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  کیده چ

. گردد هاي انسانی قلمداد می بشري و غالب سکونتگاهاند که جایگاه توسعۀ  انسانی ن آباديترین اشکال ممک شهرها کامل

رشد  شکله ب، جهنده حالتدر وسعه شهري ایران ت. اند امروزيوضعیت شهرهاي بیانگر ، رشد در امروزو سکون در گذشته 

  . گردد سازي زمین نمایان می تفکیک و آماده درقالبو  شهرهاي موجود

قطب جدید ظهور ، داراي ساختاري آگاهانه، شهرنشینی کمتر از نیم قرن، جدید با شهرسازي نو يشهر، شهر ینشاه

و  زده از جذب جمعیت شتاب بستريداراي ، کمترین محدودیت در توسعه فیزیکیبا یافته از حیات شهري در شمال اصفهان 

 ترین مهم. باشد میمدیریتی رانتی و  هاي با چالش بومی زیستو تهدیدات اجتماعی  مخاطرات با آمیخته که ناهنجارتوسعه 

، مقاله به بررسی. سازي زمین جستجو نمود تفکیک و آماده يها طرحرا بایستی در کنونی  وضعیت داري و سرمنشاءایعلل ناپ

موردي  ۀبا نمون يشهردار درآمد و شهريحیات اقتصاد  يو ناپایدار يپایدارایجاد گیري روند تفکیک زمین در  نتیجهو  نیتبی

 سنگ بناي، شهري يها زمین پرشتاب سازي و آماده تفکیک آن است که نمایانگري مقاله ها هیافت. پردازد میشاهین شهر 

و  قمار، بورستشدید ، بر روي مدیریت شهري ها طرحتحمیل بار مالی ، نامتعارف گسترش افقیساز  سبب، ناپایدار توسعه شهري

نمایش درآمدي شهر و شهرداري را شهر و سوق به سوي ناپایداري  توسعه نامتعادل فضایی مجموعاً زمین که سوادگري

 و آماده شدة ي تفکیکیها زمینسرانجام و وضعیت، نحوه، انگیزهبه بررسی ، تحلیلی -با روش اسنادي مطالعۀ حاضر. دهد می

 نمایش. نماید بازگو میآن  مدیریت شهري بر روي شهر و سیستم اقتصاديالت ضها و مع چالش ترین مهمجدید پرداخته و 

زمین "گیري از اصل  پایدار و بهره راهکاري ۀسعی در ارائ نهایتاً بروز رفتارهاي رانتی و علل و متعارفناو  پایدارناهاي  تفکیکی

  . باشد دهندة اصل مقاله می ارائه "براي فردا

  

   .شاهین شهر، شهرداري ،مالی ناپایداري، زمین سازي و آماده تفکیک :واژگان کلیدي
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  قدمه م

. داردطول تاریخ ه قدمتی ب، با تمرکز بر روي ایران در کشورهاي در حال توسعه ،شهري رشدیا به تعبیر واقعی  توسعه

انقطاع یک پس از  در حال حاضر. ددیدن می جامعهمتکی بر مازاد محصول و شرایط عمومی توسعۀ خود را شهرهایی که 

که  اند یافتهوار  جهشي صعود کمی و رشد، و تحوالت برونزا ینفت، وابسته به درآمدهاي رانتی سرعتی کاذب وبا ، تاریخی

  . دانست ها و تفسیرها نسبت به روند شهرنشینی لبدأ تمامی تحلیم را يتوسعۀ کاغذي و پرفشارچنین رشد و  توان می

، به کارکردهاي شهريآنان و تغییر  اهشاورزي اطراف شهري کها زمینبلعیدن و نابودي ، کمی شهرها هاي يناهنجاررشد 

هاي  بافت تشکیل ،ساخته و نیمهاي  ایجاد محالت حاشیه، پراکندگی کالبدي، اندازهاي بکر طبیعی حمله به سمت چشم

 بدونه و تردسخدمات دهی و بار مالی مضاعف و شعاع گ به همراهامنیتی ، فرهنگی، معظالت اجتماعی با چاشنیدار  مسئله

 فرو خوردن، سازي کالن مجتمع، سازي شهرك. ستا اي نتایج عینی چنین توسعه از ،پشتوانۀ مالی و درآمدي مدیریت شهرداري

ي تفکیک و ها طرحدهی بدون برنامه مالی  خدماتو افزایش مساحت کالبدي و ماهیتی شهرها تغییرات مداوم  ،روستاها

  . استگشته ایران  يشهرها کالبدي وسعۀت نمادهاي ترین مهماز ، سازي اراضی آماده

براي ورود  ستسرآغازییست و کاغذي در روند توسعۀ شهر گام عملی نخستین، اضیار سازي آمادهي تفکیک و ها طرح   

ورود اراضی جدید اطراف  براي عملیاتیبا شرح خدمات خود می کوشد نظمی  که، شهري دنیايي غیر مسکونی به ها هعرص

 این فرایند. ندارد) عملیات روبنایی و زیربنایی(شرایط احداث مسکن توام با خدمات سازي آمادههدفی جزء و  ندها ایجادکشهر

گسترش جزء "به اصل با عنایت و  شهرسازي- ي اقتصاديها هنظری، مکاتب اکولوژي شهري، برگرفته از پاردایم توسعه افقی

  )6ص، 1380، سعید نیا(یل می نمایاندکالبدي شهرها را تسه-فرایند رشد فیزیکی، "طبیعت شهریست

هاي مازاد یا رانت  باعث ایجاد ارزش ،به سبب کنترل و نظارت بر نحوه استفاده اراضی شهري سازي آمادهي ها طرحتهیۀ 

ی ي اجرایها هعالوه بر آن هزین. نماید عادالنه گروهی از صاحبان اراضی را منتفع میرانت اقتصادي به طور غیر. شود میاقتصادي 

با  سازي آمادهي ها طرحتحقق ، یابد و به سبب کمبود منابع مالی بیش از حد انتظار افزایش میآنان پروژه و بودجه الزم براي 

توجه به رانت اقتصادي در حین طراحی و یافتن ابزارهاي مناسب براي جذب و توزیع عادالنه آن در . شود میمشکل مواجه 

 يها هرتفع سازد و تامین بخش قابل توجهی از هزیند متوان میرا  سازي آمادهي ها طرح برخی از علل عدم موفقیت منطقه سطح

  . گرداند طرح را میسر می

عدم ، ي کالن در بخش زمینها هخواب سرمای، از آن اقتصاي و رانت ناشی دیدگاه حاکمیت، نبازي و احتکار زمی بورس 

 -رسانی ضعیف خدمات، تر ي مرغوبها زمینیابی به  اي دستنبرد طبقاتی بر، هاي هدف نیازمند مسکن توجه به گروه

در اثر ساخت و سازهاي  اي به شهر هرة حاشیهچغلبۀ ، هاي مختلف توسط ارگان ها زمینتفاوت معنادار طراحی ، ناهماهنگ

یی مدیریت عدم پاسخگو، بدلیل عدم توجیهات اقتصادي و عمومی ي مدنیها کاربريجانمایی در  و عدم توجه غفلت، پراکنده

شده  سازي آمادهي تازه تفکیک و ها زمینو  ها هها و حوم شهرك هاي عمدة حیات چالش به شکالت فوق سیستمی ازشهري 

 بر ریزي مالی آنان عدم برنامه و سازي آمادهي تفکیک و ها طرحو رویکرد نامطلوب بیانگر عملکرد که  ؛باشد می شهرهاي کشور

  . استي شهرزندگی 

  . باشد میدر پی پاسخگویی به دو سوال زیر مقالۀ مذکور 

در مناطق جدیدالحداث شاهین شهر چه  سازي آمادهي ها طرحموجود  اقتصادي و مالی  ها و مسائل چالش ترین هعمد-1

  ؟باشد می

مدیریت اقتصادي  در ناپایداري ونقش آن کدامند شاهین شهر سازي آمادهو ي تفکیکیها طرحکمبودها و نواقص -2

  ؟چیست شهرداري

  

  

  



 

 

 3

   و گستردگی بی رویۀ شهرها توسعه 

از علل و  مناسبیشناخت ، سازي آمادهي تفکیک و ها طرحادبیات به بابی  مطالعه و بررسی توسعه شهري بعنوان فتح

  . دهد می ها طرحانگیزه این 

یابد و در هر مقطعی  میدر زمان تکامل یافته و رشد ، اي خاص ایجاد شده فضایی که در نقطه- مکانی ،ستا يا شهر پدیده

فضاي ، پس برخورد با مسئله شهر. کند هاي کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل می دگرگونی ،از تاریخ

–طلبد که از فلسفه شهر شروع شده در مکان فرایندي را می، شهر و کالبد آن براي جوابگویی به نیازهاي آنی و آتی ساکنان

، حبیبی(این پایان خود آغاز پویشی دوباره است. عملی به فضا ختم گردد –سترش یابد و با جستجوي علمیرشد و گ، زمان

1376( . 

توسعه . است تابعی از میزان توسعه و رشد سایر متغیرهاي اقتصادي و فرهنگ عمومی، رشد و توسعه شهر در تاریخ خود

بر اساس  مختلفیا از تصمیمات گرفته شده بوسیله مسئولین در سطح  ریزي اي از توسعه بدون برنامه نتیجه توان میشهرها را 

  . )Cumars and phatack,1960(نها از آنچه به دنبال خواهد داشت دانستآوضعیت موجود و انتظارات  -موقعیت

. تدانسمل را مجموعۀ عوا رشدبایستی  جمعیت تنها عامل رشد شهرها نیست و و افزایش رشد، در رشد و توسعه شهري

و گریز  شهرنشینی از تقابل نیروهاي کشش به مرکز که آفریننده سود و بهروزيفرایند  - 1 :رشد شهرها عبارتند ازعامل اصلی 

ت شهري پدید آورنده اشتغال سیساتأگذاري در مسکن و  ي سرمایهها ههزین -2. از مرکز پدید آورندة زیان و رنج است

نقش بیشتر که هاي برونزا همچون درآمدهاي نفتی  گذاري سرمایهدرآمدها و یا - 3. مدت استکاهنده اشتغال بلند مدت و کوتاه

در رونق یا رکود اقتصادي شهرها دارند و   اي سهم عمدهکه المللی  بین ۀتغییرات رابطه مبادل- 4. دارند )ایران(ياحیاتی در شهره

مهاجرت روستاییان  -6. تایی و از بین رفتن آنطق روساکمبود زمین زراعی در من - 5. افتد از آن طریق بر رشد شهرها موثر می

تغییرات تکنولوژي نیز  - 7. بسیار پر واکنش استکه آمیز  ي تبعیضها سیاستو  و رشد شهرها نسبت به رابطه مبادله داخلی

هاي تئوریک به ما  تحلیل –8و نهایتاً  آورند شوند و رشد سریع شهرها را پدید می غالباً به زیان اقتصادي روستایی متحول می

هفت (شود میآن محسوب  مهم یکی از عوامل بلکه، ها عامل رشد جمعیت شهرنشینی نیستکه فشار جمعیتی تن دهد مینشان 

  . )شهر

  )Land Prepration(اراضی سازي آمادهو تفکیک اراضی 

به نمایند  تعریف میي را هاي مسکونی همراه با خدمات در قالب یک برنامۀ توسعه شهرمهیا نمودن شرایط ایجاد واحد

 سازي آمادهفرایند تفکیک و ، ایجاد یک سایت قابل توسعهبه منظور ) Land Assembely(سخن دیگر پس از تحصیل زمین

  . آید اراضی پدید می

، مقابل توسعه شهري از نوع گسیختهست که در ا جزئی از سیستم توسعه پایدار شهري ،سازي آمادهو  کتفکیفرایند 

مسکن توأم با خدمات مورد  ایو هدفی جزء عرضۀ زمین مسکونی  گیرد میشهرها قرار بدون برنامه و ناهماهنگ ، تهخودانگیخ

شعار مسکن . همه جانبه و هماهنگ قرار داده است، وسعه شهري پایدارمسیر ت اً راهبردهاي اصلی خود رانیاز ندارد و حقیقت

  . استبه مسائل شهرنشینی مذکور  فرایندۀ توجه همه جانبنشان از ، تنها یک سرپناه نیست

گسترش ، زیستی اطراف شهرها -طبیعی، ي کشاورزيها هتخریب عرص، رفتوسعۀ افقی نامتعا، زمینمصرف رواج بی رویۀ 

افزایش جمعیت ، اي شهرها نظارت ناکافی بر ساخت و سازهاي حاشیه، توسعۀ شهريي ها طرحناکارآمدي ، جاگیر کالبدي همه

، اي نسبت به زمین دیدگاه اقتصادي و سرمایه، هاي فرسوده به اطراف رانش جمعیتی از مناطق مرکزي و بافت، نآو معظالت 

در کالبد و روح  هاي سرگردان نفتی پولرخنۀ ، ي مرغوب شهريها زمینبه یابی  در دستهاي اقتصادي  ها و بنگاه جدال قدرت

