
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 عمومی خدمات تأمین به نهادها قانونی التزام عدم /2 فرسودگی مسئلۀ

 1باغیص یدرضامح   

                                                     

 هایسرانه در کمبود و الزم هایزیرساخت وجود عدم فرسودگی، دچار هایبافت در اقدام برای توجیهی دالیل از یکی

 گذشته دهۀ یک از بیش تجربۀ اساس بر حالبااین. است گانه نه عمومی خدمات هایکاربری وجود عدم و شهری خدمات

 در تحول و تغییر انجام از پس معضالت ترینمهم از که شودمی مشاهده میدانی، بررسی ضمن و ایران شهرهایکالن در

 هاییبافت در اقدام غالب شیوۀ در که معنا این به. است عمومی خدمات هایکاربری تأمین عدم همچنان مذکور، هایبافت

 منطقه، جمعیت افزایش و شهری بافت در مسکونی واحد تعداد افزایش ضمن است، «نوسازی و تجمیع» آن مدل که

 توانمی را شهری هایپهنه از متعددی موارد لذا. است نیافته افزایش آن با تناسببه عمومی خدمات و شهری هایزیرساخت

 خدمات بارگذاری تحت شدن، نوساز و تحول از بعد پهنه، وسعت کل در موجود هایپالک از کدامهیچ که نمود مشاهده

 .است شده بارگذاری «سازیمسکن» تحت مجدداً صرفاً شهر، از وسیعی هایپهنه دیگرعبارتیبه. اندنگرفته قرار عمومی

 جمعیت که روازاین. است تهران خصوصاً ایران، هایسکونتگاه و شهرها آتی جدی تهدیدهای از یکی موضوع این واقعبه

 مومیع خدمات بینیپیش در اما کرده تغییر نشینیآپارتمان به دار حیات خانه از سکونت الگوی و یافتهافزایش مراتببه

 مختلفی هایجنبه از را مسئله این وقوع علل. است نشده ریزیبرنامه جمعیت افزایش با متناسب شهرنشینی الزامات و

  .شودمی پرداخته «قانونی التزام عدم» عللی؛ از یکی به نوشتار این در. نمود بررسی و تحلیل توانمی

 و گیریشکل کند،می میسر شهر در را زندگی روح و کندمی تضمین را شهری حیات آنچه است پرواضح امر این

 عمومی خدمات عنوان تحت آن از و آیندمی حساببه خصوصی عرصۀ از خارج همگی که است فضاهایی مجموعه قوام

 الزامات از یکی (Un Habitat, 2012/2013) جهان شهرهای بیانیۀ در. شودمی بردهنام عمومی عرصۀ و شهری فضای در

 متعادل، آموزشی هایفرصت عمومی، ونقلحمل کارای سیستم ازجمله عمومی، خدمات داشتن قرار دسترس در موفق شهر
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 و باز فضاهای و هاپارک ها،تفریحگاه کتابخانه، نظیر عمومی عرصۀ کیفی عناصر و تندرستی و سالمت مراکز وجود

 به وابسته شهرها مطلوب کیفیت از توجهیقابل بخش بیانیه این دیدگاه در. است شدهمطرح شهروندان همۀ برای غیره

 استفاده و نباشد خاصی گروه برای انحصاری هاآن از استفاده در که ایگونهبه است، عمومی خدمات از استفاده و دسترسی

  .نکند ایجاد دیگران استفاده در محدودیت هاآن از مردم

 متفاوت هایدیدگاه و آورندمی پدید را شهرها در دگرگونی و تحوالت ها،آن در تحول و عمومی هایعرصه وجود

 این گیریشکل الزمۀ. کندمی تضمین را هاعرصه این دگردیسی گیرد،می قرار زمان بستر بر وقتی مردم عموم از ناشی

 و ریزیبرنامه) شهرسازی وظایف ترینمهم از یکی اصوالً. است شهری خدمات هایکاربری وجود عمومی هایعرصه

 مدارس، ها،بیمارستان) معماری عمومی عناصر از پویا و ایستا ایمجموعه شامل که است عمومی هایعرصه( طراحی

 آبشار، تپه،) شهر داخل طبیعی هایمحیط شهری، مناظر ها،خیابان ها،میدان ،(شهری هایزیرساخت و هاایستگاه

 ,Olsson & Haas) دهندمی شکل آن به و سازندمی را محیط که است مردمی و ذهنی منظر ،(جنگلی هایپارک
 بر مبتنی رقابتی بازار مدل مبانی ،6591 در تأیید چارلز توسط «محلی مخارج خالص تئوری» ارائۀ با .(2014

 خدمات اقدامات تأثیر مدل این درواقع. شد ارائه سکونت هایمحل انتخاب و محلی دولت خدمات ارائۀ وتحلیلتجزیه

 ارزیابی و شرح شهری توسعه ساختار بر را( شودمی اجرا محلی نهادهای توسط نگهداری و تأسیس در که) شهری عمومی

 محلی نهادهای و هادولت که است اصل این بر مبتنی هادیدگاه و نظریات نیز اکنونهم .(Tiebout, 1956) کندمی

 است گرفته صورت نیز هاییپژوهش خصوص این در. دهند ارائه هاسکونتگاه به را متنوعی امکانات و خدمات بایستی

