار 
دیگــر خانــه دار شــدن را از رویایــی 
ــل  ــن تبدی ــی ممک ــه واقعیت دور ب

نمــود ؟
ــخی  ــت  پاس ــه ،  نخس ــن مقال ای
اجمالــی و کوتــاه بــه ســواالت 
فــوق  داده و ســپس بــا  نــام بــردن 
از عوامــل  بنیادیــن شــکل دهنــده 
بــه پدیــده ی مســکن شــهری

ــذاری  ــزان اثرگ )URBAN HOUSING(، می
ــی  ــت  فعل ــر وضعی ــک را  ب ــر ی ه
بــازار   در ایــران را شــرح  و اصلــی 
ــی را  ــرایط فعل ــا در ش ــن آنه تری

شناســایی خواهــد نمــود.
ســپس بــا اشــاره بــه اهمیــت 
موضــوع  مشــارکت هــای مردمــی  
و نقــش  آن در حــل مشــکالت 

حسین فهیمی زاده 
ــالی از:  ــهری ارس ــی ش ــد طراح ــناس ارش کارش

شــیراز
 hfz1969@gmail.comایمیل:
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ــده ی           ــه ای ــادی ب ــی و اقتص اجتماع
کــه   ، گــذاری جمعــی  ســرمایه 
عنــوان بــه  انگلیســی  زبــان  در 

می شــود،  نامیــده   CROWD FUNDING

ــد.  ــد ش ــاره خواه اش
صندوق هــای   ایجــاد  ادامــه،  در 
محلــی ســرمایه گــذاری و ســاخت؛   
بــه عنــوان راهــکاری جهــت  تحقــق 
ــه  ایــن راهبــرد معرفــی شــده ، و  ب
معرفــی صنــدوق ســرمایه گــذاری و 
ســاخت پنــام  گســتر بــه عنــوان یک  
نمونــه مــوردی  داخلــی و فعــال در 

ــم. ــیراز ، می پردازی ــهر ش ش

واژگان کلیدی:
مســکن ، مســکن جمعی ، مشــارکت 
عمومــی ، ســرمایه گــذاری جمعــی ، 
صنــدوق ســرمایه گــذاری و ســاخت , 

Crowd Funding  ،ســکوی تامیــن مالــی

1- چــرا مســکن دســت نیافتنی 
شد:

ــن  ــت زمی ــه قیم ــک ده ــی ی در ط
و مســکن  بطورمتوســط  در کالن 
شــهر هــای کشــور حــدود چهارصــد 

درصــد رشــد داشــت.
ــد  ــان میدهن ــی نش ــای میدان آماره
کــه رشــد قیمــت هــا  غیــر منطقی، 
حبــاب گونــه  و احساســی  بــوده  و 
ــی  نقــاط اوج  ــه همزمان ــا توجــه ب ب
ــا  ــا ب ــت ه ــی قیم ــش ناگهان و جه
تحــوالت عمــده سیاســی و اجتماعی 
نتیجــه میگیریــم کــه بــازار مســکن 
همچــون ســایر بخشــهای اقتصــادی 
کشــور ، بشــدت سیاســت زده و غیــر 

ــد. ــی  می باش تخصص
ــت   ــک ،  قیم ــماره ی ــدول ش  ج
زمیــن و خانــه در  مناطــق  خــوب  
و اصطالحــا  کارمند نشــین ، شــهر 
شــیراز ، در ســالهای مختلــف دهــه 
ــا یکدیگــر مقایســه و  گذشــته را ب
درصــد و  میــزان رشــد قیمــت  هــا 

را  نشــان  ندهــد.

ــه  ــازی ، در ده وزارت راه و شهرس
ــه کالن  ــن  برنام ــته ، چندی گذش
ملــی را  جهــت حــل معضــل 
ــه نمــود کــه  موضــوع مســکن ارای
ــتند  ــک نتوانس ــچ ی ــت هی در نهای
مــورد   اهــداف  کامــل  بطــور 
طراحــان را بــرآورده نماینــد ، از 
جملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه 

ــود : ــاره نم ــر اش ــوارد زی م
بهســازی  و  نوســازی  #طــرح 

فرســوده بافتهــای 
ــرح  ــر و #ط ــکن مه ــرح مس #ط

ــی ــکن مل مس
#طــرح  نوســازی بافــت هــا و  
مســکن روســتایی) بنیاد مســکن (

بــا مطالعــه نظــرات و مطالــب 
عنــوان شــده توســط متخصصیــن 
ــن  ــده تری ــی ، عم ــع علم در مناب
ــت  ــدم موفقی ــل ع ــل و دالی عوام
ایــن برنامــه هــا عمومــا بــه شــرح 

زیــر می باشــند :
 ، متنــوع  هــای  بــازار  نبــود   *
آور  و ســود  مکمــل   ، مطمعــن 
ــا دار   ــورس اوراق به ــر ب ــی نظی مال

کشــور. در   ..... و 
ــرمایه  ــازار  س ــدید ب ــاط ش * ارتب
ــی و  ــی داخل ــوالت سیاس ــا  تح ب
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ــی. خارج
* تبدیــل زمین؛ ســاختمان و مســکن 
قیمــت  و  ای  ســرمایه  کاالی  بــه 

ــر آن . ــی ب ــذاری احساس گ

*افزایــش شــدید قیمــت تمــام شــده، 
فناوری هــای  در  ضعــف  بواســطه 
نویــن، اتــالف منابــع و افزایــش زمــان 

اجــرا. 

* عــدم آگاهی و آشــنایی عامــه مردم 
ــی ،  ــن مال ــن تامی ــای نوی از روش ه
ســرمایه گــذاری و مشــارکتی در امــر 
ســاخت و ســاز و بــه مــوازات آن عــدم 
همــکاری بانــک هــا در تامیــن منابــع 

ارزان بــا ســود کــم.

  ۳- ارکان  مسکن  شهری:
ــت  ــده ای اس ــهری، پدی ــکن ش مس
ــه چهــار رکــن اصلــی و  ــر پای کــه ب
ــه  در  ــرد، ک ــکل می گی ــی ش حیات
پیونــد بــا یکدیگــر باعــث پدیــد 
ــن  آمــدن و تحقــق آن میشــوند . ای

ارکان چهارگانــه  عبارتنــد از :
،)Urban Land( زمین شهری #

# جمعیت متقاضی
,(Demanding Population(

# تکنولوژی روز
, )Modern Technology(

) Financial capital( سرمایه مالی #

الــف( زمیـــن شــــهری 
URBAN LAND

ــر   ــا ذخای ــاور ب ــوری پهن ــران کش ای
توســعه  جهــت  زمیــن  وســیع 
مقابــل  ، کــه در  اســت  شــهری 
ــت  ــدد  زیس ــای متع ــش ه ــا تن ب

محیطــی، نظیــر کمبــود
 ، خــاک  فرســایش   ، آب  منابــع 
ــالی و...   ــن، خشکس ــت زمی فرونشس
ــت  ــا رعای ــروزه ب ــت. ام ــرو اس روب

ــرای  ــدار و اج ــعه پای ــول توس اص
طــرح هــای ملــی زیســت محیطــی 
ــا  ــوان ت ــرزمینی می ت ــش س و آمای
ــالت  ــن معض ــر ای ــادی ب ــد زی ح
مناســب  زمیــن  و  شــد  چیــره 
جهــت توســعه را بــه نســل های 

ــرد. ــه ک ــد هدی بع

ب(جمعیـــت متقاضـــی، 
) DEMANDING POPULATION (

 در مقدمــه بــه پایــه جمعیتــی 
ــن  ــش متولدی ــور و نق ــوان کش ج
دهــه شــصت اشــاره شــد، کــه  
ــی از جمعیــت  ــر متعارف تراکــم غی
ــروه  ــن گ ــنی را. ای ــروه س ــن گ ای
بــزودی  گروه هــا  بعــالوه ســایر 
متقاضــی مســکن هســتند کــه 
ــی از متقاضــی  ــل توجه حجــم قاب
ــه   ــه درنتیج ــد. ک ــان میده را نش
ــران را  ــکن ای ــازار مس ــوان ب می ت
بــرای چندین دهــه بــازاری پررونق 

ــود. ــی نم ــش بین ــال پی و فع

ج(تکنولوژی روز: 
) Modern Technology (

سالهاســت که شــاهد نــو آوری های 
ــف  ــای مختل ــه ه ــراوان در زمین ف
سیســتم   ســـاختمان،  صنعــت 
ســازه، مصالــح نویــن،  تاسیســات و 
تجهیزاتــو ... در نمایشــگاه ها و اجرا 
ــل   ــه دالی ــا ب هســتیم . هرچنــد بن
سیاســی هنــوز کشــور بــه جایــگاه 
واقعــی خــود دســت نیافتــه ، لیکن  
ناتــوان و عقــب مانــده نیــز نمانــده 
و ایــن رکــن اساســی را محقــق 

می نمایــد.

د( سرمایه مالی:
 ) Financial capital(

منابــع  کمبــود  بتــوان  شــاید 
ســرمایه ای و  مالــی، در مقیاس هــا 
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مختلــف ، از  کمترین میــزان و مبلغ 
تــا رقــم هــای بســیار زیــاد را عمــده 
ــن  مشــکل پیــش روی توســعه  تری
طــرح هــای  مســکن عمومــی و 
ــن  ــت. ای ــور دانس ــی  در کش جمع
ــک  ــار بان ــه آم ــت ک ــی س در حال
مرکــزی حکایــت از رشــد بی ســابقه 
پایــه پولــی کشــور در دهــه گذشــته 
نتیجــه  میتــوان  اینجــا  در  دارد. 
ــع  ــروت و مناب ــول ، ث ــه پ ــت ک گرف
پولــی بطــور یکســان توزیــع نشــده ، 
در اختیــار همــگان نبــوده و جامعــه 
ــا  ــت ن ــه و انباش ــع ناعادالن ــا توزی ب
متــوازن ثــروت روبــرو می باشــد. 
ــع  ــود مناب ــه نب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مالــی اصلــی تریــن مشــکل فــراروی 
طــرح هــای توســعه مســکن اســت ، 
ــه یکــی از روش  ــه در ادام ــن مقال ای
هــای تامیــن  مالــی  کــه بخصــوص 
جهــت  متقاضیــان بــا ســرمایه هــای 
کــم و انــدک مناســب می باشــد،  
تحــت عنــوان: )) صنــدوق هــای 
ــاخت((  ــرمایه گذاری و س ــی س محل

ــد داد. ــرح خواه را  ش

ــش  ــورم  و کاه ــواج ت ۴-ام
ــی  ــول مل ارزش پ

در  کشــور  اقتصــاد  تحــوالت    
ســال های اخیــر،  موجبــات  کاهــش 
شــدید ارزش پــول ملــی،  رشــد پایه 
پولــی و نقدینگــی بــی پشــتوانه و بی 
ســابقه را باعــث گردیــده کــه از آثــار 
ــی بســیار  ــورم پول ــروز ت مهــم آن  ب
ــی  ــا  و گران ــت ه ــد قیم ــاال ، رش ب
غیــر قابــل کنتــرل،  کاهــش شــدید 
ــد عامــه مــردم اســت .  قــدرت خری
ــاختمان و  ــش س ــن بخ ــن بی در ای
مســکن آســیب دو چندانــی  دیــده،  
گرانــی  بــازار از یکســو  قیمــت 
ــح و دســتمزد هــا  را افزایــش  مصال
ــده  ــام ش ــت تم ــا  قیم داده و نهایت

ســاختمان  بســیار زیــاد و از تــوان 
عامــه مــردم خــارج شــده اســت . 
از طــرف دیگــر ســرمایه گذاران 
ــه  ــی ب ــل چندان ــازندگان می و س
ســاخت نداشــته و رکــود فعالیتــی 
ــازار حاکــم  ــر ب ــادی را ب نســبتا زی

نمــوده اســت.
بســیارند مردمــی کــه تنهــا در 
طــی چنــد روز شــاهد کاهــش 
شــدید  ارزش دارایــی مالــی خــود  
ــواج.  ــی ام ــا قربان ــوده و اصطالح ب
ــد . ــده ان ــورم گردی ــهمگین. ت س

ــز  ــراد هرگ ــن اف ــا ای ــتی آی براس
می تواننــد بــا ســرمایه هــای خــود 
کــه ارزش خــود را ازدســت داده اند 
بــار دیگــر فکــر خریــد خانــه را در 

ســر داشــته باشــند ؟ 
ــر  ــوال  ، از نظ ــن س ــه ای ــخ ب پاس
مثبــت  مقالــه  ایــن  نویســنده 
ــان  ــکل و زم ــد مش ــت هرچن اس
ــده ی ایجــاد صندوق هــای  ــر،  ای ب
ــه  ــر پای ــی ب ســرمایه گــذاری محل
روشــی  جمعـــی  ســـرمایه های 

ــت. ــن کار اس ــرای ای ب

۵-مشــارکت  و احیای ارزش 
ســرمایه هــای عمومی 

ــف در  ــد یوس ــه محم ــی ک از زمان
در کشــور بنــگالدش بــا لقــب 
ــتفاده از  ــده اس ــرا ، ای ــدار فق بانک
ــدک در  ــیار ان ــای بس ــرمایه ه س
توســعه جوامــع را ارائــه  و  جایــزه 
ــود  ــت  نم ــل را دریاف ــاد نوب اقتص
ــن  ــذرد در ای ــال میگ ــت س ،بیس
مــدت بســیاری از اقتصاددانــان  
اقتصــادی  هــای  تئوریســین  و 
بــا اســتفاده از از ایــن نظریــه ،  
روش هــای گوناگونــی را جهــت 
اســتفاده از ســرمایه هــای کوچــک 
مردم در کشــورهای گوناگــون ارائه 
نمــوده انــد،  کــه  در ایــران اینــک  
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ــی  ــذاری جمع ــرمایه گ ــام س ــا ن ب
ــده  ــی نامی ــن مال ــکوهای تامی و س

می شــوند.
همانگونــه کــه گفته شــد به واســطه 
شــرایط خــواص اقتصــاد کشــور 
بســیارند افــرادی کــه شــاهد افــت و 
کاهــش شــدید ارزش ســرمایه هــای 
خــود هســتند و نمــی داننــد اینــک 
ــه  ــزل یافت ــرمایه های تن ــن س ــا ای ب
چگونــه مــی تواننــد بــار دیگــر بــرای  
ــواده  ــاز خان ــی ترین نی ــن اساس تامی
یعنــی مســکن و ســرپناه اقــدام 

ــد. نماین
ــده جمــع آوری و  ــه ای اینجاســت ک
ــرد  ــرمایه های خ ــودن س ــو نم همس
ــتای  ــراد در راس ــن اف ــک ای و کوچ
مشــترک  ســود  بــه  دســتیابی 
ــی  ــدف بازیاب ــا ه ــی ب ــی تدریج ول
ــت  ــبی ، ارزش از دس ــای نس و احی
ــر  ــان. ب ــای ایش ــرمایه ه ــه س رفت
ــدرت ســرمایه  اســاس اســتفاده از ق
گــذاری جمعــی  مطــرح می گــردد.

ــی    ــذاری جمع ــرمایه گ ۶-س
ــت؟ ــا )CROWD FUNDING(  چیس ی

از  بهتــره  درک  و  معرفــی  بــرای 
ــی و  ــذاری جمع ــرمایه گ ــر س تفک
شــیوه های اجرایــی آن نخســت الزم 
اســت تعریــف جامعــی از ایــن روش 

ــم : ــه نمایی ارای
  )CROWD FUNDING(ــرمایه گذاری جمعی س
ــان  ــه در آن متولی ــت ک ــی اس روش
اقــدام بــه جمــع آوری و همســو 
ــه  نمــودن ســرمایه هــای مردمــی ب
هــر میــزان حتــی مقادیــر  انــدک و 
کــم  نمــوده ، و  بــا  اســتفاده از ایــن 
ســرمایه جمعــی در انــواع طــرح هــا 
و پــروژه هــای ســود آور اقتصــادی و 
ــد  ــارکت مینمای ــرمایه گذاری مش س
و نهایتــا عوایــد و منافــع حاصــل 
را  میــان صاحبــان ســرمایه بــه 

نســبت آورده اولیه ایشــان تقســیم 
ــن شــیوه  ارزش  ــد .  در ای می نمای
از دســت رفتــه ســرمایه هــای 
ــغ خــرد و  مردمــی بخصــوص مبال
انــدک در وحلــه نخســت متناســب 
بــا میــزان  تــورم  عمومــی  حفــظ 
شــده و ضمنــا مقــدار منطقــی 
ــردد  ــا میگ ــب آنه ــز نصی ــود نی س
ــی  ــه نوع ــت ب ــوان گف ــه می ت ک
ــی  ــی را  بازیاب ــرمایه های مردم س

ــد. ــا مینماین و احی

نکتــه مهــم در ایــن شــیوه آن 
اســت کــه  مــراد از  ســود و  عوایــد 
حاصــل  از ســرمایه گــذاری ، صرفا  
عوایــد پولــی  و مالــی نیســت ، 
ــرمایه  ــق س ــوان از طری ــه میت بلک
گــذاری در طــرح هــا و پــروژه 
هــای ســاختمانی و مســکونی ، 
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــدوق ه صن
ــن روش  ــا همی ــه ب و ســاخت ،  ک
ــد.  ــت می نماین ــدازی و فعالی راه ان

ــی  ــای محل ــدوق ه ۷ -صن
ــاخت  ــذاری و س ــرمایه گ س

ــکن : مس
همســو  و  تجمیــع  راســتای  در 
نمــودن  ســرمایه هــای خــرد، 
   ، مــردم   ، انــدک  و  پراکنــده  
ــاد  ــز بعضــاً زی ــا نی ــداد آنه کــه تع
ــازمان  ــت ،  س ــد ، الزم اس می باش
مناســبی  اجرایــی  نهــاد   یــا 
ــا  ــردد ت ــکیل گ ــذاری و تش پایه گ
ــف  ــش تعری ــداف از پی ــد اه بتوان
شــده را در قالــب پــروژه هــای 
مشــارکت جمعــی  پیگیــری نماید.

ــرمایه  ــی س ــای محل ــدوق ه صن
گــذاری و ســاخت مســکن،

 LOCAL INVESTMENT & CONSTRUCTION

FOUND  گامــی اجرایــی در ایــن 

رابطــه  هســتند . ایــن صندوق هــا 
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کــه می تواننــد حســب مــورد در 
محلــه  ای  خــاص و یــا بصــورت 
گســترده تر تحــت نظــارت نهادهــای 
مســئول در ســطح شــهر هــا ایجــاد 
ــا ، نخســت  ــدوق ه ــن صن ــوند ی ش
میبایســت شــخصیت حقوقــی خــود 
را براســاس قوانیــن رایــج و مصــوب 

ــد .  ــت نماین ثب

اســاس  بــر  بعــدی  گام  در  
فعالیت هــای  منــدرج در اساســنامه  
بــا بهره گیــری از خدمــات مشــاوران 
ــا و  ــن مجــرب طــرح ه و متخصصی
ــه  ــا  توجی ــروژه هــای ســود آور، ب پ
فنــی و اقتصــادی بــاال و ریســک 
ــد و  ــف مینماین ــم را تعری ــیار ک بس
جهــت مشــارکت بــه اعضــا معرفــی 
متولیــان  ادامــه  در  مینماینــد. 
صنــدوق هــا  ضمــن کاســتن از 
هزینــه هــای غیــر ضــروری بــا 
تجربــه  و  دانــش  از  برخــورداری 
حرفــه ای و تخصصــی، در زمانــی 
کوتــاه تــر و از طریــق روش هــا و 
راهکارهــای تخصصــی و علمــی ، 
ســود بیشــتری را نصیــب  ســرمایه 

هــای همســو شــده کــرده و عمــال 
ســرمایه گذاری  ریســک  میــزان 
و  داده  کاهــش  بشــدت  را 
ــج اعتمــاد جمعــی را جلــب  بتدری

 . ینــد می نما

 
مالکیــن   ، ســرمایه   صاحبــان 
ــح  زمیــن ، تولیــد کننــدگان مصال
دهنــدگان  ارایــه  ســاختمانی، 
صنعــت  بــا  مرتبــط  خدمــات 
ســاختمان و ..... میتواننــد بصــورت 
ــه ســرمایه های  ــر پای ــا ب ــی و ی مال
غیــــر مالــــی،  تــــوان فنــــی و 
مهارت هــای تخصصــی خــــود، 
نظیــر تامیــن مصالــح و تجهیــزات، 
انجــام خدمــات فنــی  مــورد نیــاز  
ــر اســاس شــرایط  ــره ، در او ب وغی
مابیــن،  فــی  هــای  توافــق  و 
ــارکت  ــدوق مش ــای صن درپروژه ه

ــد . نماین

یکــی از اهــداف بســیار مهــم و  خاص  
صنــدوق هــای محلی ســرمایه گذاری 
و ســاخت، حــذف واســطه هــای غیــر 
ضروری، کاســتن از مخارج باال ســری، 
و نهایتــا قیمــت تمام شــده ی بســیار 
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کمتــر و ســود رســانی بیشــتر بــه اعضا 
و ســرمایه گــذاران خــود اســت لیکــن 
ایــن امــر محقــق نمیگــردد مگــر اینکه 
تمامــی اعضــا و ســرمایه گــذاران عــالوه 
بــر ســرمایه گــذاری مالــی و مــادی ، در 
انجــام امــور مربوطــه  متناســب بــا توان 
، تخصــص و تجربــه خــود ، مشــارکت 

یند  نما
نمونــه هــای زیــادی از اینگونــه صندوق 
هــا در مقیــاس هــای گوناگــون ،  
درشــهرها و روســتاهای مختلــف جهان  
ــق  ــیار موف ــاً بس ــوده و بعض ــود ب موج
عمــل می کننــد. در ایــران نیــز  اخیــرا 
شــرکت هــای تامیــن ســرمایه جهــت  
ــت  ــای ، تح ــروژه ه ــا و پ ــرح ه گط
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــت خــود  اق مدیری
نهــادی تحــت عنــوان ســکوی تامیــن 
مالــی زده انــد کــه عمال نوعــی از همین 
صندوق هــا می باشــد. ســکوهای تامین 
مالــی بــر پایــه نظریــه  ،، ســرمایه های 
جمعــی یــا  CROWD FUNDING,  از ســازمان 
فرابورس مجــوز فعالیــت دریافت نموده 
و حتــی در پــاره ای مــوارد از پرداخــت 
ــی از  ــده و بخش ــاف گردی ــات مع مالی
قوانیــن حقوقــی و فعالیتــی آنها مصوب  
و اعــالم شــده اســت . هرچنــد  هنــوز 
ایــن قوانیــن ضعــف هــا و کاســتی های 

فراوانــی دارنــد.
 در  مراجعــه بــه صفحــه  مجــازی ایــن 
ــف  ــای مختل ــرح ه ــا ، ط ــرکت ه ش
ــرمایه  ــت س ــی جه ــاری و صنعت تج
ــد لیکــن هیــچ  ــه شــده ان گــذاری ارای
ــاخت  ــاختمان و س ــوزه س ــک در ح ی
ــز   ــی نی ــوده و تمایل ــکن ورود ننم مس
ندارنــد ، کــه عمــده تریــن دالیــل آن به 

ــند . ــر می باش ــرح زی ش
ــرا  و  ــان اج ــودن زم ــی ب ــف، طوالن ال
ــبت  ــه نس ــا ب ــرح ه ــرداری ط ــره ب به

طرح هــای تجــاری و تولیــدی
ب ، عــدم همــکاری و حمایــت بانکها از 

طــرح های ســاختمانی

ج، ضعــف در  قوانیــن  جهــت حمایت 
از ســرمایه گــذاران و  صنــدوق هــای 

محلی
د، پیچیــده بــودن فراینــد ســاختمان 
ســازی ،در مقایســه بــا ســایر طرح ها.، 
در راســتای رفع این مشــکل بســیاری 
ــال در  ــدوق هــای مشــابه و فع از صن
ــه تنــوع بخشــیدن   ــدام ب جهــان ، اق
ــای   ــبد ه ــی در س ــاد گوناگون و  ایج
ــد .  ــرده ان ــود ک ــذاری خ ــرمایه گ س
ایــن تنــوع هــم از نقطــه نظــر مــدت 
ــا  حصــول  زمــان ســرمایه گــذاری ت
ــوع و  ــم از نقطــه نظــر ن نتیجــه و ه
ــوده،  ــادی ب ــت اقتص ــت فعالی ماهی
بنحــوی کــه یــک صنــدوق در زمــان 
ــرمایه  ــرح س ــوع ط ــد  ن ــد چن واح
گــذاری اعم از ســاختمانی ، صنعتی و  
تجاری،بازرگانــی و در دوره های  کوتاه 
مــدت ،  میــان مــدت و بلنــد مــدت ، 
متناســب بــا شــرایط اعضــای خــود را 

ارایــه مینمایــد.
 بــرای مشــارکت مالــی در صندوق ها,  
ــرمایه  ــاد  س ــب  اعتم ــالش در جل ت
گــذاران  و ارایه تضمین های شــفاف و 
کارآمــد ، جهــت ضمانت اصل و ســود 
ســرمایه هــای ایشــان  ، امری  بســیار 
مهــم بــوده و به نوعــی میتــوان این دو 
مــورد را راز و رمــز بقــای صندوق هــا و 

ســکوهای تامیــن مالی دانســت .  

۸-پنام ، هلدینگ ساختمانی 
برپایه سرانه گذاری جمعی 

ــگ  ــوردی : هلدین ــه م ــی نمون بررس
ــارس ،  ــتان ف ــام ، اس ــاختمانی پن س

ــیراز ش
هلدینــگ ســاختمانی پنــام ، یکــی از 
ــا اصطالحــا  ــا ی ــدوق ه ــه صن اینگون
ــه   ــی اســت ک ــن مال ســکوهای تامی
ــه کار  ــاز ب ــرا در شــهر شــیراز آغ اخی
نمــوده کــه بــر اســاس ایــده اســتفاده 
ــه  ــی و  تکی ــای جمع ــرمایه ه از س
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ــود در  ــد خ ــران ارش ــه  مدی ــر تجرب ب
تشــکیالت مشــابه در خــارج از  کشــور 
ــزی و ایجــاد یــک  ــه طــرح ری ــدام ب اق
ــی  ــا اجرای ــارکتی و نهایت ــاختار مش س

ــت. ــوده اس ــد نم کارآم
پس از مطالعه و بررســی ســاختار، روش 
کار و فرآینــد فعالیتــی ایــن هلدینــگ 
برخــی از نکات برجســته  مفیــد و قابل 
توجــه آن ،  جهــت اطــالع عالقــه مــن 

ــردد : ــان می گ آن بی

الف - تشکیالت قانونی
ــی و اخــذ  ثبــت نهــاد حقوقــی و قانون

ــای الزم ــوز ه مج

ب- آرشیو تخصصی :
 تشــکیل آرشــیو دیجیتــال تخصصــی  
از مطالــب مرتبــط بــا  : موسســه هــای  
ــن  ــکوهای تامی ــرمایه  ، س ــن س تامی
ــن  ــک ، قوانی ــی ، تجــارت الکترونی مال
تجــارت الکترونیــک و تامیــن مالــی در 

ــان  ــران ، و جه ای

ج- تدوین نقشه راه:
 تدویــن برنامــه جامــع و کامل فعالیتی 
هلدینــگ  بــر اســاس نــوع  و شــرایط 
خــاص فعالیتــی و  مقایســه آن با ســایر 

برنامــه هــا و صفحات مشــابه

د-فرآیند جذب کارآمد: 
ــرمایه  ــذب س ــد ج ــف فرآین  تعری
بــه عنــوان فراینــدی ســه جانبــه در 

ــویه :  ــد دو س ــک فراین ــل ی مقاب
در ایــن خصــوص عالوه بــر هلدینگ 
ــه  و ســرمایه گــذار ،  طــرف ســوم ب
ــی  ــخصیت حقوق ــک  ش ــورت ی ص
ــت  ــده تح ــناخته ش ــتقل و  ش مس
عناوینــی چــون ،  فعالیــن همــکار ، 
معــرف ،  بازاریــاب،  تعریــف شــده تــا 
ایشــان بــا اطمینــان خاطــر بــه افراد 
مراجعــه و آنهــا را بــه ســرمایه گذاری 
ترقیــب کننــد و از ایــن راه درآمدی را 

نصیــب خــود نماینــد.

ه-تعیین نظام نظارتی :
تعریــف نهــاد ناظــر ، از بخــش 
خصوصــی کــه بواســطه نــوع فعالیت 
ــوه   ــارت ق ــر و نظ ــت نظ ــود تح خ
ــر از  ــی دیگ ــند یک ــه می باش قضایی
ویژگــی هــای ایــن هلدینــگ اســت. 
ایــن نهــاد ناظــر در آن واحــد حقــوق 
ســرمایه گــذاران و هلدینــگ را تحت 
ــا  ــد ب ــالش مینمای نظــر داشــته و ت
راهکارهــای قانونــی از حقــوق هــر دو 

ــد. طــرف حمایــت نمای

و - تنوع  فعالیت :
ایــن هلدینــگ  بــا تعریــف واحد های 
ــترک  ــدوق مش ــر صن ــون نظی وناگ
مشــترک  ســبد  ســاختمان، 
ــرمایه  ــگاه س ــح و باش ــن مصال تامی
گــذاران ، فرصــت هــا و پــروژه هــای 
ســرمایه گذاری گوناگــون و متنوعــی 
ــا  ــخاص ب ــا اش ــوده ت ــف نم را تعری
تــوان مالــی مختلــف و ســالیق 
متنــوع در هریــک کــه تمایــل دارنــد 

ــد. ــت نماین فعالی
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مریم علیپور اصفهانی

بررســی اجمالی طرح مســکن ملی

   سیاســت مــورد توجــه هــر دولت از 
آغــاز انقــالب اســالمی تــا بــه اکنــون 
ــت  ــراد بی بضاع ــردن اف ــه دار ک خان
ــن  ــت. در ای ــه اس ــوان جامع و کم ت
ــس از روی کار  ــت پ ــر دول ــتا ه راس
آمــدن، برنامــه جدیــدی در ایــن 
زمینــه طــرح می کنــد کــه در حــال 
حاضــر برنامــه »طــرح ملی مســکن« 
مطــرح شــده اســت. در حقیقــت این 
ــرح  ــردن ط ــل ک ــرای تکمی ــرح ب ط
ناتمــام مســکن مهــر در حــال اجــرا 
ــی  ــور پیش بین ــن ط ــد و ای می باش
ــه  ــد مرحل ــی چن ــه در ط ــده ک ش

ــود. ــل می ش ــرای آن تکمی اج

در طــرح ملــی مســکن اقســاطی 
ــد  ــزار واح ــل 500 ه ــار تکمی در کن
ــت قصــد  ــر، دول ــام مســکن مه ناتم
مســکن  واحــد  هــزار   200 دارد 
روســتایی، در کل حــدود 1 میلیــون 
و 100 هــزار واحــد مســکونی احداث 
ملــی  مســکن  طــرح  در  نمایــد. 
ــاهد  ــر، ش ــکن مه ــرح مس ــل ط مث
ــات و  ــا طبق ــد ب ــاختمان های بلن س
واحدهــای زیــاد نخواهیــم بــود، بلکــه 
تعــداد طبقــات در ایــن طــرح نهایتــا 
هفــت طبقــه در نظــر گرفتــه شــده 

ــت. اس
ــرح  ــن ط ــموالن ای ــوص مش در خص
اســاس  بــر  کــرد  عنــوان  بایــد 

شــرایط ایــن طــرح، کســانی کــه از 
ــی از اول  ــون، یعن ــا کن ســال 57 ت
ــا  ــد، ی ــالب وام مســکن گرفته ان انق
ــات  ــر، از امکان ــارت دقیق ت ــه عب ب
غیردولتــی  عمومــی  نهاد هــای 
مســکن  تأمیــن  بــه  مربــوط 
شــامل زمیــن، واحــد مســکونی 
ــا  ــد ی ــه ای خری ــا تســهیالت یاران ی
ســاخت واحــد مســکونی اســتفاده 
کرده انــد، مشــمول طــرح اقــدام 
ملــی مســکن محســوب نمی شــوند. 
ــه در  ــانی ک ــی کس ــن از طرف لیک
ــه هســتند،  حــال حاضــر صاحبخان
ــی  ــد در طــرح مســکن مل می توانن
ــرط  ــن ش ــا ای ــد، ب ــام نماین ثبت ن
کــه متقاضــی و افــراد تحــت تکفــل 
می بایســت فاقــد زمیــن مســکونی 
یــا واحــد مســکونی از اول فروردیــن 
1384 بــه بعــد باشــند. بــه عبارتــی 
ــل از  ــان را قب ــه خانه ش ــرادی ک اف
ــد،  ــداری نموده ان ــال 1384 خری س
در حــال حاضــر امــکان ثبت نــام در 
طــرح اقــدام ملــی مســکن را دارنــد.

 75 وام  شــامل  مذکــور  برنامــه 
تــا 100 میلیــون تومانــی بــرای 
ــن  ــت و تامی ــکن اس ــاخت مس س
بــر  ســاخت  هزینــه  ی  مابقــی 
عهــده ی متقاضی اســت. در شــرایط 
ثبت نــام طــرح قیــد شــده کــه 
متقاضــی می بایســت 30 درصــد 
ســاخت  هزینه هــای  مابقــی  از 
را بــه صــورت ســپرده در بانــک 
قــرار دهــد تــا تمکــن مالــی خــود 
ــت  ــاخت ثاب ــه کار س ــرای ادام را ب
نمایــد. بــر ایــن اســاس افــرادی کــه 
در ایــن طــرح ثبــت نــام می کننــد، 
ــی  ــی کاف ــت مال ــت بضاع می بایس
ــا را  ــی هزینه ه ــن مابق جهــت تامی

ــند.  ــته باش داش
مســکونی  واحــد  هــر  قیمــت 
اقــدام ملــی مســکن  در طــرح 
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در همــه ی شــهرها بجــز تهــران، 
میلیــون   200 حــدود  در  رقمــی 
ــه  ــران ب ــهر ته ــت. در ش ــان اس توم
ــن قیمــت تمــام شــده  طــور میانگی
مســکونی،  واحد هــای  ســاخت 
ــون  ــی 4 میلی ــر حــدود 3 ال ــر مت ه
تومــان اســت و یــک واحــد مســکونی 
80 متــری حــدود 240 الــی 320 
میلیــون تومــان بــرای یــک متقاضــی 
ــه قســمتی از  ــد شــد ک ــام خواه تم
ایــن قیمــت هــم از طریق تســهیالت 
ــل تامیــن  ــی قاب 100 میلیــون تومان
اســت و مابقــی آن بایــد توســط 
ــردد.  ــن گ ــی تامی ــخص متقاض ش

دوره مشــارکت مدنــی یــا همــان 
ــال  ــر 2 س ــکن حداکث ــاخت مس س
اســت و بازپرداخــت تســهیالت در 
ــدت  ــه م ــاطی ب ــروش اقس ــب ف قال
حداکثــر 12 ســال پرداخــت خواهــد 
ــره 18  ــرخ به ــه ن ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ــون  ــهیالت 100 میلی ــدی تس درص
تومانــی در طــرح اقــدام ملی مســکن، 
ــازه ی 12  ــک ب ــد در ی ــی بای متقاض
ســاله ســود بانکــی در حــدود 100 تا 
160 میلیــون تومــان بــه بانــک عامل 
ــد. کل بازپرداخــت در  پرداخــت نمای
ایــن روش 244 میلیــون و 673 هــزار 
و 215 تومــان خواهــد بــود. در روش 
پلکانــی رقــم اقســاط از 1 میلیــون و 
530 هــزار تومــان آغــاز شــده و بــه 2 
میلیــون و 105 هــزار تومان در ســال 
دوازدهــم افزایــش پیــدا می کنــد. 
پلکانــی  روش  در  بازپرداخــت  کل 
اقســاط، بیــش از 259 میلیــون و 

ــد. ــان می باش ــزار توم 665 ه
ــر، برخــالف  ــوارد فوق الذک ــر م ــا ب بن
عمــل  در  طــرح،  کلــی  ادعــای 
اصلی تریــن هــدف ایــن پــروژه مبنــی 
بــر خانــه دار کــردن افــراد بی بضاعــت 
و نیازمنــد مســکن، محقــق نخواهــد 

شــد کــه ایــن بزرگتریــن نقــد وارد 
ــوه  ــد. نح ــرح می باش ــن ط ــه ای ب
ــز  ــموالن و نی ــن مش ــر گرفت درنظ
شــرایط دریافــت تســهیالت بانکــی 
و میــزان بازپرداخــت کــه تناســبی 
بــا شــرایط ســخت اقتصادی کشــور 
بــرای طبقــه ی کارگــر در حــال 
ــی  ــی از عوامل ــدارد، همگ ــر ن حاض
محســوب می شــوند کــه در عمــل 
را  بی بضاعــت  و  نیازمنــد  افــراد 
خانــه دار نخواهــد کــرد. در واقــع در 
بهتریــن حالــت ایــن پــروژه فرصتی 
را بــرای افــراد طبقــه متوســط و رو 
ــداز  ــرای پس ان ــاالی جامعــه ب ــه ب ب
ــد مســکن و  ــق خری کــردن از طری
اجــاره بــه افــراد بی بضاعــت فراهــم 

می کنــد.
تجربه هــای  تکــرار  دیگــر  نقــد 
شکســت خــورده ی طــرح مســکن 
مهــر در پــروژه طــرح ملــی مســکن 
اســت. اصلــی تریــن مشــکل پــروژه 
مســکن مهــر، تعــداد زیــاد طبقــات 
آن بــه شــمار می رفــت کــه در 
عــدم  و  حاشیه نشــینی  کنــار 
وجــود امکاناتــی مثــل حمــل و 
نقــل عمومــی و امنیــت پاییــن 
ســاکنان  بــرای  را  دردســرهایی 
ایجــاد کــرده بــود، لــذا دولــت برای 
حــل این مشــکل، در طرح مســکن 
ــاختمان  ها  ــن س ــات ای ــی طبق مل
ــر  ــه در نظ ــا 7 طبق ــر ت را حداکث
گرفتــه اســت و نیــز تــالش بــر آن 
ــا مکانیابــی اجــرای پــروژه،  ــوده ت ب
تــا حــد امــکان در نزدیکــی شــهرها 
باشــد. لیکــن آنچــه در عمــل اتفاق 
ــه  ــروژه را ب ــار پ ــه ناچ ــد ب می افت
ــق  ــروژه ناموف ــابه پ ــه ای مش نتیج

ــد.  ــوق می ده ــر س ــکن مه مس
ــی  ــای عموم ــن فضاه ــوه تامی نح
باکیفیــت و پاســخده بــرای جامعــه 
میزبــان درنظر گرفته نشــده اســت. 
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ــای  ــد جنبش ه ــی همانن ــه عبارت ب
ــا ســاختمان ها و تراکــم  مــدرن صرف
آنهــا مدنظــر بــوده و بــه عقیــده 
طراحــان ایــن پــروژه صرفــا کاهــش 
تراکــم می توانــد بــه موفقیــت پــروژه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد. ول بیانجام
طرحــی دقیــق و مشــخص بــرای 
فضاهــای عمومــی وجــود نــدارد. 
همچنیــن ناهمخوانــی جامعــه هدف 
بــه لحــاظ قومیتــی و فرهنگــی، کــه 
شــرایط همســایگی را صرفــا بــر 
مبنــای تشــابه طبقــه اقتصــادی افراد 
ــاد  ــه ایج ــود ب ــی آورد، خ ــم م فراه
مشــکالت اجتماعــی دیگــری نظیــر 
بزهــکاری و ناامنــی بــرای گروه هــای 
خــاص نظیــر بانــوان و کــودکان 

دامــن می زنــد.
از دیگــر مســائل می تــوان بــه نحــوه 
پشــتیبان  کاربری هــای  تامیــن 
ــژه فضاهــای آموزشــی،  ســکونت بوی
فرهنگــی و کاربری هــای خدمــات 
ــه میــزان  رســان اشــاره نمــود کــه ب
ــراد  ــی اف ــت زندگ ــادی در کیفی زی
اثرگــذار خواهــد بــود. در ایــن زمینــه 
نیــز چارچــوب مشــخصی ارائه نشــده 
اســت. همچنیــن نــوع پالن هــای 
مســکونی بــه صــورت یکســان و بــه 
شــکل انبوه ســازی و استانداردســازی 
منظــور شــده کــه تناســبی بــا 
ــی  ــه فرهنگ ــی و زمین ــرایط زندگ ش
افــراد مختلــف کــه در آینــده در ایــن 
ســاختمان ها ســکنی می گزیننــد، 

ــدارد.  ن
می رســد  نظــر  بــه  مجمــوع  در 
علیرغــم تــالش دولــت بــرای خانه دار 
ــرف  ــت و ص ــراد بی بضاع ــودن اف نم
هزینه هــای کالن مالــی و زمانــی 
بــرای اجــرای پــروژه، دوبــاره در حــال 
تکــرار تجربــه ناموفــق مســکن مهــر 

ــرایط  ــفانه ش ــود. متاس ــم ب خواهی
ــام پیشــتر تعییــن شــده و  ثبــت ن
مشــموالن طــرح کــه همانــا طبقــه 
متوســط و رو بــه بــاالی جامعــه که 
ــرای  تاکنــون از امتیــازات دولتــی ب
ــد و  ــه اســتفاده نکرده ان ــد خان خری
ــرای  ــه ب ــد ک ــدازی دارن ــا پس ان ی
رشــد آن در آینــده بــه خریــد 
مســکن بــا تســهیالت دولتــی روی 
آورده انــد، در ایــن طــرح ثبــت 
کــه  همانطــور  نموده انــد.  نــام 
پیشــتر نیــز گفتــه شــد بــر خــالف 
هــدف اصلــی طــرح، طبقــه کارگــر 
از  نیازمنــد مســکن در عمــل  و 
ــود.  ــد ب ــرح نخواهن ــموالن ط مش
لیکــن در نهایــت نیــز اکثــر مالکین 
ــه  ــا ب ــکن ه ــوع از مس ــن ن در ای
دلیــل دوری از شــهر مادر و شــرایط 
محیطــی اقامــت نکــرده و آنهــا را به 
طبقــه نیازمنــد و کارگــر کــه قــادر 
ــادر  ــهرهای م ــکونت در ش ــه س ب
نیســتند، اجــاره و رهــن می دهنــد. 
کیفیــت  افزایــش  راســتای  در 
ــوع افــراد در آینــده  زندگــی ایــن ن
ــای  ــری از ایجــاد محیط ه و جلوگی
آســیب پذیر اجتماعــی و بزهــکاری، 
هنــگام  در  می شــود  پیشــنهاد 
طراحــی پــروژه، مســائل ذکر شــده 
ــی  ــای عموم ــن فضاه ــر تامی نظی
پاســخده، فراهــم آوردن ایمنــی 
و امنیــت محیطــی باالخــص در 
ــی  ــل، مکانیاب ــام تعطی ــب و ای ش
ــکونت،  ــتیبان س ــای پش کاربری ه
سیســتم  و  مطلــوب  دسترســی 
ــی و  ــل عموم ــل و نق ــد حم کارآم
نیــز تناســب پالن هــای ســاختمانی 
بــا زمینــه فرهنگــی جامعــه هــدف 
مدنظــر قــرار گیــرد و در ایــن 

خصــوص چاره اندیشــی گــردد.
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آریـن آسیایی
دانشــجوی کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری 

دانشــگاه کردســتان
aryanasiaee@gmail.comایمیل:

شــهر فشــرده و پایــدار، رویکردی 
برای رفع مشــکل کمبود مســکن

ــکن، در  ــکل مس ــع مش ــرای رف    ب
ســال های اخیــر توجــه دولت هــا 
بــه ســمت مداخلــه در بافــت و 
ســاختمان های موجــود شــهر رفتــه 
اســت. در واقــع، بــه طــور کلــی 
ــرده  ــه فش ــت ک ــده اس ــه ش پذیرفت
ســازی و بازآفرینــی شــهری مبتنــی 
ــی در  ــد محــور اصل ــداری بای ــر پای ب
بازســازی و بهســازی مجــدد مســکن 
ــتیابی  ــر، دس ــال حاض ــد. در ح باش
ــر  ــهری ناگزی ــدار ش ــعه پای ــه توس ب
ســاختمان های  بهبــود  مســتلزم 
ــاز  ــه از نی ــت و در نتیج ــود اس موج
بــه رشــد شــهر و تخلیــه محله هــای 
جلوگیــری  تاریخــی  و  فرســوده 
می کنــد. عــالوه بــر ایــن، بــا در 
ــی،  ــه زندگ ــن کل چرخ ــر گرفت نظ
انتشــار گازهــای گلخانــه ای بــه 
دلیــل خودرو هــا و ســاختمان های 
ــرژی(  ــن ان ــر اســتاندارد)هدر رفت غی
ــت.  ــده اس ــناخته ش ــی ش ــه خوب ب
ــک  ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــن، ب بنابرای
ارائــه  کربــن ،  از  عــاری  جامعــه 
راه حل هــای ســاخت  و  و  مصالــح 
ــن سیســتم  ــد و همچنی ــاز کارآم س
ــت. ــم اس ــدار مه ــل پای ــل و نق حم

شــهرهای  تاریخــی  هســته های 

بافــت  و  ایرانــی، دارای ســاختار 
پیچیــده ای هســتند کــه بــا توجــه 
اکثــرا  گذشــته  معیارهــای  بــه 
خــودرو محــور نیســتند. ایــن امــر 
حــل  بــرای  می شــود  موجــب 
مشــکل مســکن در هنگام نوســازی 
ایــن محــالت، بخش های مهمــی از 
ایــن بافت ها بــرای ایجاد دسترســی 
ســاختمان های جدیــد بــه خـــودرو 
تخریـب شـــود. مشکل اصلی ایجاد 
ــه  ــل ب ــر بی توجهــی کام ــن معاب ای
الگــوی بافــت ایــن محــالت اســت 
کــه موجــب از بیــن رفتــن هویــت 
ــود. ــران می ش ــی ای ــالت قدیم مح

ــای  ــه محله ه ــی و مطالع ــا بررس ب
قدیمــی در دو شــهر کرمانشــاه 
کــه  شــد  مشــخص  مشــهد  و 
سیاســت های اجــرا شــده بــرای 
بــه  خــودرو  دسترســی  ایجــاد 
محــالت، موجــب تخلیــه ســاکنین 
محلــی از ایــن محالت شــده اســت. 
ــن  ــت ای ــن هوی ــن رفت ــه از بی البت
ــه تغییــر  محــالت صرفــا مرتبــط ب
ــت و  ــالت نیس ــت مح ــوی باف الگ
بلنــد مرتبــه ســازی و مجتمــع 
ســازی نیــز موجــب فراموش شــدن 
ــن محــالت شــده اســت  ــت ای هوی
کــه در ادامــه بررســی می شــود.

کرمانشــاه  فیض آبــاد  محلــه 
قدیمی تریــن محلــه ایــن شــهر 
اســت. الگــوی لــوپ ماننــد معابــر از 
ویژگی هــای ایــن محلــه اســت امــا 
بــرای ایجــاد دسترســی خــودرو بــه 
داخــل محلــه از خطــوط  مســتقیم 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــین رو اس ماش
ــتقیم  ــوط مس ــن خط ــار ای در کن
ــه و  ــاختمان های بلندمرتب ــز س نی
حتــی یــک مجتمــع مســکونی نیــز 
ســاخته شــده اســت . اگرچــه ایــن 
بیشــتری  جمعیــت  سیاســت ها 
ــال  ــا کام ــت ام ــش داده اس را پوش
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مغایــر بــا هویــت ایــن محلــه اســت.
مــورد بعــدی محلــه نوغــان در شــهر 
ــه  ــن محل ــت ای ــت. قدم ــهد اس مش
بــه دوران صفویــه بــاز می گــردد. 
بــرای ایجــاد دسترســی بهتر خــودرو 
بــه حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( 
مســیری دایــره شــکل و خــودرو 
نوغــان  از جنــوب محلــه  محــور 
عبــور کــرده اســت. در راســتای ایــن 
ــا و  ــا، هتل ه ــز پارکینگ ه ــور نی مح
ســاختمان های بلنــد مرتبــه ســاخته 
ــز  ــورد نی ــن م ــه ای ــت ک ــده اس ش
کامــال مغایــر بــا هویــت اصلــی ایــن 
محلــه اســت. همچنیــن بخــش 
ــه در  ــن محل ــده ای ــدا ش ــی ج جنوب
حــال خالــی شــدن از ســاکنین بومی 

ــت. اس

ــاد، کرمانشــاه  ــه فیض آب ــه ســاختار محل بی توجهــی ب
بــرای ایجــاد دسترســی ســواره

راه سازی و دو تکه شدن محله نوغان در مشهد
در هــر دو نمونــه ذکــر شــده تغییــر 
بافــت بــا ســاخت مســیرهای جدیــد 
ــودرو و  ــی خ ــاد دسترس ــث ایج باع
امــکان ســاخت و ســاز بیشــتر شــده 
ــا حــذف کــردن هویــت  اســت امــا ب
تخلیــه  موجــب  موجــود،  بافــت 

ــت. ــده اس ــی ش ــاکنان بوم س
ــر در  ــت معاب ــوی باف ــر از الگ ــه غی ب

یــک شــهر، بناهــای تاریخــی و 
ــه  ــی وجــود دارد ک معاصــر مختلف
عناصــر اصلــی بــرای تعییــن هویت 
خــاص یــک شــهر هســتند. در 
برخــی از شــهرها، بناهــای تاریخــی 
در یــک منطقــه یــا مناطق شــهری 
ــود  ــی( وج ــق تاریخ ــاص )مناط خ
ــه  ــا ب ــات آن ه ــی اوق ــد و گاه دارن
صــورت جداگانــه در محله هــای 
در  شــده اند.  پخــش  مختلــف 
ــا  ــی ب ــای تاریخ ــهر، بناه ــک ش ی
عملکردهــای مختلف)ماننــد مــوزه، 
مدرســه،  مســجد و میدان( بخشــی 
ــور  ــک کش ــی ی ــراث فرهنگ از می
هســتند و حفــظ ظاهر اصلــی آن ها 
بــرای آن میــراث بســیار مهــم 

ــت. اس
البتــه صرفــا حفاظــت شــدن ایــن 
ــت.  ــی نیس ــی کاف ــای تاریخ بناه
در ســاخت مســکن، ویژگــی هــای 
ســاختمان  پوشــش  معمــاری 
نقــش مهمــی در ایجــاد شــخصیت 
خــاص یــک ســکونتگاه دارد. بــرای 
ایجــاد یــک محیــط موثر و جــذاب، 
ســاختمان هــا بایــد هــم بــا یکدیگر 
ــود  ــراف خ ــط اط ــا محی ــم ب و ه
ــه  ــی ک ــند. هنگام ــگ باش هماهن
ــک  ــد در ی ــاختمان جدی ــک س ی
ــود،  ــاخته می ش ــی س ــه تاریخ پهن
ســاختمان  رنــگ  حتــی  بایــد 
متناســب بــا رنــگ بناهــای تاریخی 
ــت  ــه باف ــود و در نتیج ــاب ش انتخ
ــد  ــگ بای تاریخــی حفــظ شــود. رن
ــا  ــهر ب ــر ش ــت تصوی ــرای تقوی ب
ویژگی هایــی  کــردن  برجســته 
ماننــد نشــانه ها و بناهــای تاریخــی، 
ــاص  ــای خ ــا میدان ه ــا ی خیابان ه

ــود. ــتفاده ش اس
ایــن  وجــود  عــدم  صــورت  در 
ــات در شــهرهای  ــی اوق ــا گاه بناه
و  مناطــق  برخــی  یــا  کوچــک 

نکات مهم
الگــوی  بــه  توجــه   -1
معابــر بافــت هنــگام ایجــاد 
مســیرهای خــودرو محــور

بلنـــد  2-مســـکن های 
ــده هویت  ــه، نابودکنن مرتب

محــالت تاریخــی
ــی  ــه هماهنگ ــه ب 3- توج
نــوع قطعــات و نما بــا دیگر 

ــات تاریخی قطع
4- اســتفاده از رنــگ بــرای 
ــای  ــه و بناه ــی محل معرف

تاریخــی
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محــالت شــهری، اکثــر ســاختمان ها 
ــنتی  ــکونتگاه های س ــورت س ــه ص ب
و  اجتماعــی  عــادات  هســتند. 
فرهنگــی مــردم ســاکن در ایــن 
مصالــح  همچنیــن  و  مناطــق 
ــد  ــده مانن ــتفاده ش ــاختمانی اس س
ــی  ــنگ و کاش ــر، س ــوار، گل، آج ال
ــی در  ــده اصل ــن کنن ــل تعیی از عوام
مشــخص شــدن مــرز ایــن محــالت 
اســت. در ایــن محــالت نیــز هنــگام 
توجــه  بایــد  خانه هــا  نوســازی 
بســیاری بــه الگــوی جداره هــا شــود. 
ــا  ــاختمانی ب ــاده تر س ــان س ــه زب ب
ــر  ــا س ــه ای ب ــی در محل ــای روم نم
ــدارد  ــازگاری ن ــاری س ــای قاج دره
و ماننــد زخمــی بــزرگ بــر روی 
صــورت انســان خودنمایــی می کنــد. 
توجــه  ایــن ســاختمان ها حتــی 
ــنتی  ــاختار س ــردم را از س ــی م اصل
ســاختمان هایی  بــرای  می ربایــد. 
کــه در چنیــن محیط هایــی ســاخته 
می شــوند، ســبک معمــاری و مصالــح 
ــد  و رنگ هــای طبیعــی و ســنتی بای

بــا توجــه بــه  در هماهنگــی و 
ــاب  ــکونتگاهی انتخ ــخصات س مش

ــوند. ش
ــرای  ــی ب ــر، حت ــارت دیگ ــه عب ب
ســاختمان های  نمــای  رنــگ 
ــد  ــی بای ــالت تاریخ ــد در مح جدی
حتمــا مــواردی ماننــد مشــخصات 
محیــط طبیعــی ماننــد آب و هــوا، 
توپوگرافــی  ســبز،  مناطــق  آب، 
زمیــن و همچنیــن مشــخصات 
محیــط مصنوعــی مجــاور از جملــه 
ویژگی هــای فرهنگــی، ســنتی و 
تاریخــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
از بیــن بــردن الگوهــای کهنــه 
ــی  ــداره و حت ــات، ج ــت، قطع باف
ســردرها و جایگزیــن کــردن آن هــا 
بــا مســکن های بلنــد مرتبــه و 
ــداد  ــاز تع ــو، اگرچــه نی ــای ن الگوه
ــکن را  ــه مس ــردم ب ــتری از م بیش
بافت هــای  امــا  می کنــد  رفــع 
تاریخــی شــهرهایمان را هماننــد 
ــت  ــاز بی هوی ــازه س ــهرک های ت ش

می کنــد.

مســـکن های قدیمـی رها 
ــده در کرمانشاه ش

خودنمایی ساختمان های 
جدید در محالت قدیمی
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غزال کرامتی، معمار و طراح شهری
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 

ــران مرکزی ته

مســّکِن مســکن: وعــده ای مزمن 
یــا شــکلی بــرای یــک محتــوا ...

