
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

1 
 

 

 ریزی درحوزه بافت فرسوده شهری گذاری و برنامهتحلیلی بر سیاست

 
 5،مهدی خداداد4، محمود دشتی3، محمد سلحشوری2مهدیه نخعی،1سیدمسلم سیدالحسینی

 

  زاهداناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد،شهردار -1

باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،مرند، دانشجوی دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری،-2

 zahedan.6336@gmail.com))،88161415200ایران

 (m.salahshuri@gmail.com)مدیر توسعه و پژوهش شهرداری زاهدان -1

 (Mdashti75@yahoo.com)کارشناس ارشد مدیریت شهری -4

ریزی روستایی، دانشگاه گلستانارشد جغرافیا و برنامهدانشجوی کارشناسی  - 6 

 
 

 

 چکیده

گرفته تا پاریس دچار  های فرسوده شهری، خاص ایران نیست از لندن به عنوان شهر صنعتیموضوع فرسودگی بافت

اقتصادی و  هایرویه شهرها و تمرکز فعالیتدر ایران نیز افزایش جمعیت و مهاجرت، توسعه بی. چنین مشکالتی هستند

های موثر و حساس از جمله سیاست. شوددار شهر مطرحهای فرسوده جزء بخش مسئلهشده که بافتاجتماعی موجب

باشد که در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های کهن شهری میهای مداخله در بافتتوسعه شهری  برنامه

گرفته از دوران قاجار تا دوران اقدامات پراکنده صورت. لیل هستندمحیطی و کالبدی قابل تجزیه و تحاقتصادی، زیست

است و ها در توسعه شهری ایران نبودهپس از انقالب اسالمی به هیچ وجه پاسخگوی نقش، اهمیت و جایگاه این بافت

ظری و فرآیند ها و تجربیات جهانی حاکی از فقدان مبانی نشده در ایران با سیاستهای اعمالبررسی تطبیقی سیاست

گرفته در بدین جهت الزم است تا با ارزیابی اقدامات صورت. باشدها میریزی این بافتگذاری و برنامهعلمی در سیاست

های گیری از رهیافتاین زمینه و شناسایی نقاط ضعف و قوت این قبیل اقدامات در بستری از تجارب گذشته و بهره

-میبا این هدف در این نوشتار تالش. ریزی اتخاذ نمائیمقعیات را در فرآیند برنامهنوین، رویکردهای جدید منطبق با وا

ریزی و مدیریت بافت فرسوده شهری کشور را مورد کنیم تا با روش توصیفی و تحلیلی رویکردهای حاکم بر عرصه برنامه

اجراشده به ارائه  ایران کشور در تاکنون که هاییبرنامه و جهانی تجربیات بندیجمعگرفته و با شناسایی و ارزیابی قرار

  .شودمیپیشنهاداتی پرداخته

 . های نوسازی و بهسازی، ایرانبافت فرسوده، مداخله، سیاست :کلمات کلیدی

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

2 
 

 مقدمه -1

ها شهر گذرگاه زمان است، فضاهای مسکونی و عمومی شهرها نیز پیوسته احداث و چندی بعد فرسوده و همانند نسل

های فرسوده امروزه به یکی از مساله بافت(. 1106کالنتری و حاتمی، )شوند، پس فرسودگی امریست ناگزیر می تجدید

بر اساس برآورد مسئوالن وزارت راه و (. 1101آقایی و همکاران، )ترین مباحث در شهرسازی کشور بدل گشته است مهم

تنها دولت قادر به تأمین (. Aeini,2006)وجود دارد هزار هکتار بافت فرسوده شهری در کشور  688شهرسازی حدود 

. های فرسوده است و بقیه بایستی از طریق مشارکت شهروندان تأمین شوداز اعتبار نوسازی این بافت ٪1112حدود 

 14های فرسوده شهری، تأمین مسکن است، دولت برای نوسازی همچنین یکی از اهداف عمده دولت از نوسازی بافت

هزار میلیارد  11است که برای این امر نیازمند ر بافت فرسوده، دو میلیون واحد ساختمانی در نظرگرفته هزار هکتا

الذکر نمایانگر اهمیت توجه به بیان مختصر ارقام فوق(. www.urdo.org.ir/news/fullstory.asp)تومان اعتبار است 

-و ضرورت مشارکت شهروندان در فرآیند احیای آنهای شهری به لحاظ وسعت و گستردگی از یک طرف ی بافتمسأله

-می مقررات و ضوابط تدوین و تشویقی هایسیاست اعمال. باشدها به دلیل توان مالی محدود دولت از طرف دیگر می

 اعطای :به توانمی هاسیاست این جمله از که گردد مطرح هابافت نوع این ساماندهی جهت ایعنوان گزینه به تواند

 پایه تراکم و پروانه صدور تخفیف هزینه مسکونی، واحدهای مرمت و خرید ساخت، برای اییارانه سپرده بدون تسهیالت

 نوسازی، از موجود پس زیربنایی خدمات رایگان پایه، تأمین تراکم بر مازاد درصد 60 تا بنا اضافه ساخت مجوز مازاد، و

این بخش به هوایی تازه نیاز دارد و الزم است تا . داشت اشاره مسکونی، هایساختمان بیمه هزینه از تأمین بخشی

لذا تالش جهت تزریق روح سرزندگی و ارتقاء (. 1116حبیبی، )بار دیگر متبلور شود « رشد شهر از درون»فلسفه 

ضروری و ها ها و بخش مدیریت شهری را در این بافتهای فرسوده، مداخله دولتشرایط کالبدی و عملکردی بافت

بدین . بایستی وضع گرددهایی جهت بهسازی و نوسازی مستمر، میگذاریبنابراین سیاست. سازدناپذیر میاجتناب

-گیری از رهیافتجهت الزم است تا با ارزیابی اقدامات گذشته و شناسائی نقاط قوت و ضعف این قبیل اقدامات و بهره

های فرسوده شهری کشور ریزی و مدیریت بافتت در فرآیند برنامههای نوین؛ رویکردهای جدیدی منطبق با واقعیا

های قدیمی و رشد اهمیت مساله روشن است اما ظاهرا فرسودگی ساختمان(. 1101شماعی و پور احمد، )اتخاذ نماییم 

به این روز افزون ساخت و سازهای جدید ناپایدار که تهدیدی جدی برای شهر به شمار می رود نتوانسته جرأت ورود 

 توصیفی روش حاضر با تحقیق رو این از....! ای همانند زلزله بم الزم است تاشاید زلزله! عرصه را در مدیران ما بیدار کند