 واگذار( گرهاتوسعه) خصوصی بخش نهادهای به را عمومی خدمات این توانمی آیا دهد نشان که است این هاآن هدف که

  نمود؟

 هزینه تخصیص عدم و فضا در آن عادالنه توزیع نظیر هاییویژگی و عمومی خدمات هایکاربری ماهیت اساس بر 

 سازوکارهای اساس بر را عمومی خدمات توزیع و تدوین ظامن نتوان که شودمی موجب آن از استفاده در شهروندان برای

. دارد هاآن کردن ایجاد هزینه به نسبت کمتری بسیار درآمدی منافع هاکاربری این چراکه. نمود تنظیم بازار متداول

 عرضه هایشیوه نه و کیفیت به آن ابعاد و است عمومی بخش و نهادها عهده بر آن نمودن ایجاد سازوکار معموالً روازاین

 توسعه به که هاییآن خصوصاً هازیرساخت این وجود تأثیر تواننمی حالبااین (Adam, 2012, 34) . دارد بستگی آن

 .گرفت نادیده سکونت کیفیت و رونق بر شودمی منجر سبز فضای و ترافیکی مسیرهای و هاراه

 خدمات برخی ارائۀ توانمی که دهدمی نشان است شده ارائه پادون توسط که  عمومی-شبه مدل نظیر هاییپژوهش

 و شهری حیات تداوم در عمومی خدمات این تأمین در دولت نقش اما گذارد گرهاتوسعه عهدۀ بر  شهر هایتوسعه در را

  .(Padon, 1999) است مهم بسیار امالک ارزش

 فوق در آنچه. باشد راهگشا تواندمی عمومی نهادهای ازسوی هاسرانه این تأمین کارکردی نظام بررسی روازاین

 است عمومی و دولتی نهادهای برای بنیادین الزام آنچه اما بود، هاکاربری این تأمین جایگاه به دانشی رویکرد شد مطرح
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 آنگاه باشند، شده ایتوسعه مهم بخش این رعایت به ملزم نهادها ایتوسعه هایبرنامه و قانون در اگر. است آن قانونی الزام

 سطح در باید آنگاه باشد، نگرفته صورت الزم هایبینیپیش قانون در اگر اما. نمود بررسی را آن نقصان علل توانمی

 و ریزیبرنامه گذاری،سیاست سطح سه به را کشور شهرسازی ساختار کل اگر. قرارداد تحلیل مورد را موضوع تنقیحی

. ددار عهده بر را ساختارها سایر به دادن سو نظر از نقش ترینمهم گذاری،سیاست سطح قطعاً کنیم، بندیتقسیم مدیریت

 است؟ شده دیده گذاریسیاست سطح در ،(خدمات تأمین به الزام) کیفی توسعۀ نگرش میزان چه به که است این سؤال اما

 را مدیریت و ریزیبرنامه ساختار ای،توسعه قوانین و اسناد میزان چه به که است تعریفقابل جایگاه این در سؤال این

 فرادستی هایبرنامه و مصوب قوانین توانمی سؤال این به پاسخ برای کنند؟می پشتیبانی نوسازی بهسازی در کیفی ارتقای در

  .شود تحلیل و مرور کیفی توسعه الزامات تأمین زاویۀ از دهند،می جهت را کشور نهادهای که

 61ندب بتوان را روستایی و شهری هایسکونتگاه کیفی نیازهای تأمین خصوص در اساسی قانون بند تریندقیق شاید

 طبق بر عادالنه و صحیح اقتصادی ریزیپی» برای را خود امکانات همه است موظف دولت: گویدمی که دانست سوم اصل

 و کار و مسکن و تغذیه هایزمینه در محرومیت نوع هر ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه ایجاد جهت اسالمی ضوابط

 اسبمتن مسکن داشتن: »است شده مطرح توسعه اولویت یکم و سی اصل در طورهمین. بندد کار به «بیمه تعمیم و بهداشت

 خصوصبه نیازمندترند که هاآن برای اولویت رعایت با است موظف دولت. است ایرانی خانواده و فرد هر حق نیاز، با

 «.کند فراهم را اصل این اجرای زمینه کارگران و روستانشینان

 مصوب) «مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی» قانون 6 ماده در اسالمی شورای مجلس مصوب قوانین در

  :منظوربه که است شده درج گونهاین( 19/1/78

  مناسب، خانه به درآمدکم هایگروه ویژهبه مسکن فاقدین دسترسی سهولت و مسکن تأمین -

  کشور، تولیدی مسکن کمی و کیفی ارتقاء -

  مسکن، صنعتی تولید و نوین هایفناوری از استفاده با مسکن تولید امر در گذاریسرمایه از حمایت -

  و غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی -

  موجود، مسکونی واحدهای سازیمقاوم -

 قیمت از زمین بهای حذف یا کاهش و مناسب زمین تأمین قبیل از الزم هایحمایت طریق از است موظف دولت

 بخش موردنیاز هاینهاده سایر تأمین و مالیاتی هایمعافیت اعمال قیمت،ارزان بانکی تسهیالت تأمین مسکن، شدهتمام

 افزایش و هاآن تحقق بر نظارت اعمال و وسازساخت ملی مقررات و هانظام تدوین قانون، این مفاد چارچوب در مسکن