   ســال هاســت کــه هــر دولتــی کــه 
روی کار مــی آیــد یــا می خواهــد روی 
کار بیایــد، وعــده خانــه دار شــدن 
همــه خانوارهــای ایرانــی را می دهــد. 
ــوه  ــوع نح ــه موض ــت ک ــال هاس س
ــداد  ــا تع ــکن ی ــن مس ــق تأمی تحق
و انــدازه و مســاحت کلــی آن )بــه 
ــت  ــا کیفی ــع! ( ی ــر مرب ــون مت میلی
فضاهــای درونــی و بیرونــی )شــهری( 
آن و نبــود خدمــات محله ای مناســب، 
دســتاویز اصلــی مجلســیان بــرای 
اســتیضاح وزیر مســکن و شهرســازی 
شهرســازی  و  راه  وزیــر  و  قدیــم 
جدیــد اســت. سال هاســت کــه ... 
اغلــب شــهرداری ها بافــِت محلــه 
ــار  ــای تاریخــی شــهرها را - در کن ه
بافت های مسئله دار و ســـکونتگاه های 
غیــــر رســمی- فرســوده مــی نامند و 
بــه چشــم عرصــه هــای بالقــوه بــرای 
تولیــد انبوه مســکن می بیننــد؛  ولی، 
... مردمــان ســاکن در ایــن بافت هــا را 
نمــی بیننــد و صرفــاً و اصطالحــاً برای 
ــی   ــای قدیم ــردن بافت ه ــر ک ــف ب ک
ــه  ــا ارائ ــد و نقشــه ه ــا دارن ــه ه برنام
مــی دهنــد. دِل کارشناســان خبــره را 
هــر روز مــی لرزاننــد ولــی از نظــرات 
کارشناســی بهــره نمی برنــد و دســتور 
ــا  ــتا ب ــزارش همراس ــم گ ــه تنظی ب
حکــم مــی دهنــد کــه توســط گــوش 

بــه فرمان هــا در اســرع وقــت )و 
ــدون پیوســت  ــه نظــر می رســد ب ب
محیــط  پیوســت  و  اجتماعــی 
ــه می شــود.  زیســتی مناســب( تهی
زمین هــای بــزرگ و گســترده درون 
ــت  ــن اس ــه ممک ــز )ک ــهرها نی ش
پــادگان یــا بوســتان باشــند( اغلــب 
ــوه ســازی مســکن  طــرح هــای انب
دارنــد کــه جایــی در کشــویی نیمــه 
بــاز ، عامــل دل لــرزه هــای دیگــری 
بــرای جمع کارشناســان هســتند! ... 
نکتــه ایــن اســت کــه در ایــن میان، 
همــه دغدغــه مســکن ســازی دارند 
ولــی جامعــه هــدف نامشــخص 
اســت )یــا بهتــر اســت بگوییــم کــه 

ــود! (.  ــف نمی ش ــت تعری درس
وضعیــت  ایــن  چرائــی  تعییــن 
اســت  موضوعــی  نامشــخص، 
چندیــن بُعــدی کــه کاری تخصصی 
مــی طلبــد. در ایــن یادداشــت فقط 
ــوم  ــه مفه ــده ک ــعی ش ــط س و فق
ــدف  ــه ه ــودن جامع ــخص ب نامش
تبییــن شــود. نمونــه مطالعاتــی این 
ــون  ــران و پیرام ــم ته ــت ه یادداش
آن اســت کــه بیــش از یــک پنجــم 
جمعیــت کشــور را در خــود جــای 

داده اســت. 

ــته  ــه دس ــی، س ــی کل در نگاه
ــل تشــخیص  ــران قاب ــه در ته محل
اســت: محلــه هــای مرفــه نشــین، 
و  نشــین  فقیــر  هــای  محلــه 
نشــین.  متوســط  هــای  محلــه 
ایــن یادداشــت، مــروری اســت 
ــاع  ــه اجتم ــن س ــت ای ــر وضعی ب
خودشــان. مســکونی  محلــه  در 

1( الگــوی ســاخت: اصالــِت 
جعلــی  هویــِت  دیگــری، 
در محلــه هــای مرفــه نشــین، 
ــت؛  ــئله نیس ــکن مس ــود مس کمب
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ــود،  ــزرگ ب ــالک ب ــاغ و ام ــه ب هرچ
ــه اســت. از  ــر ســاخت و ســاز رفت زی
ــال 1378  ــه از س ــی ک ــه هرم ضابط
ــه  ــوی ب ــا الگ ــه شــد ت ــه کار گرفت ب
اصطــالح برج-بــاغ کــه در دهــه های 
هشــتاد و نــود رایــج بود، تــالش های 
ــی  ــا مرفهــی ب ــری انجــام شــد ت واف
مســکن نمانــد و بیــش از ایــن، باغــی 

ــد! ــهر رخ ننمای ــرج در ش ــی ب ب
بــاغ هــا کــه تخریــب شــدند و کوچه 
بــاغ هــا کــه نابــود شــدند و پرشــمار 
درختــان کهنســال کــه از بیــن رفتند 
و بــه نظــر مــی رســد کــه بــا کفــران 
ــر کوهســتان  ــارش ب نعمــت الهــِی ب
ــی هــم  توچــال، پرشــمار قنــات های
ــه  ــه هرزآب ــا ب ــده و آب ه ــود ش ناب
موضــوع  باشــند.  شــده  تبدیــل 
نســبت تراکــم ســاختمانی و تراکــم 
پهنــای گذرهــای  بــه  جمعیتــی 
تابــدار قدیمــی بــرای مواقــع بحــران 
هــم کــه دیــده نشــد و خــوف زمیــن 
ــان  ــی در دل کارشناس ــرزه احتمال ل
خبــره، و نقشــه موقعیــت گســل های 
تهــران در گــزارش جایــکا تاخــورد و 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــا مان ــه ه در کتابچ
ــم  ــه مجبوری ــا ک ــناس، از اینه کارش
بگذریــم و بــه قضــاوت آینــدگان 
بســپاریم؛ امــا، اینگونــه محلــه - کــه 
نــزد متخصصــان اقتصــاد شــهری بــا 
ــی  ــای خال ــه ه ــمار خان ــداد پرش تع
ــردم  ــزد م ــود و ن ــی ش ــناخته م ش
بــا تعــداد ســلبریتی هــای ســاکن در 
ــزد  ــرج هــا محــک مــی خــورد و ن ب
معمــاران و ســازندگان بــا میــزان 
ــروت هنگفــت در گــردش و بعضــاً  ث
ســرگردان بــر ســفره بتــن و فــوالدی 
کــه بــر طبیعــت کوهپایه پهن اســت، 
ســنجیده مــی شــود و نــزد منتقــدان 
ــداد خانواده هــای  ــی بــا تع اجتماع
مقامــات و فرزندانشــــان کــه در 
ــری(  ــالح الکچ ــه اصط ــای )ب برج ه

در واحدهایــی بــا متراژهــای عجیب 
ــد و گاه  ــی می کنن ــیع زندگ و وس
خــود امــروز در زمــره ســرمایه 
گــزاران و ســازندگان هــم هســتند- 
ــب  ــه قط ــل ب ــتی تبدی ــا نبایس آی
معمــاری ارزشــمند ایرانــِی امــروزی 
)حداقــل در شــکل و صــورت( مــی 
شــد؟ یــا حداقــل یــک گالــری 
ــای  ــن معماری ه ــهری از بهتری ش
مــدرن و پســت مــدرن را به دســت 
ــا  ــان ه ــن داد و فغ ــی داد؟ در ای م
مبنــی بــر کوتاهــی دولــت هــا 
ــا  ــا ج ــکن، آی ــن مس ــر تأمی در ام
نداشــت ایــن پرســش مطــرح شــود 
کــه: بــا وجــود ســرمایه هنگفــت در 
گــردش ســازندگان ایــن محله هــا و 
با وجـــــود ســـــلبریتی های مبلغ 
فرهنــگ اســالمی در همــه عرصه ها 
و بــا وجــود مقامــات عالــی رتبــه و 
ــازان  ــده س ــه آین ــان )ک فرزندانش
نظام اســالمی هســتند( و بــا حضور 
معمــاران و طراحــان مخصــوص 
بــا  همچنیــن  و  محله هــا  ایــن 
ــرح  ــتادان مط ــکونت اس ــود س وج
ــای  ــگاه ه ــالمی دانش ــاری اس معم
مطــرح تهــران در ایــن محلــه هــا، 
آیــا نبایســتی شــاهد الگو و ســبکی 
نویــن در معمــاری )و البتــه( برآمده 
از ارزش هــای پرشــمار معمــاری 
ــی  ــه عبارت ــم؟ ب ــی بودی ــی م ایران
ــرمایه  ــه س ــن رده چرخ در باالتری
در امــر ســاخت و ســاز مســکن، بــا 
تبلــوری عجیــب از معمــاری شــبهه 
ــکن  ــرون و درون مس ــی در بی روم
مرفــه نشــین مواجهیــم کــه در 
ــوه ای  ــن نقــاط پایتخــت، جل بهتری
کالســیک  معمــاری  از  مبتــذل 
غربــی )یونــان و روم باســتان( را 
ــد  ــود ُم ــدام در خ ــد؛ م ــی نمایان م
می ســازد و ُمــد پیشــین را نوســازی 
مــی کند تــا زنــده بمانــد و بتواند از 
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ــد!  ــزاق کن ــت ارت ــرمایه هنگف س

2( کیفیــت زندگــی: کارکــرِد 
ــر ــق پذی ــوی تطبی ــه، الگ خان

در محلــه هــای فقیرنشــین، بــه 
ــکن  ــود مس ــد کمب ــی رس ــر م نظ
مســئله اســت ولــی بــه واقــع اینگونه 
ــه و  ــای محل ــت فض ــت؛ کیفی نیس
ــه  ــت ک ــی اس ــوِد زندگ ــت خ کیفی
ــا  ــی ب ــن ارتباط ــت و ای ــئله اس مس
ــدارد.  ــکونی ن ــای مس ــداد واحده تع
کیفیــت زندگــی کامــال متأثــر از نــوِع 
مشــاغلی اســت کــه ایــن خانــواده ها 
ــرای خــود دســت و  ســال هاســت ب
پــا کــرده انــد تــا بتواننــد در شــرایط 
ــاغل  ــا مش ــغلی ی ــت ش ــدم امنی ع
غیــر رســمی، هزینه هــای زندگــی را 
تــاب بیاورنــد. در مطالعــه ای کــه در 
ســال 1388 در دفتــر عامــل چهــارم 
گام ســوم طــرح هــای منظــر شــهری 
ســازمان نوســازی شــهرداری تهــران- 
ــرکت  ــی 32 ش ــک و همراه ــا کم ب
ــر  ــه ب ــه مطالع مهندســی مشــغول ب
ــد،  ــام ش ــکونی- انج ــت مس 32 باف
مشــخص گردیــد کــه کارکــرد ایــن 
ــبک  ــا س ــواری ب ــای تکخان ــه ه خان
ــق  ــکان منطب ــغل مال ــی و ش زندگ
اســت و ایــن الگــوی مســکن امــکان 
ــته  ــا دس ــی ب ــری خوب ــق پذی تطبی
ــی و  ــاغل خانگ ــون مش ــای گوناگ ه
ــر رســمی دارد. امــکان و ویژگــی  غی
ای کــه در نمونــه مســکن عــرف 
ــاه  ــی از کوت ــچ نوع ــی در هی آپارتمان
مرتبــه تــا بلندمرتبــه و مجتمــع 
وجــود نــدارد. بــه عبارتــی ایــن، 
خانواده هــا  و  افــراد  شــغل  نــوِع 
ــرم  ــکن و ف ــوی مس ــه الگ ــت ک اس
مــی  دیکتــه  را  خانــه  مطلــوب 
ــان  ــه آپارتم ــرایطی ک ــد؛ و در ش کن
ــن و  ــاده تری ــد س ــی توان ــینی م نش
دم دســت تریــن شــکل ســکونت 

ــی  ــدان دولت ــرای کارمن ــوب ب مطل
و بخــش خصوصــی، برای پزشــکان 
ــرای دانشــگاهیان و  و مهندســان، ب
معلمــان و پژوهشــگران و نظامیــان 
ــد و  باشــد- کــه شــغل ثابتــی دارن
8 ســاعت از شــبانه روز را بیــرون از 
خانــه کار مــی کننــد و 16 ســاعت 
دیگــر را بیــن خــواب و اســتراحت 
در خانــه و تفریــح و ســرگرمی 
در خانــه و بیــرون تقســیم مــی 
کننــد- بــه درد نخورتریــن الگــوی 
ســکونت بــرای خانــواده هایــی 
اســت کــه درآمــد رســمی و ثابــت 
ندارنــد و در آمــار و ارقــام جمعیتــی 
حتــی » بیــکار » سرشــماری مــی 
شــوند. ایــن خانــواده هــا بــه دقــت 
ــا  ــه بهتریــن شــکل ممکــن و ب و ب
ــر  ــادی، از ه ــه اقتص ــت صرف رعای
ــتفاده  ــود اس ــه خ ــع خان ــر مرب مت
ــه ای  ــد روزان ــا درآم ــد ت ــی کنن م
داشــته باشــند کــه ممکــن اســت از 
درســت کــردن محصــوالت خوراکی 
خانگــی تــا خرد کــردن ســبزیجات 
تــا انبــار لــوازم اســقاطی بــرای 
فــروش تــا کارگاه تولیــدی بافته هــا 
ــر  ــال اینهــا را در ب و پوشــاک و امث
بگیــرد. مزیــت دیگــر ایــن خانــه ها 
ــی  ــک فضای ــه تفکی ــت ک ــن اس ای
مناســبی دارد و مــی تواننــد طبقــه 
دوم را بــه جــوان تــازه ازدواج کــرده 
ــا یــک  شــان تخصیــص دهنــد و ی
طبقــه اضافــه روی بــام برپــا کننــد 
تــا نوعــروس و تــازه دامــاد بتواننــد 
ــه  ــه اجــاره مســکن، ب ــدون هزین ب
شــکلی نیمــه مســتقل زندگــی 
ــد.  ــروع کنن ــود را ش ــترک خ مش
مزیــت الگــوی مســکن تکخانــواری 
در فــرم معمــاری و الگــوی تفکیــک 
فضایــی اســت کــه ربطــی بــه 
مســاحت زمیــن نــدارد؛ بنابراین در 
یــک قطعــه زمیــن 50 مترمربعــی 
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ــت  ــا رعای ــت و ب ــخگو اس ــم پاس ه
ــی  ــم م ــغال ه ــطح اش ــه س ضابط
ــد  ــع مفی ــدود 100 مترمرب ــوان ح ت
ــرد؛ در  ــن ک ــکوب تأمی ــار اش در چه
حالیکــه یــک واحــد آپارتمانــی 150 
و حتــی 200 مترمربعــی کارآیــی 
مطلوبــی بــرای ایــن ســبک زندگــی 

و ایــن خانواده هــا نــدارد!   
ــین  ــای فقیرنش ــه ه ــور از محل منظ
ــال ها  ــه س ــی هســتند ک ــه های محل
پیــش بــا ســه معیــار ریزدانگــی 
و نفوذناپذیــری و عــدم اســتحکام 
برچســب بافــت فرســوده خــورده 
انــد و در لیســت تخریــب و نوســازی 
شــهرداری هــا قــرار گرفتــه انــد. 
کــه  پیــش  ســال  حــدود ســی 
شــد،  شــروع  فروشــی  تراکــم 
ایــن محله هــا تبدیــل بــه کارگاه 
ــول و  ــون ط ــاختمانی نشــدند، چ س
ــن  ــات در ای ــرض و مســاحت قطع ع
ــه ای اســت کــه در  ــه گون بافت هــا ب
قالــب ضوابــط ســاخت و ســاز نمــی 
گنجیــد و در نتیجــه ســرمایه گــزاری 
در ایــن بافــت هــا ســود صــد در 
ــرای ســازندگان کــه نداشــت  صــد ب
ــا  ــرایطی مطلق ــی در ش ــچ، حت هی
ســودآور نبــود! ... متأســفانه بــه تمــام 
بافــت هــای ارزشــمند تاریخــی و 
ارزشــمند روســتایی تهــران و بیشــتر 
ــد  ــت هــای کارگرنشــین و کارمن باف
ــه  ــا اینک ــران- ب ــی ته ــین قدیم نش
اصیــل هســتند- همیــن برچســب » 
ــا  فرســوده » تعلــق گرفــت؛ چــون ی
ــر؛  ــا نفوذناپذی ــتند و ی ــه هس ریزدان
ــتند و  ــل هس ــا اصی ــت ه ــن باف ای
ــی  ــا ب ــا ب ــا، ام ــهر م ــنامه ش شناس
شــهری  امــور  متولیــان  مهــری 
مواجهنــد و شــنیده هــا حاکــی از آن 
ــری  ــوج دیگ ــه زودی م ــه ب اســت ک
ــا در  ــازی اینه ــب و نوس ــرای تخری ب
راه اســت کــه جــدا از اینکــه بــه 

ارزش هــای تاریخــی و طبیعــی 
و فرهنگــی بــی توجــه اســت و 
اهمیــت نمــی دهــد، متأســفانه 
جامعــه هــدف را هــم نمی شناســد 
ــد ...! ــف نمــی کن ــا درســت تعری ی

ــمی ای  ــر رس ــای غی ــکونتگاه ه س
ــی فرســوده  ــه های ــروز محل ــه ام ک
از شــهر محســوب مــی شــوند، 
ــتند  ــم هس ــتحکم ه ــا نامس عموم
ــا، تنــوع  ــد؛ ام و قدمتــی هــم ندارن
ــا  ــاج تهــران ت ــد و از ت ــی دارن مکان
چشــمه علــی شــهر ری و جنوب تر 
پراکنــده انــد. زمین هایی کــه امروز 
ارزشــمند شــده انــد و ســاکنانی که 
آگاهانــه بــا دالالن و ســازندگان 
مذاکــره مــی کننــد تــا بــه باالترین 
قیمــت خانــه فرســوده نامســتحکم 
خــود را بفروشــند و برونــد تــا جای 
خــود را بــه ســاکنان جدیــد دهنــد. 
در تــاج تهــران بــه طبقه مرفــه و در 
جایــی دیگــر بــه رانــده شــدگان از 

محلــه هــای متوســط نشــین.
پرســش ایــن اســت کــه: آیــا وقــت 
آن نرســیده کــه اقتصــاد دانــان 
شــهری تعــداد خانوارهــا و جامعــه 
هــای  مطالعــات طــرح  آمــاری 
ــر  ــی و مه ــی و اجتماع ــکن مل مس
و غیــره را بــر مبنــای نــوع اشــتغال 
بازتعریــف کننــد و دقیــق بگوینــد 
ــوع  ــر ن ــرای ه ــه ب ــد خان ــه چن ک

ــت؟ ــاز اس ــورد نی ــواده م خان

۳( گرانــی مســکن: یــک بــام و 
دو هــوای ســناریوی انبوه ســازی

ــین، از  ــط نش ــای متوس ــه ه محل
ــدف  ــش، ه ــال پی ــی س ــان س هم
خوبــی بــرای ســازندگان بودنــد 
قطعــات  مســاحت  هســتند.  و 
ــه هــا متنــوع  ملکــی در ایــن محل
ــای  ــان ه و مناســب ایجــاد آپارتم
پنجاه-شــصت متــر مربعــی تــا 
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ــی  ــتاد مترمربع ــد و هش ــدود ص ح
هســتند و بــا چهار-پنــج طبقــه 
صــد  ســود  ســازی،  ســاختمان 
درصــدی و گاه تــا ســیصد درصــدی 
هــم عایــدی بــرای ســرمایه گــزاران 
داشــته اند. طــی ایــن ســال هــا، 
قطعاتــی بــرای بــار دوم هــم تخریب 
و از نــو ســاخته شــده انــد. امــا، 
نکتــه ای کــه در ســال هــای اخیــر 
ــد  ــا پدی ــه ه ــن محل در برخــی از ای
آمــده و در حــال تکثیــر اســت، 
تعــداد خانه هایــی اســت کــه خالــی 
مانــده و فــروش نرفتــه اســت ...! 
بــرای مثــال در یــک محــدوده یــک 
ــدود  ــه ) ح ــک محل ــاری از ی هکت
(، همیــن  واحــد مســکونی   150
ــکونی  ــد مس ــش از 15 واح االن بی
نوســاز هســت کــه نزدیــک بــه یــک 
ســال اســت کــه بــا قیمت هــای 
مترمربعــی 80 میلیــون تــا 100 

ــد  ــی مانده ان ــان خال ــون توم میلی
قیمــت  انــد.  نرفتــه  فــروش  و 
گــزاری مســکن در ایــن محلــه هــا 
ــن  ــد ای ــطح درآم ــا س ــبی ب تناس

ــدارد. ــی ن ــه اجتماع طبق

هــای  طــرح  دیگــر،  ســویی  از 
ملــی انبــوه ســازی مســکن در 
زمیــن هــای حاشــیه ای و بیرونــی 
ــل دوری مســافت  ــه دلی ــران، ب ته
ــن  ــا ای بیــن محــل کار در شــهر ت
شــهرها و شــهرک هــای اقمــاری، 
بــرای طبقــه متوســط مناســب 
نیســتند و ایــن خانواده هــا ترجیــح 
ــو  ــد ول ــد در شــهر بمانن مــی دهن

ــند.  ــتأجر باش مس
در واقــع کمبــود مســکن ایــن 
ــل  ــه ح ــت ک ــال هاس ــه، س طبق
ــده  ــا وع ــت ه ــود ... دول ــی ش نم
ــر ...               ــد و مجلســیان تذک مــی دهن
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وضعیـت پل هـای عابرپیـاده در تهـران
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مهسا اعرابی 
کارشناســــی ارشــــد معمــــاری مســـکن 

Mahsa@aerabi.comایمیل:

ــال  ــکن در ۴ س ــون مس ۴ میلی

ــت  ــد دول ــرح جدی ــرای ط ــا اج    ب
مبنــی بــر ســاخت 4 میلیون مســکن 
ــی  ــال، معضالت ــی 4 س ــازه زمان در ب
مســکن  مختلــف  حوزه هــای  در 
ایــن  از جملــه  به وجــود می آیــد؛ 
معضــالت میتــوان بــه تامیــن مصالــح 
مــورد نیــاز بــرای ایــن ســاخت و ســاز 
ــازه زمانــی 4 ســاله اشــاره  انبــوه در ب
ــن  ــه ای ــه ب ــن مقال ــه در ای ــرد ک ک

موضــوع پرداختــه می شــود.  
 مصالــح و ابزارهــا و گاهــا یــراق 
ــم  ــل حجی ــه دلی ــاختمانی ب آالت س
و ســنگین بــودن و قیمــت آن، از 
ــن آن  ــت تامی ــی اس ــه کاالهای جمل
ــی  ــدات داخل ــق تولی ــا از طری عمدت
ــرد. در حــال حاضــر،  صــورت می پذی
مقــدار تولیــدات ایــن محصــوالت 
ــر  ــی ب ــهرها، مبتن ــاختمانی در ش س
حجــم ساختمان ســازی  های فعلــی 
کشــور می باشــد. افزایــش چنــد صــد 
درصــدی ســاخت و ســاز بــه صــورت 
ــا،  ــن تقاض ــاال رفت ــبب ب ــی س ناگهان
کمیابــی مصالح، ابــزار و یــراق آالت در 
راســتای آن تــورم قیمــت می شــویم. 
از آنجایــی هزینــه ی تمــام شــده 
ســاختمان رابطــه مســتقیم بــا قیمت 
محصــوالت ســاختمانی دارد، نــه تنها 
ــاختمان های  ــده س ــام ش ــت تم قیم
دولتــی افزایــش می یابــد، بلکه شــاهد 

ــن قیمــت ســاختمان های  ــاال رفت ب
ــویم. ــز می ش ــی نی ــش خصوص بخ

ــوالت  ــای محص ــن تقاض ــاال رفت  ب
می شــود  موجــب  ســاختمانی 
تولیــد کننــدگان در بخــش مصالــح، 
ابــزاراالت و یــراق آالت بــه فکــر 
تعجیــل در افزایــش ظرفیــت تولیــد 
خــود بــه هــر طریقی شــوند، کــه در 
ایــن صــورت با چنــد معضــل جدی 
ــاختمانی و  ــوالت س ــازار محص در ب

ــد.   ــم ش ــور خواهی ــکن کش مس
 تولیــد کننــده، در ایــن بــازه زمانــی 
بــا سفارشــات بزرگتــر، بیشــتر، 
ــب مناســبتر از  ــه مرات ــا قیمــت ب ب
قبــل مواجــه می شــود کــه در ابتــدا 
بســیار خوشــایند آمــده و بــرای 
ــات را  ــود سفارش ــترش کار خ گس
نیــروی  افزایــش  بــا  می پذیــرد؛ 
انســانی، خرید تجهیــزات، ابــزاراالت 
و  کــردن  بــزرگ  دســتگاه ها،  و 
اضافــه کــردن ســوله های تولیــدی و 
... ســعی در بــاال بــردن حجــم تولید 
ــه  ــول هرچ ــاندن محص ــود و رس خ
ســریع تر بــه دســت مشــتری را 
دارد تــا سفارشــات بعدی را ز دســت 
ندهــد. ایــن ســرمایه گــذاری عظیم 
و گســترش کارگاه یــا کارخانــه، 
ــه  ــد ده ماه ــرمایه چن ــت س بازگش
را بــه دنبــال دارد کــه بــا توجــه بــه 
ــازار، پــس از  ــودن ایــن ب مقطعــی ب
ــاخت  ــام س ــال و اتم ــت 4 س گذش
واحدهــای مســکونی و عبــور از ایــن 
ــدید و  ــود ش ــا رک ــا، ب ــک تقاض پی
ــوالت  ــت محص ــدید قیم ــت ش اف
می شــویم.  مواجــه  ســاختمانی 
تولیــد کننــده بــرای مانــدن در 
ایــن بــازار مجبــور بــه تعدیــل 
ــزات و  ــزار و تجهی ــروش اب ــرو، ف نی
ــود.  ــاو... می ش ــردن فض ــدود ک مح
کارگاه هــای نوپایــی هــم کــه در 
ایــن بــازه زمانــی شــکل گرفته انــد، 
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ــه  ــوم ب ــازار محک ــدید ب ــود ش ــا رک ب
ــن  ــود ای ــوند. نم ــتگی می ش ورشکس
رکــود در بــازار مســکن نیــز بــه ایــن 
صــورت نمــود پیــدا میکنــد کــه 
ــا  ــاختمان ب ــده س ــام ش ــت تم قیم
توجــه بــه کاهــش قیمــت محصوالت 

ــدارد. ــی ن ــاختمانی همخوان س
تولیــد  از  برخــی  دیگــر،  روی  از   
کننــدگان در ابتــدا ایــن افزایــش 
ــودن  ــی نب ــل رغابت ــه دلی ــا ب تقاض
بــازار، بــرای عرضــه ی هرچــه بیشــتر 
محصــول خــود از کیفیــت تولیــد 
خــود کاســته و کمیــت آن را افزایــش 
میدهــد. همانطــور کــه اشــاره شــد، به 
دلیــل محــدود بــودن تولیــد کنندگان 
ــتگاه  ــود دس ــاال و کمب ــای ب و تقاض
کنتــرل کیفیــت محصــوالت، تولیــد 
ــود را  ــس خ ــی جن ــه راحت ــده ب کنن
بــه فــروش رســانده و در ســاخت 
و ســازهای جــاری از آن اســتفاده 
موجــب  امــر  همیــن  می شــود. 
می شــود عمــر مفیــد ســاختمان های 
در حــال ســاخت و نــو ســاز در بخــش 
انبــوه ســازی دولتــی و چــه در بخــش 
خصوصــی، افــت شــدیدی پیــدا کرده 
و رونــد فرســودگی بنــا را تســریع 
ــه  ــظ نگ ــای حف ــیده و هزینه ه بخش
ــکان  ــل مال ــازی را تحمی داری وبازس

ــد.  کن

منتخــب  ســایت های  طرفــی  از 
ــه ســاخت و ســازهای انبــوه،  اینگون
در چنــد ده کیلومتــری شــهرها 
می باشــد کــه همیــن امــر هزینــه ی 
ــران،  ــح، کارگ ــل مصال ــل و نق حم
ماشــین االت و تجهیــرات را افزایــش 
ــر قیمــت نهایــی تمــام  میدهــد و ب
ــذارد.  ــر می گ شــده ســاختمان تاثی
ــی  ــش کوچک ــالت بخ ــن معض ای
حــوزه  در  رو  پیــش  اتفافــات  از 
محصــوالت ســاختمانی و تاثیــر 
آن بــر تــورم و افزایــش قیمــت 
مســکن در بخــش خصوصــی و 
ــداف  ــا اه ــه ب ــد ک ــی می باش دولت
ــون  ــرح » 4میلی ــت های ط و سیاس
ــه  ــال« ک ــکونی در 4 س ــد مس واح
مســکن  قیمــت  تعدیــل  بــرای 
ــن  ــای پایی ــرای اقشــار در دهک ه ب
ــت  ــت، مطابق ــده اس ــنهاد ش پیش
ــه مســکن در کشــور  ــاز ب ــدارد. نی ن
ــه  ــه جانب ــه ی هم ــا مطالع ــر ب اگ
ــان و  ــان، مهندس ــط متخصص توس
اقتصــاد دانــان در ایــن عرصــه و 
ــش  ــا بســتر ســازی گســترده، پی ب
 بینی هــای الزم و ســپردن آن بــه 
بخش خصوصــی با دادن تســهیالت 
و امتیــاز به ســازندگان  و خریــداران 
برطــرف شــود، بــه مراتــب نتیجــه ی 

ــد.  ــد ش ــل خواه ــری حاص بهت
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سعیده سبحانی نیا
ــزی  ــه ری ــی و برنام ــری طراح ــجوی دکت دانش

ــکا ــون امری ــگاه کلمس ــهری دانش ش
Mahsa@aerabi.comایمیل:

در  خالقانــه  ســازی  مــکان 
ــکونی  ــهری و مس ــای ش فضاه
در شــهر گرینویــل در ایالــت 
امریــکا جنوبــی  کارولینــای 

اهمیــت مــکان ســازی در فضاهای 
شهری

   عــدم توجــه بــه هویــت مــکان 
منجــر  جدیــد،  ســکونتگاه های  در 
ــی و  ــارکت اجتماع ــش مش ــه کاه ب
ســکونتگاه  ها  ایــن  زیســت  پذیری 
شــده اســت. جوامــع انســانی در طــول 
تاریــخ حیــات خــود، عــالوه بــر تکامل 
زیست شــناختی کــه همــه موجــودات 
ــیر  ــک س ــرد، دارای ی ــی گی را دربرم
تکامــل اجتماعــی- فرهنگــی بوده انــد 
ــورهای  ــینی در کش ــروزه شهرنش و ام
پیشــرفته صنعتــی و نیــز در ممالــک 
توســعه نیافته، بارزتریــن نمــود تکامــل 
ــانی  ــع انس ــی جوام اجتماعی-فرهنگ
بــه شــمار مــی رود. در حــال حاضــر بــا 
افزایش چشــمگیر شهرنشــینی مواجه 
هســتیم. ایــن افزایــش فوق العــاده 
جمعیــت شــهری عمدتــاً جــذب 
ــده و  ــور ش ــر کش ــهرهای بزرگ ت ش
ــن  ــای ای ــی از راه حل ه ــوند؛ یک می ش
قبیــل مشــکالت، ایجــاد منطقــه های 
مســکونی جدیــد اطــراف کالن شــهرها 
ــاد  ــی و ایج ــا طراح ــت؛ ام ــوده اس ب
ایــن مناطــق در کشــور بیشــتر باهدف 

اســکان و جــذب ســرریز جمعیتــی 
که مشــکالت شهرنشــینی را ســبب 
ــرد. جــای  می شــود، صــورت می پذی
تعجــب دارد کــه امــروز بــه بهانــه ی 
ایجــاد ســرپناه، کشــور مــا راهــی را 
ــه  ــن ده ــرب چندی ــه غ ــی رود ک م
ــب  ــاهد عواق ــرده، ش ــی ک ــل ط قب
ــران  ــرای جب ــوده و ب ــار آن ب زیان ب
ــت.  ــه اس ــی پرداخت ــارت گزاف خس
ــل  ــن قبی ــکالت ای ــن مش مهم تری
ســکونتگاه ها عبارت انــد از: رشــد 
بــاالی جمعیــت و شهرنشــینی، 
هجــوم جمعیــت بــه شــهر اول، عدم 
تعــادل و تــوازن میان رشــد جمعیت 
ــا رشــد اشــتغال و وجــود بیــکاری  ب
بــاال و همچنیــن عــدم هرگونــه 
روحیــه، هویــت، حــس مــکان و 

ــهری. ــانه ی ش نش
ــک  ــکونی ی ــای مس ــی مکانه طراح
ــاوت  ــاده و بی تف ــی س ــده تجرب پدی
ــا  نیســت کــه در تمامــی موقعیت ه
ثابــت باشــد بلکــه بــه عنــوان مکانی 
ــف  ــتره ای از ظرای ــاص دارای گس خ
ــات  ــترگی تجربی ــه گس ــی ب و معان
ــا  ــن مکانه ــداف بشــر اســت. ای و اه
ادغــام پیچیــده طبیعــت و فرهنــگ 
خــاص  محلــی  در  کــه  اســت 
درحال توســعه  یــا  توســعه یافته، 
ــن  ــالت بی ــق معام ــت و از طری اس
افــراد و تجــارب بــه مکان هــای دیگــر 
متصــل می شــود. درواقــع مکانهــای 
ــز  ــی یک چی ــا کجای ــکونی تنه مس
نیســت بلکــه عبــارت اســت از یــک 
ــی  ــی چیزهای ــالوه تمام ــل به ع مح
ــه  ــود دارد و ب ــل وج ــه در آن مح ک
ــده یکپارچــه  آن به عنــوان یــک پدی
و معنــادار نگریســته می شــود. اضافــه 
بــر آن، یــک انســان از مکانــش جــدا 
نیســت؛ او خــود آن مــکان اســت. بــه 
همیــن ترتیــب مکانــی که انســان در 
ــه  ــد ب آن زندگــی مــی کنــد می توان
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انســان تأثیــر متقابــل گــذارد. چراکــه 
ــا و  ــه ارزش ه ــش ب ــه  واســطۀ معنای ب
کنش هــای انســان خــط می دهــد.

ــت  ــاال کیفی ــوارد ب ــه م ــه ب ــا توج ب
ــه  ــی را ک ــم محیط ــکان، ه ــازل م ن
ــد  ــادار باش ــای معن ــی از مکان ه خال
ــی را  ــم نگرش ــد و ه ــف می کن توصی
کــه معنــا در مــکان را بر نمی تابــد. 
ایــن موضــوع مربــوط بــه عمیق تریــن 
ســطوح مــکان اســت؛ و قائــل بــه قطع 
ــا و  ــودن نماده ــه ها، فرس ــردن ریش ک
جایگزیــن کــردن یکنواختــی به جــای 
تنــوع اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــکان در شــدیدترین  ــازل م ــت ن کیفی
حالــت خــود، مســتلزم یــک بیگانگــی 
شــدید و گاه برگشــت ناپذیر نســبت به 
مــکان بــه  عنــوان خانــه انســان اســت. 
ــدی  ــر کالب ــر عناص ــالوه ب ــط ع محی
ــی  ــی و رمزهای ــا، معان ــامل پیام ه ش
اســت کــه مــردم بــر اســاس نقش هــا، 
توقعــات، انگیزه هــا و دیگــر عوامــل آن 

را رمزگشــایی و درک می کننــد.
ــک  ــکان در ی ــت م ــودن هوی ــاال ب ب
محلــه مســکونی بیانگــر مهــم بــودن 
ــاکنان آن اســت  ــرای س ــه ب آن منطق
ــرای ســاکنان و شــهر  ــد ب کــه می توان
نتایــج مثبتی بــه همراه داشــته باشــد. 
بنابرایــن برنامــه ریــزان و طراحــان 
شــهری بایــد بــه مفهــوم هویــت مکان 
ــه  عنــوان یکــی از مؤلفه هــای شــهر  ب
مطلــوب بنگرنــد و بــرای نیــل بــه آن 
اقــدام بــه برنامه ریــزی کننــد. فقــدان 
ــکونی  ــق مس ــکان در مناط ــت م هوی
ــاس  ــدم احس ــع آن ع ــد و به تب جدی
تعلــق بــه آن هــا از مشــکالت پنهانــی 
اســت کــه در درازمــدت احســاس 
ایــن  ســاکنان  در  را  بی ریشــگی 
ــه  ــد. چنانچ ــن می زن ــا دام محیط ه
ایــن رونــد ادامه یابــد، شــهرها از مراکز 
ــی  ــق کنون ــدان موف ــه  چن ــهری ن ش

بــه کانــون انــواع ناهنجاری هــای 
ــد. ــدل می گردن ــی ب اجتماع

مکان سازی خالقانه
یکــی از نوظهورتریــن روش هــای 
مــکان ســازی، مــکان ســازی خالقانه 
ــکاری  ــن روش شــامل هم اســت. ای
همزمــان شــرکای بخــش هــای 
غیرانتفاعــی  دولتــی، خصوصــی، 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــی اس و اجتماع
ــی و  ــخصیت فیزیک ــتراتژیک ش اس
اجتماعــی یــک محلــه، شــهر، شــهر 
ــای  ــول فعالیت ه ــه را ح ــا منطق ی
هنــری و فرهنگــی شــکل می دهنــد. 
مهمتریــن ویژگی این روش اســتفاده 
فرهنــگ در فضاهــای  و  از هنــر 
شــهری اســت.  در ادامــه نمونه هایی 
ــهر  ــه در ش ــازی خالقان ــکان س از م
گرینویــل امریکا در ایالــت کارولینای 
جنوبــی در فضاهــای مســکونی را 

مــرور مــی کنیــم.
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یکــی از روش هــای مــکان ســازی در 
ایــن شــهر دعــوت از مجســمه ســازان 
ــت  ــش موق ــه نمای ــور ب ــروف کش مع
ــای شــهری  ــار هنریشــان در فضاه آث
ــتفاده  ــن اس ــی از جدیدتری ــت. یک اس
هــای هنــر در شهرســازی در ایــن 
ــی  ــای چوب ــگ ه ــش س ــهر نمای ش
ــک  ــی در ی ــای عموم ــم درفض عظی
محلــه مســکونی اســت. این نمایشــگاه 
موقــت در فضــای عمومــی شــهر، 
ــامل 20  ــرز ش ــل داج ــری دی ــر هن اث
مجســمه ســگ عظیــم الجثــه آهنــی 
ــادآوری ســگ  اســت کــه هــدف آن ی
امریکایــی بــه شــهروندان ایــن منطقــه 
ــر  ــن اث ــب ای ــال نص ــه دنب ــت. ب اس
ــن  ــهروندان ای ــیاری از ش ــری، بس هن
منطقــه و ســایر نواحــی بــه دیــدن این 
اثــر هنــری آمــده و نتیجتــا گردهمایی 
هــا و فعالیت هــای اجتماعی بســیاری 

شــکل گرفتــه اســت.
اثــر هنــری دیگــر، نمایشــگاه هنــری 
ــک  ــال هــای شــهر اســت کــه در ی ب
ــت در  ــه طــور موق ــه از شــهر ب منطق
ــن  فضــای آزاد نصــب شــده اســت. ای
اثــر کاری از جــورج ماریــن اســت کــه 
بســیاری از شــهروندان و هنرمنــدان را 
ــری  ــر هن ــن اث ــش ای ــال نمای ــه دنب ب
ــم  ــرد ه ــهر گ ــه از ش ــن منطق در ای
ــری  ــر هن ــن اث ــدف ای آورده اســت. ه
ارتقــا پیونــد تاریــخ و محیــط شــهری 
و همچنیــن افزایــش رابطــه هــای 
اجتماعــی از طریــق جذب شــهروندان 

ــه ایــن منطقــه اســت. ب

دیگــر اثــر هنــری بــرج کریســتال رز 
اســت کــه بــه دلیــل یادبــود و تقدیر 
از کســانی کــه در توســعه شــهر 
ــد  ــوده ان ــل ب ــان دخی ــول زم در ط
ســاخته شــده اســت. مــواد تشــکیل 
دهنــده ایــن اثــر هنــری نیــز توســط 
دانشــمندان ایــن منطقه بــرای اولین 
بــار تولید شــده اســت کــه از اهمیت 
ویــژه ای بــرای شــهروندان برخــوردار 

اســت.
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از دیگــر فعالیــت هــای اجتماعــی 
کــه در ایــن شــهر بــه جهــت معرفــی 
ــام  ــهروندان انج ــهر و ش ــگ ش فرهن
میگیــرد، بــازار مزرعــه داران اســت. این 
ــه صــورت هفتگــی برگــزار  مارکــت ب
ــاندن  ــدف آن شناس ــود و ه ــی ش م
مزرعــه داران محلــی به ســاکنان شــهر  

ــت. ــان اس ــت از آن و حمای

اجــرای موســیقی هــای محلــی نیــز 
دیگــر فعالیــت اجتماعی اســت که به 
صــورت هفتگــی در میادیــن مختلف 
شــهر بــه منظــور دعــوت شــهروندان 
ــهری و  ــای ش ــور در فضاه ــه حض ب
ــود. ــی ش ــزار م ــا برگ ــدن در آنه مان
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وحید حائری
معمار و طراح شهری

ــا  ــش نقش ه ــر خوان ــه ای ب مقدم
و مفاهیــم مســکن در ایــران
)مــدل مفهومــی از گونه هــا و 
عرصه هــای تولید و تأمین مســکن(

   گــزارش حاضــر بر اســاس گزیــده ای   
از طــرح پیشــنهادی نگارنــده در قالــب 
بانــک   1399 زمســتان  فراخــوان 
مســکن جهــت »ایــده پــردازی بــرای 
توانمندســازی در تأمیــن مســکن« 
تهیــه گشــته اســت. گســتردگی ابعــاد 
تأثیرگذار بر تولید و اســتفاده از مسکن 
در حیطــه گســترده ســرزمینی ایــران 
نیازمنــد رویکــردی جامع، ســاختاری، 
ــت.  ــته ای اس ــته ای و میان رش چندرش
ــا  ــا ب ــم تنه ــن مه ــه ای ــتیابی ب دس
پیچیدگی هــای  و  اهمیــــت  درک 
ذاتــی موضــوع ســکونت و اهتمــام 
بــه اقدامــی متناســب در بخش هــا 
ــده  ــت گذاری، ای ــای سیاس و فرآینده
پردازی، برنامه ریـــزی و طراحی میســر 
می گــردد. ایــن متــن تنهــا مقدمــه ای 
مفاهیــم  و  نقش هــا  خوانــش  بــر 
مســکن در ایــران خواهــد بــود و نظــام 
ــه  ــکن ب ــد مس ــرمایه گذاری و تولی س
جــد نیازمند توســعه مطالعات وابســته 
ــط در  ــف و مرتب ــای مختل در حوزه ه
ســاختارهای مکانــی و اجتماعی خاص 

ــود. خواهــد ب
درواقــع دو انــگاره غالــب موردنظــر 
ــر  ــی ب ــن نوشــتار مبتن ــده در ای نگارن
نخســت، عــدم یکســان نگــری در 

تدویــن الگوهــا و طرح هــای ســاخت 
و تولیــد مســکن بــا توجــه بــه کثرت 
و تنــوع جغرافیایی و اجتماعی بســتر 
طرح هــا علی الخصــوص در حــوزه 
ســرزمینی ایــران و دوم، لــزوم اهتمام 
ــش  ــا و خوان ــی نقش ه ــر بازشناس ب
مجــدد ســاختارهای عینــی و ذهنــی 
دخیــل در مســئله مســکن از تولیــد 
ــات و  ــداوم حی ــرداری و ت ــا بهره ب ت

ــود. ــداری آن خواهــد ب پای

مقدمه
مســئله تأمیــن مســکن بیــش از 50 
ســال اســت کــه جــزو سیاســت های 
ایــران  در  مختلــف  دولت هــای 
ــع رشــد شــتابان  ــوده اســت. درواق ب
شهرنشــینی و ظرفیــت محــدود 
ــاز شــهروندان  شــهرها در تأمیــن نی
جدیــد، تبییــن مقــررات جدیــد 
ــات  ــالط طبق ــم شــهرها و اخت حری
ــی در  ــی و فرهنگ ــف اجتماع مختل
شــهرها و حاشــیه آن هــا مواجهــه بــا 
مســئله مســکن را از ابعــاد جدیــد و 
توجــه دولــت مرکــزی به عنــوان 
ــه  ــادی ب ــت کالن اقتص ــک سیاس ی
آن را اجتناب ناپذیــر و پــای ثابــت 
برنامه هــای توســعه و عمــران نمــوده 
اســت. نتیجــه ایــن سیاســت ها تــا به 
امــروز نــه بــه رفع نیــاز کمــی و نه به 
ارتقــا کیفی مســکن کمکی نکــرده و 
ــکن  ــداد مس ــش تع ــم افزای علی رغ
نســبت  کشــور  در  ساخته شــده 
ــان  ــود همچن ــای موج ــه خانواره ب
ــکنی  ــکنی و بی مس ــئله بدمس مس
ــده ای از  ــش عم ــر بخ ــان گی گریب
ــی  ــت. پیچیدگ ــران اس ــت ای جمعی
ابعــاد مختلــف مســئله مســکن 
بدیــن جــا ختــم نشــده و بســیاری 
از صاحب نظــران معتقــد بــه تبدیــل 
شــدن مســکن از یک کاالی مصرفی 
ــه یــک کاالی ســرمایه ای و باعــث  ب
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ــار  ــیاری از اقش ــتن بس ــروم گش مح
ــف  ــار ضعی ــوص اقش ــف به خص مختل
ــوده و نســبت  ــن حــق اساســی ب از ای
به آن هشــدارهای مختلفــی در دو دهه 
اخیــر داده انــد. شــاید همیــن تفســیر 
ــکن  ــازار مس ــادی ب ــرایط اقتص از ش
ســبب گشــته اســت تــا سیاســت های 
ــف ســاخت و تأمیــن  حمایتــی مختل
مســکن بــا هــدف حــذف هزینــه 
ــت  ــش دول ــر نق ــن از آن و تغیی زمی
ــابق  ــازی س ــکن و شهرس )وزارت مس
کنونــی  شهرســازی  و  راه  وزارت  و 
ــاد  ــون بنی ــی چ ــر ارکان ــار دیگ در کن
مســکن، شــرکت شــهرهای جدیــد و 
ــک  ــهری( از ی ــی ش ــرکت بازآفرین ش
سیاســت گذار، بسترســاز و نهایتــاً ناظر 
ــی امــر  ــه یــک تأمین کننــده و متول ب
ســاخت تغییــر نماید. گرچه مشــخص 
اســت کــه ایــن سیاســت ها بــه نتایــج 
ــا  ــه ام ــت نیافت ــود دس ــر خ موردنظ
ارائــه حکمــی قطعــی از دالیــل آن بــا 
توجــه بــه وســعت جغرافیایــی تحقــق 
و  نتایــج  کثــرت  و  طرح هــا  ایــن 
داللت هــای متضمــن توفیــق یــا عــدم 
توفیــق بــرای تمــام آن هــا در مقیــاس 
ــه ای  ــا مداق ــز ب ــه ای ج ــی و منطق مل
مبتنــی بــر اجــزاء و ســاختارهای 
ــد  ــر نخواه ــی میس ــی و اجتماع مکان
بــود. آنچــه امــروز به روشــنی مشــخص 
اســت ایــن اســت کــه توانمندســازی 
ــرداری پایــدار مســکن  تأمیــن و بهره ب
ــاختاری  ــاد س ــد ابع ــش واج بیش ازپی
نیازمنــد  و  پیچیــده  مفهومــی  و 
ــر  ــی ب ــد مبتن ــی جدی ــه خوانش ارائ
درس آمــوزی از تجارب گذشــته و درک 
شــرایط کنونــی اســت. درواقــع درک و 
کاربســت مفهوم مســکن و ارتبــاط آن 
بــا ســاختارهای اجتماعــی، فرهنگی و 
ــه  ــا ب اقتصــادی از آغــاز قــرن اخیــر ت
ــی از  ــه ی درزمان ــالف روی ــروز، برخ ام
راهبردهــای محلــی- مکانــی مرســوم 

پیــش از تحــوالت مدرنیتــه در ایران، 
ــی  ــه هم زمان ــک روی ــه ی ــل ب تبدی
بی مــکان  جهانــی،  رویکــردی  از 
ــد  ــاختارهای جدی ــر س ــی ب و مبتن
دولــت - ملــت درحال توســعه بــا 
ــه  ــته ک ــدل گش ــی ب ــاد نفت اقتص
ــود را  ــه خ ــتر رابط ــه بیش ــر چ ه
بــا تنوعــات و اقتضائــات جامعــه 
متکثــر شــهری و روســتایی کاهــش 
ــای  ــتیالی فض ــودی از اس ــه نم و ب
ذهنــی نظــام قــدرت، چــه حکومــت 
ــک  ــای آکادمی ــه فض ــزی و چ مرک
تولیــد فضــای ساخته شــده، بــر 
الاقــل بخــش اعظمــی از فضــای 
اســت. گشــته  بــدل  اجتماعــی 

ایــده  پیشــنهادی  چارچوب هــای 
پــردازی خوانــش مســکن بــر همین 
اســاس مبنــای ایــده پــردازی بــرای 
و  روش هــا  پیشــنهاد  و  تدویــن 
ــن  ــازی تأمی ــای توانمندس فرآینده
مســکن در ایــران نیازمنــد خوانــش 
پیوندهــای  و  مفاهیــم  مجــدد 
تاریخــی، اجتماعی و رفتــاری جامعه 
فضــا  و مصرف کننــده  بهره بــردار 
ــی  ــردی و مفهوم ــاختار کارب ــا س ب
ــه( در بســتر  مســکن )به عنــوان خان
ــه  ــر منطق ــاص ه ــه خ ــام ک ــه ع ن
ــی  ــی و اجتماع ــی، فرهنگ جغرافیای
ــز  ــاب از تجوی ــران به منظــور اجتن ای
نســخه ای واحــد و جهان شــمول 
بــرای عرصــه ای متنــوع از مخاطبــان 
و کاربــران در قالــب مقیاس هــای 
تدویــن  برنامه ریــزی،  مختلــف 
الگوهــا و دســتورالعمل ها و طراحــی 
در عرصه هــای مختلــف شــهری 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه ای ک ــد. روی باش
ــا  ــی و ب ــی و اقلیم ــای بوم ویژگی ه
جلب مشــارکت و حمایــت اجتماعی 
و اقتصــادی مــردم و دولــت بــه دنبال 
ــدار  ــا و پای ــی پوی ــه مدل دســتیابی ب
ــد و  ــازی تولی ــعه و توانمندس از توس
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ــل  ــا عم ــه ت ــکن از نظری ــن مس تأمی
ــنهادی  ــوب پیش ــود. چارچ ــد ب خواه
شــکل دهنده بــه ایــده اولیــه طراحی و 
برنامه ریــزی مســکن می توانــد شــامل 

ــر باشــد؛ ــوارد زی م
1- تعریــف مبانــی پایــه و تدقیــق 
پارادایم هــا 2- خوانــش نقش هــای 
ــرح  ــران 3- ط تاریخــی مســکن در ای
ــود  ــرایط موج ــی ش مســئله و بازخوان
)مســئله یابی( 4- ابعاد مختلــف روابط 
و ســاختارها کاربــردی و مفهومــی 
مســکن 5- نقــش ارکان ســازمان 
ــد  ــن و تولی ــل در تأمی ــده و دخی دهن
ــف  ــاد مختل ــران 6- ابع ــکن در ای مس
نیازمند حمایــت 7- تدقیــق چارچوب 
ایــده خروجــی هرکــدام از ایــن ارکان، 
پارادایم هــای اولیــه و پایــه بــرای تهیــه 
الگوهــا و دســتورالعمل های مکان یابــی 
و نیازســنجی در مرحلــه شــناخت 
ــی،  ــی - جغرافیای ــوزه ی مکان ــر ح ه
اجتماعــی، فرهنگی و اقتصــادی خاص 
را به عنــوان پشــتیبان برنامه ریــزی، 
برنامه هــای  تدویــن  و  طراحــی 

ــا خواهــد نمــود. حمایتــی مهی

تصویر 1: چارچوب ارکان پیشنهادی شکل دهنده به ایده های اولیه سیاست گذاری و طراحی مسکن

ــده  ــنهادی در ای ــه پیش ــی پای مبان
پــردازی

ــه و  ــی اندیش ــوان مبان ــه به عن آنچ
ــتای  ــردازی در راس ــده پ پشــتوانه ای
توانمندســازی تأمین و تولید مســکن 
به خصــوص مســکن قابل اســتطاعت 
مدنظــر اســت خوانــش نقــش و 
ســاختارهای عملکــردی و مفهومــی 
مســکن )خانــه( و بازتولیــد آن در 
فضــای اجتماعــی، ذهنــی و کالبدی 
ــای  ــه ویژگی ه ــوف ب ــاص و معط خ
منحصربه فــرد ســرزمینی آن اســت. 
فرضیــه اصلــی در ایــن خوانــش بــر 
ــده  ــیه ران ــه حاش ــه ب ــت ک آن اس
شــدن برخــی از نقش هــای اساســی 
ــدرن آن در  ــد م ــکن در بازتولی مس
نظــام ســرزمینی ایران ســبب ســوق 
هــر چــه بیشــتر نقــش مســکن بــه 
ــرمایه ای  ــاً س ــی صرف ــمت نقش س
خوانده شــده و مخــدوش نمــودن 
ــا  ــاق ب ســاختارهای ســنتی در انطب
فضــا و رفتــار اجتماعــی جوامــع 
مصرف کننــده آن گشــته اســت. 
درواقــع بخــش عمــده ای از جامعه در 
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ــران به خصــوص خــارج  حــال گــزار ای
از مراکــز و شــهرهای بــزرگ که شــکل 
ــا  ــی در آن ه ــط اجتماع ــنتی رواب س
اجتناب ناپذیــری  دگرگونــی  دچــار 
گشــته اســت، همچنــان در پیونــد بــا 
ســبک زندگــی و روابــط درون گروهــی، 
فرهنگــی و خانوادگــی )قومــی( خــود 
ــردی،  ــاری، عملک ــای رفت ــع نیازه رف
ادراکــی و کالبــدی را در مفهوم و کاربرد 
مســکن می طلبنــد کــه مفهــوم عــام و 
اطــالق امــروزی سیاســت گذاران و 
ــرای  ــی ب ــکن جایگاه ــران از مس مدی
ــن  ــته و از ای ــدان نداش ــخگویی ب پاس
ــای  ــل در فض ــد آن را الاق ــث بای حی
ــا  ــارض ب ــی صاحب نظــران در تع ذهن

ــاری دانســت. ــی ج فضــای اجتماع

تصویر 2: مبانی پایه در خوانش نقش ها و ایده پردازی

ازایــن روی خوانــش مفاهیــم پایــه 
ــه  ــای ب ــی نقش ه ــال بازآفرین ــه دنب ب
حاشــیه رانده شــده مختلــف تاریخــی 
ــل  ــون مســکن در مقاب ــاری تاکن و ج
ــت.  ــرمایه ای آن اس ــاً س ــش صرف نق
ــه  ــت ک ــد گف ــه بای ــی این گون به نوع

ــالک  ــرمایه ای ام ــش س ــه نق گرچ
)مســکن/خانه( واقعیتــی تاریخــی 
ســاختارهای  در  اجتناب ناپذیــر  و 
اقتصــادی و اجتماعــی ایــران بــه 
شــمار می آیــد امــا بــر هــم خــوردن 
تعــادل میــان آن و دیگــر نقش هــای 
ســنتی و جــاری مســکن باعــث 
تغییــر در درک و اســتنباط مفاهیــم 
ناظــر بــر آن و شــرایط امــروز تأمیــن 
ــر  و تولیــد مســکن گشــته اســت؛ ب
همیــن اســاس مبانــی و فرضیه هــای 
پــردازی  ایــده  در  پیش فــرض 
ــوان  ــکن به عن ــد مس ــن و تولی تأمی
پارادایم هــای طراحــی و برنامه ریــزی 
ــته بندی  ــل دس ــر قاب ــرح زی ــه ش ب

