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  1388 تابستان ، 68هاي جغرافياي انساني، شماره   پژوهش
  85-102 صص

  
  

  هاي شهري كشور بازخواني عدالت در اجراي طرح
  مشهدنمونه ميدان شهدا در 

  
  شهرسازي، دانشكده شهرسازي، دانشگاه تهراناي ـ دانشجوي دكتر*هادي سعيدي رضواني

  فرشاد نوريان ـ دانشيار پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
  23/2/88:  تأييد نهايي   23/3/87: پذيرش مقاله

  
  چكيده

 اسـت ـ در اجـراي    پژوهش حاضر به بازخواني مفهوم عدالت ـ كه يكـي از اصـول شهرسـازي اسـالمي     
تـرين شـاخص عـدالت در     اي به عنـوان پايـه  » احترام به حق مالكيت   «متغير  . پردازد  هاي شهري مي    طرح

عنوان نمونة موردي مورد سنجش قرار   ها در نظر گرفته شد و در طرح ميدان شهداي مشهد به             اجراي طرح 
اي كاربردي دربـردارد و   د كه نتيجهگير هاي توصيفي ـ تحليلي قرار مي  اين تحقيق در زمره پژوهش. گرفت

بررسي روند تملك امالك در طـرح ميـدان         . آوري اطالعات آن مطالعات ميداني صورت گرفته است         در گرد 
تر از بهـاي روز امـالك بـوده           ها پايين   گذاري  دهد كه قيمت     نشان مي  1387 تا تيرماه    1382شهدا از سال    

طرفـه بـودن قـوانين تملـك          مشكل بنيادي موجود، يـك    . اند كرده  است و عموم مالكان ابراز نارضايتي مي      
هـاي شـهري      هاي اجرايي و فقدان سازوكار دقيق براي مشاركت مالكـان در طـرح              اراضي به نفع دستگاه   

در اين مقاله قانون پيشنهادي براي جايگزيني با قوانين موجـود ـ بـه نحـوي كـه روش مـشاركت       . است
در اين پيشنهاد سهم متوسط مالكـان  . دقيق كند ـ ارائه شده است هاي شهري ت مالكان را در اجراي طرح
  . درصد تعريف شده است30از ابنيه طرح جديد حدود 

  
هاي شهري، حقوق شهري، مشاركت مالكان، بافت فرسوده، طرح ميـدان             عدالت، اجراي طرح  : ها  واژه  كليد
  .شهدا

  

  مقدمه
صولي است كه بر هر فعاليـت اجتمـاعي از جملـه شهرسـازي تـأثير                انگيزترين ا   ترين و مناقشه    مفهوم عدالت يكي از مهم    
در نيمه دوم قرن بيستم عدالت بـه عنـوان هـسته اصـلي نظريـات                . اي را موجب گرديده است      گذاشته و مباحثات پردامنه   

الـب  ر ق  ايـن مفهـوم د     1990از اوايل دهه    . شد  گرا تلقي مي    ريزي ماركسيستي مطرح بود و هدف غايي مكاتب چپ          برنامه
  .هاي نظري شهرسازي وارد شد در جريان اصلي پژوهش 2و برابري 1ياصطالحاتي چون عدالت محيط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: hadisaeedi@yahoo.com 09123199069: نويسنده مسئول  

   Schwab, James C., 2006, Environmental Justice, in Planning and Urban design standards, APA, John Wiely  .ك.ن. 1
  and Sons Inc. p: 93-94. 

  www.unescap.org/huset/gg/governance.htm  .  ك.ن. 2
Wheeler, Stephen M., 2004, Planning for sustainability: creating livable, equitable, and ecological communities, 
Routledge, New York. p: 60-65. 
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جا كـه عـدالت يكـي از          هاي نظري شهرسازي چقدر به مفهوم عدالت پرداخته شده، از آن            پژوهشكه در     از اين   فارغ
توان بـه بررسـي       صول اسالمي است، مي   سازي احكام و ا     اصول قطعي اسالمي بوده و نظام سياسي كشور نيز مدعي پياده          

تري از تناسب شهرسازي كشور با اصـول    هاي شهري كشور پرداخت تا درك دقيق        ميزان رعايت اين اصل در اجراي طرح      
اختالف نظرهاي  » شهرسازي اسالمي «در مورد وجود    . علمي و در عين حال با يكي از اصول مسلّم اسالمي، حاصل شود            

پيـشنهاد   )Hourani, 1970 (هـوراني . كارگيري آن موافق نيـستند  ري از پژوهشگران اساساً با بهزيادي وجود دارد و بسيا
سـخن  » هاي اسالمي شهر در سرزمين  «جاي استفاده از اصطالح شهرسازي اسالمي يا شهر اسالمي از واژه              كند كه به    مي

معتقدند كه ) Mortada, 2003(مرتضي  و هشام )Hakim, 2004(با اين حال برخي مانند بسيم سليم حكيم . گفته شود
  .وجو كرد گر توسعة شهر در فقه اسالمي جست ول هدايتصعنوان ا توان مفاهيمي را به مي

 اما درباره اينكه اصـل عـدالت يكـي از            هرچند كه در مورد وجود شهرسازي اسالمي اختالف نظر زيادي وجود دارد،           
عدالت . ليل تأكيدات صريح متون اسالمي ـ ترديد چنداني وجود ندارد د رهنمودهاي اسالم براي ساماندهي شهر است ـ به 

در اسالم پايه و اساس هرگونه فعاليت اجتماعي است و از آنجا كه شهرسازي نيز نوعي فعاليت اجتماعي براي شكل دادن                     
  .ي استهاي اسالم آيد، منظور كردن اصل عدالت در شهرسازي از تأكيدات آموزه شمار مي به فضاي زندگي به

در گام دوم بـه طـرح       . كوشد در قدم اول نگاهي كوتاه به جايگاه اصل عدالت در اسالم داشته باشد               نوشتار حاضر مي  
طـور مـستند جايگـاه عـدالت را در اجـراي              در مرحلـه سـوم بـه      . پردازد  سازي اصل عدالت در شهرسازي مي       موضوع پياده 

در نهايـت   . دهـد   كيـه بـر مـدارك و قـوانين موجـود نـشان مـي              هاي شهري كشور با مطالعة يك نمونه موردي با ت           طرح
  .ها ارائه شده است پيشنهادهايي براي رعايت بيشتر اين اصل در شهرسازي اجرايي كشور از طريق اصالح قوانين و رويه

  
  بيان مسئله

 رعايـت عـدالت در   )وم جايگاه اصل عدالت در شهرسازي اسالمي؛ بعـد د )بعد اول: نوشتار حاضر داراي دو بعد اصلي است   
هاي حاكم بر  اي براي رويه تواند نمونه طرح مذكور مي. طور نمونه در طرح ميدان شهدا   هاي شهري كشور و به      اجراي طرح 

گـذاري كـالن در حـال اجراسـت و            هاي شهري باشد، زيـرا در مقياسـي وسـيع و بـا سـرمايه                تملك اراضي در ساير طرح    
  .يز با خود داردهاي قانوني مراجع رسمي را ن حمايت

  : بندي كرد توان چنين دسته هاي پژوهش حاضر را مي پرسش
  مفهوم عدالت در شهرسازي اسالمي چه جايگاهي دارد؟ .1
 در اجراي طرح ميدان شهداي مشهد، به چه ميزان عدالت رعايت شده است؟ .2
 تـا اصـل عـدالت بهتـر     هاي شهري كشور اعمال كرد هاي اجراي طرح توان در قوانين و رويه     چه تغييراتي را مي    .3

 رعايت شود؟
از آنجا كه مفهوم عدالت داراي جوانب متعدد است، بـراي ارزيـابي ميـزان رعايـت آن در يـك طـرح شـهري بايـد                           

لت، شاخص احترام به حق مالكيت      در اينجا براي تحديد موضوع و جزئي كردن مفهوم عدا         . هايي عيني تعيين كرد     شاخص
هـاي   روشن است كه بنيان رعايت عدالت در جوانـب مختلـف طـرح       . شود  نظر گرفته مي  عنوان معرّف رعايت عدالت در       به