( باریک خانوار هر جهت) مسکن فاقدین برای مسکن تأمین باهدف مسکن عرضه و تولید بخش در گذاریسرمایه ظرفیت

 به نیز 1 ماده 8 بند در. نماید اقدام معماری و شهرسازی اصول و مسکن مصرف الگوی و ساختمان ملی مقررات رعایت با

 شهری فرسوده هایبافت در مسکن عرضه و تولید و نوسازی و بهسازی» از حمایت برای که است شده داده اجازه دولت

 ای تقسیط تخفیف، اعمال با دولتی هایزمین واگذاری به نسبت غیردولتی، بخش توسط «غیررسمی هایسکونتگاه و
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 نسبت شهرسازی و مسکن وزارت 1 ماده در ادامه در. نماید اقدام قیمتارزان ایاجاره صورتبه برداریبهره حق واگذاری

 اولویت با) متصل صورتبه شهری توسعه هایطرح انواع قالب در موردنیاز اراضی تأمین جهت یابیمکان و مطالعه به

 موجود هایسکونتگاه توسعه همچنین و( جدید شهرهای و هاشهرک مسکونی، هایمجتمع ایجاد) منفصل ،(درونی توسعه

 جهت صرفاً مرکزی بانک 61ماده در نیز و است شده موظف شهرسازی مقررات و ضوابط رعایت با سرزمین پهنه در

 وام پرداخت و غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی و مسکونی واحدهای احداث

 .است شده اقدام به ملزم بلندمدت تسهیالت پرداخت و تأمین به نسبت( موقت اسکان جهت) مسکن اجاره الحسنهقرض

 و بهسازی موضوع که شودمی مشاهده کنیم دقت فرسوده بافت به فوق قانون نگاه و کارکردی جایگاه به اگر

 نامهآیین 21 ماده در. دارد قرار است آن به مربوطه تمهیدات و مسکن مقولۀ به که قانونی بطن در فرسوده هایبافت نوسازی

 فرسوده هایبافت بهسازی و نوسازی در تسریع برای است، رسیده تصویب به 8/1/6877 تاریخ در که نیز قانون این اجرایی

 تمام نیز اجرایی نامهآیین این در. اندشده «نوسازی خدمات دفاتر تأسیس» به ملزم هاشهرداری غیررسمی هایسکونتگاه و

  .است شده تمهید مسکن ساخت راستای در بهسازی و نوسازی تحوالت

 مصوب «گردندمی تبدیل شهر به که روستاهایی به روستایی مسکن بازسازی و بهسازی تسهیالت اعطاء» قانون در

 .تاس شده بالمانع روستایی مسکن برای مندرج شرایط با را بازسازی و بهسازی تسهیالت نیز 8/61/6878 مورخ

 در که( 61/61/6875 مصوب) «شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی احیاء، از حمایت» قانون در

 هایطرح قالب در را نوسازی، و بهسازی احیاء، هایطرح است، فرسوده هایبافت به مربوط قانون ترینمرتبط عنوان

 در مهم نکته. است شدهتعیین 9 ماده کمیسیون هاطرح این تصویب مرجع و شدهتعریف( تفصیلی و جامع) شهری توسعه

 واگذاری یا و مشارکت قبول به ملزم نهایتاً گیرندمی قرار مصوب طرح محدوده در که مالکینی که است این قانون این

 مصوب، هایطرح فرآیند در تسریع منظوربه قانون این 7 ماده در. هستند مزایده طریق از فروش یا و خویش ملک

 و شناخته رسمیت به مسکونی هایکاربری در «مسکن تولید از حمایت» قانون 61 ماده در مندرج تشویقی هایتخفیف

 مجری عهده بر( قانونی موازین اساس بر) کامل صورتبه عوارض پرداخت( مسکن جزبه) هایکاربری سایر خصوص در

 و هاسرانه تأمین منظوربه نیز 66 ماده در. است شده ارائه هاآن به طرح اجرای اتمام تا پرداخت مهلت صرفاً و تعیین

 محفوظ ربطذی هایدستگاه برای نوسازی از پس هازیرساخت االمتیاز حق مصوب، هایطرح در الزم هایزیرساخت

 و کشور کل سنواتی بودجه در ریال میلیارد هزارده ساالنه بینیپیش به مجاز دولت نیز 68 ماده در. است شده دانسته

 خدماتی و عمومی هایساختمان و فضاها ساخت برای اعتبارات این چهارچوب در هااستان توسعه و ریزیبرنامه شورای

  .نمایند تأمین اولویت با ربطذی هایدستگاه اعتبار محل از فرسوده هایبافت مصوب محدوده در

 اولویت که است مهم این بیانگر ،«ناکارآمد و فرسوده بافت نوسازی و بهسازی احیاء از حمایت» قانون 61 و 9 ماده

 از پس زمان به منوط خدمات و تسهیالت سایر تأمین و است آن به مربوط تسهیالت و مسکن نوسازی، حوزه در اول

 بهسازی احیاء، راهبردی ملی سند تدوین و تهیه به شهرسازی، و مسکن وزارت الزام قانون این ویژۀ نکته و شودمی نوسازی
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 اسالمی ـ ایرانی معماری شهرسازی ضوابط رویکرد با شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت توانمندسازی و نوسازی و

