
     خوب بعد؟. طرح تفصيلی تھران رونمائی شد        
  

   مھدی کاظمی بيدھندی       

     

  

  مقدمه         

يد به اميباينکه برخی ازمطالبی که مطرح خواھيم نمود ممکن است تکراری باشد ، ازھرچيزبا پوزش قبل از     

  نا قابلھرچند بسيار ءتحقيقاتیکار ای شھری ومنطقهگروه تحقيق مطالعات  برسانيم که عرض خوانندگان محترم

 درايران"جامع طرح"بعنوان هچانابردربر ھمان سالھااز .نموداغازاوايل دھه پنجاه خورشيدی خود را از ومحدود

بر وفاقد پشتوانه نظری چون کليشه ای  ، را اينگونه طرحھا"اصو4. موضعی انتقادی داشت ،بود يافته رواج     

 »تقابل«درطحی نگرس ويژگيھای ساختاری ان بودند ،لحاظ وضع موجود ودر ه پردازینظريپژوھش واز گرفته

ادله مربوط به اين ادعا . ميدانست ، بست رسيده جريان ودرنھايت مشکل افرين وپيشا پيش به بندر ھای روند با 

شنوائی مواجه با گوش ھرچند کمتر ،مطرح مينموديم ھای مختلف فرصتھمواره درحد توان ، در ان سالھادر را

در  سياست گزاری ھا و، به سبب غيبت مشارکت مردم در اين زمينهدرمشاورين وفعا4ن ان سالھا در. ميشديم 

 سياسی است ، –جتماعیروندی ا"ونه ماھيتا فنی ، –اينکه برنامه ريزی شھری مقوله ای علمی باوربه  نتيجه ،

بوجود  اما واگرھائیچنين بحث درباره  فرصتی برای"اکه واقع ند بود غربی ءانچنان شيفته الگوھای وارداتی

خارجی معتبرمشاور گروه يکاز ، تھران برای"جامع"به طرحء معروف، بفرض ءانازانجا که مشاور . مدآمی ن

 ويا شک و انتقاد "اصو4،  تشکيل می شد )فرمانفرمائيان گروه ،  ان زماندر( ايران گبزرمشاوريک گروه و

 ، ياطرف گروه ما از" ی که بعضائانتقادھا برای کسیچنانکه ، !  ميگرديدان مطرح ن يتبه موفق ترديدی نسبت

" اصو4 کاری چون فضا !قائل نميشداھميتی محدود مطرح ميگرديد ، بسيار سطحدر اغلب انھم سروران ديگر،

 .نبود ر،کشو مطالبات جامعه شھریواقعيات وضع موجود ورابطه با در ، فضای پژوھش وتحقيق وطرح مسئله

فعاليت چندانی  دران سالھا ھم )اقتصاد ، جامعه شناسی ، جغرافيا وساير مقو4ت مربوطه(کشور علوم انسانی

تی با فقدان ادبيات چنين وضعيدر. ، نداشتندبخش شھری کشورتحليل ابعاد مختلف  پژوھش ، نظريه پردازی ودر

ين فضائی البته چنطرح جامع اول در  .شدن ميدايکه تازبه سھولت وارداتی   ، تکنوکراسینظری مربوطه 



، درتدوين برنامه ھای توسعه ،  با سازمان برنامه ن سالھاادر که ، گروه ھاواردوفورد  بنيادباحمايت وکمکھای 

توصيه  گروئن ھمکار گروه فرمانفرمائيان ازعوامل   ديويد ويکتورگروه مشاور ( .ارائه شد  ،ھمکاری داشتند 

تحت نفوذ  توسعه نيافته به کشورھای رمذکورا با پشتوانه مالی بنياد خود که مشاورت ھای  ، بودبنياد فورد  شده 

 ھويدابا  به بعد دھه پنجاه خورشيدی اوايلاز "؛ حدودا گذشت چند سالاز پساما .  )داده بودارائه نيزامريکا ، 

 تشديد مشکMتبMخره ، مذکور معح جاطر ھایبينيپيش بودن وغيرواقعی  نادرست ، ھاشدن تدريجی ناکارامدي

 ھائی  روند –جاری  اقتصادی اجتماعی وروندھایت واقعي با» تقابل  «ودرمغايرھای ايجاد محدوديتناشی از