ــت. اس
 1- ارائــه یــک الگــو بــرای جغرافیای 
گســترده و متنوع ایران و ساختارهای 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  مختلــف 
ــن  ــاذ چنی ــوده و اتخ ــر نب امکان پذی
رویکــردی تکــرار اشــتباهات تاریخی 
ــزی و  ــذا برنامه ری ــت. ل ــته اس گذش
ــوزه و  ــر ح ــکن در ه ــی مس طراح
عرصــه نیازمند تدوین برنامــه ای ویژه 
و بخشــی از ایــده پــردازی توســعه و 
توانمندســازی تأمین و تولید مســکن 
تهیــه چارچــوب مطالعــات موردنیــاز 
پایــه طراحــی بــر اســاس مؤلفه هــای 
مکانــی، تاریخــی، اجتماعی، فرهنگی 
)ســبک زندگــی( و اقتصــادی بســتر 

طــرح و برنامــه خواهــد بــود.
 2- توجــه بــه لــزوم تــداوم حیــات و 
بازتولیــد فضایــی و کالبــدی مســکن 
ــان؛  و فضــای ســکونت در طــول زم
ــه ماهیــت  ــا توجــه ب ایــن مفهــوم ب
مصرفــی مســکن و نیازمنــدی آن به 
تعمیــر و نگهــداری در طــول زمــان 
بیش ازپیــش بــر مفهــوم تــداوم 
حیــات بنــا و تعلــق اجتماعــی، 
فرهنگــی و کارکــردی آن به ســاکنان 

ــه دارد. ــد و توج ــاص تأکی خ
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 3- تدقیــق و تفکیــک عرصه هــای 
مکانــی و حوزه هــای مختلــف تأمیــن 
و تولیــد مســکن بــر اســاس مقیــاس 
ــالک منفصــل،  ــر اســاس پ ــدازه ب و ان
ــه  ــوک، محل ــل، بل ــای متص پالک ه
و موقعیــت اســتقرار آن در مراکــز 
ــی،  ــای میان ــهرها، بافت ه ــی ش تاریخ
ــم،  ــارج از حری ــای داخــل و خ حوزه ه
ــیه ای  ــودرو و حاش ــکونتگاه های خ س
و شــهرهای جدیــد و مراکــز منفصــل 

ــهری. ش
 4- توجــه بــه بررســی تطبیقــی 
نقش هــای تاریخــی و معاصــر مســکن 
در زندگــی فــردی و اجتماعی ســاکنان 
و بهره بــرداران به عنــوان پشــتیبان 
تــداوم و پایــداری توســعه و تولیــد 

مســکن.
مختلــف  ابعــاد  بــه  توجــه   -5
ــردی  ــی و عملک ــاختارهای مفهوم س
زمانــی  حوزه هــای  در  مســکن 
ــی( در  ــی )جغرافیای ــی( و مکان )تاریخ
ــرمایه  ــادی، س ــرمایه اقتص ــد س تولی
اجتماعــی و ســرمایه نمادیــن معطوف 
بــه تأمیــن و تولیــد مســکن. 6- توجــه 
و برنامه ریــزی ایده هــا بــرای ارکان 
ــن  ــد تأمی ــل در فرآین ــف دخی مختل
ــط و  ــه ضواب ــکن ازجمل ــد مس و تولی
قوانیــن ویــژه، فرآیند طراحــی، مصالح 
و جزئیــات و ... از منظــر فنی، اقتصادی 
و حمایــت مالــی، جلــب مشــارکت و... 
ــکن  ــای مس ــدد نقش ه ــش مج خوان
خوانــش نقش هــای تاریخــی مســکن 
نــزد ایرانیــان و میــزان بازتولیــد معاصر 
آن شــاید یکــی از مفاهیــم گم گشــته 
ــن و  در سیاســت ها و برنامه هــای تأمی
تولیــد امــروز مســکن در ایــران باشــد. 
اهمیــت ایــن نقش هــا در ماهیــت 
حیــات  تداوم بخــش  ارزش هــای 
ــط  ــا رواب ــاط ب ــا و در ارتب ــدی بن کالب
ــی  ــی، اجتماع ــاختارهای فرهنگ و س
و اقتصــادی اســت. درواقــع هــر زمــان 

سیاســت های تأمین و تولید مســکن 
نتوانــد تعادلــی میان نقش هــای مورد 
ــن  ــد ای انتظــار مســکن فراهــم نمای
چربــش بــه ســمت ماهیــت ســرمایه 
اقتصــادی مســکن، تبدیل شــدن 
آن را بــه یــک کاالی ســرمایه ای بــه 
همــراه داشــته و متعاقبــاً معضالتــی 
همچــون فرســودگی کالبــدی بــرای 
بنــا و فرســودگی اجتماعــی و عــدم 
تعلــق بــرای ســاکنین و مالکیــن در 
کنــار تأثیــرات جمعــی معطــوف بــه 
ــه همــراه خواهــد  جامعــه شــهری ب
ــه  ــه ب ــث توج ــن حی ــت. از ای داش
نقش هــای تاریخــی بــا ماهیــت 
ــدی از  ــی و کالب ــی، فرهنگ اجتماع
ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
ازجملــه نقش هــای اساســی کــه 
بــا توجــه بــه بســترهای بومــی، 
جغرافیایــی، جمعیــت شــناختی 
ــد  ــکن بای ــد مس ــی تولی و اجتماع
ــدان توجــه نمــود، نقــش مســکن  ب
ــل های  ــده نس ــوان ارتباط دهن به عن
مختلــف و عاملــی در انتقــال فرهنگ 
و ســنن جوامــع بــه نســل های 
بعــدی اســت. درواقــع مســکن از 
ســرمایه ای  به عنــوان  یک ســو 
ــدی  ــل های بع ــرای نس ــادی ب اقتص
ــتر  ــر بس ــوی دیگ ــدان( و از س )فرزن
ــته  ــل گذش ــا نس ــا ب ــل آن ه تعام
ــکان  ــت و ام ــع ظرفی ــت. درواق اس
ــف  ــل های مختل ــور نس ــداوم حض ت
ــر  ــالوه ب ــه، ع ــم در خان ــار ه در کن
انتقــال یــک ســرمایه اقتصــادی، 
انتقــال تجــارب و ســنن جوامــع 
را در رابطــه ای دوســویه از مفهــوم 
حمایــت اجتماعــی از کهن ســاالن و 
ــاالن  ــرای خردس ــرورش ب آموزش وپ
ــروزه  ــت. ام ــته اس ــراه داش ــه هم ب
ایــن نقــش شــاید در مورد شــهرهای 
ــته  ــهود نداش ــداق مش ــزرگ مص ب
باشــد امــا در نقــاط مختلــف ایــران و 
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ســاختارهای مختلــف اجتماعی حاضر 
و  بافت هــای  در  به خصــوص  آن  در 
ســکونتگاه های حاشــیه ای و ناکارآمــد 
نامیــده شــده کــه یــا همچنــان چنین 
ــی در  ــی و درون گروه ــط اجتماع رواب
آن هــا پررنــگ هســتند و یــا نیازمنــد 
حمایــت اجتماعــی عــالوه بــر حمایت 
ــت  ــک ظرفی ــند ی ــادی می باش اقتص
ــعه  ــت توس ــب جه ــت مناس و فرص
ــن  ــا در تأمی ــه تنه ــازی ت و توانمندس
کــه در حفــظ و نگهــداری گونه هــای 
رایــج مســکن در آن بــرای تــداوم 
حیــات و افزایــش عمــر بنــا به عنــوان 
ــردی  ــدی و کارب ــرمایه کالب ــک س ی
به حســاب می آیــد. نگاهــی بــه تجربــه 
یــا  فرســوده  بافت هــای  نوســازی 
ناکارآمــد خوانده شــده شــهری نشــان 
می دهــد کــه گرچــه ایــن سیاســت در 
دهــه اخیــر موردتوجــه بــوده و وجوهی 
از آن اجرایــی گشــته اســت امــا عــدم 
توجــه بــه ســرمایه اجتماعــی، ســبک 
زندگــی و ظرفیــت اقتصــادی ســاکنان 
ــه را در  ــن ابنی ــودگی زودرس ای فرس
کنــار گسســت پیوندها و ســاختارهای 
اجتماعــی موجــود در محــالت بــه 
همــراه داشــته اســت. اینکــه ســرمایه 
مصــروف بــرای تولیــد مســکن چــه از 
منبــع حمایت هــا و تســهیالت دولتــی 
و چــه ســرمایه گذاری و مشــارکت 
ــکن  ــد مس ــه تولی ــر ب ــی منج عموم
بــا طــول عمــر مفیــدی کمتــر از 
ــردد  ــار گ ــورد انتظ ــتانداردهای م اس
نتیجــه ای جــز اتــالف ســرمایه ملــی، 
ــارکت  ــه مش ــی ب ــادی عموم بی اعتم
ــرای  ــرمایه گذاران ب ــت س ــدم رغب و ع
ورود بــه عرصــه تولید و تأمین مســکن 
بــه همــراه نخواهــد داشــت. فرآینــدی 
کــه عرصه هــای هــدف نوســازی و 
بازآفرینــی را هــر چــه بیشــتر نســبت 
بــه سیاســت های توســعه مســکن 
نهــان  و ظرفیت هــای  آســیب پذیر 

ــا را  ــعه درون زای آن ه ــکار توس و آش
ــر از  ــی دیگ ــازد. یک ــف می س تضعی
ــکن در  ــر مس ــای انکارناپذی نقش ه
ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی ایران 
ــخ همــواره رواج و  کــه در طــول تاری
عمومیــت داشــته و دارد، ماهیــت 
سرمایه ای مســکن و اموال غیرمنقول 
در ایــن نظــام ســرزمینی بوده اســت. 
شــرایط سیاســی و اجتماعــی ایــران 
قرن هــا اســت امــوال غیرمنقــول 
را بــه پایدارتریــن میــراث بــرای 
ــدل  ــدی ب ــه نســل های بع ــال ب انتق
ســاخته اســت. نقشــی کــه تاکنــون 
ــه آن  ــه ب ــدم توج ــاری و ع ــز ج نی
ــدار  ــد پای در سیاســت گذاری و فرآین
تأمیــن و تولیــد مســکن، ناکارآمــدی 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــا و برنامه ه طرح ه
را در پــی خواهــد داشــت؛ امــا آنچــه 
ــه  ــکن ب ــده مس ــدن پدی از تبدیل ش
یــک ســرمایه صرفــاً اقتصــادی و 
ــوب آن  ــری نامطل ــاً تأثیرپذی متعاقب
از جریان هــای اقتصــادی مخــرب 
پیش بینــی  و  غیرقابل کنتــرل  و 
جلوگیــری خواهــد نمــود توجــه 
ــی  ــای اجتماع ــوه و نقش ه ــه وج ب
و کارکــردی مســکن در ارتبــاط و 
ــا نقــش اقتصــادی و  ــا ب ــل پوی تعام
ــر  ــی دیگ ــت. یک ــرمایه ای آن اس س
ــه  ــای تاریخــی مســکن ک از نقش ه
امــروزه می توانــد بــه یکــی از مفاهیم 
ــکن  ــد مس ــن و تولی ــه در تأمی پای
تبدیــل شــود نقــش کارکــردی 
آن خواهــد بــود. نقشــی کــه در 
ارتبــاط مســتقیم بــا زیبایــی، انــدازه، 
تناســب، انعطاف پذیــری، عملکــرد و 
ــط بومــی،  ــا عناصــر و رواب ــاط ب ارتب
اقلیمــی، طبیعــی و جغرافیایــی قــرار 
داشــته و مســکن را واجــد مفاهیــم 
و کارکردهــای روانــی، آموزشــی و 
ــم  ــن مفاهی ــد. ای ــتی می نمای زیس
و کارکردهــا در ارتبــاط بــا وجــوه 
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ــرمایه  ــش س ــکن نق ــرمایه ای مس س
نمادیــن و تعدیل کننــده نقــش صرفــاً 
اقتصــادی آن خواهنــد داشــت و بایــد 
و  برنامه ریــزی  سیاســت گذاری،  در 
طراحــی مســکن مدنظــر قــرار گیرنــد. 
توجــه بــه انعطاف پذیــری مســکن 
چــه در انطبــاق بــا نیازهــای متنــوع و 
ــه همــراه وجــود  ــی ســاکنان ب درزمان
ــی  ــد فضای ــعه و بازتولی ــت توس ظرفی
ــی  ــرمایه اجتماع ــت از س آن در حمای
و انســانی خانوارهــا نیــز از وجــوه 
و  سیاســت ها  در  فراموش شــده 
برنامه هــای توســعه و طراحــی مســکن 
معاصــر اســت. مســکن در نقــش 
تاریخــی خــود امــکان توســعه جهــت 
اســکان نســل های مختلــف را بــر 
عهــده داشــته و بنابــر نیــاز خانوارها در 
مقیاس هــای مختلــف امــکان مصــرف 
داشــته اســت. تــداوم ایــن رویکــرد در 
ابعــاد و مقیاس هــای مختلــف مســکن 
ــران  ــهرهای ای ــف ش ــاط مختل در نق
قابل شناســایی اســت و از کاربســت 
در قالــب یــک اتــاق تــا یــک مجموعــه 
متصــل یــا منفصــل دارای تنــوع بــوده 
اســت. گــر چــه شــاید امــروزه طبقــات 

متوســط جامعــه شــهری به خصوص 
در شــهرهای بــزرگ از ایــن نقش هــا 
فاصلــه گرفته انــد امــا محــدود بــودن 
و  تأمیــن خدمــات  ظرفیت هــای 
ــدرن  ــی م ــی از زندگ ــای ناش نیازه
ــل های  ــوزش نس ــداری و آم در نگه
مختلــف )از کودکان تا کهن ســاالن( و 
بــه  خصــوص گروه هــای آســیب پذیر، 
ــرای  ــا را ب ــن ارزش ه ــت از ای حمای
ــک  ــه ی ــل ب ــر تبدی ــع درگی جوام
امتیــاز و ســرمایه گذاری بــر آن را 
ــا و  ــرآورد هزینه ه ــا ب ــه ب در مقایس
ــن  ــت تأمی ــاز جه ــرمایه موردنی س
ــم،  ــر حج ــه ازنظ ــات چ ــن خدم ای
مقیــاس عملکــرد و حــوزه نفوذشــان 
ــان در  ــر بودنش ــر متغی ــه ازنظ و چ
طــول زمــان ازنظر کمیــت و کیفیت 
درنهایــت  می ســازد.  توجیه پذیــر 
بایــد چنیــن گفــت کــه نقش هــای 
مختلــف تاریخــی یــا معاصر مســکن 
هرکــدام تبدیــل بــه یکــی از وجــوه 
ــکن  ــه مس ــوف ب ــرمایه ای معط س
گشــته و در یــک تعامــل پویــا تــداوم 
پایدار توســعه توانمندســازی مســکن 

را ســبب می گردنــد.

تصویر 3: برخی از وجوه سرمایه ای مسکن در ایران
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خوانش مجدد مسئله مسکن
شــناخت صحیــح مســئله و تبییــن 
ــاد  ــح در واکاوی ابع ــدگاه صحی دی
ــه  ــده موردمطالع ــر پدی ــف ه مختل
از نخســتین گام هــای دســتیابی بــه 
ــای  ــت ها و راهبرده ــداف، سیاس اه
الزم جهــت احصــاء نتایــج مطلــوب 
پــردازی،  ایــده  بــود.  خواهــد 
مســکن  طراحــی  و  برنامه ریــزی 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و 
درواقــع دســتیابی بــه یــک راهــکار 
درســت  تبییــن  بــدون  عینــی 
ــج و  ــف نتای ــاد مختل ــئله و ابع مس
اثــرات آن ممکــن نخواهــد بــود. 
ایــران  در  مســئله مســکن چــه 

معاصــر و چــه در خوانــش تاریخی 
آن نیــز عــالوه بــر بهــر بــردن 
ســکونت  درزمانــی  تجــارب  از 
ــق  ــک تحق ــر ی ــی ب همــواره مبتن
ــا  ــی از راهکاره ــت هم زمان و عینی
و طرح هــای اجرایــی در پاســخ 
و  مخاطبیــن  روز  نیازهــای  بــه 
ســاکنانش بــوده اســت. امــروز 
ــارب دور  ــوزی از تج ــز درس آم نی
و نزدیــک تأمیــن و تولیــد مســکن 
عــالوه بــر لــزوم باززنده ســازی 
ــه  ــا ب ــده ی ــای فراموش ش نقش ه
ــد  ــکن نیازمن ــه مس ــیه رفت حاش
ــت؛ ــر اس ــؤاالت زی ــه س ــخ ب پاس

1-  مــکان و جغرافیــای تأمیــن و 

تصویر 4: ارکان چهارگانه خوانش مسئله مسکن
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تولیــد مســکن کجاســت؟
بنــا چــه  و کاربــر  2- مخاطــب 

اســت؟ کســی 
3- کیفیــت و کمیــت قابــل احصــاء 

چــه انــدازه اســت؟
4- مســکن پاســخگوی چــه نیازهــا 

و الزاماتــی اســت؟
به عــالوه ایــن 4 رکــن اصلــی در 
تولیــد  و  تأمیــن  مســئله  طــرح 
مســکن نیازمنــد مشــخص نمــودن 
مقــدار و محــل تأمیــن منابــع مالی، 
فرآیندهــای فنــی و اقتصــادی آن و 
ــدات  ــا و تحدی ــایی ظرفیت ه شناس

ــت. ــود اس موج

ــاختارها و  ــط، س ــش رواب خوان
ــا ــاس عرصه ه مقی

تبییــن هیــچ طــرح و برنامــه ای 
ــاس  ــه و مقی ــق عرص ــدون تدقی ب
اقــــدام امکان پذیــــر نخواهــــد 
بـــود. در خصـــوص ظرفیت هــای 
تولیــد  و  تأمیــن  توانمندســـازی 
مســکن نیــز ایــن امــر اهمیــت 
خاطــر  بــه  اول  دارد.  دوچنــدان 
ظرفیــت محــدود و پراکنده شــهرها 
ــعه  ــوص توس ــعه به خص ــرای توس ب
ماهیــت  دوم  و  شــهری  درون زای 
متفــاوت اقــدام در گونه هــا و روابــط 
میــان آن هــا. ایــن تنــوع بــه انضمام 
متکثــر  و  مختلــف  ویژگی هــای 
ــهری  ــی و ش ــاختارهای اجتماع س
ــتر  ــا بس ــا ب ــن عرصه ه ــط ای و رواب
خــود دوچنــدان شــده و امــکان 
ــز نســخه ای یکســان را حتــی  تجوی
در دو نقطــه یــک پهنــه شــهری 
درک  بــرای  می ســازد.  ناممکــن 
ــوان  ــدا می ت ــوع ابت ــن تن ــر ای بهت
بــه شناســایی عرصه هــای اقــدام 
و مصادیــق آن و ســپس تطبیــق 
ــا دیگــر روابــط و ســاختارهای  آن ب

ــت.  ــل پرداخ دخی

و  مقیــاس  موضــوع  اهمیــت 
ــده  ــا ای ــر نه تنه ــدازه از آن نظ ان
و  برنامه ریــزی  کــه  پــردازی 
قــرار  تحت الشــعاع  را  طراحــی 
مقیاس هــای  در  کــه  می دهــد 
ــر  ــاع تغیی ــکان و امتن ــف ام مختل
ــا  ــر ی ــط را میس ــت ضواب ــا رعای ی
ــن  ــازد. درک ای ــن می س غیرممک
چارچــوب  به عنــوان  واقعیــت 
اجــرا و تحقــق طرح هــا امــکان 
تدویــن برنامــه و دســتورالعمل 
مکان یابــی عرصه هــای مســتعد 
توســعه  )به خصــوص  توســعه 
و  فراهــم  را  شــهرها(  درونــی 
مقیــاس اقــدام و مداخلــه الزم 
و  دخیــل  ارکان  و  ســازمان ها   ،
موردنظــر  نســبی  مزیت هــای 
ایــن  از  می ســازد.  مشــخص  را 
ــر  ــنهاد تغیی ــا پیش ــث نه تنه حی
فرادســت  اســناد  و  ضوابــط  در 
ــادی،  ــت اقتص ــت حمای ــه هدای ک
پیشــنهاد طرح هــای موضعــی و 
ــاختارهای  ــر س ــی و تغیی موضوع

می نمایــد. میســر  را  شــهری 

 در ادامــه بایــد توجــه داشــت کــه 
ســخن از مقیــاس و انــدازه چــه در 
ــن  ــه در تدوی ــئله و چ ــرح مس ط
و پیشــنهاد راهکارهــا بــدون در 
نظــر گرفتــن روابــط، بافــت و 
ســاختارهای زمینــه ای راهگشــا 
نخواهــد بــود؛ لــذا به عنــوان یــک 
ــا  ــوع گونه ه ــی از ن ــدل مفهوم م
تأمیــن  و  تولیــد  عرصه هــای  و 
مســکن می تــوان مــدل زیــر را 
ایده هــا،  طــرح  بن مایــه  کــه 
ــت را  ــی اس ــزی و طراح برنامه ری

پیشــنهاد داد.
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تصویر 5: عرصه ها و مقیاس مداخله و اقدام در حوزه مسکن
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تصویر: 6: چارچوب گونه شناسی مقیاس و عرصه های اقدام

ابعــاد و ارکان دخیــل در تحقق 
ــن  ــای تأمی ــا و طرح ه برنامه ه

ــکن و تولید مس
چنانچــه بیــان گشــت در تحقــق 
برنامه هــا و طرح هــای تأمیــن و تولیــد 
مســکن ابعــاد، ارکان و ســازمان های 
مختلفــی دخیــل بــوده و ایــده پــردازی 
ــه نقــش آن هــا مثمــر  ــدون توجــه ب ب
ثمــر نخواهــد بــود. شــرایط اقتصــادی 
ــف  ــار مختل ــش روی اقش ــع پی و موان
جامعــه بــرای تأمیــن مســکن مناســب 
و قابــل اســتطاعت اهمیــت توجــه بــه 
ــور و  ــهیل ام ــه در تس ــن ارکان را چ ای
چــه در کاهــش هزینه هــای تولیــد 
مســکن بیش ازپیــش مشــخص نمــوده 
اســت. درعین حــال فرآینــد تولیــد 
ــا  ــادی ب ــد اقتص ــک فرآین ــکن ی مس
بازیگرانــی متعــدد اســت کــه هرکــدام 
هــم به عنــوان یــک رکــن ایــن معادلــه 
واجــد اهمیــت و درعین حــال در حــوزه 
صنفــی و حرفــه ایشــان نیــز نیازمنــد 
توجــه هســتند. توانمندســازی تولیــد و 
تأمین مســکن و حمایــت از آن به عنوان 
یــک نظــام منســجم نبایــد منجــر بــه 
حــذف نقش هــای موجود بلکــه هدایت 
و راهبــری آن باشــد. هدایــت صحیــح 
ــی  ــاء کیف ــر ارتق ــالوه ب ــن ارکان ع ای

فضــای ساخته شــده بــرای ســکونت، 
کاهــش هزینه هــا، بهــره وری از منابــع 
ــع و  ــی جوام ــی و تجرب ــعه فن و توس
صنــوف دخیــل را بــه همــراه خواهــد 
داشــت. ازجملــه ایــن ارکان می تــوان 
بــه نظــام فنــی و اجرایی )مهندســی( 
و نقــش آن در طراحــی و برنامه ریــزی 
ــن  ــن رک ــود. ای ــاره نم ــکن اش مس
ــت  ــه در هدای ــدر ک حســاس همان ق
ظرفیت هــا می تواند مؤید دســتیابی و 
تحقــق سیاســت ها و اهــداف موردنظر 
باشــد، کــه در صورت به حاشــیه رانده 
شــدن بــه تهدیــدی در عرصــه طــرح، 
نظــارت و اجــرا بــدل خواهــد گردیــد. 
درواقــع آن را می تــوان اهــرم اجرایــی 
ــن  ــت یافت ــق و عینی ــی تحق و عمل
الزامــات محیطــی، کیفــی و کمــی در 
ــه شــمار  ــن مســکن ب ــد و تأمی تولی
ــازو  ــن ب ــر ای ــر اگ آورد. از ســوی دیگ
وظایــف خــود را در طراحــی، انتخــاب 
ــح و تبعیــت از دســتورالعمل ها  مصال
ــر  ــالوه ب ــد ع ــازی نمای ــی ب به خوب
ــج  ــوان از نتای کاهــش هزینه هــا می ت
اقداماتشــان پایــداری و اســتهالک 
کمتــر ابنیــه را انتظــار داشــت. یکــی 
ــام  ــه در ا نظ ــر از ارکان موردتوج دیگ
ــتگاه های  ــهری و دس ــی ش حکمروای
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ــازو  ــن دو ب ــت. ای ــی اس ــط دولت مرتب
و  قانون گــذاری  متولــی  به عنــوان 
نظــارت بــر حســن انجــام آن می توانند 
بــا تســهیل فرآیندهــا و انعطــاف قوانین 
مربوطــه بــر اســاس ایده هــا و طرح هــا 
ضامــن تحقــق و موتــور محــرک جلب 
مشــارکت در مقیــاس محلی )بــا توجه 
بــه تکثــر و تنــوع گونه هــای مختلــف 
ــای  ــا ویژگی ه ــهری ب ــای ش عرصه ه
مکانــی و زمانــی خــاص هــر منطقــه( 
و  برنامه ریــزی  هــدف  عرصه هــای 
طراحــی در راســتای توانمندســازی 
تأمیــن و تولیــد مســکن باشــند. عــالوه 
ــه و  ــات پای ــت از مطالع ــن حمای ــر ای ب
تهیــه و تدویــن اســناد و مــدارک اولیــه 
ــرای هــر عرصــه شــهری، شناســایی  ب
مســتعد  ظرفیت هــای  و  عرصه هــا 
توســعه، نظــارت، پایــش، کارشناســی و 
تأییــد طرح هــا بــرگ برنــده موجــود در 
ــرای  ــازمان ها ب ــن ارکان و س ــت ای دس
جلــب مشــارکت و تأمیــن منابع جهت 
دســتیابی بــه توســعه ای پایــدار از تولید 
و تأمین مســکن در قالــب یک گفتمان 
میــان ســازمانی و میان رشــته ای خواهد 

بــود.

ابعــاد حمایــت و تخصیــص تســهیالت 
ــد مســکن طرح هــای تأمیــن و تولی

 تحقــق برنامه هــا و طرح هــای مربــوط 
بــه تأمین و تولید مســکن ابعاد مختلف 
و متنوعــی دارد کــه در شــرایط کنونی و 
بــا هــدف تأمیــن مســکن بــرای اقشــار 
مختلــف و ازجملــه اقشــار آســیب پذیر 
بــدون حمایــت چــه در جذب ســرمایه 
ــن  ــهیالت ممک ــای تس ــه در اعط و چ
نخواهــد بــود؛ اما آنچــه امــروز در اعطای 
تســهیالت آزمــوده شــده توجــه به بعد 
اقتصــادی زمیــن و مســکن و غفلــت از 
دیگــر وجــوه ســازنده مفهــوم مســکن 
اســت. شــاید یکــی از دالیــل بســیاری 
از اقدامــات کــه نتیجــه ای جــز کاســتن 

از کیفیــت، اتــالف منابــع و ناکارآمدی 
بناهــای ساخته شــده معاصر نداشــته 
همیــن انباشــت در بعــد اقتصــادی و 
ســرمایه ای مســکن باشــد. بــر همین 
اســاس پیشــنهاد و ایــده پــردازی 
بــرای برنامه ریــزی و طراحــی مســکن 
ــرای  ــداف خــود را ب ــد یکــی از اه بای
ــا در  ــهیالت و حمایت ه ــت تس هدای
ابعــاد مختلــف واجــد نقــش در حــوزه 
مســکن تدویــن نمایــد. ازجملــه ایــن 
ابعــاد ارائــه تســهیالت با هــدف حفظ 
ســاختار و ســرمایه های اجتماعــی 
)به عنــوان بــازوی تــداوم حیــات 
ابنیــه(، تدویــن دســتورالعمل اعطــای 
ــد  ــن و تســهیالت به شــرط جه زمی
بــرای تــداوم حیــات بنــای خانه هــا و 
انتقــال درون گروهــی آن به نســل های 
تخصیــص  همچنیــن  و  بعــدی 
تســهیالت الزم بــرای حمایــت از 
دریافــت خدمــات فنــی و مهندســی 
هزینه هــای  کاهــش  به منظــور 
اجرایــی و قیمــت تمام شــده کل 
اســت. هرچنــد حجم این تســهیالت 
نســبت بــه کمک هزینــه ســاخت یــا 
تملــک زمیــن قابل مقایســه نیســت 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــج آن می توان ــا نتای ام
ایجــاد رونــق در صنــوف فنــی و 
ــای ســاخت را از  مهندســی، هزینه ه
شــش تا ده درصــد و میزان بهــره وری 
و کاهــش پــرت مصالــح را تــا 5 درصد 
هزینــه کل کاهش دهــد. همچنین از 
دیگر ابعــاد نیازمند حمایــت و اعطای 
ــات  ــه مطالع ــوان ب ــهیالت می ت تس
پایــه و تدویــن ضوابط اشــاره نمود که 
اســاس تحقــق طرح هــا و برنامه هــای 
بومــی و محلــی و جایگزیــن الگوهای 
یکپارچــه و همســان در مقیــاس 
ملــی خواهنــد بــود. درنهایــت جدول 
ــب  ــی در جل ــاد حمایت ــک ابع تفکی
تســهیالت را می تــوان بــه شــکل زیــر 

معرفــی نمــود.
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تصویر 7: عرصه های نیازمند حمایت و اعطای تسهیالت

جمع بندی
آنچــه به اختصــار بیان گشــت گوشــه ای 
ــئله  ــای مس ــت و پیچیدگی ه از اهمی
مســکن در ایران اســت. بخش عمــده ای 
ــی  ــورد بازخوان ــی م ــم و مبان از مفاهی
قرارگرفتــه قرن هــا و دهه هــا چــه 
ــی و چــه  ــی، چــه فن ــه شــکل تجرب ب
آکادمیــک بــرای طراحــان و ســازندگان 
مســکن امــری بدیهــی بــه شــمار 
می آمــده اســت. همچنیــن شــرایط 
کنونــی بــازار امــالک نیــز ناشــی از یــک 
پدیــده بیرونــی نبــوده و مجموعــه روابط 
ــد  ــه بازتولی ــی چ ــاختارهای داخل و س
شــده و چــه مخــدوش شــده از جریــان 
اصلــی و تاریخــی مســکن آن را بــه بــار 
آورده اســت. درواقــع مفهــوم و عملکــرد 
مســکن از روابــط میــان اجــزاء متعــدد و 
متنوعــی در جریان فضای زیســت شــده 
ــه کــه دســتیابی  ــی نشــاءت گرفت آدم
بــه مدلــی پویــا و پایــدار از آن را جــز بــا 
خوانــش مجــدد مفاهیــم میســر و مهیا 
ــک  ــر ی ــالوه ب ــکن ع ــد. مس نمی گردان
ــد  ــث واج ــتی از آن حی ــت زیس کاربس
ابعــاد نشــانه شناســانه و معنایــی اســت 

کــه پدیــده ای انســانی را در خــود 
ــت.  ــاط اس ــا آن در ارتب ــای داده و ب ج
ــه ســرمایه ای  تبدیل شــدن مســکن ب
اجتماعــی، نمادین و مســلماً اقتصادی 
درگــرو توجــه و رفــع نیازهــای روانــی 
ســاکنان در کنار نیازهــای فیزیولوژیک 
ــا  ــا ب ــه تنه ــی ک ــت، آرمان ــا اس آن ه
اتخــاذ رویکردهای موضعــی و محلی و 
در ارتبــاط بــا انســان خــاص و نــه عــام 
ــتخراج  ــردد. درک و اس ــق می گ محق
ایــن مؤلفه هــا جــز بــا ارائــه خوانشــی 
ــهرها و  ــروز ش ــراث دی ــروزی از می ام
ــکن  ــردد. مس ــر نمی گ ــع میس جوام
ــژه بلکــه  ــه یــک اب در ایــن رویکــرد ن
در مکالمــه بــا کاربــران خــود ماهیــت 
ســوبژکتیو پیداکــرده و در طــول عمــر 
خــود با ایجــاد امکان انعطــاف و تغییر، 
اســتمرار حیــات و تــداوم پویــا و پایــدار 
توســعه کارکــردی و معنایــی را میســر 
ــرعت  ــن س ــود. همچنی ــد نم خواه
ــای  ــروز دنی ــرات ام ــرفت و تغیی پیش
ــی  ــتر جهان ــه بیش ــر چ ــدرن و ه م
شــده ارتبــاط و مکالمــه بناهــا باهــم و 
ســاختارهای نــو و کهنه بســتر و بافت 
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ــداری و  ــر و پای ــهرها را اجتناب ناپذی ش
کارایــی ابنیــه مســکونی به عنــوان یــک 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــادی ه ــرمایه اقتص س
درگــرو کارکردهــای فرهنگی و اســتفاده 
از منابــع و ظرفیت هــای درونــی شــهرها 

ــردد. ــق می گ محق

بــا آنچــه از بازخوانــی تجــارب و بررســی 
داللت هــای ســاخت، توســعه و پایــداری 
ــی  ــی و درزمان ــوزه مکان ــکن در ح مس
ایــران مســلم بــه نظــر می رســد، تهیــه 
طرح هــای یکپارچــه و واحــد بــرای 
اقلیــم و جامعــه متنــوع و متکثــر ایــران 
ــد  ــه و فاق ــه های مدرنیت ــراث اندیش می
کاربســت های عملــی در دســتیابی بــه 
الگویــی پایــدار و پویــا از مســکن خواهد 
بــود.  ایده هــا، برنامه هــا و طرح هــای 
تأمیــن و تولیــد مســکن پیــش از آنکــه 
وارد عرصــه خالقیــت و بداعــت معماران 
ــم  ــش مفاهی ــا خوان ــد بایســتی ب گردن
ــه 4  ــکن ب ــف مس ــای مختل و نقش ه
ســؤال “کجــا، بــرای چــه کســی، چــرا و 
چگونــه” پاســخ دهنــد. پاســخ بــه ایــن 
ســؤاالت مجموعــه ای از پارادایم هــای 

ــی  ــا کاربســت های مفهوم طراحــی ب
ــرار  ــان ق ــش طراح ــی را در پی و عین
ــق  ــا تدقی ــن ب ــد داد. همچنی خواه
انــدازه و مقیاس میزان مداخلــه و ارکان 
دخیــل را مشــخص خواهــد نمــود. 

ســؤال اینجاســت که چگونــه می توان 
بــدون پاســخ به این ســؤاالت و روشــن 
ــه  ــدام ب ــدام اق ــف هرک ــدن تکلی ش
برنامه ریــزی و طراحــی مســکن نمود؛ 
حال آنکــه بخشــی از مخاطبیــن ایــن 
نــوع از تأمیــن مســکن نیز جزو اقشــار 
آســیب پذیر جامعــه بــوده و رفــع ایــن 
نیازهــا، کاســتی ها و در ادامــه تعمیــر و 
تعمیم فضایی آن برایشــان غیرممکن 
ــی  ــای اصل ــع ایده ه ــد. درواق می نمای
ــرح و  ــب ط ــه قال ــش از آنک ــد پی بای
ــف  ــر تعری ــی ب ــرد مبتن ــه بگی برنام
مســئله، شــناخت عرصــه موردنظــر و 
عوامــل و بازیگــران دخیــل و تأثیرگذار 
ــت  ــرط نخس ــذا ش ــد، ل ــر آن باش ب
شــناخت و آگاهــی از مســئله پیــش 
ــث  ــن حی ــکار اســت. از ای ــه راه از ارائ
می تــوان کاربســت چنیــن رویکــردی 
را پیــش از طراحی و برنامه ریــزی در دو 
حــوزه تبدیل به ســند خروجــی نمود. 
اول، دســتورالعمل بازخوانی، ســنجش 
و شــناخت بســتر طرح هــای تأمیــن و 
توســعه مســکن در قالــب برنامه هــای 
موضعــی مشــخص مبتنــی بــر گونــه 
ــه  ــدازه و عرص ــاس، ان ــی مقی شناس
اقــدام؛ و دوم، دســتورالعمل مکان یابــی 
و تدویــن بســته های اجرایــی، حمایتی 
و تشــویقی محــرک توســعه و تأمیــن 
مســکن در عرصه هــای درونــی، میانی، 

متصــل و منفصــل شــهری.

و  مطالعــات  اقتضــای  مختلــف  ابعــاد   : تصویــر8 
کاربســت های مســکن
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مهسا واشقانی فراهانی
دانشــجوی کارشناســی ارشــد طراحــی شــهری 

دانشگاه کردستان
Mahsa.mvf@gmail.comایمیل:

ــای  ــت فضاه ــکن و کیفی مس
ــی عموم

مقدمه
عـــام،  تعاریـــف  در    مســـکن 
ــه یـــک واحــد مســکونی  تنهـــا ب
اطـــالق نمی  شـــود؛ بلکـــه کل 
محیـــط مســـکونی را شــــامل 
دیگــر  عبـــارت  بــه  می  شـــود. 
مســـکن بیـــش از یـــک ســرپناه 
صرفــاً فیزیکـــی بـــوده کـــه تمام 
ــی  ــهیالت عموم ــات و تسـ خدمـ
ــتن را  ــر زیسـ ــرای بهتــ الزم بـ
می  شــود)رحمت  نیـــا  شــــامل 
ــه  ــا توج ــاران، 1395(. ب و همکـ
بــه گفتــه لینــچ »بــرای ســکونت، 
اســت.  بــزرگ  خانــه  ای  شــهر 
از  بایــد  خانــه  کــه  همانطـــور 
برخــوردار  مزایایــی  و  صفــات 
ــات  ــد کیفی ــز بای ــهر نی ــد، ش باش
تأمیــن  بــرای  ویژگی  هایــی  و 
ــچ،  ــد« )لین ــته باش ــایش داش آس
1958(.  بنابرایـــن اگــر امکانــات 
و خدمـــــات در محیط    هـــــای 
مســــکونی بــــه راحتــــی قابــل 
آســایش،  نباشــد؛  دســترس 
ــلب  ــاکنین س ــی س ــاه و راحت رف
شــــده و باعـــــث روی آوردن 
ــای  ــارج از محیط  ه ــه خ ــا بـ آنه
ــه  ــردد. در نتیج ــتکونی می  گ مس

از وظایــف مهــم برنامه  ریــزان 
ــه  ــت ک ــهری اس ــان ش و طراح
تمامــی  تــا  نماینــد  تــالش 
هفتگــی  و  روزانــه  فعالیتهــای 
ــب  ــه مناس ــهروندان در فاصل ش
قــرار  آنهــا  زندگــی  از محــل 
.)31 گیرند)محمــدزاده،1390: 

  
مســکن و کیفیــت فضاهــای 

عمومــی
انســان موجــودی اجتماعی  ســت؛ 
بنابرایــن نیازهــای اجتماعــی و 
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران 
او  نیازهــای اساســی  از جملــه 
به  شــمار مــی  رود. حــال آنکــه 
فضاهــای  وجــود  شــهرها  در 
بــاز عمومــی می  توانــد امــکان 
ــر  ــا یکدیگ ــهروندان ب ــاط ش ارتب
و انجــام فعالیت  هــای گروهــی 

ایجادکنــد.    را 
گل،  یــان  نظریــات  مطابــق 
اســتفاده از فضاهــای عمومــی 
از  انجــام طیفــی  بــه منظــور 
فعالیت  هــا )ضــروری، انتخابــی 
و اجتماعــی( توســط شــهروندان، 
یکـــی از الزامـــات اساســــی در 
تبدیــل محیط  هــای مســکونی 
بـــه محیط  هایــــی معنـــادار، 
جــذاب و ســرزنده اســت)گل، 

. )1378
بــه  شــهر،  عمومـــی  فضــای 
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عنــــوان یــــک فضـــای بـــاز 
آزاد  و  عمــــوم  دســـترس  در 
ــرای  ــه بــ ــده، ک ــناخته شــ شــ
ــتفاده  های  ــدد و اس ــداف متع اهــ
ــود ــاص داده می  ش ــی اختص عموم

(Hadi Zamanifard, et al. 2019). در تعاریف 

عــام فضــای بــاز، فضایی  ســـت کــه 
و  ســاختمانی  توده  هــای  توســط 
عناصــر طبیعــی محصــور شــده 
اســت و توســط مــردم بــرای انجــام 
کارهای مشــخصی از زندگــی روزانه 
 .(Germeraad,1992)می  شــود اشــغال 
فضاهــای عمومــی عــالوه بــر کاهــش 
کیفیــت   در  ســاختمانی  تراکــم 
ــر دارد.  ــز تأثی ــاکنین نی ــی س زندگ
ــوان  ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ــه ب ک
ــا،  ــدان ه ــهری،  می ــای ش ــارک ه پ
میدانچه  هــا، خیابــان هــا و مســیرهای 

ــرد. ــام ب ــاده را ن ــور پی عب
کــه  مدت هاســــت  محققـــــان 
کیفیــت  کرده انــد؛  اســـــتدالل 
فضاهــای عمومــی نقــش بســیار 
ــای  ــت پذیری فضاه ــی در زیس مهم

ــن،  ــد )بیک ــا می کنن ــکونی ایف مس
جیکوبــز،  1961؛  کالــن،  1974؛ 
ــارد، 1987؛  ــز و اپلی 1961؛ جیکوب
لینــچ، 1960، 1981؛ وایــت، 198(. 
ادبیــات  از  وســــیعی  حجــم 
ایــن  کــه  می دهــد  نشــان 
ویژگی هــــا اغلــــب شــــامل 
محیــط  ادراکــی  ویژگی هــای 
ســاخته شــده از قبیــل؛ راحتــی، 
ــاز  ــی، ب ــری، پیچیدگ تصویرپذی
انســجام،  ســرزندگی،  بــودن، 
بســیاری  و  شــفافیت  پیونــد، 
مـــوارد دیگــر اســـت. بســیاری 
دارای  ویژگــی هــــا  ایـــن  از 
ــوع  ــر تن ــذار ب ــیل تأثیرگ پتانس
ــاس  ــری، احس ــی بص ــکان، زیبای م
از  ســطحی  و  امنیــت  راحتــی، 

فعالیت  هــای بدنــی هســتند. 
عمومــی  فضاهــای  کیفیــت 
از  متنوعــی  طیــف  می توانــد 
ــی و اقتصــادی  ــای اجتماع پیامده
ــن ویژگی  هــا  ــا ای ــرد، ام را در برگی
ممکــن اســت بــه عنــوان محــرک 

(Hadi Zamanifard, et al. 2019) :منبع
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ــا  ــده( در رابطــه ب ــا بازدارن ــی )ی روان
رفتــار افــراد نســبت بــه محیــط 
شــهری عمــل کننــد. ایوانــگ و 
همکارانــش در مطالعــات تحقیقاتــی 
خــود)در ســال  های 2005، 2009، 

 )2013
پنــج کیفیــت فضاهــای عمومــی 
ــری، محصوریــت،  شــامل؛ تصویرپذی
و  شــفافیت  انســانی،  مقیــاس 
بررســی  مــورد  را  پیچیدگــی 
قــرار دادنــد. آنهــا تصویرپذیــری 
ــک  ــه ی ــی ک ــوان کیفیت ــه عن را ب
ــل  ــی و قاب ــاد ماندن ــه ی ــکان را ب م
ــد.  تشــخیص می  کنــد تعریــف کردن
ــه عنــوان درجــه  ای  محصوریــت را ب
کــه ســاختمان  ها به صورت بصـــری 
خیابان  هــا و فضاهــای عمومــی را 
تعریــف می  کننــد معرفــی کــرده 
مقیــاس  منــوال،  همیــن  بــه  و 
انســانی را نشــان دهنــده انــدازه 
ــا  ــدازه ی ــا ان عناصــر کالبــدی کــه ب
نســبت   انســان مطابقــت دارد تعریف 

نمودنــد.
آنهــا شــفافیت را بــه عنــوان درجــه 
ــه  ــد منطق ای کــه مــردم مــی توانن
نزدیــک بــه لبــه یــک خیابــان 
ــد و  ــور کردن ــد تص ــن را ببینن معی
در نهایــت، پیچیدگــی را بــه عنــوان 
ــه در آن  ــد ک ــف کردن ــی تعری روش
ســاختمان ها و محیــط کالبــدی بــه 
غنــای بصــری مــکان می افزاینــد

جــدول   .(Shima Hamidi, et al. 2020)

ــه  ــی در زمین ــات تجرب ــر تحقیق زی
ســنجش کیفیــت فضاهــای عمومــی 
ــه طــی ســالیان گذشــته توســط  ک
صاحــب نظــران مطالعه شــده اســت 

را نشــان می  دهــد.
همــکاران  و  زمانی  فــرد  هــادی 
عنــوان  بــا  مقالــه  ای  در   )2019(
ســنجش کیفیــت تجربــی فضاهــای 
ــران،   ــدگاه کارب ــی شــهر از دی عموم

از  انتظــار  مــورد  عملکردهــای 
ــا کیفیــت  مــکان هــای عمومــی ب
ــورد  ــه م ــی ک ــامل؛ مکان  های را ش
اســتفاده همــه افــراد جامعــه باشــد 
توســعه  باعــث  )همه  شــمولی(، 
ــهروندان  ــی   ش ــردی و راحتــــ ف
ــر  ــر و رویدادپذی ــوند، تجمع  پذی ش
ــبانه  ــاعات ش ــام س ــند، در تم باش
و  بــوده  فعــال  و  ســرزنده  روز 
بــرای شــهروندان تصویرپذیــر و 
باشــند،می  دانند دوست  داشــتنی 

 .(Hadi Zamanifard, et al. 2019: 346)

تجربــی  کیفیــت  نتیجــه  در 
ــار  ــامل چه ــی ش ــای عموم فضاه
همه  شــمولی،  راحتــی،  فاکتــور 
تنــوع و ســرزندگی، تصویرپذیری و 
دوست  داشــــتنی بـــودن می  شــود. 
کیفیت  هــای  اســاس  ایــن  بــر 
دیــدگاه  از  عمومــی  فضاهــای 
صاحــــب نظـــــران بــه شــرح 
جــدول  صفحــه بعــد دســته  بندی 

ند. شــده  ا

ــون، ســئول، کــره  ــه چئونگــی چئ حاشــیه رودخان
ــی جنوب

نمونــه  ای از یــک پــروژه بازآفرینــی موفــق بــا 
ــز  ــا در مرک ــرزنده و پوی ــی س ــاد فضای ــدف؛ ایج ه
تاریخــی و  بازآفرینــی دارایی  هــای  شهرســئول، 
مدیریــت تعامــالت اجتماعــی ســاکنین شــهر، 
احیــاء محیــط طبیعــی و ایمن  ســازی حاشــیه 

ــت. ــوده اس ــه ب رودخان
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(Hadi Zamanifard, et al. 2019)منبع: نگارنده با استفاده از)فریال سادات سیادتی و همکاران، 1396( و

فضای عمومی حاشیه رودخانه چئونگی چئون باعث ایجاد تنفس  گاهی در دل شهر شده و عالوه بر بهبود محیط 
شهری، زندگی جدیدی را به مرکز شهر سئول هدیه داده است.
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تهیـه و تنظیــم: شـکوفه بابائـی
معمـار و طـراح شـهری

ــا حضور؛  نشســت تخصصــی ب
ــزدی، معاون  محمــد ســعید ای
اسبق وزارت راه و شهرسازی و 
مریــم زارعیــان، رئیــس بخش 
مطالعــات اجتماعــی و توســعه 
تحقیقــات  مرکــز  پایــدار 

ــازی ــکن و شهرس راه،مس
پــارس  هنــر  و  معمــاری  دانشــگاه     
ــش در  ــه ی دان ــه ارائ ــد ب ــود را متعهـ خ
ــواره  ــذا هم ــد؛ لـ ــای آن می دانــ مرزهـ
ــان و  ــور متخصص ــالش دارد از حضــ تــ
حرفه منــدان اســـتفاده نمایـــد تــا ارتبــاط 
ــا فضــای  ــک ب ــط آکادمی دانشــگاه و محی
 حرفــــه ای و تخصصــــی برقــــرار شــود.

از همیــــن رو دکاپـــارس در ادامـــه ی 
ــود  ــی خ ــت های تخصص ــزاری نشســ برگ
ــزی  ــروه برنامه ریــ ــکاری گــ ــا همــ و بـ
شــهری دانشــگاه معمــاری و هنــر پــارس، 
ــت های  ــله  نشس ــت از سلس ــن نشس دومی
ــت های  ــوان »سیاس ــا عن ــازی را ب شهرس
ــر  ــا حضــور دکت ــران« و ب ــکن در ایـ مسـ
ــم  ــر مری ــزدی و دکتــ ــعید ایـ محمدســ

زارعیــان برگــــزار کـــرد.

نســبت  تحلیلــی  »مــروری 
ــکن در  ــت های مس ــه سیاس ب

دهه هــای گذشــته«

زارعیان)مرکز تحقیقات(: 
- می بینیــم کــه در طــول برنامــه 
ســوم علــی رغــم اقداماتــی کــه انجام 
ــم در  ــن مســکن ک ــرای تامی شــد، ب
آمد هــا اتفــاق خاصــی رخ نــداد و 
وضعیــت مســکن ایــن گــروه، عمــال 
تنــزل و اســکان غیــر رســمی در ایــن 
دوره افزایــش پیــدا کــرد. در ایــن 
زمــان بــود کــه ســند ملــی توانمنــد 
ســازی و ســاماندهی ســکونتگاه هــای 
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــمی ب ــر رس غی
ــای  ــه ه ــم هزین ــی رغ ــه عل ــرا ک چ
زیــادی کــه دولــت کــرده بــود، تغییر 

ــی  ــت اجتماع ــی در عدال محسوس
ــد در  ــم درآم ــای ک ــروه ه ــرای گ ب
حــوزه مســکن حاصــل نشــده بــود. 
ــف  ــت موظ ــل دول ــن دلی ــه همی ب
شــد، طــرح جامــع مســکن بــا 
تحقــق  و  توانمندســازی  محــور 
ــد.  ــه کن ــی را تهی ــت اجتماع عدال
ــان برنامــه چهــارم قــرار  کــه در پای

ــت.  ــورت گرف ــام آن ص ــر انج ب
ــت  ــات، دول ــت اصالح ــد از دول بع
عدالــت گــرا از ســال 84 تــا 94 
ــی کــه  ــر ســرکار آمــد. بســتر کل ب
آقــای احمــدی نــژاد وارد آن شــدند، 
بــر اســاس ناکارآمــدی دولــت هــای 
و  محرومیــت  رفــع  در  پیشــین 
ــر و در نتیجــه گســترش فســاد  فق
ــه همیــن دلیــل  ــود، ب ــری ب و نابراب
آقــای احمــدی نــژاد ســوار بــر 
پوپولیســم شــده و  یــک مــوج 
شــعار عدالــت و مهــرورزی داد و 
ــد  ــعار و تاکی ــن ش ــا ای ــت ب توانس
بــر سیاســت هــای بــاز توزیــع، رای 
اقشــارکم درآمــد جامعــه را جــذب 
کــرده و بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
انتخــاب شــود. سیاســت هایــی کــه 
ــال  ــادی دنب ــد اقتص ــان در بع ایش
مــی کردنــد، پرداخــت یارانه، ســهام 
ــن و  ــدی بنزی ــهمیه بن ــت، س عدال
مهمتــر از همــه در بخــش مســکن، 
مســکن مهــر بــود کــه مــورد توجــه 

ــت.  ــرار گرف ق
دولــت نهــم بــا تاثیــر از برنامــه 
چهــارم، عدالــت محــوری را بــه 
ــگ در  ــان پررن ــک گفتم ــوان ی عن
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سیاســت هــای مســکن در پیــش 
ــن گفتمــان،  ــل همی ــت و در ذی گرف
مســکن مهــر را مطــرح کــرد. ســند 
ــکن در  ــع مس ــرح جام ــردی ط راهب
ســال 85 تهیــه شــده بــود و 55 
برنامــه و 9 محــور داشــت. یکــی 
ــن  ــه تامیی ــن برنام ــای ای از محوره
مســکن کــم درآمدهــا بــود کــه 
ــن طــرح جامــع  ــت از ای ــع دول درواق
مســکن و از ایــن برنامــه الگوبــرداری 
کــرد. درحالــی کــه در آن برنامــه بــر 
ســاخت 200 هــزار واحــد مســکونی 
ــود، خواســتار تامیــن  ــد شــده ب تاکی
مســکن 2 میلیــون واحــد مســکونی 
واحــد  هــزار  آن 200  بــه جــای 
مســکونی شــد. از آنجایــی کــه بودجه 
ــی  ــن م ــت تامی ــن موضــوع را دول ای
ــره  ــنواتی تبص ــه س ــرد، در بودج ک
ویــژه تحــت عنــوان تبصــره 6 برنامــه 
بودجــه آن را دیــد و در ایــن تبصــره 
ــه در  ــد ک ــرار ش ــه ق ــه بودج 6 برنام
ــرداری 99 ســاله  قالــب حــق بهــره ب
و اجــاره داری 5 ســاله، مســکن مهــر، 
ــورد  ــد م ــم درآم ــار ک ــکن اقش مس

ــرد. ــرار گی ــت ق حمای
مهمتریــن ویژگــی کــه مســکن مهــر 
داشــت، طــرح زمیــن 99 ســاله اجاره 
ای بــود و تــالش شــده بــود کــه 
قیمــت زمیــن در آنجــا صفــر در نظــر 
گرفتــه شــود. در کنــار آن درصــدی از 
هزینــه هــای آماده ســازی و ســاخت، 
بــه واجدیــن شــرایط پرداخــت شــد و 
ــم  ــک و نی ــت ســاخت ســاالنه ی دول
واحــد مســکونی را در دســتورکارخود 
ــرای  ــت ب ــه دول ــی ک ــرار داد. منابع ق
ــع  ــت، از مناب ــر گرف ــن کار در نظ ای
ــی از  ــره ارزی و بخش ــدوق ذخی صن
اعتبــارات طــرح هــای زود بــازده بــود.