 .شد خواهد اشاره آن به ازاینپس که است

 یا و ایحاشیه هایبافت نوسازی و بهسازی برای مجلس از دیگری دائمی مصوبۀ الذکرفوق قانون سه جزبه

 ایتوسعه هایبرنامه در. شودنمی مشاهده( شدهمنسوخ قوانین در حتی) انقالب از بعد و قبل در غیررسمی هایسکونتگاه

 هاآن به ذیالً که است شده شروع 81 دهۀ اوان از بحث نیز سالیانه هایبودجه در و دارد بیشتری سابقۀ هانگرش نیز

 .شودمی توجه

 شهرها بین مطلوب تعادل برقراری منظوربه( 6891-6891) انقالب از پیش کشور عمرانی توسعه پنجم هایبرنامه در

 هایبرنامه از یکی شهرها احتیاجات و کمبودها دقیق شناخت اساس بر عمرانی تأسیسات متناسب توزیع طریق از

 به نسبت شهرها در زیستمحیط بهبود منظوربه روازاین. شد گرفته نظر در شهری بهسازی و نوسازی شدهبینیپیش

 قعدروا قانون این. شد گرفته تصمیم سبز فضای و هاپارک ایجاد همچنین و غیربهداشتی و قدیمی بناهای تجدید و نوسازی

 سازی پارک شیوه با شهری زیستمحیط بهبود طورهمین و نوسازی طریق از شهری فرسوده هایبافت به رویکرد اولین

 .است

 در. است شده مشاهده روال این به فرسوده هایبافت احیاء به دقت پنجم و چهارم برنامه در اسالمی انقالب از بعد

 فرهنگ گسترش و حفظ شهرها، کالبد و سیما به بخشی هویت منظوربه( 6872-77) توسعه چهارم برنامه قانون 81 ماده

 و شهری نامناسب و فرسوده هایبافت احیای به موظف دولت شهری خدمات ارائه ساماندهی و شهرسازی و معماری

 کشور شهرهای در ایحاشیه هایبافت ساماندهی و شهری جامع طرح اساس بر شهرها محدوده گسترش از ممانعت

 اجرای منظوربه شد داده اجازه شهرسازی و مسکن وزارت به همچنین. شد هابافت این ساکنین توانمندسازی رویکردبا

 هایبافت در را موردنیاز مناسب امالک عمرانی هایطرح سایر اجرای و مالکانه نصاب معوض واگذاری استیجار، قانون

 اما دارد را بافت نوسازی رویکرد قانون این درواقع. نماید خریداری روز کارشناسی قیمت به شهری، نامناسب و فرسوده

 .کندنمی مطرح عمرانی هایطرح توسعه فرصت یک عنوانبه را آن امالک خرید امکان منجر، ایعملی برنامه

 فرسوده هایبافت برای اقدام رویکرد مشخصاً ذیل بند چهار نیز( 6851-52) دوم سالۀپنج برنامه قانون 686 ماده در

  :است نموده مطرح گونهاین را

 نوسازی و بهسازی نیازمند ویژه مناطق احصاء به نسبت است مکلف ایران معماری و شهرسازی عالی شورای ـ الف

  :اولویت با مناطق، این در واقع هایطرح بندیدسته و فرسوده هایبافت در

  .است ضروری هاآن موقعبه اجرای عمومی، منافع وجود دلیل به که هاییطرح -6

 هادهیاری و هاشهرداری دولت، حمایت و مردم مشارکت و مقررات و ضوابط تدوین طریق از که هاییطرح -1

 .نماید اقدام است، انجام قابل مرورزمانبه
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 هایبافت احیاء به نسبت زمین استحصال و وریبهره افزایش منظوربه اندموظف ربطذی اجرائی هایدستگاه ـ ب

 .نمایند اقدام روستایی نامناسب و فرسوده

 حمایت قانون چارچوب در و تشویقی هایسیاست اعمال با اندموظف هاشهرداری و شهرسازی و مسکن وزارت ـ ج

 مصوب بودجه قالب در فرسوده هایبافت بازسازی و احیاء برای غیردولتی بخش اقدامات از فرسوده هایبافت احیاء از

 .نمایند حمایت

 هایبافت از( %61) درصد ده حداقل برنامه طول در هرسال اندموظف هاشهرداری و شهرسازی و مسکن وزارت دـ

 شهرسازی و مسکن وزارت پیشنهاد با سالههمه موردنیاز بودجه و تسهیالت نمایند بازسازی و احیاء را شهری فرسوده

 معرفی با نوسازی هایطرح مجریان یا هاشهرداری و شهرسازی و مسکن وزارت اختیار در و بینیپیش عمومی بودجه در

  و گرفت خواهد قرار شهرداری

 اعم مسکن بخش برای اعطائی تسهیالت و اعـتبارات منابع، از( %91) درصدپنجاه حداقل است موظـف دولت ـ تبصره

 فرسوده هایبافت محدوده در مذکور هایطرح اجرای به را آن مانند و نیازمندان و جوانان مسکن مهر، مسکن هایطرح از

 .دهد اختصاص شهری

 نوسازی سیاست مجدداً مشارکتی و تشویقی رویکردی با توسعه پنجم برنامه قانون شود،می مشاهده که طورهمان