زايش بسيار تھران ، افھا بويژه درکMن شھرکMنشھردر جمعيتافزايش تمرکز جمعيت ، وسيع بجایجا :چون 

 دستتا حد زيادی ازمورد بحث رفته رفته اعتبارش را جامع حطر -بخش شھری کشوردرذخيره نيروی کار فوق

 درسطح جامعه -رسالھای اوليه پس ازانقMب د - ھنوز ، عليرقم ھمهء اين ناکارامدی ھا باھمه اينھا ، ليکن .  داد

 به طرحھای جامع مصوب تنسب ،مستدلیبا نقد مشخص و ، زمينه شھرسازیدرکشورمسئولين کا رشناسی و

ويژگيھای ساختاری بخش شھری توجه به  با ، البتهميزان واقع گرائی انھا ازنظرء ،  امع تھرانطرح ج  خاصه

 درگرفته شده بکار ھایھنجارالگو و ونا ھمخوانی مبين بيگانگی وضعيت بروشنیاين  .مواجه نبوديم  کشور،

  .   بود کشور وضع موجود بخش شھری واقعيت ھای با طرح ھا

 می که ینقدبشرط لحاظ واقع گرانه ويژگيھای وضع موجود ،  ، ضعيت موردبحثودر: روشن استکه       

ان ردبه بيانی ديگر .را دربرميگرفت مذکور ھایھمه جوانب طرح" اتقريب ، مطرح باشدزمينه اين در توانست

يژگيھای به و ھاان عدم توجهتا ھا کليشه ای بودن طرحنقدی که از  . ندقابل نقد بودھا طرحاين  زمان سرتا پای

  .شامل ميشد  بخش شھری کشور را نھادی -جمعيتی وسياسی -ساختاری اقتصادی ، اجتماعی

  بر نقدی : مقا4تی چون در: قبلی اين سايت  بخش ھایدرمواردی که باتوجه به واقعيت ھای فوق وساير      

. م: نوشته متمرکزی شھرسازی وشھرنشين رسازی وروند کMن شھرشدن تھران ،شھ  ، طرح جامع جديد تھران

 طرح ؛مطرح گرديده اند  ،کشور وشھرسازی دربخش شھریمورد شھرنشينی ی که درديگر مقا4تويا کاطمی 

 طرح دوم و بصورت قم تجديد نظرھائی کهر علی ،، طرح جامع تھران " بحث ويا مشخصاجامع مورد ھای 

 طرح مذکوراز! بود » طرح جامعيت« :ود ان برخوردار نباز"واقعا، انچه  انجام شد دران جديدجامع   طرح



 ، ناميده شده»  طرح تفصيلی« جھت کاربرد زمين و يا انچه )  ُزنينگ ( تا کنون ازيک طرح منطقه بندی  اغاز

طرف ارگان ھای اريف رسمی که ازبه تع ردراين رابطه اگ .فراتر نرفته است  ،امد ارامد ويا غيرکارحال ک

متعارف ازتعريف فراتر ھم اين تعاريف :ميبينيم  توجه نمانيم ، امع مطرح شده ،مورد طرح جذيربط تا کنون در

ناميده " جامع"بنام طرح  طرحی که ، بنابراين. شھر نيستند درکاربرد زمين نحوه  ويا ) زونينگ (ندی بمنطقه 

 .داشت   بودن فاصله بسيار» جامع«کاربا  زاغاشد ، از

تھيه شده ،  جامع اھداف پايه طرح تحت عنوان،  اھداف ديکته شده ایاز طرح تفصيلی مورد بحث با تبعيت     

ی ساختاری بخش بالحاظ ھمه جانبه ويژگيھا ربط چندانی شده ، تعيينانتخاب يا  اھداف ئی که انجااز اما. است 

يا .  ندبخش شھری کشور نيستخاصه ازشھر» مشخص«د ، يعنی پاسخگو به طرح مسئله ای نندارشھری کشور

فی ديکته شده بصورت اھدای به ھدفھای دستوری است که اغلب واقع کوشش اش معطوف به پاسخگوئرنکه داي

 گسترشجلوگيری از« تعيين: مانندمطرح ميگردد ، ! " ين شدهيپيش تع"اھداف ازتحت عنوان "ويا چنان که مرتبا