از اين رو  . وكار آنهاست   شهري از مرحله تهيه طرح تا اجرا، همان محترم شمردن حق مالكيت اهالي، حق سكونت و كسب                
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 )نمونه ميدان شهدا در مشهد(هاي شهري كشور  بازخواني عدالت در اجراي طرح

  

87

 لذا اين مقاله بـا اذعـان        .هاي شهري، نحوة برخورد با مالكان است        توان گفت كه اولين شاخص رعايت عدالت در طرح          مي
  .پردازد مي» احترام به حق مالكيت«ها يعني  هاي ديگر براي ارزيابي عدالت، تنها به يكي از اين شاخص به وجود شاخص

  
  اهداف تحقيق

  :هاي زير بيان شده است اهداف پژوهش حاضر در گزاره
  .هاي شهري كشور ارزيابي ميزان رعايت عدالت در اجراي طرح .1
هاي شهري قرار  شان در محدودة طرح عواملي كه تا حدي موجب نارضايتي شهرونداني است كه زمين يابي    ريشه .2

 .گيرد مي

منظـور رعايـت عـدالت در         ها و قوانين شهري بـه       تدوين سازوكاري عملي براي ايجاد تغييرات مورد نياز در رويه          .3
  .هاي توسعه شهري كشور اجراي طرح

  
  روش تحقيق

رعايت اصل عدالت در (، روش اسنادي مورد استفاده قرار گرفته و در بخش دوم )وي اصل عدالت واكا(در بخش اول مقاله     
روش ارزيابي مـورد اسـتفاده      ) ها  نحوه برخورد با مالكيت   (با تعريف يك متغير عيني در سنجش عدالت         ) طرح ميدان شهدا  

ع در طرح و مصاحبه بـا مجريـان طـرح           بوده است كه طي آن تحليل محتواي اسناد و مدارك مربوط به تملك اراضي واق              
ايـن  . كند، داراي روش نمونه موردي نيز هـست         يك نمونه را پژوهش حاضر از آن رو كه بررسي مي          . صورت گرفته است  

آوري اطالعـات آن   اي كاربردي دربردارد و در گرد گيرد كه نتيجه هاي توصيفي ـ تحليلي قرار مي  تحقيق در زمرة پژوهش
  .رت گرفته استمطالعات ميداني صو

  
  اصل عدالت در متون اسالمي

پردازيم كه جايگاه عـدالت در متـون اسـالمي كجاسـت و          براي پاسخ به اولين پرسش تحقيق، ابتدا به بررسي اين امر مي           
تـرين منبـع تعـاليم اسـالم يعنـي قـرآن              ريشه اصلي مباحث مربوط به عدل را بايد در اصـلي          . اهميت آن چه ميزان است    

شده در تعاليم قرآني يعني عدل تكويني، عدل تشريعي، عدل اخالقي و عـدل               با توجه به انواع عدل مطرح     . وجو كرد   جست
، 1357مطهـري،   (دهـد     بيني قرآني را عدل تشكيل مـي        توان به اين اصل اساسي دست يافت كه پاية جهان           اجتماعي، مي 

  :شود  به برخي از آنها اشاره ميدر اين زمينه آيات فراواني در قرآن كريم ذكر گرديده است كه). 35
  )90/ نحل (انَّ اهللا يأمرُ بالعدلِ و اإلحسانِ و إيتĤي ذي القُربي 

ترجمه محمد مهدي فوالدونـد؛     (دهد    در حقيقت، خداوندي به دادگري و نيكوكاري و بخشش به خويشان فرمان مي            
1376.(  

تَعدِلوا إعدِلوا هو أقرَب لِلتَّقـوا و        القِسطِ و اليجرِ منَّكُم شَنئانُ قومٍ علي ألّ       يĤ أيها الّذينَ آمنوا كونوا قوامينَ لِلّهِ شُهدآء بِا        
  )8/ مائده (اتَّقوا اهللاَ أنَّ اهللاَ خَبيرٌ بِما تَعملونَ 
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 به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشـمني گروهـي،            ]و[ايد، براي خدا به داد برخيزيد         اي كساني كه ايمان آورده    
تر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچـه انجـام                عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك      . را بر آن دارد كه عدالت نكنيد      شما  
  ).1376ترجمه فوالدوند؛ (دهيد، آگاه است  مي

طـور عـام و در حقـوق مـردم ـ كـه حـق مالكيـت و          وجوب يا ضرورت به كار بستن عدالت را به» إعدلوا«فعل امر 
  1 .دهد طور خاص نشان مي ز آنهاست ـ بهسكونت هم ا

  )25/ حديد (لقد أرسلنا رسلَنا بِالبيناتِ و أنزلنا معهم الكتاب و الميزانَ لِيقوم النّاس بالقِسطِ 
يل آشكار، روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو فرود آورديم تا مـردم بـه انـصاف        ال پيامبران خود را با د     ]ما[به راستي   

  ).1376ترجمه فوالدوند؛ (خيزند بر
انّ : فرمايـد   سوره هـود مـي  56خداوند در آيه . عنوان يكي از صفات فعل الهي مطرح است  در تفكر اسالمي، عدل به    

يعني بر همه صـفات، كـردار، گفتـار، قـضا و قـدر و               ). به راستي پروردگار من بر راه راست است       (ربي علي صراط مستقيم     
  ).23، 1381زاده،  زاده و نقي امين(عدالت است و از افراط، تفريط و جور مبرّي است مشيت بر طريقه عدل و 

موارد سفارش به عدل و قسط در قرآن كريم و روايات پيامبر و ائمه بسيار فراوان است، به نحوي كه خـود موضـوع                        
 اصـل عقيـدتي    5يكي از   » اوندعدالت خد «دانيم    سالم تاكنون منشأ تحقيقات و كتب متعددي بوده و چنانكه مي          اعدل در   

اي بـراي روابـط       عنـوان پايـه    توان نتيجه گرفت كه عدالت در اسـالم بـه           از همين مختصر كه در اينجا ذكر شد، مي        .است
تـرين و     شود و حاكم مسلمان ملزم بـه رعايـت دقيـق آن حتـي در جزئـي                  اجتماعي در جامعة مسلمانان در نظر گرفته مي       

  .اره جامعه و ايفاي كامل حقوق مسلمانان استترين امور مربوط به اد كوچك
  

  عنوان يكي از اصول شهرسازي اسالمي عدالت به
رعايـت عـدل در ايجـاد يـك        . عنوان ويژگي بارز فعل الهي و اصـل اساسـي اسـالم اسـت               شهر اسالمي تجليگاه عدل به    

اي كه بهتر از آن ممكن         گونه مجموعه زيستي همانا انتخاب مكان و واگذاري نقشي خاص به هر عضو مجموعه است، به              
يابي مطلوب عناصر شهري و       از طريق مكان  :  درخور توجه است از جمله     ها  جنبهدر شهر اسالمي، عدالت از بسياري       . نباشد

هاي رواني و جسماني انسان،       مجاورت متناسب و متجانس آنها، از طريق تناسبات مطلوب بين ابعاد فضا و كالبد با ويژگي               
ها و فقدان امكان تجـاوز بـه حقـوق ديگـران، از                انسان بر ساختة خويش، از طريق تسهيل ارتباط انسان         از طريق رجحان  

طريق ايجاد تعادل بين طبيعت و مصنوع انسان و از طريق ايجاد تعادل بين عملكردهاي پاسخگو بـه نيازهـاي معنـوي و                    
كننـدگان در اجـراي       عايت حق تمام افراد و اسـتفاده      از طرف ديگر، عدالت به معناي ر      ). 55،  1378زاده،    نقي(مادي انسان   

  . هاي شهري است طرح
كند به    بسيم سليم حكيم نيز آنجا كه صحبت از اصول و رهنمودهاي رفتاري اسالم در شكل دادن به كالبد شهر مي                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي موشكافانة پدربزرگ دانشورم آقاي دكتر محمدمهدي ركني ـ كه عالوه بر حق پـدري، حـق معلمـي نيـز بـر        در اين بخش، از راهنمايي. 1