 تجربیات بندیجمعبافت فرسوده شهری کشور پرداخته و  با های نوسازی و بهسازی تحلیلی، به تحلیل سیاست _

 .پردازدبه ارائه پیشنهاداتی می ایران و جهانی

 

 پیشینه پژوهش -2
های نخست را در این زمینه اروپای غربی گام. رسدهای قدیم و فرسوده نیمه دوم قرن هیجدهم میسابقه توجه به بافت

برای نوسازی مرکز این شهر در « بارون هوسمان»این جنبش با فعالیت  .به ویژه کشورهای انگلستان و فرانسه برداشتند

در با عنوان شهر درخشان (  1856 -1001)و با طرح لوکوربوزیه ( 1101حبیبی و مقصودی، )شد  شروع 1068دهه 

-مورد تأیید دولت« لوکوربوزیه»بعد از جنگ جهانی دوم اصول  (.1106رهنما، )ی جدیدی شد وارد مرحله 1828دهه 

یرون و توسعه از درون ذهن ترجیح یکی از دو الگوی توسعه به ب 1818به تدریج از دهه . گرفتهای جهانی قرار

در ایران تجارب مدیریت شهری و  (.1108داوودآبادی، )است داشته ریزی شهری را به خود مشغولمتخصصان برنامه

این روند از سال  (.1108ترابی، ) گرددمیتاکنون بر 1188ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهرها به فاصله زمانی برنامه
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تاکنون تحقیقات متعددی در رابطه با بافت فرسوده انجام (. 1111حائری، )گرفت ه سرعتبه بعد در این زمین 1154

  گرفته است که از جمله آن عبارتند از؛

به طور جامع به  "های فرسودهموضوعات اقتصادی و مدیریتی در بهسازی و نوسازی بافت "، در کتاب(1105)آیینی 

سازی امالک های فرسوده، طرح توانمندهای نوسازی بافتنهضت گیری آن،توسعه درونی شهرها و شاخص اندازه

   .استهای مطالعاتی در این زمینه پرداخته فرسوده، ضرورت مشارکت مردم و ارائه نمونه

های جهانی، تجربیات های کهن شهری با مروری بر اندیشهریزی مداخله در بافت، در مقاله برنامه(1106)پور جمال

های مناسب  ریزی،  به ارائه روششده در ایران به کمک مدل سیستماتیک برنامهای انجاممات مداخلهکشورها و اقدا

 . های کهن شهری پرداختمداخله در بافت

است که تدوین های کهن شهری در ایران به این نتیجه رسیده، در مقاله سیر تحول مداخله در بافت(1100)عزیزی 

-ها به شدت مورد غفلت قرار گرفته است و بررسی تطبیقی سیاستمداخله در این بافتهای منسجم و جامع سیاست

-ریزی در این بافتشده در ایران با تجربیات جهانی، حاکی از فقدان فرآیند علمی در سیاستگزاری و برنامههای اعمال

ها در انداز جایگاه این بافتو چشم گرفتههای گذشته مورد ارزیابی جامع قرارهاست و نیازمند فرآیندی است که سیاست

 . شودتوسعه شهری آینده کشور ترسیم

های فرسوده شهری در ایران به این نتیجه رسیدند که با شناسایی در مقاله بافت( 1101)آبادی و همکاران زنگی

ریزی بافت فرآیند برنامههای نوین، رویکردهای جدید منطبق با واقعیت را در گیری از روشگرفته و بهرهاقدامات صورت

 . فرسوده شهری کشور اتخاذ کنیم

این نتیجه  شهری به فرسوده هایبافت بهسازی بمنظور راهبردی ریزی برنامهدر مقاله ( 1108)لطفی و همکاران 

 یک صورت به هابایستی تمامی بخشو می است مواجه فیزیکی های زیرساخت کمبود با فرسوده هایبافترسیدند که 

 هایبین دستگاه منطقی ارتباط و فقدان وظایف تداخل از روند تا پیش یکدیگر با ارتباط در منسجم و منظم مجموعه

 .یافت دست کوتاهتری زمان در بلندمدت اهداف به شده  تا  بتوان جلوگیری اجرایی

 

 مبانی نظری -3
اند از؛ عملکرد تحول و تغییر منفی فرسایش در لغت به معنی کهنگی و پوسیدگی و در دانش مرمت شهری عبارت

این در حالی است که در اکثر منابع تخصصی،  (.1101حافظ نظامی، )ها کالبدی و اقتصادی و ثبات نسبی بناها و مکان

شده که به دلیل فقدان هایی از محدوده قانونی شهرها را شاملتر بوده و عرصهبرداشت از بافت فرسوده، بسیار گسترده

باشد این است ای که حائز اهمیت میاما نکته. ب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از کیفیت نازلی برخوردارندشرایط مطلو

های شهری علیرغم فرسودگی به باشد چرا که بافتکه فرسودگی یک بافت به معنی عدم کارایی آن در تمام ابعاد نمی

توان از هدر رفتن گذاری در جهت حفظ، میبا سرمایهبنابراین . دهندهای روزمره ساکنین پاسخ میبسیاری از نیاز

-شهر و افزایش حاشیهحد  ازجلوگیری نمود و به جای گسترش بیش ... های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسرمایه

-عدم تعمیر یا بازسازی این کالبدها موجب مشکالتی برای زندگی و خدمات. ها احیاء نمودنشینی زندگی را در بافت

شود و فقر شهری و اسکان جمعیت مهاجر موجب گسترش محیطی مطلوب در شهر میرسانی و حفظ شرایط زیست

 68هر بلوک شهری که  عبارتند از؛ های فرسودهمعیارهای شناسایی بافت(. 1100یزدانی، ) شودفرسودگی در شهر می

 آید؛میدرصد قطعات آن مشمول معیارهای زیر باشد فرسوده به شمار

 .درصد بناهای آن غیر مقاوم باشد 68بلوک ناپایدار، بلوکی است که حداقل  -فال

 .متر باشد 5درصد عرض معابر آن کمتر از   68بلوک نفوذ ناپذیر، بلوکی است که حداقل  -ب

 .باشدمتر مربع می 288های آن دارای مساحت کمتر از درصد پالک 68بلوک ریزدانه، بلوکی است که حداقل  -ج
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ای بندیعالی شهرسازی و معماری، به تقسیمشورای 15/1/1104های فرسوده شهری به استناد مصوبه وص بافتدر خص

 :استبه شرح زیر پرداخته 

 مانده از گذشته و جایگزین ناپذیری جایگیرنده آثار بههایی هستند که در بربافت :های دارای میراث شهریبافت