، روند ھای اقتصادی ع باوسي »تقابل« وايجاد مشکMت  انھم به بھای که ھدف اصلی طرح ، بعنوان» شھر

آنچه جز ، طرح ارائه شده ، نتيجه ای عملدردرچنين وضعيتی  :در نتيجه  .است  بوده جمعيتی –اجتماعی 

ده بگونه ای ارائه شده که ش" رونمائی"انجائی که طرح تفصيلیاز .طرح جامع سابق بجای گذاشت نخواھد داشت

 بتدريج با  ؛ميگيرد قرار کامل »تقابل«در »تعامل« بجای  ، ھمانند مصوبات طرح سابق ، نجرياھای درباروند

فشارھای سياسی ناشی  اثرشکل گيریدر بدين ترتيب که . مواجه خواھد شد ، ھای متنوعیدنروکم او ناکارامدی

ويا ان کردن اين  ، گشاد مورد يا ان ايندر افزايش تراکم :نظير مختلفبصور،  ته ، گام به گامگفتقابل پيشاز

پيش » تقابل«ناشی از ھایفشاراثرکه ، درمشابه تغييرات سايرو ھامحدويتبرخی ازنظرنمودن  ، صرف محدوده

 بی يال ودمبه شير،  رفته رفتهو عقب نشستهبات خودمصو، از شدد نخواھطرح تحميل  به" مرتبا،  گفته

       ؟ ! سرنوشتی که طرح اول با ان مواجه شد  "دقيقا -گرديد مبدل خواھد  اشکمی،و

ميتوان به ،  عمل توھمی بيش نبوده طرح دررابطه با صحت ادعای فوق ويا ادعای اينکه جامعيت  در       

   :اظھارات زير توجه نمود عنوان نمونه به 

    91خبرگزاری ايسنا دوم خرداد  



. ح از طريق بخشنامه ھای مختلف تغيير ميکرد طرح تفضيلی مMک عملی وجود داشت ، اغلب اجرای طر رد اگرھم. : " . شورای عالی شھرسازی دبير   

. ."   

  :ويا در مورد توھم بودن جامعيت طرح 

درصداز اين  35تا 30خاطر نشان کرد ، حدود . نيز در طرح جامع تھران قيد شده بود  برتھيه طرح تفصيلی تکاليف ديگری عMوه:  وی با بيان اينکه 

  "  . . .  مله ميتوان به طرح ھای موضعی وموضوعی اشاره کرد تکاليف ھنوز اجرائی نشده است ، که از ان ج

اگربفرض تمامی طرحھای موضعی وموضوعی ھم به اجرا درميامدند : انھم بادرنظرداشتن اين واقعيت که       

  ؟!بودن فاصله بسيار داشت » جامع «بازھم طرح مذکور با 

به بحث ادله مربوطه جوانب مختلف اين مسئله را  کوشش خواھيم نمود با ارائهاين نوشته ادامه  در       

  .بگذاريم 

نقد وراھنمائی سروران گرام از ،سايت شھرسازی وتوسعه  :با ياداوری مجدد تقاضايمان البته ،      

 .صميمانه سپاسگزارخواھد بو د وگوشزد لغزش ھای نظريمان

  

   
       .اری روند شھرنشينی معاصرحاصل بی توجه ای به ويژگيھای ساختجامع کليشه ای ح طر     

 حاصل يک جريان پژوھشی مداوم ده ،فقدان نظريات تئوريزه ش :واقع ، مسئله مھمی که با ان مواجه ايم در     

به ان مربوط  اريھایله شھری وسياست گزوموجب شده ، مقاين فقدان  .ميباشد  ، پديده ھای شھريمان زمينهدر

 " نھايتا و! علمینظرباشد ، انرا بعنوان مقوله ای فنی ، تماعی سياسی درروند اج بصورت يک ، بجای اينکه

بست الگوھای در ءراه را برای کليشه" فقدانی که نھايتا. بدانيم  –نيست  چنين واقعکه در  –! جھان شمول 

مگان در بويژه درکMن شھر تھران که به بشھادت ھ ، تشديد مشکMت شھری ، یدنا کارام . ميگذاردوارداتی باز

:  است کهرابطه با برنامه ريزی شھری دراين چھل وچند سال گذشته داشته ايم ، به روشنی مبين اين واقعيت 