  .ام مند شده گردن من دارند ـ بهره
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 مربـوط بـه     اصـل زيـان و ضـرر، حقـوق        . گيـرد   د كه بسياري از آنها در ذيل اصل عدالت قرار مـي           داررهنمودهايي اشاره   
همگي به اصـل عـدالت در       ) 38-42،  1381حكيم،  (برداري اوليه، احترام به مالكيت ديگران و عدم جواز انسداد معبر              بهره

  .شهرسازي شهرهاي مسلمانان توجه دارند
اي براي روابط اجتماعي جامعه است، مبنـايي بـراي            گونه كه پايه    توان گفت كه اصل عدالت همان       به اين ترتيب مي   

آيد، زيرا شهرسازي در بنيـاد خـود    شمار مي هاي اسالمي نيز به   هاي شهري در شهرهاي سرزمين      رسازي و اجراي طرح   شه
  .دادن به فضاي زندگي است فعاليتي اجتماعي براي شكل

  
  ميدان شهداي مشهد

  مشخصات طرح
گـردد و پـيش از        بـازمي ) 1310احتمـاالً دهـه     ( شمـسي    14سابقه احداث اين ميدان به دوره پهلوي اول يعني اوايل قرن            

در شـمال   (آبـاد      با تلفيق سه طرحِ ميدان شهدا، محـدوده هـشت          1381در سال   . معروف بود » ميدان مجسمه «انقالب به   
تهيه طرح جديد ـ كه دربرگيرندة محـدوده وسـيعي از بافـت     ) در جنوب غربي ميدان(الزمان  و محور صاحب) غربي ميدان

 ويرايش نهـايي طـرح ارائـه و    1382ماه  آغاز شد و در دي» طرح بزرگ ميدان شهدا «مركزي مشهد است ـ تحت عنوان 
 شروع شده است و با سـرعت فعلـي،          1383اجراي طرح از ابتداي سال      ). 3،  1382مهندسين مشاور باوند،    (تصويب گرديد   

  . خاتمه يابد1394شود كه در سال  بيني مي پيش
  

 حرم

شيرازي

صفوي

سي
طبر

را ه  آهن

يع
ه رب

واج
خ

ميدان
شهدا

توحيد

آبكوه

بازار رضا

0                      1 km  

گ
ار

خسروي نو

  
  موقعيت ميدان شهدا در بافت مركزي مشهدنقشه . 1شكل 

  با برخي تغييرات1380هاي هوايي سال  برداري خراسان از عكس هاي پوششي مشهد، سازمان نقشه  نقشه:منبع       
  

هاي ارتباطي مهـم شـهر مـشهد          و در تقاطع شريان   ) ع(موقعيت ميدان شهدا در يك كيلومتري غرب حرم امام رضا           
كه به حرم مطهر امـام رضـا        ) شرق(شيرازي يا باالخيابان    : گردند اينها هستند    ه به ميدان شهدا منتهي مي     معابري ك . است
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كه به آرامگـاه خواجـه ربيـع        ) شمال غرب (رسد، خواجه ربيع      آهن مي   كه به راه  ) شمال شرق (نژاد    گردد؛ هاشمي   منتهي مي 
كه به دانشكده علوم پزشكي     ) جنوب غرب (دد، دانشگاه   گر  كه به ميدان فردوسي منتهي مي     ) غرب(شود، توحيد     متصل مي 

. گـردد  كه به پايانه مسافربري مشهد متصل مي) جنوب شرق(رسد و در نهايت امام خميني يا ارگ  مشهد و كوهسنگي مي  
  . ساله دارد70در ضلع جنوبي ميدان ساختمان شهرداري قرار دارد كه قدمتي 

  : شامل سه بخش اصلي است هكتار مساحت دارد كه4/23اين طرح حدود 
   هكتار؛8/13طرح ويژه ميدان شهدا حدود ) الف
   هكتار؛5/4حدود ) غرب ميدان(آباد  محدوده هشت) ب
   1. هكتار1/5حدود ) جنوب غربي ميدان(الزمان  طرح ويژه خيابان صاحب) پ
  .ه گرديده است ارائ2تر از مشخصات طرح، نقشه شهرسازي اين طرح در شكل  منظور يافتن دركي دقيق به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازمان فضايي طرح جديد ميدان شهدا. 2شكل 
   مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا با تغييرات:منبع           

  

  چگونگي آزادسازي اراضي مورد نياز طرح
ه طور كلي روش اصلي آزادسازي اراضي، تملك قطعات بوده و سازوكار روشني بـراي مـشاركت مالكـان در طـرح ديـد                        به

آوري اطالعـات     جمـع ) 2تطابق ملك با محدوده طرح و تـشكيل پرونـده؛           ) 1: مراحل تملك بدين شرح است    . نشده است 
مـذاكرات  ) 5صدور دعوتنامه براي مالك و اعـالم بـه وي؛           ) 4بررسي و تعيين قيمت مبناي خريد؛       ) 3ها؛    ملك و استعالم  
نـويس    توافـق بـا مالـك و تهيـه پـيش          ) 8ماهـه؛     امه قانوني يك  دعوتن) 7اعالم نظر هيئت كارشناسي؛     ) 6اوليه با مالك؛    

كه مالـك نظـر هيئـت كارشناسـي را نپـذيرد، بعـد از                 درصورتي. انجام مفاد موافقتنامه  ) 10عقد موافقتنامه؛   ) 9موافقتنامه؛  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقش جهاني دگـرم آرزوسـت،      «،  1387ي، هادي،   سعيدي رضوان . ك.براي كسب اطالعات بيشتر در خصوص مشخصات طرح ميدان شهدا ن          . 1
  .1387، پاييز 60، فصلنامه آبادي، شماره »تحليل طرح جديد ميدان شهدا
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ت و حكـم    صندوق ثبـ  ) 3ابالغ به مالك؛    ) 2تعيين هيئت كارشناسي دادگستري؛     ) 1:  اين مراحل طي خواهد شد     7مرحله  
 به اين ترتيب اگر كسي موافق قيمت پيشنهادي هيئـت           1.اجراي حكم تخليه  ) 5تنظيم سند به نام شهرداري؛      ) 4دادستان؛  

كارشناسي دادگستري نباشد و يا حتي به غير از فروش، گزينة ديگري مانند مشاركت در طرح را در نظر داشـته باشـد، بـا                         
در . واهد شد و سند ملك او از طرف دادگستري به نام شهرداري خواهد شـد              ارجاع بهاي زمينش به صندوق ثبت مواجه خ       

  .گيرد هاي حقوقي اين رويه مورد بحث و نقد قرار مي ادامه، پشتوانه
  

  مواد قانوني تملك اراضي
 از  مديريت اجرايي ميدان شهدا در مكاتباتي كه با مالكان اين محدوده داشته، به دو قانون استناد كرده اسـت كـه بخـشي                      

  : شود آنها براي روشن شدن موضوع عيناً ذكر مي
قـوانين و مقـررات      (28/8/1370ها مـصوب      قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي مورد نياز شهرداري         

  )369 و 368 ،1385مربوط به شهرداري، 
ضي قانوني مردم هـستند،     ها مجاز به تملك ابنيه، امالك و ارا          در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري       :ماده واحده 

  .در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، امالك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود
 و مورد وثوق كه يك نفر بـه انتخـاب            قيمت روز را هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري           :1تبصره  

رأي اكثريت هيئت   . كند  احب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين است، تعيين مي          شهرداري، يك نفر به انتخاب مالك يا ص       
  .االجراست مزبور قطعي و الزم

تعيـين  .... ]اجرايـي [ماه از تاريخ اعـالم دسـتگاه           هرگاه مالك، كارشناس خود را حداكثر ظرف مدت يك         :4تبصره  
تاريخ مراجعه شهرداري به دادگاه، نسبت به تعيـين         روز از    15دادگاه صالحة محل وقوع ملك، حداكثر ظرف مدت         .... نكند

  .ورزد كارشناس اقدام مي
هـاي عمـومي، عمرانـي و نظـامي           اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه           