باشد، های مسئول و متولی بافت مییت میراث فرهنگی مورد توجه و توصیه سازمانها نه تنها به لحاظ اهمو حفظ آن

این آثار به یکی از . باشدها میبلکه به لحاظ جاذبه توریستی و جذب ایرانگرد و جهانگرد نیز مورد تأکیدبرخی از سازمان

در فهرست میراث ملی باارزش سازمان میراث اند و یا دارد یا به ثبت آثار ملی رسیدهسه دوره تاریخی و یا معاصر تعلق

 (.1101آبادی، کالنتری خلیل)گیرند فرهنگی و گردشگری قرار می

 دارند و دارای مالکیت رسمی و هایی هستند که در محدوده قانونی شهرها قراربافت: های فاقد میراث شهریبافت

 .دقانونی بوده و از نظر استحکام و خدمات شهری دچار کمبود هستن

 های هایی هستند که در حاشیه شهرها و خارج از برنامهبافت  (:های غیررسمیگاهسکونت)ای های حاشیهبافت

های کم درآمد و مهاجران روستایی و ها را گروهساکنین این بافت(. 1101پور و سرور، الله)اند گرفتهرسمی توسعه شکل

اند فاقد های خودرو که  با سرعت ساخته شدهاین بافت(. 1101ناظری و همکاران، )دهند میتهیدست شهری تشکیل

 (. 1108عندلیب، )های شهری می باشند ایمنی، استحکام، امنیت اجتماعی و زیرساخت

 

 های فرسوده های مداخله در بافتگونه -4

 .بردپی( نوسازی، بازسازیبهسازی، )گانه های مداخله در چارچوب مداخالت سهتوان به گونههای زیر میبا کمک شناسه

 1بهسازی  -

شود که بهسازی، به معنای بهبود بخشیدن به وضعیت بافت و عناصر درونی آن است و مجموعه اقداماتی را شامل می 

-میکالبدی به رونق بخشی حیات درونی آن کمکپردازد و در زمینه غیرداری آن میدر زمینه کالبدی به حفظ و نگه

شود میداری، مراقبت، حفاظت، وحدت بخشی، احیاء و تعمیر را شاملهای آن حمایت، نگهفعالیتکند و دامنه 

 (:1115گلشن، )باشد طیف اقدامات بهسازی شامل موارد زیر می(. 1106مهندسین مشاور شاران، )

مدت، با ر کوتاهبه سخن دیگر، بازیافت به معنای رفع خطر و بازگرداندن حیات مجدد به فضای شهری د :2بازیافت

 . باشداستفاده نیروی حیاتی موجود در فضا شهری می

ها های حفاظتی برای بافتهای دولتی، تعیین حوزهبرگیرنده مجموعه اقداماتی نظیر جلب حمایتتواند درمی :3حمایت

 . شودهاست؛ و اقداماتی مرمتی و تعمیر را شاملو عناصر درونی آن

گیرد و های ارزشمند فرهنگی و تاریخی برای ذخیره محیط انجام میبه مجموعه اقداماتی که در کالبد :4حفاظت

 .باشدهای ناشی از خطرات احتمالی میمحتوای اقدامات شامل مطالعه انواع تخریب

 (.1101ترابی، )های پدیدآمده محتوای اقدامات در این نوع مداخله شامل مرمت آسیب :احیاء

و هدف اساسی ( 1188مدانلو، )گیرد میای کالبد صورت سلسله اقداماتی که به منظور تقویت سازه:  5بخشیاستحکام

 . این عمل، باالبردن میزان دوام و یکپارچگی در ساختار فضایی است
 

                                                           
1- Rehilitation 

2- Recycling 
1- Perotaction 
2-Recuperation 

3- consolidation 
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  1نوسازی  -

تخریب اثر، مجدداً اثری با  گردد  و پس ازتواند شاملفعالیت نوسازی بر حسب مورد از مداخله اندک تا تغییر را می 

بخشی، تجدید حیات و شود  فعالیت نوسازی از طریق نوکردن، توانای جدید، اما منطبق با اصل خویش ساخته چهره

 :شودفرآیند نوسازی معموالً با اقدامات زیرتعریف می. گیردمیدگرگونی صورت

 .باشداصالحات محتوایی در بافت و عناصر آن می ایمحتوی اقدامات در این نوع مداخله شامل پاره :2بخشیتوان

 . باشدداده در بافت و عناصر آن می های رخمحتوی اقدامات در این نوع مداخله شامل برداشتن اختالل :تجدید حیات

 .های قدیم و جدید یا انطباق فضاهای کهن با نیازهای جامعههماهنگی بین ساخته :انطباق

محتوای اقدامات در این نوع مداخله شامل ایجاد تغییرات ساختاری، شکلی و محتوایی با حذف برخی  :3دگرگونی

 (.1101ترابی، )باشد نمودن عناصر جدید در چارچوب قالب کلی پیشین میعناصر پیشین و یا اضافه
 

  4بازسازی

حبیبی، )باشد شدهی به طور کامل ایجاد گیرد که در بنا، مجموعه و یا فضای شهری، فرسودگبازسازی زمانی صورت می 

سازی فضایی و از طریق تخریب، پاکسازی و دوباره -این امر با هدف ایجاد شرایط جدید زیستی و کالبدی(. 1101

 .گیردصورت می

و سازهای پیشین و بنانهادن ساخت و سازهای جدید در بافت همراه این شکل مداخله با برچیدن ساخت :5تخریب

 .است

  .پذیردمجموعه عملیاتی که برای مهیا کردن زمین فضاهای مخروبه در سازمان فضایی موجود صورت می:  پاکسازی

باشد که است میسازی گاه به معنای ساخت مجدد و سازمان فضایی بر اساس آنچه از قدیم بودهدوباره:  سازیدوباره

-ها و معیارهای جاری و مرسوم و قابلجدید بر اساس ارزشامروزه منسوخ است و گاه به معنای ایجاد سازمان فضایی 

ای از بافت تاریخی شهرها از  های عمده شمسی، بخش 1148ی ی پهلوی تا اواسط دههدر ابتدای دوره. انتقال به آینده

ری ماندن و کاربشود و به دنبال آن تعدادی از فضاهای معماری یا تخریب شده و یا به علت مهجور هم گسیخته می

 . نامتناسب، رو به تخریب نهادند

 

                                                           
1- Renovation  
1- Consolidation 

 

2- conversion 
 

1- Reconstrution 

2- cleranc- demolion  
1- clearance  

                          rebuilding 2- 
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 (همان)های مداخله در بافت فرسوده شهری سیاست:  1شکل

 