 برھم انباشته ، تاپاسخگوئی به مطالبات بوده مشتی توھماتبدنبال بيشتر ، تا کنون ی مورد بحثھاسياست گزاري

    .درگير است  باانکشور جامعه شھری که  ، ای امدهوگاه بصورت معضل در

باتوجه به گرايشھای  مختصات زمانی ومکانی کنونی اش ، گيھای ساختاری بخش شھری جامعه درويژ      

 ، انھا درنتيجه سازمان يابی فضائیگيری وواقع شکل بندی وساختاردر ،جمعيت وفعاليت ھا خاص استقرار



با انچه " کامM که الگوھائی .را ميطلبد بدون شک راھکارھا والگوھای ديگری  و" واقعا :  بگونه ايست که

زمينه در چگونگی ھدايت ھاوھم درويژگيھای مورد بحث ھم متنوع .  خواھند داشت د تفاوتنکليشه شده وميشو

  . ن کننده اند تعييبسيارشھرسازی وھدايت سازمان يابی فضا 

 تھران ، حاصل طرحح جامع طرجامع ء بفرض  ھایحالی که بوضوح مشاھده ميشود اھداف طرحاکنون در     

 نبوده و -مرحله کنونی توسعه کشوردر -خصلت يابی وضع موجود بخش شھری رمبتنی ب ، نخست مسئله ايکه

ويا توھمی جديد ترند   ازھم با برداشت ھائی که مبتنی برتوھمب ؛ عيان است ، تقابل ان با اين ويژگيھای ساختاری

صل ھای خبری که اغلب بصورت به برخی ازسرفجھت صحت اين ادعا کافی است بفرض  . روبروھستيم

ند ه ا شد عنوان با رونمائی طرح تفصيلی مورد بحث ھمزمانمسئولين برخی ازدست اندر کاران و اظھارنظر

  : متوجه نمائي

نگرش به نوع پMک  يکی ازاين تفاوت ھا: ھای قبلی دارد  گفت معاون شھردار با تاکيد بر اينکه طرح تفصيلی جديدرويکردی متفاوت با طرح . . .      

تعريف می  پھنه  تعريف می شد اما در طرح فعلی  پMک ھا در کنار ھم ودر قالبپ(ک  بر اساس تک  در  طرح ھای گذشته کاربری ھا. وامMک است 

  شوند

  .طرح تفصيلی سند يکپارچه مديريت شھری تھران است . . .  

  .به وضعيت اشفته شھر ميکند  کمک بزرگیتفصيلی طرح . . . 

  تھران است شفابخش  طرح تفصيلی نسخه. . . 

   .خارج ميکند بن بست  طرح تفصيلی تھران را از. . .  

  .      پايتخت تھيه شده است منطبق برواقعيت ھای  طرح تفصيلی تھران. . . 

   . . شھری است  ارتقای زندگی طرح تفصيلی تھران سند. . 

   . .ميکند ت محيطی تھران را کمسزي ت مشک( طرح تفصيلی تھران.  . 

 . .تھران است محدود کردن توسعه بی رويه  بھترين دست اورد طرح تفصيلی. . 

  . .ر پايتخت برقرار شد عدالت اجتماعی د با اجرای طرح تفضيلی. . .

  . .ندارد  مسکنبھای  تاثيری برافزايش  طرح تفصيلی تھران. . 

  .ميشود  صفر  تخلفات ساخت وساز تا پايان سال. .   . 

  .  . . ).نويسنده مطالب استتاکيدھای برجسته شده از( .   است  ايده ال به تھران طرح تفصيلی راھی برای رسيدن  

ء طرح رونمائی بمناسبت ، طرف مسئوليناغلب از اظھارنظرھائی است کهانچه مطرح شده برخی از         

احتياجی به شرح وتفسير نداشته وخود به خوبی مبين " نظرھائی که واقعار اظھا. شده است ،عنوان  تفصيلی



  را اظھارنظرھا قضاوت در مورد اين .ّجو حاکم وبرداشت غالب ميان دست اندرکاران دراين زمينه است 

   . ريم گذامي،  عھده سرورانی که با اين اظھارات مواجه ميشوندب

 مشکل » تقابل « ساختاری شان را بجایجريان وويژگيھای با روندھای در »تعامل « مسئله ھنگامی که     