 مصوبی قانون وجود برنامه، این پشتوانۀ ترینمهم اما. کندمی تجویز را مسکن توسعه حوزه هایسیاست اعمال طریق از

  .کندمی مشخص آن برای اجرایی الزامات که است

 زیر موارد در شود جستجو فرسوده بافت هایکلیدواژه اگر سالیانه هایبودجه مانند موقت قوانین بررسی در اما

  .نمود مشاهده فرسوده بافت به نسبت را گیریتصمیم نهادهای نظر دقت و اشاره توانمی صرفاً

 شهرسازی و مسکن وزارت اختیار در وصولی، درآمدهای از ایاعتباری ردیف 6881 سال بودجه قانون در بار اولین

 ینوساز و بهسازی صرف آن مابقی دیون، و تعهدات کلیه پرداخت از پس تا شد تعیین مبلغی( مسکن و زمین ملی سازمان)

 .گردد زمین سازیآماده و شهرها فرسوده هایبافت

 اجازه غیررسمی هایسکونتگاه و فرسوده هایبافت نوسازی برای شهرهاکالن شهرداری به 6878 بودجه قانون در

 .شد داده ریال میلیارد هزارده سقف تا مشارکت اوراق انتشار

 اجازه کشور وزارت به ، لرزهزمین ازجمله غیرمترقبه حوادث خسارت از پیشگیری منظوربه 6871 بودجه قانون در

 هایفناوری از استفاده و مناسب هایمکان و فضا تعیین چارچوب در شهرسازی و مسکن وزارت هماهنگی با شد داده

 احداث» و تهران شهر در ویژهبه بزرگ شهرهای «فرسوده هایبافت بهسازی و تجمیع» هایطرح جهت جهان روز

 دسیص سقف تا خارجی سرمایه و منابع از استفاده به نسبت دولت تضمین با جایگزین «قیمتارزان مسکونی هایمجتمع

  .نماید استفاده دالر میلیون
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 جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی توسعه چهارم برنامه قانون( 81) ماده مفاد استناد به 6872 سال بودجه قانون

 :نمود زیر اقدامات به است موظف را دولت ایران اسالمی

 . اقلیمی و جمعیتی فرهنگی، ، اقتصادی هایشاخص با متناسب روستایی و شهری نمونه خانه ابالغ و تهیه -6

 دوره در(  عمومی و تعاونی ، خصوص هایبخش) غیردولتی سازندگان برای بانکی تسهیالت سود یارانه تأمین -1

 فروشدوره در فرسوده هایبافت در مسکونی واحدهای خریداران برای و فرسوده هایبافت در اولویت با مدنی، مشارکت

 بانک الشرکه سهم اقساطی

 عرضه و احداث تشویق قانون اجرای در است موظف(  کنمس و زمین ملی سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت -8

 فروش از ناشی خود درآمدی منابع از( %89) درصد وپنجسی حداقل ،12/8/6888 مصوب استیجاری مسکونی واحدهای

 و(  ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی توسعه چهارم برنامه قانون( 81) ماده( و) بند موضوع) زمین

 احداث و سازیآماده ، مستحدثات و امالک خرید منظوربه ریال میلیارد سیصد حداقل میزان به را برگشتی وجوه

( بهسازی و عمران مقررات) شهرسازی و مسکن وزارت نامهشیوه برابر فرسوده هایبافت در استیجاری مسکونی واحدهای

 .نماید هزینه مصوب هایطرح و

 تصویب و شهری بهسازی و عمران سازمان پیشنهادی هایطرح اساس بر فرسوده هایبافت هایمحدوده  -2

 خواهد تعیین رسید، خواهد ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تصویب به شهرهاکالن در که( 9) ماده هایکمیسیون

  .شد

 نههزی شهرهایی در شهری فرسوده هایبافت در خانه سازندگان تشویق برای بند این در شدهبینیپیش تسهیالت  -9

 احداث عوارض شامل) پروانه هزینه( %91) درصدپنجاه کمدست شهرها آن شهر شورای و شهرداری که شد خواهد

  .دهند کاهش ریز و پراکنده هایخانه تجمیع میزان با متناسب را( مصوب بهسازی طرح در منظور تراکم و ساختمان

 نوسازی هایپروژه اجرای منظوربه دارد اجازه( شهری بهسازی و عمران سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت -1

 پانصد میزان به مشارکت اوراق فروش و انتشار به نسبت شرایط رعایت با ، مصوب هایطرح در فرسوده هایبافت

 هاشهرداری. گردد اجرا کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با نامهموافقت مبادله از پس که کند اقدام ریال میلیارد

 خواهد وزیرانهیئت تصویب به کشور وزارت پیشنهاد به که اینامهآیین اساس بر و شهر شورای تصویب با توانندمی

 خود تضمین با مشارکت اوراق ریال میلیارد پانصد سقف تا فرسوده هایبافت نوسازی در گذاریسرمایه برای رسید،

 .نمایند منتشر سود، و اصل بازپرداخت به نسبت

 دریافت بدون نوسازی از پس( تلفن و گاز برق، آب،) فرسوده هایبافت در موجود زیربنایی خدمات االمتیاز حق -8

 .بود خواهد محفوظ جدید االمتیاز حق
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 تبصره( ث) بند موضوع فاینانس اعتبارات از دالر( 811.111.111) میلیون سیصد سقف تا شودمی داده اجازه -7