 ارکان موثر در فرآیند نوسازی و بهسازی -5

تجربه کشورهای  18در قرن .گیرد تجلی فرهنگ جامعه استشکلی شهر به خود می: مردم و مشارکت ایشان( الف

این فعالیت از سوی خود مردم شروع شد و از همان آغاز از جنبه فرهنگی برخوردار داد غربی از جمله انگلستان نشان

 . شدهای شهری جزم نشود، اندیشه نوسازی و بهسازی تشویق نخواهدلذا تا عزم مردم برای نوکردن محله. بود

واقعیت  قرارگرفتن نوسازی و بهسازی شهری در چارچوب طراحی شهری و این :نقش دولت و مدیریت شهری( ب

های اجرایی و مدیریت شهری است، خود اهمیت که رسیدگی به مسائل فضاهای عمومی شهری در اختیارات دستگاه

  .دهدمیکننده در نوسازی و بهسازی بافت را نشاننهادهای مداخله 1شکل شماره. کندنقش دولت را بیان می
مکان نوسازی و بهسازی بر : استشرحطراحان شهری بدینریزان و وظایف برنامه: ریزان و طراحان شهریبرنامه( ج

گیرد و میصورت ... فضایی و -های کالبدیها، ارزشریزی و طراحی شهری، ترکیب فعالیتاساس رشته مطالعات برنامه

ود ریزی این است که هر اقدام  نوسازی و بهسازی باید در قالب یک کل هماهنگ عملی شهدف از رهنمودهای برنامه

 (. همان)
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 کننده در نوسازی و بهسازی بافت نمودار نهادهای مداخله: 2شکل

 (1188مهندسین مشاور خودآوند، )
 

  های فرسودههای مداخله دولت در بافتشیوه - 

 نمایند های فرسوده را دنبالوضعیت بافتها گردیده تا دولتهای فرسوده، سبببون کیفیت زندگی در بافتپایین

ای عوامل مالی و سرمایه( اند از؛ الفترین ابزارهای دولت جهت دخالت در بافت فرسوده عبارتمهم(. 1108فرشیدی، )

 مدیریت –مداخله مشارکتی ( د  مداخله از راه تأمین زمین( ج تعیین ضوابط و مقررات قانونی( ب

 از حمایت و ساماندهی قانون 15 ماده موجب به :(ها و تخفیفات قانونیطریق مالیات، یارانهاز ) مداخله مالی: الف

 مسکن تولید هایطرح و درآمدکم هایگروه ویژه مسکن تولید هایطرح کلیه ،1101 سال مصوب مسکن عرضه و تولید

 تقسیط و ساخت تراکم و وسازساخت عوارض هایهزینه درصد 68 حداقل تخفیف مشمول شهرها فرسوده هایبافت در

 که هاشهرداری سوی از شده اعمال تخفیف درصد 188 معادل است موظف دولت .باشدمی باقیمانده کارمزد بدون

  .نماید پرداخت و منظور سنواتی بودجه لوایح در را است قوانین سایر و قانون این اجرای از ناشی

تهیه طرح های جامع و تفصیلی ویژه بافت های  :وسازساخت ها و مقرراتمداخله از طریق تنظیم کاربری: ب

تدارک  کاربری های خاص، های مالی به صورت مالیات یا یارانه برایکاربری اراضی، ایجاد انگیزه فرسوده و منطقه بندی

از   نبه منظور تشویق مالکا... تنظیم مقررات ساخت و ساز و ،احداث مسکن جدید برای مستمندان بافت، وام مسکن

 .تنظیم کاربری های بافت انجام شود تواند از طریقجمله اقداماتی است که می

 که غیررسمی هایسکونتگاه و شهری فرسوده هایبافت محدوده در واقع اراضی کلیه :مداخله از راه تأمین زمین: پ

 الگوی های پروژه اجرای برای .یابدمی اختصاص امر این از حمایت برای باشد،می دولت به متعلق آنها سهام درصد 188

 به فروش شکل به زمین واگذاری اختیار، در اراضی و نامهآیین این 42ماده  1 بند محل از مسکن احداث در نوسازی

 به یا و بلندمدت اجاره شکل به یا سال پنج حداقل تقسیط با رسمی کارشناس اعالم اساس بر روز کارشناسی قیمت

 .پذیردمیشرایط صورت واجد متقاضیان و ها طرح مجریان به تملیک شرط به اجاره شکل

 و صحیح مدیریت یک بدون فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی در موفقیت :مدیریت –مداخله مشارکتی ( د

 محالت و هامحدوده نوسازی دفاتر که شدمقرر ساماندهی نامه آیین 42 ماده طبق .باشدنمی پذیر امکان مردم مشارکت

 هایدستگاه کلیه نوسازی، دوران طول در و شدهتشکیل هاشهرداری نظارت تحت غیردولتی، بخش توسط یادشده

 (. 1102زاده بزاز، هادی)نمایند تفویض شدهیاد دفاتر به را خود اختیارات بتوانند اجرایی 

 

 

 دفتر نوسازی بافت

 نهادهای درگیر در نوسازی و بهسازی بافت

 و نهادهای "سهامدار پروژه"شرکت 

(ثبت اسناد و امالک، اوقاف، تعاون)اجرایی  

 

 

.... (و   

شرکت عمران  شهرداری

سازان مسکن  

 نظام بانکی

سازندگان، 

سازان و  انبوه

گذاران سرمایه  

 
ساکنان، 

 مالکان

 

دفاتر شورایاری 

و 

های  سایرساخت

غیررسمی 

 مشارکتی

 

دفتر  

نوسازی 

 بافت
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  های فرسودهبافت در مداخله دولت هایروش :1جدول

 سیاست سیاست مداخله انواع          

 مالی

 مالیات

 هایارانه

 تخفیفات قانونی

 سایر

تنظیم کاربری ها 

و مقررات ساخت 

 و ساز

 تنظیم کاربری  زمین

 مقررات ساخت و ساز

 تشویقی تراکم اعطای

 تأمین امکانات

 زمین واگذاری

 خدمات زیربنایی

 سایر

 (1104فالمکی، :)منبع                  
 

 های قدیم شهری در کشورهای مختلف جهانتجارب ساماندهی و احیاء بافت - 

شود که کلیه های کشورهای، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، کشورهای آسیایی و آفریقا پرداخته میدر اینجا برای نمونه به طرح

   .گیرندمیاقدامات اعم از بهسازی، نوسازی و بازسازی را در بر

بارون ". گام در مرمت شهری شهرهای اروپایی به شمار آوردتوان به عنوان پیشهر پاریس را میبی شک ش :فرانسه