 و که اھميت،  ويژگيھای ساختاریاين ضروت مطرح نمودن برخی از ،مينمائيم ساز وفرصت سوزمطرح 

  . مطرح ميگردد ، ستشان غالب تر تعيين کنندگی

توسعه نيافتگی اقتصادی ، اجتماعی وسياسی  جامعه  نتيجه "عمدتا که ويژگيھای ساختاری مورد بحث      

باالگو  –ماست  بحثمورد  موضوعی که"فعM يا –زمينه ھدايت شھری در"، بگونه ای ھستند که يقينااست

بدين موارد ماھيتی ساختاری دارد ؛ دراکثرمذکورتقابل  ؛کليشه ای ازھمه جھات درتقابل قرارميگيرند ھای 

ارائه ميشوند  ھدايت توسعه دربخش شھری کشورھا ، درالگوھائی که جھت ان معنی که عدم توجه ولحاظ

طرحھا ی وبه بن بست کشيدن امدی کار نه تنھا موجب نايعنی توجه ء مذکور.   است  ضروری بسيار 

ھمه عوارض شھری  يدعMوه بران موجب تشدبلکه  -دارد  تاسفجای "اين واقعاکه  -ميگردد مورد نظر

 توسعه  سايت شھرسازی وکه در کليه مباحث مطرح شده در ء مضاعفیمسئله(.  دنردميگ نيز رو پيش

اينکه برنامه ريزی شھری در وضعيت مشخصی موفقيت  .)بوده ايم  ھمواره در پی برجسته نمودن ان

اما تداوم طرحی . نمود  ويا تعديل رفع مشکMت انرا "چندانی نداشته باشد مسئله ای است که ميتوان احيانا

  .    نيست ، پذيرفتنی مسئله ديگری است که به ھيچ عنوان  باشد ،که مسئله سازومشکل افرين 

     

   

 . افرين تناقض ھای مشکل      

شرايط توسعه نيافته ای قراردارد  با ، مرحله ايکه جامعه شھری ھنوزدروضعيت کنونی جامعه در     

را  ه اینامربيا و گيری، تصميم گزاری ياستتحقق ھرسيھای ساختاری مشخصی مواجه ھستيم که ويزگ

الگوھای ،  ميبايد با رصد ولحاظ کامل جوانب تعيين کننده انھا  :ما معتقديم  بنابراين . مينمايد ط ومشر

امده ای مصوب وبه اجرا درھداشتن اين ويژگيھا طرحيا اينکه با توجه ودرنظر. تدوين نمود را ، مورد نظر



برخی ازاين ويژگيھا که درتوسعه وتحول دربخش . ديد نظر اساسی قراردادوتج ازمون وسنجشرا مورد 

را با اھداف ھا ان ،اھميت بسيارتعيين کننده دارند ، را ميتوان بعنوان نمونه ھائی مطرح نموده شھری کشور

تحت بحثی در"قبM ھای ساختاری مربوطه ، انھا راويژگيدرباره چگونگی  . ح ھای جاری مقايسه نمودطر

قسمت سوم نوشته  - »بخش شھری کشورجھت ھدايت توسعه در  يک استراتژی لزوم تدوين« وان عن

      :نموديم   خMصه  چنين مطرحمھدی کاظمی ، بطوربسيار

" بنا براين و با اين وصف ، اولين گروه مسائلی که مطرح ميشوند ، مربوط به ويژگيھای عمدتا " . . . .    

منطقه ای ازجھان که دران قرار "فرضا: ( منطقه ای : د مختلف ازان جمله ساختاری است که ، درابعا

از : ( جمعيتی  –، اجتماعی )  تنگناھای ساختاری که  اقتصاد کشورباان مواجه است : (، اقتصادی ) داريم 

، ) انجمله پويائی جمعيتی وموانع ويژهء ای که درراه تحقق حقوق اجتماعی اکثريت جامعه قرار دارد 

فقدان صاحب اختياری وحقوق سياسی مردم وامکان مشارکت بی قيد وشرط " مشخصا: ( نھادی  -ياسیس

انھا در سياست گزاری وتصميم گيری ھا ويا تصميم گيری ھائی که بگونه قابل دفاع وبی قيد وشرط 

تداوم  : (فضائی  -، اکولوژيکی وبMخره فيزيکی. )ومشخص در جھت پاسخگوئی به مطالبات جمعی ، باشد