به همراه تقاضاي روزافزون جمعیت  احتکار زمین و کمبود آن در شهرها ،بایر شهري يها زمینوجود ، ها ادامۀ مهاجرت، شهرها

ي ها هو برنام ها طرحدالیل توجه به  ترین هاز عمدو کنترل مدیریتی و هدایت تسهیل گرانۀ شهرها شهري به زمین و مسکن 

  . نموداعالم  توان میاراضی شهرها  سازي آمادهتفکیک و 
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ست ا یمتن ،گاهی و نظام شهرنشینی براي ورود به سیستم سکونت، و داخل شهرها فکیک و آماده نمودن اراضی اطرافت

. قابل تبیین و تفسیر استهاي توسعۀ شهري  که خود در دیدمان استراتژيland policy  ي زمین شهريها سیاستدر قالب 

کننده  تعیین عاملی، که در زمان حال باشد می ي تفکیکیها طرحو معیاري فرعی در  عنصرن زمیاز  اقتصادي گیري و انتفاع بهره

  . ي منوط به آن دو دیدگاه شاخص وجود داردها طرحهاي کالن به زمین و  در نگرش. کند در فرایند طرح نقش بازي می

نگري و ارجحیت منافع عمومی جامعه بر منافع خصوصی که  هیندآي ها همبین اندیش که يدیدگاه مبتنی بر پایدار-1

  . گردد میدار شهري منتج به توسعۀ پای

ي مالکانه و ارجحیت منافع شخصی بر مصالح عمومی و در گیر بهره باگذاري اقتصادي  دیدگاه مبتنی برمنفعت و ارزش-2

  . شود میها نتیجه توسعۀ پراکنده و مسئله ساز شهر

، ها گیري قدرت بازي با) زمین( و هستۀ اصلی آن سازي آمادهي تفکیک و ها هبرنامابراز داشت که  توان میدر مجموع 

و هاي آینده  بروز بحران از ممانعتسدي در بعنوان دار  ادر است سنگ بناي توسعه شهري پایدار و آتیهق ،ها سازمان، ها سیاست

  . ایفا کند نقشابزار کارآمد در هدایت شهر 

  در ایران  ي شهريها زمین سازي آمادهتفکیک و تاریخچۀ 

. یافت توان میرا در تاریخ گذشتۀ شهرنشینی اما ردپاي آن، ست نوا سکونت امرياي فکیک و مهیا نمودن زمین برت

، ي ارتباطیها هو شبک ها هتبعیت از راست، در ساختگیري  نگی و جهتههما، تناسبات، مچونهگسترده در مفاهیمی  وجودي

و مسکن  زندگیدر  ریزي برنامهو م ها حکایت از وجود نظ گاه ساختار فضایی سکونتي بند رعایت اصل سلسله مراتبی و تقسیم

  . دارد شهرها گزینی گذشته

وکوي  1322واگذاري زمین توسط دولت به منظور ساخت مسکن به کوي یوسف آباد درسال تهیه ودر دورة حاضر 

 تیارکامل در اخسیاست تفکیک زمین و تعیین نوع استفاده از زمین بطور ، 1345تا سال . گردد میبر1334نارمک در سال 

. )1378، مشکینی( ناظر در جلوگیري از تجاوز به اراضی مجاور ومتعلق به دیگران بود ادراه ثبت از طرف دولت، هاتن. مالک بود

ها داده شد تا نحوه  اولین بار این اختیار به شهرداري، ها پس از قانون اصالح و الحاق چند ماده به قانون شهرداري1345در سال 

تفکیک اراضی  بندي و در قطعه ها را تعیین نموده و سایر نیازمندي محل تأسیسات و بندي شهر و همنطق استفاده از زمین و

 قبل از ارسال به ثبت مورد بررسی و اراضی ي تفکیکها هنقش، به همین منظور .حریم شهر دخالت نماید داخل محدوده و

ي ها طرحدستور تهیه و  ي عالی شهرسازي و معماريتأسیس شورااز  پسو  همراه این قانون. گیردبقرار  ها تصویب شهرداري

پس از انقالب و توجه به . باشند ي کالنها طرحبایست منطبق با این  ي تفکیکی میها طرحاز این پس تمامی ، جامع و تفصیلی

اخواه تصویب و واگذاري اراضی دولتی و مصادره شده طبق سیاست هو 1358قانون زمین شهري در تیر ، دوران فضایی آنجو 

موات شهري به تصویب  در همین سال قانون لغو مالکیت اراضی. غاز گردیدآران مسکن حبراي کاهش ب)Demand Side(تقاضا

حق عمران یک قطعه زمین از نظر مساحت تا طبق این قانون ، ي شهري گشت بودها زمیندولت که صاحب اصلی  و رسید

با . گردد میداد و سازمان عمران اراضی متولی این قانون  ا اجازه میسقف معینی در زمان معین براي افراد فاقد مسکن ر

شهري جایگزین سازمان عمران شهري شد و از این تاریخ  زمین عنوان سازمان ،1360صویب قانون دوم زمین شهري در سال ت

ي ها طرحبعد از شروع  اما. ادامه پیدا کرد 1362-63هاي این روند تا سال. کند میپیدا ها سیر صعودي  روند واگذاري 

سیر نزولی طی نمود ولی همزمان با شروع  67- 64به نحوي که از سال  ؛ها زمین دچار وقفه شد روند رشد واگذاري سازي آماده

ي ها هي خود نقشها زمینسازمان زمین شهري براي واگذاري  1361از سال . ها افزایش یافت واگذاري مجدداً، برنامه اول توسعه

  . )1379مدنی پور(شده و به متقاضیان واگذار نمود و با گذشت زمان کمبودهاي خدماتی و زیر سازي آن مشخص تفکیکی تهی

نامـه   براساس آئین. به بعد بصورت منسجم یافته پیگري گردید 1364زمین شهري در ایران از سال  سازي آمادهي ها طرح

یـاتی اسـت کـه مطـابق دسـتورالعمل وزارت مسـکن و       مجموعـه عمل  ،زمـین  سـازي  آمـاده ، 1371قانون زمین شهري مصوب 

، مانند تعیـین بـر و کـف   ، بناییسازد و با انجام عملیات زیر زمین دولتی یا خصوصی را براي احداث مسکن مهیا می، شهرسازي

م هـاي سـطحی و زبالـه و انجـا     آوري و دفـع آب  جمـع ، ب و برق و تلفنآي تأسیساتی ها هتأمین شبک، تسطیح و آسفالت معابر
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اراضی را بر ، اماکن تجاري و نظایر آن، نشانی آتش، فضاي سبز، واحد انتظامی، درمانگاه، مانند احداث مدارس، عملیات روبنایی

قـانون زمـین    15به موجب ماده . نماید میرا مفصالً شرح  ،گیردهاي مسکن و یا متقاضیان قرار  مبناي ضوابط در اختیار تعاونی

باید با رعایت مقـررات وزارت مسـکن و شهرسـازي    ، یم اراضی بایر به منظور عمران و احداث بناهرگونه تفکیک و تقس، شهري

و تفکیک  سازي آماده، قانونهمین امروزه طبق . پردازد به توضیح این موارد می ننامه این قانو آئین 19و  17مواد . صورت پذیرد

  . )130ص ، 1385، حسینی( ددگر میطی اراضی توسط اشخاص خصوصی و دولتی در سرتاسر شهرها 

   شهرداريزمین و  سازي آمادهتفکیک و 

پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجراي طرح جامع و  و داريمسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهري و شهر

 از، اصولیبا بکار بردن ضوابط و روش هاي  توان میدر حقیقت . باشد میي مذکور ها طرح ي تفصیلی و ضوابط مقرر درها طرح

و  ربط در امور شهرسازي ذي ها و منظور داشتن اختیار براي مراجع طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمان

درصد نظرات  60حداقل  ،ي تفکیکی پیشنهادي توسط مالکان قبل از اقدامات ثبتیها هدر مورد بررسی و اصالح نقش شهرداري

  . مال نمود و به آنها تحقق بخشیداع ي جامع و تفصیلی راها طرحاصالحی 

ها و مسیر دقیق  ي تفصیلی یک شهر نیز جزئیات گذربنديها طرح بلکه ،الزم به یادآوري است که نه فقط طرح جامع

به صورت  هاي شهر در طرح جامع فقط مسیر تقریبی شبکه اصلی گذربندي. کنند معابر را تعیین نمی و ها هها و کوچ خیابان

تعیین مسیر دقیق یا بالنسبه دقیق شبکه  دهد میاي را که انجام  و طرح تفصیلی نیز حداکثر وظیفه شود میشماتیک مشخص 

دقیقاً مسیر کلیه معابر فرعی را  توان میي تفصیلی نها طرحهرگز در . است هاي شهر و معابر درجه دوم و سوم اصلی گذربندي

مالکان آنها  ها که توسط ي تفکیکی اراضی و ساختمانها هاین کاري است که باید در موقع تصویب نقش مشخص ساخت و

مشورتی در امور شهرسازي باید مجاز باشند مسیر  به این ترتیب که مراجع اداري و استصوابی و. انجام گردد شود میپیشنهاد 

و  ي تفکیکیها هنقش، هاي عمومی را تعیین نموده تر و باالخره با شبکه گذربندي وسیع معابر فرعی و ارتباط آنها با معابر

حتی در مواردي که . بنمایند نظر بر همان اساس پیشنهادي متقاضیان را اصالح یا آنها را وادار به اصالح و تجدید سازي آماده

ریزي فیزیکی شهر  الذکر طرح با بکاربردن روش فوق توان میباشد  یک شهر نیز فاقد طرح تفصیلی ۀاز یک شهر یا هم اي منطقه

را تبدیل به  ي تفکیکیها هدرآورد و فقدان طرح تفصیلی را جبران نمود و یا به عبارت دیگر همین نقش ام صحیحیرا تحت نظ

  . طرح تفصیلی کرد

هاي  بوده و به مراجع مربوط اختیار اعمال روش شهرداري که متکی به قانون اراضی سازي آمادهو نامه تفکیک  جود آئینو

، کند ي تفکیکی و اصالح یا تکمیل آنها بر اساس نیازهاي عمومی شهر واگذارها هدر نقش نظر الذکر را در مورد امعان فوق

غالباً که اراضی مناطق اطراف شهرها  هچ، ثیر اساسی داردأاشند تب مخصوصاً در مناطق اطراف شهرها که در حال توسعه می

نگردیده است و مالکان آنها براي تفکیک یا ساختمانی تفکیک  بسیاري از آنها هنوز به قطعات کوچک یا ساختمان نشده و

آنها را  ،ند در موقع مراجعه هر یک از مالکانتوان میربط  تر مراجعه خواهند کرد و مراجع ذي کوچک تفکیک مجدد به قطعات

ریجاً به تد ،ریزي فیزیکی شهر را ترتیب طرح ي تفکیکی پیشنهادي بنمایند و به اینها هوادار به انجام اصالحات الزم در نقش

  . )1378، وتوسعه شهري همایش زمین(درآورند صورت مطلوب و معقول و هماهنگ

و . . . خدماتی و ، ي مسکونیها کاربريبه ي خام ها زمینتبدیل اراضی شهري  سازي آمادهي تفکیک و ها طرحدر حقیقت 

صالح  پس از تصویب طرح در مراجع ذي اريشهرد. گیرد میي جامع صورت ها طرحاصوالً در محدودة قانونی شهر و در راستاي 

  . گردد میمنسوب هاي الزم به این مناطق  و توافقات صورت گرفته از این پس متولی و ارائه دهندة خدمات شهري و زیرساخت

  در ایران  شهري اراضی سازي آمادهتفکیک و  طرح هاي قابلیتو  محسنات

، کشور اي ي توسعهها سیاستمراه ه هاي ناشی از آن به نگرانیهاي جامعۀ شهري و احساس  با بروز و تشدید ناهنجاري

ي ها طرح واجبدین منظور با ر. ي اصلی متولیان امور قرار گرفت سعۀ شهري از اهمیت فراوان و دغدغههدایت و تو، کنترل

فکیک و طرح ت، ها طرحعملیاتی شدن جبران کمبودها و  تفصیلی و هادي شهري و عدم کارآیی مناسب آنان و، جامع
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 ترین مهم یکی از تا بدین طریق گیرد میار رمورد توجه ق معماري-ي اجراییها طرح از اي بعنوان نمونهاراضی شهري  سازي آماده

داده و گسترش اجتماعی جوامع شهري یعنی تهیه و تولید مسکن و زمین شهري را تحت پوشش خود قرار  -معضالت کالبدي

  . گرددو گامی پایدار براي توسعه شهرها برداشته  کردهرا کنترل  شهري که خصلتی سرکش و طبیعی دارد

رسمی در حاشیه و سازهاي غیر قانونی و اسکان غیرجلوگیري از ساخت ، ممانعت از تخریب اراضی کشاورزي و زراعی

، ي عمومیها يکاربربراي  ي اراضی و تهیه ذخیرگاهها کاربريساماندهی ، آنانها و رشد بی رویۀ  کنترل گسیختگی، شهرها

تحرك ، صنعت مسکنزایی  اشتغال، زمین جلوگیري از ورود نقدینگی مازاد به بازارساخت و سازهاي مسکونی و میزان کنترل