  )13/12/1358-10204روزنامه رسمي شماره  (17/11/1358دولت مصوب 
مـشابه واقـع در   ... اي عادله روز تقويم اراضـي و ابنيـه و تأسيـسات     مالك تعيين قيمت عبارت است از به      : 5ماده  

 .حوزه عمليات طرح، بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها

 در مواردي كه ملك، محل سكونت يا اعاشه مالك باشد، عالوه بر بهاي عادله، صدي پـانزده بـه قيمـت     :1تبصره  
  .ملك افزوده خواهد شد

 كه دستگاه اجرايي مقتضي بداند و درصورت رضـايت مالـك، عـوض اراضـي تمليـك شـده از              در مواردي   :6ماده  
در اين صورت نيز تعيين بهاي عـوض و معـوض بـه    . كند به مالك واگذار مي... اراضي مشابه ملي يا دولت متعلق به خود    

  .عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مـشهد  » ره طـرح « اسـت كـه از دفتـر    1385اطالعات اين قسمت برگرفته از گزارش عملكرد تملك در محدوده ميدان شـهدا در آذرمـاه    . 1
  .ا دريافت شده استعنوان عامل چهارم پروژه ميدان شهد به

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

92 1388 تابستان ، 68هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

ه جاي پرداخت حق كسب و پيشه، در صورت رضايت صاحب حق، تعهد كنـد                دستگاه اجرايي مجاز است ب     : 7ماده  
  .كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار كند

مجـاز نيـست، مگـر آنكـه در اثـر           ... تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالك قبل از انجام معامله               : 8ماده  
در ايـن   . انجـام معاملـه قطعـي ممكـن نگـردد         ... ز انجام معامله، مجهول بودن مالـك و         موانعي از قبيل استنكاف مالك ا     

  :شود  جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح ذيل اقدام مي]منظور به[صورت، 
 دوم  براي انجام معامله مراجعه نكند، مراتب براي بـار        ... چنانچه مالك ظرف يك ماه از تاريخ اعالم دستگاه اجرايي           

تعيين شده است، بـه     ...  روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق نظر هيئت كارشناسي             15اعالم و پس از انقضاي      
شود و دادستان محل يا نماينـده وي سـند انتقـال را امـضا                 ميزان و مساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع مي          

  .خواهد كردكند و ظرف مدت يك ماه به تخليه و خلع يد اقدام  مي
  
  هاي اجرايي رويه
هاي اجرايي حاكم بر روند تملك اراضي در محدوده ميدان شهدا طي مكاتبات رسمي به مشخـصات ذيـل مـنعكس                       رويه

  :گرديده است
هاشمي به آقاي مقدم، معاونت ارتباطـات مردمـي دفتـر مقـام      نامة شهردار وقت مشهد، مهندس سيدهاشم بني   ) الف

  .22/5/85 به تاريخ 29957/21 معظم رهبري، به شماره
نامه مدير اجرايي وقت طرح ميدان شهدا، مهندس آفاق اسالميه به آقاي اصغري، مديريت ارزشيابي، بازرسـي و                  ) ب

 بـه تـاريخ   12805/16، بـه شـماره      ]براي انعكاس به استانداري خراسان رضوي     [پاسخگويي به شكايات شهرداري مشهد      
24/12/85.  

  : شده شهرداري كه در مكاتبات فوق آمده به شرح ذيل استرويه رسمي و اعالم 
كند تا پـس از انجـام         منظور خريد امالك واقع در طرح، بدواً مبادرت به دعوت از مالكان مي              شهرداري مشهد، به   .1

شـده در سـه مرحلـة بيعانـه،           توافقات الزم، نسبت به انعقاد قرارداد خريد اقدام شود و براساس آن، مبلـغ توافـق               
  گردد؛ ل و تنظيم سند انتقال رسمي در وجه مالكان پرداخت ميتحوي

صالح در امر تعيين ميزان سـرقفلي و يـا            هاي توافقيِ نظر كارشناسان رسمي دادگستري ذي        اساس تعيين قيمت   .2
 ارزش ملك اعم از عرصه و اعيان است؛

كارشناسـان رسـمي    نظـر هيئـت سـه نفـرة           درصورت عدم توافق با مالكان، براساس مقـررات موضـوعه، جلـب            .3
گيرد و نظريه ابرازي اكثريت آنهـا بـراي طـرفين             دادگستري براي تعيين حقوق قانوني مالكان موردنظر قرار مي        

 االتباع است؛ الزم
چنانچه موضوع از طريق جلب توافق يا نظريه هيئت سه نفرة كارشناسان رسمي دادگـستري بـه نتيجـه نرسـد،                      .4

ارجاع امر به دادگستري، با توجه به ضـرورت و فوريـت اجـراي طـرح، بـه                  ناچار تملك قانوني ملك از طريق         به
 گيرد؛ عنوان آخرين گزينه اجرايي، مورد اقدام قرار مي

اند در تعيين قيمت امالك و حقوق مردم، اوالً بهاي عادلـه روز ملـك    كارشناسان رسمي دادگستري قانوناً مكلف    .5
ست بدون در نظرگرفتن تأثيرات مثبت يا منفي اجراي طرح، انجـام            باي  گذاري آنها مي    را لحاظ كنند و ثانياً قيمت     

 .گيرد
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ه   عالوه بر روش اعالم شدة فوق كه منطبق بر دو قانوني است كه در قسمت قبل ذكر گرديد؛ روش    هـاي   ها يـا رويـ
عكس گرديـده  آيـد مـن   اي نيز وجود دارد كه تاحدي در شكايات و اعتراضات مالكان كه در ادامـه مـي           غيررسمي و نانوشته  

  .است
  

  شكايات و اعتراضات مالكان
گذاري امالك واقع در طرح، اعتراضات و شـكاياتي از            ، نسبت به نحوه قيمت    1382از ابتداي شروع تملك اراضي در سال        

.  مجلس، دفتر رهبري، ديوان عدالت اداري، استانداري و نمايندگان مجلس واصل شد            90طرف مالكان به كميسيون اصل      
اي كه مشخصات آن ذكر گرديد، مجبور به پاسخگويي بـه دفتـر                شهرداري مشهد در قالب دو نامه      1385 در سال    تا اينكه 

  . رهبري و دفتر پاسخگويي به شكايات استانداري خراسان رضوي شد
  : بخشي از اسناد شكايت اهالي به نحوة تملك اراضي ميدان شهدا بدين شرح است

امالك از سوي كارشناسان رسمي دادگستري به كانون كارشناسان رسمي          ي  گذار  ن به قيمت  انامه اعتراض مالك   .1
   است؛ 1385نامه احتماالً اوايل سال    تن از ساكنان محدوده ميدان شهدا رسيده، تاريخ47تهران كه به امضاي 

 تـن از سـكنه رسـيده اسـت؛ در تـاريخ             16نامة اعتراض مالكان به استاندار خراسـان رضـوي كـه بـه امـضاي                 .2
 ؛25/1/1386

 22 كه به نقد عملكرد شهرداري مشهد پرداخته و به امـضاي             1384اي به ديوان عدالت اداري در سال          شكواييه .3
 تن از مالكان رسيده است؛ 

هاي فردي مالكان به مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا كه در آن شرايط واگذاري زمين و نحـوه مـشاركت       نامه .4
 .1386 و 1385پيشنهادي ذكر گرديده است؛ در سال 

 : اهم محتواي مكاتبات فوق به شرح ذيل است

هـاي مجـاور    پنجم قيمت مغـازه  ها يك  ها بسيار غيرعادالنه است و در مواردي مغازه         ها و مغازه    گذاري خانه   قيمت )1
براي ما سقف قيمت    «: گويند  كارشناسان رسمي دادگستري در جواب اعتراضات مالكان مي       . اند  گذاري شده   قيمت
  ؛»شده استتعيين 

 ي متـر و گـاه     50شهرداري عالوه بر تملك اراضي قرار گرفته در سطح معبر، امالك حاشيه معبـر را تـا عمـق                     )2
كند تا واحدهاي تجاري و مسكوني را بسازد و از محـل آن درآمـد كـسب كنـد، بـدون اينكـه                         بيشتر، تملك مي  