1هوسمان
-های پس از جنگ دوم اقدام به بازسازی و نوسازی و همچنین مرمت بخششهردار پاریس به خاطر آسیب "

ی برای نوسازی و توسعه "لوکوربوزیه"میالدی طرح  1826در سال (. 1101صادقی آبکسری، )های خسارت دیده کرد 

تر از ارتفاع به جای سطح، تراکم موجود در این طرح با توجه به استفاده بیش. قسمتی از شهر پاریس ارائه گردید

-می ها به چهار برابر افزایش یافته و ابنیه مهم تاریخی با قرارگرفتن در مرکز فضاهای سبز مورد حمایت واقعساختمان

 جهت مردم مشارکت های تشویقی دولت در شهر پاریس؛ جلباز جمله سیاست(. 1101یبی و مقصودی، حب) شدند

 سوی از بالعوض هایکمک و مالی تسهیالت ایجاد محلی، توسط شهروندان شهری نوسازی هزینه از بخشی تأمین

 . باشدتشویقی و اجرایی می -شهری و تدوین قوانین حمایتی های بناها و بافت زودرس از تخریب جلوگیری برای دولت

در ایتالیا توجه به روحیات ساکنان و حفظ روابط . کشور ایتالیا در معماری و مرمت شهری صاحب سخن است :ایتالیا

صادقی )است  متقابل شهروندان با محیط زندگی شهری و زندگی مجدد در بافت تاریخی از مبانی اساسی مرمت بوده

 (.1101آبکسری، 

-بندی مالی و اجرایی انجام پروژهشده در آمریکا، دقت در زمان های مداخله انجامنکته قابل توجه در طرح :آمریکا

های تشویقی از جمله سیاست. استروش مداخله نیز بیشتر بازسازی بوده . است هاست، که در اجرای موفق، مؤثر بوده

-به سرمایه تشویق ،خصوصی و بخش دولتی غیر و خیریه نهادهای سوی از مالی تأمین بسیج و مردمی مشارکتدولت؛ 

 ساله 20 بازپرداخت زمانی دوره با و درصد 7 سود با بهره کم هایوام بانکی، دادن بهره و مالیات کاهش طریق از گذاری

 همیار، افزایش هایگروه طریق از مجاور قطعات هزینه، تجمیع کل درصدصد تا ساختمانی های واحد جهت نوسازی

 (. Bart Fernando, 1995)است  امالک صاحبان به وام اعطای جهت دولتی و خصوصی هایبانک تمایل

                                                           
 1- Baron hosman 
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مرمت شهری در کشور انگلستان متکی بر درآمدزایی است و به عامل گردشگری نقش اساسی واگذار شده : انگلستان

تجربیات مرمت . باشدمی تسهیالت ارائه و بانکی های وام مالیاتی، های معافیت ارائههای تشویقی دولت؛ است سیاست

  (.1106شماعی و پور احمد، )جستجو نمود  "لستر "، "بث"، "یورک"توان در شهرهایبافت تاریخی در بریتانیا را می
های شهری کشورهای افریقایی، سه دوره مشخص تاریخی قبل از استعمار، دوره استعماری و پس از بافت: آفریقا

شرایط . تر ظهور پیدا کرددر دوره پس از استعمار، زاغه نشینی به شدت هرچه تمام. گذاشتنداستعمار را پشت سر

سازد، از سوی دیگر، ای، تبعیت مردم از دولت را ناچیز و تبعیت از قبیله را عملی میاجتماعی و شکل زندگی قبیله

. ای شهری را معاصر سازی کندههای شهری، بافتها و حاشیهخواهد از طریق نوسازی زاغهدولت مرکزی می

 . کاهدای، از اقتدار قبیله میهای حاشیهدهد و نوسازی بافتمعاصرسازی قدرت و نفوذ قبیله را کاهش می

های شهرهای مشرق زمین را از سایر کشورها های خاص، بافتعملکردهای گوناگون و ویژگی :کشورهای آسیایی

خودی موجود در شهرهای مشرق زمین بدون پیوند با گذشته، چیزی جز بهالگوبرداری و توسعه خود. کندمتمایز می

-از انقالب صنعتی به بعد، بافت و فضای کهن شهرها گاه با عنوان عاملی ارزشی و گاه ضد. آوردو مرج  به بار نمیهرج 

 (. 1188مهندسین مشاور خودآوند، )نماید می ارزش و مانع رخ
 

 مدیریت بافت فرسوده شهری در ایرانریزی و نظام برنامه -8

  های نوسازی و بهسازی قبل از انقالب اسالمیسیاست -8-1

با وقوع . ش1206های به دنبال تحوالت بنیادی که در فاصله سال :حکومت قاجار تا پایان دوره پهلوی اول -

دار شد و دید و متعددی را عهدههای جروی داد، دولت ایران نقش( 1288)انقالب مشروطه تا پایان جنگ جهانی اول 

ش و قانون جدید .ه1181تصویب قانون ثبت امالک در سال . مداخله در شهرها نیز در حوزه وظایف دولت قرار گرفت

های ترین اقدامش از مهم.ه1112ی معابر در سال ش و به دنبال آن تصویب قانون توسعه.ه 1188ها در سال شهرداری

ها و کرد؛ احداث خیابانتوان به این ترتیب خالصهاست را میشده یی که در این دوره انجامهااقدام. این دوره است

های های قدیمی جهت ایجاد دسترسی به نقاط مختلف شهر، احداث خیابانها در مراکز شهرها و مخصوصاً محلهمیدان

ها به های داخل شهرها و تبدیل آننهای غیر قابل اصالح و گورستاکمربندی در اطراف شهرهای بزرگ، تخریب محله

های مناسب در اراضی وسیع که مورد ساخت و ساز قرار نگرفته باشد، های گذربندیپارک عمومی، مشخص کردن نقشه

های قدیمی و موجود شهرها که قابلیت ادامه زندگی و کار در  آنها وجود داشت اصالح بعضی از معابر در محله

 (.1101استفانوبیکانو، )

  (:شمسی 1321-  5)دوره پهلوی دوم تا پیروزی انقالب اسالمی   -

جهانی )بودن بودجه و مشکالت پس از جنگ در این برنامه به دلیل ناکافی (: 132 -34)برنامه عمرانی اول ( الف

های عمران نامهو به علت نارسائی قوانین و بر( 1101شماعی و پوراحمد، )ها هیچ گاه حقیقت اجرایی نیافت ، برنامه(دوم

های ناموزون، موجبات مهاجرت روستا به بر این، تأثیر سیاستعالوه. استها اتفاق افتاده شهری، روند فرسودگی بافت