شهرداري براي ارائه  ریزي برنامهآگاهی و ، ها شهرداريبراي منبع درآمد قابل توجه ایجاد ، هاي اقتصاد محلی و ملی چرخدر 

عرضۀ مکفی ، ي مردمیها هسرمایگذاري و تأمین خدمات عمومی از طریق  سرمایه، مران شهريسیسات عأخدمات و ایجاد ت

هاي  قابلیت ترین مهماز  پایدار شهري هوشمندانۀ و مدیریت هاي هدف و تهیه مسکن همراه با خدمات راي گروهبزمین شهري 

  . باشد می ها طرحاین 

و  سـازي  آمـاده ي ها طرحتن ابزاري مناسب براي جذب رانت حاصل از که یاف دهد مینشان  سازي آمادهي ها طرحارزیابی  

بـراي  . شـود  مـی و رفع علـل عـدم تحقـق آنهـا      ها طرحعدالتی اقتصادي بر اثر تهیه و اجراي این  توزیع مالی طرح مانع بروز بی

زینه آن در جهت عمران شهر و ه) رانت( هاي ناشی از توسعه جذب اضافه ارزش، ي اصولیها هیکی از را ها طرحاقتصادي نمودن 

  . باشد میشهرداري وارده به  يها ههزینو جبران 

  در ایران شهري اراضی سازي آمادهتفکیک و  عضالتم

نظام شهرنشینی و آثار آن در فضاهاي و نواقص ملموسی است که  ها نشانگر ضعف، سیستم شهرنشینی ایران بررسی

اراضی شهري  سازي آمادهي تفکیک و ها طرحي توسعۀ شهري با تاکید بر اه طرح. لمس نمودبراحتی  توان میشهرهاي کشور 

اما پس از بازخوردها و  ؛و قابل زیست وارد عرصه گشته استمحیطی مطلوب  براي ایجادهدایت جامعۀ شهري  جهتهرچند 

مشکالت موجود ، ستا ي توسعۀ شهريها طرحقضاوت دربارة آن همانند دیگر ، موجودهاي  و بروز مشکالت و چالش نتایج آن

عناصر محیطی و از بعدي دیگر ح خدمات بیات نظري به همراه شرداو  را در یک بعد مبانی سازي آمادهی و ي تفکیکها طرحدر 

  . دانست کند میي شهرداري وارد ها هو فشار مالی که بر سیستم هزینمدیریت و اجرایی آن ، و نحوة طراحی طرح گذار درأثیرت

جریان سود ، کنندگان هاجرا و استفاد، تهیه در مختلفهاي  دیدگاه، ها عمومی و عملکردي دولت يها سیاستشناوري 

جایگاه نامرئی نظام شهرنشینی در ، بازار زمین براي مدیریت شهري ریزي برنامهعدم ، غالب منفعت اقصادي طرح

هاي  ادامه مهاجرت)1374اغات مصوبقانون حفظ کاربري زراعی و حفظ ب( بی توجهی به قانون، هاي محلی ریزي برنامه

و این طرح با  ناهماهنگی طرح، ي محلیها سیاستدر المللی  داري بین ثیرگذار سرمایهأارتباط ت، روستایی و بین شهري

آن در بازار زمین و  جوالنسرگردانی در آمدهاي نفتی و ، طرح مالی - اقتصاديمطالعات جامع  غفلت از، برآوردهاي مالی آن

عامل موثر  ترین مهمولی . باشد می سازي آمادهو  ي تفکیکیها طرحالت رایج در فرایند کگذار و مشأثیرمله عناصر تمسکن از ج

چرخش سرمایه و  صوصاجتماعی بخ - عوامل اقتصاديي شهري و ها زمینمدت براي استفاده از عدم استراتژي دراز و معضل

  . )1380، شیخی(حرکت سوداگرانۀ رمین دانست

بسیار موثري در شهري نقش  الحداثزمین بدلیل تعیین حیات توسعه و کاربري مناطق جدید سازي مادهآي ها طرح

بعبارتی با پیشنهادات این طرح بخشی از اراضی ساخته نشده یا خالی شهر دچار رانت . ارزش اراضی بر عهده داردافزایش رانتی 

این طرح آغازگر . نمایدانجام ایجاد ارزش افزدوه  براياي  زینهو بدون اینکه مالک هیچ گونه فعالیت اقتصادي یا ه گردد می

هاي ناسالم اقتصادي در عرصه اراضی شهري است که نهایتاً به ایجاد مشکالت در جریان توسعه مطلوب شهري  یکسري فعالیت

مشکالت هربخش بصورت  ترین مهمزمین در ایران داراي چهار مرحله است که  سازي آماده. کند میو ساخت و سازها را فراهم 

  . )1378، سمینار(گردد مینمودار زیر بیان 
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  شاهین شهر  شهرنشینی تاریخ

قبـل از انقـالب اسـالمی    ، شهر از شهرهاي جدید و از نوع شهرهاي اقماري احداث شـده  ترین مهماهین شهر به عنوان ش

شـهر را   نیسازمان عمـران شـاه  ، برخوارمیمه و در بخش  نیاز عمده مالکان صاحب زم يتعداد 1350سال  در. باشد میایران 

شهر  نیانتخاب شده جهت احداث شاه یاراض. ندینما یم یمسکون يواحدها دیتولمبادرت به  شهر و ثو اقدام به احدا سیتاس

 جعفرآبـاد و ، گرگـاب ، بـاد آریام يرزکشـاو  یشمال شهر اصـفهان و در اراضـ   يلومتریک20هکتار واقع در 12000 هیبا سطح اول

 نیـ و براسـاس ا  هیته مسونیالیشهر توسط شرکت و نیطرح و مطالعات شاه. گردد میشروع آباد از توابع بخش برخوار  یحاج

متر 1662رتفاع شاهین شهر از سطح دریا بطور متوسط ا. است دهیگرد ینیب شیپ در افق طرح نفر 200000طرح جهت اسکان 

توپـوگرافی سـمت جنـوب شـهر بـین      . خـورد  ها و ارتفاعات خاصی به چشم نمـی  ی در محدوده شهر ناهموارياست و بطور کل

  . دارد متر در جنوب غربی ادامه 1585تا  متر1595

بی توجهی به مالحضـات زیسـت   *

 محیطی و طبیعی

  طبیعی -تخریب اراضی کشاورزي*

 یاد نسبت به مرکز شهرفواصل ز*

  و عدم ارتباط مناسب با یکدیگر

مشکالت قانونی از نظر الحـاق بـه   *

 محدودة شهري

مطالعات انـدك و غیـر مـرتبط و    *

  فاقد  استراتژي معین 

  ریزهاي آرمانی  برآوردها و برنامه*

 تهیه طرح

ــدان * ــهفق ــزي برنام ــامع  ری ج

  اقتصادي طرح –اجتماعی

ی و ي خیالها کاربريجانمایی *

  ي کالنها طرحبدون تناسب با 

تفاوت محسـوس در طراحـی   *

  ها دولتی و خصوصی

ضعف و عـدم نظـارت کـافی    *

  ها در تهیه طرح شهرداري

ــابطه و  * ــدون ضـ ــی بـ طراحـ

  ها طرحاشرافیت جو سیاسی بر 

 ریــزي برنامـه عـدم تناسـبات   *

  گذار أثیراقتصادي و متغیرهاي ت

و فضـاهاي   هـا  هکاهش سـران *

  رحعمومی در تهیه ط

هـاي   تفاوت معنی دار طراحی*

  با ساختار شهري

  

 واگذاري و اجرا

فقدان واگذاري هدفمند و عدم واگذاري *

  هاي هدف مطلوب به گروه

برآوردهاي نادرسـت مـالی و مشـکالت    *

  ناشی از آن

ــلۀ  * ــروش بالفاص ــدگاه اقتصــادي و ف دی

   ها زمین

واگذاري بدون تهیۀ خـدمات شـهري و   *

 سکونت پیش از موعد 

خواب سـرمایه در پـی عقـب افتـادگی     *

  ها واگذاري

ــزایش  *  ــع و اف ــه موق ــذاري ب ــدم واگ ع

  ي آنها ههزین

پـذیري در    اجراي ضعیف و عدم انعطاف*

  ساخت و ساز

ــین * ــاري ب ــدم همک ــراي   ع ــازمانی ب س

  رسانی خدمات

  

 مکان یابی

اراضی شهري در ایران سازي آمادهي تفکیک و ها طرحمعضالت   
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خصوصاً منیازهاي روزافزون منطقه به مسکن و ازدیاد سریع جمعیت و عدم امکان سکونت آنها در مراکز جمعیتی 

 ،به شهر جدید متمایل گردند جمعیت فراوانی، ا شروع اقدامات اولیهموجب گردید که ب سیاسی -میو مالحضات نظا اصفهان

اي داشته  مسکن براي کارکنان گرومن و بل هلیکوپتر تاثیر قابل مالحظهو قیمت نازل  که در این میان نقش صنایع نظامی

هاي اولیه شاهین شهر و بر  واحد مسکونی جدید در قسمت تعداد زیادي، )قبل از انقالب( اولیههاي  که در سال طوريه ب، است

. بودمتعلق به صنایع نظامی ایران کن ساخته شده ااز مس درصد32که حدود  گردد میویلیام سون تهیه ي اولیه ها طرحاساس 

  .)1369مصوب، مهندسین مشاور پلشیر، طرح جامع شاهین شهر( دهد میرا تشکیل بدي اصلی شهر  طرح استخوان که همین

 نییتع شیشهر با طرح و برنامه از پ نیاز آنجا که بوجود آمدن ا، گفت دیشهر با نیروند توسعه و گسترش شاه درباره

معابر و  عمده سطوح. باشد می چند راستۀ اصلی شهريداراي ولی  )تاریخی( يفاقد هسته مرکز ریتعب کیبه ، شده بوده است

معروف به  یشهر فعل يدر قسمت بلوار ژاندارمر يا منطقه ابتدا. د آمده استبوجو 1355از سال  شیپ بندي شهر استخوان

 يها هداران و خان و سهام نیمحل سکونت مالک یکه اول گیرد میاحداث  "یچوب يها هخان"به نام  یو قسمت"ها منطقه کاخ"

  . هر بوده استش نیو سازندگان شاه ینواس، گرومن، بل، یشاغل در کمپان يها یکائیمحل اسکان آمر یچوب

ضایعات و ، از طول عمر خود هده 4پس از  گردد میهاي همه جانبه متولد  شهري که با اندیشۀ هوشمندانه و حمایت 

دارد تا  برآن می، ها و مشکالت گذار در ایجاد چالشأثیرشناسایی عوامل و عناصر ت. بیند هاي عمیقی در بطن خود می خراش

ي از گیر بهرهو مطالعات میدانی با ) نفر300آماري حدود ةباز( تحت متدولوژي پرسشنامهشهر را  اجتماعی -اقتصاديمسائل 

  . گیردقرار  بحثمورد اسناد 

  جمعیت شاهین شهر

قبل از ، ستی اولی داراي نرخ رشد بسیار باالی باشد میقدمت خاصی نجمیعت شهر با توجه به زمان سکونت آنان داراي 

. پذیرد صورت می شغل و شرایط اعطائی مسکن و شهر احداث خاص وضعیتلعاده که بدلیل ا انقالب با یک جذب جمعیتی فوق

و عرضۀ نازل زمین و  جنگ تحمیلیي بزرگ مالکان توسط نهادهاي انقالبی و شرایط ها زمین شدنبعد از نقالب و مصادر

العاده شاهین شهر که  با این حال نرخ رشد فوق. گردد می تشدید آندر  جذب جمعیت شرایط زدگان  اسکان جنگ

مهاجرین  طریق ازاً بلکه عمدت، جمعیتافزایش طبیعی  از جهت نه، 1385- 75در دهۀ 1. 4و 1365در سال 48/19معادل

 و باالخص بازگشت دوباره مهاجرین خوستان شاغلین در صنایع اطرافافراد  و یا و منطقۀ اصفهان) خوزستان( جنگ تحمیلی

واقع در شاهین شهر  )حتی بیشتر از مرکز استان( اصفهان جمعیت جذب با اینکه بیشترین. دگرد میشامل را شهر شاهین به 
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تجربیات ست که ا یلاین درحا نیست شهراي داخل  درونی و جاذبه هاي پتانسیلجمعیتی ناشی از  ۀاما این جاذب، هگشت

هاي  وجود پتانسیل. )عیت شاهین شهربالعکس وض( گونه شهرهاستضعیف این شهرهاي جدید نشانگر عدم کارآئی و عملکرد 

اقتصادي مناسب براي زیست  - بستر اجتماعی، سودآوري و توجیه اقتصادي بازار زمین و مسکن، قوي اقتصادي در حریم شهر

ذب جمعیت در اج عواملمجموعۀ ، )نسبت به خوزستان(و آب و هواي خوب هاي آماده کالبد جوان با زیرساخت، اقوام مختلف