ــه مســکن  ــد از اینک ــی بع ــه اتفاق چ
مهــر در کشــور اجــرا و پیگیــری شــد 
افتــاد؟ 40 درصــد پایــه پولــی کشــور 

افزایــش پیــدا کــرد و مشــاهده مــی 
ــی  ــم افزایش ــی رغ ــه عل ــم ک کنی
ــه  ــه هم ــابقه ب ــی س ــورم ب ــه ت ک
اقتصــاد کشــور وارد  بخش هــای 
ــعار  ــا ش ــه ب ــه ک ــن برنام ــرد، ای ک
عدالــت خواهــی در واقــع پیگیــری 
شــده بــود، عمــال تنهــا دهــک های 
3 بــه بــاالی جامعــه را توانســت 
بــرای  جایــی  و  دهــد  پوشــش 
کــه  درآمــدی  1و2  دهک هــای 
آورده اولیــه ای نداشــتند دیــده 

ــدند.  ــذف ش ــال ح ــدند و عم نش
ــی  ــر مکانیاب ــه خاط ــرح ب ــن ط ای
نامناســبی کــه صــورت گرفتــه بود، 
بعــد از گذشــت 12 ســال همچنــان 
مــورد نارضایتــی ثبت نــام کنندگان 
ــکالت  ــا مش ــد. و ب ــی باش ــود م خ
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــرح دس ــن ط ای
مــی کننــد. از نظر کیفیت ســاخت، 
ــی  ــکالتی اساس ــاهد مش ــا ش بعض
چــون؛ دسترســی به زیرســاخت ها و 
خدمـات زیربنایی-روبنایـی هستیم. 
بخشــی از ایــن مســاکن بــه دلیــل 
مکانیابــی نامناســب، فاقــد متقاضی 
مانــده انــد. و هزینــه هــای اجرایــی 
از آن چیــزی کــه پیــش بینی شــده 
بــود بیشــتر شــد و کســانی کــه بــا 
یــک برنامــه ریــزی قبلــی وارد ایــن 
طــرح شــده بودنــد، بــه شــدت بــه 
ــکالت  ــار مش ــد و دچ ــاق رفتن مه
فراوانــی شــدند و مضافــا اینکــه 
ــکالت  ــاد کالن مش ــوزه اقتص در ح

ــه وارد کــرد.  ــر جامع ــادی ب زی
بعــد از آن دولــت تدبیــر و امیــد بود 
کــه از ســال 92 تــا ســال 1400 در 
ــت  ــد. دول ــن بســتر برآم ــع از ای واق
ــاالی  ــا خواســت ب ــی ب آقــای روحان
مــردم و بــا اتــکا بــه آرمــان اعتــدال 
و بــا هــدف بــرون رفــت از وضعیــت 
و بحــران اقتصــادی کــه ایجاد شــده 
ــت  ــل سیاس ــن تعدی ــود، همچنی ب
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خارجــی، توانســت بــا رای باالیــی بــه 
عنــوان رئیــس جمهورانتخاب شــود. و 
انتظــار جامعه از آن، مســئله سیاســت 
خارجــی کــه حــول سیاســت اتمــی 
ایــران شــکل گرفتــه بــود حــل شــود. 
دولــت آقــای روحانــی را مــی توانیــم 
ــپ  ــد از ترام ــل و بع ــه دو دوره قب ب
قبــل  تقســیم کنیــم. در دوره ی 
ــیار  ــه بس ــد در جامع ــپ، امی از ترام
بــاال بــود و ایشــان توانســتند بــا 
برنامــه ریــزی هــای دقیــق سیاســت 
ــد  ــام را منعق ــرارداد برج ــی ق خارج
کننــد. ولــی پــس از کارشــکنی هــا و 
خــروج ترامــپ از برجــام، عمــال دولت 
آقــای روحانــی بــه واســطه مشــکالت 
ــد  ــش آم ــه پی ــی ک ــت خارج سیاس
وارد ســیکلی از مشــکالت اقتصادی و 
سیاســی در کشــور شــدند کــه عمــال 
ــر  ــکن تاثی ــزی مس ــه ری روی برنام
ــان،  ــت ایش ــال اول دول ــت. س گذاش
ــه  ــی برنام ــال پایان ــا س ــادف ب مص
ــه ای  ــن برنام ــود. و مهمتری پنجــم ب
ــه  ــورد توج ــم م ــت پنج ــه در دول ک
ــر،  ــکن مه ــه مس ــرای برنام ــود؛ اج ب
بهبــود نوســازی مســکن روســتایی و 
ســند دار کــردن واحــد مســکن هــای 
روســتایی بــود. تدویــن برنامه اســکان 
مجــدد و ارائه بســته وام های نوســازی 
بــوده اســت. از طرفــی در ایــن دوره از 
ــونامی  ــک س ــل ی ــای قب ــت ه دول
ــکن  ــش مس ــاز در بخ ــاخت و س س
اتفــاق افتــاده بــود، بــه گونــه ای کــه 
طــی 4 ســال 89 تــا 92 حــدود 750 
هــزار واحــد مســکونی فقــط در شــهر 
تهــران شــروع بــه ســاخت وســاز و در 
ــدم  ــال ع ــه دنب ــود. ب ــام ب ــال انج ح
ــکن،  ــای مس ــه و تقاض ــق عرض تطاب
ایــن واحــد هــا بــدون متقاضــی مانده 
و مضافــا بــر اینکــه خدمــات زیربنایی 
و روبنایــی نداشــتند، متقاضیانــی کــه 
بــه اشــکال مختلــف هزینــه پرداخــت 

کــرده بودنــد، خواســتار تامیــن 
ــان  ــا نیازهایش ــب ب ــکن متناس مس
بودنــد کــه حداقــل هــا را دارا باشــد. 
ــت ایازدهــم  ــه همیــن دلیــل دول ب
عمــال متعهــد شــد تــا ایــن واحدهــا 
را قابــل ســکونت کنــد. بــه همیــن 
دلیــل برنامــه مســکنی کــه دولــت 
آقــای روحانــی بــر آن متمرکز شــد، 
ــود کــه  تکمیــل مســاکن مهــری ب
در دولــت قبــل شــروع شــده بودنــد 
ــر روی دوش ایــن دولــت  و عمــال ب
ــت بودجــه  ــد. محدودی ــاده بودن افت
و عــدم اتمــام مســاکن مهــر قبلــی 
ــا دولــت عمــال تنهــا  باعــث شــد ت
چیــزی کــه توانســت پیگیــری کند، 
ــت  ــای باف ــازی و احی ــد س توانمن
فرســوده و خدمــات بــه مناطــق 

حاشــیه ای باشــد.
کــه  هایــی  طــرح  از  یکســری 
ــد  ــتر در ح ــام داد، بیش ــت انج دول
طــرح باقــی مــی ماندنــد، چــرا کــه 
ــت  ــپ، وضعی ــروج ترام ــس از خ پ
اقتصــادی کشــور در حالــت بحرانــی 
ــام  ــکان انج ــود و ام ــه ب ــرار گرفت ق
ــت.  ــود نداش ــا وج ــرح ه ــن ط ای
یکســری اقدامــات ســاختاری مانند؛ 
توســعه ای نمــودن بانــک مســکن، 
ــاد،  ــاق افت ــازی اتف یکســری نهادس
کــه بــرای بهبــود وضعیــت مســکن 
ــری  ــد. دیگ ــی دارن ــت حیات اهمی
توجــه خــاص بــه حــوزه بازآفرینــی 
ــاده  ــه م ــن آیین نام ــهری، تدوی ش
ــتفاده از  ــاماندهی، اس ــون س 14 قان
ــگ در بخــش  ــای لیزین شــرکت ه
مســکن، راه انــدازی شــرکت های 
تامیــن ســرمایه، راه انــدازی صندوق 
ســرمایه گذاری مســکن و زمیــن 
ــن  ــازار ره ــعه ب ــاختمان، توس و س
اولیــه و ثانویــه و همــه ایــن مــوارد 
نشــان می دهــد کــه رویکــردی کــه 
ــتر  ــد، بیش ــال ش ــن دوره دنب در ای
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رویکــرد نهــادی و ســاختارگرایانه 
بــود و بیشــتر در ایــن حــوزه تمرکــز 
صــورت گرفــت. در واقــع فــارغ از ایــن 
رویکــرد نهــادی، دولت آقــای روحانی 
ــه  ــکن ک ــاز مس ــی از نی ــالً بخش عم
ــا اقشــار فرودســت جامعــه  مرتبــط ب
ــه  ــل واگــذاری ب مــی باشــد، کــه قاب
ــوش  ــت را فرام ــازار نیس ــزم ب مکانی
ــار  ــل ب ــه دلی ــه ب ــود. و البت ــرده ب ک
مالــی کــه از طــرح مســکن مهــر وارد 
مــی شــد، بخشــی از آن قابــل توجیــه 

اســت. 
ــای  ــت ه ــی سیاس ــال بررس ــه دنب ب
برنامه هــا  دوره،  هــر  در  مســکن 
ــت  ــرد در وضعی ــا رویک ــب ب متناس
اقتصادی سیاســی جامعــه و پارادایمی 
ــد صــورت  ــال می کن ــت دنب ــه دول ک
ــت های  ــع سیاس ــرد. در واق ــی گی م
مســکنی کــه در دولت هــای مــا 
پیگیــری شــده عمــال یــک ملقمــه از 
ــف در  ــورهای مختل ــای کش برنامه ه
مراحــل مختلــف توســعه آنهــا بــوده 
اســت. کــه از هــر کــدام یــک قســمت 
را گرفتــه ایــم و یــک پارادایــم کلــی 
بــرای مســکن کم درآمدهــا و مســئله 
مســکن ایــران وجــود نداشــته اســت. 
ــه  ــی ک ــت های ــن سیاس ــع ای در واق
دنبــال شــده اســت، از تشــویق بخش 
خصوصــی، پرداخــت یارانــه هــای 
بخــش مســکن، رهاســازی اقشــار 
ــئله  ــذاری مس ــار گ ــد، کن ــم درآم ک
مســکن کــه بــه صــورت کلــی شــاهد 
ــاله  ــن دوره 40 س ــوارد در ای ــه م هم

هســتیم.
سیاســت های مســکن بیــش از آنکــه 
متاثــر از سیاســت هــای جهانــی 
ــتر  ــد، بیش ــاه باش ــت رف ــاره دول درب
متاثــر ازشــرایط اقتصــادی اجتماعــی 
ــی  ــرد کل ــال رویک ــه دنب ــه و ب جامع
ــی  ــریع مقطع ــل س ــا و ح ــت ه دول
جهــادی مســئله مســکن بــوده اســت 

نــه پیگیــری مســتمر و پایــدار و این 
مســئله همچنان وجــود دارد. اجرای 
شــتابزده سیاســت هایی بدون توجه 
بــه الزامــات و نهادهــای موجــود 
ــادی  ــی اقتص ــای اجتماع در نهاده
ــا  ــه تنه ــور، ن ــن کش ــود در ای موج
مســئله را حــل نمــی کند، بلکــه در 
ابعــاد اقتصــادی اجتماعــی و ســایر 
ابعــاد مهم اثرگذار در کشــور، ســبب 
چالش هــای فراوانــی مــی شــود. بــه 
طوریکــه نــه تنهــا مســئله مســکن 
ــکالت  ــه مش ــد ک ــی مان ــی م باق
ــی  ــه م ــائل اضاف ــه مس ــری ب دیگ
شــود. بــه طــور مثــال در مطالعاتــی 
ــب طــرح مســکن مهــر  کــه در قال
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت، ب ــام گرف انج
جایابــی  مســاکن  ایــن  بــرای 
ــد  ــود، فاق ــام نشــده ب ــتی انج درس
ــی  ــات روبنای ــاخت ها و خدم زیرس
انــد. و اقشــاری  مناســب بــوده 
ایــن سیاســت ها  از  کــه هــدف 
ــا از  ــت آنه ــدن و حمای ــع ش منتف
ایــن برنامــه هــای دولتــی بــود، بــه 
ــد و  ــرار گرفتن ــن ق ــوان منتقدی عن
ــه ضــد خــودش تبدیــل  در واقــع ب
شــد. در صــورت فقــدان نــگاه بلنــد 
مــدت در بخــش مســکن، ایــن 
مشــکالت همچنــان ادامــه خواهــد 
داشــت و رویکــرد مکانیکــی پــروژه 
محورکــه هــر دولتــی بــدون توجــه 
بــه اصالحــات ســاختاری و نهــادی 
ــد مشــکالت  ــد، نمی توان انجــام ده
ــع  ــه مرتف ــش را در جامع ــن بخ ای
ــن 40  ــی ای ــه ط ــا اینک ــد. کم کن
ســال ایــن مشــکالت مرتفــع نشــده 
ــا  ــر آنه ــدی ب ــد جدی ــر روز بع و ه

ــی شــود. ــه م اضاف

ایزدی) وزارت راه و شهرسازی(: 
می تــوان از 7 زاویــه بــه تحلیــل 
ــول  ــکن در ط ــای مس ــت ه سیاس
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ــم. ــگاه کنی ــته ن ــه گذش ــه ده س
ــم،  ــور هفت ــت مح ــل اهمی ــه دلی ب
صحبــت را بــا تاکیــد بــر ایــن محــور 
ــام  ــود نظ ــدم وج ــوان »ع ــت عن تح
پایــش« شــروع مــی کنــم؛ در طــول 
ــا در  ــت ه ــته، دول ــای گذش ــه ه ده
ــی  ــای مختلف ــت ه ــر دوره، سیاس ه
ــد ولــی هیچکــدام  را اتخــاذ کــرده ان
ادامــه دهنــده ی نقــاط مثبــت قبلــی 
نیســتند. بلکــه عمــال سیاســت هــای 
قبــل را کنار گذاشــته و سیاســت های 

جدیــدی را دنبــال مــی کننــد.
یــک نظــام پایــش، کنتــرل و ارزیابــی 
ــایی  ــاز شناس ــه س ــد زمین ــی توان م
نقــاط مثبــت هــر سیاســت و برنامــه 
آمــوزی  درس  دیگــر  ســوی  از  و 
بــرای پرهیــز از تکــرار اشــتباهات 
گذشــته باشــد. بــه نظــر ایــن موضوع 
ــام  ــفانه در تم ــت و متاس ــی اس مهم
ــف  ــای مختل ــت ها در دوره ه سیاس
ــبت  ــکار نس ــال آش ــادی کام ــا تض ب
بــه سیاســت هــای دوره قبــل روبــرو 

هســتیم.
ــز اهمیــت دیگــر »نقــش  محــور حائ
دولــت« در ایــن فراینــد اســت. دولــت 
سیاســت  در  را  نقــش  مهمتریــن 
ــارت  ــری و نظ ــهیل گ ــذاری، تس گ
ــای  ــت ه ــرای سیاس ــر اج ــه ب عالی
مســکن خواهــد داشــت. متاســفانه باز 
هــم تحلیــل و نقــدی کــه نســبت بــه 
ایــن موضــوع اســت، عمدتــا در تمــام 
ــدرج در  ــت در واژه  من ــا، دول دوره ه
قانــون تحــت عنوان »تامین مســکن« 
دچــار اشــتباه اســت. وقتــی در قانون، 
ــود،  ــی ش ــوان م ــکن عن ــن مس تامی
ــکن  ــه مس ــاخت و عرض ــور س منظ
ــهیلگری  ــش تس ــت نق ــت. دول نیس
ــا  ــه م ــی آنچــه ک ــی دارد. ول و نظارت
شــاهد آن هســتیم؛ دولــت عمــال 
ســاز  و  ســاخت  وارد  مــواردی  در 
ــی  ــور و وظایف ــام ام می شــود و از تم

کــه برعهــده دارد، وظایفــی چــون؛ 
ــا  ــش و ... ج ــرل، نظــارت و پای کنت
ــه  ــده ای ب ــد عم ــن نق ــد. ای می مان
بخــش نقــش هــا و نقــش آفرینــان 
در عرصـــه سیاســـت گــــذاری، 
ــرای  ــی و اج ــزی، طراح ــه ری برنام
ــای مســکن در طــول ســه  برنامه ه

ــته اســت.  ــه گذش ده
شــناخت  در  کلیــدی  ســئوال 
ــن  ــای تامی ــه ه ــن برنام مخاطبی
محــور  ســاز  زمینــه  مســکن، 
ــه  ــی ب ــگاه تحلیل ــن ن دیگــری از ای
سیاســت ها در طــول ســه دهــه 
گذشــته اســت؛ آیــا امــروزه چالــش 
مــی  عرضــه  موضــوع  مســکن، 

باشــد؟ 
بــه نظــر مــی رســد مشــکل امــروز 
ــن  ــه در تامی ــدی جامع ــا توانمن م
مســکن مــی باشــد. لــذا بــه جــای 
ــه  ــازی، ب ــکل توانمندس ــل مش ح
ــتیم.  ــکن هس ــه مس ــال عرض دنب
تامیــن 4  امــروز وقتــی حــرف 
ــه  ــود، ب ــی ش ــکن م ــون مس میلی
نظــر خبــر از رخ دادن اتفــاق بزرگی 
مســکن  چالــش  اینکــه  اســت. 
امــروز، عرضــه مســکن نیســت. آن 
هــم بــه گونــه ای کــه دولــت بــرای 
آن آســتین بــاال بزند و وارد ســاخت 
ــی  ــی توجه ــذا »ب مســکن شــود. ل
بــه مخاطبیــن« ، توانایــی هــا و 
خواســت هــای آنهــا محــور کلیــدی 
ــد اســت؛ در  ــن فراین دیگــری در ای
ــن  ــی بی ــا تفکیک ــی از دوره ه برخ
برنامــه ریــزی مســکن در ســه 
گــروه اجتماعــی، مســکن حمایتــی 
و مســکن آزاد قائــل شــده انــد. 
بعنــوان مثــال در برنامــه جامــع 
ــای  ــروه ه ــه گ ــه ب ــکن توج مس
اصلــی مخاطــب مــورد توجــه قــرار 
ــای  ــه ه ــال برنام ــی عم ــت. ول گرف
بیشــتر بــه ســوی مســکن حمایتی 
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ــرد و عمــال در حــوزه  ــدا ک ســوق پی
مســکن اجتماعــی کــه اصلــی تریــن 
گروه متقاضی مســکن هســتند کاری 
صــورت نپذیرفــت. اگر میــزان توانایی 
مــردم را تفکیــک کنیــم ومتناســب با 
آن توانمندی، مســکن را در گروه های 
ــم،  ــی و آزاد ببینی ــی، حمایت اجتماع
متوجــه مــی شــویم کــه تمــام انــرژی 
مملکــت بــه ســمت مســکن آزاد 
کشــیده شــده اســت. از طرفــی 4 
ــم و از  ــی داری ــکن خال ــون مس میلی
ــهر  ــت ش ــد جمعی ــی 50 درص طرف
اجــاره نشــین می باشــند. تقابــل 
ــی روشــن اســت.  ــن دو خیل ــن ای بی
ایــن آســیب بــزرگ در بحث مســکن 

ــت. ــدی اس ــئله ج مس
»بــی توجهــی بــه نقــش برنامــه 
ــگاه شهرســازی«؛  ــزی شــهری و ن ری
ــرزمین  ــش س ــاس آمای ــم در مقی ه
ــت در  ــش جمعی ــوع پراکن )در موض
مقیــاس منطقــه ای- ناحیــه ای(، 
هــم در مقیــاس  مجموعــه شــهری و 
محلــی. برنامــه هــای جامع مســکنی 
ــد، جــدا از همــه  ــه شــده ان کــه تهی
نقــاط مثبــت و عالــی کــه داشــته اند، 
ــازی در  ــوزه شهرس ــی ح ــچ زمان هی
ــرای  آنهــا دخالتــی نداشــته اســت. ب
همیــن مــا در برنامــه مســکن مهــر، 
در مــکان هایــی مســکن ســاخته ایــم 
کــه نیــاز بــه مســکن نداشــته ایــم. و 
در قســمت هایــی هــم حجم ســاخت 
و ســاز بــه نحوی پاســخگوی نیــاز آن 

منطقــه نبــوده اســت.
اساســا هیــچ تفکیکــی، یــک مــکان 
در  صحیــح  پراکنــش  و  گزینــی 
خصــوص نیــاز مســکن در کشــور 
انجــام نشــده اســت.  بــه همیــن دلیل 
مــا عدم تعــادل عجیــب غریبــی را در 

ــم. ــی کنی کشــور مشــاهده م
در بررســی تحلیلــی کــه توســط 
ــزی  ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری س

ــا عــدم تعــادل  کشــور در ارتبــاط ب
در کشــور در نیمــه ی غربــی و 
ــت،  ــام گرف ــی انج ــه خوب ــرقی ب ش
نشــان مــی دهــد کــه مــا اساســا در 
مقیــاس برنامــه ریــزی شــهری بــه 
ایجــاد تعــادل و پراکنــش جمعیــت 
و خدمــات و زیرســاخت هــای الزم 
بــرای توســعه بــی توجــه بــوده ایــم 
ــه  ــه برنام ــم ک ــداده ای ــازه ن و اج
ریــزان شــهری در ارتبــاط بــا توزیــع 
جغرافیایــی، رســیدن به تعــادل و ... 

ــد. ــدا کنن ورود پی
ــام  ــدای تم ــع ج ــای جام ــرح ه ط
ــد،  نقــاط مثبــت و منفــی کــه دارن
باالخــره پیــش بینــی هایــی بــرای 
ــا  ــد. آی ــرده ان ــری ک ــت پذی جمعی
ــن  ــه تامی ــه برنام ــهرهایی ک در ش
مســکن مطــرح شــده، بررســی هایی 
در ایــن حــوزه انجــام داده ایــم؟ در 
حــال حاضــر هکتارهــا بــه شــهرها 
ــه  ــدون آنک ــم ب ــی کنی ــه م اضاف
ــری در  ــت پذی ــت جمعی ــه ظرفی ب
ــای  ــنهادات طرح ه ــهرها و پیش ش
جامــع توجهــی داشــته باشــیم. این 
شــیوه اقــدام موجب یک نابســامانی 
عجیبــی در شــهرها می شــود. در 
ــن  ــا ای ــور ب ــی کش ــرایط بحران ش
ــه  ــزی هــا ب وضــع وخیــم، برنامه ری
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ــوی ص نح
موجــب هــدر رفتــن منابــع و حتــی 
تخریــب ســرمایه هــای موجــود در 

شــهرها مــی گــردد.
ــش  ــد از آمای ــای بع ــاس ه در مقی
ســرزمین و طــرح هــای منطقــه ای 
ــی  ــکلی م ــن مش ــار چنی ــم دچ ه
باشــیم. در طــرح هــای تهیــه شــده 
بــرای مجموعــه هــای شــهری اعــم 
ــز و اهــواز نیــز ایــن  از تهــران، تبری
بــی توجــه بــه چشــم مــی خــورد. 
ــدود 8  ــی ح ــران جمعیت ــهر ته ش
میلیــون نفــر  را شــامل مــی شــود 
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ولــی جمعیــت مجموعــه شــهری 
ــه  ــهر روزان ــن ش ــا ای ــه ب ــران ک ته
میلیــون  کار می کنــد حــدود 14 
می باشــد. آیــا برنامه ریــزی مــا بــرای 
ــران  ــاز ته ــورد نی ــکن م ــن مس تامی
در مقیــاس شــهر برنامــه ریــزی 
ــهری؟  ــه ش ــا مجموع ــده اســت ی ش
ــران در  ــکن و مهاج ــان مس متقاضی
ــود را در  ــکن خ ــتجوی کار مس جس
پیرامــون شــهر جســتجو کــرده و بــه 
ــکونت  ــا س ــف در آنج ــکال مختل اش
ــری  ــچ تدبی ــا هی ــا م ــد. آی می کنن
مجموعه هــای  بحــث  بــه  راجــع 
شــهری اندیشــیده ایــم؟ هیــچ نظامی 
ــه  ــه حمــل و نقــل، راجــع ب راجــع ب
کنتــرل و ... اندیشــیده شــده اســت؟ 
شــهردار تهــران هیــچ کنترلــی راجــع 
بــه حریــم شــهر و عرصــه هــای 
ــدارد،  ــدی آزادگان ن ــرون از کمربن بی
بنابرایــن تمــام مســائلی کــه بــه ســر 
شــهر تهــران وارد مــی شــود ناشــی از 
بــی توجهــی بــه ارتباطــی اســت کــه 
در تهــران بــا منطقه و مجموعه شــهر 
صــورت می گیــرد. چطــور راجــع بــه 
مســکن در شــهر تهــران برنامــه ریزی 
ــث  ــه بح ــه ب ــدون توج ــود ب می ش
ــه در  ــی ک ــه شــهری و زندگ مجموع

ــود دارد؟ ــهر وج ــن ش ــون ای پیرام
در مقیــاس شــهری هــم بــه همیــن 
شــکل اســت. مــا هیــچ تفاوتــی 
نســبت بــه ظرفیــت هــا و حــوزه های 
جغرافیایــی شــهر قائــل نیســتیم. 
بــه شــکل  توانــد  مــی  مســکن 
ــل،  ــکل منفص ــه ش ــا؛ ب ــهرک ه ش
پیوســته در غالــب طــرح هــای آمــاده 
ســازی زمیــن و توســعه هــای درونــی 
بهســازی  از طریــق طــرح هــای 
و نوســازی شــهری تامیــن شــود.

کجــا در برنامــه هــای مســکن بیــن 
ــرار  ــادل برق ــت تع ــا سیاس ــن 3 ت ای
ــالش  ــال ت ــه درح ــم؟ همیش کرده ای

بــرای پرکــردن ظرفیــت هــای 
درونــی بــوده ایــم امــا یکبــاره شــهر 
جدیــدی در کنــار یــک شــهری 
ــرژی  ــام ان ــود و تم ــی ش ــاد م ایج
ــی  ــت م ــه آن ســمت هدای ــا را ب م
کنــد. یــا طــرح هــای آمــاده ســازی 
کــه در دوره ای رشــد مــی کننــد و 
باعــث ضعیــف شــدن طــرح هــای 
بهســازی و نوســازی مــی شــوند. مــا 
حتــی در مقیاس شــهری نتوانســته 
ایــم تعادلــی بیــن ایــن 3 سیاســت 
توســعه منفصــل، توســعه پیوســته 
و توســعه درونــی ایجــاد کنیــم. 
ایــن مــوارد بــر روی بحــث کارآمــد 
ــن  ــت هــای تامی ــاختن سیاس س

ــند. ــی باش ــذار م ــکن تاثیرگ مس

ــل  ــز از اوای ــی نی ــاس محل در مقی
دهــه 80 بــا تجربــه ای کــه بــا 
بانــک جهانــی بــر روی موضــوع 
ســکونتگاه هــای غیررســمی یــا بــه 
ــینی  ــیه نش ــان حاش ــر آن زم تعبی
در  ریــزی  برنامــه  بــه  داشــتیم 
ــی  ــم. ط ــه رو آوردی ــاس محل مقی
ــن  ــر از ای ــز متاث ــر نی ــه اخی دو ده
ــی  ــک خیل ــا کم ــن ب ــرد نوی رویک
ــازمان  ــه س ــا از جمل ــتگاه ه از دس
بویــژه  تهــران،  شــهر  نوســازی 
هــدف  محــالت  ســاماندهی  در 
برنامه هــای بهســازی و نوســازی 
ــن ســند توســعه  ــه تدوی شــهری ب
محــالت و برنامــه ریــزی در مقیاس 
محلــی رو آورده ایــم. امــا متاســفانه 
ــکن در  ــن مس ــای تامی ــه ه برنام
ــتراتژی  ــه اس ــم ب ــاس ه ــن مقی ای
ــاوت  ــی تف ــی ب ــای توســعه محل ه
بوده انــد. در ایــن برنامــه هــا تمامــی 
توجهــات کــه البتــه شــاید بنــا بــه 
سیاســت های درســتی هــم باشــد، 
ــعه  ــاخت و توس ــن زیرس روی تامی
خدمــات روبنایــی بوده اســت و اصال 
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ــه  ــورد توج ــا م ــکن در برنامه ه مس
ــکن  ــال مس ــی خ ــت. یعن ــوده اس نب
ــی  ــای محل ــه ریزی ه ــی در برنام حت
کــه مقیــاس ملمــوس و روشــنی 

ــت. ــان اس ــدت نمای ــه ش ــد ب دارن
کــم توجهــی سیاســت هــای مســکن 
 )affordable housing(موضــوع بــه 
ــرای  در اســتطاعت کــردن مســکن ب
گروه هــای مختلــف، محــور مهــم 
دیگــری اســت کــه بایــد مــورد نقــد 
و تحلیــل قــرار بگیــرد. در اینجــا 
تنهــا بحــث گــروه هــای کــم درآمــد 
مطرح نیســت. مســکن در اســتطاعت 
در همــه حــوزه هــا مــی توانــد مــورد 
توجــه قــرار گیــرد. بــه طوریکــه مــن 
بــا هــر میــزان توانایــی بتوانــم امــکان 
فراهــم کــردن خانــه خــود را داشــته 
باشــم. تــا بــه امــروز توجهــی در 
ــوع  ــه موض ــکن ب ــای مس ــه ه برنام
در اســتطاعت کــردن، کــه رابطــه ای 
مســتقیم بیــن درآمد خانوار و شــرایط 
نداشــته ایم.  دارد،  مســکن  تامیــن 
ــل  ــی مث ــه بحث های ــه 70 ب در ده
پــس انــداز، انبوه ســازی وکوچــک 
ــه  ــاز ب ــی ب ــی شــد. ول ســازی توجه
فراموشــی ســپرده شــدند و مــا هیــچ 
نظامــی بــرای ارتقــای توانمنــدی 
ــکن را  ــه مس ــی ب ــردم در دسترس م
تســهیالت  طرفــی  از  نداشــته ایم. 
داده شــده در مقایســه بــا میــزان 
قیمــت مســکن واقعــی نبوده انــد. 
ــه االن در  ــرایطی ک ــن ش ــا باالتری ب
ــه  ــک ب ــه نزدی ــم ک ــرار گرفته ای آن ق
ــوان تســهیالت  ــارد مــی ت ــم میلی نی
گرفــت، ایــن چــه درصــدی از قیمــت 
مســکن را بــرای یــک خانــواده تامین 
می کنــد؟ و از طرفــی کســی کــه 
ــان  ــون توم ــون،400 میلی 500 میلی
هزینــه تســهیالت دریافــت می کنــد، 
آیــا توان پرداخــت اقســاط آن را دارد؟ 
وقتــی اعــالم می کننــد خــط فقــر بــه 

بــاالی 7-8 میلیــون رســیده اســت، 
ــه  ــد ماهان ــی توانن ــور م ــراد چط اف
ــن  ــان اقســاط چنی ــون توم 7 میلی

ــد؟ ــت کنن ــهیالتی را پرداخ تس

»پاییــن آوردن قیمــت مســکن« 
یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه 
مطــرح مــی شــود و البتــه کــه 
می تــوان بــه آن نقــد وارد کــرد 
ــت از  ــه صحب ــی ک ــوص زمان بخص
ــود. در  ــی ش ــد م ــم درآم ــار ک اقش
طــول 3-4 دهــه گذشــته بــرای این 
ــت؛ ــورت گرف ــدام ص ــور 3 اق منظ

1- کوچــک ســازی، کــه در 
مســکن  سیاســت  بــه  دوره ای 
ــازی  ــوه س ــداز، انب ــس ان ــاک ) پ پ
ــد و  ــه ش ــازی( گفت ــک س و کوچ
تقلیــل مســاحت واحــد هــا بــه 80-

70 متــری و بعــد از آن 50 متــری، 
ــه  30 متــری و اخیــرا کــه راجــع ب
مســکن 20 متــری و ... حــرف مــی 
زنیــم! مخالــف کوچــک ســازی 
نیســتم، ولــی اینکــه مــا فقــط بــه 
ــوع  ــازی موض ــک س ــتناد کوچ اس
را دنبــال کنیــم سیاســت درســتی 

ــت. نیس

2- کاهــش قیمــت زمیــن؛ مثال 
بــرای اینکــه قیمــت زمیــن کاهــش 
ــان هــا مســکن  پیــدا کنــد، در بیاب

می ســازیم.

ســازی؛  ارزان  سیاســت   -۳
گمــان کــرده ایــم کــه مســکن 
کــم  بایــد  درآمــد  کــم  گــروه 
کیفیــت تریــن و ... باشــد. و ایــن 3 
مــورد سیاســت هایی بــوده انــد کــه 
در دوره هــای قبــل دنبــال کرده ایــم.

 » کیفیــت«؛ در تمــام طــول 
ایــن دوره هــا شــاید از ســرپناه 
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بــه موضــوع مســکن رســیده باشــیم 
ولــی بــه خانــه نرســیده ایــم. یعنــی 
اگــر ایــن 3 واژه را بــا مفهــوم کیفیــت 
ــکن )  ــرپناه، مس ــم؛ س ــک کنی تفکی
مفهــوم ســاختمانی آن( و خانــه ) 
جایــی کــه تمــام کیفیــت هــای الزم 
را کــه در گذشــته )7-8 دهــه پیــش( 
ــن  ــم را تامی ــوده ای از آن برخــوردار ب
کنــد، از خانــه خبــری نیســت. اصــال 
توجهــی بــه این موضوع نشــده اســت. 
خیلــی از ســاخت و ســازهایی کــه در 
ــکن  ــن مس ــای تامی ــب برنامه ه غال
انجــام مــی شــود، ســرپناه اســت نــه 
خانــه، حتــی ســاختمان مســکن هــم 
نیســتند. و در اینجــا اشــاره بــه نقــش 
آفرینــی دانشــگاه و حرفــه مــی کنــم.

ــش  ــایر نق ــان«: س ــش آفرین »نق
ــا  ــا کج ــه ه ــن برنام ــان در ای آفرین
هســتند؟ آیــا فقــط وزارت مســکن و 
ــازی  ــازی ) وزارت راه و شهرس شهرس
فعلــی( متولــی بحــث مســکن اســت 
؟ یــک ســکونتگاهی کــه مــی خواهد 
اســم محلــه روی آن گذاشــته شــود، 
ــک  ــه ی ــا ســاختن مســکن ب ــا ب تنه
محلــه تبدیــل نمی شــود. ایــن محله 
ــد زیرســاخت اســت. نیازمنــد  نیازمن
خدمــات روبنایــی و فضــای عمومــی 
اســت. تــا زمانــی کــه ایــن موضوعات 
در کنــار ســاخت مســکن انجــام 
نگیــرد، اســم زیســتگاهی بــه عنــوان 
محلــه بــا انتظاراتــی کــه از آن داریــم 
بــه خــود نمــی گیــرد. اینجاســت کــه 
نهادهــا، ســازمان هــا، شــهرداری هــا 
و دســتگاه هایــی کــه تامیــن کننــده 
زیرســاخت هســتند نقــش پیــدا مــی 
ــیاری از  ــر بس ــکن مه ــد. در مس کنن
ــد  ــده ان ــاخته ش ــا س ــاختمان ه س
ولــی کســی امــکان زیســت را در آن 
ســاختمان هــا نداشــته اســت، چــون 
ــرای آن  ــی ب ــات زیربنای ــچ خدم هی

ــد  ــا بای ــذا م ــود. ل ــده ب ــن نش تامی
در سیاســت هــای خــود، حتمــا بــه 
نقــش هــا و نقــش آفرینــان مختلف 

توجــه جــدی داشــته باشــیم.

ــی  ــه بخش ــی ب ــم توجه »ک
ــه و  ــان، حرف ــش آفرین از نق
دانشــگاه«؛ بــه میزانــی کــه بایــد 
ــدان و دانشــگاهیان را در  ــه من حرف
ایــن عرصــه هــا دخیــل مــی کردیم 
توجــه نکــرده ایــم. چــرا نبایــد 
نســبت به مفهــوم واحد همســایگی 
و محلــه ســرفصل هــای روشــنی در 
دروس آموزشــی داشــته باشــیم. 
چــه مــدت از ورود گرایشــی بــه نــام 
ــا در  مســکن گذشــته اســت؟ صرف
دو دانشــگاه پــارس و دیگــری علــم 
و صنعــت. و چنــد دهــه از سیاســت 
گــذاری هــای مســکن مــی گــذرد 
ــن  ــی در ای ــوز متخصصین ــی هن ول
ــن خــال بســیار  ــم؟ ای عرصــه نداری
محتواهــای  بــه  اســت.  جــدی 
درســی و نقشــی کــه دانشــگاه مــی 
ــای  ــت ه ــن کیفی ــد روی تامی توان
ــم.  ــه کنی ــد توج ــته باش الزم داش
آیــا اساســا در بحــث هــا بــه مفهــوم 
ــه و برنامــه ریــزی در مقیــاس  محل
محلــه توجــه کــرده ایــم؟ آیــا 
حرفــه منــدان راجــع بــه الگوهایــی 
متناســب بــا اصولــی کــه از گذشــته 
وجــود داشــته و در تــداوم بــا اصــول 
گذشــته و ســنت معمــاری گذشــته 
بــوده انــد، توجــه داشــته انــد؟ آیــا 
راه حلــی ارائــه داده انــد؟ خیــر! 
ــو را  ــه شوشــتر ن ــک  تجرب ــا ی تنه
داشــته ایــم کــه بــه دالیــل خــاص 
خــود دچــار ناکارآمــدی هایــی 
شــده اســت. حتــی در ایــن مفاهیم 
ســعی نکــرده ایــم دانشــگاهیان 
ایــن وادی  و حرفه منــدان را وارد 
کنیــم. و متقاضــی ارائــه راه حــل از 
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ــا باشــیم. طــرف آنه
بــه نظــر مــی رســد کــه هــر کــدام از 
ایــن بندهــا مــی توانــد یک پیشــنهاد 
روشــنی روبــروی خــود داشــته باشــد. 

حمایتــی،  نقــش  بایــد  دولــت   -
نظارتــی و تســهیلگری داشــته باشــد. 
ــه  ــد و ب ــاال بزن ــتین ب ــه آس ــه اینک ن
ــکن  ــون مس ــاخت 4 میلی ــال س دنب
باشــد. بایــد گفــت بخــش خصوصــی 
ایــن توانایــی را در مملکــت دارد و باید 
ایــن مــورد بــه عهده بخــش خصوصی 
قــرار گیــرد. ولــی نــه تــا زمانــی کــه 
دولــت رقیــب آن باشــد. دولــت بایــد 
روی تامین تســهیالت و همــراه کردن 
ــهیالت  ــت تس ــرای پرداخ ــا ب بانک ه
کار کنــد. دولــت بایــد تمــام تمرکــز 
خــود را بــر نقــش حمایتــی، نظارتــی 
و تســهیلگری بــرای کنتــرل و ارتقــاء 

ــذارد. ــا بگ برنامه ه

متناســب  بایــد  برنامه ریزی هــا   -
ــا  ــا واقع ــرد. آی ــا تقاضــا صــورت گی ب
ــور  ــا مح ــا تقاض ــای م برنامه ریزی ه
اســت؟ آیــا مخاطبیــن را بــه درســتی 
ــاد  ــناخت ایج ــر ش ــیم؟ اگ می شناس
شــده بــود، بــا ایــن درصــد از جمعیت 
اجــاره نشــین مواجــه نبودیــم و از 
طرفــی4 میلیــون مســکن خالــی. بــه 
ــاس  ــه در مقی ــی چ ــع جغرافیای توزی
ســرزمین چــه در مقیــاس منطقــه ای 
ــش  ــه نق ــم. ب ــه کنی ــهری توج و ش
طرح هــای جامــع و تفصیلــی و ســایر 
اســناد کــه بــه ایــن توزیــع جغرافیایی 
در مقیــاس هــای مختلــف پرداخته اند 
ــا را  ــم. و برنامه ریزی ه ــرام بگذاری احت
متناســب بــا اســنادی کــه در آن 
مقیــاس بــه آن پرداختــه شــده انجــام 

دهیــم.
ــا  ــت ب ــا، هوی ــت و ارتق ــه کیفی - ب
ــه  ــگاه و حرف ــش دانش ــر نق ــد ب تاکی

ــم.  ــه کنی توج

- توجــه بــه راه حل هــای خالقانه ای 
کــه می توانــد بــه سیاســت های مــا 
کمــک کنــد داشــته باشــیم. امــروزه 
دنیــا تجربه هــای خیلی ارزشــمندی 
در مــواردی چــون؛ ســاخت مســکن 
تدریجــی، ســاخت مســکن مــدوالر، 
ســاخت مســکن منعطــف و ... دارد. 
ــالق،  ــراح خ ــک ط ــی ی ــال وقت مث
 ،»Alejandro Aravena«ــا ــدرو اراوِن الخان
معمــار شــیلیالیی، بــا نگاه به شــیوه 
ســاخت مــردم در ســکونتگاه هــای 
غیــر رســمی، آن را تبدیل به روشــی 
ــی  ــکن تدریج ــاخت مس ــرای س ب
ــم؟  ــی توانی ــا نم ــرا م ــد، چ می کن
یــک نــگاه تدبیر شــده و تفکر شــده 
کــه ایــن امــکان را متناســب بــا توان 
مــردم ایجــاد مــی کنــد تــا مســکن 
ــا  ــازند. حتم ــی بس ــود را تدریج خ
بایــد تمام ســاختمان ســاخته شــود 
تــا پروانــه بگیــرد؟ راه حل هــا وجود 
داشــته و مــی تــوان آنها را متناســب 

بــا زمینــه اعمــال شــوند.

- بایــد همــه نقــش آفرینــان  ایفــای 
ــه  ــی ک ــد. دســتگاه های نقــش کنن
ــی  ــات روبنای ــده خدم ــن کنن تامی
هســتند. مدرســه، درمانگاه، پــارک و 
... مــی ســازند، دســتگاه هایــی مثل؛ 
شــهری،  مدیریــت  و  شــهرداری 
ــن  ــای تامی ــتگاه ه ــارش دس در کن
ــعه  ــا و توس ــاخت ه ــده زیرس کنن
فضاهــای عمومــی و ... می تواننــد در 

کنــار یکدیگــر عمــل کننــد. 

-بــه برنامــه ریــزی در مقیــاس 
ــه  ــایگی و خان ــد همس ــه، واح محل
ــر دانشــگاهیان، حرفــه  ــا تاکیــد ب ب
منــدان توجــه کنیــم. مقیــاس 
برنامه ریــزی خــود را محلــه مبنــا و 
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در آن مقیــاس برنامــه ریــزی کنیــم. 

- و نهایتــا راه انــدازی یــک نظــام 
پایــش، نظــارت وکنتــرل کــه بســیار 
ــی  ــر دولت ــت. اگ ــت اس ــز اهمی حائ
در هــر گرایشــی مــوارد موفــق و 
ــت،  ــه داده اس ــی را ارائ ــکات مثبت ن
آن تاثیــر را دنبــال کنیــم. و اگــر کار 
اشــتباهی صــورت گرفتــه اســت، آن 
ــور  ــه ط ــم. ب ــرار نکنی ــاره تک را دوب
مثــال، در بحــث تخریــب بافــت هــای 
تاریخــی بــا فــرض اینکــه مــی توانند 
مســکن  تامیــن  بــرای  ظرفیتــی 
باشــند، اشــتباهات دهــه 70 را دوباره 
تکــرار مــی کنیــم. در مقیــاس خیلی 
گســترده اگــر ســال 73، 273 هکتــار 
ــر 107 شــهر در  ــغ ب ــروز بال ــود، ام ب
مقیــاس خیلــی گســترده تــر هــدف 
تخریــب بولدوزرهــا قــرار گرفتــه انــد. 
ــت  ــه یاف ــد ب ــی توان ــش م ــام پای نظ
انــدوزی، تــداوم نــکات مثبــت و 
پرهیــز کــردن از اشــتباهات گذشــته 

منجــر شــود.

 غفوری)پژوهشــگر شــهری(: 
ــما  ــات ش ــر، در توضیح ــم دکت خان
بــه خوبــی مشــهود بــود کــه تقریبــا 
ــای  ــک ه ــا، ده ــت ه ــام دول در تم
1و2 بــی بهــره مانــده انــد. بــا توجــه 
بــه آن چیــزی کــه رخ داه اســت، 
ــک از  ــدام ی ــای ک ــه ه ــما برنام ش
ــه  ــا ب ــده را ت ــرح ش ــای مط دولت ه
ــی  ــر م ــر و کارآمدت ــق ت ــروز موف ام

ــد؟ دانی
زارعیــان: بــا نگاهــی کلــی در ایــن 40 
ــیارکمی  ــت بس ــاهد موفقی ــال، ش س
در زمینــه تامیــن مســکن و حــل 
مســئله مســکن بــوده ایــم. بــه ایــن 
دلیــل کــه، یــک پارادایــم کلــی بــرای 
ــا  حــل مســئله مســکن درکشــور م
وجــود نــدارد. هــر دولتــی از ابتــدای 

دســتاوردهای  تخریــب  انقــالب، 
خــود  وظیفــه  را  قبــل  دولــت 
گماشــته اســت. یــک مــدت از زمان 
آن دولــت وقــف نقــد دســتاوردهای 
دولــت قبلــی و زمانــی بــرای انجــام 
اقدامــی دقیقــا در نقطــه مقابــل 
ــه عنــوان  دولــت قبلــی می شــود. ب
مثــال؛ در دوره آقــای خاتمــی وقتی 
ــاکن  ــاره داری و مس ــئله ی اج مس
اســتیجاری مطــرح شــد، تمــام هــم 
ــژاد  ــدی ن ــای احم ــت آق ــم دول وغ
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــاکن ملک ــر مس ب
نبایــد  مســکن  مســئله  اساســا 
فقــط بــه شــکل ملکــی حــل شــود. 
بســیاری از کشــورهای اروپایــی کــه 
ــئله  ــام مس ــه ن اصــال مســئله ای ب
مســکن ندارنــد، 80-70 درصــد 
افــراد اجــاره نشــین هســتند. و آنهــا 
سیســتم های دیگــری را بــرای حــل 
ایــن مســئله در نظــر گرفته انــد. 
زمانــی کــه آقای احمــدی نــژاد وارد 
ــی  ــر مســکن ملک ــا ب ــدند، صرف ش
ــای  ــد: دولت ه ــد و گفتن تاکیدکردن
کــم  گروه هــای  قبلــی مســکن 
درآمــد را نادیــده گرفته اند و شــروع 
بــه ســاخت و ســاز کردنــد. در دولت 
ــی  ــه اقدامات ــز ب ــی نی ــای روحان آق
کــه در دولــت آقــای احمــدی نــژاد 
انجــام شــده بــود و بــرای فــرار از آن 
انتقــادات دســت بــه نقــد کارهایــی 
کــه در آن دولــت انجــام شــده بــود 
زدنــد. و امروزکــه دولــت جدیدکامال 
دســتاوردهای دولــت قبلــی را کنــار 
ــه  ــدی را ارائ ــه ی جدی زده و برنام

مــی دهــد.
نظــام پایــش و بررســی تصمیمــات، 
نــه تنهــا در حــوزه مســکن کــه در 
هیــچ حــوزه ای اساســا وجــود ندارد 

ــود. و خــال آن احســاس می ش
اگــر بخواهیــم علــت ایــن مســئله را 
جســتجو کنیــم، اساســا در کشــور 
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مــا بــرای مســائل کالن و موضوعــات 
کالنــی کــه وجــود دارد، راه حــل 
جــدا در نظــر گرفتــه نمــی شــود. بــه 
همیــن دلیــل هــر دولتــی برنامــه ی 
خــود را جــدا از آن پژوهــش هــا و نگاه 
هایــی کــه بدرســتی آنهــا را بررســی 
کــرده، انجــام می دهــد. علــت را مــی 
تــوان فقــدان نظــام حزبــی در کشــور 
دانســت. کشــور مــا اساســا حــزب بــه 
معنــای واقعــی کلمــه وجــود خارجی 
ــه در حــزب  ــی ک ــه های ــدارد. برنام ن
تدویــن مــی شــود بــه صــورت یــک 
ــد  ــگاه بلن ــک ن ــی و ی کار کارشناس
مــدت صــورت مــی گیرنــد. و کســانی 
کــه بــه عنــوان رئیــس جمهــور 
انتخــاب مــی شــوند، حتمــا بایــد در 
ــه  ــد و ب ــت کنن ــوب حرک آن چارچ
حــزب پاســخگو باشــند. حــزب هــم 
ــه آن را  ــی ک ــه مردم ــع ب ــد درواق بای
انتخــاب کــرده انــد، پاســخگو باشــد. 
ــراد  ــدام از اف ــه هرک ــی ک ــی زمان ول
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــرای انتخاب ب
یــک وعــده پوپولیســتی مــی دهــد، 
یکــی وعــده حــل مشــکل بــورس را 
ــا را  ــی یارانه ه ــد. یک ــی ده 3 روز م
ــد.  ــده می ده ــان وع ــزار توم 500 ه
هرکــس بــه هــر میزانــی کــه در 
چارچــوب مشــکالتی کــه مــردم 
ــان  ــه گریب ــت ب ــاش دس ــه باه روزان
ــا  ــد ت ــی دهن ــی م هســتند وعده های
ــد، و  ــذب کنن ــتری را ج ــوام بیش ع
زمانــی که مســئله هــای جامعــه را در 
چارچــوب آن وعده هــای پوپولیســتی 
ببیننــد در واقــع یک دانشــی انباشــته 
نمی شــود و برنامه هایــی نیســتند کــه 
بــه شــکل سلســله مراتــب ادامــه داده 
ــن مســئله حــل شــود.  ــا ای شــوند ت
ــر از  ــر اول پ ــه نف ــه ای ک شــبیه چال
ــدی آن  ــر بع ــد و نف ــی کن ــاک م خ
را خالــی مــی کنــد و دوبــاره ســیکل 
باطلــی بــرای حــل آن مســئله اتفــاق 

می افتــد. بــه همیــن دلیــل بــه 
ــم  ــم بگویی ــی توانی ــی نم ــور کل ط
ــکن از  ــای مس ــدام برنامه ه ــه ک ک
ابتــدای انقــالب، برنامه هــای موفقی 
بوده انــد. اگــر برنامــه ی مســکن مــا 
ــا،  ــین م ــیه نش ــود، حاش ــق ب موف
غیــر  ســکونتگاه های  ســاکنین 
رســمی مــا نبایــد 12 میلیــون نفــر 
ــواه آمارهــای رســمی باشــد.  ــه گ ب
ــا  ــد م ــت ناکارآم ــم باف ــر حج اگ
طبــق مطالعاتــی باشــد کــه انجــام 
گرفتــه اســت، در ارتبــاط بــا زلزلــه 
ی تهــران کــه اگــر خــدای ناکــرده 
رخ بدهــد، چــه میــزان کشــته 
خواهیــم داشــت و بــه چــه صــورت 
خدمــت رســانی اقــدام نخواهد شــد 
ــی ها  ــق بررس ــاه طب ــک م ــا ی و ت
... قطــع  و  بــرق  سیســتم آب و 
ــای  ــش بینی ه ــود و پی ــد ب خواه
ناگــواری در ایــن رابطــه انجــام 

ــه اســت. گرفت
موفقــی  برنامه هــای  مــا  اگــر 
ــد مشــکالتی کــه در  داشــتیم، نبای
ــه روز  ــم روز ب ــکن داری ــه مس زمین
بیشــتر شــده باشــد. موضوع مسکن 
زیرمجموعــه یکســری از موضوعــات 
ــه آن  ــی ک ــا زمان ــت. ت ــر اس دیگ
ــد،  ــود دارن ــور وج ــائل در کش مس
حــل کــردن آن موضوع، نــگاه به آن 
موضــوع و ورود دولــت به آن موضوع 
ــرای جــوش  ــه ب ــل آن اســت ک مث
ــاری  ــار بیم ــیکه دچ ــورت کس ص
ســرطان اســت دنبــال راه حــل 
باشــیم! درواقــع مســئله ی مســکن 
کــم درآمــد و عــدم اســتطاعت افراد 
ــه  ــرای حــل مســئله ی مســکن ب ب
ــه  ــی جامع ــادی کل ــتم اقتص سیس
برمی گــردد. پــس صرفــا تســهیالت 
ــتند. اوال آن  ــا نیس ــتر، راهگش بیش
ــخگو  ــاز پاس ــه آن نی ــهیالت ب تس
ــب  ــود آن موج ــا خ ــتند. ثانی نیس
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ــد  ــه خواه ــورم در جامع ــوع ت ــک ن ی
بــود. دولــت بجــای اینکــه خــود را در 
نقــش یــک پــدر در نظــر بگیــرد و بــه 
دنبــال ســاخت مســکن باشــد، بایــد 
ــته  ــهیلگر را داش ــر و تس ــش مدی نق
ــرای ایــن  و برنامــه ریــزی درســتی ب
ــورت  ــه ص ــد. و ب ــام ده ــئله انج مس
ــائلی  ــد مس ــت بای ــه حاکمی مجموع
ــه عنــوان مســائل  از ایــن دســت را ب

ــد.  ــی ببینن کل

غفــوری: جنــاب دکتــر، بــا توجــه به 
مطــرح شــدن بحــث پایــش، بــه نظر 
شــما مصوبه شــورای عالــی معماری و 
شهرســازی روی تصویــب آییــن نامــه 
ــه ای روی  ــد از وقف ــه بع ــی ک اجرای
ــه و روی  ــاده 54 پرداخت ــوع م موض
پایــش و ارزیابــی تاکیــد کــرده اســت، 

ــد؟ ــر باش ــد موث می توان

ایــزدی: بــا توجــه بــه تجربــه کاری 
خــودم در دوره ای کــه مســئولیت 
معاونــت شهرســازی را در وزرات خانه 
بــر عهــده داشــتم، از ابتــدای شــروع 
ــرای  یکــی از بزرگتریــن ســوال هــا ب
مــن ایــن بــود کــه مجموعــه مصوبات 
چــه  شهرســازی  عالــی  شــورای 
ــد؟  ــی دهن ــی را پوشــش م حوزه های
و چــرا ایــن حــوزه هــا عملیاتــی 
ــش اول  ــد؟ در بخ ــده ان ــی نش اجرای
ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوال ها ب س
ــن  ــل از م ــن قب ــام معاونی ــه تم ک
بــه نــکات حائــز اهمیتــی توجــه 
ــازی  ــب س ــث مناس ــد. بح ــرده ان ک
ــن،  ــرای معلولی ــهری ب ــای ش فضاه
بحــث معمــاری ایرانــی اســالمی، 
بحــث هویــت و موضوعــات مختلف از 
ایــن بخش مصوبــات بســیار خوبی در 
شــورای عالــی شهرســازی داشــته ایم 
ــط  ــف توس ــای مختل ــه در دوره ه ک
معاونیــن صــورت پذیرفته اســت. ولی 

وقتــی بــه شــهرها نــگاه مــی کنیــم 
ــی  ــده نم ــات دی ــری از آن مصوب اث
شــود. چــرا؟ بــرای اینکــه مصوبــات 
ــذار  ــت گ ــع سیاس ــن مرج باالتری
در حــوزه شهرســازی بنــام شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری ایران، 
تحقــق پیــدا کنــد، بایــد گام هــای 
ــود و  ــپری ش ــرای آن س ــدی ب بع
حداقــل دســتگاه هایــی کــه در 
تصویــب آن ســند همــراه بــوده 
انــد، بــا ایــن مصوبــه همراهــی 
از  بایــد  پایــش  اساســا  کننــد. 
کلیــدی تریــن مخاطــب یعنــی 
ــا ســطوح  ــرد ت ــردم صــورت بگی م
کالن تــر کــه ســایر دســتگاه هــای 
ــه نظــر مــی  دولتــی و... هســتند. ب
ــتر  ــا بیش ــات م ــه مصوب ــد ک رس
ــی  ــای خوب ــه ی یکســری حرف جنب
در کتابچه هــا مــی مانــد و هــر 
ــع تراشــی  ــرای مان ازگاهــی تنهــا ب
ــه  ــم. وگرن ــگاه مــی کنی ــه آنهــا ن ب
بــرای تحقــق آنها نیــاز بــه اقدامات و 
تعهداتــی که دســتگاه های مســئول 
بپذیرند وجود دارد. به شــخصه روی 
ایــن موضــوع دچــار تردیــد هســتم. 
کــه هــم قوانینــی کــه بــرای اجرای 
سیاســت الزم اســت اجرایــی شــود، 
و هــم دســتورالعمل هایــی کــه باید 
راهنماهــای الزم خــود را داشــته 
ــناد  ــن اس ــب ای ــه ترتی ــد. و ب باش
ــد زمینــه آن سیاســت هــا  نمی توان
ــا  ــت ه ــد و در سیاس ــم کن را فراه
دســتورالعمل هــای روشــنی حتــی 
ــه  ــا، ب ــت ه ــده آن سیاس دربرگیرن
ــع  ــه طب ــورد. و ب ــی خ ــم نم چش
ــا  ــناد راهنم ــررات، اس ــط ومق ضواب

ــدارد.  ــود ن وج
اگــر ایــن مــوارد فراهــم شــود، بلــه. 
ــا تحقــق آن  درغیــر ایــن صــورت ب
ــت.  ــم داش ــه خواهی ــی فاصل خیل
ضمــن اینکــه ایــن نظــارت و پایــش 
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ــه  را تنهــا بــه خــود وصــل نکنیــم. ب
ایــن پایــش می توانــد بــه  نظــر 
واســطه ی مــردم اتفــاق افتــد و آگاهی 
و دانشــی کــه مــی تواند از آن ســمت 
وارد شــود. بــه صــورت مطالبــه ای که 
ــه  ــم ب ــه ه ــن زمین ــفانه در ای متاس
ــل  ــد عم ــگ و ناکارآم ــدت کمرن ش

کرده ایــم.