 .استساختهشهر را فراهم 

. شده بوددر برنامه عمرانی دوم، بهبود کیفیت خدمات شهری، در نظر گرفته (:1334 -41)برنامه عمرانی دوم ( ب

«  های شهرسازیها برای اجرای برنامهقانون مربوط به تملک زمین»ین قانونی که در این دوره به تصویب رسید ترمهم

در . شده مورد استفاده قرار نگرفتوضع گردید ولی در عمل قانون مذکور مطلقاً  برای موارد یاد 1118بود که در سال 

-ها بود که برای اولین بار در گزارشدر این سال. ان تأسیس شدنیز سازمان ملی حفاظت از آثار باستانی ایر 1148سال 
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در . آیدشد و از تمایز بافت قدیم و جدید سخن به میان میبکار گرفته "شهر قدیم"یا "شهر کهن"های طرح جامع، واژه 

  (.1106می، علی)رسد میهای قدیمی و غیر بهداشتی به تصویبزمان اجرای این برنامه، قانون تجدید بناهای محله
عالی یکی تأسیس شورای. در برنامه سوم عمرانی دو اقدام مهم انجام شد: (1341 - 4)برنامه عمرانی سوم ( پ

 1146در سال « هاای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداریاصالح پاره»شهرسازی و معماری و دوم تصویب قانون

ها در توسعه ها به شهرها شروع و اتکاء شهرداریسب درجه شهرداریدر این دوره، اعطای کمک بالعوض بر ح. بود

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران شورای تخصصی شهر تهران، )شود های دولتی بیشتر میشهری به کمک

 در برنامه دوم و سوم کشور، عمران شهرها و ایجاد تأسیسات شهری از جمله آب، برق، مسکن و غیره توسعه(. 1116

بندی شده و شهرهای فقیرتر با شرایط بهتر و درصد بیشتر از وام و یافت و ضمناً شهرها از نظر درجه استحقاق تقسیم

تنها . از جمله تحوالت دوره سوم این بود که امور به وزارت آبادانی و مسکن منتقل شد. کمک بالعوض برخوردار شدند

است  نشدهای بدانهسازی و نوسازی شهری است که در هیچ جا اشارهشود، مسئله بموردی که در این برنامه دیده نمی

  (.1141سازمان برنامه و بودجه، )
در این برنامه دو قانون مورد تصویب قرار گرفت؛ یکی قانون نوسازی و عمران  (: 134-51)برنامه عمرانی چهارم ( ج

های جامع رها، برقرار گردید و دوم تهیه طرحکه طی آن مقرراتی در مورد ضابطه نوسازی شه 1141شهری مصوب سال 

ها برای شهرهای کوچک که به دنبال تغییر نام های آمایش سرزمین و تهیه نقشهو طرح( برای شهرهای مهم)شهری 

شد و نوسازی محالت قدیمی و ناسالم در به این وزارتخانه واگذار( 1161)وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی 

در این برنامه، . بود شده های بالعوض و وام گنجاندههمچنین در این برنامه اعطای کمک. بودشدهها دیدهطرح قالب این

با طرح قانون مشارکت بخش خصوصی در نوسازی و عمران . های جامع دیده شدنوسازی محالت قدیمی در قالب طرح

اما مهمترین محور در تعیین . کردهری نامگذاریتوان به دو رویکرد نوسازی و عمران ششهری، این دوره را می

های جامعی است که در این دوره برای شهرها تهیه و راهکارهای مداخله نوسازی، بهسازی و مرمت شهری در قالب طرح

 (.1118ایزدی، ) نشدولی به لحاظ وجود مشکالت قانونی به خوبی عملی. ها ابالغ گردیدندجهت اجراء به شهرداری

های اساسی برنامه عمرانی شهری در این مشیاهداف مشخص و خط(: 1352 - 5)برنامه عمرانی پنجم کشور( چ

اجرای صحیح قانون نوسازی و عمران شهری در کلیه شهرها، ایجاد (: 1101شماعی و پوراحمد، )انداز دوره عبارت

های تشویقی دولت، نوسازی و و کمکحداکثر فرصت برای مشارکت بخش خصوصی در امر نوسازی شهری با راهنمایی 

-با این حال توجه به این مقوله. های قدیمی شهرها و بازارهاتجدید بناهای قدیمی و غیر بهداشتی، ترمیم و اصالح بافت

گزارش پیشرفت )های کهن در شهرهای قدیمی، فراتر نرفت ها از حد برخی اقدامات موردی در بازسازی و نوسازی بافت

 -های قدیمیدر اواخر  دوره دوم قبل از انقالب، موضوع مداخله در بافت(. 1145ی برنامه سوم ایران، عملیات عمران

مرکز مطالعات )ها را به دنبال داشت های قانونی دقیق، ناکارایی آنشد اما فقدان محملمطرح تاریخی به شکل جدیدی

 (.1110ریزی شهری وزارت کشور، و برنامه

 

 های نوسازی و بهسازی  در دوره پس از انقالب اسالمیو برنامههای سیاست  -2 -8

های اول انقالب، تأسیس معاونت امور محلی و عمران شهری در وزارت کشور در ترین اقدامات دولت در سالاز مهم      

عه اقتصادی، شده در قالب چهار برنامه توس ترین اقدامات انجامعمده(. 1101شماعی و پوراحمد، )بود   1151سال 

 :پردازیمها، میترین استراتژی این برنامهگرفت که در زیر به شرح مهماجتماعی و فرهنگی صورت

در  این برنامه در  (:8 13 -2 )برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( الف

-ترین رهیافتبه طور خالصه مهم(. 1101مکاران، بابانسب و ه)پیوست، مطالعات بهسازی و نوسازی مدنظرقرارگرفت 

بخشی به منظور احیای بافت، های روانهای جامع، تفضیلی، هادی، تجدیدنظر طرحهای این برنامه عبارتنداز؛ تهیه طرح
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، تأسیس دفتر بهسازی بافت شهری در معاونت امور محلی و عمران 1154تأسیس سازمان میراث فرهنگی در سال  

و واگذاری  1150در سال « سازانمسکن»های نوسازی و بهسازی، تأسیس شرکتو تهیه طرح 1155سال شهری در 

گیری دفتر بهسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی در سال وظایف اجرایی بافت به این شرکت و شکل

 .با رویکرد توسعه درون شهری 1118

 

در این برنامه،  (:3 13 -  )فرهنگی جمهوری اسالمی ایران برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ( ب

. های مهم مورد توجه بودهای باارزش، از سیاستهای مسأله دار شهری با حفظ هویت بافتبهسازی و نوسازی بافت