خاصی که قطبیت جمعیتی  گشتهاي  جدا بافته ۀتافت خودهاي  شاهین شهر با توجه به ویژگی، این بیندر . باشد می زمان حال

اي در شمال  جزیرهمنطقه شود و بعنوان سیستم زیرجزئی از  ،نتوانسته است، این تافته جدا بافتهاما . نماید میارائه در منطقه 

  . نماید می رشدف رااط شهرهايبا ی و بیرون بدون ارتباط متقابل درونی، اصفهان

  

  1385 -1335جمعیت و نرخ رشد جمعیت  - 1جدول

  

  شهر مهاجرین شاهین) و قومی(جمعیت و ترکیب جغرافیایی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1385 1375 1365 1355 1345 1335 سال

8. 3 * نرخ رشد جمعیت  3 .2  19 .8  4 .3  4 .1  

 126070 85000 49155 8321 233 * جمعیت
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اقتصادي در شهر مسائل  

 

65 -85 هاي شاهین شهر طی سال وضع فعالیت جمعیت ده ساله و بیشتر - 2جدول  

 

درصـد مـرد و    25/50نفر بوده که از این تعـداد حـدود    111593شهر  ساله و بیشتر شاهین 10جمعیت  1385در سال 

 27799بوده که از ایـن تعـداد    33541جمعیت شاغل این شهر در این سال مجموع . شده است درصد زن را شامل می 75/49

درصـد جمعیـت فعـال را در     5/18حدود ، نفر شاهین شهر 7621تعداد بیکاران آن همچنین . اند نفر زن بوده 5742نفر مرد و 

فعال این سـال  مجموع جمعیت غیر. درصد بوده است 3/32درصد و نرخ عمومی فعالیت  5/18عمومی بیکاري نرخ . اند برداشته

  . دهد تر را به خود اختصاص میسال و بیش 10درصد جمعیت  8/62نفر بوده که حدود  70068

بنابر . درصد رسیده است 87/0به  1375درصد و در سال  76/0، 1365نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال در سال 

  . نرخ اشتغال زنان نیز افزایش یافته است، عالوه بر افزایش جمعیت فعال شهر، 1375در سال ، ارقام مندرج در جدول مذکور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وضع فعالیت

 

 سال

 جمعیت غیر فعال جمعیت فعال

تعداد جمعیت 

ساله و بیشتر 10  
 محصل خانه دار جمع بیکار شاغل جمع

 داراي درآمد

 بدون کار
 سایر

اظهار 

 نشده

1365 
 - - - - - 18976 2938 9764 12702 31678 تعداد

8/30 40 100 درصد  2/9  9/59  - - - - - 

1375 
 528 1596 3254 21804 17454 44108 3016 20298 23314 67950 تعداد

3/34 100 درصد  9/29  4/4  9/64  7/25  1/32  8/4  3/2  8/0  

1385 
 363 6036 10936 25965 27131 70068 7621 33541 41162 111593 تعداد

9/36 100 درصد  1/30  8/6  8/62  3/24  3/23  8/9  4/5  3/0  
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1385فعالیت سال  هاي عمده ساله و بیشتر شاهین شهر به تفکیک گروه 10درصد شاغالن  - 3لجدو  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کالبد و محیط شهري شاهین شهر

اندازي صنایع نظامی با  دید ایران در قبل از انقالب با هدف اسکان جمعیت و راهاي از شهرهاي ج شاهین شهر نمونه

. و احداث گردید ریزي برنامه، هاي هموار برخوار و غیر قابل کشاورزي در دشتي لم یزرع ها زمینهمکاري و همیاري دولت در 

 بااخت مساکن بصورت ویالئی در یک طبقه واگذاري و س، بندي قطعه، تفکیک، داري مالکان و میدان با تأسیس شرکت عمران

ي مرکزي در مقیاس واحدهاي همسایگی ها ههاي شطرنجی بدون هست بصورت بافت )متري1000 تا200( هاي بزرگ مساحت

. گیرد میصورت کننده  ساز و هماهنگ فقدان مرکزیت هویت و ي اصلی شهرها هگیري از خطوط راست ي سنتی و الهامها هنه محل

  . است گسترة خطیدر این مقطع بصورت ، یل موقعیت دشتی کامالً هموارلو ساخت آن بد توسعۀ شهري

احداث و رشد شهري طبق برنامه و با  :از زمان احداث تا پیروزي انقالب)1. دارد رشددورة ساختار کالبدي شهر در سه 

که تمامی نظامی  –هر خوابگاهییک ش نمونۀ، ها زیر ساخت و تهیۀمسکونی -ییهاي ویال ساختمان، هاي عریض خیابان

دلیل جذب جمعیت مهاجرین ه ب :انقالب تا پایان جنگ)2. گردد میاسکلت شهر را شامل ، متعلق به این دوره شهرسازي

و  گردد میشهر دچار رشد محسوس و خارج از برنامه ، مالکان توسط نهادهاي انقالبی اموال بزرگ و واگذاري هزده و مصادر جنگ

پی و ، ي توسعۀ شهرها طرح فقدان. کند میپیدا و اراضی شهري پیوسته ادامه  ها هبه این سو گسترش حوم 1360از سال 

آغاز رشد منفصل و خزش شهري :تا کنون 70از ابتداي دهۀ -3. کند میمدیران وقت  گیري بستر تصمیمشالودة شاهین شهر را 

آغاز . استنشانۀ این دوره هاي دولتی و خصوصی  انسازي و شهرك نشینی توسط ارگ ف شهر و رواج حومهابه سوي اطر

 متفاوت کیفیتبا اراضی  سازي آمادهو تفاوت محسوس و آشکار در تفکیک و  واگذاري گسترده در سطح شهر ها و بندي قطعه

  . گردد میسرآغاز شهرنشینی کنونی  همراه معامالت سوداگران زمین

هاي فعالیت  بخش  درصد جمع 

 100 20298 مرد و زن 

شکار و جنگلداري، کشاورزي  228 1/1  

 0 4 ماهیگیري

1/3 624 استخراج معادن   

6/22 4587 صنعت ساخت  

7/3 747 تأمین برق و آب و گاز  

مانساخت  1762 7/8  

 10 2028 عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر

4/0 81 هتل و رستوران  

6/7 1548 حمل ونقل و انبار داري و ارتباطات  

هاي مالی گري واسطه  267 3/1  

هاي کارو کسب مستغالت اجاره و فعالیت  284 4/1  

2/25 5115 اداره امور عمومی و دفاع و تأمین  

4/9 1907 آموزش  

هاي وابسته به آن یوتر و فعالیتکامپ  37 2/0  

2/0 32 تحقیق و توسعه  

5/2 500 بهداشت و مددکاري اجتماعی  

. . هاي خدمات عمومی و  سایر فعالیت .  333 6/1  

هاي نامشخص و اظهار نشده فعالیت  214 1/1  
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ي منفصل ها هخطی در حال حاضر  با تکیه بر حوم –شطرنجیمدل اصلی شهر بر اساس مدل شطرنجی در گذشته و 

صنعتی مبدل  -خدماتی - شهر از یک حالت خوابگاهی صرف به شهري مسکونی. ساز میانی قرار داردهاي نو بیرونی و بافت

  . خدماتی همراه است -ي تجاريها کاربريي عمده آن مسکونی با فزونی ها کاربري. گردید

  هرش هاي مشکالت و محدودیت

دیریت کـالن کشـوري بـراي    گرچه م. گردد میاقتصادي نمایان  -دیاگرامی از تغییرات سیاسیبا ، توسعۀ شهري در ایران

 تأثیرگذارو متغییرهاي متنوع  ها طرحاي فاحش این طاما خ نماید میي توسعۀ شهري را تهیه و اجرا ها طرحانواع ، آیندة شهري

چشـم انـداز   یـک  که شهرهاي ایران فاقـد   این در حالیست. است شهرها وارد آورده ر پیکرةب عمیقیزخمهاي ، یترؤغیر قابل 

  . توسعۀ شهري هستند

ه اول که شـهر در مرحلـۀ   رود در. گیرد میمتفاوت قبل از انقالب و بعد از انقالب صورت  ةدوردو توسعۀ شاهین شهر در 

. تـازد  هاي توسعۀ کالبدي به پـیش مـی   بدون محدودیتشهر . باشد می طراحی شده يها هبرنامطی جنینی و در حال احداث و 

در دوره بعد از انقالب بدلیل شرایط خـاص مهـاجرین جنـگ زده و مصـادره     . ستا جذب جمعیت تنها محدودیت رشد شهري

و جهشـی   دهـد  مـی هـاي اسـکان مهـاجرین     شده قبلی منسوخ و جاي خود را به چـاره جـوي   ریزي برنامهطرح ، اموال مالکین

طبق شرایط خاص آن دوران با برآوردهـاي اشـتباه و آرمـانی     1369طرح جامع شهر در سال . افتد شهر اتفاق می درمحسوس 

معین به شهري گسیخته و  برنامۀو شهر جدید با  نماید میطرح صدمات جبران ناپذیري بر پیکره شهر وارد  نای. گردد میتهیه 

  . شود میمبدل  مهار ناشدنی

  . نماییم بندي می بندي و تقسیم شهري شاهین شهر را طبق جدول زیر دسته هاي  شکالت و محدودیتم

  

  هاي شهري شاهین شهر مشکالت و محدودیت - 4جدول

  

  اجتماعی

-عدم مشارکت شهروندان در سرنوشت شهري-ي ناشی از آنها هها و عدم همخوانی و ستیز تجمیع خرده فرهنگ

کمبود -شهر فرهنگی ةچهراز  مردم ذهنیت نامطلوب - نامرئی اجتماعیهاي  کاري به سبب فقدان چشم ها و بزه ناهنجاري

  . فرهنگی در شهر -ي اجتماعیها کاربري

  

  اقتصادي

بازي و معامالت  بورس– عدم رشد اقتصادي همگان با افزایش جمعیت -هاي جدید اقتصادي به تفکیکی کامالً نگاه

جذب منابع  -هاي اقتصادي با جمعیت شهر عدم رشد دستگاه -در بازار زمین ها هخواب سرمای -ي شهرها زمینپی در پی 

  . مالی شهر توسط شهر اصفهان

  

  کالبدي

عدم هویت و  -تراکم نابجا در مرکز شهر -کالبد شهر و ادامه روند ساخت و سازهاي بدون برنامه عدم انسجام

و فواصل  ها هو حوم اي حاشیهمناطق  ن فضایی شهر و انفصال مرکز شهر بایعدم تبی –ها هها و حوم در شهركخوانایی 

فقدان  -ساخته در سطح شهر ي انبوه رها شده و نیمهها زمین -ساز در مناطق تازه اي حاشیهالقاء چهرة  -زیاد آنان

  و نمادهاي بارز کالبدي  ها هنشان

  

زیست 

  محیطی

 ي کالنها هالیندآوجود -رعامل بازدارندة توسعه شه ي ناسازگار نظامی در پهنه گسترده شهرها کاربريوجود 

توسعۀ شهر به سمت این  -نابودي اراضی کشاورزي اطراف شهر - در جنب شهر )پاالیشگاه و پتروشیمی و نیروگاه برق(

محدودیت  -احداث کاربرهاي سنگبري در جنوب شهر-خیزي شهر سیل -عدم توجه به مسیرهاي قنات -آالیندهاي کالن

  . منابع آب

  

 مدیریت

  شهري

عدم همراهی و هماهنگی  )لق به نهادهاي انقالبیعي متها زمینوجود ( گیري در حوزه شهر تصمیم ختلفم جزایر

ارائه  -رسانی ناکافی بدلیل حجم گسترده مساحت شهري خدمات -با شهرداري ها زمینکننده  هاي تفکیک سازمان

گسترش کالبدي بیش از  -رداريهمکاري ضعیف نهادهاي شهري با شه -توسط متولیان سازي آمادهوب خدمات لنامط

  . رسانی به آنان اندازه شهر و هزینه بر بودن خدامت
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بیشترین رشد در حومۀ شهر اصلی و پراکنده در سطح منطقه به صورتی کم تراکم و با :مدل اصلی شهر شاهین شهر

اي بوده و  ر زیاد محلی و منطقههاي بسیا ي راهها هحداکثر زمین بري است که در نتیجه اتکاء اصلی به خودرو شخصی و شبک

بسیار ، تأمین خدمات در چنین گستردگی و تراکم کم. وجود دارد)به ویژه به مرکز شهر( تعداد بسیار زیاد رفت و آمدهاي کاري

  . پر هزینه است

براي احداث  هاي ساختمانی درصد پروانه 8/90در طول دوره مورد مطالعه به طور متوسط حدود ، آماري يها هداد با توجه به

دهنده روند تقریباً سریع گسترش فیزیکی شهر در اراضی خالی و بایر اطراف شهر و  بنا برروي اراضی بایر صادر شده است که نشان

  . باشد همچنین باال بودن آهنگ ساخت و ساز در اراضی بایر و خالی داخل محدوده شهر می

  اراضی شاهین شهر سازي آمادهتفکیک و 

که . باشد می نراراضی شاهن شهر سرآغاز حیات و سرچشمۀ تحقق جامعۀ شهري با شهرسازي مد سازي آمادهتفکیک و 