كه بسيم سليم حكيم    » برداري اوليه   بهرهحقوق  «دقيقاً مخالف اصل    (مالكان اوليه را در سود حاصل شريك كند         
 ؛)كند عنوان يكي از اصول شهرسازي اسالمي مطرح مي به

مديريت اجرايي طرح، به مالكاني كه بعضاً از مسائل حقوقي كمتر آگاهي دارند يـا اينكـه اساسـاً سـواد چنـداني                        )3
فقط امـضاي مالـك را پـاي برگـه          كند كه     دهد و حداكثر تالش خود را مي        ندارند، به اندازه كافي اطالعات نمي     

جلـسة سـاده اسـت امـضا           اين موافقتنامه را به گمان اينكه يك صورت        ،بسياري از افراد  . توافقنامه فروش بگيرد  
 اند، اما ديگر راه بازگشت ندارند؛  شوند كه چه اشتباهي كرده اند و بعداً متوجه مي كرده
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هاي متعدد، آگاهي و اخطـار تملـك و نهايتـاً اخطاريـه               كوشد از طريق ارسال احضاريه      مديريت اجرايي طرح مي    )4
 .گذاري، مالكان را مجبور به واگذاري زمين خود كند دادگستري مبني بر معرفي كارشناس رسمي براي قيمت

روش مديريت طرح براي وادار كردن غيرمستقيم مالكاني كه مقاومت بيشتري براي واگذاري ملك خود داشـته                  )5
وكـار    كند تا عبور و مرور و ادامه سكونت يـا كـسب             تملك و تخريب مي   ر را   وهاي مجا   كباشند، آن است كه پال    

 براي مالكان غيرممكن گردد و آنها مجبور به واگذاري ملك خود شوند؛ 
 هاي احداثي بر روي زمين خود هستند؛  لكان خواهان مشاركت در پروژهام )6
و هرچند كه پس از مدتي مجبور به واگذاري زمين خـود            دانند    مالكان روند فعلي تملك اراضي را غيرعادالنه مي        )7

  .بي به اين معامله ندارندلگردند، رضايت ق
  
  هاي پيش روي مالكان گزينه

هـاي احـداثي      طبق اطالعات دريافتي از مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا، تاكنون موردي از مشاركت مالكـان در پـروژه                 
  :1 است1 در طرح ميدان شهدا وجود داشته به شرح جدول 1386تير  31نحوه مشاركتي كه تا . وجود نداشته است

  هاي بخش خصوصي در طرح ميدان شهدا انواع مشاركت. 1جدول 
  سهم شهرداري  كننده سهم مشاركت  شروع مشاركت  پروژه موردنظر  طرف مشاركت

  1384  آباد مجموعه هشت  بنياد تعاون ناجا

احداث سه پروژه بازار روز، هتل      
ــع تجــــ  .  اري اداريو مجتمــ

 ميليــارد تومــان 4/20پرداخــت 
  منظور تملك اراضي به

اجراي شبكه معابر و فضاي سبز      
و دريافت زمين از بنياد مزبـور در   
انتهاي خيابان جامي و باغ خوني      

   ميليارد تومان10به ارزش حدود 
شركت 

گذاري كوه  سرمايه
  2نور

ســــاختمان تجــــاري 
شــمال شــرقي ميــدان 

  )AC05بلوك (
هـاي تملـك و       پرداخت هزينـه    1386ت ارديبهش

  AC05 اجراي بلوك

اجراي شبكه معابر و فضاي سبز      
ــودن در  ــريك ب ــد 24و ش  درص

  بناي پروژه

سازان  شركت انبوه
هـاي تملـك و       پرداخت هزينـه    1386ارديبهشت   الزمان مجموعة صاحب  هشتم

  هاي باقيمانده اجراي بلوك

اجراي شبكه معابر و فضاي سبز      
 درصـد   7/17 و شريك بـودن در    

  ها بناي پروژه

فروش اوراق 
  مشاركت

چند بلوك در مجموعه    
ــهدا و  ــدان شـــ ميـــ

  الزمان صاحب

  1384سال 
  ) ميليارد تومان20(

  1385سال 
  ) ميليارد تومان30(

 ميليـارد تومـان بـا       50مجموعاً  
ــاالنه   ــود س ــد و 5/15س  درص

هاي    درصد بلوك  50شراكت در   
  مورد نظر 

 دريافت وجـه اوراق مـشاركت و      
 درصـــد 50شـــريك بـــودن در 

  ها ماندة پروژه باقي

گذاران عمده يا نهايتـاً مـشاركت    مشاركت سرمايه  گردد، مشاركت موردنظر مجريان طرح،   گونه كه مشاهده مي     همان
روشي كـه مجريـان طـرح       . پذيرد و نحوه مشاركت مالكان تعريف روشني ندارد         مردم از طريق اوراق مشاركت صورت مي      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1386 تير 13در تاريخ ) معاون عمراني مديريت اجرايي طرح ميدان شهدا(برگرفته از مصاحبه با آقاي مهندس مددي . 1
 AC05، آگهـي عرضـه سـهام پـروژه تجـاري            9، صـفحه    1386 تير   23،  16745روزنامه خراسان، شماره    . ك.براي كسب اطالعات بيشتر ن    . 2
  ).ان شهدابلوك شرقي داخل ميد(
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 )نمونه ميدان شهدا در مشهد(هاي شهري كشور  بازخواني عدالت در اجراي طرح

  

95

گذاري ملك و پروژه آتي در محل وقوع ملـك در زمـان حاضـر از طريـق                     ارزش  كنند،  الكان پيشنهاد مي  براي مشاركت م  
 از آنجا كه طبق اين روش 1.شان در پروژه آتي است كارشناسان رسمي و شريك كردن مالكان به نسبت ارزش فعلي زمين

پروژه آتي خواهد بود، اغلب مالكـان رغبتـي بـه           ويژه واحدهاي تجاري بسيار كمتر از ارزش مبناي           عمالً ارزش زمين و به    
صورت فـردي در پـروژه مـشاركت     ها مشاهده شد، مالكان به گونه كه در جدول مشاركت انتخاب اين گزينه ندارند و همان   

  .اند نداشته
 تعـداد تـا   پالك است كه از اين  713، كل قطعات واقع در طرح       2طبق اطالعات برگرفته از مصاحبه با مجريان طرح       

بندي  اين در حالي است كه طبق برنامه زمان. مانده است  قطعه باقي306 قطعه تملك شده و    407 معادل   1386 خرداد   31
پـذيرفت    فقـط عمليـات اجـرا انجـام مـي     1386يافت و از سـال    پايان مي1385مشاور طرح، عمليات تملك بايد در سال  

دليل مقاومـت مالكـان و عـدم          زادسازي اراضي به  آأخير در عمليات    گر ت   اين امر نشان  ). 34،  1382مهندسان مشاور باوند،    (
 مديريت اجرايـي طـرح تنهـا توانـسته اسـت            1385اي بوده كه در سال        اين روند به گونه   . تمايل به واگذاري امالك است    

شـمار   اي منفـي در كارنامـه مجـري طـرح بـه             يافته براي تملك اراضي را جذب كند؛ كه خود نكته          نصف اعتبار اختصاص  
  .آيد مي

تنكاف مالكان از واگذاري زمين خود، ارجاع وجـه ملـك بـه صـندوق ثبـت      سدليل ا   مورد به  5 معادل   1386تا تيرماه   
 اما پيش از ارجاع وجه ملك به          مورد عدم توافق با مالكان در مهلت يك ماهه قانوني وجود داشته،            15وجود داشته است و     

نكتـة  . شـوند   ين ترتيب مالكان در نهايت مجبور به واگـذاري زمـين خـود مـي              به ا . صندوق ثبت، توافق حاصل شده است     
هاي بزرگ شـهري رقـم بـسيار           ساير طرح  در مقايسه با  )  درصد 2/1(درخور توجه اينكه اين ميزان ارجاع به صندوق ثبت          