 فرسوده هایبافت در دانشجویی هایخوابگاه سازندگان. یابد اختصاص شهری فرسوده هایبافت نوسازی برای منحصراً( 1)

 .شد خواهند مندبهره بند این تسهیالت از شهری

 1 و 6 بند مصوب ارقام در اختالف کمی با ،6872 بودجه قانون مانندبه عیناً: کشور کل 6879 سال بودجه قانون

 .شد تعیین

 :نیز کشور کل 6871 سال بودجه قانون در

 واحدهای عرضه و احداث تشویق قانون دوم فصل اجرای در و ایاجاره مسکن عرضه بازار ساماندهی منظوربه -6

 شصت تا فرسوده هایبافت در و( %91) درصدپنجاه تا شد داده اجازه دولت به ،18/66/6888 مصوب استیجاری مسکونی

 غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات و تعاونی ،خصوصی) غیردولتی سازندگان به اعطایی تسهیالت ودس از( %11) درصد

 چهارم قسمت 116619 ردیف اعتبار محل از و تأمین ،زیربنا سطح معکوس با متناسب را ایاجاره مسکونی واحدهای( 

 طبق واحدها گونهاین کهدرصورتی. نماید پرداخت بانکی تسهیالت سود کمک و شده اداره وجوه منابع سایر و قانون این

 از یکجا صورتبه تسهیالت اقساط باقیمانده و پرداختی هاییارانه حال ارزش شوند، خارج ایاجاره حالت از قرارداد

 .شودمی دریافت مالک

 مترمربع 89 میانگین تا جمعیت، نفر میلیون یک زیر شهرهای در ساکن مردم مسکن تأمین به کمک منظوربه  -1

 همطالع به نسبت بند، این مفاد تحقق برای مناسب اراضی تأمین منظوربه است موظف شهرسازی و مسکن وزارت زیربنا

 و فرسوده هایبافت اولویت با ،درونی یا متصل هایتوسعه قالب در موجود امکانات کلیه شناسایی و یابیمکان و

 هایطرح با مطابق و چارچوب در جدید، شهرهای و هاشهرک ها،مجتمع ایجاد با منفصل توسعه غیررسمی، هایسکونتگاه

 .نماید اقدام ریال، میلیارد ده سقف تا مصوب مقررات و قوانین رعایت با جامع، و ایناحیه مصوب

 با شهرهاکالن در هاآن محدوده که غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت نوسازی منظوربه -2

 تعیین استان توسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب با شهرها سایر در و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تصویب

 در مقاوم و قیمتارزان ،بادوام مسکونی واحدهای احداث به تعاونی و خصوصی هایبخش ترغیب و تشویق نیز و شودمی

 :شد خواهد انجام زیر اقدامات ،درآمدکم خانوارهای مسکن تأمین و زلزله برابر

 سود کمک ریال میلیون هشتصد و میلیارد وششپنجاه و دویست سقف تا شودمی داده اجازه دولت به -2-6

 و فرسوده هایبافت در مدنی مشارکت دوره در( عمومی و تعاونی خصوصی،) غیردولتی سازندگان برای بانکی تسهیالت

 بانکی تسهیالت سود( %91) درصدپنجاه سقف تا بانک الشرکه سهم اقساطی فروشدوره در غیررسمی هایسکونتگاه

 یالتتسه. نماید تأمین را زیربنا سطح معکوس با متناسب و مسکن مصرف الگوی تا مفید زیربناهای با مسکونی واحدهای

 اولین پرداخت از ،واحدها این سازندگان.  است پلکانی بازپرداخت با اقساطی فروش به تبدیلقابل مدنی مشارکت دوره

 .شد خواهد تعیین اعتبار و پول شورای توسط بازپرداخت و اعطا شرایط.  هستند معاف وانتقال،نقل مالیات
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 خود درآمدی منابع از درصد وپنجسی تا است موظف( مسکن و زمین ملی سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت -2-1

 منظوربه عامل هایبانک طریق از شده اداره وجوه یا بانکی سود یارانه کمک صورتبه ریال میلیارد دویست میزان به را

 به مشروط درآمدکم هایگروه مسکن ساخت به کمک و سازندگان سایر و استیجاری واحدهای سازندگان تشویق

 .برساند مصرف به فرسوده هایبافت در مصرف الگوی رعایت

 شهرداری غیررسمی، هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت در مسکونی احدهایو سازندگان تشویق برای  -2-8

 تجمیع میزان با متناسب را مازاد و پایه تراکم و پروانه هزینه( %91) درصدپنجاه حداقل اندموظف هاآن شهر شورای و

 تا مازاد و پایه تراکم و پروانه هزینه مابقی( %91) درصدپنجاه تا و دهند کاهش کوچک، و پراکنده مسکونی واحدهای

 معماری و شهرسازی عالی شورای. شود تأمین دولت توسط ریال میلیارد دویست سقف تا( %811) درصد سیصد کل تراکم

 .دهد افزایش( %11) درصد شصت حداقل را پایه تراکم هابافت این در است موظف ایران

 جدید، االمتیازحق دریافت بدون نوسازی از پس فرسوده، هایبافت در موجود زیربنایی خدمات االمتیاز حق -2-2