ي تاریخی با ها هبدون پای، خیز هاي غیر حاصل بنایی در میان دشتزیر، هاي روبنایی رسانی خدمات، ها سازي آمادهمنطبق بر 

شروع ا هدف جذب سرریز جمعیت مادر شهر اصفهان ي اقتصادي نسبت به زمین بها دیدگاهاولویت ماهیتی خوابگاهی و 

نفر آغاز به 200000هکتار و براي افق جمعیتی بالغ بر  12000 ي دشتی را در مساحتی ها زمین، مالکان بزرگ. گردد می

ساختار خطی با بافت شطرنجی و . نمایند نظر شرکت عمران شاهین شهر می زیرزیست شهري کردن براي تفکیک و مهیا 

هاي قرار  ریزي برنامهسرلوحۀ ) منازل نظامیان و خارجیان(درشت مساحت با تراکم کم همراه با معماري آمریکاییمساکن 

بندي کنونی شهر  سبب تحقق یافتن استخوان 1357مردم تا سال فرایند مذکور با حمایت دولت وقت و استقبال . گیرد می

ي شهر به مصادرة نیروها و ها زمینو تمامی و اموال  گردد می اطلبمسکوت و  ي گذشتهها طرح، با دگردیسی انقالب. شود می

فروش اموال . اي براي شهر جدید به ارمغان دارد اندهشروع جنگ مهمان ناخو. آید میدر  )بنیاد مستضعفان( بیالهاي انق سازمان

را  مهاجرین گویی به نیازهايپاسخ جهتبرنامه  رشد و گسترش بی ي ازتلنگرمالکین به قیمت نازل و اسکان مهاجرین جنگی 

  . زند می

هاي در  سازي آمادهتفکیک و . دانستشمسی  70شروع دهۀ  زکالبدي شهر را بایستی ا -رشد کنونی و ساختار فضایی

کالن مدیریتی استان اصفهان به همراه تفاوت  هاي تصمیم ةانگیزة و هجمۀ گسترد. گردد میآغاز از این دوره مقیاس انبوه 

قیمت نازل زمین و مسکن ، واردین محیط اجتماعی مطلوب براي تازه، نسبت به شهرهاي سنتی منطقه شهر ديبلمحسوس کا

رات دولتی ابه ادهاي مسکن ساز متعلق  مدیران محلی و تعاونیرغبت ، تر و از همه مهم ي زمین شهري دولتها سیاستو نهایتاً 

اراضی در منطقۀ شاهین شهر  سازي آمادهیل تشدید دوباره تفکیک و از عمده دال براي تهیۀ مسکن و زمین براي کارکنان خود

  . باشد می

، کالبد جذاب و جوان، جذب جمعیت باال، )بازنشستگان خوزستانیبخصوص ( اقتصادي مهاجرین يها هورود سرمای

مصوب ( الخصوص برآورد ناصحیح طرح جامع شهر علیو  نسبت به منطقه ها در بخش زمین و مسکن گذاري سرمایهبازدهی 

جزایر . ها و اشخاص مبدل گشت بازي سازمان سبزي براي موج گستردة تفکیک و زمین همچون چراغ، از روند رشد شهر )1369

 نمایی و اشغال نقشه مشغول جا) ترین حالت انهبین در خوش( متعدد تفکیکی یکی پس از دیگري و تنها منطبق با طرح جامع

  . شوند یم

ي ها زمینبراي بسیاري از . مسکن و تهیۀ زمین شهري از توسعۀ شهر جلو افتاده است ریزي برنامهحقیقتاً در شاهین شهر 

هاي  برداري وجود ندارد و شهر از نظر تناسب جمعیت و متقاضیان ساخت و ساز و میزان پالك هپتانسیلی جهت بهر، مهیا گشته

ي در سطح شهرجهت خواب هاي بسیار و پالك ها زمین. رابطۀ بسیار معناداري وجود داردمسکونی و مساحت ساخت نشده یک 

  . کند میدوره و ارائه یک بازار مناسب قمار زمین طی گذاران  سرمایه
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  شاهین شهر در دو دهۀ گذشته سازي آمادهي تفکیک و ها طرح -5جدول

  توضیحات  سازمان و مسئول طرح  سال آغاز طرح  نام طرح  ردیف

  سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان  24/12/1374  گلدیس  1
هکتار  بصورت یک 250فاز و مساحت  5ي دارا

  .باشد میشهرك مجهز و داراي امکانات 

  .اراي خدمات اندك شهريدنیمه ساخته   تعاونی مسکن آموزش و پرورش استان اصفهان  16/12/1377  فدك  2

  ایرانعمران و مسکن   10/9/1376  هشت بهشت  3
و  قابل سکونت 2داراي سه فاز که تنها فاز 

  است. دسترسی نامطلوب

  تعاونی مسکن آموزش و پرورش استان اصفهان  16/12/1377  کوثر  4
اندك با خدمات  تینیمه ساخته و داراي جمعی

  .نازل 

  .کاناتساخت و ساز بسیار محدود بدون ام  تعاونی مسکن فرمانداري شاهین شهر  11/10/1379  امام علی  5

  .باشد مییکی از مناطق جدید مطلوب براي زیست   بنیاد مستضعفان  14/5/1375  میالد  6

  .باشد میدر حد تفکیک بدون سند   سازمان مسکن و شهرسازي استان اصفهان  12/7/1377  طرح ترمینال  7

  .باشد میکامالً آماده و قابل سکونت   تعاونی مسکن قدس  3/2/1372  )1فاز (خانۀ کارگر  8

  .برداري کامالً ساخته شده و در حال بهره  تعاونی مسکن نختاب  23/5/1374  2خانۀ کارگر فاز   9

  مجتمع مسکونی گلها  8/7/1376  3خانۀ کارگر فاز  10
ها با مساحت حدوداً  یکی از بزرگترین تفکیکی

  .هکتار است200

  .حد تفکیک زمین است بدون سنددر   تعاونی مسکن آب و فاضالب استان اصفهان  1/12/1377  3، 2، 1نسیم   11

  تعاونی مسکن آب و فاضالب استان اصفهان  8/11/1385  5، 4نسیم   12
داراي خدمات بدون هیچ گونه ساخت و ساز در 

  .آن

  .کامل بدون هیچ گونه ساخت و ساز سازي آماده  تعاونی مسکن شهرداري شاهین شهر  8/11/1385  امام رضا  13

  .کامل بدون هیچ گونه ساخت و ساز سازي آمادهبا   نی مسکن شهرداري شاهین شهرتعاو  20/5/1381  امام حسین  14

  .در حد تفکیک زمین بدون سند  تعاونی مسکن آموزش و پرورش استان اصفهان  8/11/1385  فرهنگیان  15

  .در حد تفکیک زمین بدون سند  نیروي انتظامی استان  8/11/1385  نیروي انتظامی  16

  .در حد تفکیک زمین بدون سند  شرکت تعاونی شاهین کاران  3/2/1389  شاهین کاران  17

  بخش جانبازان بنیاد مستضعفان  26/3/1372  ردانی پور  18
بدون هماهنگی با بافت شطرنجی ، ساخته شده

  .شهر

  )هسا(صنایع دفاع  25/3/1378  پردیس  19
فاز آن قابل بهرداري و بدون  2فاز تنها  3راي اد

  .ارتباط با کالبد شهر

  تعاونی مسکن کارمنادن دولت  24/11/1372  کوي کارمندان دولت  20
خارج از محدودة قانونی شهر و در حد تفکیک 

  .زمین بدون سند

  .کامال ساخته شده  بنیاد ازدواج و سپاه  12/12/1385  بنیاد ازدواج  21

  املرسانی ک نیمه ساخته و داراي امکانات خدمات  مالکین شخصی  26/2/1372  پشت بند حافظ  22

  .در حال بهره برداري  مالکین شخصی  26/10/1387  حافظ جنوبی  23

  .در حد زمین با سند  مالکین شخصی  10/10/1382  جنب کارخانۀ گلبافت  24

  .بدون امکانات شهري کامال ساخته شده  تعاونی مسکن پارس فاستون  16/5/1373  پارس فاستون  25

  .زمین در حد تفکیک  با سند بدون خدمات  هرتعاونی شهرداري شاهین ش  2/10/1387  شهرداري  26

  .زمین در حد تفکیک  بدون سند بدون خدمات  بنیاد مسکن انقالب  2/10/1387  بنیاد مسکن  27

  مالکین شخصی  28/3/1374  مهردشت  28
خارج از محدودة قانونی بدون سند و خدمات 

  .شهري
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  . چندین نکته قابل ذکر استبا نگاه به لیست مذکور 

 70ن خود و در دهۀ ادار کردن کارمند هاي وابسته به دولت براي خانه هاي نو توسط نهادها و تعاونی تفکیکیبیشتر 

هاي عمومی کشور بعد از انقالب و افزایش جمعیت شهري تقاضا براي  پس از فروکش نمودن تالطم. شمسی اتفاق افتاده است

در مرحلۀ پالك نمودن و عرضۀ آن به بازار  سازي آمادهتفکیک و ي ها طرحاز فرایند % 50. دار شدن مردم افزون گشت خانه

خواب گرفتگی و رکود  سببهاي متولی طرح  بدلیل عدم توافق صاحبان طرح با دستگاه. باشد میزمین و معامالت سوداگرانۀ 

ها در حد  تفکیکی بسیاري از. که خود دلیلی سبب افزایش و بالتکلیفی مردم و متقاضیان آن قرار گرفته است ،گشته است

تأخیر ، رسانی شده ي باالي خدماتها ههزین، فواصل زیاد آنها به مرکز شهر و یکدیگر. باشند بسیار اندك داراي ساخت و ساز می

در شهر  اي حاشیهاي  مغفول ماندن طرح و ایجاد لکه، شرکت مسئول انحاللرسانی به سبب ضعف منابع مالی یا  در خدمات

 )Sprawl From( وخزش نسبت به یکدیگر و در رابطه با ساختار شهري از مشکالت فضایی ها طرحانی عدم همپوش. شده است

  . باشد میشاهین شهر 

  اراضی شاهین شهر سازي آمادهي تفکیک و ها طرحمحسنات 

ار بعث و برگرفته از ساختنم، رشد و گسترش شاهین شهر در نگاه جامع. هاي جامعه است رشد فیزیکی شهر مبین ارزش

ه از ي شهري همراه با خدمات متناسب که برخواستها زمینخرد کردن . اراضی آن است سازي آمادهبندي و  عهطق، تفکیک

، ي شهري از بدو پیدایش تا زمان حاضرها کاربرياراضی بایر به  نمودنآوري گزاف و پالك فلسفۀ وجودي شهر و نگاه سود

  . اساس و ماهیت رشد شاهین شهر بوده و هست

ي شهرنشینی استان و وضعیت ها سیاست، هاي اقتصادي دیدمان، )بطن وجودي شهرهاي جدید( است اسکان جمعیتسی

و جزء  فتهسالۀ آن با کمتر تفاوتی ادامه یا 40اي شهر در تاریخ ي گسترش پهنهها سیاستو  ها طرحمطلوب شهر سبب گشته تا 

) نفع هاي ذي رسمی زمین و سازمانبازار غیر( ها و قدرت) ت کالناستراتژیس( دولت. آن قرار گیرد رنشینیالینفک سیستم شه

  . اراضی شاهین شهر را برعهده دارند سازي آمادهمثلث فرایند تفکیک و ، به همراه شهرداري

ي تفکیک ها زمینداري شاهین شهر حکایت از ساخت و سازهاي انبوده در ري صادر شده توسط شهها هبررسی آمار پروان

هاي تفکیک و مهیا نمودن اراضی شاهین شـهر را در چنـد قالـب کـالن در جـدول زیـر تشـریح         سنات و ویژگیمح. شده دارد

   .گردد می
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  هاي تفکیک و مهیا نمودن اراضی شاهین شهر محسنات و ویژگی -6جدول

  

  مدیریت شهري

آمیز در جانمایی  ن و منفعتي کالها کاربريایجاد -زایی آنانو درآمد ها طرحي اضافه ارزش ناشی از اجرا

ی همراه با خدمات کونایجاد توسعه مس -ها طرحرسانی با اطالع و بموقع یا در حین اجراي  خدمات -ها طرح

، ي جامع و تفصیلی شهرها طرحاجراي قابل قبول ، تنظیم رشد فیزیکی با افزایش جمعیت -رسانی مطلوب

ي شهري و جلوگیري از خواب سرمایۀ ها زمیني مناسب از بهره برداریها -کنترل و هدایت بازار دولتی زمین

توزیع جمعیت و  -نیم نگاهی به کنترل جمعیتی اصفهان -درآمدي براي شهرداريیکی از منابع ، شهر

  .ها کاربريجلوگیري از تمرکز مرکز شهر از جمعیت و  - پخشایش آنان در سطح کل شهر

  اقتصادي

ایجاد شرایط سهل  -تحرك به رشد اقتصادي–زائی  تغالرونق بخشی به صنعت ساختمان سازي و اش