 های این برنامه؛ استفاده بهینه از طریق اصالح بافت فرسوده، تجمیع قطعات، تنظیم سطح اشغالترین رهیافتمهم

ها در چارچوب ضوابط شورایعالی ای، اصالح و نوسازی محالت قدیم شهرها توسط شهرداریمتناسب با شرایط منطقه

دار شهری به منظور ایجاد هماهنگی در مناطق مختلف شهری های مسئلههای بافتشهرسازی و بازسازی و احیای بافت

-حاصل این طرح معرفی حوزه. تأسیسات روبنایی شهرها بودشده در های انجامگذاریبرداری مطلوب از سرمایهو بهره

رسد عدم پرداخت صحیح به مسائل و با این حال به نظر می. دار نامیده شدهایی در بافت شهری بود که بعداً مسأله

بودن از سوی دیگر، کارایی و اجرایی 58های جامع دهه ها از یک سو و استفاده از آمار و اطالعات طرحمشکالت بافت

های قدیمی، تشکیل ترین مفاد برنامه پنجساله دوم در خصوص بافتمهم. استسیاست فوق را دچار تردید ساخته

  .به تصویب رسید  1116بود که در اواخر سال « شرکت عمران و بهسازی شهری»
در برنامه سوم  (:1 13 -83)برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ج

های غیر های تعاونی، خصوصی و سازمانگذاری بخشها بیشتر در جلب مشارکت مردم و سرمایهگذاریتوسعه، سیاست

های فرسوده و تجدیدنظر در تعاریف ای، اعطای تسهیالت مادی و معنوی به بافتهای مشاورهدولتی، ایجاد شرکت

فرهنگی شهرهای  –های ساختار تاریخیظارت شهرداری، تهیه طرحی نشهرها و گسترش حیطه ها و حریممحدوده

 (.1106شماعی و پوراحمد، )شد خالصه می... تاریخی توسط سازمان میراث فرهنگی و 

 18در ماده  (:1384 - 88)برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( د

و سازها بخشی ساختشده که دولت موظف است به منظور هویتهای فرسوده بیانافتی بقانون برنامه چهارم در زمینه

های فرسوده و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح و بهبود محیط زندگی، اقداماتی از جمله؛ احیای بافت

نامه اجرایی را دولت آیین که هیأت... ای با رویکرد توانمندسازی ساکنین وهای حاشیهجامع شهری و ساماندهی بافت

 :پردازیمنامه مذکور میتصویب نمود که تنها به مواد فصل پنجم آیین 22/1/1105در 

 . هااز یارانه دولتی در این بافت امکان استفاده 12ماده  -

 کند بخشی از منابع درآمدی سازمان ملی زمین و مسکن را جهتوزارت مسکن و شهرسازی را موظف می 11ماده -

 . فرسوده، هزینه نماید در بافت... درآمد وهای کمتشویق سازندگان واحدهای استیجاری و کمک به ساخت مسکن گروه

 .های مربوط به صدور پروانه ساخت در این مناطقدرصدی هزینه 68کاهش  14ماده  -

های در محدوده بافت...( لفن وآب، برق، گاز، ت)االمتیاز جدید خدمات زیربناییعدم نیاز به دریافت حق 16ماده  -

 188داشته و تأمین رایگان انشعابات مزبور تا سقف های غیر رسمی پس از نوسازی را بیانفرسوده شهری و سکونتگاه

 . درصد تراکم

های فرسوده شهری های نوسازی بافتمیلیارد تومان اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه 588انتشار و فروش  11ماده  -

 .های غیررسمیگاهو سکونت

گذاری در میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سرمایه 688توانند تا سقف ها میآمده است که شهرداری 10در ماده  -

 .های غیررسمی منتشر نمایندهای فرسوده شهری و سکونتگاهنوسازی بافت
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 111در ماده (: 1311 -1314)اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  -برنامه پنجم توسعه اقتصادی ( ر

 :گردید برنامه پنجم توسعه در بخش بافت فرسوده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ

--شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت 

 .  های واقع در این مناطق بپردازدبندی طرحهای فرسوده و دسته 

های تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیاء ها موظفند با اعمال سیاستوزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری -

بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت 

 .نمایند

از بافت های فرسوده شهری %( 18)ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری -

 همچنین. را احیاء و بازسازی نمایند

از منابع ، اعتبارات و تسهیالت اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح %(  68)دولت موظف است حداقل پنجاه درصد

های فرسوده های مذکور در محدوده بافتن و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرحهای مسکن مهر، مسکن جوانا

 (.1108قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، )دهد شهری اختصاص

 

  های احیاء برخی از شهرهای ایران پس از انقالبمشخصات برنامه :2جدول   
 بهسازی و نوسازی شهری هایبرنامه نام طرح نام شهر      

 تبریز

 

 -طرح محور تاریخی

محدوده )فرهنگی تبریز

 (بازار

با ... های باارزش محور مانند مسجد علیشاه، دروازه باغمیشه وایجاد ارتباط بین قطب

های واقع در بازار، حفظ هویت بازار از طریق رفع مشکالت حاصل از احداث خیابان

ها که بر اثر احداث قدیمی و ارتباط مجدد بین محلهمحدوده، تأکید بر احیا، محالت 

های گذشته، از یکدیگر گسیخته شده است، ارائه عملکرد خدماتی و معابر در طرح

 الحداثتجاری جدید

 اصفهان

 

طرح بهسازی بافت 

 قدیم

های مرمتی برای بناهای باارزش تاریخی، ای؛ تهیه طرحسازی مراکز محلهباززنده

، کنترل شدید بر ...از شهری به ویژه فضای سبز و پارکینگ واحداث فضاهای ب

 .های مختلفهای موجود در محدوده به ویژه کارگاهفعالیت

 مشهد

 

طرح نوسازی و 

بهسازی پیرامون حرم 

 (ع)مطهر امام رضا

تجمیع بافت و نوسازی با تراکم باال، تغییر کاربری اراضی به نفع کاربری اقامتی و 

 .های مناسبزیرساختتجاری، ایجاد 

 شیراز
بهسازی بافت قدیم 

 شیراز

توسعه تأسیسات و تجهیزات شهری، تسطیح حمام مخروبه در محله و تبدیل آن به 

محل بازی کودکان، احداث مرکز بهداشت و درمان، بازسازی مراکز مذهبی و 

 .فرهنگی، مرمت بناهای تاریخی دارای ارزش معماری و اصالح شبکه معابر

 کاشان

 