  .تر است ها شرايط مالكان بسيار ناعادالنه دهد و در ساير طرح پاييني را نشان مي
  

  عدالت در اجراي طرح ميدان شهداجايگاه اصل 
آن است كه وضع كـسي كـه زميـنش در           » عدالتِ مطلوب «هاي اسالمي و نيز راهبردهاي مقبول شهرسازي،          طبق آموزه 

گردد، اين است كه وضع كـسي كـه            كه رعايت نكردن آن ظلم محسوب مي       »حداقلِ عدالت «طرح است، بهتر شود؛ ولي      
  .اش بدتر نشود از وضع كنوني  زمينش در طرح است،

دهند، هرچند كـه عـدالت    هاي دولتي مي قوانيني كه اجازه تملك امالك و ابنيه شهروندان را به شهرداري و سازمان           
كم به كـسي   اند كه دست نحوي تنظيم شده گيرند، اما به مطلوب را ـ در مفهومي كه در اين نوشتار تعريف شد ـ ناديده مي  

مـصوب  ... اراضـي و امـالك       اليحه قانوني نحوه خريد و تملك        5وقتي در ماده    . ودظلم نشود و حداقلِ عدالت رعايت ش      
... مالك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيـه و تأسيـسات                  «شود كه      ذكر مي  17/11/1358

عناست كه وضعيت مالك نبايـد      ، بدان م  »نهادر نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آ       مشابه واقع در حوزه عمليات طرح، بدون        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1385هاي احداثي ميدان شهدا، دي  نامه اجرايي تملك به روش مشاركت در پروژه آيين. ك.ن. 1
  . 1386 تير 31در تاريخ ) مدير اقتصادي ره طرح در طرح ميدان شهدا(برگرفته از مصاحبه با آقاي مهندس سيدمرتضي سيدان . 2
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ه  . شود  بدتر شود هرچند كه از ديدگاه پژوهش حاضر، اين عين عدالت نيست، اما ظلم هم تلقي نمي                 هـاي موجـود      اما رويـ
ناچار بـه     اند نتوانند معادل همان ملك را تهيه كنند و به           شان را واگذار كرده     موجب گرديده است كه اغلب افرادي كه ملك       

  .اند ي شدهكمتر از آن راض
در طرح ميـدان شـهدا و بافـت         (وسيلة شهرداري     در پي اعتراضات و شكايات متعدد مردمي به روند تملك اراضي به           

 مواردي را به طور شـفاهي بـه اسـتاندار           1386رهبري در سفر خود به مشهد در نوروز         معظم  ، مقام   )اطراف حرم امام رضا   
به شماره  ) هاشمي  بني(اي به شهردار وقت مشهد        نيز طي نامه  ) زاده  مديمح(خراسان رضوي اعالم كردند و استاندار وقت        

محتواي اين تذكرات شامل ضرورت جلب رضايت قلبـي         . 1 تذكرات رهبري را ابالغ كرد     1386 فروردين   5 به تاريخ    1/88
  . هاي مصوب است مالكان و حمايت از مشاركت آنها در اجراي طرح

 بر مشاركت دادن مالكان در اجراي طرح است، اما هنوز روش دقيقـي بـراي                هرچند در تذكرات رهبري تأكيد اصلي     
دهندة آن است كه پس از ابالغ نامه فوق،           با اين حال بررسي نگارنده نشان     . اين كار از سوي شهرداري تعريف نشده است       

شـود كـه    تري خريداري ميهاي باال رويه تملك اراضي تا حد زيادي به نفع مالكان اصالح گرديده است و اراضي با قيمت    
هرچند ابالغيه . اند به رضايت بيشتري دست يابند       واگذار كرده  1386شان را بعد از سال        موجب شده است كساني كه زمين     

تواند تا حد زيادي روند تملك اراضـي و مـشاركت مالكـان را بـه عـدالت                    فوق كمي ديرهنگام بود، اما در صورت اجرا مي        
  .از عملكرد شهرداري مشهد به شدت افزايش دهدرا  نزديك كند و رضايت عمومي

  
  ارزيابي و پيشنهادها

  هاي بزرگ شهري چرايي عدم رعايت حقوق مردم در اجراي طرح
طبـق قـانون،    . تن به عدالت مطلوب، نقـص قـوانين تملـك اراضـي اسـت             ف يكي از علل بنيادي دست نيا      .نقص قوانين 

توافق براي واگذاري زمين، پول ملك را به صندوق ثبت واريـز كنـد و               شهرداري مجاز است در صورت استنكاف مالك از         
هـاي عمـومي و عمرانـي          اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي برنامه         8ماده  (ملك را ظرف يك ماه تخليه كند        

تواند قبل از     مي اجراي طرح به تأييد وزير دستگاه اجرايي برسد، دستگاه اجرايي             و حتي اگر فوريت   ) 17/11/1358مصوب  
مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يـا نماينـدة وي و در غيـاب او در حـضور        قطعي و با تنظيم صورت     ةانجام معامل 

  ).17/11/1358 اليحه قانوني مذكور مصوب 9ماده (نماينده دادستان و كارشناس رسمي نسبت به تصرف ملك اقدام كند 
كم در بافت مركزي شهرها به نحوي كه تاكنون مورد اجرا بوده است   ـ دست اين روند، هرچند رسماً قانوني است اما

هـاي عمرانـي    هرچند كه اجراي اين مواد قانوني در مورد برخي طـرح . ـ كامالً مغاير عدالت است ) مثل طرح نواب تهران   (
هاي باير   كه معموالً از بين زمينرساني ـ با توجه به اهميت اجراي سريع آنها و از آنجا  نند آبرساني، احداث راه يا سوختما

هاي  كند، اما در مورد طرح با مشكل كمتري مواجه ميرا گذرد كه معموالً محل زندگي كسي نيست ـ مالكان   يا زراعي مي
هـاي    بـرخالف طـرح   (ها اغلب با همة مايملك خـانوار سـروكار دارد             مداخله در بافت مركزي شهرها از آنجا كه اين طرح         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ويژه خراسان رضوي، صفحه اول1386 خرداد 24، 16721سان، شماره روزنامه خرا. ك.براي مشاهدة متن نامة مذكور، ن. 1
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رسـد بايـد قـانون ديگـري          نظر مي   ، به )شود   يك نفر تملك مي    ز شهرها كه طي آن معموالً بخشي از ملكِ        عمراني خارج ا  
  .وضع شود

هاي اجرايي است ولي همين قـانون كـه     قانون در زمينه تملك اراضي به نفع دستگاه   .عدم رعايت قوانين موجود   
اي مشابه    توانند در محله    درستي اجرا شود، مالكان مي      اي تنظيم شده است كه اگر به        داراي اِشكاالت اساسي است، به گونه     

گـردد و   درسـتي اجـرا نمـي    بار اينجاست كـه همـين قـانون نـاقص هـم بـه              اما اسف . اي درخور براي خود تهيه كنند       خانه
ار بـازي  به اين ترتيب با دارايي و بعضاً اندوختة يك عمرِ يك خانو  . شود  گذاري امالك به بهاي عادلة روز انجام نمي         قيمت
  .شود مي

  
  پيشنهاد براي اصالح قوانين

  :هاي شهري اصول زير بايد مبنا قرار گيرد رسد در اصالح قوانين مربوط به مداخله در بافت نظر مي به
در اجراي هر طرح شهري بهبود شرايط محل اجراي طرح، اصل قرار گيرد، نـه فـدا كـردن يـك محلـه بـراي                          .1

  ها؛  تسهيل دسترسي و امكانات ساير محله
 ساكنان محلي در منافع حاصل از اجراي طرح جديد، به نسبت زمين و ابنيه خود سهيم شوند؛  .2

 اي ديگر؛  جاي دادن ساكنان در همان محله بعد از اجراي طرح مالك عمل باشد، نه انتقال آنها به نقطه .3

 اقتصادي به نفـع مالـك   اي عمل شود كه از يك طرف مشاركت در طرح از لحاظ    در اصالح قوانين بايد به گونه      .4
كـه مـسئول    (و شـهرداري    ) هاسـت   كه مسئول اجراي باكيفيت پـروژه     (باشد و از طرف ديگر سهم مجري طرح         