 .بود خواهد محفوظ

 هایطرح در مسکونی هایساختمان بیمه ترویج منظوربه شودمی داده اجازه شهرسازی و مسکن وزارت به -2-9

 ریال میلیارد صدیک سقف تا را مربوط هایهزینه از بخشی غیررسمی، هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت مصوب

 .نماید پرداخت

 حداکثر 6871 سال در شودمی داده اجازه شهرسازی و مسکن وزارت و هاشهرداری طریق از کشور وزارت به -2-1

 قانون چهارچوب در خارجی مالی تسهیالت محل از ریال میلیارد پنجاه و چهارصد و هزار چهار مبلغ ارزی معادل تا

 برای صرفاً قانون این( 1) تبصره( ج) بند و نظام، مصلحت تشخیص مجمع 16/7/6872 مصوب خارجی مالی منابع از استفاده

 .نماید استفاده غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت نوسازی

 نوسازی هایپروژه اجرای منظوربه دارد اجازه( شهری بهسازی و عمران سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت -2-8

 یک تبصره( الف) بند( 6)جزء شرایط رعایت با مصوب هایطرح در غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت

 با نامهموافقت مبادله از پس تا نماید اقدام ریال میلیارد هزار شش میزان به مشارکت اوراق فروش و انتشار به نسبت

 .شود هزینه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 برای مشارکت اوراق ریال میلیارد هزار پنج سقف تا حداکثر 6871 سال در شودمی داده اجازه هاشهرداری به -2-7

 .نماید منتشر خود تضمین با غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت نوسازی هایپروژه اجرای

 موافقت با شد داده اجازه شهرهاکالن و استان مراکز هایشهرداری به کشور کل 6877 سال بودجه قانون 65 ماده در

 هایبافت نوسازی و عمرانی هایطرح اجرای برای مشارکت اوراق ریال میلیارد هزار بیست سقف تا کشور وزارت

 .نمایند منتشر خود تضمین با شهری فرسوده
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 استان، مرکز برای را قبل سال بودجه قانون 65 ماده موضوع ،6875 سال بودجه قانون 8 ماده هـ بند در طورهمین و

 .است دانسته مجاز ریال میلیارد هزارپنجاه سقف تا نفر هزار صدیک باالی جمعیت با هایشهرداری و شهرهاکالن

 از بخشی تأمین منظوربه ریال میلیارد هزار سیزده مبلغ تا کشور کل 6852 سال بودجه قانون 11 تبصره 2 بند در

 در مسکن ساماندهی عشایر، و روستاییان پذیر،آسیب اقشار جوان، هایزوج حمایتی مسکن تأمین تسهیالت سود یارانه

 .شودمی ریزیبرنامه دولتی حمایت مهر مسکن و شهرها حاشیه هایسکونتگاه فرسوده، هایبافت

 در 6852 تا 6875 سال از مقوله، این اهمیت علیرغم بم، زلزله از پس فرسوده هایبافت بحران به توجه با درواقع

 یجستجو بود، نوشتار این دغدغۀ آنچه. ندارد قرار محور توسعه و نگر شهر نگاه فرسوده بافت موضوع به سالی هیچ بودجه

 و مسکن» مقولۀ در فرسوده بافت به ،6859 تا 6891 سال از الذکرفوق قوانین تمام در شود دقت اگر است که موضوع این

 اجرایی هاینامهآئین و مربوطه تسهیالت و عمومی و دولتی نهادهای رسالت تمام درواقع. است شده توجه «مسکن نوسازی

 الزامی هیچ هازیرساخت توسعه و زیربنایی اقدامات خصوص در و است شده دیده مسکن نوسازی از حمایت راستای در

 توسعه این حق صرفاً) است نشده گرفته نظر در دولت برای «مسکن تولید از حمایت و ساماندهی» قانون 9 ماده جزبه

 فرسوده هایبافت و مسکونی مناطق توسعه تجربیات و شواهد البته(. است شده دانسته محفوظ دولتی هایسازمان برای

 و مسکن وزارت مذکور قانون 9  ماده در. اندشدهگرفته نادیده کامالً مذکور قانون 9 ماده الزامات که است داده نشان

 شامل شده واگذاری اراضی سازیآماده تا آورند فراهم تمهیداتی که اندشده موظف زمین کنندهواگذار نهادهای و شهرسازی

. گیرد انجام ممکن زمان ترینکوتاه در( مساجد احداث و زیربنایی تأسیسات هایشبکه آسفالت، جدول، جوی، اجرای)

 خدمات جانمایی مربوط شهرهای هایطرح در و است مجاز سازیآماده انجام با متناسب بناها ساخت عملیات شروع

 تنظیم قانون( 611) ماده اساس بر آن زمین و گرفته صورت( غیره و بهداشتی آموزشی، هایپروژه و هاطرح مانند) روبنایی

 .شد خواهد واگذار مربوط هایدستگاه به -6871 مصوب – دولت مالی مقررات از بخشی

 یراهبرد ملی سند» کندمی کیفی توسعه و زیربنایی اقدامات سایر به ملزم را دولت به بیندراین که ایمصوبه تنها

 61 ماده با مطابق که( 61/1/6858 مصوب) «شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت توانمندسازی نوسازی و بهسازی احیاء