غفــوری: واقعیتــی کــه وجــود 
ــام  ــا تم ــه تقریب ــت ک ــن اس دارد ای
تجــارت شهرســازی و توســعه امــالک 
ــا در  ــال ه ــن س ــام ای ــول تم در ط
انحصــار دولــت بــوده اســت و بخــش 
ــته  ــهمی نداش ــچ س ــی هی خصوص
اســت. در بخــش انبــوه ســازی و 
ــن  ــم کمتری ــاختمان ه ــت س صنع
ســهم بــرای بخــش خصوصــی بــوده 
ــا  ــی هــا هــم کــه تقریب اســت. تعاون
ــن  ــده اند. در چنی ــته ش ــار گذاش کن
توانایــی  نهادهــا  ایــن  شــرایطی 
ــزرگ اقتصــادی  ــش ب ــن آن نق گرفت
ــا  ــا ب ــه نظــر شــما آی را نداشــته اند. ب
ــای کوچــک در ســطح  ایجــاد نهاده
تعاونــی هــای  ایجــاد  و  محــالت 
ــش  ــم آرام آرام بخـ ــی می توانی محل
خصوصــی را توانمندکــرده تــا بتوانــد 
نقــش هــای بزرگتــری را بــازی کنــد. 
و آیــا اصــال ظرفیــت تئوریــک و دانش 
ــی و  ــای اجتماع ــا رفتاره ــاق ب انطب
ــا  ــم ت ــران را داری ــردم ای اقتصــادی م
بتوانیــم چنیــن نهادســازی هایی را 

ــم؟ ــام دهی انج

ایــزدی: بلــه. تاکیــد بــر نقــش 
نهــادی بنــام توســعه گــر اســت. بــه 
طــور مثــال توجــه بــه توســعه گرهای 
ــن  ــا ای ــور م ــه در کش ــی. البت محل
مــورد وجــود دارد ولــی هیــچ زمانــی 
تبدیــل بــه یــک نهــاد رســمی، 
ــارت  ــرل و نظ ــت، کنت ــورد حمای م

قــرار نگرفتــه اســت. زمانــی نهــادی 
ــش را  ــن نق ــود ای ــرده ب ــعی ک س
ــا اعتمادســازی مــردم در یکــی از  ب
ــه  ــا و شــروع ب ــران ایف محــالت ته
ســاخت و ســاز کنــد. از طریــق 
ســرمایه ای خــرد کــه بــا بازگشــایی 
ــی کــه خــود  حســاب و تامیــن مال
مــدل خالقانــه ای بــود، بــه ســاخت 
ــی  ــت های ــه ی کیفی ــاز و ارائ و س
قابــل قبول در ســطح محلی دســت 
پیــدا کننــد. بــه نظــر می رســد کــه 
توســعه گــر مــی توانــد بــه عنــوان 
ــوان  ــه عن ــه اوال ب ــادی ک ــک نه ی
بخــش خصوصــی ایفــای نقــش 
می کنــد و مــردم را بالفاصلــه در 
کنــار خــود همــراه می کنــد و ثانیــا 
ــار و مســئولیتی کــه انتظــار مــی  ب
ــی از روی دوش  ــاظ اجرای رود از لح
دولــت برداشــته شــود را برمــی دارد. 
انبــوه ســازان مــا هنــوز تبدیــل بــه 

ــده اند.  ــر نش ــعه گ ــک توس ی

بــه  دکتــر،  خانــم  غفــوری: 
ــگاه در  ــاد دانش ــهم نه ــما س نظرش
ــا  ــکن ت ــای مس ــت گذاری ه سیاس
کجاســت؟ بــا توجــه بــه اینکــه مــا 
در تجــارب جهانــی کشــوری مثــل 
ژاپــن را داریــم کــه دانشــگاه هــا هم 
در مباحــث توانمندســازی و هــم در 
تدریجــی مالــک کــردن اقشــار 
مختلــف و نیازســنجی هــا نقــش پر 
رنگــی را در پژوهــش هــا ایفــا مــی 
ــران چقــدر تاثیرگــذار  کننــد، در ای

ــت؟ اس
بخــش  و  دانشــگاه  زارعیــان: 
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــش نق پژوه
پیگیــری سیاســت هــای حوزه هــای 
مختلــف دارد. ولــی اساســا نــه تنهــا 
در حــوزه مســکن کــه در هیــچ 
ــه  ــی ک ــد اورگانیک ــوزه ای پیون ح
ــگاه و  ــاد دانش ــن نه ــت بی می بایس
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حــوزه علــم و پژوهــش بــا حــوزه اجرا 
سیاســت گذاری  و  برنامه ریــزی  و 
ــاق  ــد، اتف ــته باش ــود داش کالن وج
نیفتــاده اســت. و دولــت ها و دانشــگاه 
هــر کــدام راه خــود را رفته انــد و 

ــرار نشــده اســت. ــدی برق پیون
دربعضــی از حــوزه هــا دانشــگاه 
ــت.  ــده اس ــته و وارد ش ــل داش تمای
ریــزی  برنامــه  حــوزه  در  مثــال 
مســکن بــه شــدت بــه مســئله تامین 
ــان،  ــت متخصص ــان و تربی متخصص
کســانی کــه بــا دیــد برنامــه ریــزی به 
حــوزه مســکن ورود پیــدا کننــد، نیاز 
ــه االن  ــا ب ــاز ت ــن نی ــی ای ــم. ول داری
دیــده نشــده اســت. خــود نهــاد اجــرا، 
ــی  ــاد سیاســت گــذاری هــم خیل نه
بــه دنبــال ایــن موضــوع نبوده اســت.

ــه  ــن نشســتی ک ــال ای ــور مث ــه ط ب
ــگاه  ــی دانش ــت و هماهنگ ــا زحم ب
انجــام شــده اســت. یــک نشســتی بــا 
مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه بــرای 
طــرح موضوعاتــی کــه در موضــع اجرا 
مهــم و اساســی هســتند مطــرح مــی 
شــود. و اینکــه دانشــگاه ایــن نقــش را 
بــرای خــود تعریــف مــی کندکــه بــه 
جــای اینکــه یــک نقــش حاشــیه ای 
و منفعــل در سیاســت گذاری هــا 
باشــد، بصــورت فعــال ورود پیــدا 
بــرای  را  مســئله  ایــن  و  کنــد 
ــاالن در  ــجویان و فع ــاتید و دانش اس
حــوزه  پژوهــش و علــم بــاز کنــد تــا 
زمینــه ای بــرای اندیشــیدن بــوده و در 
رســاله هــا وکارهــای پژوهشــی لحاظ 
کننــد و ایــن خدمــت را بــه نهــاد اجرا 
داشــته باشــند. و از طرفی یــک رابطه 
دو ســویه اســت. نمــی شــود کــه یک 
نهــادی بــرای نزدیکــی بــه ایــن حوزه 
ــی را  ــری خدمات ــد، یکس ــالش کن ت
ــا  ــی تقاض ــی از طرف ــد ول ــه ده ارائ
وجــود نداشــته باشــد. یعنــی از یــک 

طــرف عرضــه وجــود داشــته باشــد 
ولــی تقاضــا وجــود نداشــته باشــد.

اساســا اگــر کــه تعامــل بیــن 
دانشــگاه و حــوزه اجــرا و سیاســت 
گــذاری صــورت گیــرد، مانــع از 
تکــرار اشــتباهات و روش هایــی 
اســت کــه در دولــت هــای گذشــته 
ــه  ــف از جمل ــای مختل در حــوزه ه
ــی  ــا زمان ــم. م ــته ای ــکن داش مس
ــه  ــد ک ــم ش ــتباه خواهی ــار اش دچ
ــه تجربیــات گذشــته،  بــی توجــه ب
کــه مــی توانســت در معــرض نقــد، 
ــرد و  ــرار گی ــی ق ــش و بازبین پژوه
بــدون توجــه بــه تبعــات اجتماعــی 
ــاره  ــه، دوب ــرای جامع ــادی ب اقتص
تصمیــم بگیریــم و چــرخ را از نــو به 

ــم. ــا کنی پ
بــه همیــن علــت برگــزاری چنیــن 
نشســت هایــی کــه نشــان از ایفــای 
نقــش مســئوالنه دانشــگاه در حــوزه 
اجتماعــی و سیاســت گذاری اســت، 
ــد مهــم و جــای تشــکر و  مــی توان

تقدیــر دارد.

ــه نظــر  ــر ب ــاب دکت ــوری: جن غف
شــما بدتریــن عملکــرد متعلــق بــه 

ــت اســت؟ ــدام دول ک

ایــزدی: مــن از ســهم خــود عــادت 
بــه خــوب و بــد دیــدن موضوعــات 
نداشــته ام. بــه نظــر مــی رســد 
ــوت  ــت هــا نقــاط ق کــه تمــام دول
ــتند.  ــادی داش ــف زی ــاط ضع و نق
مثــال در حــوزه تخصصــی خــود، در 
ســال 92 بازآفرینــی، تحــت عنــوان

Urban regeneration را بر اساس 
ــل  ــی و تحلی ــیب شناس ــک آس ی
ــته  ــه سیاســت های گذش نســبت ب
مطــرح کردیــم. وقتــی شــما تجربــه 
بانــک جهانــی را بررســی می کنیــد، 
در بحــث ســکونتگاه هــای غیــر 
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رســمی شــاهد ورود ادبیــات توانمنــد 
ســازی بــه کشــور) در دهــه 80( 
ــا  ــه م ــتادی ک ــه هش ــتیم. ده هس
ــه آن انتقــاد داریــم  خیلــی نســبت ب
و بــه لحــاظ رویکــردی نقدهــای 
فراوانــی داریــم، درحالیکــه در آن 
دولــت وارد یــک عرصــه جدیــد تحت 
عنــوان توانمند ســازی و مقتدرســازی 
ــاس  ــده و در مقی ــی ش ــع محل جوام
محلــه شــروع بــه فعالیــت کــرده ایــم 
ــای بســیار  ــک نقطــه و مبن ــن ی و ای
ــط آن در  ــرای بس ــت ب ــی داش خوب
سیاســت بازآفرینــی شــهری و یــا 
اتفاقاتــی کــه در دیگــر دوره هــا افتاد؛ 
مثــال فاجعــه بارتریــن سیاســت کــه 
ــه از  ــاد ک ــاق افت ــاد اتف ــه هفت در ده
ــوان  ــت تحــت عن اراضــی داخــل باف
سیاســت تجمیــع بــه عنــوان فرصتی 
اســتفاده  مســکن  تامیــن  بــرای 
ــه  ــل ب ــل تبدی ــی در عم ــد، ول کردن
بــزرگ تریــن عامــل در تخریــب 
ــد. یعنــی  بافــت هــای شــهری گردی
ــوان  ــت می ت ــک ظرفی ــوان ی ــه عن ب
تفکــر کــرد، کــه شــهر از درون هــم 
ــا  ــد. ام ــدا کن ــعه پی ــد توس می توان
ــذا  ــه. ل ــزم و برنام ــا آن مکانی ــه ب ن
سیاســت ممکــن اســت سیاســت 
درســتی باشــد، امــا در عمــل ممکــن 
اســت مکانیزمــی ســبب تخریــب 
بافــت تاریخــی بیــش از 40 تــا شــهر 
در 40 محلــه شــود. لــذا نقــاط ضعــف 
و قــوت زیــادی وجــود داشــته اســت. 
ــی در  ــای روحان ــت آق ــال در دول مث
ــود  ــی وج ــک همراه ــال اول، ی 4 س
ــع  ــدودی مناب ــک ح ــا ی ــت، ت داش
هــم راســتا بودنــد. در زمینــه تدویــن 
اســناد و رویکــرد هــای نویــن اتفاقات 
ــت  ــا در دول ــورد. ی ــم خ ــی رق خوب
آقــای احمــدی نــژاد جلــب مشــارکت 
بخــش خصوصــی نقطــه مثبتــی بــود 
ولــی در کنــار آن مداخلــه بــزرگ 

ــول  ــتناک پ ــق وحش ــت و تزری دول
از طریــق برنامــه مســکن مهــر 
ــذا  ــود. ل ــی ب ــیار بزرگ ــه بس فاجع
ــی  ــا حت ــا ی ــت ه ــدام از دول هرک
دولــت هــای اوایــل انقــالب، بحــث 
طــرح مســکن اســتیجاری، مســکن 
اجتماعــی در دولــت آقــای خاتمــی 
ــه  ــی ادام ــود، ول ــوب ب ــیار خ بس
ــه  ــار آن فاجع ــرد و درکن ــدا نک پی
بزرگــی در آن دوره اتفــاق افتــاد. 
لــذا بــه صراحــت نمــی تــوان گفــت 
ــفید،  ــا س ــیاه ی ــوب، س ــا خ ــد ی ب
ــاق مثبــت  ــا اتف ــت ه در همــه دول
ــد  ــه بای ــت ک ــود داش ــی وج و منف
ــی شــوند. و آنهــا را  رصــد و بازخوان
تبدیــل بــه ادبیــات در توســعه خود 
کنیــم. دراروپــا در ارتبــاط بــا شــیوه 
مواجــه غلــط شــهرداری کــه بخش 
قابــل توجهــی از پاریــس را تخریــب 
کــرده و بــه آن هاســمانیزم هــم 
گفتــه مــی شــود، ادبیــات مکتوبــی 
تدویــن شــده اســت. همیــن مــدون 
کــردن تجــارب ســبب جلوگیــری از 
تکــرار اشــتباهات دیگــر مــی شــود. 
ــه  ــی ب ــچ زمان ــا، هی ــه م درحالیک
ــای  ــت ه ــی سیاس ــل و بررس تحلی
منجر بــه تخریــب و... در کشــورمان 

ــم. ــه ای نپرداخت
ــد  ــل نق ــزان در تحلی ــی را عزی کتاب
ــی  ــد ول ــر نوشــته بودن مســکن مه
نبودنــد،  آن  چــاپ  بــه  حاضــر 
طــوری کــه آن را توهیــن بــه خــود 
تلقــی مــی کردنــد . ایــن کتــاب در 
دولــت آقــای روحانــی چــاپ شــد و 
در اختیــار همــگان قــرار گرفــت. لذا 
مســتند شناســی و آســیب شناسی 
ــدی  ــه ج ــورد توج ــا م ــد حتم بای

قــرار گیــرد.

ــی  ــیب شناس ــن آس ــوری: ای غف
کــه شــما مــی فرماییــد مثــال 
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نمونــه پاریــس را کــه مطــرح کردیــد، 
انجمــن شهرســازان پاریــس را داریــم 
ــهرداری و  ــات ش ــر روی اقدام ــه ب ک
ــر دپارتمــان  ــی و ... ب تحلیــل و ارزیاب
برنامــه ریــزی پاریس و شــورای شــهر 
ــارت  ــه ای نظ ــر مصوب ــس و ه پاری
دارنــد و دیــده بانــی مــی کننــد. بــه 
ــده  نظــر شــما درکشــور مــا ایــن دی
ــای  ــد در نهاده ــارت نبای ــی و نظ بان

ــد؟ ــاق بیفت ــاد اتف ــردم نه م

ایــزدی: نهــادی کــه بتواند نظــارت و 
پایــش کنــد، نقــش کلیــدی و موثری 
خواهــد داشــت. در اواخــر فعالیــت ام 
چنیــن  گــذار  پایــه  دولــت،  در 
گروه هــای  از  و  شــدیم  برنامــه ای 
ــد،  ــد بودن ــه من ــه عالق ــب ک داوطل
ــه همــکاری کردیــم. البتــه  دعــوت ب
3-2 نهــاد هــم در ایــن حــوزه وجــود 
ــایر  ــم س ــران و ه ــم در ته ــد، ه دارن
شــهرها بــه نــام »دیــده بــان« دیــده 
ــق  ــا از طری ــران و ... ت ــهر ته ــان ش ب
ــدا  ــدرت پی ــازی، ق ایجــاد شــبکه س
کننــد و تجربــه هــای خــود را منتقل 
کننــد. درواقــع دیــده بــان یــک نهــاد 

بســیار ضــروری اســت.
بحــث مســتند ســازی و آســیب 
شناســی و دانشــگاه: دانشــگاه هــا 
مســئولیت  روی  از  صرفــا  نبایــد 
وبینارهایــی  چنیــن  اجتماعــی 
روی  از  بلکــه  کننــد،  برگــزار  را 
ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــئولیتی ک مس
آنهــا تعریــف شــود، در ایــن ســاختار 
ــا  ــه پ ــن عرص ــه ای ــد و ب ورود کنن
بگذارنــد. کــدام یــک از دانشــگاه هــا 
ــکن  ــون مس ــن 4 میلی ــن ای در تدوی
دخیــل بــوده انــد؟ باید دخیل باشــند 
و بایــد مســئولیت بــرای آنهــا تعریــف 
شــود. نهادهــای مــا؛ حرفه، دانشــگاه و 
دولتــی هــا بــه میزانــی از هــم فاصلــه 
دارنــد کــه ادبیــات متفــاوت بیــن آنها 

ــئله  ــن مس ــت. ای ــده اس ــم ش حاک
ایســت کــه نبایــد تبدیــل بــه یــک 
فرهنــگ غلــط شــود کــه بــا ادبیات 

ــم. ــم بتازی ــه ه ــن ب ــن چنی ای

ــه  ــا توج ــر ب ــم دکت ــوری: خان غف
بــه ایــن کــه بخــش بزرگــی از 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــت هایی ک سیاس
داشــته ایم، منجــر بــه رانــده شــدن 
از  جمعیــت  از  بزرگــی  بخــش 
شــهر های خــود چــه در طرح هــای 
حاشــیه  بصــورت  چــه  دولتــی 
نشــین شــدنی کــه خــود آنهــا 
داشــتند و ایــن رانــده شــدن منجــر 
ــه محــروم شــدن میلیون هــا نفــر  ب
از فرصــت هــای زندگــی داخــل 
ــما  ــر ش ــه نظ ــود، ب ــی ش ــهر م ش
چقــدر نقــش برنامــه ریزی شــهری 
ــوان هــای جغرافیایــی کــه هــر  و ت
محیــط مــی توانــد داشــته باشــد و 
ــرای  ــه ب ــی ک ــق جغرافیای آن تطبی
نیــاز بــه مســکن و یــا هرنــوع ملــک 
ــردم آن  ــه م ــرای اینک ــری ، ب دیگ
فرصــت هــا را داشــته باشــند و 
ــوند  ــده نش ــود ران ــهرهای خ از ش

می توانــد موثــر باشــد؟

ــای  ــی در برنامه ه ــان: گاه زارعی
تامیــن مســکن اقــدام بــه ســاختن 
کوچــک  شــهرهای  در  مســکن 
آنجــا  بــه  افــراد  تــا  می شــود 
مهاجــرت معکــوس داشــته باشــند، 
ــک  ــود ی ــه خ ــرت ک ــت مهاج عل
ــایر  ــه س ــت ب ــول اس ــده معل پدی
وضعیــت  دلیــل  بــه  شــهرها، 
ــه  اقتصــادی و اشــتغال مهاجــرت ب
شــهرهای بزرگتــری اتفــاق می افتــد 
ــرای  ــتری ب ــای بیش ــت ه ــا فرص ت
ــا  ــا وجــود داشــته باشــد. اساس آنه
زمانی کــه در پراکنــش فرصت های 
شــغلی این اقدام انجام نشــده باشــد 
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و تمرکــز روی شــهرهای بزرگ باشــد، 
ــت  ــد داش ــه خواه ــده ادام ــن پدی ای
ــم  ــی توانی ــکن نم ــاخت مس ــا س و ب
ــیم.  ــوج مهاجــرت باش پاســخگوی م
درواقــع مــا هرچقــدر در تهــران 
ــه  ــر از اینک ــه غی مســکن بســازیم، ب
کیفیــت زندگــی افــراد ســاکن تهــران 
ــم، کمــک دیگــری  را پاییــن می آوری
نمی کنیــم. پــس اساســا مســئله جای 
ــش  ــه در پراکن ــت. اینک ــری اس دیگ
خدمــات و اشــتغال در سیاســت های 
کالن دیده شــود و تمرکز از شــهرهای 
بــزرگ برداشــته شــود تــا افــراد 
بتواننــد در رفــع مســائل اشــتغال 
خــود صرفــا بــه مهاجــرت پنــاه 
نبرنــد. نکتــه ی دیگــر؛ نمــی توانیــم 
ــه مســئله  ــم ک ــه مطــرح کنی اینگون
مســکن باعــث رانــده شــدن افــراد بــه 
حاشــیه شــهرها مــی شــود؛ پــس چه 
ــهر  ــزی ش ــق مرک ــانی در مناط کس
ــانی در  ــه کس ــتند؟ و چ ــاکن هس س
مناطــق پاییــن تــر ســاکن هســتند؟ 
هــر کــدام از ایــن مناطــق تقاضاهــای 
خــاص خــود را دارنــد. اینطور نیســت 
کــه هرکســی از وضعیــت اقتصــادی 
ــای  ــت، تقاض ــوردار اس ــری برخ باالت
ــا  ــط و ی ــق متوس ــی در مناط زندگ
پاییــن و رو بــه پایین را داشــته باشــد. 
درســت اســت کــه بــه دلیــل وضعیت 
اقتصــادی جامعــه، همــه جامعــه 
تحــت فشــار هســتند، ولــی بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه فکــر کنیــم همــه 
از شــهرها رانــده می شــوند و بــه 
حاشــیه شــهر ها کشــیده می شــوند. 
علــت مســئله رشــد حاشــیه نشــینی 
جــای دیگــری اســت کــه بــه مســئله 
ــات در  ــی مشــاغل و خدم تمرکزگرای
ــس  ــد. پ ــی رس ــزرگ م ــهرهای ب ش
بــرای حــل یــک قســمت اصلــی 
حــل ایــن مســئله ســکونتگاهای 
غیــر رســمی، توانمندســازی افــرادی 

اقتصــادی  نظــر  از  کــه  اســت 
ــرای  ــا ب ــه م ــوند. اینک ــد ش توانمن
ــازیم و  ــتری بس ــکن بیش ــا مس آنه
ــاخت  ــه س ــکل ب ــل مش ــرای ح ب
4 میلیــون مســکن رو بیاوریــم. مــا 
صــورت مســئله را نادیــده گرفتــه و 
نــگاه نمــی کنیــم کــه چــرا ایــن ها 
بــه ایــن ســمت مهاجرت مــی کنند 
ــت  ــل وضعی ــا ذی ــن ه ــه ای و هم
ــود  ــه خ ــور ک ــادی کش کالن اقتص
ــت  ــا سیاس ــادی ب ــتگی زی همبس
خارجــی مــا دارد و بــا هــم مرتبــط 
ــام  ــود. تم ــی ش ــل م ــتند، ح هس
مســائل بــر روی هــم فرافکنــی مــی 
ــائل  ــم مس ــر بتوانی ــا اگ ــد و م کنن
را حــل  اقتصــادی کالن کشــور 
در  مســائل  از  بســیاری  کنیــم، 
حوزه هــای دیگــر بهبــود پیــدا مــی 

ــود. ــر می ش ــرایط بهت ــد و ش کن

ــش  ــر، نق ــاب دکت ــوری: جن غف
ــوص  ــالک بخص ــت ام ــزرگ قیم ب
درکالنشــهرها، تقاضــا برای ســاخت 
و ســاز در جــای بخصوصــی ماننــد 
منطقــه 1 تهــران یک ضریبــی دارد 
بیــش از 40درصــد از قیمــت زمین، 
ــعه  ــای توس ــدی ه ــاز بن ــث ف بح
کالبــدی و نقشــی کــه طــرح هــای 
جامــع و تفصیلــی بــازی مــی کننــد 
تــا ایــن قیمت هــا را کنتــرل و 
ــهری را  ــزی ش ــه ری ــات برنام نظام
ــوه  ــوزش و نح ــد و آم ــرل کنن کنت
فازبنــدی هــا و رفتارهــای اقتصادی 
ــهری  ــزی ش ــای برنامه ری دربحث ه
موثــر  چقــدر  را  دانشــگاه  در 
کنتــرل  بتوانیــم  تــا  می دانیــد 
قیمــت و کاهــش فشــار را بخصوص 

ــیم ؟ ــته باش ــهرها داش در کالنش

ــناد و  ــت اس ــی ماهی ــزدی:  یک ای
ــه هاســت کــه چــه  طرح هــا و برنام
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میــزان درســت هســتند. و چقــدر بایــد 
تــالش کنیــم بــرای کارآمدتــر کــردن 
ایــن اســناد، کــه صحبــت از طرح هــای 
جامــع و تفصیلــی مــی کنیــم و دومــا 
بحــث پایبنــدی دســتگاه هــا بخصوص 
مدیریــت شــهری بــه اجــرای اســناد و 

قوانیــن و سیاســت هاســت.
در بخــش اول بــه نظــر مــی رســد کــه 
ــتری  ــات بیش ــالش و اقدام ــه ت ــاز ب نی
داریــم. تولیــد دانــش عظیمــی احتیــاج 
ــا  ــد توســط دانشــگاه ه ــه بای ــم ک داری
انجــام شــود و حرفه مندان بتواننــد از آن 
دانــش بــرای ارتقــاء آن بخــش از طــرح 
هــای خــود بهــره گیرنــد. طــرح هــای 
تفصیلــی و جامــع مــا سالهاســت کــه 
بــا کمــی نگــری رونــد توســعه شــهرها 
ــه  ــاندن ک ــویی کش ــمت و س ــه س را ب
منجــر بــه تخریــب بســیاری از زیســت 
ــا  ــای م ــیاری از ثروت ه ــا و بس ــوم ه ب
ــای  ــی مبن ــگاه کم ــا ن ــده اند. عمدت ش
ــت.  ــوده اس ــزی ب ــام برنامه ری ــن نظ ای
ــی  ــد دانش ــا تولی ــگاه ه ــد در دانش بای
کــرد تــا بتوانیــم ســطح ایــن طــرح هــا 
را ارتقــا دهیــم. حرفــه منــدان مــا از کجا 
وارد حرفــه مــی شــوند؟ اگر بتوانیــم این 
مباحــث را در دانشــگاه بازکنیــم و راجــع 
بــه آن بــه تفصیــل بحــث کنیــم، مــی 
توانــد تولیــد نیروی انســانی مجربی کند 
کــه متولــی طرح هــا و اســناد با کیفیت 
شــود. ولــی در بخــش دوم فاجعه اســت. 
مــا در شــرایطی قــرار داریــم کــه حتــی 
اگــر بهتریــن ســند را در اختیــار داشــته 
باشــیم، متاســفانه نظام مدیریت شهری 
بــر حســب یــک هالــه عجیــب غریبــی 
بــرای تامیــن نیــاز مالــی خــود به شــهر 
فروشــی رو کــرده و ضوابــط و مقــررات را 

می فروشــد. 

ــا در  ــد م ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب اینک
اصــالح وضعیــت خــود شــاید بیــش 
از اینکــه نیــاز بــه تولیــد و توجــه بــه 
عرضه مســکن داشــته باشــیم، باید به 
وجــوه دیگــری توجــه کنیم، تــا زمانی 
کــه مخاطبــان خــود را نشناســیم و به 
ــم،  ــوان و اســتطاعت آنهــا پــی نبری ت
نمــی توانیــم بــه راه حــل هایــی بــرای 
رفــع ایــن چالــش برســیم. پــس 
موضــوع دیگــری در بحــث مســکن، 
ــناخت  ــازی و ش ــد س ــث توانمن بح

صحیــح متقاضیــان اســت.
نکتــه دوم اینکــه بتوانیم همــه گروه ها 
را در فراینــد و اجــرای این سیاســت ها، 
حتــی در تدویــن خود این سیاســت ها 
ــل  ــره ای عم ــم و جزی ــل کنی دخی
ــم. دانشگاه،شــهرداری، دســتگاه  نکنی
اجرایــی و ... بــرای خــود کار نکننــد. تــا 
زمانــی که یکپارچگــی و هم راســتایی 
در ایــن فرآینــد وجــود نداشــته باشــد، 
بــه نظــر می رســد کــه مــا بــه برنامه و 
سیاســت هــای کارآمــدی نمی رســیم.

ــکن در  ــوع مس ــر، موض ــه آخ نکت
ــت  ــی در اولوی ــت! وقت ــت نیس اولوی
قــرار می گیــرد کــه در شــرایط بحــران 
رســیده ایــم و در شــرایط بحــران هــم 
بــا راه حــل هــای عجیــب و غریــب بــا 

آن مواجــه خواهیــم شــد.
بــه نظــر مــی رســد مــا بایــد موضــوع 
ــون  ــه در قان ــور ک ــکن را همانط مس
اساســی بــه صراحــت ذکــر شــده، بــه 
عنــوان یــک اولویــت در برنامــه هــای 
ــه ایــن موضــوع  ــرار دهیــم. ب خــود ق
متاســفانه بــه شــکل شــعاری پرداخته 
مــی شــود و عملیاتــی و اجرایی بــه آن 

نــگاه نمــی کنیــم. 
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زهرا کاشانیان منفرد- پژوهشگر دکتری شهرسازی 
شادابه گشتاسبی- کارشناس ارشد طراحی شهری 

مهندس سهراب مشهودی 

ــهری  ــی ش ــع طراح ــرح جام ط
ــی  ــول کل ــه« اص ــهر ارومی »ش

    شــهر ارومیــه بــا هویتی باغشــهری،  
در ســال هــای اخیــر، رشــد شــتابانی 
را درزمینــه هــای اقتصــادی و تجــاری 
داشــته اســت. توســعه هــای صــورت 
گرفتــه در کنــار اثــرات مثبــت و 
ــی  ــب و تبعات ــود، معای ــذار خ تاثیرگ
ــته  ــراه داش ــه هم ــهر ب ــرای ش ــز ب نی
اســت کــه مــی تــوان بــه اغتشــاش در 
ســیما و منظــر شــهری و آلودگی هــای 
بصــری چــون بــي نظمــي در تابلوهــا 
ــز پزشــکي و تجــاري  ــاي مراک و بنره
و بنرهــای تبلیغاتــي در میادیــن و 
ــد از  ــر می آی ــه نظ ــه ب ــا ک خیابان ه
ــب از  ــل نص ــدازه و مح ــوع، ان ــر ن نظ
ــد  ــروي نمي کنن ــچ ضابطــه اي پی هی
ــی و  ــه معمــاری بوم ــی توجهــی ب ، ب
ــا  ــاوت ب ــاختمانهایی متف ــداث  س اح
ــویی  ــهرو از س ــاری ش ــم و معم اقلی
ــری شــهرک هایی  ــر و شــکل گی دیگ
در اطــراف بافــت اصلــی شــهر  در 
قالــب باقــت توســعه شــهر کــه ضابطه 
ــود  ــا وج ــداره آن ه ــرای ج ــی ب خاص
نــدارد نمایــی نــا متجانــس و نــا آشــنا 

ــت. ــده اس ــبب ش را س
آنچــه در ارومیــه امــروز قابــل مشــاهده 
اســت، فقــدان ســبک و قاعــده ای 
ــا ســیما  خــاص در مســائل مرتبــط ب
ــه  ــده ک ــت.  رون ــهری اس ــر ش و منظ
آشــفتگی، نابســامانی و اغتشــاش را در 
ســیمای شــهر ســبب شــده و از ایــن 
زاویــه تاثیــر نامطلوبــی بــر ادراک روانی 

شــهروندان و کاهــش خوانایــی شــهر 
ــن ســان شــهر  گذاشــته اســت. بدی
کنونــی، بــا داشــتن هویتــی اصیــل، 
کالبــدی ناهمگــون و ســیمایی نازیبا 
و نامتجانــس را بــه منصه ظهــور می 

گــذارد.
لــذا تهیــه طــرح جامــع ســیما 
توســط  ارومیــه  شــهر  ومنظــر 
تیــم کارشناسی،مهندسین مشــاور 
پارســوماش مجالــی گردیدبــرای کند 
و کاو ایــن مشــکل وارائــه اصولــی که 
ــه ارتقــای محیــط شــهری  ــد ب بتوان

ــد .  ــک نمای کم
ــهری در  ــن ش ــه اولی ــاید،  ارومی ش
ــهر  ــرای کل ش ــه ب ــت ک ــران اس ای
طراحــی میشــود و در واقــع دارای 
طــرح جامــع طراحــی شــهری مــی 

ــود. ش
ثانیــاً: مهندســین پارســوماش اصــوال 
ــر منعطــف ، کــه  ــه طرحهــای غی ب
دســتوراتی خشــک و غیــر قابــل 
بهینــه شــده ، بــه شــهرداریها و 
شــهروندان میپردازد، معتقد نیســت. 
کــه ایــن امــر بعــالوه جامعیــت 
داشــتن طراحــی شــهری، منجــر بــه 
ــه طــرح  ــرای تهی ــی ب ــن اصول تبیی

ــت.   ــده اس گردی

اصــول حاکــم بــر  طــرح
اصل اول: 

ــد و  ــای جدی ــاز ه ــاخت وس ــا س ب
بازســازی حــدود 4 درصــد در ســال، 
ضوابــط احــداث، بــرای طراحــی 
ســاختمانهای جدیــد اهمیــت باالیی 
دارد بــه گونــه ایکــه ، هــر ســاختمان 
جدیــد عیــوب ابنیــه مجــاور را 
پوشــانده و هماهنــگ با نــکات مفید 
آنهــا نــه تنهــا خــود بــه زیبایی شــهر 
ــد، بلکــه زشــتی هــای ابنیــه  بیفزای

ــد. ــی را پوشــش ده قدیم
بنابرایــن اولیــن اقــدام مشــاور تدوین 
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ــه  ــرای ابنی ــا ، ب ــداث بن ــط اح ضواب
جدیــد در جــوار معابــر 18 متــر و 
بیشــتر بــود ه اســت . که خوشــبختانه 
ــاور  ــدس مش ــا مهن ــی ب ــا هماهنگ ب
ــع  ــق واق ــورد تواف ــی، م ــرح تفصیل ط
ــا هــم، در  ــه آنه ــرر شــد ک شــد و مق
ضوابــط طرح تفصیلــی آنــرا بگنجانند.

الف- ارتقای سیــمای بدنه هـای 
شهری 

- نماسازی:
* نمــای ابنیــه بایــد از مصالح مناســب 
ســاخته شــده و تمــام نماهــا همگــون 

ــم باشــند. با ه
* نمــای حیــاط و طرفیــن بایــد 
ــند و  ــی باش ــای اصل ــا نم ــون ب همگ
ــا  ــو ب ــاد بازش ــن ایج ــای طرفی در نم
شیشــه ثابــت و مات )تــا ارتفــاع 70/1( 

ــت. مجازس
* اگــر ســاختمان مجــاور در شــرق یــا 
غــرب متصــل بــه لبــه زمیــن ســاخته 

شــده باشــد. 
ــان  ــاختمان در هم ــه آن س ــال ب اتص
ارتفــاع و ســطح بالمانعســت. ولی باقی 
بنــا بــا فاصلــه یــاد شــده بایــد احــداث 

گــردد.

ــن  ــه از طرفی ــول فاصل ــکل معم ش
ــه بدن

 
ــی  ــا غرب ــرقی ی ــه ش ــه بدن اتصــال ب
ــوده  ــداث نم ــالً اح ــه قب ــایه ک همس

ــاع  ــه همــان ســطح و ارتف باشــد. ب
ــت. مجازس

*هماهنگی های دیگر
اتصــال بــه بخش هــای ســاخته 
ــاع و  ــان ارتف ــا هم ــاور ب ــده مج ش

ــطح س

*فاصلــه گزینــی نســبت بــه ارتفــاع 
ــی  ــث هماهنگ ــن مباح از مهمتری

ســاختمان های غیریکســان
*مرحله ای بودن اختالف ارتفاع

ب- حد ارتفاع بنا نســبت به 
مجاور ساختمان هاي  ارتفاع 

بــــا  هماهنگـــي  بــــراي   *
ــر  ــه عم ــاور ک ــاختمان هاي مج س
آنهــا کمتــر از بیســت ســال اســت 
ــال  ــرف 5 س ــا در ظ ــک آنه و مال
ــدارد،  ــان را ن ــد بازسازیش ــي قص آت
ــق  ــد از طری ــاع بای ــاوت دو ارتف تف
ایجــاد شکســتگي  انجــام شــود، 
ــالف  ــر اخت ــه حداکث ــه اي ک به گون
دو شکســتگي )بیــن بنــاي بلنــد و 
بنــاي موجــود( بیــش از 50 درصــد 

ارتفــاع بنــاي کوتاه تــر نباشــد.
توضیــح: بــراي مثــال یــک بنــا کــه 
میخواهــد بــا ارتفــاع 55متــر در 
جــوار یــک بنــا بــا ارتفــاع 20 متــر 
ــاور  ــش مج ــود، در بخ ــداث ش اح
بنــا بایــد ارتفاعــي معــادل 30 متــر 

داشــته باشــد.

تبصــره 1: باقــی بنــا یعنــی 25 
متــر اضافــی بــا یــک چهــارم عقــب 
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ــی  ــاع یعن ــه ارتف ــبت ب ــینی نس نش
ــردد. ــی گ ــداث م ــر اح 6,45 مت

 

بــرای هماهنگــی بیــن ابنیــه خطــوط 
ــای  ــا نم ــد ب ــا بای ــع در نم ــی واق افق
ســاخته شــده مجــاور هماهنــگ 

ــود. ش
* هشــت -حداقــل 20% از مصالــح 
نمــای هــر بنــا بایــد مشــابه نمــای 

ســاخته شــده مجــاور باشــد .

* نــه - طــراح بایــد بــه عــالوه 
بــا  همــراه  را  ســاختمان  نمــای 
ســاختمان یــا ســاختمانهای مجــاور 
ــر مــوارد  ترســیم نمــوده و عــالوه ب
هماهنــگ  دالیــل  دیگــر  فــوق 
ســازی را در نقشــه هــای نمــا و 

گــزارش توجیهــی ارائــه دهــد.

ج-  تاج ساختمان:
بــرای تشــویق نمــای پنجــم در 
ابنیــه، احــداث یــک طبقــه بــه 
ــی روی  ــا قوس ــیب دار ی ــکل ش ش

ــوان  ــه عن ــه ب ــه بدن ــن طبق آخری
ــت. ــا مجازس ــاج بن ت

بنــا  تــاج  شــیب  حداکثــر   *
ــاع  ــه ارتف ــر اینک ــت، مگ 50% اس
متــر   5 از  کمتــر  آن  حداکثــر 
ــد  ــه می توان ــه در نتیج ــود، ک ش
شــیب درصــدی باشــد کــه 5 متــر 

ــود. ــن ش تأمی
* لبــه شــیب یــا قــوس بــام 
از  می توانــد هشــتاد ســانتیمتر 

ــد. ــر باش ــام باالت ــه ب لب
* بــرای تشــویق ایجــاد نمــای 
ــه  ــب( چنانچ ــام مناس ــم )ب پنج
ــتقرار  ــس از اس ــش پ ــن بخ در ای
ــی  ــی باق ــای اضاف ــات فض تأسیس
بمانــد، می توانــد بــه فضاهــای 
دیگــر اختصــاص یابــد، در زیربنــا 
ــود. ــبه نمی ش ــم محاس و در تراک

ارتفــاع شــیب ســقف شــیبدار 
حداکثــر 50% و ارتفــاع قــوس 
شــعاع  معــادل  حداکثــر  نیــز 

قــوس اســت.

اصل دوم : حفظ بافت های منـاسب  
شهری

ــای  ــناخت بافته ــا ش ــل ب ــن اص ای
ــا طرحهــای  ــب ب مناســب، کــه اغل
ــه  ــد. ک ــده ان ــی ش ــی طراح منطق
ــی  ــول اساس ــناخت، اص ــس از ش پ
آنهــا بــاز نویســی و به عنــوان ضوابط 
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ــالک  ــا م ــا در آنه ــداث بن ــاص اح خ
عمــل قــرار می گیرنــد.

ایــن بافت هــا در نقشــه بعــد نمایــش 
داده شــده اند.

ــاط  ــخیص نق ــوم: تش ــل س اص
ــازی  ــانه س ــرای نش ــب ب مناس

شــهر  
در  مهــم  عوامــل  از  یکــی   *

نقشه پهنه بندی شش گانه
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ــهری،  ــب شـ ــازی مناســ سیما سـ
ــد  ــای بلن ــه و المان ه ــداث ابنی اح

شهرســت.  مختلــف  نقــاط  در 
ایــن نشــانه هــا نقــاط مختلف شــهر 

را دارای شناســنامه می ســازد.
ــاختمانهای  ــرای س ــی ب ــالوه وقت بع
ــه اقتصــاد  ــد، انتخــاب شــوند، ب بلن

ــد.  ــک می نمای ــهرداری کم ش
)نقشــه بعــد ایــن نقــاط را نمایــش 

میدهــد(

اصــل چهــارم: بهــره وری از 
ــای  ــان و المانه ــر و مبلم عناص
شــهری بــرای، ارتقــای ســیمای 

ــهر ــری ش بص
بــرای ایــن امــر تعــدادی میــدان، فضاهــای 
ــورد  ــای رود، م ــه ه ــارک ، کران ــبز، پ س
بــه  کــه  انــد  گرفتــه  قــرار  طراحــی 
ــای،  ــزوده و راهنم ــهری اف ــای ش زیباییه
ــد  ــای بع ــا در دوره ه ــن المانه ــداث ای اح

ــد. ــد ش خواه
الــف- بررســی کیفیــات طراحانه 

ــن شــهر ارومیه  در میادی
نشــان  مقابــل  شــکل  کــه  همانطــور 
در شــهر  اصلــی  میــدان  می دهــد، 12 
ارومیــه شناســایی شــده اســت کــه از ایــن 
ــالب،  ــت، انق ــوت، والی ــن نب ــان میادی می

جانبــازان، امامــت، خیــام و اســتقالل 
ــی  ــاختار اصل ــتری در س ــت بیش از اهمی
اولویــت  در  لــذا  برخوردارنــد،  شــهر 
ــل  ــه مقاب ــد. در نقش ــرار می گیرن اول ق
موقعیــت ایــن میادیــن و اولویــت بنــدی 
آنهــا در شــهر ارومیــه نشــان داده شــده 

ــت.  اس

ب- طــرح راهبردی پیشــنهادی 
ــوزه مداخله  در ح

از طــرح راهبــردی در حــوزه  هــدف 
ــوزه و  ــای ح ــتن از ضعفه ــه، کاس مداخل
بهــره بــرداری حداکثــر از پتانســیل-های 

ــت. آن اس

ــارک  ــه پ آنالیــز ســایت در حــوزه مداخل
تخــم مرغــی
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طرح پیشنهادی در حوزه مداخله پارک ائلرباغی

ــای  ــاء و ارتق ــم، احی ــل پنج اص
ــود ــمند موج ــای ارزش ــه ه بدن

ــه  ــه عنــوان مهمتریــن بدن ــان امــام ، ب خیاب
ــرای  ــد و ب ارزشــمند شــهری انتخــاب گردی
ــا ویژگیهــای زیــر تهیــه شــد. آن طرحــی ب

ــازی،  ــرف بازس ــه در ش ــره وری از ابنی * به
بــا تدویــن ضوابــط خاصــی بــرای هــر یــک، 
ــا پوشــاندن معایــب همجــوار  کــه بتواننــد ب
ــا  ــا و ب ــت آنه ــر مثب ــا عناص ــی ب و هماهنگ

همگونــی بــا آنهــا ســیمای بدنــه را ارتقــاء 
ــد. ــاء نماین داده و احی

* 2- بــرای ابنیــه قابــل حفاظــت موجــود 
ــا  ــات ن ــع،  اضاف ــرای رف ــای ب ــه ه ، توصی
ــا و  ــو ه ــه تابل ــی ب ــم ده ــایند، نظ خوش
ــه  ــن بدن ــه ای ــده ک ــوارد، داده ش ــر م دیگ
هــا، بــه بدنــه هایــی کامــال مناســب و زیبا 

ــدل شــوند. ب
* نقشــه هــای بعــد ایــن طرحهــا را 

میدهــد. نمایــش 
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اشکان بیات دکتری شهرسازی
رئیس اداره زیباسازی منطقه 7

ــراه  ــاع بزرگ ــی دف ــای ب فضاه
ــام  ــراه ام ــاد شــیرازی و بزرگ صی

ــی)ع( عل
   

   مدرنیســم و مدرنیتــه تحوالت بســیار 
زیــادی را بــر روی ســیما و پیکــره 
شــهرها بــه وجــود آوردنــد کــه از جمله 
ــان کشــی هــای  ــرات، خیاب ــن تغیی ای
متعــددی اســت کــه باعــث شــکاف مــا 
بیــن محــالت قدیمــی و گســیختگی 
اجتماعــی و فرهنگــی و به وجــود آمدن 
ــده  ــهری ش ــاع ش ــی دف ــای ب فضاه
اســت. ایــن تغییــرات تحــوالت زیــادی 
بــر روی محــالت ایجــاد نمــوده اســت 
ــاکنین  ــه آن مهاجــرت س ــه از جمل ک
ــن در  ــا ام ــای ن ــاد فضاه ــه و ایج اولی
ــان کشــی ها  ــن خیاب ــی ای محــل تالق
بــا محــالت مســکونی و کاهــش 
از  می باشــد.  خدماتــی  ســرانه های 
ــرات  ــن تغیی ــای ای ــیب ه ــر آس دیگ
ســاکن شــدن افــرادی کــه هیچگونــه 
حــس تعلقــی نســبت بــه ایــن محالت 
ــه مــرور زمــان آســیب های  ــد و ب ندارن
اجتماعــی و کالبــدی جــدی را بــه 
بــار مــی آورنــد. مطالعــات و تعمــق در 
گزارش آســیب های اجتماعــی و جرایم 
نشــان مــی دهد کــه فضاهای بــی دفاع 
شــهری در بروز آســیب های اجتماعی و 
جرایــم شــهری یکــی از عوامل اساســی 
هســتند، همچنیــن فضاهای بــی دفاع 

شــهری عامل مهمی در پاییــن آوردن 
ــوی  ــتند.از س ــی هس ــت زندگ کیفی
ــن مســئله را مدنظــر  ــد ای ــر بای دیگ
ــت و آســودگی دو  ــه امنی دانســت ک
عامل اساســی حیات بشــری هســتند 
چنانکــه لیتــون در مــدل خــود بــرای 
درک محیط ســاخته شــده امنیــت را 
بــه عنــوان نیاز اساســی انســان هــا در 
نظــر مــی گیــرد  و مازلــو در سلســله 
مراتــب نیازهــا، امنیــت را پــس از 
نیازهــای فیزیولوژیک قرار داده اســت. 
جامعــه شناســان و مطالعات شــهری 
بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بــا 
تاثیــر گــذاردن بــر محیــط فیزیکــی 
و موقعیــت بزهــکار بــا هــدف دشــوار 
ــوع  ــکان وق ــودن ام ــلب نم ــا س و ی
جــرم و کاســتن از جاذبــه هــای 
محیطــی بزهــکاری مــی تــوان از آمار 
جرایــم کاســت. فضاهــای بی دفــاع از 
جملــه فضاهایــی هســتند کــه دلیل 
ویژگی هــای کالبــدی و اجتماعــی 
فرصــت بزهــکاری و خشــونت در آن 
ــول  ــا محص ــا ه ــن فض ــت. ای باالس
ــه  ــتند ک ــده ای هس ــل پیچی تعام
فقــدان موانــع نمادیــن و واقعــی، عدم 
ــات  ــف حــوزه مشــخص و امکان تعری
نظارتــی اعــم از نظــارت اجتماعــی و 
فیزیکــی موجــب شــده میــزان جرایم 
و آســیب هــای اجتماعــی در آن هــا 
قابــل توجــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر 
فضاهــای بــی دفــاع شــهری مناطقی 
ــه  ــا توج ــه ب ــتند ک ــهرها هس در ش
ــای فیزیکــی نســبت  ــه ویژگــی ه ب
ــه دیگــر مناطــق شــهری مناطــق  ب
مناســب تری بــرای وقــوع جرایــم 
هســتند.این فضاهــا اغلــب به کســی 
ــته  ــک داش ــر مال ــد و اگ ــق ندارن تعل
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باشــند از آن هــا محافظــت نمی کننــد 
فضاهــای باقی مانــده از ســاختمان های 
بلنــد، گوشــه های رهــا شــده ،پارکینگ 
و زمیــن در بخــش هــای حاشــیه ای از 

جملــه ایــن فضاهــا هســتند.
فضاهــای بــی دفــاع بــه صــورت 
همگــون در شــهرها توزیــع نشــده انــد 
در یــک دســته بنــدی کلــی فضاهــای 
جــرم خیــز را در شــهرها بــه دو مقیاس 
محلــی و شــهری تقســیم مــی شــوند.

در مقیــاس محلــی فضاهــای دارای 
ــه،  ــای متروک ــی، فضاه ــش گیاه پوش
کارگاه های ســاختمانی و ... و در مقیاس 
ــای  ــش ه ــه بخ ــوان ب ــهری می ت ش
جامانــده از حــوزه فعالیــت شــهروندان، 
پوشــش گیاهــی انبــوه در حاشــیه 
ــدی  ــته بن ــی و .... دس ــای عموم فضاه
ــهری  ــاع ش ــی دف ــای ب ــود. فضاه نم
فضاهایــی هســتند کــه امــکان اتفــاق 
افتــادن آســیب های در آن هــا بیشــتر 

ــت . ــر اس ــای دیگ از فضاه
دفــاع  بــی  فضاهــای  ویژگی هــای 
شــهری عبارتنــد از : عــدم برخــورداری 
ــا  در  ــودن فض ــروک ب ــنایی، مت از روش
ــن فضــا،  ــرار گرفت ــب ق ــرض تخری مع
ــی و  ــر فیزیک ــم از نظ ــی نظ ــای ب فض
فعالیتــی، دارای کنــج و گوشــه تنــگ و 
تاریــک، فقــدان نظــارت اجتماعــی و ..... 

مــی باشــد.
مهمتریــن  دیگــر   عبــارت  بــه 
ویژگی هــای فضاهــای بــی دفــاع 
عبارتنــد از عــدم ارتبــاط بیــن فــرم و 
عملکرد، نداشــتن متولی ، عــدم رویت 
بصــری کنــج هــا، طرح هــا در دســت 
ــود  ــدم وج ــده ، ع ــا ش ــا ره ــرا ی اج
ــرد  ــدون کارک ــای ب ــنایی، فضاه روش

ــب. مناس
از جملــه اتوبــان هــا و خیابان هایــی که 
در چند دهه اخیر در منطقه 7 کشــیده 
شــده اســت و باعــث ایجــاد فضاهــای نا 
امن در ســطح محــالت قدیمی منطقه 
شــده انــد مــی تــوان بــه  بزرگــراه صیاد 
شــیرازی و بزرگــراه امــام علی )ع( اشــاره 
نمــود. ایــن بزرگــراه هــا باعــث شــدند 
فضاهــای بــی دفــاع و نامنــی در تالقــی 
ــد کــه در  ــه وجــود بیای ــا محــالت ب ب
ــی  ــاهده م ــل مش ــل قاب ــر ذی تصاوی
باشــد. در جهــت بــر طــرف کــردن این 
فضاهــا باید با برداشــتن نیازهــای وضع 
موجــود و کمبــود ســرانه هــا و مطابــق 
ــاله ســوم شــهرداری  ــای 5 س برنامه ه
ــام  ــی انج ــزی مدون ــه ری ــران برنام ته
گیــرد تــا عــالوه بــر کاهــش آســیب ها 
و از بیــن بــردن فضاهــای ناامــن، اقــدام 
ــیما و  ــای س ــتای ارتق ــی در راس مهم

منظــر شــهری برداشــته شــود.