طرح بهسازی محدوده 

 فین

 کاشان

 

-توجه به توسعه شهر و عالقه مردم به سکونت در امتداد محور فین، توجه به جاذبه

هایی که پاسخگوی نیازهای های سیاحتی منطقه، تخصیص اراضی جدید به کاربری

متر در  18خدمات شهری و سیاحتی باشد، مطرح نمودن محوری عریض با عرض 

های تر و جاذبهبه طوری که تردد مناسب و دسترسی سریع امتداد فین کاشان

 .سیاحتی و نظم را در شهرسازی منطقه ایجاد نماید

 (1101صادقی آبکسری، ):منبع

 

 گیرینتیجه -1
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شوند، پس فرسودگی امریست ناگزیر و  پس فضاهای مسکونی و عمومی شهرها پیوسته احداث و چندی بعد فرسوده می

های کهن شده در بافتهای انجامبررسی سیر اقدامات و سیاستگذاری. مفید فرسوده خواهند شداز سپری کردن عمر 

 – 1206تا قبل از دوره . هایی چه در زمینه سیاستگزاری و چه در نحوه اجراستدهنده فراز و نشیبشهری ایران، نشان

شمسی اقدام قابل توجهی به عنوان مداخله در بافت کهن وجود نداشته و اصوالً به دلیل تغییرات جزئی و بطئی  1251

گیرد که بسیار از این دوران به بعد مداخالتی صورت می. استساختاری در شهرها، بافت تاریخی و کهن معنایی نداشته

نقطه عطف بعدی، دوران جنگ . شودکومت رضاخان مربوط میاولین نقطه عطف به دوران ح. اثر استناچیز و کم

تحمیلی است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم، فضاهای کهن تاریخی نه تنها به فراموشی 

. های فوق هر چه بیشتر به سوی زوال و تخریب پیش رفتنداند بلکه در این دوره و در برخی از شهرها، بافتشدهسپرده

-ریزان به این مناطق جلببا پایان جنگ و بروز مشکالت بافت مرکزی شهرها، بار دیگر توجه سیاستگذاران و برنامه

گردید و بدین ترتیب در دوران تدوین و اجرای برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، نقطه عطف 

های فرسوده و ممانعت از گسترش ون به منظور احیای بافتاین قان 18جدید بوجود آمد و در برنامه چهارم در ماده 

به ... ای با رویکرد توانمندسازی ساکنین وهای حاشیهمحدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت

-های مربوط به صدور پروانه ساخت،  عدم نیاز به دریافت حقدرصدی هزینه 68اعطای تسهیالتی همچون کاهش 

درصد تراکم،  انتشار و فروش اوراق  188جدید خدمات زیربنایی و تأمین رایگان انشعابات مزبور تا سقف  االمتیاز

مدنظر قرار گرفت  و در برنامه پنجم نیز این ... های فرسوده شهری وهای نوسازی بافتمشارکت جهت اجرای پروژه

با توجه به . خواهد داشتنتایج خوبی را به همراهها پیگیری گردید که در صورت اجرایی شدن ضوابط و مقررات سیاست

های تشویقی و حمایتی ها و اجرای سیاستها، تجدید قوا در نهادها و سازمانگردید باید با تجدیدنظر در طرحآنچه بیان

 اهمیت ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،. به نجات شهر و شهروندان و تأمین فرصت و فضا برای نسل آینده شتافت

های جامعی تدوین شود که در این راستا، نکات کند که سیاستهای فرسوده و کهن شهرها ایجاب میبافت... کالبدی و

 : ذیل قابل توجه هستند

 های شهری آن با سایر ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران و بافتهای عمیقی بین ویژگیهر چند تفاوت

های بزرگی برای روش مداخله در تواند درسها و تجربیات جهانی میرد اما ارزیابی دیدگاهکشورها به ویژه غرب وجود دا

شده و به  ارتقاء دانش و باشد بنابراین ضروریست از تجربیات جهانی استفادههای کهن شهری به دنبال داشتهبافت

 . تحقق نوسازی پرداخت

 پژوهش به عنوان جزئی الینفک از فرآیند سیاستگزاری  مبا توجه به حجم وسیع اقدامات در پیش، ضروریست انجا

های طرح تحقیقاتی باشند، قطعاً کارایی باالتری داشته و میزان تحقق ها، چنانچه متکی بر یافتهتدوین برنامه. باشد

 . اهداف برنامه ارتقاء خواهدیافت

 های اجرایی مشخص گردیده   ظیفه دستگاههای فرسوده که در آن وگذاری در بافتتهیه سند جامع حمایت از سرمایه

گردیده تهیه و در مراجع ذیربط های مالیاتی در آن تعیینو کلیه امتیازات تشویقی اعم از بخشودگی عوارض، معافیت

 . گردداستانی و کشوری تصویب

 های فرسوده شهریضرورت و لزوم بازنگری اساسی در نظام ضوابط و مقررات مربوط مدیریت بافت. 

 های مرتبط با گذاریها و سیاستریزیدوین یک ساختار قانونی و حقوقی مشخص برای مشارکت مردم در برنامهت

 .های فرسوده شهریمدیریت بافت

 قدیم بافت بهسازی و نوسازی برای واحد مدیریت تعیین.  

 های بهسازی و نوسازی شهریجلب هدایت منابع مردمی و غیردولتی جهت اجرای پروژه . 
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 و حفظ رعایت ضوابط،  بههای عمران و میراث فرهنگی شرکت هایی از جمله؛ شهرداری،بیشتر سازماننظارت  و توجه

 . هادستگاه ایجاد هماهنگی بینهای نوسازی و بهسازی و اجرای پروژه
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Abstract 

 

Subject exhaustion old urban tissue, specifically Iran from London to Paris as an industrial city 

with such problems. In Iran, population growth and migration, uncontrolled urban 

development and focus on social and economic activities caused by worn-out tissue 

component of the problem raised. Including effective policies and urban development 

intervention programs in the context of the ancient city that in various aspects of social, 

cultural, political, economic, and physical environment are analyzed. 

Scattered measures taken to reign in any way responsible for the post-Islamic Revolution, Iran 

has been the significance of the tissue in urban development and comparative study of Iranian 

policies with policy and international experience lack of principles theoretical and scientific 

process in this context is the policy and planning.  Therefore, it is necessary to evaluate the 

measures taken in this field and identify the strengths and weaknesses of such measures in the 

context of past experiences and taking advantage of new approaches, new approaches 

consistent with the facts to make our planning process. proposals will be discussed. 

Keywords: Distressed, intervention, rehabilitation and development policy, Iran. 
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