بـه عبـارت    . پذير باشد   حفظ شود تا اجراي طرح عمالً امكان      ) ها و خدمات عمومي شهري است       عرضه زيرساخت 
 .طرح از موضوعيت خارج شودقدر افراط كرد كه اجراي  ديگر در تعيين حق مالك نبايد آن
  :شود هاي شهري در نظر گرفته مي عنوان مباني مشاركت مالكان در طرح بر پاية اصول مذكور مفروضات ذيل به

 40معـادل   )  درصد 180حدود  (طور معمول در اغلب شهرها سهم زمين از كل قيمت مسكن در تراكم متوسط                 به .1
 70آور قيمت زمين اين سـهم گـاهي تـا             علت افزايش سرسام    شهرها به    هرچند كه در برخي كالن     1 .درصد است 

معنـي كـه    گيـرد؛ بـه ايـن          درصد مالك عمل قرار مي     40درصد افزايش داشته است، اما در اينجا همان نسبت          
هاي احداثي شريك شوند، اما با توجه به اينكـه بـراي               بناي پروژه   درصدِ 40طور معمول حق دارند در        مالكان به 

ها و  مثل فضاي سبز، شبكه دسترسيناچار بخشي از زمين به خدمات غيرانتفاعي  ها به  زيرساختتأمين خدمات و
 درصد ارزش بناهـاي  10منظور فراهم كردن امكان مشاركت همة مالكان، معادل      يابد، به   پاركينگ اختصاص مي  
بـد و سـهم متوسـط       يا  هاي قرار گرفته در سطح معابر و خدمات عمومي اختـصاص مـي              احداثي به مالكان زمين   

  يابد؛  درصد كاهش مي30ها به  مالكان ساير قطعات از پروژه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مجموعـه مقـاالت     »هاي مسكوني و تراكم جمعيتي اقتصادي در شهرها         روش تعيين تراكم ساختمان   «،  1374مهندسين مشاور زيستا،    . ك.ن. 1
، »ريـزي مـسكن   برنامـه «، 1379مـد، محمدرضـا،     پورمح. 502 تـا    500هاي توسعه مسكن در ايران، جلد دوم، صـفحات            دومين سمينار سياست  

  .98انتشارات سمت، تهران، صفحه 
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  درصد است؛ 30 درصد، معادل 180هاي احداثي بر محل وقوع زمين خود تا تراكم  سهم مالكان از پروژه .2

سـوم كمتـر       درصد، يك  300 درصد تا    180هاي احداثي بر محل وقوع زمين خود از تراكم            سهم مالكان از پروژه    .3
  درصد است؛ 20يعني معادل 

سـوم كمتـر يعنـي         درصـد، يـك    300هاي احداثي بر محل وقوع زمين خود بيش از تراكم             سهم مالكان از پروژه    .4
  درصد است؛10معادل 

هاي قرار گرفته در سطح معابر و خدمات عمـومي نيـز بـه               درصد، سهم مالكان زمين    180هاي بيش از      در تراكم  .5
 300 تا 180هاي بين  به اين ترتيب سهم اين مالكان در تراكم. يابد  كاهش ميسوم سوم ـ يك  همان نسبت يك

  درصد است؛ 33/3 درصد معادل 300 درصد و تراكم بيش از 66/6درصد معادل 

سهم ) با هر تراكمي( درصد ارزش پروژه     15ها معادل     عنوان نهاد مسئول تأمين خدمات و زيرساخت        شهرداري به  .6
 دارد؛ 

 درصـد ارزش پـروژه سـهم      45 درصد معـادل     180ي مديريت، نظارت و ساخت پروژه تا تراكم         مجري پروژه برا   .7
 دارد؛ 

بـه ايـن    . يابـد   يافتة مالكان از بناي پروژه به مجـري اختـصاص مـي              درصد، سهمِ كاهش   180در تراكم بيش از      .8
 درصـد معـادل   300 درصد و در تراكم بـيش از  34/58 درصد معادل 300 تا  180ترتيب، سهم مجري در تراكم      

  . درصد است67/71
شوند و هم اجراي طـرح بـراي شـهرداري و             درصورت رعايت مباني فوق، هم كليه مالكان از اجراي طرح منتفع مي           

نكتة مهم اينجاست كه در روش رايج كنـوني ـ خريـد نقـدي امـالك ـ بـا توجـه بـه          . صرفه خواهد بود گذاران به سرمايه
هاي تملك از كل بودجه طرح در هر زمان ممكـن اسـت دسـتخوش                 شور، سهم هزينه  نوسانات ناگهاني قيمت زمين در ك     

  .تغييرات عمده شود
 درصـد  45هاي طرح معادل  هاي تملك از كل هزينه      سهم هزينه  1382در گزارش مشاور طرح ميدان شهدا در سال         

هـاي    ود كه درنهايت سهم هزينه    ش   و برآورد مي   1 درصد بوده است   77 معادل   31/3/1387اين سهم تا    . بيني شده بود    پيش
پذيرد و    هاي تملك از نوسانات بازار زمين تأثير نمي         كه در پيشنهاد فوق اوالً هزينه       صورتي  در.  درصد فراتر رود   55تملك از   

احتساب هزينة مربوط به تأمين مسكن يا محل كسب در           درصد و درصورت     40هاي تملك معادل      ثانياً سهم واقعي هزينه   
. صرفه خواهد بود     درصد خواهد شد؛ كه از نظر اقتصادي نيز براي مديريت طرح به            45حدود  )  سال 5/2(رح  مدت اجراي ط  

است كه منافع ناشي از جلب اعتماد عمومي نسبت به مديريت شهري و ارتقاي سـرمايه اجتمـاعي شـهروندان       اين درحالي 
  .گيري نيست قابل اندازهكه ناشي از مشاركت دادن مالكان در طرح است، با محاسبات اقتصادي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»1387الزمان در خرداد  آباد و صاحب خالصه عملكرد طرح ميدان شهدا، هشت«، 1387، »ره طرح«سازمان همكاري . ك.ن. 1
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مواد قانوني تملك   «منظور جايگزيني با دو قانون ذكر شده در همين مقاله تحت عنوان               به اين ترتيب پيشنهاد زير به     
  . درصد فرض شده است180در قانون پيشنهادي، تراكم . شود ارائه مي» اراضي

  
  ا ه قانون پيشنهادي نحوه تقويم ابنيه و امالك مورد نياز شهرداري

گيرد و بافـت يـك محلـه، صـرفاً             در اجراي هر طرح شهري، بهبود شرايط كنوني محل در اولويت قرار مي             :1ماده  
  .شود ها تخريب نمي ها يا ارائه خدمات به ساير محله براي افزايش دسترسي

يون مـاده   كميس(چه ضرورت اجراي يك طرح شهري به تصويب مراجع قانوني مرتبط با تغيير كاربري               نچنا: 2ماده  
منظور تملك يا مشاركت      ، شوراي شهر و شهردار برسد، شهرداري مجاز است به         )پنج يا شوراي عالي شهرسازي و معماري      

  .با مالكان امالك واقع در طرح وارد مذاكره شود
  :پذيرد هاي شهري به يكي از سه روش زير انجام مي  تملك اراضي واقع در طرح:3ماده 

  :در بناهاي احداثي طرح در آينده به روش زيرمشاركت دادن مالكان ) 1
 درصد مساحت بناهاي احـداثي در طـرح         20زمين فاقد بنا يا داراي بناي غيرقابل سكونت و مخروبه به اندازه             ) 1-1

   درصد مساحت زمين باشد؛ 40مجموع مساحت واحدهاي واگذاري در هر صورت نبايد كمتر از . آينده در محل وقوع زمين
 درصد مساحت بناهاي احداثي در طرح آينـده در          30داراي بناي قابل سكونت يا قابل استفاده، به اندازه          زمين  ) 2-1

 درصد  40 درصد مساحت زيربنا يا      100مجموع مساحت واحدهاي واگذاري در هر صورت نبايد كمتر از           . محل وقوع زمين  
  باشد؛) هركدام بيشتر بود(مساحت زمين 

 معادل واحد تجاري با همان مساحت و موقعيت مشابه از واحدهاي تجاري احـداثي               در مورد واحدهاي تجاري   ) 3-1
  در طرح آينده؛