جدید در  هاي شغلایجاد  - کنترل قیمت زمین و مسکن، هاي هدف دار شدن گروه براي زمین دار شدن و خانه

بازار جدید ایجاد  -هاي اطراف شهر رونق صنایع و کارگاه -ي اقتصادي شهرها هسرمای زودنفا - مناطق جدید

  .در منطقهي اقتصادي ها کاربريی جانمای -شهردر مصرفی 

  

زیست -اجتماعی

  محیطی

طراحی و جانمایی فضاهاي باز و  -ي اطراف شهرها زمیني کشاورزي و ها زمینجلوگیري از تخریب 

هاي  هاي محیط کاهش آلودگی ها و استرس- براي سکونت شهري بتحقق در طراحی محالت مطلو -سبز

ي و ها کاربري جانمایی جلوگیري از- مرکز شهر هاي دور از استرسي با آرامش به ها همتراکم و ایجاد محل

تنوع  -ها جدید اي در تفکیکی واحدهاي همسایگی و محلهطراحی  -تر یافته جمعیت به مناطق توسعه

  .تحرك و پویاي بیشتر شهر-هاي جمعیتی افزایش پتانسیل-هاي زیست مکان

  

  کالبدي

-ها کاربريرعایت سلسله مراتب  -ي شهرداريها هروژبراي اجراي پي سهم شهرداري ها زمینوجود 

هاي مناسب براي جذب و  ایجاد تراکم - در مرکز شهر ها کاربريجلوگیري از تورم  -کنترل توسعۀ شهري

 -تعیین جهات گسترش کالبدي شهر -ي متناسبها کاربرياعمال نظر مناسب در باب  -کنترل شهر

ظام هاي بادوام و مطابق استانداردهاي ن رویش ساختمان -خواناي مزاحم و ناها کاربريساماندهی صنایع و 

گسترش کالبدي و  - دمیدن روح کالبد نو به سطح شهر- رسمیجلوگیري از تفکیک غیرقانونی و غیر-مهندسی

  همه پیوستگی و یکپارچگی نقاط نزدیک ب

  

ایـن  . حـداث قـرار گرفتـه اسـت    الي جدیداهـا  زمـین  سازي آمادهمنبعث از سیستم تفکیک و  شاهین شهر اقتصاد کنونی

زایی باال بـه همـراه اقتصـاد پویـا و      دیدمان با تمامی مشکالت و نواقص آن در نهایت سبب گشته تا شاهین شهر از آمار اشتغال

درآمدزایی شـهرداري از ایـن رونـد و جـذب جمعیـت فعـال و شـاغل در        ، رونق بخش صنعت ساختمان و بازار آن. فعالی باشد

  . باشد میهاي مثبت این ساختار اقتصادي  اقتصادي بخش ساختمان از ویژگیهاي  زیرسیستم

  اراضی شاهین شهر سازي آمادهمعضالت تفکیک و 

 سازي آمادهکه از آن به عنوان تفکیک و . . . معابر و ، تأسیسات، ها ي عظیم از ساختمانها هي بایر به تودها زمینتبدیل 

بستري برگرفته از سیاست رشد اختاپوسی با . در بستر شهرنشینی شاهین شهر دارد نمود حقیقی، اند بردهاراضی شهري نام 

ي ها هصرف هزین. رائه یک فرایند شهرنشینی دارداسعی در  ها زمینپی در پیي ها ههاي آماده شده و مبادل پول نمودن پالك

قابل اصالح براي هاي غیر جاد چالشای، هاي شهري روي گذاري کج پایه، )ثروت آیندگان( ي شهريها زمینبلعیدن ، گزاف

تفکیک و . دچار گشته است ها طرحمدیریت و ساکنین شهر خطرات مرئی و نامرئی است که شاهین شهر در قبال این 

هاي کالن و عمده در مبانی  ضعف. باشد می مدي طرحآي توسعه شهري گویاي ناکارها طرح همانند سیستماراضی  سازي آماده

انداز مبهمی براي شهر قابل تصور  آن چشمي طرح و نحوة مدیریت ها بینی یشپ، مالی آن ریزي برنامهو  قدرت اجرائی، نظري

ها غیر قابل اغماضی  ضعف دارايبا تأکید بر حوزة شهري شاهین شهر  سازي آمادهاجرا و مدیریت تفکیک و ، طراحی. خواهد بود

  .گردد میکه به اختصار مشکالت آن بیان  باشد می
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  کالبدي

 عدم -خدماتی- ي تجاريها کاربريوري  عدم بهره -هاي شرقی ي قانونی در قسمتها هتغییر محدود -هرج و ساخت و ساز

ن در عدم دیدگاه طراحی و ضوابط معی -هري مرکزي شها هدسترسی مطلوب و فواصل زیاد آن نسبت به یکدیگر و محل

ارائه چهرة مخدوش نواحی بدلیل -ست شهرر دضی دوبرهم خوردن یکپارچگی شهر با تفکیک ارا -راضی جدیداتفکیک 

 -هاي سکونتی عدم زیر ساخت - فقدان ضوابط و مقررات تفصیلی در این مناطق -ساخت و سازهاي یکی درمیان

  .ي مسکونی به دیگر کاربرهاها کاربريتفوق  - عدم تغییر آنها هاي زمخت و بدون انعطاف و سازي سري

  اقتصادي

جایگاه مشخص در عدم  -پی زمیندر بازي و معامالت پی بورس - خواب سرمایۀ ناشی از آن و ها طرحسکوت اجرایی 

شفافیت الزم در عدم-رسانی بعد از ساخت و ساز بروز مشکالت اجرائی و خدمات - ها طرحدي محله در اقتصا ریزي برنامه

  ،ها سازي آمادهمستقیم بر روي کشور و اثرگذاري تالطم هاي اقتصاد   -گذاري زمین و مسکن از سوي مسئولین قیمت

  مدیریتی

عدم برنامه خاص –ي کالن شهري که مسبب الحاق روستایی حاجی آباد به شهر ها طرحخود محوري طرح بدون توجه به 

 -عدم استراتژي و سیاست مشخص در برنامه تفکیک اراضی - ش همدیگربراي اراضی خارج از شهر و عدم پوش ها طرح

ارائه  -پس از تحویل پروژه ها هبافت بر گرد غبار فراموشی-شهر از سیاست مدیریت استانی هاي ثیرپذیري تفکیکأت

اجازة تفکیک از  -ها طرحعملکرد قابل مدیریت شهرداري در قبال این -ها جا براي حداکثر سودهی پالكه ب هاي نا تراکم

  - روندانرسانی از سکونت شه تماندگی خدما عقب -سوي ثبت بدون هماهنگی با شهرداري

-اجتماعی

  زیست محیطی

روح و هویت خاموش و -ی کالبديپراکندگی اجتماعی به تبع پراکندگ –هاي مسکونی  دار شهر به پالك تبدیل اراضی آینده

ي ها کاربريکمبود محسوس -اجتماعی در این مناطق، پا نگرفتن کاربرهاي فرهنگی - سرزندگی و جو رکود در آنها عدم

حس کارگاه بزرگ ساختمانی در مقابل حس  -هاي انسانی یدگاه ماشینیسم بر مقیاس طراحیتفوق د –معنوي و مدنی

کمبود امنیت در  -پهناي گسترده و یکنواخت بصري -غلبه حضور فضاهاي باز در انتظار ساخت -هویت خوابگاهی. شهریت

در این  -بگاهی مسکونیروح مسلط خوا -عمومی شهر ها کاربريهاي نامرغوب به  اختصاص پالك -پی کمبود مسکن

  .ها همحل

  

 بامتشکل از کنفدراسیونی از محالت ناهماهنگ جدید و رشد کالبدي سحابی ، هاي گسترده اراضی شهري نتایج تفکیکی

 استت بسوي ناپایدري کو حرو تحقق شهر پراکنده  پویایی شهري با کالبدي بیمارگونه هاي دهی و زیرساخت خدمات فقدان

  . )نمایید اراضی شاهین شهر را مشاهده می سازي آمادهست شده بخوبی عوارض و آثار تفکیک و ي پیوها هدر نقش(

دهی  ي خدماتها هافزایش به روز هزین، بندي خاص براي ارائه خدمات عدم زمان، رسانی اندك و ضعیف شهرداري خدمات

، و کاهش درآمدهاي آن ی شهرداريلهاي ما نبحراتشدید این وضعیت بواسطه ، ها و تشدید این عوامل بوسیله ازدیاد مسافت

دهی  کمبود امکانات و تشدید بار خدمات، زیربنايي عمرانی و ها هافزایش هزین، شهرداريخدمات رسانی بار پوشش مضاعف 

ي کالن شهر سبب گشته تا تا ها طرحاقتصادي -مالی ریزي برنامهفقدان ، مناطق تازه تفکیک شده بر روي مناطق دیگر

  . قابل تحملی قرار گیرد هاي فزانده و غیر و سیستم مالی آن به هنگام ورود عرصۀ جدید شهري دچار چالش شهرداري

  ي تفکیکیها طرحدر قبال ي شهرداري ها هبررسی هزین

  ي فوقها طرحدر قبال ي شهرداري و روند افزایش آن ها هبررسی هزین-

 منابع مختلف افزایش یافته بویژه افزایش درآمدهاي محلی درها از  همان گونه که طی دو دهه اخیر درآمدهاي شهرداري

افـزایش  . نیز افزایش متناسب با آن در بسیاري موارد به مراتـب بـیش از آن داشـته اسـت     ي شهرداريها هچند سال اخیر هزین

ر از گذشته داشته ت هاي عمرانی شهرداري که طی دهه اخیر نشان فزون هاي خدماتی و توسعه فعالیت حیطه  و گسترده فعالیت

توسعه سریع فیزیکی شهر و افزایش وسـعت ضـرورت بکـارگیري نیـروي     . باشد میمستلزم صرف میلیاردها تومان اعتبار  ؛است

در نتیجه در حال حاضر بخش قابـل تـوجهی از درآمـدهاي    ، ها را باعث شده انسانی بیشتر براي توسعه خدمات و سایر فعالیت
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، خـدماتی ، ماهر تا سطوح کادر اداري نیمه، ماهر، ي مختلف شغلی از کارگران سادهها هی در ردي پرسنلها هشهرداري صرف هزن

هاي وابسته به آنهـا حجـم    سازمان و هاي شهرداري تنوع فعالیت. شود میي مختلف ها هنیروهاي متخصص و کارشناس در رشت

  . طلبد شهرداري شاهین شهر را به خود می )اندك( از منابع درآمدي عظیم

  ي تفکیکیها طرحرابطه با شاهین شهر در ي شهرداري ها هافزایش هزین

تر از  که طی دهه اخیر شتابی فزون هاي عمرانی شهرداري هاي خدماتی و توسعه فعالیت ه و گسترده فعالیتطافزایش حی

ایش جمعیت وسعت انـان  توسعه سریع فیزیکی شهرها و افز. باشد میمستلزم صرف میلیاردها ریال اعتبار  ،گذشته داشته است

کـه در نتیجـه در حـال     شـود  مـی ها را باعث  ضرورت بکارگیري منابع مالی جدید و پیروي براي توسعه خدمات و سایر فعالیت

  . گردد میها صرف این امور  حاضر بخش قابل توجهی از درآمد شهرداري

ضـرورت تجهیـز آن بـه    ، هـاي محلـی   انهاي عمرانی و خدماتی سـازم  هاي شهرداري و حجم عظیم فعالیت تنوع فعالیت

ي شهرداري قـرار داده  ها هثیر مضاعفی بر هزینأسیر صعودي نرخ تورم و افزایش قیمت ارز ت. نماید میدرآمدهاي جدید را طلب 

شاهین شهر شهرداي . . . ء حریق و ارائه خدمات و تهیه وسایل و تجهیزات خدمات شهري از قبیل اتوبوس و وسایل اطفا. است

  . ي جدید کسب درآمد نموده استها هشیو آوردن بهناگزیر به روي را 

شهرداري را به عنوان پـر مسـئولیت    آنو سیر صعودي  رشد جمعیت محدوده شاهین شهر:یي پرسنلها هافزایش هزین- 

افزایش محدوده  چند سال اخیر با در. سازمان خدمات رسانی با وظایف گسترده عمرانی و آبادانی تبدیل کرده ترین مهمترین و 

کـارگر طلـب و مسـتلزم    ، اداره شـهر بـه روشـهاي نسـبتاً سـنتی     ، )هکتار در محدوده قانونی و حریم1600(شهر و وسعت شهر

 شـهرداري ي پرسنلی قابل تـوجهی را بـه ایـن    ها هکه موارد فوق هزین. ي بسیار و کنترلهاي مختلف تبدیل نموده استها ههزین

  . تحمیل کرده است

منقـول  ت خاص نگهداري اموال منقـول و غیر ي اداري براي استفاده از خدماها ههزین:شهرداري ي اداريها هافزایش هزین-

ارتباطـات و  ، موریـت أم، هزینـه سـفر  . فراهم کردن تسهیالت و تهیه مواد و لوازم مصرف نشدنی براي اجراي عملیات الزم است