 سند» نام به سند این. است شده تدوین شهری ناکارآمد و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی احیاء از حمایت قانون

 این برای تشخیص شاخص پنج هدف، هایبافت تعریف تدوین و مسئله طرح در و است معروف «شهری بازآفرینی ملی

 کاهش و اجتماعی ناهنجاری شهری، خدمات به مناسب دسترسی عدم اقتصادی، دیدگاه که شده گرفته نظر در هابافت

 از طورهمین. شودمی شامل را آن از ناشی محیطیزیست مخاطرات و کالبدی مسائل کنار در را اجتماعی شأن و منزلت

 در زیر راهبردهای سند این در. است محور هویت و اجتماع مشارکتی، پیشگیرانه، نگرش نیز هادی اصول و اهداف نظر

 :است شده گرفته نظر

 گذاریسیاست در هماهنگ نظام چارچوب در نوسازی و بهسازی احیاء، حوزه به مربوط اقدامات انجام:  6 راهبرد

 درونی توسعه سیاست به بخشیاولویت با شهرها توسعه
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 درآمدکم اقشار اسکان تقاضای به پاسخ در سرمایه بازار و شهری مستغالت و زمین بازار شکست رفع: 1 راهبرد

 شهری

 فراخور به و ساکنان واقعی تقاضای اساس بر نوسازی و بهسازی احیاء، هایبرنامه و هاطرح تهیه: 8 راهبرد

  هویت ارتقای و تقویت زندگی، کیفیت بهبود منظوربه کالبدی و اجتماعی اقتصادی، هایویژگی

 نوسازی و بهسازی احیاء، ٔ  درزمینه هدف هایمحله و هامحدوده شاغالن و ساکنان مشارکت جلب: 2 راهبرد

 شهری

 خصوصی بخش گذاریسرمایه تشویق منظوربه مناسب انگیزشی نظام ایجاد و گذاریسرمایه تسهیل:  9 راهبرد

 هدف محالت و هامحدوده در مستغالت مالکان و ساکنان ازجمله

 هدف هایمحله و هامحدوده ساکنان محیطی شرایط و اجتماعی اقتصادی، وضعیت بهبود:  1 راهبرد

 اماکن محیطی و کالبدی،اجتماعی،اقتصادی هایقابلیت و هاظرفیت از گیریبهره و شناسایی،حفظ،تقویت: 8 راهبرد

 هدف هایمحله و هامحدوده نوسازی و احیاء،بهسازی در شهرها فرهنگی-تاریخی هایمحدوده و

 هاهمحدود شهری نوسازی و بهسازی احیاء، هایبرنامه و هاطرح تحقق برای مناسب مالی تأمین نظام تنظیم: 7 راهبرد

   هدف هایمحله و

 

  

 :بندیجمع

. ردگی قرار بررسی مورد رشته دیدگاه از انسانی هایسکونتگاه خصوص در شهرسازی وظیفه شد سعی نوشتار این در

 عرصۀ هایفعالیت و کاربرهای به رسیدگی و تأمین آن مهم وظایف از یکی کند،می مطرح شهرسازی دانش که گونهآن

 در که توجیهی دلیل به توجه با حال. شودمی بردهنام عمومی خدمات یا کاالی عنوان تحت آن از که است شهر در عمومی

 هابافت این کمبودهای ترینمهم از یکی شود دقت فرسودگی دچار هایبافت در مداخله برای ایبرنامه سطوح و مطالعات

 در موضوع این قاعدتاً و است شده مطرح عمومی خدمات هایکاربری و شهری هایزیرساخت و هاسرانه کمبود همیشه

 اهدیدگ این تأمین صدد در کشور قوانین از سهمی چه که بود اینجا پرسش. گیردمی قرار شهرسازی فعالیت و حرفه قلمرو

 اهدیدگ بر مبتنی شد سعی روازاین. است شهرسازانه نیاز این برآورد راستای در ما قوانین چقدر اساساً و هستند شهرسازی

 بررسی را کنندمی ایجاد دولتی و عمومی نهادهای برای فرسوده هایبافت در مداخله و اقدام رویکرد که احکامی قانونی

 .نمود

 را نوسازی شیوۀ که شد مشخص دهندمی قرار هدف را فرسودگی دچار هایبافت که هاییقانون انواع متن بررسی با

  .است «مسکن تأمین» صدد در بازار سازوکار و نهادی ساختار غم و هم تمام که نمود تعبیر گونهاین توانمی
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 هایزیرساخت و عمومی خدمات کاربرهای تأمین خصوص در باشد داشته هم اجرایی پشتوانۀ که قانونی الزام هیچ

 .نشد مشاهده مدیریتی و ریزیبرنامه گذاری،سیاست سطح در فرسودگی دچار هایبافت خصوصاً شهری هایبافت الزم

 معابر گشایش اهداف و مسکن کمبود به نیاز( کنونی وضع در) هرچند است گرفته صورت تاکنون که هاییاقدام

 و است مطرح دور چنداننه آینده برای جدید معضلی عنوانبه خود اما است زده رغم را کالبدی نوسازی و( نفوذپذیری)

 .داد هشدار توسعه نوع این در آتی بحران خطرات به نسبت شهری مدیریت نهادهای به بایستی
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