تصویر 1
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آیــدا اســماعیل زاده ســیالبی، دکتــری طراحــی 
شــهری- ایــران

Ai_esmaiilzade@yahoo.com     :ایمیل
 رامیــن فتــح اللهــی دهکردی، کارشــناس ارشــد 

طراحــی شــهری- ایران
ram.fathallahi@gmail.com        :ایمیل

    در حــال حاضــر، اغلــب شــهرهای 
ایــران بــا بحــران هــای محیــط 
زیســتی فراوانــی چــون آلودگــی های 
محیطــی، کاهــش بــی ســابقه منابــع 
آبــی، فرســایش خــاک و فرونشســت 
زمیــن، جنــگل زدایــی، تغییــر اقلیــم 
و کاهــش شــدید تنوع زیســتی روبرو 
هســتند و نتیجه ملمــوس آن کاهش 
قابــل توجــه کیفیــت زندگی شــهری 
و تهدیــد ســالمت روحــی و جســمی 
ــا  ــای م ــهر ه ــت. ش ــهروندان اس ش
زیســت پذیر و تــاب آور نیســتند و مــا 
هــم اکنــون در حســاس تریــن برهــه 
ــم.  ــرار داری ــرزمینمان ق ــخ س از تاری
ــی  ــان تمام ــود همچن ــن وج ــا ای ب
فعالیــت هــای بحــران زا در محــدوده 
و حریــم شــهر هــا ادامــه دارد. عوامل 
متعــددی در این مســاله نقــش دارند 
از جملــه حکمرانــی ناکارآمــد1 ، نبود 
سیاســت های بهره بــرداری 2پایــدار 
ناکارآمــد  رویکردهــای  منابــع،  از 
ــم  ــن تصمی ــش پایی ــی، دان حفاظت
ــان  ــران و مجری ــم گی ســازان، تصمی
ــل از  ــج3  حاص ــش نتای ــدم پای و ع

 
 

ــتار  ــن نوش ــی در ای ــات. ول تصمیم
بــه نقــش شهرســازی معاصــر و 
ــام آن (  ــی ع ــازان ) در معن شهرس
در رســیدن بــه ایــن نقطــه بحرانــی 

اشــاره مــی کنــم. 
در حــوزه شــهر ســازی معاصــر، 
ــن و  ــه قوانی ــت ک ــت آن اس واقعی
اســناد شهرســازی در ایــران بــه 
ــه  ــه لحــاظ ماهــوی و روی حــدی ب
ای بــی کفایتنــد کــه خــود عاملــی 
بــرای تشــدید بحــران هســتند. 
ــب  ــفانه متناس ــن متاس ــن قوانی ای
ــن و   ــرزمینی تدوی ــرایط س ــا ش ب
بــه روز رســانی نشــده انــد. حقــوق 
مکتســبه و رســیدگی بــه تخلفــات 
در ایــن قوانیــن بــه گونــه ای اســت 
کــه منافــع فــردی و زودگــذر را 
ــی و  ــع جمع ــا مناف ــارض ب در تع
بلنــد مــدت محیــط زیســتی قــرار 
گــر  هدایــت  اســناد  می دهــد. 
برآمــده از ایــن قوانیــن نیــز در 
برنامــه ریــزی کیفــی شــهر کامــال 
ــر  ــناد اگ ــن اس ــتند. ای ــوان هس نات
بــه محیــط زیســت و ضــرورت ارتقا 
و حفاظــت از آن نیــز اشــاره کننــد، 
ــا بســیار  در اســناد مــالک عمــل ی
ــا  ــی جــان هســتند و ی نحیــف و ب
ــا ســایر بخــش هــای  در تعــارض ب
همــان ســند قــرار مــی گیرنــد )بــه 
عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه پهنــه 
ــط  ــی و ضواب ــری اراض ــدی کارب بن
ــل  ــرد(. دلی ــاره ک ــهر اش آن در ش
ــت کالن  ــر، سیاس ــن ام ــی ای اصل
حاکــم بــر تدویــن و تنظیــم اســناد 
و قوانیــن شهرســازی اســت کــه بــر 
اســاس آن، فعالیــت هــای اقتصادی 
ــا  و اجتماعــی شــهر بــی تناســب ب

ــط  ــت از محی ــی در حفاظ ناکام
مشــکل  شــهری،  زیســت 

کجاســت؟
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ــا و  ــی ه ــای ســرزمین، ویژگ جغرافی
محدودیــت هــای محیطــی آن )توان 
و ظرفیــت اکولوژیــک ( تعریــف مــی 
شــود )بــه عنــوان نمونــه مســاله 

ــن آب(.  تامی
تــوان  مــی  شهرســازان  بــاب  در 
گفــت، متخصصــان از دانــش ضمنــی 
ــط زیســت و توســعه  در حــوزه محی
ــوزه  ــی در ح ــد ول ــدار برخوردارن پای
نیســت.  اینگونــه  عملــی  دانــش 
ــوزه  ــی در ح ــاالت علم ــی مق تمام
شهرســازی و معمــاری پــر اســت 
ــازی  ــوص شهرس ــی در خص از لفاظ
پایــدار ولــی در عمــل متخصصــان و 
حرفــه منــدان مــا تــا چــه حــد موفق 
بــوده انــد؟ چــه میــزان از طــرح های 
اجــرا شــده تــا بــه امــروز مــی تواننــد 
داعیــه طراحــی حســاس بــه محیــط 
زیســت شــهری داشــته باشــند. علت 

ــت؟  چیس
ــود  ــوان در نب ــی ت ــت را م ــن عل اولی
میــان  در  مســاله  طــرح  قــدرت 
حرفــه منــدان و دانشــگاهیان در 
ــان  ــرد. متخصص ــتجو ک ــران جس ای
ــا  ــای م ــگاه ه ــرورده دانش ــت پ دس
ادبیــات  بــه  مــوارد  بســیاری  در 
علمــی تولیــد شــده در محافــل 
ــا  ــرفته ب ــای پیش ــور ه ــی کش علم
شــرایط ســرزمینی و جغرافیایــی 
غالبــا متفــاوت اتــکا مــی کننــد )بــه 
عنــوان نمونــه بــام ســبز، دیــوار ســبز 
و ...(. روش پاســخگویی و برخــورد 
ــه  ــا ب ــور ه ــن کش ــائل در ای ــا مس ب
طــور حتــم بســیار مفیــد اســت ولــی 
پاســخ هــا لزومــا نمــی توانــد راه حل 
مطلــوب در شــرایط محیــط زیســتی 

ــد. ــا باش ــور م کش

ــش  ــل دان ــدم تبدی ــت دوم، ع عل
ــی اســت.  ــش عمل ــه دان ــی ب ضمن
ــای  ــانی فضاه ــه کس ــع چ ــه واق ب
خصوصــی و عمومــی شــهر ماننــد 
ابنیــه، راه هــا، پــارک هــا و فضاهای 
ــا را در  ــا و روددره ه ــهری، روده ش
ایــران طراحــی و اجــرا کــرده انــد؟ 
بــه طــور حتــم نقــش متخصصــان، 
مشــاوران و پیمانــکاران در طراحــی 
و ســاخت شــهر و تاثیــر آن در 
تصمیمــات مدیــران شــهری قابــل 
ــیاری  ــت. بس ــی نیس ــم پوش چش
ارائــه شــده در  از پاســخ هــای 
پــروژه هــای شهرســازی بــدون 
ــتی و  ــط زیس ــی محی ــش عمل دان
ــرم  ــه ف ــادی وابســته ب ــا حــد زی ت
و شــکل اســت ) بــه عنــوان نمونــه 
ــده در رود دره  ــرا ش ــای اج پروژه ه
ــای  ــه ه ــران و تپ ــهر ته ــای ش ه
ــوان  ــی ت ــه نم ــاد(. البت ــاس آب عب
ــار  ــه کنــش و رفت ــرد ک کتمــان ک
ــد  ــا مانن ــور م ــان در کش متخصص
ــش  ــه بی ــای جامع ــایر بخش ه س
ــای  ــر فاکتوره ــت تاثی ــه تح از آنک
و  ارزشــمندی  )حــس  درونــی 
علمــی(  و  فــردی  انگیزه هــای 
ــت  ــد، تح )Molinario, et al., 2020( باش

بیرونــی  هــای  فاکتــور  تاثیــر 
زودگــذر،  اقتصــادی  )منافــع 
ارزش هــا و هنجارهــای اجتماعــی، 
ســـاختاری و حقوقــــی( اســــت

)Li, Zhao, Ma, Shao, & Zhang, 2019(. بــا 

ایــن حــال ســوال اینســت کــه آیــا 
ــر و  ــه گ ــان مطالب ــد متخصص نبای
ــت  ــی در هدای ــازان اصل ــان س جری
ــتی  ــط زیس ــران محی ــهر در بح ش

حــال حاضــر باشــند؟
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مــورد ســوم و بســیار مهــم،  اعمــال 
درآمدهــای  کاهــش  و  تحریم هــا 
دولــت در ســالیان اخیــر و  تأثیــر آن 
فنــی  شــرکت های  و  پروژه هــا  در 
ــه  ــول ب ــدم وص ــت. ع ــی اس مهندس
شــرکت های  درآمدهــای  موقــع 
مذکــور و کاهــش چشــم گیــر تعــداد 
پــروژه هــای دولتــی منجــر بــه 
ورشکســتگی و تعطیلی تعــداد زیادی 
از شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه 
ــرکتها  ــایر ش ــه س ــده، در حالیک ش
ــا اعمــال سیاســت های  ــا ب هــم، تنه
ادامــه ی حیــات  تــوان  انقباضــی 
اتخــاذ  بــا  شــرکت ها  یافته انــد. 
سیاســت هایی چــون تعدیــل نیــروی 
از نیروهــای  متخصــص، اســتفاده 
ــای  ــص در پروژه هــ ــر متخصـ غیــ
تخصصــی، برون ســپاری پروژه هــا، 
اســتفاده از اســناد قدیمــی، کاهــش 
هزینه هــا  از  و...  بازدیدهــا  تعــداد 
می کاهنــد. مجموعــه راهکارهایــی 
ــر مشــاور در ایــن دوران در  کــه دفات
پیــش گرفته انــد، کم کــم منجــر 
از  زیــادی  تعــداد  بــی کاری  بــه 
متخصصیــن توانمنــد، کوچک شــدن 
تیم هــای فنــی، بارگــذاری خــارج 
ــر نیروهــای فنــی موجــود  ــوان ب از ت
کاهــش  نهایــت  در  و  دفاتــر  در 
پروژه هــای  خروجــی  کیفیــت 
ــرایط  ــن ش ــی شــده اســت. در ای فن
چگونــه می تــوان انتظــار داشــت 
ــی در  ــر اصل ــد راهب ــه بای ــا ک آن ه
ــی  ــش عمل ــری دان ــد به کارگی فرآین
در طراحــی و برنامه ریــزی باشــند، 
ــه  ــتی را ب ــط زیس ــای محی ارزش ه
عنــوان دغدغــه ی اصلــی در مباحــث 
ــه  ــت آن هزین ــد و باب ــت دهن دخال

ــد!  بپردازن
ــر  ــا در نظ ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــده،  ــر ش ــوارد ذک ــام م ــن تم گرفت
نقــش متخصصــان و حرفــه منــدان 
قابــل تامــل اســت. بــه عنــوان 
کســی کــه چنــد ســالی اســت در 
ــاس  ــهری حس ــی ش ــوزه طراح ح
فعالیــت  زیســت  محیــط  بــه 
نمــوده ام، تصــور مــی کنــم، ارتقــای 
ــش  ــا دان ــه تنه ــی )و ن ــش عمل دان
ضمنــی( متخصصــان و بــه تبــع آن 
مدیــران شــهری از اهمیــت باالیــی 
ــهری  ــای ش ــرح ه ــت ط در هدای
ــان در  ــری آن ــه ناپذی دارد. مصالح
اولویــت بخشــیدن بــه محیــط 
زیســت در طراحــی و برنامــه ریــزی 
شــهر مــی توانــد رهیافت اصلــی در 
شــرایط کنونــی کشــور باشــد. البته 
ــه تغییــر شــرایط حــال  مشــروط ب
حاضــر در برخــورد بــا شــرکت های 
بــه  و  کشــور  مهندســی  فنــی 
حاشــیه رانــده شــدن آن هــا در 
تصمیــم ســازی. بــه گونــه ای کــه 
متخصصــان پیشــراننده هــای اصلی 
در مطالبــه گــری محیــط زیســتی 
باشــند. ایــن رفتــار بــه طــور حتــم 
ــش  ــواری را پی ــیار دش ــیر بس مس
روی حرفــه منــدان قــرار مــی دهــد 
ولــی بــا نظــر بــه تجربــه شــخصی 
ــن آنچــه در ســال های  ــم چنی و ه
گذشــته بــر محیــط زیســت ایــران 
ــن  ــری ممک ــه دیگ ــته، گزین گذش
ایــن  آیــد. در  نمــی  نظــر  بــه 
ــا بســیار  راســتا نقــش دانشــگاه ه
حیاتــی اســت. عــالوه بــر اتــکا بــه 
آگاهانه محـــور4  اســــتراتژی های 
و ایجــاد زمینــه تغییــر دانــش، 



زمستان1400- سال سوم- شماره نهم117

آگاهــی، هنجارهــا و نگرش هــا الزم 
ســاختاری5   اســتراتژی های  اســت، 
و  اصــالح چارچوب هــا  بــا هــدف 
ســاختار های قانونــی و حقوقــی در 
تمام تولیــدات علمی و عملی دانشــگاه 
هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. در نهایت 
الزم بــه یــاد آوری اســت کــه ارزش های 
محیط زیسـتی و تأثیر آن در رفتارهای 
تمامــی  در  افــراد  حفاظت گرایانــه 
ســطوح جامعــه، آنگونــه که انگلهــارت6  
در چارچــوب نظــری تغییــر ارزش هــا 
می گوید، نیازمند ســطح بــاالی امنیت 
فــردی و اقتصــادی اســت. در ســایه این 
احســاس امنیــت اســت کــه ارزش های 
اجتماعــی و فــردی دگرگون می شــوند 
و حرکــت از ارزش هــای صرفا مــادی به 
ارزش هــای فرامــادی )ماننــد ارزش های 
محیــط زیســتی( ممکــن مــی شــود 

.)Beugelsdijk & Welzel, 2018(
1( Poor governance

  2( Sustainable use policy

 
 

  3( Measuring planning outcomes
4( Informational strategies 

  5( Structural strategies
6( Inglehart, 1991 
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سید اویس ترابی 
اندیشــکده زیســت  پذیری شــهری

ــه  ــاس ب ــهری حس ــی ش طراح
ــت ــط زیس محی

ــی  ــران ط ــدن1 در ای ــهری ش     ش
متوجــه  گذشــته،  ســال  هفتــاد 
ــا  ــی ه ــرزمین )ویژگ ــای س جغرافی
و ظرفیــت هــا( نبــوده و در حــال 
ــا  ــل ب ــترش آن در تقاب ــر گس حاض
ــرزمینی آن اســت.  ــای س ــی ه ویژگ
ــه  ــت ک ــوی اس ــه نح ــل ب ــن تقاب ای
بارگــذاری بــه عمــل آمــده در ســطح 
برخــی شــهرها ماننــد تهــران از 
آســتانه ی تحمــل2  ســرزمین گــذر 
پذیــری  زیســت  و  اســت  کــرده 
شــهری بــه عنوان ســکونتگاه انســانی 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــعاع ق ــت الش تح
پایــدار،  توســعه  پارادایــم  طبــق 
هنگامــی کــه »رفتارهــای اجتماعی« 
ســاکنین ســرزمین از مشــخصه های 
محیــط زیستشــان الگــو پذیــرد، 
حلقــه هــای اجتماعــی و ســاز و 
کارهــای3  اقتصــادی حاکــم بــر آنهــا 
در ســازگاری بــا محیــط زیســت 
ــوی  ــه نح ــت. ب ــد گرف ــکل خواه ش
ــرزمینی در  ــعه س ــد توس ــه فرآین ک
ــی پایــدار صــورت پذیرفتــه،  چارچوب
چتــر  از  نیــز  اقتصــاد  و  جامعــه 
نیــز  زیســت  محیــط  حمایتــی 
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بهره منــد مــی شــود.
لکــن شــکل گیــری رفتارهــای 
اجتماعــی بــدون پیونــد ســرزمینی، 
ی  مدرنیتــه  و  شــدن  شــهری 
حاصــل از آن را در تقابــل بــا محیط 
ــاز و  ــد. س ــی ده ــرار م ــت ق زیس
سیاســی  و  اقتصــادی  کارهــای 
ــا  ــگ ب ــه ای، هماهن ــن جامع چنی
ــت  ــط زیس ــای محی ــاز و کاره س
نبــوده و در نهایــت بــه وردآورد 
بیــن محیط زیســت و کالبدشــهری 
ختــم مــی شــود. بطــور مثــال 
شــواهد نشــان مــی دهد کــه مدرن 
شــدن شــهر تهــران و رشــد کالبــد 
آن طــی نیــم قــرن گذشــته، بــدون 
هماهنگــی و الگــو پذیــری از ســاز و 
کارهــای ســرزمین تهــران و محیط 
زیســت آن صــورت پذیرفتــه اســت. 
ــاهد  ــر ش ــال حاض ــه در ح بطوریک
ــل مســتقیم گســترش ســاز و  تقاب
ــران  ــهر ته ــادی ش ــای اقتص کاره
ــا محیــط زیســت ایــن ســرزمین  ب
تهدیــد  آن  نتیجــه  هســتیم. 
زیســت پذیــری شــهر تهــران بــرای 
شــهروندان شــده اســت. مهمتریــن 
مشــخصه هــای تهدیــد زیســت 
ــد از: ــران عبارتن ــهر ته ــری ش پذی

بیــالن آبخوان دســت تهــران منفی 
ــوان  ــر، آبخ ــال حاض ــده و در ح ش
دشــت تهران ســاالنه در حــدود 60 
ــری دارد.  ــب کس ــون مترمکع میلی
ــراز آب  ــت ت ــث اف ــل باع ــن عام ای
زیرزمینــی در دشــت تهــران و فعال 
شــدن پدیــده ی فرونشســت شــده 
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ــال طــی 14 ســال  اســت. بطــور مث
ــن در حــدود  گذشــته، دشــت ورامی
1,6 متــر نشســت داشــته اســت. این 
ــر  ــالوه ب ــرزمینی، ع ــت س فرونشس
آســیبی کــه بــه ســاخت و ســازهای 
ــث از  ــت، باع ــرده اس ــهری وارد ک ش
بیــن رفتــن ســاختار ماتریس ســازند 
ــران شــده اســت  ــی دشــت ته آبرفت
کــه ماحصــل آن از بیــن رفتــن 
حجــم مفیــد مخــزن آبخــوان خواهد 
بــود کــه آســیبی برگشــت ناپذیــر و 

غیرقابــل جبــران اســت. 
شــهر تهــران در افــق جمعیتــی طرح 
جامــع، بــا کمبــود آب شــرب مواجــه 
اســت. منابــع آب در دســترس شــهر 
تهــران )منابــع آب ســطحی حاصــل 
ــران  ــهر ته ــه ش ــدهای پنجگان از س
و منابــع آب زیرزمینــی حاصــل از 
چــاه هــای حفــر شــده بــر روی 
آبخــوان دشــت تهــران( در افــق 
بــا  طــرح جامــع شــهر تهــران، 
کســری 300 میلیــون مترمکعــب 
در ســال مواجــه اســت. ایــن میــزان 
قابــل توجــه بــا فــرض اجرایی شــدن 
تمــام رویکردهــای مدیریــت مصــرف 
)اصــالح الگــوی مصــرف شــهروندان، 
کاهــش نشــت شــبکه و...( مــی 
باشــد. ادامــه ی ایــن رونــد، نیروهــای 
محــرک دســت انــدازی به منابــع آب 
ــای  ــز ســرزمین ه ــای آبری حــوزه ه
ــن آب پایتخــت  ــرای تامی ــر را ب دیگ
مهمتریــن  کــرد.  خواهــد  فعــال 
عامــل ایــن چرخــه ی معیــوب، 
ــت تقاضــای آب ناشــی  ــدم مدیری ع
ــی در  ــذاری جمعیت ــش بارگ از افزای

ــت. ــران اس ــهر ته ــطح ش س
ــالهای  ــی س ــران ط ــهر ته ــوای ش ه

بــرای  روزهــا  تمــام  در  اخیــر 
حســاس  جمعیتــی  گروه هــای 
بیمــاران  )کــودکان، ســالمندان، 
خــاص و ...( ناســالم اســت. شــرایط 
ــه نحــوی اســت کــه در  آلودگــی ب
زمانهــای ایجــاد وارونگــی هــوا، 
ــرای تمــام  شــرایط کیفیــت هــوا ب
شــهروندان ناســالم و خطرنــاک می 
ــاد  ــل ایج ــر عوام ــالوه ب ــد. ع باش
کننــده آلودگــی هــوا )فعالیت هــای 
صنعتــی  شــهرکهای  صنعتــی 
ــران،  ــرب ته ــع در غ ــز واق متمرک
 ،)... و  موتــوری  نقلیــه  وســایل 
نفوذناپذیــری شــهر تهران در شــعاع 
تنفســی شــهروندان نیز در تشــدید 
ــد آالینده هــا و افزایــش  ــزان مان می
ــر  ــهروندان موث ــری ش ــیب پذی آس
اســت. عوامــل بــه وجــود آورنــده ی 
نفوذناپذیــری شــهر تهــران در برابــر 
جریــان هــای هــوای محلــی و 
ســینوپتیکی بــه شــرح زیــر اســت:

ــراز  ــوی ت ــازی از الگ ــه س بلندمرتب
ارتفاعــی مشــخصی پیــروی نکــرده 
ــک  ــوی آیرودینامی ــفانه الگ و متاس
محلــی  هــوای  هــای  جریــان 
)شــمال بــه جنــوب( و بادهــای 
ســینوپتیک غالــب )شــمالغرب بــه 
جنــوب شــرق( را رعایــت نمــی 
ــاد  ــث ایج ــل باع ــن عام ــد. ای کن
الیــه حــدی جریــان هــوا در ارتفــاع 
ــده و  ــران ش ــهر ته ــری ش 30 مت
ــداری آالینــده هــای موجــود را  پای

ــد.  ــی کن ــت م تقوی
ــهری،  ــاز ش ــاخت و س ــوی س الگ
امــکان نفــوذ جریــان هــای هوایــی 
در  را  ســینوپتیک(  و  )محلــی 
ــرده  ــن ب ــی را از بی ــای محل فضاه
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ــا  ــی4  آالینده ه ــه افتادگ ــث تل و باع
شــهروندان  تنفســی  شــعاع  در 
)تــراز ارتفاعــی 30 متــری( شــده 
ــالت و  ــاخت مح ــیوه ی س ــت. ش اس
آپارتمانهــا )مســکونی، اداری و تجاری( 
بــه گونــه ای اســت کــه فضایــی مابین 
ــته  ــود نداش ــاز وج ــاخت وس ــن س ای
ــوا در  ــان ه ــراری جری ــکان برق و ام
ســاخت و ســاز محــالت و همچنیــن 
مابیــن آپارتمان هــا وجــود نــدارد.

طــی ســالهای اخیــر، مورفولــوژی 
ی  کننــده  تغذیــه  جریانهــای 
آبخــوان شــهر تهــران و ســاختار 
هیدروژئولوژیــک شــهر تهــران مختل 
شــده اســت. مهمتریــن محــل تغذیــه 
آبخــوان شــهر تهــران از بــارش هــای 
ــرز  ــات الب ــی ارتفاع ــه ی جنوب دامن
اســت. مجــرای این تغذیه، ســازندهای 
ــمیرانات و  ــای ش ــدی ه ــی بلن آبرفت
ــه  ــر گون ــتند. ه ــران هس ــت ته دش
ســاخت و ســاز در ایــن ســازندها کــه 
منجــر بــه انســداد مســیر جریانهــای 
تغذیــه کننــده ی آبخــوان شــود، نظام 
تعــادل آبخــوان را مختــل خواهــد 
نمــود. در حــال حاضــر ســاخت و 
ســازهای مدفونــی کــه در امتــداد 
ــت  ــته در آبرف ــرقی-غربی و پیوس ش
و  شــمیرانات  بلندی هــای  ناچیــز 
همچنین ســاخت و ســازهای پیوسته 
و مدفونــی کــه در اعمــاق بیــش از 40 
ــده،  ــاد ش ــران ایج ــت ته ــری دش مت
باعــث انســداد جریان هــای زیرزمینــی 
ــازها،  ــاخت و س ــن س ــد. ای ــده ان ش
شــامل پــی مدفــون بلندمرتبه هــا 
اداری- بــزرگ  هــای  مجتمــع  و 
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تجاری-مســکونی، تونــل هــای مترو 
تونل هــای شــهری می باشــند.  و 
ــدم  ــته، ع ــرن گذش ــم ق ــی نی ط
ــهر  ــی ش ــکاری5 در طراح ــوم آش ب
ــته  ــم گیری داش ــرخ چش ــران ن ته
اســت. کــه نتیجــه آن عــدم تأمیــن 
ــای روان  ــن نیازه برخــی از مهمتری
اجتماعــی شــهروندان شــده اســت. 
مهمتریــن اثــر ایــن نقیصــه در 
طراحــی شــهر تهــران، از بیــن رفتن 
ــای جــاری و اکوسیســتم های  روده
و  محلــی  جانــوری(  و  )گیاهــی 
منطقــه ای بومــی ســرزمین تهــران 
از  تهــران  ســرزمین  می باشــد. 
پتانسیل اکوسیســتمهای ارزشمند و 
متنوعــی در کوهســتان، بلندی های 
شــمیرانات و دشــت تهران برخوردار 
اســت کــه متاســفانه آســیب هــای 
وارد بــر آنهــا گاهــا از حــد برگشــت 

ــرده اســت.  ــذر ک ــری6 گ پذی
الگــوی ســاخت و ســاز شــهری 
ــی  ــای اقلیم ــی ه ــران، از ویژگ ته
کنــد.  نمــی  پیــروی  ســرزمین 
در  ســاز  و  ســاخت  معمــاری 
ــمیرانات و دشــت  ــای ش ــدی ه بلن
تهــران یکســان اســت و تنهــا از 
ســازوکارهای اقتصــادی و اجتماعــی 
ــای  ــدی ه ــرد. بلن ــی گی ــان م فرم
شــمیرانات بــا اقلیــم نیمــه مرطــوب 
ــای  ــک، دارای دم ــرد-نیمه خش س
درجــه  ی 14  ســاالنه  متوســط 
رطوبــت  متوســط  و  ســانتیگراد 
نســبی 80درصــد بــوده و بطــور 
ــر  ــاالنه از 400 میلیمت ــط س متوس
بارندگــی برخــودار اســت. در حالیکه 
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ــک و  ــم خش ــا اقلی ــران ب ــت ته دش
ــای متوســط ســاالنه 16  ــی، دم بیابان
درجــه ســانتیگراد را برخــوردار اســت، 
بــه نحویکــه متوســط رطوبــت نســبی 
آن 40 درصــد و بــارش هــای ســاالنه 
ــال  ــر در س ــر از 200 میلیمت ای کمت
دارد. توجــه معمــاری ســاخت و ســاز 
ــه ایــن مشــخصات اقلیمــی، نقــش  ب
عمــده ای در مدیریــت تامیــن، تقاضــا 
و مصــرف انرژی در ســطح شــهر دارد.

شــهری  طراحــی  رفــت-  بــرون 
زیســت محیــط  بــه  حســاس 

ــه ســمت  ظرفیــت ســازی حرکــت ب
ــهری، در  ــدار ش ــعه پای ــم توس پارادای
ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــتجوی پاس جس
اســت کــه چگونــه مــی تــوان فعالیت 
ــتم ــازوکار اکوسیس ــا س ــانی را ب انس

ســرزمین دوبــاره هماهنــگ نمــود؟ و 
انســان چگونــه می توانــد در ســازوکار 

ایــن اکوسیســتم مشــارکت کند؟
ــوال در  ــن س ــه ای ــخ ب ــا پاس مطمئن
ــردی  ــه ف ــای منحصــر ب ــر جغرافی ه
متفــاوت اســت. امــا مهــم ایــن 
اســت کــه ایــن ســوال دارای ســطوح 

مختلفــی اســت. ســطح اول ســوال، 
در حــوزه طراحــی اســت: ســوال این 
اســت کــه چگونــه گســترش کالبــد 
شــهری مــی توانــد بــرای هماهنگی 
ــای  ــتم ه ــتیبانی از اکوسیس و پش
محلــی و منطقــه ای طراحی شــوند؟ 
ــه  ــید ک ــوان پرس ــی ت ــی م ــا حت ی
ــه  ــر ب ــای منج ــت ه ــه فعالی چگون
ــوی  ــه نح ــتم را ب ــی اکوسیس بازیاب
طراحــی نمــود کــه بــه ایجــاد 
ــک  ــی کم ــردم محل ــت در م ظرفی

ــد؟  کن
بــه عبارتــی بــرون رفــت مــا در 
شــهرهای  ســمت  بــه  حرکــت 
ــوع  ــر ن ــرو تغیی ــت  پذیر، در گ زیس
نــگاه طراحانــه و تعلیــق پیــش 
ــت.  ــی اس ــال کنون ــای فع فرض  ه
پیچیدگــی  تــا  آنیــم  نیازمنــد 
محیــط زیســت چندبعــدی مراکــز 
ســـکونتگاهی را دریابیـــم و در ایــن 
در  حرکــت  بــه  ناچــار  مســیر 
ــا  ــته  ای ب ــای چندرش ــب تیم  ه قال
ــت  ــت فعالی ــا قابلی ــی ب متخصصین

بیــن رشــته  ای هســتیم.
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یادداشــتی در بــاب اهمیــت 
خروجــی  داشــتن  فایــده 
هــای  دانشــکده  تحقیقــات 
ــور ــازی کش ــاری و شهرس معم

   چنــد وقــت پیــش اعجوبــه ای پیــدا 
شــده بــود کــه تعــداد نقطه هــای 
کلمــات را تنــد تنــد و از حفــظ مــی 
گفــت. در حیــرت از ایــن توانایــی 
خــارق العــاده و تفکــر در جایــگاه 
کاربــرد و فایــده آن، شــروع به نوشــتن 
ــاب  ــد ســطر یادداشــت در ب ــن چن ای

ــردم.  ــتن ک ــده داش فای
خیلــی چیزهــا ممکــن اســت وجــود 
ــی  ــده خاص ــه فای ــند ک ــته باش داش
ندارنــد مثــال همیــن آپاندیــس در 
شــکم بنــده و شــما. خیلــی کارهــا هم 
ممکــن اســت انجــام شــود کــه قــرار 
نیســت لزومــا فایــده مــادی و معنــوی 
چشــمگیری داشــته باشــند، ولی آنچه 
مســلم اســت خروجــی پایــان نامــه ها 
و رســاله هــای معمــاری و شهرســازی 
کــه مدتــی اســت فکــر مــرا بــه خــود 
ــور  ــن ام ــره ای ــرده، در زم ــغول ک مش
بــی خــودی نبایــد باشــد. بــه عنــوان 
ــان  ــار پای ــران چه ــه در ای ــی ک کس
نامه تحصیلی نوشــته و هشــت ســالی 
را صــرف نوشــتن آن هــا کــرده، فکــر 
کــردن بــه فایــده ایــن تــالش هــا برای 

جامعــه ، فکــر بیجایــی نیســت.

در اهمیــت جایــگاه ســرپناه و مفهوم 
خانــه و شــهر و کلیــد واژه هــای 
مربوطــه بســیار ســخن ها گفتــه اند 
ــان  ــه زب ــه ب ــا ک و بســیاری از  آن ه
فارســی نبــوده نیــز ترجمــه شــده و 
در اختیــار معمــاران و شهرســازی 

ــوده اســت.  ــی ب داخل
و  معمــاری  هــای  دانشــکده  در 
ــز رســاله های  شهرســازی کشــور نی
بســیاری بــا وســواس بــه ایــن 
مفاهیــم پرداختــه انــد و ســالها فکــر 
ــن  ــرف ای ــک ص ــط آکادمی در محی
شــده کــه آنچــه انســان هــای ایرانــی 
در چهارگوشــه ایــن ســرزمین از 
مفهــوم مســکن و شــهر و محلــه در 
ــور  ــتند چط ــن داش ــته در ذه گذش
ــردن  ــدا ک ــق پی ــا تطبی ــد ب می توان
بــا نیازهــای روز، همچنــان بــا حــال 
و هوایــی ایرانــی در زندگــی امــروزی 
ــن  ــدر ای ــه چق ــد. اینک ــداد بیاب امت
ــد  ــتاوردهای مفی ــه دس ــا ب تالش ه
ــراز  ــدر در ف ــده و اصــوال  چق انجامی
ــر  ــای اخی ــه ه ــوادث ده ــرود ح و ف
مجــال و بســتر تحقــق داشــته، 
موضوعــی اســت کــه تحلیلــش اگــر 
ــع بینــی همــراه باشــد، مــی  ــا واق ب
توانــد چــراغ راه گامهــای آتــی باشــد.

 امــا اگــر یــک نــگاه هــر چنــد 
سرســری هــم بــه محیــط پیرامــون 
خــود بیندازیــم، شــاید بپرســیم چرا 
پرداختــن وســواس آمیــز بــه مفاهیم 
نظــری و محــض در حــوزه معمــاری 
و شهرســازی، آنطــور کــه بایــد نمــود 
ــی ای از توفیــق در دســت یابی  بیرون
ــواز از  ــی حداقــل چشــم ن ــه صورت ب
معمــاری و شهرســازی در کشــور مــا 

نداشــته؟ 
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ــه  ــفه ب ــه در آرای فالس ــا ک ــه آنج چ
دنبــال پدیدار شــناختی مفهــوم مکان 
بودیــم و چــه آنجــا کــه رفتــار حرارتی 
ــی  ــی م ــاختمانی را بررس ــح س مصال
کردیــم، میتــوان گفــت بیشــتر وقت و 
ســرمایه و منابــع را هــدر مــی دادیــم تا 
اینکــه بخواهیــم واقعــا مشــکلی را حل 
کنیــم. اگر بــا خودمــان صادق باشــیم، 
عجیــب هــم نیســت کــه بازخــوردی 
از ایــن همــه ســال چانــه زدن بــر 
ســر کیفیــت هــا و مفاهیــم در حــوزه 
ــرون  ــط بی ــاز را در محی ــاخت و س س
ــه کــه شایســته  از دانشــگاه هــا آنگون
اســت نبینیــم. مــی تــوان گفــت، 
توربیــن هــای نیــروگاه مــا بــه جایــی 
ــی  ــره های ــا فرف ــد! اینه ــل نبودن وص
ــرای  ــا ب ــرای قشــنگی ی ــه ب ــد ک بودن
هــزار دلیــل بــی خــودی دیگر کاشــته 
شــده و ســال ها بیهــوده چرخیــده اند. 
ــه صنعــت متصــل  ــه ب دانشــگاهی ک
نباشــد و پاســخگوی ســواالت تخیلــی 
مــن و شــما باشــد نــه نیازهــای فــوری 
و اولویــت هــای واقعــی و پژوهشــگاهی 
کــه خــوراک مســتقیم تصمیم ســازان 
ــد،  ــن نکن ــذاران را تامی ــت گ و سیاس
ــل  ــی مث ــا کارکردهای ــک تنه ــی ش ب
تولیــد نیــروی کار تحصیــل کــرده )نه 
ماهــر( بــرای صــادرات و تولیــد مدرک 
دانشــگاهی بــرای کســب اعتبــار پیش 
در و همســایه را خواهد داشــت. کســی 
در اهمیــت تحصیــل و کســب علــم به 
ــازی  ــم در خودس ــی مه ــوان عامل عن
ــطح  ــن س ــاال رفت ــال آن ب ــه دنب و ب
آگاهــی جامعه شــکی نــدارد و در اینجا 
منظــور از فایــده و کارکــرد، اثربخشــی 
ــردی پژوهشــها در  ــای کارب خروجی ه
پیشــبرد امــور و تســهیل دســتیابی به 

اهــداف تخصصــی اســت.
ورای پاســخگویی بــه نیازهــای پایــه، 
کیفیــت و کمیــت مســکن، تقریبــا 
ــا احســاس  در تمــام فرهنــگ هــا، ب
کرامــت انســان هــا مرتبــط اســت و 
بــی جــا نیســت اگــر در محیط هــای 
آکادمیــک بــه جنبــه هــای فیزیکــی 
ــن  ــمبلیک ای ــی س ــی و حت و روان
موضــوع توجــه بســیاری نشــان 
ــی  ــر م ــه نظ ــه ب ــود. آنچ داده بش
رســد درســت نبــوده، در وحلــه 
اول نپرداختــن بــه الویــت هــا در 
پژوهــش و در ادامــه، فراینــد انتقــال 
معیــوب محصــول این مکاشــفات به 
دنیــای واقعــی و نیــز شــیوه پرداخت 
ــن  ــه ای ــی ب ــر علم ــهودی و غی ش
مفاهیــم بــوده اســت. ایــن اســت که 
تجربیاتی مثل شــهرک هــای اقماری 
و تــب انبــوه ســازی و بعدها مســکن 
مهــر، هیــچ کــدام آنطــور کــه باید نه 
در ظاهــر چنگــی بــه دل زننــد و نــه 
در عمــل محیــط هــای پاســخگویی 
ــعارهای  ــا و ش ــق آرمانه ــرای تحق ب
مــا فراهــم کردنــد. تنــش هــای بــازار 
مســکن نیــز کــه بــا وجــود کاهــش 
چشــمگیر نرخ رشــد جمعیــت هنوز 
بــا شــدت گریبانگیر اقشــار  متوســط 

و کــم درآمــد جامعــه اســت.
در ســال هــای اخیــر تالشــهای 
ارزشــمندی شــروع شــده کــه دالیل 
مشــکالت وضع موجــود را برشــمرده 
و در راســتای برطــرف کــردن آن هــا 
چــاره جویــی کــرده، امــا آیــا نتیجــه 
همیــن تحقیقــات بســیار کاربــردی 
و مفیــد هــم جــز در البــه الی 
قفســه های مراکــز تحقیقــات، جایی 
بــه فایــده ای واقعــی و کاربــردی 
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منتهــی مــی شــوند؟
ــواردی  ــز م ــه بج ــت ک ــب نیس عجی
اســتثنایی، دانشگاه، پژوهشــگاه، استاد 
و دانشــجو هیــچ کــدام بــه ایــن فکــر 
نمی کننــد کــه حداقــل نتایــج کارهــا 
بــه انــدازه هزینه کاغــذ مصرفــی، آورده 
ــرای  ــردی ب ــده کارب ــادی و فای اقتص

جامعــه داشــته باشــد؟
ــه در  ــرد ک ــم ک ــوان تجس ــا می ت آی
ــا  ــاری ی ــر معم ــکده معتب ــک دانش ی
شهرســازی، جایــی دیگر از دنیــا، چهار 
ســال روی موضوعــی فکــر و مطالعــه و 
کار کــرد و بعــد نتیجــه را پرینــت کرد 
و صحافــی کــرد و به قفســه ای ســپرد 

و تمــام! 
حــاال برعکــس، آیــا مــی توان تجســم 
کــرد کــه در بــدو ورود بــه دانشــکده 
معمــاری یــا شهرســازی ای در ایــران 
وارد تیــم تحقیقــات بــر روی موضوعی 
شــد کــه از طــرف صنعــت یــا نهــادی 

خــاص تامیــن اعتبــار شــده و نتیجه 
آن قــرار اســت واقعــا جایــی بــه درد 

حــل معضلی بخــورد؟
ــن  ــدام از ای ــر ک ــوع ه ــال  وق احتم
ســناریوها گرچــه غیــر ممکــن 
نیســت ولــی انــدک اســت و شــاید 
یکــی از مشــکالت مــا هــم همیــن 

ــت! اس
بــرای اینکه یــک سیســتم در جهت 
بــرآوردن هدفــی مشــخص کار کنــد 
نیــاز اســت که بیــن اجــزای مختلف 
ــرار  ــری برق آن ارتبــاط مفیــد و موث
ــای  ــی در دنی ــق علم ــد.  تحقی باش
امــروز یــک فعــل آیینی و مناســکی 
بــرای ســپری کــردن دوره ای خاص 
ــه  ــت، بلک ــرد نیس ــک ف ــر ی از عم
مجموعــه اقداماتــی پرهزینــه و زمان 
بــر اســت کــه اگــر برنامــه مشــخص 
و هدفگــذاری دقیقی نداشــته باشــد 
انجــام آن دردی را دوا نخواهــد کــرد.
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شاپور توسلی 
معمــار و طــراح شــهری

 نقاشــی دیــواری، دوشــا دوش 
پَرِســه َزن شــهر؛

   بــا نگاهــی قریــب بــه یــک دهــه، از 
تالش هنرمنــدان نقاش و تصویرســاز 
بوشــهری در چارچــوب فعالیــت های 
بعمــل آمــده حــول عنــوان »گرافیک 
محیطــی«، بــا تمرکــزی بــر نقاشــی 
دیــواری، شــاید اکنــون زمــان آن فــرا 
ــه  ــای دو مقول ــه پ ــد ک ــیده باش رس
»فهمیــدن« و »درگیــر شــدن« هــر 
ــت  ــان و دس ــه زن ــتر پرس ــه بیش چ
ــه ایــن حــوزه  انــدرکاران محلــی را ب
در جهــت ارتقــاء تعامــل بصــری 
فضــای شــهری، بیشــتر از هــر زمــان 
ــارت  ــن عب ــا انداخت ــرای ج ــر ب دیگ
ــرد.  ــاز ک ــهری ب ــازی« ش ــا س »زیب
هنرمندانــی کــه تمــام دغدغــه و 
ــی  ــی و تکنیک ــای علم ــه ه اندوخت
انباشــته شــده در کولــه پشــتی خــود 
ــه  ــا ب ــدن«، ی ــور »فهمی ــه منظ را ب
ــدن،  ــی، آگاه ش ــا یاب ــی معن عبارات
فــرا گرفتــن هــر چــه غنــی تــر 
تاریــخ اجتماعــی و میــراث محیطــی 
بجــا مانــده از بنــدر بوشــهر را از پالت 
رنگــی خــود گذرانــده، تــا کــه پرســه 
ــر از  ــق ت ــی عمی ــان شــهر دریافت زن
ــری  ــی خــود و تصاوی ــت مکان موقعی
ــه  ــا توج ــان ب ــط ش ــکل محی از ش
بــه آنچــه کــه در حافظــه کوتــاه 

ــی را  ــط زندگ ــود از محی ــدت خ م
بــر دیواره هــای مســکوت مانــده 
شــهر، بــا ذوقــی پدیــد آمــده از ُرخ 

ــد.  ــه دارن ــدار نگ ــش، بی آدمیان
تصاویــری کــه ادراک محیــط مرکز 
شــهر بوشــهر را بــرای »فهمیــدن«، 
بــا ترســیم الگوهــای رفتــاری و 
ــده از  ــا مان ــاری بج ــات معم الحاق
کوچــه و پــس کوچه هــای ســاختار 
ــه کار  ــهر، را ب ــز ش ــی مرک تاریخ
می بندنــد. تالشــی کــه در آن از 
ــه  ــی را ب ــه های ــرف کلیش ــک ط ی
ــود  ــاد آور می ش ــهر ی ــه زن ش پرس
کــه چگونــه بــا رنــگ هایــی ســاده 
و نقــش مایــه هــای آســان، مقدمــه 
ــه  ــش ب ــش برای ــه نیاکان ای از آنچ
یــادگار گذاشــته اند را در قابــی از 
سلســله تصاویــر متوالــی، مخاطبان 
ــاده ورود از  ــج آم ــه تدری ــود را ب خ
ــه  ــدی ب ــه ای ایســتا و دو بع صحن
اعماقــی ســه بعــدی از فضــای 
اصلــی خــود اثــر، کــه همانــا »چهار 
محــل« تاریخــی مرکز شــهر باشــد، 
ــس  ــی دیگــر نَف ــد. و از طرف می کن
ــردن،  ــف ک ــدن«، کش ــر ش »درگی
آموختــن، تحریــک و برانگیختــه 
ــکاس  ــا انع ــط را ب ــدن در محی ش
الگوهایــی برخاســته از خــود زمینه، 
بــه آگاهــی و جهــت دهــی راز آمیز 
محیطــی  می رســاند.  مخاطــب 
ــاظ  ــه لح ــه ب ــده، ک ــر کنن درگی
وام  پتانســیل های  و  امکانــات 
گرفتــه از رنگ هــای آغشــته شــده 
ــه،  ــم مویــی خاکســتری مای ــه قل ب
فرصت نشــاندن شــرجی و خیســی 
ــی انتزاعــی و  ــا پرداخت ســاحل را ب
روحیــه ای خالــص از جریانــات 
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ــهر، از  ــان ش ــه آدمی ــدرن ب ــر م هن
خــرد ســال گرفتــه تــا کهــن ســال، 
تقدیــم مــی دارد. ایــن دیــوار نــگاری 
بــا تاکیــد بــر خلــوص ذاتــی بدســت 
آمــده از ترکیــب خــود رنگ هــا برای 
»درگیــر شــدن ذهــن«، مــواد خامــی 
را بعنــوان فرصــت مشــارکت بصــری 
ــوار(  ــوم )دی ــا ب ــرد ب ــاری از ف و رفت
ــا  ــد. ت ــرار می ده ــار او ق را، در اختی

کــه شــاید از ایــن دریچــه نیــز 
بتوانــد منظــر وزیــدن نســیم خنک 
ســاحل را بــر گیســوان رقــص 
آلــود درخــت َکهــوری، از ال بــه 
ــوار  ــزی دی ــای داغ فل ــرده ه الی ن
حیــاط مدرســه پیــر ســعادت را، به 
ــل  ــش تبدی مشــقی از خاطــره های
کنــد کــه در پشــت نیمکــت هــای 
ــت. ــته اس ــا گذاش کالس درس بج

تصویر الف- تاثیر الگوهای رفتاری متداول جامعه بر خاصیت آموزندگی نقاشی دیواری، بوشهر، خیابان سیراف، 
نقاش و عکاس: ستاره ایران زاد
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تصویر ب- بوشهر،  بهره گیری از الگوی معماری خانه تاریخی آسیایی در مرکز تاریخی بندر بوشهر و الگوهای 
رفتاری حول آن برای نقش بستن بر جداره پیرامونی فلکه شهرداری، نقاش و عکاس: علی غریبی
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Eric Huybrechts نوشــته: 
ــش  ــران من ــه: نســیم ای ترجم
ــدرس  ــاز ، م ــار و شهرس - معم

ــگاه  دانش

ــرای مدیریت  ابزارهــای ابداعی ب
ها شهر  کالن 

   
   امــروز نیمــی از شهرنشــینان در 
ــت  ــا جمعی ــهر ب ــی از 1200 ش یک
بیشــتر از پانصــد هــزار نفــر زندگــی 
ــه  ــهر ب ــال 20 ش ــر س ــد. ه می کنن
آســتانه جمعیــت پانصــد هــزار نفری 
ــت کالن  ــد و هش ــد . پانص ــی رس م
ــون  ــک میلی ــتر از ی ــا بیش ــهر ب ش
ســاکن پذیــرای یــک میلیــارد و 880 
میلیــون شــهروند مــی باشــند )%42 
جمعیت جهــان( و همچنیــن میزبان 
بیشــتر از 500 میلیــون شــهروند تــا 
ســال 2030 خواهنــد بــود. 33 کالن 
شــهر بــا بیشــتر از 10 میلیــون نفــر 
جمعیــت  پذیــرای  12,6% جمعیــت 
شــهری جهــان خواهنــد بــود. در 
ســال 2030 انتظــار مــی رود کــه 41 
ــد. کالن  ــود بیای ــه وج ــهر ب کالن ش
ــن  ــترش یافت ــال گس ــهرها در ح ش
در اطــراف رودخانــه مرواریــد چیــن، 
شــمال شــرقی آمریــکا، منطقــه بلــو 
بنانــای اروپــا، مســیر رودخانــه گنــگ 
هنــد و مســیر توکیــو / اوزاکا بــا 
جمعیــت بیشــتر از 50 میلیــون نفــر 
ــای  ــهرها مکان ه ــتند.  کالن ش هس
اصلــی بــرای ســکونت  بشــر در 
قــرن 21 هســتند. مــا بــا عصــر 
کالن شــهرها روبــرو هســتیم . در 
دهه هــای بعــدی شــاهد افزایــش 

ــم  ــهری خواهی ــت ش ــاد جمعی زی
بــود بــه صورتــی کــه باعــث تغییــر 
در نــوع تحلیــل مــی شــوند. وقتــی 
کــه جمعیــت از مناطــق روســتایی 
بــه شــهری بــه عنــوان کارگــر هــر 
روز از روســتاها و ســکونتگاه های 
در  شــهر  اطــراف  در  پراکنــده 
ــه  ــتند ک ــد هس ــت و آم ــال رف ح
ــهر  ــادی کالن ش ــعه اقتص در توس
شــرکت کننــد دیگــر مفهــوم شــهر 
ــت  ــدارد. جمعی ــی ن ــتا معن و روس
ــتردگی  ــده گس ــان دهن ــهر نش ش
ــت  ــه دس ــرای ب ــا ب ــهرداری ه ش
آوردن ســودهای مالــی و اقتصــادی 
هســتند. در نتیجــه ، سیســتم های 
ــه دلیــل جمعیــت  موجــود اداری ب
ــی  ــادی آن کارآی ــرات اقتص و تغیی
کالن  کــه  آنجایــی  از  ندارنــد. 
شــهرها موتــور رشــد کشــورها 
ــی از  ــا یک ــت آنه ــتند ، مدیری هس
ــد  ــرای رش ــی ب ــای اصل ــش ه چال

ــتند.  ــادی هس ــی- اقتص اجتماع
کالن شــهرها نقــاط مهــم در فرآیند 
اقتصــاد  شــدن  جهانــی  رونــد 
هســتند. آنها بــر اداره شــرکت های 
ــا  ــراد ب ــا، اف ــرمایه ه ــی ، س جهان
تحصیــالت بــاال ، صنعت و نــوآوری 
تمرکــز دارنــد. آنهــا همچنیــن 
ــزرگ و بازارهــای  ــای ب مشــتری ه
کالن  چهــار  هســتند.  کالن  کار 
ــو،  ــورک، توکی ــی )نیوی شــهر جهان
پاریــس و لنــدن( کــه شــامل اکثــر 
ــوز  ــند ، هن ــی باش ــا م ــرکت ه ش
ــده  ــا را برعه ــاد دنی ــری اقتص رهب
ــا بقیــه در حــال چالــش  ــد. ام دارن
ــه  ــند ک ــی باش ــدن م ــی ش جهان
شــامل پکــن ، بوســتون ، شــیکاگو، 
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اســتانبول ، الگــوس ، لــس آنجلــس ، 
مکزیکــو ســیتی ، بمبئــی ، دهلــی نو ، 
اوزاکا، شــانگهای ، ســنگاپور ، هنــگ 
کنــگ ، ســائوپولو و ســئول هســتند . 
یــک سیســتم جهانــی کالن شــهرها 
دارد رخ مــی دهــد. شــبکه کالن 
شــهرها بــرای بررســی دغدغــه هــا و 

ــال اســت.  ــا فع ــای  آنه ــش ه چال
الگــوی شهرنشــینی اخیــر ایجــاد 
چالــش هــای جدیــد اجتماعــی ، 
اقتصادی و سیاســی می کنــد و دارای 
اثــرات مهــم بــر روی منابــع طبیعی ، 
خطرهــای طبیعی و تغییــرات اقلیمی 
ــد  ــای جدی ــوم ه اســت. ایجــاد مفه
ــا الزم  ــعه آنه ــت توس ــرای مدیری ب
اســت . اتخــاذ یــک رویکرد گســترده 
تــر بــر اســاس کانســپت منطقــه الزم 
اســت. یــک سیســتم بــرای مدیریت ، 
زیرســاخت ، کاربــری هــا ، اقتصــاد و 
سیســتم هــای اجتماعــی - فرهنگــی 
ــد  ــن کار بای ــود. ای ــم ش ــد تنظی بای
ــکلی  ــه ش ــکاری ب ــاس هم ــر اس ب
ــر  ــارکتی ت ــر و مش ــز ت ــر متمرک غی
ــی و  ــت حکومــت هــای مل ــا حمای ب
منطقــه ای بــا همــکاری دولــت هــای 
ــرد.  ــام بگی ــه ای انج ــی و منطق مل
ارتبــاط هــای داخلــی ، ائتــالف و 
ــای  ــوم ه ــه ای مفه همــکاری منطق
ــت  ــتم مدیری ــرای سیس ــدی ب کلی
هســتند کــه قبــال بــر اســاس رویکرد 

ــه پاییــن انجــام مــی شــد.  ــاال ب ب
اثــر ســرمایه گــذاری و اقتصــاد کالن 
شــهرها دائمــی تــر و بیشــتر اســت. 
 ، بــزرگ  ســرمایه گــذاری هــای 
کــه توســط قــدرت هــای مالــی 
مراکــز  در  شــوند  مــی  حمایــت 
شــهر ، مناطــق تجــاری ، شــهرهای 

ــد ایجــاد  بنــدری و شــهرهای جدی
ــت  ــود آوردن ران ــوند. بوج ــی ش م
ــاط  ــی ارتب ــات ب ــی اوق ــن گاه زمی
ــتغال و  ــی اش ــای واقع ــاز ه ــه نی ب
خانــه ســازی اســت. چنیــن رانتــی 
قیمــت زمیــن و امــالک را بــاال 
ــرد، و ســاکنان را از مناطــق  ــی ب م
مجهــز مرکــزی محــروم مــی کنــد 
ــدون اشــتغال  ــه حومــه هــای ب و ب
ــهیالت  ــزات و تس ــه دارای تجهی ک
فرســتند.  مــی  کمــی هســتند 
یکــی از چالــش هــای اصلــی کالن 
ــر  ــادل بهت ــد ایجــاد تع شــهرها بای
بیــن راندمــان رشــد اقتصــادی کــه 
دارای جامعیــت فضایــی و اجتماعی 
ــودن  ــاب آور ب ــدف ت ــا ه ــت، ب اس
ــی و  ــای محیط ــران ه ــی بح در ط
اقتصــادی - اجتماعــی مــی باشــد. 
ابزارهایــی بایــد بــرای تنظیــم زمین 
و بــازار امــالک بوجــود بیابنــد 
کــه مقــرون بــه صرفــه بــودن 
کالن شــهر را امــکان پذیــر کننــد. 
ــود  ــا موج ــن ابزاره ــدادی از ای تع
هســتند ، امــا ایــن ابزارهــا از پــس 
ــتن  ــل داش ــه دلی ــئله ب ــل مس ح
ــر  ــر اقتصــاد شــهرها ب ــی ب ــر مال اث
ــه  ــد. کالن شــهرها مواج ــی آین نم
ــتند.  ــی هس ــای بزرگ ــا چالش ه ب
موقعیــت آنهــا در رقابــت بیــن 
ــد توســط تســهیالت و  ــی بای الملل
تجهیزاتــی بــا کیفیــت بــاال حمایت 
شــود. بــرای جــواب گویــی بــه ایــن 
ــی  ــذاری عظیم ــرمایه گ ــا س نیازه
ــاز اســت و ظرفیتــی کــه  ــورد نی م
و  شــهری  بــزرگ  پروژه هــای 
ــم  زیرســاختی را در مناطــق متراک
بــا عالیــق متضــاد در مــورد زمیــن ، 
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دسترســی ، کیفیــت زندگی هماهنگ 
ــی  ــم نم ــای مه ــن پروژه ه ــد. ای کن
توانــد توســط مراجــع محلــی پراکنده 
انجــام شــود. هزینه هــا و انــدازه هــای 
ــات  ــا ثب ــاد هــای ب ــه نه ــاز ب ــا نی آنه
دارد کــه  جایگزیــن حاکمیــت هــای 
نماینــدگان منتخــب شــود. همچنین، 
دولــت هــای ملــی معمــوال قــادر بــه 
مدیریــت ایــن پــروژه هــای پیچیــده 
نیســتند و بایــد بــه جــای آن  ایجــاد 
نمایندگــی هــای محلــی بــا کیفیــت 
ــد  ــت خــاص بای ــن مدیری ــد. ای بنمای
دولــت محلــی ، منطقــه ای و ملــی و 
ــی و بخــش  ــه محل نمایندگــی جامع
ــد .  ــب کن خصوصــی را در هــم ترکی
پیچیدگــی مناطــق کالن شــهر نیــاز 
ــاص دارد  ــی خ ــتم مدیریت ــه سیس ب
کــه حــوزه هــای مختلــف را از قبیــل  
توســعه اقتصــادی ، مدیریــت آب ، 
حمــل و نقــل، بــازار امــالک، ســیل یا 
انــرژی مدیریت کنــد. به عنــوان مثال 
، مدیریــت منابــع آب کــه ســفره های 
ــرای تنظیــم میــزان  ــی را ب ــزرگ آب ب
آلودگــی ، اســتحصال آب و مدیریــت 
ــا   ــد ب ــد بای ــش می ده ــیل  پوش س
ــر  ــه ب ــهر" ک ــردی ش ــق کارک "مناط
اســاس رویکــرد اقتصــادی و  چیــزی 
ــادی  ــعه اقتص ــوان  توس ــه عن ــه ب ک
تعریــف شــده  اســت متفــاوت باشــد. 
ــا  ــالب ی ــد فاض ــا مانن ــه بخش ه بقی
ــری را  ــای دیگ ــوزه ه ــز ح ــرژی نی ان
پوشــش مــی دهنــد. مدیریــت کالن 
ــف  ــای مختل ــد بخش ه ــهرها بای ش
ــه آن و  ــوط ب ــای مرب ــا مقیاس ه را ب
ــش  ــت آن پوش ــتم های مدیری سیس

دهــد. 
ــن  ــه ای ــل ب ــوال تبدی ــن س بنابرای

ــی  ــه فرآیندهای ــه " چ ــود ک می ش
بــرای مدیریــت کالن شــهر وجــود 
دارد؟ چطــور تغییراتــی کــه بــه 
متروپلیتــن،  گســترش  دلیــل 
اجراهــای نهــادی و خطــرات جدیــد 
ــی،  ــش جهان ــل گرمای ــه دلی ــه ب ک
ــات  ــدم ثب ــادی و ع ــران اقتص بح
ارتباطــات بیــن المللــی ایجــاد 
مدیریــت  می تــوان  را  می شــود 
ــی  ــای اصل ــش ه ــا چال ــرد؟ اینه ک
بــرای مدیریــت کالن شــهرها بــرای 
ایجــاد یــک وضعیــت کارامــد و 