  داري و مصرف نشدنیلوازم ا -آب، برق، سوخت -خدمات قراردادي، اجاره، مخابرات

ي جهـت خریـد و   ها هاي عبارتند از هزین ي سرمایهها ههزین، عمل آمدهه براساس تعاریف ب:اي ي سرمایهها هافزایش هزین-

خرید ، سیسات و ساختمانأعه براي ایجاد تمطال :اعم از ؛تهیه کاالهاي بادوام که معموالً عمر مفید آنها از یک سال بیشتر است

، وام -سـایر کاالهـاي مصـرف نشـدنی     -آالت و تجهیـزات عمـده   ماشـین  -ایجاد سـاختمان  -حقوق انتفاعی زمین و، ساختمان

که تمامی موارد فوق بـا توجـه بـه درآمـد انـدك و محـدود شـهرداري         به بخش عمومی گذاري سرمایهمشارکت و کمک براي 

  . سنگینی مضاعفی بر سیستم درآمدي و مالی آن آورده است

  . ها هنافزایش سایر هزی-

  پاشنۀ آشیل مناطق تازه احداث شده شاهین شهر، مالی - اقتصاديهاي  چالش

ناصر ( شمار آورد به ثروت و اقتصاددر فضا که باید آن را تولیدکنندة دائم  مالی -قتصادينوعی سازمان یافتگی ا ،شهر

دهندة  شخصیتویایی و تحرك و پآنان است که  مالی -اقتصاديبستر ، بعد فضایی و مرئی شهر. )286ص، 1385، فکوهی

  . ستا جامعۀ شهري مالی - هاي اقتصادي فعالیتدورنماي شهرها برگرفته از رفتارها و . آید میحساب ه جامعه ب

 اجتماعات مهاجرینمناطق تفکیک شده و سکونت از تجمیع  ،شاهین شهر بدلیل پایۀ وجودي و تاریخچۀ کوتاه خود 

اراضی شهري  سازي آمادهي تفکیک و ها طرح ،فیزیکی -کالبدي يها طرح. ل یافته استمختلف در منطقۀ سنتی اصفهان تشکی

. گشته استبخصوص در حوزة مدیریت مالی شهرداري در سطح شهر  مالی -اقتصاديعمیق  معضالتشاهین شهر منجر به 

توسط  اي حاشیهچهره ء االق، خدمات شهري ناکافی، قیمت نازل آنان، دسترسی نامطلوب، مساحت اندك قطعات تفکیکی

بار ، در هنگام تهیه طرح اقتصادي ریزي برنامهو عدم  در میان آنان عمومی - اجتماعی - اقتصاديها  نمایی جاکمبود ، مدیران

هاي عمرانی و زیربنایی با توجه به درآمد اندك شهرداري و نبود جمعیت کافی  رسانی و ایجاد زیرساخت مالی و سنگین خدمات
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-اقتصاديرة هکه تفاوت آشکاري در چ باشد می سیستم شهرنشینی آنمشکالت  ترین مهماز . . . دهی و  دماتو مطلوب براي خ

  . گذاشته است اجتماعی شهر و شهرداري

ضعف ، تمجیع ساکنین با درآمد اندك، و تفکیکی در اثر کمبود منابع مالی و رهاسازي اراضی اي ي توسعهها طرحتوقف 

 ها ههزینافزایش هماهنگ آنان سبب کالبد مشوش و غیر، آور ي سرسامها هبدلیل هزین یریت شهريرسانی مد اساسی در خدمات

 مدیریت شهريناپایداري علل  ترین مهمو  گشته )فقط در مناطق شمالی شهر( اي جزایر محلهدر  عمرانی در حوزة و معضالت

کونت جمعیت و ارائه خدمات شهري بتوان جبران نمود و گرچه مشکالت کالبدي را با گذر زمان و س. هدر این حوزه قرار داد را

و مدیریت  ریزي برنامهنیازمند عزم جدي مدیران در ي فوق ها هکمبودهاي مالی و اقتصادي پروژبر طرف نمودن معضالت و اما 

معۀ شهروندي یافته و هدایت جا متناسب به ساکنین تازه سکونترسانی  خدمات رآمدي پایدار و مستمر برايتهیه منابع دو 

  . ستا بسوي پایداري شهري

  ن شهریدر شاه و درآمدهاي مبتنی بر آن سازي آمادهي تفکیک و ها طرحدر  )ارزش مازاد( رانت اقتصادي

در ایـن مـتن ارزش   . داده زمین براي محصول معین تعریف کررانت اقتصادي یا ارزش مازاد را سود یا بازده ناشی از استف

که عبارتند از بخشی از افزایش ارزش زمـین شـهري در    ،شود میدر ارزش سرمایۀ مورد استفاده تعریف  مازاد به عنوان افزایش

خصوصی در زمین است کـه   گذاري سرمایهاین مقدار پس از کسر تورم هنوز افزون بر افزایش ناشی از . طول دورة مطالعه است

  . شود میتبط با زمین را نیز شامل هاي مر ي نگهداري ریسک و فعالیتها هبهرة تعلق گرفته به هزین

اجـراي   :توسـط شـهرداري ارائـه گشـته اسـت      در شاهین شهر که عمـدتاً شهري   هاي مازاد زمین موارد عمده ایجاد ارزش

سیسات زیربناي همانند مـدارس  أا احداث فضاي سبز و تدر بعضی از مناطق ب( اي شهريه ساختي عمومی و ایجاد زیرها هروژپ

گسـترش  ، رشـد درآمـد شـهري   ، )سی مانند شهرك میالد نتایج مثبت اقتصادي و درآمدي حاصل گشته اسـت هاي دستر و راه

افـزایش تـراکم   ، هـاي انحصـارگرانه   ایجاد کمبودهـاي سـاختگی زمـین بوسـیله فعالیـت     ، کنترل کاربري شهري، ناحیه شهري

ارزش مازاد ایجاد شـده بـراي قطعـات خـاص      هاي خصوصی انجام شده روي امالك مجاور و باالخره گذاري سرمایه، ساختمانی

  . شهر

ردن تراکم به تراکم حداقل انتخاب شده به نـوعی ماننـد   کمجوز اضافه  :ارزش مازاد حاصل از افزایش تراکم ساختمانی -

همسـنگ قیمـت    توان میبنابراین ارزش حاصل از بناي اضافه شده را کم و بیش . اضافه کردن سطح زمین با تراکم ثابت است

کـه از آن بـه عنـوان پتانسـیل درآمـدي بـراي        ،باشـد  مـی در اکثر مناطق تفکیکی داراي تراکم اندك . زمین حاصل آن دانست

  . گردد میشهرداري قلمداد 

هـاي   افزایش کارایی ناشی از فعالیت، افزایش تراکم ساختمانی از سویی موجب حداکثر استفاده از ظرفیت مناسب اراضی

کـه برخـی از    بـوده ی همراه یها ها و نارسایی از سوي دیگر با محدودیت. شده استم اندازهاي طبیعی شهر و برخورداري از چش

مسـائل اجرایـی و   ، خیـزي  مسائل ناشی از زلزله، منظر شهر یا جریان هوا شدنمحدود ، نارسایی معابر دسترسی:آنها عبارتند از

 تـوان  میکه درمنطقه خانه کارگر شاهین شهر  سیسات شهرأی تیمشکالت ناشی از نارسائ، خطرات احداث بنابراي ابینه مجاور

  . لمس کردبراحتی 

ي معین به نوعی محدود کردن عرضۀ زمین براي استقرار این ها کاربريتخصیص زمین به :ثبت و تعیین کاربري اراضی -

بـه  مـالکین  س شـرایط معـین   براي عملکردهاي مختلف براسا در شاهین شهر موجود سازي آمادهي ها طرحدر . ستا ها کاربري

 شـدن  یکی از مشکالت ایـن روش انحصـاري   که اند کردهبراي استقرار کاربري انتخاب  وهاي مناسب پرداخته  جستجوي محل

قیمت ملـک خـود را بـا ال     ،با استفاده از این انحصار اوالً اندر این شرایط مالک. استگشته  براي عده اي از افراد سودجو اراضی

توجه به رونـد موجـود در فراینـد تفکیـک و     با. نماید می عملکرد یاد شده جلوگیري ارزمان که بخواهد از استقر ره ،و ثانیاً برده

رانت . کردهبراي کلیه اراضی شهري رانت انحصاري ایجاد  سازي آمادهي ها طرحدر ر هاي شه تثبیت کاربري، در شهر سازي آماده

دلیـل اراضـی    همینبه . به مالکین ارائه کرده استرا بیشترین سوددهی و تعیین  )سوددهی( دهی به وسیله رقابت بهره موجود

که  همچنانیافته اختصاص  ،باشد میدارا هاي تجاري که باالترین رانت را  به فعالیت دست مالک درمطلوب گران یعنی نواحی 
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بـراي آنـان رشـدي    ارزش زمـین   ارجـح ي هـا  کاربريبه  مالکین شهريخام ثابت شده با تغییر کاربري  طی چند سال اخیردر 

که  شود میبه عنوان ارزش توسعه شناخته  ،تفاوت بین ارزش بازاري باالتر و ارزش مصرفی جاري. است پیدا کردهآوري  سرسام

بنابراین محاسبه رانت حاصـل از  . از آن محروم است و عدم مالکیت ي خدماتیها هشهرداري در حال حاضر بدلیل افزایش هزین

التفـاوت قیمـت زمـین مسـکونی و تجـاري در       ضـرب مابـه   حاصل توان میي شهر را ها زمینو تثبیت و یا تغییر کاربري عیین ت

و صـدا و   سر، ها هاي تجاري مثل افزایش آلودگی ي حاصل از تراکم فعالیتها هاز کسر هزین سمساحت زمین بدست آورد که پ

ارد و تبعات آن شامل حـال شـهرداري شـاهین    در حال حاضر مو که ،هاي مکتسب در نظر گرفته شود ترافیک به عنوان ارزش

  . دستان مالکین و سودجویان قرار دارد شهر و سود ناشی از آن در

ارزش اقتصـادي یـک قطعـه زمـین حاشـیه شـهر کـه در فاصـله          :تغییر کاربري اراضی حاشیه شهر به اراضی شـهري  -

یابـد کـه قطعـه     مـی گسترش  تا آنجا سازي آمادها شروع فرایند تفکیک و ب قرار دارد شاهین شهرمتري از مرکز  کلیومتريچند

نقش که در این بین  یابد میافزایش  -شهري اکنون بعنوان زمین - رزش رانت ساالنه آنا. گردد میدچار قیمت آنچنانی مذکور 

ـ      . چند عامل در این افزایش قابل توجـه اسـت   کـه ناشـی از    گیـرد  مـی  رعامـل اصـلی  بخشـی از افـزایش ارزش زمـین را در ب

، هـاي شـهر   ایجاد زیر سـاخت ، تفکیک زمین، سازي آمادهي ها ههاي ضروري براي تغییر کاربري است مانند هزین گذاري سرمایه

عامـل دوم ناشـی از تغییـر    . گـردد  مـی توسط مالکین و مسئولین اعمـال ن  که اصوالً هزینه تغیر مکان مساکن فعلی و نظایر آن

عامل سوم که ناشی از . هاي شاهین شهر صادق است در مورد مناطق و شهرك .هاي مختلف شهر است خشهاي مکانی ب برتري

به این ترتیب رانـت حاصـل از افـزایش     .کند میمحدود کردن عرضه زمین است افزایش ارزش اراضی داخل محدوده را تشدید 

. گیریم نتقال موادي تابع وابسته به طرف باال در نظر میرا صرفاً ناشی از ا )عامل اول(آن  يها همحدوده شهر صرف نظر از هزین

یابد که این مورد و ایـن مکانیسـم در    میة شهر ارزش کلیه اراضی شهري به یک نسبت افزایش یا فرض اینکه با توسعه محدود

  . باشد میسیستم شهري شاهین شهر صادق ن

  نتیجه گیري و پیشنهادات

و  اقتصادي هاي سیستمویژه در ه ب تمامی ابعاد زمینه و بسترهاي مهمی در رياراضی شه سازي آمادهبرنامۀ تفکیک و 

و  مالیساختار تاثیر عمیقی بر در شاهین شهر آن و اجراي  ریزي برنامه، فرایند تهیهدر  ها طرحاین . کند میمالی شهرداري ایفا 

افقی  -در دو دهۀ گذشته رشد و گسترش فیزیکی ،ن شهرایاراضی  سازي آمادهاستراتژي تفکیک و . وجود آورده ب آناقتصادي 

  . هاي دولتی استوار بوده است به مردم و دستگاه اي حاشیهو واگذاري اراضی  اقدام، فوریت شهر و تامین سرپناه مسکن براساس

به  شهر تعویض روح خوابگاهی، و کمی ناشی از آن هاي آماري رشد شاخص، رونق و تحرك پویایی شهر، جذب جمعیت

به تقاضاي روزافزون جمعیت به  مناسب پاسخگویی، یصنعت ساختمانهاي  تشدید فعالیت، صنعتی - مسکونی - خدماتی نقش