 درصـد مـساحت     10گيرنـد، معـادل       در مورد امالكي كه در سطح معبر يا فضاهاي خدماتي و عمومي قرار مي             ) 4-1
ري در هر صورت نبايـد كمتـر از         مساحت واحدهاي واگذا  . ثبتي   ترين پالك   بناهاي احداثي در طرح آينده در محل نزديك       

  باشد؛) هر كدام بيشتر بود( درصد مساحت زمين 20 درصد مساحت زيربناي ساختمان قبلي يا 70
است و در صـورت تـأخير در تحويـل، شـهرداري            )  ماه شمسي  30معادل  ( ساله   5/2قرارداد مشاركت، حداكثر    ) 5-1

  صورت ماهيانه خواهد بود؛ موظف به پرداخت خسارت به
شهرداري موظف است در طول مدت مشاركت، محل سكونت يا كسب مشابه را براي مالك فـراهم كنـد يـا                     ) 6-1
  .ازددبهاي آن را بپر اجاره

  .مين يا بناي معوض با توافق مالكارائه ز) 2
 بناي  اي صورت گيرد كه مالك بتواند همانند زمين يا          گونه  گذاري بايد به    قيمت. خريد نقدي ملك با قيمت توافقي     ) 3

  .ي كندراي مشابه خريدا خود را با همان مساحت در محله
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هاي مذكور را براي واگذاري زمين نپذيرد، موضوع براي حكميـت بـه شـوراي                 يك از راه    چنانكه مالك هيچ  : 4ماده  
  1.شود منتخب محل ارجاع داده مي

  
  گيري نتيجه

اي دارد، يكي از اصول عقيـدتي اسـالمي نيـز             ويژههاي نظري شهرسازي جايگاه       اصل عدالت عالوه بر اينكه در پژوهش      
نحـوة برخـورد بـا      «در اين مقالـه، متغيـر       . هاي اسالمي بايد پاية روابط اجتماعي قرار گيرد         يد، كه طبق آموزه   آ شمار مي   به

كـه در   » طرح ميـدان شـهدا    «. هاي شهري در نظر گرفته شد       عنوان شاخص ارزيابي عدالت در اجراي طرح        به» ها  مالكيت
 ميليـارد تومـان در حـال    250گـذاري بـيش از     هكتار و با سـرمايه 23هاي شهري مشهد در وسعت  ترين گره يكي از مهم  
  . عنوان نمونه موردي بررسي و مطالعه شد اجراست، به

هـاي دادگـستري      هـاي متعـدد و اخطاريـه         ارسال احـضاريه   ،رويه معمول مديريت اجرايي طرح در برخورد با مالكان        
شـده   بخشي از يك محدوده، با تخريب قطعات تملك      پس از تملك  . شان است      واداشتن مالكان به واگذاري زمين     منظور  به

وكار، مالكان ناگزير به واگذاري قطعات        و از بين بردن امكان عبور و مرور و به تبع آن از بين رفتن امكان زندگي يا كسب                  
گذاري زمينش، با واگذاري وجه ملك به صندوق ثبت، سند ملك بـه             درنهايت، در صورت امتناع مالك از وا      . شوند  خود مي 

هـاي   الزم به ذكر است كه اين رويه مختص طـرح ميـدان شـهدا نيـست و در طـرح     . نام دستگاه مجري طرح خواهد شد     
  2.شهري مشابه نيز رايج است

كـه عمـوم مالكـان از نحـوة     هاي ارزيابي از اجراي طرح مشخص گرديد       با بررسي قوانين، اسناد، مكاتبات و گزارش      
از طرف ديگر، قوانين موجود به      . اند  شان اقدام ورزيده    گذاري امالك خود رضايت ندارند و با اكراه به واگذاري اراضي            قيمت

 واگذاري ملك خود، با واريز وجه ملك به صندوق ثبت اقـدام بـه                دهد كه با وجود عدم رضايت مالك به         مجري اختيار مي  
همچنين سازوكار مشاركت مالكان در طرح نيز متضمن منافع مالكان نخواهد بـود             . يت به نام مجري ورزد    انتقال سند مالك  

  .كند و عمالً گزينه مشاركت را براي آنها حذف مي
ها رعايت عدالت صورت نگرفته است زيرا اگر شرايط ساكنان و كـسبة فعلـي از                  به اين ترتيب، در برخورد با مالكيت      

با اين حال با توجه به وجود اعتبارات كافي و برنامه مشخص در مورد طـرح                . ود، بهتر نيز نخواهد شد    وضع كنوني بدتر نش   
ها مانند نوسـازي بافـت    ساير طرحميدان شهدا، عمليات تملك اراضي در اين طرح با نظم و سرعت بيشتري در مقايسه با            

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ك.هاي حصول توافق و حل تعارض ن براي اطالع بيشتر از روش. 1

Lawrence, E. Susskind & Patrick Field, 2006, Consensus Building and Dispute Resolution, in "Planning and Urban 
design standards", APA, John Wiely and Sons Inc. p: 66-67. 

: اطالعيه آمده است  در اين   . 3، ص   1386 مرداد   28،  16774روزنامه خراسان، شماره    : آگهي شهرداري تربت حيدريه در    . ك.عنوان نمونه ن    به. 2
 نسبت بـه تملـك اراضـي        28/8/70مصوب  ...  اليحه قانوني نحوه تقويم ابنيه، امالك و         9شهرداري تربت حيدريه در نظر دارد به استناد ماده          «

سـناد و مـدارك     اقدام ورزد، لذا شايسته است يك هفته پس از آگهي، مالكان نسبت به ارائه ا              ...  متري جديداالحداث حدفاصل     24واقع در مسير    
جالب اينجاست كه قانون    . »در غير اين صورت، مراتب ازطريق مراجع قضايي پيگيري خواهد شد          . جهت تعيين تكليف به شهرداري مراجعه كنند      

  . بوده است1358 قانون مصوب سال 9 تنها يك ماده و هفت تبصره دارد و منظور شهرداري، ماده 70مصوب سال 
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رفته و از اين منظر در اين طرح بـه طـور نـسبي بـيش از                 الحرمين شيراز انجام پذي     بينيا طرح   ) ع(رضا     پيرامون حرم امام  
  .ها رعايت عدالت صورت گرفته است ساير طرح
هاي شهري، خصوصاً در بخش تملك اراضي، نقص قـوانين            رسد ريشة عدم رعايت عدالت در اجراي طرح         نظر مي   به

 اصالح آنهـا بـراي در نظـر         منظور  بهايي   اين قوانين مورد ارزيابي قرار گرفت و پيشنهاده        نوشتار حاضر، در  . موضوعه است 
ايـن پيـشنهاد    . گرفتن بيشتر حقوق مالكان و تضمين منافع آنها و نيز مشاركت دادن مالكان در منافع طـرح ارائـه گرديـد                    

هاي درگير در طرح، ازجمله شهرداري و مجـري           اي ارائه شده است كه مدافع منافع و صرفه اقتصادي تمامي طرف             گونه  به
بـراي مالكـان بـه      ) درصد+ 300 و   300 تا   180،   -180( در اين پيشنهاد با تعريف سه سطح تراكم ساختماني           .طرح باشد 

 درصد در   67/71 و   34/58،  45 درصد سهم در بناي پروژه و براي مجري طرح نيز به ترتيب              33/13 و   66/26،  40ترتيب  
  .اي پروژه است درصد بن15سهم شهرداري در هر تراكمي معادل . نظر گرفته شده است

 موجب افزايش قيمت خريـد امـالك و جلـب رضـايت             1386رهبري نيز هرچند از ابتداي سال       مقام معظم   تذكرات  
طـور دقيـق      صورت قانون درنيايد و شيوة مـشاركت مالكـان بـه           نسبي مالكان شده است، اما تا وقتي كه اين رهنمودها به          

هاي آتي در همين طرح، مـالك عمـل       هاي شهري يا حتي در سال       توان اميدوار بود كه در ساير طرح        مشخص نشود، نمي  
  .قرار گيرد
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