ــتند. ــب هس مناس

ــرای  ــد ب ــای جدی ــش ه چال
برنامه ریــزی 

مدیریــت در مقیــاس کالن شــهرها 
یــک چالــش اصلــی بــرای شــهر و 
برنامــه ریــزان شــهری اســت. مفــاد 
مــدارک طراحــی نمــی توانــد دیگر 
همانــی باشــد کــه "قوانیــن کنترل  
یــا  شــهری"  توســعه  جزئیــات 
"طــرح هــای جامــع" ســنتی بودند. 
ــهر  ــزی کالن ش ــه ری ــش برنام نق
ــاد  ــه ایج ــت و ب ــر اس ــردی ت راهب
ــل  ــل شــامل کــه عوام صفــی طوی
مختلــف اســت منجر شــده اســت ، 
در حالــی کــه برنامــه ریزی شــهری 
بیشــتر اختصاص به توســعه شــهر و 
نحــوه اجرای آن دارد. توســعه شــهر 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــوال توس اص
ــا  ــود ام ــی ش ــذاری م ــرمایه گ س
ارتبــاط قــوی بایــد بیــن مدیریــت 
کلــی در ســطوح مختلــف بایــد 
ــی و  ــش خصوص ــود، بخ ــاد ش ایج
ــک چشــم  ــاد ی ــهروندان در ایج ش
انــداز عمومــی توســعه آینــده بایــد 
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ــا هــم شــریک باشــند.  ب
ــردی  ــدارک راهب ــاد م ــن مف بنابرای
ــا هــر مفهــوم  ــد ســازگار ب شــهر بای
قانونــی ، اداری و اجتماعــی اقتصادی 
باشــد. هنگامــی کــه تمرکــز زدایــی 
اتفــاق مــی افتــد ، ابزارهــای الزم 
بــرای برنامــه ریــزی کالن شــهر بایــد 
بــه نحــو قدرتمنــدی بازنگــری شــود. 
ــری در  ــوی ت ــر ق ــر اقلیــم تغیی تغیی
ــزی ایجــاد کــرده  ــه ری مفهــوم برنام
اســت. یکــی از رویکردهایــی کــه 
ــرای  ــتر ب ــت بیش ــر ظرفی ــد ب تاکی
ســرعت و دسترســی بــه شهرســازی 
ــد  ــوم جدی ــد مفه ــی کن ــد م جدی
ــر  ــی کمت ــاس جابجای ــم براس حاک
ــک  ــتر و نزدی ــی بیش ــی دسترس ول
ــازی  ــت. بازس ــهر اس ــر و درون ش ت
شــهری الویــت اول هنــگام جنگیــدن 
ــت.  ــهرها اس ــدن ش ــترده ش ــا گس ب
ترکیــب شــهری و ترکیــب اجتماعــی 
اهــداف کلیــدی بــه جــای گســترده 
کــردن منطقــه هســتند. مفهــوم 
ابــزار و  شــهر فشــرده نیــاز بــه 

ــز  ــت تمرک ــدی جه ــد جدی فرآین
توســط  شــهری  بازســازی  بــر 
ــکان شــهری  مشــارکت بیشــتر مال
شهرســازی  دارد.  شــهروندان  و 
تاکتیکــی یکــی از ابزارهــای تغذیــه 
کننــده بازســازی شــهری براســاس 
فرهنــگ ، فعالیــت هــای تفریحی و 
رویکــرد پاییــن به بــاال اســت. روش 
شهرســازی مجــدد نیــاز بــه فرآیند 

جدیــد دارد. 
ظهــور تکنولــوژی هــای جدیــد 
در  تغییــرات  کننــده  تســهیل 
رفتارهــا هســتند. خریــد اینترنتــی 
سیســتم هــای قبلــی درون شــهرها 
و حومــه هــا را تغییــر مــی دهــد و 
ــل  ــی کاال در داخ ــه جابجای ــاز ب نی
شــهرها و بازبینــی در مدیریــت 
مــال هــای خریــد را را افزایــش 
مــی دهــد. ماشــین هــای خــودکار 
انتظــار مــی رود حمــل و نقــل 
عمومــی را در شــهرها منعطــف تــر 
ــه مالکیــت  کننــد و ســپس نیــاز ب
ــه  ــا ارائ ــا ب ــه ه ماشــین را در حوم
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دادن فرصــت هــای جدیــد در شــکل 
گیــری مجــدد فضاهــای عمومــی 
طراحــی  اســتانداردهای  تغییــر  و 
عرصــه عمومــی کاهــش دهــد. از 
ــی  ــار م ــمند انتظ ــبکه های هوش ش
رونــد کــه مدیریــت تجهیــزات را 
بهینــه کننــد. آمــوزش اینترنتــی 
و  رفــت  و  دانشــگاه ها  انــدازه  بــر 
آمدهــای مربــوط بــه آن تاثیــر خواهد 
گذاشــت. ارتبــاط هــای جدیــد بیــن 
ــب و  ــدگان منتخ ــهروندان و نماین ش
ــا ســاده کــردن  اداره هــای عمومــی ب
رونــد مشــارکت و دسترســی بــه 
اطالعــات  ایجــاد خواهــد شــد. نحــوه 
ــا شــهروندان  ــی ب مناظره هــای عموم
ــر خواهــد  ــر تغیی ــر و آگاه ت ــع ت مطل

ــرد. ک
علــی رغــم دســتور جلســه هــای بین 
ــزی  ــه ری ــه برنام ــا توجــه ب ــی ب الملل
شــهری و منطقــه ای فعلــی ســکونت 
ــل  ــه دلی ــمی ب ــر رس ــای غی گاه ه
ــرای  ــزی ب ــه ری ــم  برنام ــت ک ظرفی
ــهر  ــه ش ــان ب ــی آس ــکان دسترس ام
ــه  ــن قضی ــت. ای ــش خواهــد یاف افزای
ــهرها در  ــی از ش ــش بزرگ ــرای بخ ب
کشــورهای در حــال توســعه واقعیــت 
ــریع  ــدی س ــای بع ــه ه دارد. در ده
ترین توســعه های شــهری در آســیای 
جنوبــی و کشــورهای آفریقایــی جایی 
ــی  ــادی و مال ــای نه ــت ه ــه ظرفی ک
ضعیــف باقــی مــی مانــد و جمعیــت  
ــد داشــت.  ــر اســت وجــود خواه فقی
ــد کــه  شهرســازان کمــی وجــود دارن
ــد  ــزی جدی ــه ری ــای برنام ــا ابزاره ب
ــل  کار مــی کننــد کــه شــهرهای قاب
زندگی در کشــورهای در حال توســعه 

ایجــاد کنند. بــه جای آن اســتفاده از 
روش هایــی را تکــرار مــی کننــد کــه 
ــت  ــن خــواری و ران ــه زمی منجــر ب

زمیــن مــی شــود.
بازســازی شــهری به دلیــل تغییرات 
دهنــده  افزایــش  کــه  اقلیمــی 
مالــی  ســودجویی  و  مخاطــرات 
ــای  ــاب ه ــده حب ــاد کنن ــه ایج ک
اقتصــادی و بحــران هــای اقتصــادی 
جهانــی و متزلــزل کننــده نظــم 
بیــن المللــی اســت مهــم تــر شــده 
اســت. ابزارهــای جدیــدی بــرای  
برنامــه ریــزی در  کالن شــهرها باید 

ــود.  ــراع ش اخت
مدیریت کالن شهر

شــهر  کالن  مناطــق  مدیریــت 
پیچیــده اســت و نیــاز بــه بدنــه های 
خــاص مدیریتــی دارد. مناطق کالن 
شــهر بایــد در سیســتم کالن شــهر 
مدیریــت شــود کــه شــامل مناطــق 
ــر  ــتایی ه ــق روس ــهری و مناط ش
دو مــی شــود. تنــوع خدمــات  نیــاز 
ــه هماهنگــی در ســرمایه گــذاری  ب
عمومــی و خصوصی و مجریــان دارد. 
تنــوع مناطــق  )مخصوصــا آنهایــی 
کــه دارای مناطــق متراکــم شــهری 
و منابــع  طبیعــی و کشــاورزی 
هســتند یا مناطــق شــهری پراکنده 
یــا مناطــق بــا کیفیــت در مقایســه 
بــا واحدهــای همســایگی فرســوده و 
ــای  ــه عرصه ه ــاز ب ــت ( نی پرجمعی
سیاســی بــرای مشــارکت چالش هــا 
باشــد.  مــی  تصمیم هــا  اخــذ  و 
و   اقتصــادی  همــکاری  ســازمان 
ــرای  ــی ب توســعه)OECD1(  مدل های
ــخص  ــهر را مش ــت کالن ش مدیری
Organization for economic co-oer- .1
  ation and development
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ــت.  ــرده اس ک
شــهر  کالن  خــاص  نــوع  یــک 
ــه عنــوان یــک مدیریــت  ــد ب می توان
کالن شــهر مطــرح شــود.یعنی دولت 
کالن شــهر کــم و بیــش منطقــه ای را 
پوشــش می دهــد کــه ایــن موضــوع 
ــه  ــاال ب ــری از ب ــم گی ــه تصمی نتیج
پاییــن یــا ادغــام دولت هــای محلــی 
اســت)همانطور کــه در مســکو، پکن، 
ــو انجــام  ــتانبول ، تورنت ــی ، اس بمبئ
شــد(. ایــن ایــده دارای کارآیــی مالــی 
و اقتصــادی بــرای ارائــه خدمــات 
اســت کــه بیشــتر براســاس مالیــات 

می باشــد.
یک شــهرداری اصلــی و چند منظوره 
کــه بــه صــورت یــک مشــارکت 
نهــادی بیــن شــهرداری ها قــرار دارد 
مفیــد اســت. ایــن کار در حیــن اینکه 
دارای آورده هــای مالــی اســت در 
عیــن حــال نیــز نگهدارنده اســتقالل 
مراجــع محلــی بــرای گرفتــن مالیات 

ــد. ــز می باش ــرف آن نی و مص
برنامه ریــزی  شــهر  کالن  ســاختار 
وتوســعه فضایــی را مدیریــت می کنــد 
و ســرویس هــای خاصــی را تولیــد 
می کنــد. شــهرداری هــا بــرای آمــوزش، 
ــهروندان   ــاه ش ــا رف ــان ی مســکن، درم
مســئولیت دارند و همچنین مسئولیت 
پاســخگویی بــه مقولــه هــای محلــی را 

نیــز بــر عهــده دارنــد.
دلیــل  بــه  شــهرها  کالن  بیشــتر 
ســنت های اداری و سیاســی شــان 
توســط سیســتم های دوگانــه مدیریــت 
ــه  ــخصات ب ــا مش ــا ب ــوند، آنه می ش
ــداوم  ــای م ــا چالش ه ــش و ب ــر بخ ه
مدیریت درگیــر هســتند. کارآمدترین 
سیســتم بــرای یــک کالن شــهر 

ــل  ــراکت قاب ــه ش ــی ب ــواب گوی ج
ــی  ــوذ م ــراد ذی نف ــن اف ــول بی قب
ــگی کالن  ــوالت همیش ــد. تح باش
شــامل  کــه  بــزرگ  شــهرهای 
گســترش شــهری ، حمــل و نقــل 
توســعه  در  تغییــرات  بیشــتر، 
اقتصــادی و سیســتم تمرکــز زدایی 
اســت، نیــاز بــه یــک سیســتم قابل 
ــد  ــت چن ــه حکوم ــاف دارد ک انعط
ــد  ــن چن ــان بی ــطحی  و گفتم س
ذی نفــع را بپذیــرد کــه بتوانــد بــه 
ــد.  ــواب ده ــد ج ــای جدی چالش ه
الزم اســت کــه یــک سیســتم 
حکومتــی متروپلیتن بــرای مدیریت 
مخصوصــا  و  عوامــل  راهبــردی 
عواملــی که سیســتماتیک هســتند 
اقتصــادی،  توســعه  قبیــل  )از 
محیــط، جابجایی،انــرژی، خطــرات، 
زیرســاخت هــای عمــده ، جامعیــت 
ــود.  ــرا ش ــی( اج ــی و فضای اجتماع
چنیــن سیســتم مدیریتــی اقتصاد، 
ــات  ــه خدم ــی ب ــی ، دسترس کارآی
و  ســازی  مســکن  و  عمومــی 
خودمختــاری محلــی را در نظــر 
شــهر  کالن  دولــت  می گیــرد. 
ســنت های ملی،سیاســی و فرهنگی 
را در حکومــت منطقــه ای منعکــس 
می کنــد. ســاختن یــک فراینــد 
بــرای ایجــاد یــک سیســتم کارآمــد 
دهه هــا  توانــد  مــی  مدیریتــی 

ــد.  ــول بکش ط
یــک چهارچــوب قانونــی  ملــی 
بــرای تغذیــه حکومــت کالن شــهر  
الزامــی اســت. چند کشــور وضعیت 
شــهرها  کالن  بــرای  را  خاصــی 
ــاس  ــا براس ــد، ام ــخص کرده ان مش
ــر  ــرای ه ــه ب ــی ک ــف خاص تعاری
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ــای  ــود دارد. چهارچوب ه ــور وج کش
محلــی،  حکومت هــای  بــر  ملــی 
بخــش  ، گی ها یند نما ، جع ا مر
خصوصــی تاکیدمی کنند.درحقیقــت، 
نقــش  یــک  ملــی  دولت هــای 
ــرای تشــخیص و حمایــت  اساســی ب
ــای  ــهر و نیازه ــای کالن ش چالش ه
حکومــت ایفــا مــی کنــد. امــا بــرای 
کارآیــی داشــتن ، حکومــت کالن 
ــجم  ــارکتی و منس ــد  مش ــهر بای ش
ــر اســاس فرآیندهــای همفکــری و  ب
ــن کار  ــد . ای ــته باش ــم کاری داش ه

ــت. ــزار اس ــرم اف ــد ن نیازمن

برنامــه ریــزی منطقــه ای بــرای 
کالن شــهر

طــور  بــه  شــهر  کالن  مقیــاس 
ــل گســترش ســکونت  ــه دلی ــم ب دائ
گاه هــای انســانی، حمــل و نقــل 
ــر  ــال تغیی ــانی در ح ــعه انس و توس
اســت. "منطقــه عملکــردی شــهری" 
ــر  ــر تغیی ــان دیگ ــه زم ــی ب از زمان
می کنــد. ایــن مفهــوم نیــاز بــه 
ــاف دارد.  ــل انعط ــف قاب ــک توصی ی
بخــش هــای مختلــف و افــراد دارای 
صالحیــت کــه در اداره کالن شــهر و 
شهرســازی دخیــل هســتند نیــاز بــه 

ــد.  ــری دارن بازنگ
ــی  ،  ــات محیط ــش مالحظ ــا افزای ب
ــرای ایجــاد چشــم  روش شناســی  ب
ریــزی  برنامــه  فرآینــد  در  انــداز 
ــه  ــاز ب ــن نی ــود. ای ــر خواهــد ب مهم ت
رویکــردی کل گــرا  دارد کــه ایجــاد 
ــه  ــوان نتیج ــه عن ــداز را ب ــم ان چش
ــه  ــک منطق ــف ی ــزای مختل کار اج
 ، اقتصــادی  نیروهــای  می دانــد. 
ــرات   ــل ، تغیی ــل و نق ــتم حم سیس

ــه ســازی  ــر نیازهــای خان آمــاری ب
تاثیــر مــی گــذارد ، محدودیت هــای 
محیطــی ماننــد از ســیل یــا رانــش 
زمیــن نیــاز بــه دســته بنــدی 
شــدن بــرای یک اجــرای متناســب 
موجــب  اصــول  ایــن  دارد.  تــر 
ســاماندهی منطقــه در مناطــق 
دادن  شــکل  نشــده،  ســاخته 
مناطــق بــا حــل کــردن مشــکالت 
آبــی، کریدورهــای زیســت محیطی 
و مالحظــات بصــری یــا چشــم 
انــداز خواهــد شــد. حفــظ محیــط 
ــرای  ــت ب ــک الوی ــد ی ــی بای طبیع
ایجــاد تعــادل بهتــر در مناطــق 
ســاخته شــده و رفــع آلودگــی هــا  
بــا اســتفاده از راه حــل هــای ســبز 
ــش  ــازی را کاه ــرات شهرس ــه اث ک
دهــد و خطــرات را کــم کند باشــد. 
ــه  ــه هم ــاز ب ــرد نی ــن رویک ــا ای ام
گیــر بــودن دارد تــا از توســعه 
پایــدار آن اطمینــان حاصــل شــود. 
ــی  ــه ای هنگام ــزی منطق برنامه ری
ــتایی  ــهری و روس ــق ش ــه مناط ک
ــارکت  ــعه مش ــای توس در فرآینده
کننــد موثرتــر خواهــد بــود. رویکرد 
ــای  ــت ه ــادی ورای محدودی اقتص
اداری اســت. ایــن موضــوع نیــاز 
بــه رویکــردی دارد کــه هــم بــرای 
ــتایی  ــم روس ــهری و ه ــق ش مناط
ــن  ــال بی ــه اتص ــزی ک ــد . چی باش
می کنــد،  ایجــاد  را  کارکردهــا 
مناطــق را بــه هــم مــی دوزد، باعث 
همــکاری الیــه هــای مختلــف 
عمــودی اعــم از تقســیم بندی هــای 
ملــی، منطقــه ای و محلی می شــود 
و بخش هــای خدماتــی از قبیــل 
ــی  ــوزش، آب، جابجای ســالمت ، آم
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و انــرژی را درگیــر می کنــد. 
برنامــه ریــزی کالبــدی متعــارف 
بیشــتر از یــک ابــزار تکنیکــی اســت 
و بســتری اســت کــه فرآینــدی پویــا 
ــهری  ــعه ش ــت توس ــرای مدیری را ب

ومنطقــه ای حمایــت می کنــد.
هنگامــی کــه درگیــری و مشــارکت 
شــهروندان مهــم مــی شــوند فرآینــد 
بــاال  از  ســاالر(  تکنوکراتیک)فــن 
ــت.  ــب نیس ــر مناس ــن دیگ ــه پایی ب
عــدم قطعــی بــودن آینــده )بــه 
دلیــل پارادایــم کنونــی براســاس 
بحران هــای  و  مالــی  حباب هــای 
اقتصــادی، تغییــرات اقلیمــی و تنــزل 
ــرش  ــی( پذی ــن الملل ــای بی ارتباط ه
توســعه  بــرای  ســناریویی  هــر 
ــد.  ــکل می کن ــهرها را مش ــده ش آین
سیســتم های برنامــه ریــزی نیــاز 
بــه تقویــت  بــرای تطابــق یافتــن بــا 

تغییــرات ســریع را دارد. 
فرآیندهــای طراحــی کالن شــهر باید 
یــک فرآینــد تعاملــی بیــن طراحــی 
شــهری و برنامــه ریــزی باشــد. ایــن 
فرآینــد انطبــاق کــردن مقیــاس 
ــای  ــروژه ه ــق پ ــهر از طری کالن ش

ــاس انســانی اســت.  خــاص در مقی
ایــن کار شهرســازی مناســب بــرای 
شــهروندان را آســان تــر مــی کنــد. 
ــه در فرانســه )مســابقه  چنــد تجرب
پاریــس ، اســتان اکــس ایــن ( 
نشــان دهنــده ایــن رویکــرد در هــم 
ــده شــده طراحــی کالن شــهر  تنی
هســتند کــه در طراحــی کالن 
ــه  ــه کار گرفت ــزرگ ب ــهرهای ب ش

شــده اســت. 
بقیــه  بــا  یادمانــی  بناهــای 
ســاختمان های متمایز جدیــد رقابت 
ــن  ــای بی ــد. محــل فرودگاه ه می کن
ــل گســترش شــهر  ــه دلی ــی ب الملل
ــی  ــک هوای ــدید ترافی ــش ش و افزای
جابجــا مــی شــوند. مــال هــای خرید 
ــی  ــای اینترنت ــد ه ــل خری ــه دلی ب
ناپدیــد  رفتارهــا  در  تغییــرات  و 
ــزرگ  می شــوند. زیرســاخت هــای ب
بــه شــکل های جدیــد و کارکردهــای 

ــوند.  ــر می ش ــد نظ ــو تجدی ن
بــرای  روشــی  خــالق  صنایــع 
آن  داخــل  از  شــهر  تغییــرات  
می شــوند. ایــن موضــوع آورده هــای 
ــال در  ــی دارد ، مث ــادی مهم اقتص
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ــد  ــه درص ــالق ن ــع خ ــس صنای پاری
اســتخدام ها را شــامل مــی شــود. 
کارهــای جدیــد محلــی بــا حمایــت 
ــی  ــذاران و گاه شــخصی ســرمایه گ
توســط شــهرداری هــا باعــث تغییــر 
نقــل چندیــن کالن  و  در حمــل 
شــهر شــده اســت. همانطــوری کــه 
در پاریــس جدیــد یــا شــانگهای 
ــت.  ــده اس ــی ش ــوع دائم ــن موض ای
در اینجــا فرهنــگ ابــزاری بــرای 
ــی  ــت، چالش ــهری اس ــازی ش بازس
بــرای ایجــاد شــهرهای متراکــم. 
ــه کالن  ــاص ب ــش خ ــرای دادن نق ب
شــهر در فرآینــد جهانــی شــدن، 
ــی  ــای ارتباط ــاخت ه ــاد زیرس ایج
الزامــی اســت .ایــن موضــوع در کالن 
ــرودگاه هــای بیــن  ــد ف شــهر می توان
المللــی، ایســتگاه های راه آهــن، بنــادر 
، قطب هــای الجســتیکی، و تجهیزاتی 
از قبیــل مراکــز نمایشــگاهی، مراکــز 
کنفرانــس یــا محــالت تجــاری اصلــی 

باشــند. 
در مــورد امــالک نیــز تــا حــد زیــادی 
بــه دلیــل جهانــی شــدن گمانــه زنی 

ــال  ــهر در ح ــود ، کالن ش ــی ش م
شــکل گیــری جهــت تولیــدات 
ــه  ــی ک ــت در حال ــاال اس ــطح ب س
بخــش عمــده ای از جمعیــت را 
از ســکونت در مرکــز شــهر معــاف 

ــرده اســت.  ک
ــذب  ــرای ج ــهر ب ــق کالن ش مناط
ســرمایه ، ادارات و مغزهــای خــالق 
ــهر  ــازار ش ــد. ب ــی کنن ــت م رقاب
تبدیــل بــه یــک ابــزار کلیــدی 
بــرای حمایــت از راهــکار هــای 
توســعه شــهر می شــوند. اقتصــاد و 
بــازار شــهر را بــا تاکیــد کــردن بــر 
ویژگــی هــای توریســتی آن ماننــد 
فرهنــگ ، میــراث ، ســالمت ، خرید 
و ســرگرمی ارتقــا می دهنــد. نهایتا 
مشــخص کــردن شــهرهای بــزرگ 
در نقشــه کــره زمیــن الزامی اســت. 
محوطــه هــای تاریخــی ، تاالرهــای 
کنســرت ، تاسیســات فرهنگــی 
ــد،  ــزرگ خری ــای ب ــال ه ــده، م عم
ــزرگ  ــس ب ــای لوک ــتان ه بیمارس
یــا پــارک هــای تفریحــی عناصــری 
هســتند کــه  بــه عنــوان تجهیــزات 
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مهــم بــرای تولیــد شــهرهای ســرزنده 
و فرهنگــی و جــذاب تــر کــردن 

ــی شــوند.  شــهرها شــناخته م
ــز  ــای متمای ــاختمان ه ــهرها از س ش
ــتفاده  ــانه شــهری اس ــوان نش ــه عن ب
مــی کننــد کــه خودشــان را از بقیــه 
مشــخص کننــد ، ماننــد بــرج ایفــل، 
ــیدنی،  ــرای س ــه اپ ــد، خان دروازه هن
ــوزه  ــا م ــاس ی ــه ، پترون ــرج خلیف ب

ــو. ــم بیلبائ گوگنهای
ســتاره- معمارهــا را بــرای ایجــاد 
طراحــی هــای عجیــب و غریــب 
ــن در  ــرار گرفت ــان دادن ق ــرای نش ب
ــد.  ــرده ان ــب ک ــی ترغی ــتانه ترق آس
ایــن تولیــدات بــر طراحــی خودشــان 
بــدون در نظــر گرفتــن زمینــه تمرکز 
می کننــد بنابرایــن در گــم گشــتگی 
ــارکت  ــهر مش ــی ش ــم برهم و در ه

ــد.  دارن
بــرای شــهرها سیاســت هــای خاصــی 
هویت شــان  و  توریســم  بــرای 
ویژگــی  کــه  کننــد  مــی  اجــرا 
ســاماندهی  و  فیزیکی شــان  هــای 
را مجــددا شــکل  کاربری هایشــان 
دهــد از قبیــل بازســازی آب نماهــای 
اســتانبول، ریــو دو ژانــرو و شــانگهای، 
اســتفاده مجــدد از بندرهــای تجــاری 
ــلون،  ــح در بارس ــد و تفری ــرای خری ب
ــازی  ــاون. بازس ــپ ت ــورگ و کی هامب
مناطــق مســکونی کنــار آب در لنــدن 
ــاری  ــق تج ــی مناط ــی، و حت و بمبئ
جدیــد مرکــزی در بیــروت و توکیــو. 
بازســازی شــهری یــک روش اجرایــی 
ــدن  ــی ش ــد جهان ــدی در فرآین کلی

می باشــد. 
کالن شــهر از توســعه شــهری حمایت 
مــی کنــد. ســاختار اصلی کالن شــهر 

ــه در  ــبکه ک ــار ش ــاس چه ــر اس ب
ــهر  ــدی ش ــاختار کالب ــده س برگیرن
ــی ،  ــبکه آب ــد: ش ــی باش ــت م اس
ــه  ــفید ک ــتری و س ــبز ، خاکس س
ــده  ــازی عم ــده منظرس ــه دهن ارائ
اســت : آبــی آب اســت، ســبز شــامل 
جنگل هــا  و  ســبز  کریدورهــای 
عمومــی،  فضاهــای  بــا  همــراه 
خاکســتری شــامل خیابــان هــا، 
مســیرهای ســواره ، میــدان هــا و راه 
ــد  ــفید کلی ــت ، و س ــا اس ــن ه آه
انــرژی و زیرســاخت هــای مخابراتی 
اســت. چنــد شــهر در حــال ایجــاد 
تغییــرات موثــر بــا شــکل دادن 
ــر ســاخت هــای کالبــدی شــان  زی
ــه عنــوان مثــال ســئول  هســتند. ب
یــک بزرگــراه را بــرای بازســازی یک 
رودخانــه در مرکــز شــهر دوبــاره 
ــه کــرده اســت.  ــه رودخان ــل ب تبدی
بوســتن یــک شــاهراه اصلــی را برای 
ــد را پوشــانده  ــات جدی ایجــاد امکان
ــه ای  ــع منطق ــرح جام ــت و ط اس
پاریــس بــا اســتفاده از کریدورهــای 
ســبز و شــبکه شهری ســبز بازنگری 
شــده اســت. شــبکه ای کــه ســتون 
ــهر اســت.  ــراث کالن ش ــرات می  فق
ــت و  ــهری اس ــم ش ــهر ه کالن ش
ــا  ــتم آنه ــتایی . اکوسیس ــم روس ه
براســاس همزیســتی بین انباشتگی 
شــهری و تنــوع زیســتی آن اســت. 
ایــن رابطــه دو ســویه الزامــی اســت 
و اتصــال بصــری و کالبــدی ایجــاد 
ــن اتصــال از مناطــق  ــی شــود ای م
مرکــزی  بخــش  بــه  روســتایی 
شــهرها ادامــه دارد مثــل نقــش 
رودخانــه هــا در اتصــال مراکــز 
شــهر بــه مناطــق طبیعــی. تاثیــرات 
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ــد  ــط چن ــده توس ــام ش ــده انج عم
ــردن طبیعــت در  ــرای وارد ک شــهر ب
بیشــتر بخش هــا در شــهرها براســاس 
کــه  اســت  رودخانه هایــی  بســتر 
سیســتم های خطــی مهمی هســتند. 
مدیریــت مناطق در مناطق روســتایی 
مشــخصات  براســاس  همچنیــن 
طبیعــی و میــراث فرهنگــی در حــال 
توســعه اســت ، بنابراین باعث توســعه 
اقتصــادی- اجتماعــی مــی شــوند. بــه 
عنــوان مثــال چند پــارک منطقــه ای 
ــا جهــت  طبیعــی در فرانســه و ایتالی
در  طبیعــی  منظــر  از  محافظــت 
ــرای  زمین هــای داخــل کالن شــهر ب
گســترش کیفیــت زندگــی و توســعه 
براســاس  اقتصــادی  اجتماعــی- 
اصــل محافظــت و گســترش میــراث 
فرهنگــی و طبیعــی اجرا شــده اســت. 

نمایندگــی هــای برنامــه ریــزی 
ــهر کالن ش

ــی  ــرات دائم ــا تغیی ــدن ب ــرو ش روب
چالــش هــای شــهری، گســترش 
شــهر و سیســتم هــای مدیریتــی بــه 
ــر  نظــر مــی رســد کــه بســیار مهم ت
از ایجــاد ظرفیــت هــای تکنیکــی 

ــدگان را  ــم گیرن ــه تصمی ــت ک اس
ــی خــاص  ــه مدل ــت دادن ب ــه الوی ب
ــن  ــد. ای ــوق بده ــهر س از کالن ش
ــار-  ــک معم ــد توســط ی ــی توان نم
ســتاره  ایجــاد شــود کــه فقــط 
روی طراحــی معمــاری تمرکــز دارد 
ــه  ــزرگ ک ــاوران ب ــط مش ــا توس ی
ــاالی تکنیکــی و  ــای ســطح ب کاره
ــه  ــال ب ــداوم و اتص ــه ت ــدون اینک ب
زمینــه را داشــته باشــد  بوجــود 
مــی آورد. ایجــاد یــک ســاختار دائم 
کــه بــه سیاســت هــای کالن شــهر 
و اســتراتژی هــای آن اختصــاص 

می یابــد الزم اســت.
نمایندگی هــای شهرســازی منطقه ای 
ــد  ــات را تولی ــه اطالع ــاز دارد ک نی
کنــد و بــه اشــتراک بگــذارد ، از 
اطالعــات عمومــی و تصمیم گیری هــا 
پشــتیبانی کند، بــر رشــد و تغییرات 
بــر اســاس اهــداف و شــاخص هــا بــا 
ــط  ــه توس ــی ک ــات متناوب تصحیح
بازخوردهــا انجــام می شــود نظــارت 
کنــد. اســتراتژی هــا و سیاســت هــا 
ــوژی  ــا تکنول ــد و ب ــن نمای را تبیی
ــرای تحلیــل رفتــاری و  دیجیتــال ب
فیزیکــی توســعه هــای شــهر درگیر 
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شــود. شهرســازان بایــد نقــش دائمــی 
در برنامــه ریــزی کالن شــهر داشــته 
ــو  ــه نح ــد ب ــی نمی توانن ــند ول باش
انحصــاری عمــل کننــد. چیــزی کــه 
ــاز اســت  ــورد نی ــرای کالن شــهر م ب
ــه  ــد منظــوره اســت ک ــای چن ابزاره
بخش هــای مختلــف را بــه هــم متصل 
می کنــد. نمایندگــی های شهرســازی 
بصــورت  تواننــد  مــی  منطقــه ای 
ــا،  ــن ه ــون از انجم شــکل های گوناگ
اداره عمومــی و کمپانی هــای عمومــی 
باشــند. 50 نمایندگــی شهرســازی 
ــک،  ــره در مکزی ــه ، 65 فق در فرانس
ــره در  ــش ، 19 فق ــدد در مراک 30 ع
ــکا، 10  ــدد در آمری ــر، 380 ع الجزای
ــد  ــدد در هن ــا ، 12 ع ــدد در ایتالی ع
ــا  ــام آنه ــه تم ــن وجــود دارد ک و چی
ســازمان های غیــر انتفاعــی هســتند. 
امــا خیلــی از کشــورها فاقــد چنیــن 
ــال،  ــر س ــتند . ه ــازمان هایی هس س
20 شــهر بــه آســتانه 500 هــزار نفــر 
ــدازه ای کــه  جمعیــت مــی رســند، ان
ــرای  ــه پشــتیبانی تکنیکــی ب ــاز ب نی
ــا  ــتراتژی ه ــت ها و اس ــن سیاس تعیی
دارد. وجــود نمایندگــی هــای کالن 

شــهرها یک پشــتیبانی الزامــی برای 
مدیریــت پویــا در شهرســازی اســت.

یک شــبکه جهانــی از نمایندگی های 
کنفرانــس  طــول  در  شهرســازان 
هبیتــات در کیوتــو )2016( آغــاز بــه 
کار کــرد و بــه طور رســمی در پاریس 
در جــوالی 2017 تاســیس شــد. 
هــدف اصلــی آن توســعه تبادل هــای 
نمایندگی هــای  بیــن  تکنیکــی 
شهرســازی منطقــه ای در مقوله های 
کالن شــهرها اســت کــه ایجــاد 
نمایندگی هــای جدیــد برنامــه ریــزی 
ــد .  ــتیبانی می کن ــه ای را پش منطق
ــو  ــه نح ــد ب ــازان بای ــش شهرس نق
بهتــری در مقولــه هــای بیــن المللی 
تعریــف شــود. امــا شهرســازان نیــز 
ــای  ــی ه ــق نمایندگ ــد از طری بای
برنامــه ریــزی کالن شــهر بــرای 
ــرد  ــک رویک ــاد ی ــان از ایج اطمین
ــد و  ــور یابن ــع حض ــرا و جام کل گ

ــد.  ــت کنن فعالی
منبع :

 review15 –international society  
of city and regional planning   (ISO-
 CARP) 2019
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تهیــه گــزارش: امیرســجاد عبدلــی        

از موتــور محــرک  مســکن؛ 
ــی ــق اجتماع ــا ح ــاد ت اقتص

مقدمه
ــخ 1400/11/26 جلســه ای     در تاری
موتــور  از  »مســکن؛  موضــوع  بــا 
محــرک اقتصــاد تــا حــق اجتماعــی« 
ــد حســین شــریف  ــا حضــور محم ب
زادگان)اســتاد دانشــگاه بهشــتی و 
ــاه ســابق(، ســپیده شــفائی  ــر رف وزی
)مدیــر عامــل مهندســین مشــاور 
شــاران(، فردیــن یزدانی )اقتصــاددان( 
بُر)جامعــه  شــهلی  عبدالوهــاب  و 
ــه شــهری  ــرم تجرب شــناس( در پلتف

ــد. ــزار ش ــاوس برگ در کالب ه
ــی از  ــوان یک ــه عن ــفیعی ب ــر ش امی
میزبانــان در ابتــدا بــه بیــان مقدمه ای 

ــرای شــروع جلســه پرداخــت: ب

همانطــور کــه همــه شــما بــه عنــوان 
نخبــگان و حرفــه منــدان در جریــان 
ــه  ــه مســکن ب هســتید، دســتیابی ب
خصــوص در یکــی دو دهــه گذشــته 
ــه  ــیده ک ــی رس ــت بحران ــه وضعی ب
می تــوان شــواهد زیــادی را در رابطــه 
ــان کــرد؛  ــن موضــوع بی ــد ای ــا تایی ب
همچــون افزایــش نــرخ اجاره نشــینی 
ــش  ــران، افزای ــی ای ــتم ملک در سیس
اســکان غیــر رســمی در کالنشــهر ها 
ــور  ــط در کل کش ــهرهای متوس و ش
ــه افزایــش اســت(،  )کــه نــرخ آن روب
مهاجــرت معکــوس از کالنشــهرها بــه 

ــن  ــاب ای ــه بازت ــا ک ــراف آن ه اط
موضــوع اســت کــه عــالوه بــر وجود 
تمرکــز اقتصــادی و اشــتغال بیشــتر 
در آن هــا بــه علــت عــدم توانایی در 
تهیــه مســکن اقــدام بــه مهاجــرت 
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــرده ان ــراف ک ــه اط ب
ــای ناشــی  ــوارد، بحــران ه ــن  م ای
از مســکن در زمینــه هــای سیاســی 
ــاهده  ــل مش ــز قاب ــی نی و اجتماع

اســت. 
ایــن  بــه  پاســخ  در  نتیجــه  در 
وضعیت نابســامان در ده ســال اخیر، 
حاکمیــت و اجزا آن تــالش کرده اند 
ــر  ــرای پیشــگیری از بحرانی ت کــه ب
شــدن وضعیــت پاســخ ســریعی بــه 
آن بدهنــد کــه گاه بــا هــدف حــل 
ــداف سیاســی  ــا اه موضــوع و گاه ب
مــدت  در  اســت.  بــوده  دیگــر 
اخیــر نیــز سیاســتی تحــت عنــوان 
ــط  ــکن« توس ــد مس ــش تولی »جه
دولــت بــرای کل کشــور مطــرح 
شــده اســت، کــه بــه نظــر می رســد 
بــه دلیــل عــدم توجــه بــه شــرایط 
ــی  ــث اجتماع ــه مباح زمینه ای)چ
چــه مکانــی(، آثــار و پیامدهــای در 
نظــر گرفته نشــده ای دارد کــه الزم 

ــه بررســی اســت. ب
ــم در  ــالش داری ــه ت ــن مقدم ــا ای ب
ــوع  ــه موض ــم ب ــب، ه ــه امش جلس
اصلــی بحــث کــه گفتــه شــد 
بپردازیــم و هــم از ایــن رهگــذر 
بتوانیــم سیاســت هــای کنونــی کــه 
توســط حاکمیــت تهیــه و یــا اجــرا 
شــده بــه نقــد و بررســی بگذاریــم.

در ابتــدا در خدمــت دکتــر یزدانــی 
هســتیم بــا ایــن موضــوع کــه بحث 
ــاد  ــدر در اقتص ــا چق ــکن اساس مس
ــت؟  ــذار اس ــر گ ــور تاثی کالن کش
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ــه  ــکن ب ــه مس ــا ب ــت ه ــگاه دول و ن
عنــوان موتــور محرکــه ای بــرای 
ــه  ــا چ ــتغال ت ــاد اش ــاد و ایج اقتص
ــار و  ــه آث ــت و چ ــت اس ــدازه درس ان
پیامدهایــی مــی تواند داشــته باشــد؟

در ادامــه بــا موضــوع ارائــه تصویــری 
ــکن  ــذاری مس ــت گ ــی از سیاس کل
ــه خصــوص در  ــا ب ــت ه توســط دول
ــم  ــراه خواهی ــته هم ــال گذش 10 س
بــود بــا محمــد حســین شــریف 

زادگان
در قســمت ســوم بــا ســپیده شــفائی 
همراهیــم در رابطــه بــا اثــرات متقابل 
ایــن شــکل از سیاســت گــذاری 
مســکن بــر توســعه شــهری بــه ویــژه 
در شــهر تهــران بــا تمرکــز بــر اخبار و 
سیاســت هــای منتشــر شــده توســط 

شــهرداری تهــران 
بــا  اول،  قســمت  انتهــای  در  و 
عبدالوهــاب شــهلی بـُـر خواهیــم بــود 
بــا تبییــن ایــن موضــوع کــه مســکن 
ــه  ــه یــک حــق اجتماعــی ب ــه مثاب ب
چــه معناســت و آیــا ایــن مفهــوم در 
سیاســت هــای حــال حاضــر وجــود 
دارد و اگــر نــه چــه پیامدهــا و آثــاری 

ــت؟ ــته اس ــی داش را در پ

فردین یزدانی:
ــمتی  ــم قس ــی گویی ــه م ــی ک ...زمان
ــد  ــی توان ــی م ــت، یعن ــران اس پیش
ــدام  ــازاد اق ــت م ــه انباش ــبت ب نس
ــازاد موجــب تحــرک  ــن م ــد و ای کن
در ســایر بخــش هــای اقتصــادی 
بشــود. امــر مبادلــه پیــش نیــاز امــر 
تحــرک و توســعه اقتصــادی اســت و 
در بازارهــای جهانــی ابتــدا بازرگانی و 
صنعــت بــه واســطه همیــن مبــادالت 
گســترش یافتــه و مازادشــان صــرف 

رفاه آن کشــور شــده اســت. بنابراین 
مســکن در تاریــِخ پیــش ران بــودن 
نقشــی نداشــته اســت. بــه طورکلی 
اگــر بخشــی بخواهــد پیشــران 
باشــد، بایــد تقاضــای مؤثــری بــرای 
ــد؛  ــته باش ــود داش ــش وج آن بخ
بنابرایــن بایــد درآمــدی هــم بــرای 
ــر  ــرای ایجــاد تقاضــای مؤث ــراد ب اف

ایجــاد شــود.
اســتدالل مدافعیــن پیشــران بــودن 

مســکن ایــن چنیــن اســت کــه: 
»ازآنجایــی کــه در مســکن صنایــع 
و حــرف مختلــف دخیــل هســتند، 
می تــوان بــه عنــوان پیشــران از آن 

اســتفاده کــرد«
امــا با توجــه به جــداول داده ســتاده 
از بانــک مرکــزی در بیــن 114 
بخــش، مســکن بــه لحــاظ دخیــل 
بــودن ســایر بخــش هــا و پیشــران 
بــودن، 32 ام اســت. بنابرایــن نمــی 
ــه کل  ــرایطی ک ــت در ش ــود گف ش
بخــش صنعــت مــا در حالــت رکــود 
اســت و صنایــع مــا نیــاز به ســرمایه 
در حــال گــردش دارنــد، منابــع 
مالــی را از آن هــا بگیریــم و بــه 
مســکن اختصــاص دهیــم! ایــن کار 
باعــث رکــود بیشــتر و کمتــر شــدن 

درآمــد هــا مــی شــود.
...

در شــرایط فعلــی اگــر قصــد تولیــد 
مســکن داریــم، بایــد در ابتــدا بــرای 
آن تقاضــای مؤثــری وجــود داشــته 
ــر از  ــای مؤث ــن تقاض ــه ای ــد ک باش
درآمــد خانــوار ناشــی می شــود 
ــد  ــه رش ــته ب ــد وابس ــن درآم و ای
تولیــد ناخالــص داخلــی اســت کــه 
ایــن رشــد مبتنــی بــر بخــش هــای 
ــت و..( و  ــت)مثل نف ــه  ای اس مبادل
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ــازادی  ــد م ــا درآم ــه م ــی ک از آنجای
ــع  ــادرات صنای ــم و ص ــت نداری از نف
ــن  ــت بنابرای ــکل روبروس ــا مش ــا ب م
انباشــت ســرمایه نداریــم. در ایــن 
اقتصــادی  منفــی  رشــد  شــرایط 
ــران  ــا بح ــه ب ــش مبادل ــم و بخ داری
روبروســت و بنابرایــن مــازاد درآمــدی 
ــرد.  ــی گی ــورت نم ــوار ص ــرای خان ب
پــس از آنجایــی کــه تقاضایی نیســت 
مســکن هــم نمــی توانــد باشــد! مگــر 
اینکــه بــه صــورت مقطعــی بــا تزریق 
ــه  ــم ک نقدینگــی تقاضــا ایجــاد کنی
باعــث افزایــش تقاضــا بــرای مصالــح 
ــن  ــه ای ــی ک ــا از آنجای ــود ام و ... ش
کار پشــتوانه واقعــی نــدارد، در میــان 
مــدت موجــب تــورم شــده و افزایــش 
قیمــت مســکن و تشــدید اوضــاع را 

ــال دارد. ــه دنب ب
...

مــا در ســال هایی کــه بیشــترین 
رونــق مســکن را داشــته ایم، کمتریــن 
رشــد اقتصــادی را هــم داشــته ایــم! 
ماننــد ســال هــای 75، 86، 90 و 91 
ــران  ــکن پیش ــش مس ــن بخ بنابرای
ــدان  نیســت بلکــه پســماند اســت! ب
معنــا کــه بایــد باقــی مانــده موجودی 

ــرد. را صــرف مســکن ک

جمع بندی:
* پیشــران بــودن مســکن محــل 

شــک و تردیــد اســت
از حــد مــازاد  بیــش  انباشــت   *
اقتصــادی در مســکن مــی توانــد 
موجــب اختــالل در بخــش هــای 

ــود ــر ش دیگ
* بــا وضــع فعلــی دولــت نمــی توانــد 
بــا اتــکا بــه بخــش مســکن اقتصــاد را 
تحریــک کنــد و موجــب رشــد شــود.

محمدحسین شریف زادگان:
در ابتــدا بایــد در مــورد تعریــف 
شــود؛  داده  توضیحــی  مســکن 
ــت،  ــدی نیس ــری کالب ــکن ام مس
مســکن در مفهــوم محیطــی آن نــه 
بــه عنــوان ســرپناه بلکــه بــه مثابــه 
وســیله ای در نظــر گرفتــه می شــود 
معیارهــای  بایســت  مــی  کــه 
اساســی الزم را بــرای ایجــاد پیونــد 
ــواده و محیــط را  بیــن زندگــی خان

ــد. دارا باش
...

ــت  ــان دول ــتان می ــده بس ــی ب نوع
ــن  ــت؛ بدی ــان اس ــردم در جری و م
ــی از آزادی  ــردم بخش ــه م ــا ک معن
اجتماعــی خــود را در قالــب مقررات 
یــا بــه صــورت مالیــات یــا رانت های 
ــت مــی دهنــد  ــه دول نفــت و گاز ب
در مقابــل دولــت موظــف اســت 
بهتــری  خدمــات  آن  قبــال  در 
ماننــد  مختلــف  زمینه هــای  در 
ــردم  ــه م ــوزش و... ب ــت، آم بهداش

ــد. ــه ده ارائ
...

 16 گذشــته  ســال   43 ظــرف 
زمینــه  در  کشــور  در  سیاســت 
ــر  ــه عم ــده ک ــال ش ــکن اعم مس
هــر سیاســت بیــن 1,5 تــا 2,5 
ــوده اســت در صورتــی کــه  ســال ب
بــازده تاثیرگذاری سیاســت مســکن 
ــن  ــت. بنابرای ــال اس ــاالی 10 س ب
ــه عنــوان  ــه مســکن ب دولــت هــا ب
ــاوت  ــی تف ــی ب ــاز اجتماع ــک نی ی

بوده انــد.
...

ــود  ــتقل خ ــش مس ــکن از بخ مس
خــارج شــده و در اقتصــاد کالن 
قــرار گرفتــه اســت و دیگــر بــه 



زمستان1400- سال سوم- شماره نهم143

ــروی محــرک عمــل  ــک نی ــوان ی عن
. نمی کنــد

مســکن مهــر کــه ادعــای ایجــاد 
ــق  ــت در مســکن را داشــت طب عدال
2 مطالعــه مســتقل کــه صــورت 
ــد  ــی کن ــخص م ــت مش ــه اس گرفت
ــروه هــای در  ــه اول گ ــه  در مطالع ک
آمــدی 1 تــا 3 و مطالعــه دوم 1 تــا 5 
نمــی تواننــد از مســکن مهر اســتفاده 
کننــد. مســکن ملــی نیــز مربــوط بــه 
بخــش متوســط جامعــه بــه بــاال بوده 
و دوبــاره بخشــی از جامعــه را در نظــر 

نگرفتــه اســت.
...

طبــق آمــار، مســاکن غیــر رســمی در 
کشــور بــه طــور چشــمگیری افزایش 

پیــدا کــرده اســت: 
میلیــون   30 از   1357 ســال  در 
جمعیــت کشــور 1,5 میلیون مســکن 
ــت. ــته اس ــود داش ــمی وج ــر رس غی

درســــال 1375 از 60 میلیــــون 
جمعیــت کشــور 7 میلیــون مســکن 
ــای  ــون فض ــمی و 4 میلی ــر رس غی
نــاکار آمــد شــهری )بافــت فرســوده( 

ــت. ــته اس ــود داش وج
در ســــال 1395 از 80 میلیــــون 
جمعیــت کشــور 12 میلیون مســکن 
ــای  ــون فض ــمی و 8 میلی ــر رس غی
ــوده(  ــهری)بافت فرس ــد ش ــاکار آم ن

ــت. ــته اس ــود داش وج
کــه یعنــی تقریبــا یــک چهــارم 
جمعیــت ایــران در ایــن مناطــق 

ســاکن هســتند!
دولــت هــا وظیفــه ندارند کــه کارخانه 
فوالد یا داروســازی و... داشــته باشــند 
امــا در برنامــه بودجه درج می شــود و 
جــز وظایــف اصلی به شــمار مــی رود! 
ــازی  ــه س ــورد زمین ــت در م ــا دول ام

بــرای مســکن موظــف بــوده و جــزو 
ــه شــمار مــی  ــی آن ب ــف اصل وظای

رود.
...

ــه در  ــری ک ــائل دیگ ــی از مس یک
ــر  ــود دارد فق ــکن وج ــه مس زمین
ــوع  ــا در مجم ــت. م ــی اس مطالعات
حتــی 200مطالعــه قابــل اســتناد و 
خــوب در زمینــه مســکن نداریــم و 
هیــچ مرکــز تحقیقاتــی فعالــی نیــز 
ــت  ــود نیس ــکن موج ــورد مس در م
بــه جــز یــک مرکــز بــه نــام مرکــز 
تحقیقــات ســاختمان و مســکن 
ــته و  ــی نداش ــت آنچنان ــه فعالی ک
بودجــه مشــخصی بــه آن اختصاص 
داده نشــده اســت. همچنیــن هیــچ 
رشــته آکادمیــک و دانشــگاهی نیــز 
ــه  ــور ب ــکن در کش ــه مس در زمین
صــورت تدویــن شــده وجــود نــدارد.

رضا بصیری :
ذکــر تعــدادی آمــار در مــورد هزینه 
مســکن و در آمــد خانــوار در اینجــا 

جــای تفکــر دارد:
 متوســط قیمــت مســکن در تهــران 
بــاالی 20 تــا 25 میلیون و متوســط 
درآمــد یــک خانــواده تهرانــی 6 تــا 
ــچ  ــر هی ــی باشــد. اگ ــون م 7 میلی
هزینــه دیگــری بــرای خانــواده 
متصــور نشــویم 21 ســال و در 
غیــر ایــن صــورت 50 ســال زمــان 
می بــرد تــا یــک خانــواده بــا درآمــد 
متوســط قــادر بــه خریــد خانــه در 
ــن  ــوان ای تهــران باشــد کــه مــی ت
ــهرهای  ــایر کالن ش ــه س ــار را ب آم

ــم داد. کشــور هــم تعمی
ابهامــی کــه در عملکــرد دولــت 
ــه  ــورد اســت ک ــن م وجــود دارد ای
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آیــا واقعــا دولــت در عمــل و سیاســت 
ــد عمــل کــرده اســت)که  گــذاری، ب
می تــوان گفــت ایــن نــگاه نــگاِه 
ــا  ــا ب ــت(، و ی ــه ای اس ــوش بینان خ
ــا در  ــامانی ه ــانات و نابس ــن نوس ای
ــوده و از آن  ــراه ب ــکن هم ــازار مس ب
ــت؟ ــرده اس ــی ب ــت م ــود و منفع س

بایــد بررســی کنیــم کــه چه کســانی 
از  انقــالب  از  طــی 4 دهــه بعــد 
ســوداگری در بخــش مســکن منتفــع 
شــده انــد؟ اگــر اســامی ایــن افــراد را 
ــویم  ــی ش ــه م ــم متوج ــت کنی لیس
بســیاری از افــراد منتفــع از ایــن 
ــی  ــا حت ــط و ی ــت وزرای مرتب وضعی
ــه  ــکن و ب ــش مس ــا بخ ــط ب نامرتب
طــور کلــی از بدنــه دولت هــا بوده انــد. 
ــه  ــه ک ــن نکت ــرش ای ــن پذی بنابرای
دولــت هــا در بخــش مســکن ناتــوان 
بــوده انــد جــای ابهــام و شــک اســت! 
و وضعیــت نابســامان مســکن بیشــتر 
از آنکــه بــه ناتوانــی دولت هــا مربــوط 
ــن  ــا ای ــا ب ــی آن ه ــه همراه باشــد، ب

ــط اســت. ــت مرتب وضعی

سپیده شفائی:
ــکن  ــوزه مس ــیاری در ح ــن بس قوانی
وضــع شــده اســت. بــه عنــوان مثــال 
جامع تریــن آن هــا قانــون حمایــت از 
ــود  تولیــد و عرضــه مســکن 1387 ب
ــی و  ــا کیف ــون ارتق ــامل قان ــه ش ک
کمــی مســکن در کنــار هــم، نــگاه به 
مســکن بــه عنــوان خانــه و حمایــت 
از تولیــد و توســعه مســکن و فنــاوری 

نویــن در ایــن عرصــه بــود. 
بنابرایــن بخاطــر تعــدد قوانیــن وضــع 
ــیوه  ــا، ش ــنامه ه ــواع بخش ــده )ان ش
نامه هــا و...( و وجــود داشــتن آگاهــی 
عمومــی الزم و کافــی در ایــن زمینــه، 

بایــد بهبــودی در وضعیــت مســکن 
ــده و  ــه نش ــی اینگون ــداد ول رخ می
ــوارد پاســخگو  ــن م هیچکــدام از ای

نبــوده انــد!
ــه  ــبت ب ــا نس ــت ه ــی دول از طرف
ــود  ــای خ ــده ه ــق وع ــدم تحق ع
ــتند  ــخگو نیس ــوزه پاس ــن ح در ای
ــوان  ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ــه ب ک
بــه عــدم تطابــق تعــداد وعــده داده 
شــده و اعــداد حقیقــی در مســکن 

ــرد. ــاره ک ــر اش مه
بنابراین ما 

* پاســخگویی دولــت هــای قبلی را 
نداریم.

وضعیــت  از  شناســی  *آســیب 
نداریــم.

ــوع  ــداد و تن ــنی از تع ــار روش *آم
ــم. ــوار نداری خان

ــوع  ــی از تن ــدی خاص ــه بن *طبق
ــم. ــا نداری ــت ه باف

*طبقه بنــدی خاصــی از شــیوه های 
ســاخت نداریم.

*توجهــی بــه میــان دانشــی بــودن 
تولیــد مســکن و نــگاه بــه آن از 
زاویـــه شهرســـازی، اجتماعـــی، 

اقتصــادی و ... نداریــم.
و  تصرفــات  از  آمــاری  *هیــچ 
ــی و  ــی خصوص ــه اراض ــات ب تعرض

دولتــی نداریــم.
*و هیــچ توجهــی بــه مطالبــاِت بــه 
ــوق  ــوان حق ــه عن ــکن ب ــق مس ح

ــم. مســلم شــهروندان نداری
....

قانــون جهــش تولیــد مســکن دارای 
ــه  ــی اســت از جمل اشــکاالت فراوان
اینکــه، بــه بخــش خصوصــی هیــچ 
اشــاره ای نشــده اســت، وام بــه افــراد 
داده می شــود و نـــه بــه توســعه 
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ــی فرصــت  ــران، شــهرداری ها در پ گ
طلبــی بــوده و بــه جــای همراهــی به 
ــاری و  ــن معم ــال دور زدن قوانی دنب
شهرســازی و زمیــن خواری و توســعه 

بــدون مطالعــه شــهرها هســتند.
....

مــا در تهــران 1 میلیــون مســکن 
خالــی داریــم کــه ایــن تعــداد نشــان 
دهنــده عــدم تناســب مســکن تولیــد 

ــا نیــاز مــردم مــی باشــد. شــده ب

عبدالوهاب شهلی بُر:
ــه تحــوالت 80 ســال  ــا نگاهــی ب ... ب
اخیــر در جهــان متوجــه مــی شــویم 
ــه  کــه مســکن از حقــی اجتماعــی ب
ســمت نگاهــی ســوداگرانه و اقتصادی 

رفتــه اســت.
....