پویاي جمعیت و نشاط ، منبع درآمدي شهرداريعنوان ه ي تفکیکی در وهلۀ اول بها طرحگیري قرار، مسکن و زمین شهري

  . قلمداد کرد توان میاضی شاهین شهر ار سازي آمادهترین نتایج مثبت تفکیک و  عینی، ناشی از آن

 ریزي برنامهبدون  سازي آمادهتفکیک و ، رسانی بر بودن خدمات هزینه، تغییر محدوده و افزایش نامتعارف مساحت شهر

 نمایان، ونترزهزینه بیشتر با گسیختگی اف، آتیه شهر اقتصادي انداز هاي مناطق بدون چشم طراحی، اي ی و برآوردهاي هزینهلما

ي تفکیکی ها طرحمغفول و مهجور ماندن اجرایی ، اثر کمبود منابع مالی اجراي طرحو نازیبا در  اي حاشیهچهرة کالبدي  شتنگ

، هاي مسکن ریزي برنامهفقدان مطالعات و ، دلیل رکود در طرحه سرگردانی و عدم رضایت متقاضیان زمین و مسکن ب، جدید

 ن رضایتدواسکان ب، طرحاقتصادي در -فراموشی عدالت اجتماعی، ار سوداگرانۀ ملکیک به بازیورود بالفاصلۀ زمین بعد از تفک

هاي میانی بدلیل مشغلۀ کاري  فراموشی بافت، موقعیتیدر پی نابرابري  اقتصادي -تشدید نابرابري اجتماعی، افراد در آن

به آن دلیل که . دهد مینشان  ناپایدار رونديبا تفکیک اراضی  و وضعیت شهرداري را در قبال شهري اقتصاد، مدیریت شهري

  . گردد میروند در حال حاضر طی ن این اکولوژیکی در آن رعایت شود که، اجتماعی، ک زمین باید سه ارزش اقتصاديی

امـا بـه    ؛دستیابی به توسعۀ اقتصادي و تامین رفاه ساکنین محله اسـت  شاهین شهر سازي آمادهي ها طرحهدف در تهیه 

بـراي   شـهرداري و مـالکین   آن محدودیت منایع مالی ترین مهم. می یابدنتحقق  ها هو برنام ها طرحاین  اهدافز دالیل بسیاري ا
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به سبب کنترل و نظارت بر نحوة اسـتفاده از اراضـی شـهري باعـث ایجـاد       سازي آمادهي ها طرح. ي طرح استها هامین هزینأت

بازي زمین و مسکن و در مجمـوع   باعث ایجاد رانت و بورسکه  است گشته )رانت اقتصادي(مازاد  ارزشهاي نامکتسب یا  ارزش

بـه  . گردیده اسـت صاحبان اراضی و متضرر شدن کل جامعه شهري  زدودي احعادالنه منجر به منتفع شدن گروه مبه طور غیر

بـا مشـکل مواجـه     داريبراي شـهر  تحقق طرح، ها ایجاد زیرساختي اجرایی پروژه و بودجه الزم براي ها هعالوه با افزایش هزین

ي هـا  هبخش عمـده اي از هزینـ   توسط شهرداري ها طرحدار نمودن رانت اقتصادي حاصل از این  اما با جذب و جهت است؛ شده

  . کردتامین و بسیاري از علل عدم تحقق طرح را بر طرف  توان می عمران شهر را

. ي تازه تفکیک شده داشته اسـت ها زمینمطلوب از  برداري ثیر مهمی بر عدم بهرهأضعف ساختار مالی و فنی شهرداري ت

را الزم تـوان و تعهـد   ، هاي حقـوقی  ظرفیتاستفاده از و عدم  و خاص وابستگی بیش از حد الزم شهرداري به منابع مالی دولتی

ی ناشـی از  هـاي اضـاف   اما جذب ارزش. داده استرا تقلیل اراضی جدیدالحداث و بازدهی  بردهبراي ارائه خدمات شهري از بین 

مطلـوب و ایجـاد منبـع درآمـدي      برداري بهرهامکان د توان ، میو الزام مالکین به انجام تعهدات خود زمین سازي آمادهي ها طرح

منفعت  شود میحادث هاي مازادي که در نتیجه عمران و توسعه شهر ارزش. نمایدرا فراهم  شهرداريي ها هجدید با کاهش هزین

به حد کافی و به شکل  )شهرداري( در شاهین شهر تاکنوناما . نماید میایجاد  سازي آمادهي ها طرحگسترده و قابل توجهی در 

هـا و آگـاهی از اهمیـت نسـبی هـر یـک از آنهـا در تـأمین          اخت عوامل موجود ایـن ارزش نش. عملی مد نظر قرار نگرفته است

  . ودش میمحسوب مدیریت مالی شهر و شهرداري تحولی نو در ي شهري ها ههزین
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یی ها طرح

تفکیک و 

  سازي آماده

  شاهین شهر

  شهرداري  شهر

  ها ههزین  درآمدي  ها ههرین  درآمدي

منبع عظیم ثروت  کارگیريه اختصاص و ب-

  مردمی در بازار سوداگر زمین

تشدید روزانه بازار زمین در پی تصویب -

  ها طرح

تحرك رشد اقتصادي شهر در پی افزایش -

  جمعیت شهر

هاي جدید در اطراف  ایی کارگاهنم رونق و جا-

محدوده شهرك صنعتی (زایی آن شهر و اشتغال

محمودآباد در طی دو دهه اخیر رونق گرفته 

  )است

ي جدید در اقصی ها هایجاد بازارها و بازارچ-

  نقاط شهر

جلوگیري از افزایش بی مورد قیمت زمین در -

  مرکز شهر

زایی و رونق صنعت ساخت و ساز در  اشتغال-

  شهر اطراف

جذب منابع درآمدهاي شهرهاي اطراف و -

جذب سرمایه گذاران صنعت ساختمان در 

  شهر

هاي ساخت و ساز  ایجاد دوایر و دفاتر شرکت-

  در شهر

  عرضه مکفی زمین و ساختمان-

  

خواب سرمایه مردم و ثروت -

در حدود (همگانی در بورس زمین

یک سوم شاهین شهر ساخت 

گشته و مابقی بصورت پالك 

  )اشدب می

هاي مردمی به  سوق پول-

ي شهر سبب رکود و افت ها زمین

قیمت بسیاري از مراکز داخل شهر 

  گشته اند

دارا   افزایش مهاجرت به سبب-

بودن بورس زمین و تشدید این 

جریان بر روي سیستم اقتصادي 

  شهر

تحمیل اقتصاد خوابگاهی به -

زایی  مناطق جدید و عدم اشتغال

  ها طرحدر این 

بردن آتیه و آینده  از بین-

ي شهر بدلیل تعجیل در ها زمین

  ها طرحتصویب 

بزرگ شدن شهر و افزایش -

ي خدمات دهی توسط ها همحدود

  هاي دولتی نهادها و ارگان

ي شهري و ها زمینکاهش -

  هاي آنان در آینده افزایش قیمت

  

افزایش صدور پروانه -

ساختمانی به تبع افزایش 

در سال (ي تفکیکیها زمین

میلیارد 10بیش از  1389

تومان شهرداري صدور پروانه 

  )ساختمانی داشت

ي متعلق به ها زمینافزایش -

ي تازه ها طرحدر (شهرداري

هاي  تفکیک گشته در توافق

مختلف در حدود بیش از 

ها به تملک  درصد پالك30

  )آید میشهرداري 

تغییر کاربري اراضی مناطق -

جدید در تملک شهرداري و 

وده به زش افزاعطا ار

زمین تغییر کاربري از (آن

کشاورزي اطراف شهر با 

قیمت نازل به مرکز هایپر 

مارکت در شمال شهر سبب 

درآمد میلیالردي براي 

  )شهرداري گشته است

ي شهرداري ها زمینوجود -

در مناطق جدید و اجراي 

ي عمومی و دولتی و ها هپروژ

  رانت ناشی از آن

ي مناطق ها زمینفروش -

ک توس جدید التفکی

  شهرداري شاهین

-  

ي ها کاربرياجرا و جانمایی -

ي ها طرحتجاري و منفعت زا در 

ي ها کاربريقرارگیري (جدید

 بودن ها طرحتجاري در بیشتر 

  )وجود جمعیت در شاهین شهر

رشد وظائف و محدوده قانونی -

شهر بدون توجه به منایع 

مساحت (درآمدي شهرداري

محدوده خدمات رسانی شهرداري 

هکتار 2000سال از  20ی در ط

هکتار افزایش یافته 4300به 

  )است

ي ها کاربرينمایی  غفلت از جا-

عمومی سبب تملک زمین در 

آینده براي شهرداري با قیمت 

  .بسیار گزاف همراه است

هزینه باالي خدمات رسانی به -

  ازائ هر متر فاصله از مرکز شهر

به  افزایش روزانه خدمات رسانی-

جدید با  شهروندان مناطق

  آور هاي سرسام تورم

ي ها هافزایش هزین-

ها و  در زیرساخت گذاري سرمایه

  سیسات شهري براي شهرداريأت

استخدام افراد و نیروهاي جدید -

دهی  در شهرداري براي سرویس

تا  1370از سال (به شهروندان

نفر به سیستم  350کنون 

  ). شهرداري اضافه گشته اند

 

  پیشنهادات- 

 سازي آمادهها و مالکین به  شهري و التزام تعاونی مازاد ممانعت شدید از ادامه روند تفکیک اراضی جلوگیري و-1

  . هاي مسکونی و ارائه خدمات شهري به متقضیان پالك

و  متناسبي ها هدر تملک اراضی سهم خود و ساخت و اجرایی پروز دولتیهاي  توجه و اقدام جدي شهرداري و ارگان-2

  . سازي آنانجلوگیري از رها

  . براي شهرداري بازار زمین اي منطقهارائه مکانیسمی کارآ در جهت کسب سهوم بیشتر با توجه به قیمت -3

  . ي شهري بایر با تصویب شوراي اسالمی شهرها زمینتعیین عوارض محلی مازاد بر وضعیت فعلی بر -4

  . ازه آباد گشتهی از خدمات شهري و دولتی و اختصاص آنها به اراضی تزدای تمرکز-5

  . آن به رعایت ها طرحمسولین و الزام  مالی و اقتصاديمطالعۀ جامع - 6
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مرغوب و با ارزش شهر توسط هاي جنوبی و مناطق  و ممانعت جدي از گسترش شهر به قسمت مالیانجام مطالعات -7

  . مالکین و عناصر رانتی

  . ي شهرداريها همبتنی بر درآمدها و هزینجامع  طرح بازنگري هرچه سریعتر طرح جامع و تفصیلی شهر و تهیه-8

  . ي شاهین شهرها زمین سازي آمادههاي استان به عرصۀ تفکیک و  جلوگیري از ورود تعاونی-9

  . شاهین شهر اقتصاديو رعایت ساختار و نظام  سازي آمادهي تفکیکی و ها طرحتهیه ضوابط و مقررات براي -10

  . هاي زمین و ارائه استراتژي توسعه شهري براي آتیه شاهین شهر ها و پتانسیل تهیه بانک اطالعاتی از داشت-11

هاي اقتصادي شهر با فراهم کردن بسترهاي کالبدي به منظور  سازي و ایجاد تنوع در فعالیت ظرفیت، بسترسازي -12

  . هاي اقتصادي ي درآمدي شهرداري به جاي ورود مستقیم به عرصه فعالیتها هتقویت پای

ي ها همندي از خدمات زیرساختی شهر و میزان عارض بهره، درآمد مکتسبه، عیین عوارض براساس متغییرهاي مکانیت-13

 . )صدا و محیط زیست، آلودگی هوا( بر کیفیت زندگی شهريتحمیلی 

  . گذاري عوارض کسب و پیشه ي توسعه شهري و تشویق مشاغل مفید براي شهر در قیمتها سیاستلحاظ  -14

نگري و ایجاد انعطاف در نظام وصول عوارض کسب و پیشه براساس انتخاب مودي و به کارگیري ابزارهاي باز -15

  .انگیزشی و کارآمد در این زمینه

استقرار نظام اخذ عوارض بر عمران اراضی شهري  -16 .  

الاستفاده شهرياز اراضی و امالك ب توسط شهرداري و تصویب آن توسط شوراي شهر ارائه الیحه اخذ عوارض -17 .  
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تفکیک و توع طراحی قبل و بعد از انقالب)*قدمت مناطق شهري و پراکتش ساخت و سازها                               *)  

 
 

 

 
ي امام حسین ها زمین(و مامن بسیار فعال براي قمار زمین ساخت و ساز بدون هیچ گونه شهري خدمات عدم تفکیک اراضی و*) 

  )1383سال تفکیک 
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 2منطقۀ هشت بهشت، اتمام ساخت فاز(هاي تفکیکی و عدم اجرایی کامل پروژه بدلیل کمبود منابع مالی مغفول ماندن طرح*)

  )1376سال 

  
  

  Qoick Bird)عکس از، 1387شاهین شهر (با آتیۀ مبهم به مربعات مسکونیي شهري و تبدیل آنها ها زمینبلعیدن شدن 

  

 