تمــام سیاســت های مســکن در ایــران 
مبتنــی بــر مســکن ملکی می باشــند 
ــودن  ــه کــم ب ــن را نمــی توانیــم ب ای
اراده یــا کــم کاری و... نســبت دهیــم. 
ایــن سیاســتها کاربــردی و پاســخگو 
نیســت. تــا زمانــی کــه یــک شــیفت 
پارادایــم اتفــاق نیفتــد و مــا بــه 
ــم  ــتیجاری نروی ــکن اس ــمت مس س
)یــا مســاکن جمعــی( فرجــی حاصل 

نخواهــد شــد.
جمع بندی:

متاثــر  ایــران  بحــران مســکن   *
از رونــد جهانــی اســت )بــه بــازار 

مســکن(. سیاســت  ســپردن 
* در ایــران بــه علــت رانــت نفتــی و 
ــدید  ــوع تش ــن موض ــش ارزی ای جه

شــده اســت.
* راه حــل، رفتــن بــه ســمت مســکن 
اســتیجاری، ســازمانی و شــرکتی 

اســت.

ــرزمین و  ــش س ــه آمای ــه ب * توج
توزیــع عادالنــه امکانــات نیــز از 

ــت. ــر اس ــای دیگ ــوارد راهگش م

)بخش دوم(
امیرشفیعی

 پیوســتن بــه اقتصــاد جهانــی 
منجــر بــه ارزان شــدن نیــروی کار و 
ســرکوب گــری بیشــتر قشــر کارگر 

نمــی شــود؟

فردین یزدانی:
در حــال حاضــر کشــور ایــران حتی 
در مقایســه با جایی مثــل بنگالدش 
نیــروی کار ارزانــی دارد و در صــورت 
پیوســتن به اقتصــاد جهانــی ارزان تر 
از ایــن نخواهــد شــد. رقابــت در 
بــازار جهانــی صرفــا قیمــت نیــروی 
ــری از  ــوارد دیگ ــه م ــت، ب کار نیس
ــه ای،  ــای مبادل ــت ه ــه مزی جمل
تکنولوژیکــی و ... اســت و نیروی کار 

جــزو مراحــل آخــر آن اســت.
بنابرایــن اگــر صنایــع مــا صــادرات 
محــور باشــند و تولیــد مازاد داشــته 
ــش  ــای کاه ــه معن ــن ب ــند ای باش
ســهم نیــروی کار نیســت، بالعکس، 
ــت  ــی وضعی ــن چنین ــع ای در صنای
نیــروی کار بــه نســبت بهتــر از 
ســایر صنایــع اســت کــه معطــوف 

ــه بازارهــای خارجــی نیســتند. ب
 ســوال دوم: دولــت همــراه و منتفــع 
ــوده  ــان نابســامان مســکن ب از جری

اســت؟
ــت  ــطح دول ــم در س ــی، ه مکانیزم
محلــی و هــم در ســطح دولــت ملی 
در جریــان اســت )کــه خــود ناشــی 
ــه  ــاز و کار اقتصــادی اســت ک از س
در کل حاکمیــت اســت( کــه باعــث 
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شــده مشــکل مســکن را حــل نکننــد 
و از نوســانات ایــن بــازار ســود ببرنــد.

در سطح دولت ملی:
ــی  ــاد سیاس ــت اقتص ــه عل ــت ب دول
نمی توانــد هزینــه هایــش را کــم 
ــراه  ــه هم ــش هزین ــه افزای ــد بلک کن
ــت.  ــه اس ــری بودج ــش کس ــا افزای ب
ــای  ــت ه ــا سیاس ــه م ــی ک هنگام
ــر  ــر منج ــن ام ــم ای ــت ارز داری تثبی
بــه افزایــش و ارزانــی واردات و در 
نتیجــه افزایــش نقدینگــی می شــود. 
ایــن مــازاد نقدینگــی بایــد بــه بــازار 
دارایــی هــا بــرود و مســتغالت یکــی 
ــه  ــبت ب ــه نس ــت ک ــن بازارهاس از ای
بقیــه حجــم قابــل توجــه تــری دارد. 
بنابرایــن ســبب افزایــش قیمــت 
ــه  ــود و در نتیج ــی ش ــتغالت م مس
ــران  ــب و کار گ ــای کس ــن فض تامی
ــه  ــد( ک ــا 40% درآم ــده )30% ت ش
ایــن خــود ســبب افزایش قیمــت کاال 
و خدمــات مــی شــود. ایــن مــوارد در 
ــازار  نهایــت ســبب کاهــش قــدرت ب

مبادلــه ای می شــود.
در ایــن شــرایط بســیاری از نهادهــای 
دولتــی و شــرکت هــای دولتــی 
ــود را  ــو خ ــورت ف ــی از پ ــم بخش ه
بــه خریــد و ســرمایه گــذاری در 
ــد و  ــی دهن مســتغالت اختصــاص م
همیــن ســاز و کار اســت کــه تمایــل 
نهــادی بــرای اعمــال سیاســت هــای 

ــد. ــم می کن ــی را ک کنترل

در سطح دولت محلی:
ــه  ــهم بودج ــش س ــبب کاه ــه س ب
شــهرداری هــا از طــرف دولــت و 
حالــت نیمــه مســتقل آن، شــهرداری 
بــرای تامیــن درآمــد شــروع بــه 

فــروش تراکــم کــرد. فــروش تراکــم 
ــن  ــکان اســت و ای ــت م ــان ران هم
ــه  ــده ب ــه ش ــازاد فروخت ــم م تراک
ــازار  ــت وارد ب ــش قیم ــکل افزای ش
می شــود. ایــن وابســتگی شــهرداری 
بــه فــروش تراکــم و ایــن ســازوکار 
ایجــاد شــده بــه حــدی مــی رســد 
کــه در دوره اصالحــات کــه تقریبــا 
تمــام فــروش تراکــم هــا قطــع 
ــکیل  ــه تش ــی ب ــود منته ــده ب ش
اجــالس فــوق العــاده شــد و رئیــس 
ــش(  ــزی )نوربخ ــک مرک ــت بان وق
اذعــان داشــت کــه » قطــع تراکــم 
باعــث بحــران در کل کشــور خواهد 
ــدرت  ــه خاطــر ق ــن ب شــد« بنابرای
ــاز  ــن س ــه بیشــتر ای ــن هرچ گرفت
ــری در  ــان، تغیی ــول زم و کار درط
ــت  ــه اس ــورت نگرفت ــر ص ــن ام ای
و شــهرداری هیــچ موقــع اقــدام بــه 
تغییــر سیاســت هــای خــود نمــی 
کنــد. طــی تحقیقــات مــا ایــن 
ــی  ــکل فعل ــه ش ــم ب ــروش تراک ف
اثــر قطعــی بــر قیمــت زمیــن و اثــر 
ــر قیمــت مســکن  بســیار قطعــی ب
دارد و ســاماندهی آن تــا حــدی 
باعــث کنتــرل اوضــاع مســکن 

ــد. ــد ش خواه
در نتیجــه ســازوکار فعلــی چــه در 
ســطح ملــی و چــه در ســطح محلی 
ســاز و کاری نیســت کــه منجــر بــه 
کنتــرل بــازار شــود. به همیــن دلیل 
اســت کــه انجمــن انبــوه ســازان که 
از متصدیــان اصلــی ســاخت و ســاز 
و بحــث مســکن اســت هیچــگاه در 
ــان  ــال جری ــه دنب ــش ب ــه های برنام
ــاختمان  ــث س ــدار در بح ــد پای رش
ــه  ــتر ب ــه بیش ــت، بلک ــازی نیس س
عنــوان زائــده برنامه هــای دولتــی و 
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کســب ســود و رانــت از ایــن برنامه هــا 
بــوده اســت)چه در مســکن مهــر چــه 
ــکن(.  ــد مس ــش تولی ــرح جه در ط
ــی  ــه کس ــه چ ــت ک ــخص نیس مش
بایــد تســهیالتی کــه در حــال حاضــر 
ــد قصــد پرداخــت آن  در طــرح جدی
را دارنــد، بپــردازد و متقاضــی مســکن 

چــه کســی اســت.
بســیاری از خانوارهــا قادر بــه پرداخت 
ایــن تســهیالت 450 میلیونــی مطرح 
شــده در ایــن طــرح نیســتند و نتیجه 
ایــن طــرح در بهتریــن حالــت کلنگ 
زنــی 1 تــا 2 میلیــون واحد مســکونی 
ــی  ــال آت ــا 5 س ــاخت ت ــداوم س و ت
ــن طــرح  ــدان از ای ــره من اســت و به
هــم اکثــرا اقشــار فرادســت هســتند 
کــه بــا توجــه بــه سوبســیدهای ایــن 
طــرح بتواننــد در بلنــد مــدت منافعی 

ــب کنند. کس
ــد  ــش تولی ــه جه ــم ب ــر بخواهی اگ
بیشــتر  آن  اشــکاالت  و  مســکن 
بپردازیــم مــی توانیــم از اینجا شــروع 
درآمدهــای  از  یکــی  کــه  کنیــم 
ــرای  ــده ب ــاد ش ــی ایج ــدوق مل صن
ــد حاصــل  ــع، درآم ــع آوری مناب جم
از فــروش زمیــن هــای دولتــی اســت. 
ــاز و  ــه س ــت ک ــه آن معناس ــن ب ای
کاری ایجــاد شــده کــه دولــت خــود 
باعــث افزایــش قیمــت زمیــن شــود 
کــه نتیجــه آن افزایــش قیمــت تمــام 

ــود. ــد ب ــز خواه ــکن نی ــده مس ش
در شــرایط فعلــی کــه جامعــه در 
ــا  ــا ب ــد خانواره ــت و درآم ــود اس رک
افــت جــدی روبــرو شــده و تــازه 
ــس  ــر بازگشــایی پ ــه خاط امســال ب
از کرونــا مثبــت 2% رشــد اقتصــادی 
نیــز  آن  پایــداری  داشــته ایم)که 
نامشــخص اســت( شــرایط کمــی 

بهبــود پیــدا کــرده اســت امــا 
قــدری  بــه  وضعیــت  کمــاکان 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه م ــت ک ــم اس وخی
بخــش  مســئله  گفــت  جرئــت 
ــتر  ــور بیش ــای کش ــده خانواره عم
و  خــوراک  تامیــن  مســکن،  از 
هزینه هــای بهداشــتی و درمانــی 
ــرورت  ــوارد ض ــن م ــت و ای و... اس
بیشــتری نســبت بــه مســکن دارد.

.... در شــرایط فعلــی بخــش مهمــی 
ــن  ــرف تامی ــی ص ــارات بانک از اعتب
ســرمایه در گــردش کســب و کارهــا 
می شــود، اگــر بانــک هــا بخواهنــد 
همزمــان وام مســکن و وام ازدواج 
ــان اوراق  ــد و همزم ــی بدهن تکلیف
بدهــی دولــت هــا را بخرنــد، شــدنی 
نیســت! بــه جــز اینکــه تامیــن مالی 
بنــگاه هــای اقتصــادی را قطــع 

کننــد.
بنابرایــن ایــن طــرح از بُعــد تقاضــا 
ــود  ــه ش ــر چ ــت و ه ــدنی نیس ش
آثــار منفــی در پــی خواهــد داشــت. 

محمدحسین شریف زادگان:
یکــی از مهمتریــن مــوارد بــرای 
قضــاوت در مــورد عملکــرد دولت ها 
ــرد  ــه خــط مشــی و رویک ــه ب توج
ــر  ــه خاط ــه ب ــت ک ــت اس ــر دول ه
ــادی  ــرب اقتص ــد، مش ــدد عقای تع
منســجمی دنبــال نمــی شــود. 
یــک روز راســت گرایانــه اســت 
ــه، گاهــی  روزی دیگــر چــپ گرایان
ســاختاری اســت گاهــی عملکــردی 
و... کــه ایــن باعــث گمراهــی و کــج 
ــای  ــت ه ــه سیاس ــی در زمین راه

ــت. ــده اس ــادی ش اقتص
... از آنجایی که مســکن اســتیجاری 
و  تقاضاهــا  متــن  در  آینــده  در 
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تقاضاهــای  از  ای  عمــده  قســمت 
اصلــی خواهــد بــود، بایــد سیاســت ها 
بــه ایــن ســمت بــرود. در صورتــی که 
ایــن اتفــاق نیفتــاده و سیاســت هــا بر 

مبنــای سیســتم ملکــی اســت.
... مــا در زمینــه مســکن احتیــاج بــه 
گفتمــان روشــنفکری قــوی داریم که 
ذیــل گفتمــان رفاهــی ایــران مســئله 

مســکن هــم مطــرح شــود.

سپیده شفائی:
... تســهیالت و وام هــا بایــد در اختیــار 
ــرار گیــرد چــرا کــه  توســعه گــران ق
افــراد شــخصی نمــی تواننــد ســاخت 
ــی انجــام داده و  ــه صــورت صنعت را ب
ــه  ــن نگ ــده را پایی ــام ش ــه تم هزین

ــد... دارن
...در مــورد حریــم تهــران مســائل 
عدیــده ای وجــود دارد مثــل تداخل با 
حریــم دشــت هــای پیرامــون، وجــود 
ســاختمان های  آالینــده،  صنایــع 
ــر  ــد غی ــان بخــش از لحــاظ پدافن زی
عامــل و قبرســتان هــا بخصــوص بعد 
از مســئله کوویــد. مــوارد ذکــر شــده 
مســائل جــدی مطــرح شــده انــد کــه 
ــع  ــران مان ــه خصــوص در شــهر ته ب
ایجــاد ســاخت و توســعه مســکن در 
حریــم مــی شــود. بــرای مثــال آب و 
ــون  ــه در پیرام ــه ای ک ــن زبال همچنی
ــر  ــه خاط ــود ب ــی ش ــن م ــهر دف ش
عــدم آمادگــی در مــورد کوویــد مــی 
ــود  ــه وج ــدی ب ــش جدی ــد جه توان
آورد. بنابرایــن ســاخت و توســعه بایــد 
در درون شــهر هــا صــورت گیــرد چــه 
بــه لحــاظ صرفــه هــای اقتصــادی چه 
بــه لحــاظ مســائل ایمنی و بهداشــتی.

... مســئله تولید جهش مســکن بسیار 
بــی هــدف اســت؛ اگــر محالتــی مانند 

نــازی آبــاد و امثــال آن اتفــاق افتــاد 
همــراه بــا توســعه صنعــت راه آهــن 
بــود، محــالت کنار فــرودگاه پــس از 
تأســیس فــرودگاه بــه وجــود آمدنــد 
و زمانــی کــه قصــر فیــروزه و مناطق 
ــی  ــد زمان ــاخته ش ــون آن س پیرام
بــود کــه تهــران بــه ســمت فعالیــت 
ــن  ــت. بنابرای ــی رف ــای اداری م ه
منطقــی پشــت هریــک از ایــن 
توســعه هــا بــود. حتــی زمانــی کــه 
پــول نفــت بــه تهــران ســرازیر شــد 
2 نــوع سیاســت مســکن مالحظــه 
مــی شــد؛ یکــی مجتمع ســازی 
و دیگــری شــهرک ســازی)مانند 
شــهرک اکباتــان و شــهرک بهجــت 

ــاد و مجتمــع ســامان و...(.  آب
ــچ منطــق و فکــری پشــت  ــا هی ام
جهــش تولیــد مســکن نبــوده و 
چیــزی نیســت جــز عــوام فریبــی!

عبدالوهاب شهلی بُر:
ــد بیشــتر  ــا تولی مســئله مســکن ب
مســکن حــل نمــی شــود! بایــد بــر 
روی بــاز توزیــع مســکن بحث شــود 
ــا  ــا م ــه در بســیاری از جاه ــرا ک چ
دچــار کمبود مســکن نیســتیم ولی 
ــا  ــا درآمده چــون شــغل نیســت ی
پاییــن اســت و... مــردم توانایی تهیه 
مســکن را ندارنــد. بنابرایــن اگــر مــا 
صرفــا بــه مســکن بپردازیــم راه بــه 

جایــی نخواهیــم بــرد.
... جهــش تولیــد مســکن بــه شــدت 
از فقــر نظــری رنــج می بــرد اگــر 
مســکن  خــود  سیاســت های  در 
اســتیجاری را می گنجاند، می توانســت 
عملکــرد خیلــی بهتــری را ارائــه کند. 
... بازار آزاد ترین و ســواداگرایانه ترین 
سیاســت هــای توســعه مســکن بــه 
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ــورد  ــه خ ــی ب ــت اجتماع ــم عدال اس
مــردم داده می شــود و ایــن مــورد 
ــده  ــا دی ــت ه ــام دول ــا در تم تقریب

می شــود.

)جمع بندی(
امیر شفیعی :

بــه عنــوان جمــع بنــدی اگــر بخواهیم 
ــی  ــوال ابتدای ــرح س ــه ط ــخی ب پاس
ــز  ــن جلســه نی ــوان ای ــه عن بحــث ک
هســت داشــته باشــیم، همانطور کــه از 
برآینــد صحبــت هــا باالخــص تاکیدات 
فردیــن یزدانــی )اقتصــاد دان( برمی آیــد، 
بخش مســکن نــه تنهــا موتــور محرک 
اقتصــاد کالن در کشــور نیســت بلکــه 
بــا اعمــال سیاســت هایــی مثــل تزریق 
ــد اقتصــاد  بودجــه مقطعــی و ... می توان
کالن و ســایر بخــش هــا را مختــل کند. 
در رابطــه بــا مســکن بــه عنــوان حقــی 

ــای  ــت گذاری ه ــی در سیاس اجتماع
مســکن در کشــور، برآینــد صحبت ها 
بــر ایــن نکته اســتوار بــود کــه در نظام 
سیاســت گــذاری کنونــی در ســطوح 
مختلــف از دولــت تــا شــهرداری ها بــا 
تمرکــز بر روی عرضه بیشــتر مســکن 
ملکــی، عرضه مســکن تبدیل به اســم 
ــری  ــرای پیگی ــده اســت ب ــزی ش رم
منافــع سیاســی، ســازمانی و گروهــی. 
و در پایــان بــا توجــه به نبــود رویکردی 
مــورد اجمــاع در ســطوح مختلــف، در 
دانشــگاه هــا و بــه تبــع آن در دولــت 
هــا، بــه نظــر می رســد کــه الزم اســت 
چارچوبــی کلی در خصوص مســکن و 
حــل بحــران آن مورد اجمــاع قرار گیرد 
کــه حتمــا بــا تکیــه بــر خاســتگاهی 
اجتماعی باشــد که مانند مســکن مهر 
پــس از تغییــر دولــت بــه رویکــردی بر 

ضــد خــود تبدیل نشــود.
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ترجمه و معرفی مسابقه دانشجویی: زاغه نشینی در هند
 نسیم ایران منش ، دکتری شهرسازی ، عضو هیئت علمی جامعه جهانی شهرساز )آیزوکارپ(
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بخش دوم: معرفی کتاب 
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منتشر شد: کتاب »  تقویت  زیرساخت های  انسانی  دوچرخه  سواری«

ــه دنبــال تبییــن و تشــریح ضــرورت توســعه  کتــاب »تقویــت زیرســاخت های انســانی دوچرخه ســواری« ب
هم زمــان »زیرســاخت های ســخت« و »اقدامــات نــرم« در توســعه دوچرخه ســواری شــهری اســت. 
ــی و  ــای اجتماعی-فرهنگ ــای نگرش ه ــه معن ــه ب ــانی« ک ــاخت انس ــوب »زیرس ــاب از چارچ ــن کت در ای
ــه  ــتر ب ــه بیش ــرای جلب توج ــد، ب ــکل می دهن ــی را ش ــئله جابه جای ــه  مس ــت ک ــی اس ــبکه های دانش ش
ــریح  ــه تش ــش ب ــت.کتاب در 7 بخ ــده اس ــتفاده ش ــواری اس ــی دوچرخه س ــی و اجتماع ــای فرهنگ جنبه ه
مضمــون زیرســاخت های انســانی در توســعه دوچرخه ســواری و چگونگــی تقویــت آن در حوزه هــای 
ــن امیــد  ــه ای ــردازد، ب ــف می پ ــق در بســترهای مختل ــی از تجــارب موف ــه نمونه های ــا ارائ ــف همــراه ب مختل
 کــه چارچوبــی بــرای توســعه همــه شــمول دوچرخــه ســواری شــهری در بســترهای مختلــف فراهــم کنــد.

ــت. ــده اس ــر ش ــه و منتش ــاد BYCS ترجم ــا نه ــل ب ــکاری کام ــمی و در هم ــازه رس ــا اج ــاب ب ــن کت  ای

*طالعات کتاب 
*تقویت زیرساخت های انسانی دوچرخه سواری

*نویسنده: لوکاس اسنیژ
*مترجم: محمد نظرپور

*ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
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بخش سوم:
قوانین، مقررات، دستورالعمل ها  
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نگاهــي بــر سیاســت هاي اجرایي بخــش مســکن در برنامه هاي توســعه: 
برداشــت از دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 1۸ آگوست 201۵

    مــروري بــر برنامه هــا و سیاســت هاي اجــرا شــده 
ــادي،  ــائل بنی ــي مس ــر و بررس ــه اخی ــش ده در ش
ــز  ــز رویکردهــاي حــل مســأله و نی ــا و نی ضرورت ه
روش هــاي اجرایــي اســتفاده شــده بــراي حــل 
ــد  ــد، مي توان ــم درآم ــاي ک مشــکل مســکن گروه ه
ــاي  ــار و پیامده ــن از آث ــي روش ــده تجارب در بردارن
ــراي  ــاري ب ــز معی ــده و نی ــرا ش ــت هاي اج سیاس
ــد باشــد. ــي امکان ســنجي سیاســت هاي جدی ارزیاب

ــوار و  ــد خان ــر بع ــس از تغیی ــران، پ ــکن در ای مس
ــي از  ــه ناش ــي دار ک ــي معن ــه زمان ــک فاصل ــا ی ب
ــأله  ــه مس ــل ب ــود، تبدی ــي ب ــي صنعت عقب ماندگ
ــي، برنامه ریــزي  ــا گســترش ارتباطــات جهان شــد. ب
بــراي حــل »مســأله مســکن« از طریــق کشــورهاي 
صنعتــي وارد ایــران شــد. برنامه هــاي پنجســاله بــه 
عنــوان برنامه هــاي میان مــدت، سیاســت هاي کلــي 
ــب  ــن و در قال ــور را تدوی ــف کش ــاي مختل بخش ه
ــرا  ــه اج ــه ب ــاله بودج ــدت یکس ــاي کوتاه م برنامه ه
در مي آیــد. بــا حادشــدن مشــکل مســکن در کشــور 
طــي دهــه 1340 توجــه دولــت در قالــب برنامه هــاي 
ــاي اول و دوم  ــد. در برنامه ه ــي ش ــاله متجل پنجس
ــار مشــخصي  ــي کشــور اصــوالً فصــل و اعتب عمران
بــراي فعالیــت خانه ســازي و تأمیــن مســکن در نظــر 
گرفتــه نشــده بــود. از برنامــه ســوم عمرانــي بــه بعــد 
طرح هــا و برنامه هــاي مربــوط بــه بخــش مســکن در 
برنامه هــاي پنجســاله دیــده مــي شــود. برنامه هــاي 
ــز مصــوب و  ــالب، هرگ ــل از انق ــم قب ششــم و هفت
ــا  ــن برنامه ه ــن ای ــي روش تدوی ــي نشــدند ول اجرای
ــا برنامه هــاي قبلــي بــود و عــالوه  کامــالً متفــاوت ب
بــر بــرآورد کمبــود مســکن بــه تفکیــک گروه هــاي 
درآمــدي، بــراي شــاخص هایي ماننــد تعــداد واحــد 
ــوار  ــم خان ــر، تراک ــزار نف ــر ه ــه ازاي ه ــکوني ب مس
ــم  ــاي ک ــک گروه ه ــه تفکی ــکوني ب ــد مس در واح
ــتا  ــهر و روس ــد در ش ــد و پردرآم ــد، میان درآم درآم

ــود. ــده ب ــذاري ش هدف گ
ــه دلیــل کــم  ــي، ب ــاي اول و دوم عمران در برنامه ه
بــودن جمعیت شهرنشــین در کشــور و وجــود اراضي 
شــهري مــورد نیــاز بــراي ســاخت و ســازها، بخــش 
مســکن هنــوز جایــگاه معینــي را به خــود اختصاص 
نــداده بــود. موضــوع زمیــن در تدویــن سیاســت هاي 
مســکن، اولیــن بــار در برنامــه ســوم عمرانــي مطــرح 
شــد. بــا شــروع برنامــه  ســوم عمرانــي، نظــارت بــر 
کلیــه فعالیت هــاي مربــوط بــه تأمیــن مســکن بــه 
ــت ها و  ــن سیاس ــتور مهمتری ــدي در دس ــور ج ط
خط مشــي برنامــه  کار قــرار گرفــت و وزارت آبادانــي و 
مســکن تأســیس شــد. هــدف اصلــي برنامه ســوم، 
ــراي طبقــه کــم  ســاختن خانه هــاي ارزان قیمــت ب
درآمــد، تأمیــن حداقــل واحدهاي مســکوني شــهري 
ــق  ــاختمان هاي اداري مطاب ــاد س ــتایي و ایج و روس
ــه  ــا توجــه ب روش هــا و اســتانداردهاي بین المللــي ب

شــرایط اقلیمــي ایــران بــوده اســت.
برنامــه چهــارم عمرانــي کشــور در زمانــي تدویــن 
شــد کــه شــهرهاي کشــور بــه دلیــل عواقــب 
ــه  ــرت مواج ــي از مهاج ــا موج ــي ب ــات ارض اصالح
شــدند و مســکن بــه عنــوان یــک معضــل اجتماعــي 
ــي  ــرفصل اصل ــک س ــار ی ــن ب ــراي اولی ــرح و ب مط
ــه،  ــن برنام ــد. در ای ــاص داده ش ــکن اختص ــه مس ب
سیاســت اســتمرار ســاخت خانه هــاي ارزان قیمــت، 
ــک رهنــي جهــت اعطــاي وام  افزایــش ســرمایه بان
ــکن و  ــن مس ــاط بی ــاد ارتب ــي ایج ــش خصوص بخ
ــازي  ــي و نوس ــاي مل ــب طرح ه ــازي در قال شهرس
ــع  ــه واق ــورد توج ــوده م ــاي فرس ــالت و خانه ه مح
ــکوني  ــد مس ــزار واح ــاخت 275ه ــراي س ــد و ب ش

ــد. ــزي گردی ــد برنامه ری جدی
ــش  ــتایي از بخ ــکن روس ــم، مس ــه پنج در برنام
عمــران روســتایي خــارج و وارد بخــش مســکن 
شــد، بخــش مســکن از بخــش ســاختمان جــدا و 
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فصلــي مســتقل را تشــکیل داد، عملیات خانه ســازي 
ــداد  ــد و تع ــکن ش ــل مس ــا وارد فص ــایر بخش ه س
ــارم  ــه چه ــه برنام ــبت ب ــدف نس ــاخص هاي ه ش

ــت. ــش یاف افزای
ــالب  ــوع انق ــه وق ــي ک ــرات اساس ــود تغیی ــا وج ب
اســالمي در گرایش هــا، شــعارها و اهــداف نهادهــاي 
ــد آورد،  ــکن پدی ــر مس ــري در ام ــز و مج برنامه ری
مســائل ماهــوي بخــش مســکن همچنــان برجــاي 
خــود باقــي مانــد و بــا وجــود تالش هایــي در بخــش 
مســکن بــه دلیل بروز مســائلي چــون جنــگ و تأثیر 
ــر تخریــب واحدهــاي مســکوني و مهاجــرت از  آن ب
مناطــق جنگــي بــه مناطق مرکــزي و نیــز اختصاص 
ــراي  ــا ب ــه برنامه ه ــي از بودج ــل توجه ــم قاب حج
جنــگ، باعــث گردیــد تــا موضــوع مســکن همچنان 

بــه عنــوان یــک مســأله باقــي بمانــد.
تحــوالت ناشــي از وقــوع انقــالب در ایــن دوره 
ــت از  ــي دول ــد کــه کلیــه امــور اجرای موجــب گردی
ــه مصــوب  ــدون برنام ــاي مســکن ب ــه برنامه ه جمل
انجــام گــردد. در ســال هاي 57 و 58 بــه رغــم آنکــه 
ســرمایه گذاري بخــش خصوصــي در بخــش مســکن 
شــهري نســبت بــه ســال 56 کاهــش داشــته اســت 
بــه دلیــل کاهــش متوســط زیربنــا، تعــداد واحدهاي 
ــه اســت. در  ــش یافت ــده افزای مســکوني احــداث ش
ســال 1359 فعالیــت بخــش خصوصــي بــه باالتریــن 
ــکن  ــش مس ــق بخ ــد و دوره رون ــود مي رس ــد خ ح
فــرا مي رســد ولــي در ســال هــاي 60 و 61 فعالیــت 
بخــش خصوصــي در کلیــه مناطق شــهري کاهش و 
متوســط ســطح زیربنــاي واحدهــاي جدیــد االحداث 

ــد و بخــش وارد رکــود مــي شــود. افزایــش مي یاب
ــکن  ــاله مس ــه پنجس ــن برنام ــال 1361، اولی در س
مي گــردد  تدویــن  ایــران  اســالمي  جمهــوري 
ولــي مصــوب نمــي شــود. در ایــن برنامــه، مســکن 
روســتایي، مســکن در شــهرهاي کوچــک، مســکن 
در شــهرهاي میانــه، مســکن در تهــران و شــهرهاي 
ــد و  ــل تولی ــه عوام ــوط ب ــزرگ، سیاســت هاي مرب ب
ــه تحقیقــات و اســتانداردها  ــوط ب سیاســت هاي مرب

ــد. ــرار گرفتن ــورد بررســي ق م
ــد از  ــهرهاي جدی ــاد ش ــن و ایج ــازي زمی آماده س

ــت طــي دوره 66-62  ــن سیاســت هاي دول عمده تری
ــت و  ــت دادن جمعی ــب از دس ــه موج ــد ک مي باش
افــت خدمــات شــهري در بافــت مرکــزي شــهرهاي 
تاریخــي و فرســودگي بافــت شــهري شــد. از ســوي 
دیگــر نبــود هماهنگــي بیــن اســکان و اشــتغال بــه 
ــاس  ــن زد براس ــودرو دام ــکونتگاه هاي خ ــد س رش
مطالعــات طــرح مجموعــه شــهري تهران ســکونتگاه 
هــاي غیررســمي ایــن منطقــه شــهري بیــش از 20 

ــد. ــر بوده ان ــد جمعیت پذی ــهرهاي جدی ــر ش براب
برنامــه اول توســعه کشــور 1۳۶۸-1۳۷۳  

در ایــن برنامــه بــه دنبــال رکــود حاکــم بــر بخــش 
مرتبــط  سیاســت هاي  از  مجموعــه اي  مســکن، 
ــد.  ــاذ ش ــکن اتخ ــه مس ــمت عرض ــت س ــا تقوی ب
ــل  ــت هاي تعدی ــا سیاس ــل ب ــل تقاب ــه دلی ــي ب ول
ــود در  ــود موج ــت رک ــادي، نتوانس ــت اقتص و تثبی
بخــش مســکن را از بیــن ببــرد. اعتبــارات عمرانــي و 
بانکــي کمتــري بــه بخــش مســکن تخصیــص یافت 
ــش  ــي، افزای ــود بانک ــش س ــر، افزای ــوي دیگ و از س
ــورم شــدید  ــح ســاختماني و ت ســریع قیمــت مصال
ــار  ــد و آث ــا ش ــي خانواره ــوان مال ــش ت ــث کاه باع
مخربــي را بــر بخــش مســکن بــه جــاي گــذارد. در 
ــرمایه ها  ــدن س ــرازیر ش ــه، س ــال هاي اول برنام س
بــه بخــش زمیــن باعــث افزایــش ســریع قیمــت آن 
ــوط  ــت گذاري هاي مرب ــي در سیاس ــد. ناهماهنگ ش
بــه اعتبــارات بانکــي، آمــاده ســازي زمیــن و ... باعــث 
عــدم تحقــق اهــداف برنامــه گردیــد کــه خــود باعث 

ــوار در واحــد مســکوني شــد. ــش تراکــم خان افزای

اهداف و سیاست ها:
افزایش سطح زیربناي مسکوني در کل کشور

تمرکززدایي و جلوگیري از رشد شهرهاي بزرگ
ارتقــاء کیفــي عمــران محیــط شــهري و روســتایي و 

اســتفاده بهینــه از مصالــح و انــرژي ســاختمان
عرضــه زمیــن شــهري دولتــي آمــاده ســازي شــده با 

قیمت هــاي ترجیحــي

بازسازي پس از جنگ
ــکن  ــود مس ــرانه موج ــش س ــي و کاه ــاء کیف ارتق
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ــت  ــکن در جه ــدات مس ــت تولی ــور و هدای در کش
ــي ــرانه محل ــا س ــب ب ــر متناس ــاي کمت زیربن

ــا هــدف جــذب ســرریز  ــد ب ایجــاد شــهرهاي جدی
ــزرگ ــهرهاي ب ــت ش جمعی

افزایــش قیمــت زمیــن، مســکن و اجــاره بــا نرخــي 
کمتــر از نــرخ تــورم

کاهــش تملــک زمیــن و کاهــش تدریجــي امــکان 
مداخلــه مســتقیم در بازار زمیــن در محــدوده قانوني 

شــهرهاي بــزرگ
ــراي ســازندگان مســکن  اعطــاي تســهیالت ویــژه ب

اســتیجاري
ــح محلــي و  تشــویق انبوه ســازي و اســتفاده از مصال
قابــل حمــل در شــهرهاي کوچــک و روســتاها و... .

: برنامه ها
بکارگیــري اراضــي غیرتولیــدي و مــوات بــراي 

اســتفاده مســکوني
ــاي  ــب تراکم ه ــن در قال ــتفاده از زمی ــر اس حداکث

ــاختماني ــهري و س ش
بکارگیــري زیربنــاي حــدود 70- 110 متــر مربــع در 

مجموعه هــاي مســکوني کارگــري و کارمنــدي
ــتائیان،  ــکن روس ــه مس ــاري ب ــاي اعتب ــک ه کم
حمایــت از تولیدکننــدگان مســکن انبــوه، کمــک به 

ــا ــتیجاري و تعاوني ه ــکن اس ــد مس تولی
ایجــاد مجموعه  هــاي مســکوني کارگري-کارمنــدي 

و ...
 

کشــور 1۳۷۴-1۳۷۸ توســعه  دوم  برنامــه 
برنامــه دوم بــا اتــکاء بــه تأمین بخشــي از ســود مورد 
انتظــار سیســتم بانکــي و همچنیــن تأمیــن بخشــي 
ــاي  ــاز ســاخت مســکن گروه  ه ــورد نی از ســرمایه م
کم درآمــد توســط دولــت بــه طــور روشــن و دقیــق 
بــه تعریــف و شناســایي گروههــاي هــدف مي پــردازد 
و در ایــن راســتا بــا تعریــف مســکن اجتماعــي بــراي 
گروههــاي کم درآمــد، مســکن حمایتــي بــراي 
گروههــاي میــان درآمد و مســکن آزاد بــراي گروهاي 
درآمــدي بــاال، ســعي در طبقه بنــدي طــرف تقاضــا 
نمــود و اهــداف و سیاســت ها را بــر مبنــاي تقویــت 

سیاســت هاي طــرف عرضــه تعییــن نمــود.

اهداف و سیاست ها:
اســتفاده بهینــه از زمیــن و توســعه منظــم شــهري 
از طریــق اصــالح بافت هــاي فرســوده، تجمیــع 

ــتغال و ... . ــم اش ــات، تنظی قطع
افزایــش ســهم تولیــد انبــوه مســکن بــا گرایــش بــه 
ســمت الگــوي ســکونتگاه هاي جمعــي در شــهرهاي 

بــزرگ
حفــظ تراکــم خانــوار در واحــد مســکوني تــا پایــان 

مه نا بر
تقلیــل متوســط زیربنــاي مســکوني از طریــق اعمال 
ــر در ارزش  ــدي، تجدیدنظ ــي تصاع ــاي مالیات نرخ ه
معامالتــي و عــوارض نوســازي ســاختمان و مســکن 

توســط دولــت
ــر  ــش عم ــت افزای ــکن در جه ــي مس ــاء کیف ارتق
ســاختمان، تقلیــل هزینــه احــداث، کاهــش جــرم و 

ــا ــزاء بن ــازي اج ــاختمان و استانداردس ــم س حج
ــراي  ــت ب ــاکن ارزان قیم ــداث مس ــه اح ــک ب کم

ــم ــاي ک ــا زیربن ــه ب ــد جامع ــم درآم ــات ک طبق
ترویــج و تشــویق سیاســت پــاک) پــس انــداز- انبــوه 

ســازي- کوچــک ســازي(
برنامه ها:

ــازان در  ــه انبوه س ــویقي ب ــاي تش ــاي تراکم ه اعط
ــهري ــعه ش ــاي توس طرح ه

تســهیالت واگــذاري زمیــن بــراي جلــب مشــارکت 
ســازندگان حرفــه اي

اعطــاي تســهیالت اعتبــاري بــه ســازندگان مســکن 
آزاد، اســتیجاري

ــذاري  ــا در قیمت گ ــهیالت و معافیت ه ــاي تس اعط
زمیــن بــراي مشــارکت ســازندگان واحدهــاي 

ــکوني مس
کاهــش عــوارض زیربنا بــراي انبوه ســازان و مســاکن 

استیجاري
ــت  ــرمایه گذاري در باف ــت از س ــي دول ــت مال حمای

فرســوده
معافیــت از پرداخــت مالیــات کلیــه واحدهــاي 

مســکوني زیــر 120 متــر و کمتــر
ــي و  ــب آزاد، اجتماع ــه قال ــکن در س ــداث مس اح

ــي حمایت
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یکســان ســازي نــرخ کارمــزد و ســود مــورد انتظــار 
بانــک هــا و پلکانــي کــردن بازپرداخــت اقســاط

 
برنامــه ســوم توســعه کشــور 1۳۷9-1۳۸۳

ــر حــل  ــي ب ــاي قبل ــد برنامه ه ــه مانن ــن برنام در ای
مشــکل مســکن گروه هــاي کــم درآمــد و آزادســازي 
بــازار مســکن تأکیــد شــده اســت. همچنیــن 
حمایــت از کوچک ســازي و انبوه ســازي از زمــره 
ــه اســت.  ــن برنام ــد در ای ــورد تأکی سیاســت هاي م
ــي و  ــت هاي پول ــش سیاس ــر نق ــه ب ــن برنام در ای
تســهیل شــرایط اعطــاي وام تأکیــد شــده و براســاس 
قانــون، دولــت مکلــف شــده اســت کــه اقدامــات الزم 
ــکان  ــه رهــن و ام ــازار ثانوی ــا ایجــاد ب را در رابطــه ب
خریــد و فــروش اوراق رهــن ثانویــه در بــازار ســرمایه 
و مشــارکت بخــش مســکن در بــازار بــورس بــه عمل 

آورد.
همچنیــن پلکانــي کــردن اقســاط تســهیالت بانکــي 
بــراي دریافــت کننــدگان وام و پرداخــت تســهیالت 
بانکــي تدریجــي بــراي ســاخت مرحلــه اي مســکن 
ــاي  ــت ه ــره سیاس ــد از زم ــم درآم ــاي ک ــروه ه گ

پیشــنهادي در برنامــه ســوم توســعه اســت.
ــکاء  ــر ات ــعي ب ــه س ــن، برنام ــازار زمی درخصــوص ب
صددرصــد بــه ســاز و کار بــازار در نتیجــه آزادســازي 

ــازار زمیــن دارد. کامــل ب
اهداف و سیاست ها:

تنظیم بازار مسکن
آزادسازي بازار زمین

اســتفاده بهینــه از اراضــي شــهري همســو بــا 
انبوه ســازي و  ســازي  کوچــک  هدف هــاي 

تأمیــن مســکن اقشــار کــم درآمــد و رفــع مشــکل 
بي مســکني و حاشیه نشــیني

ــکن و  ــش مس ــت هاي بخ ــان سیاس ــي می هماهنگ
ــه اي ــهري و منطق ــعه ش ــت هاي توس سیاس

مشــارکت بخــش خصوصــي در اجــراي برنامه هــاي 
ــن شــهري آماده ســازي و عرضــه زمی

افزایــش  مســکن،  الگــوي  ســازي  متناســب 
ــاختمان  ــر س ــش عم ــي، افزای ــتانداردهاي کیف اس

جزئیــات  و  روش هــا  اشــاعه  سبک ســازي،  و 
ســاختماني، استانداردســازي مصالــح و هماهنگــي با 

بین المللــي اســتانداردهاي 
کاهش تصدي گري دولت

برنامه ها:
عــدم عرضــه مســتقیم زمیــن بــه مصــرف کننــدگان 
ــت، توانمندســازي و جایگزینــي  ــي توســط دول نهای

ارگان هــاي محلــي
واگــذاري زمیــن در آماده ســازي ها و شــهرهاي 

جدیــد بــه انبوه ســازان
ــاي  ــم ه ــا اقلی ــکن ب ــوي مس ــازي الگ متناسب س

ــن ــره وري از زمی ــش به ــف، افزای مختل
ایجــاد زمینه هــاي قانونــي الزم جهــت حضــور مؤثر و 

فعــال بیمــه در امــر تضمین ســرمایه گذاري مســکن
پرداخت تدریجي تسهیالت براي ساخت

ــاي  ــراي گروه ه ــکن ب ــاي مس ــکیل صندوق ه تش
خــاص

اصالح مقررات ناظر بر ساخت و تولید مسکن
ــه در  ــت یاران ــه پرداخ ــوط ب ــررات مرب ــالح مق اص

ــکن ــرف مس ــوي مص ــج الگ ــت تروی جه
گســترش ســاخت مســکن در قالــب مســکن 
ــي و  ــاي تعاون ــت، بخش ه ــط دول ــتیجاري توس اس

)انبوه ســازان( خصوصــي 
ایجــاد بانــک اطالعــات ســاختمان و مســکن توســط 

وزارت مســکن و شهرســازي
 

ــور 1۳۸۴-1۳۸۸ ــعه کش ــارم توس ــه چه برنام
ــي و  ــم منطق ــه، نظ ــن برنام ــي ای ــن ویژگ مهمتری
پیوســتگي آن اســت، کــه آن را از برنامه هــاي قبلــي 
ــن  ــد. رویکــرد بخــش مســکن در ای ــز مي کن متمای
برنامــه ایجــاد تعــادل در برخــورداري از مســکن 
مناســب در بیــن گروه هــا و مناطــق مختلــف کشــور 
و مهمتریــن اهــداف آن، تأمیــن مســکن خانوارهــاي 
ــان و خانوارهــاي  کــم درآمــد، تأمیــن مســکن جوان
فنــاوري ســاخت،  ارتقــاء  زن،  داراي سرپرســت 
صنعتــي کــردن ســاخت و ســاز، اســتاندارد کــردن 

ــح ســاختماني و ... اســت. مصال
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ــب 9 محــور و  ــن طــرح جامــع مســکن در قال تدوی
ــاماندهي  ــون س ــب قان ــي، تصوی ــه عملیات 55 برنام
و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن و اجــراي 
گســترده یکــي از راهکارهــاي اجرایــي طــرح جامــع 
ــرداري  مســکن تحــت عنــوان واگــذاري حــق بهره ب
ــه صــورت اجــاره بلنــد مــدت 99 ســاله  از زمیــن ب
)مســکن مهــر( از مهمتریــن سیاســت هایــي اســت 
کــه در طــول برنامــه چهــارم بــه اجــرا گذاشــته شــد.

اهداف سیاست ها:
برقراري عدالت اجتماعي

بهبود عملکرد بازار مسکن
افزایش کارآیي

کاهش نابرابري هاي منطقه اي
تقویــت تقاضــاي مؤثر و توانمندســازي نیازمنــدان به 

رفــع نیــاز خود
مهارنمودن تورم

تولید مسکن متناسب با توان مالي خانوار
برنامه ها:

ــعه  ــرد، توس ــا رویک ــکن ب ــع مس ــرح جام ــه ط تهی
پایــدار، عدالــت اجتماعــي و توانمندســازي اقشــار کم 

درآمــد
حمایــت از تشــکیل شــرکت هاي تولیــد مســکن بــه 
ــت توســط  ــه ســرمایه  گذاري و مدیری ــژه در زمین وی

بخــش خصوصــي
ــک  ــهري در تمل ــاي ش ــده اي زمین ه ــروش مزای ف
بــه منظــور تأمیــن بخشــي از اعتبــارات مــورد نیــاز 
اجــراي قانــون »تشــویق عرضــه و احــداث واحدهــاي 

مســکوني اســتیجاري«
ــد کارشناســي امــالک مناســب مــورد نیــاز در  خری
بافت هــاي فرســوده و نامناســب شــهري بــه منظــور 
ــون اســتیجار، واگــذاري معــوض نصــاب  اجــراي قان

ــي ــاي عمران ــایر طرح ه ــه و اجــراي س مالکان
ــدف  ــا ه ــن ب ــرداري از زمی ــق بهره ب ــذاري ح واگ
تثبیــت بــازار زمیــن و ارائــه بســته اي حمایتــي بــراي 

ــب مســکن مهــر خانوارهــاي کــم درآمــد در قال
ــي  ــش بین ــکن پی ــش مس ــارم بخ ــه چه در برنام
شــده بــود کــه جمعــاً 3108 هــزار واحــد مســکوني 
در مناطــق شــهري کشــور احــداث شــود کــه 

ارزیابي هــاي موجــود بــه روایــت واحدهاي مســکوني 
عرضــه شــده جدیــد، 86 درصــد تحقــق و بــه روایــت 
پروانه هــاي ســاختماني تحقــق 91 درصــدي را 

نشــان مي دهــد.
 

ــور 1۳90-1۳9۴ ــعه کش ــم توس ــه پنج برنام
 برنامــه پنجــم کشــور بــا الهــام از ســند چشــم انداز 
ــه خصــوص  ــام و ب ــي نظ 1404 و سیاســت هاي کل
ــه نحــوي کــه  طــرح جامــع مســکن تهیــه شــد، ب
هــدف کالن طــرح جامــع مســکن تأمیــن مســکن 
اقشــار کــم درآمــد، احــداث مســکن امــن و بــادوام، 
تنظیــم بــازار، ایجــاد هماهنگــي بیــن سیاســت هاي 
مســکن و سیاســت هاي آمایشــي و توســعه و کاهش 
ــکن  ــورداري از مس ــه اي در برخ ــاي منطق نابرابریه
مناســب بــه عنــوان اهــداف برنامــه نیــز دیده شــدند.

هرچنــد برنامــه پنجم بــه طور رســمي ابــالغ نگردید 
ــي  ــل توجه ــداد قاب ــداف، تع ــق اه ــراي تحق ــي ب ول
از راهبردهــا، سیاســت هاي اجرایــي و برنامه هــاي 
اجرایــي تهیــه و بــه صــورت مــوردي ابــالغ و مــورد 

اجــرا قــرار گرفتنــد.
اهداف سیاست ها:

تأمیــن مســکن امــن، ســالم و در اســتطاعت مالــي 
ــم  ــاي ک ــکن گروه ه ــر مس ــد ب ــا تأکی ــا ب خانواره

ــد درآم
ــد و عرضــه مســکن در  ــاء کمــي و کیفــي تولی ارتق

مناطــق شــهري و روســتایي
تنظیم بازار مســکن از طریق ســاماندهي و گســترش 
ابزارهــاي مالــي و پولــي و ارتقــاء نظــام اطالعاتــي در 

ــکن بخش مس
و  تصمیم ســازي  نظــام  ســاختار  اصــالح 
تصمیم گیــري و ایجــاد هماهنگــي بیــن برنامه هــاي 
توســعه و  آمایشــي  بــا سیاســت هاي  مســکن 

کاهــش نابرابــري منطقــه اي در برخوداري از مســکن 
سب   منا
برنامه ها:

بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوه شهري
توزیــع بهینــه منابــع یارانه هــا بــه منظــور حمایــت از 

ــدف ــاي ه گروه ه
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توانمندســازي خانوارهــا در تأمیــن مســکن مناســب 
شــهري و روســتایي

اســتفاده بهینــه از بازارهــاي پولــي و مالــي در جهــت 
تنظیــم و تعــادل بخشــي بــازار مســکن

ارتقاء کیفي صنعت ساختمان
افزایش تولید مسکن

حمایت از اقشار کم درآمد زوج هاي جوان
 جمع بندي:

عملکــرد برنامــه هــاي توســعه هرچنــد کــه از فــراز 
و نشــیب هــاي زیــادي برخــوردار بــوده ولــي نشــان 
ــه  ــکن رو ب ــي مس ــت عموم ــه وضعی ــد ک ــي ده م
ــاي  ــاخص ه ــرات ش ــد تغیی ــته و رون ــود داش بهب
کلیــدي بخش مســکن بــه خصــوص تراکــم خانوار 
ــي  ــه خوب ــود را ب ــن بهب ــکوني، ای ــد مس در واح
نشــان مــي دهــد از ســوي دیگــر بــه رغــم تجارب 
قابــل مالحظــه در زمینــه برنامــه ریــزي ، اتخــاذ 
ــر و  ــا یکدیگ ــل ب ــا در تقاب ــه گاه ــتهایي ک سیاس
حتــي بــا سیاســتهاي کالن اقتصــادي بودنــد 
ــتفاده  ــدم اس ــر ع ــالوه ب ــه ع ــد ک ــب گردی موج
بهینــه از عوامــل موثــر در تولیــد مســکن، بخشــي 
از متقاضیــان کــه اقشــار کــم درآمــد یــا در 
واقــع گــروه هــدف، سیاســتهاي حمایتــي دولــت 
هســتند از بهبــود یــاد شــده بهــره چندانــي نبرنــد 

ــه  ــکن ب ــازار مس ــه ب ــراي ورود ب ــا ب ــوان آنه و ت
ــد. ــور مســتمر کاهــش یاب ط

ــه  ــوان ده ــي ت ــي م ــدي کل ــه بن ــک طبق در ی
ــي  ــرد اصل ــه رویک ــت ک ــه اي دانس 1360 را ده
دولــت عدالــت جویانــه بــوده اســت ،در برنامه اول 
سیاســتهاي تقویــت ســمت عرضــه در دســتور کار 
قــرار گرفــت در برنامــه دوم ســاخت مــدرن بــازار 
بــا شــعار کوچــک ســازي ،انبوه ســازي و تجمیــع 
پس اندازهــا، در برنامــه ســوم توســعه رویکــرد آزاد 
ســازي بــازار در برنامــه چهــارم از میــان طرحهاي 
اجرایــي مختلــف ، طــرح مســکن مهــر مهمتریــن 
طــرح و برنامــه اجرایــي دولــت بــود در کنــار ایــن 
پــروژه ســعي گردیــد کــه بــا تزریــق منابــع مالــي 
ــتهایي  ــري سیاس ــي گی ــه پ ــبت ب ــف نس مختل
همچــون توســعه صنعتــي ســازي اقــدام گــردد.

سیاســتهاي اجــرا شــده در بخــش مســکن را طــي 
ســالهاي بررســي شــده مــي تــوان بــه ســه دوره 
ــان  ــا پای کلــي : 1- از ابتــداي انقــالب اســالمي ت
ــه دوم و  ــالهاي برنام ــعه، 2- س ــه اول توس برنام
ســوم توســعه و 3- از ابتــداي ســال 84 تــا کنــون 
ــاندهنده  ــر نش ــدول زی ــرد. ج ــدي ک ــیم بن تقس
مجموعــه سیاســتها ، اقدامــات و عملکــرد در ایــن 

ــد. ــه دوره مي باش س
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بخش چهارم: گزیده  اخبار مسکن 
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خبـرهـایی چنـد  از مسـکن

وزیر راه و شهرسازی:

 بیش از ۴0 شهر جدید در کشور ایجاد می شود. 

    رســتم قاســمی: ایجــاد بیــش از 40 شــهر جدیــد در سرتاســر کشــور در برنامه وزارت راه و شهرســازی 
ــزار  ــد 600 ه ــکن بای ــی مس ــت مل ــرح نهض ــه در ط ــام گرفت ــای انج ــق هدف گذاری ه ــرار دارد،  طب ق
@eghtesadvamskan                                              .واحــد مســکونی در شــهرهای جدیــد احــداث شــود

ساخت یک خانه در تهران چقدر هزینه دارد؟
   عضــو هیئــت مدیــره انجمن انبوه ســازان اســتان تهران  درباره هزینه تمام شــده ســاخت مســکن در نهضت 
ملــی، اظهــار کــرد: وزارت راه و شهرســازی بــرای ســاخت واحدهــای این طرح نرخــی بین 4.2 تــا 4.7 میلیون 
تومــان بــه ســازندگان اعــالم کــرده اســت کــه 10 درصــد نوســان دارد و ممکــن اســت تعدیل هایی هــم به آن 
وارد شــود؛ ولــی بــه نظــر می رســد ایــن رقــم به متــری 6 میلیــون تومان قیمت تمام شــده ســاخت هــر واحد 
 )بــدون مشــاعات( برســد. ایــن در حالــی اســت کــه بــا احتســاب مشــاعات بــه 7.5 تا 8 میلیــون تومان برســد.

   وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــرار اســت هزینــه زمیــن از مصــرف کننــده نهایــی در نهضــت ملــی مســکن 
ــروی کار(  ــات )نی ــاختمان و خدم ــای س ــه نهاده ه ــامل هزین ــاختمان ش ــود س ــت: خ ــود، گف ــذ نش اخ
ــا 6.5 میلیــون  ــه 6 ت ــوارد ب ــه ســایر م ــه اضاف ــل ب ــرخ تعدی ــا احتســاب ن ــان ب ــا 4.7 میلیــون توم از 4.2 ت
تومــان خواهــد رســید. البتــه ایــن ارقــام بــرای ســال گذشــته اســت چــون امســال شــهرداری ها عــوارض 
ــود؛  ــزوده می ش ــه آن اف ــم ب ــران ه ــتمزد کارگ ــد؛ دس ــش داده ان ــاخت را افزای ــه س ــاختمانی و پروان س
ــن  ــه ای ــرجمع هم ــه اســت؛ س ــش یافت ــات افزای ــرای کارخانج ــم ب ــاختمانی ه ــح س ــد مصال ــه تولی هزین
مســائل در قیمــت تمــام شــده ســاخت و ســاز خــود را نشــان می دهــد و ایــن موضــوع خــود را در قالــب 
ــد. ــان برس ــون توم ــری 10 میلی ــه مت ــکونی ب ــد مس ــع واح ــر مرب ــر مت ــت ه ــده قیم ــام ش ــش تم  افزای

    محتشــم این رقم )متری 10 میلیون تومان( را برای قیمت تمام شــده هر واحد نهضت ملی مســکن دانســت 
 امــا بــرای بخــش خصوصــی و همچنیــن ســاخت مســکن لوکــس، ایــن ارقام تــا چنــد برابــر افزایــش می یابد.

    وی بیــان کــرد: انبــوه ســازان و ســازنده و پیمانکارانــی کــه بــا وزارت راه و شهرســازی بــرای ســاخت نهضت 
ملــی مســکن بــا رقــم متــری 4.5 میلیــون تومــان قــرارداد امضــا کرده انــد، بــه نظــر نمی رســد کــه بتواننــد 
بــا ایــن ارقــام بــه ســاخت و ســاز ادامــه دهنــد یــا پــروژه را بــه پایــان برســانند؛ یــا ممکــن اســت در قراردادها 
 تجدیدنظــر شــود یــا حتــی مــوارد حقوقــی بیــن پیمانــکاران بــا ادارات کل راه و شهرســازی پیــش بیایــد.

infoibmp@ کانال سازندگان تهران
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نقشـه تـوان اجـاره نشـینی در تهـران در تاریـخ تابسـتان 1۴00

https://t.me/criticalurbanthinking/472

/https://www.samair.ir/73788
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