  . که دربخش شھری کشور،  قابل  طرح اند ) وسيع کاستی ھای فيزيکی 

در مورد اين ويژگيھا دربخشھای قبلی اين سايت ، حال ھر چند بطورکلی وبه برداشت خودمان، مقبول       

دراين باره درجه وميزان مقبوليت وصحت مطالب مطرح شده . وياغيرمقبول، نظرياتی را مطرح نموده ايم 

 به "يا اينکه با ھربرداشت ونگرشی که وضع موجود را مورد توجه قراردھيم ، نھايتابه ھراندازه که باشد و

اين . قرارداريم  - مرحله گذر ازتوسعه نيافتگی  –درمرحله خاصی ازتوسعه :  نتايج  زيرخواھيم رسيد که 

بنابراين برای ھدايت .  بسياری دارد  مرحله ازتوسعه باوضعيتھای که ازانھا تقليد ميکنيم تفاوتھای ساختاری

روندھا دراين مرحله وبرحذرماندن ازتناقضھای وسيعی که برداشت ھای کليشه ای بوجود اورده اند، 

تدوين يک استراتژی مبتنی برطرح مسئله  -ھدايت تغييروتحو4ت بخش شھری کشور –درزمينه موردبحث 

Mالگوھا و متدولوژی  اين استراتژی. ضروری است"مشخص، با لحاظ کليه ويژگيھای وضع موجود، کام ،



ھای ان ميبايد حاصل ويا استخراج شده ، ازپژوھش ونظريه پردازی ھا ی مبتنی برتحليل ھمه جانبهء وضع 

  . . . "  موجود باشد 

      Mدستوری و " بنابراين ، باتوجه با ادله که مطرح گرديد مشخص استکه اھداف طرح جامع اھدافی کام

مجدد به اھداف طرح جامع کنونی  توجه با. انھم  بيش ازواقع گرائی بر اساس توھمات تعيين شده است  که

   .توھمات مشاھده نمود اين لت وميتوان بسھ

 

 انداز توسعه بلندمدت شھر تھرانچشم

 

تھران و پايتخت کشور است، ھماھنگ با  اقي براي توسعه پايدار ک'نشھرشھر تھران، که سيماي مطلوب شھر در افق طرح و ميث انداز توسعه بلندمدتچشم 

 :زير است ھايساله کشور، مبتني بر آرمانانداز بيستچشم

 

  (يابدمي شھري که براي رشد و تعالي انسان و حيات طيبه، سامان(اس'مي  -و ھويت ايراني  شھري با اصالتتھران؛  :

  وشمند و جھانيشھري دانش پايه، ھتھران؛  : 2

  با فضاھاي عمومي متنوع و گستردهزيبا، شاداب و سرزنده و  تھران؛ شھري سرسبز : 3

  و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح ھامقاوم در برابر انواع آسيب تھران؛ شھري امن و : 4

  با ساختاري مناسب براي سکونت، فعاليت و فراغتپايدار و منسجم شھري  تھران؛ : 5

  عادPنه کليه حقوق شھروندي ھا و تأمينھاي مناسب، ھمراه با تعديل نابرابريو زيرساختروان با رفاه عمومي شھري  تھران؛ : 6

سه  پژوھشي و سياسي در سطح کشور، و حداقل يکي از - امور فرھنگي  اقتصادي مدرن و مرکزيت ھاي ملي و جھاني و باتھران؛ ک'نشھري با عملکرد : 7

 غربيجنوب و برتر منطقه آسياي شھر مھم

 

و اجرا  شوند كه بر مبناي متدھاي پيشرفته جھاني طراحي ھايي جديد و نوآورانه محسوب مي ، پديدهھاي جامع و تفضيلي شھر تھران رحط

ترين  ، برجستهھاي كالبدي روز دنيا و دوري از فضاي سنتي و منسوخ طرحردي و ساختاري ھاي راھب برنامه ريزي و اجراي منطبق با طرح. اند شده

 ھاي جامع و تفضيلي شھر تھران ويژگي طرح

  

طرح تفصيلی مورد بحث با پايبندی به چنين توھمات ايا:  ، پرسشی که قابل طرح است ، اين استکه اکنون 

ھرچند که .  بجائی خواھد برد ه را "، واقعا وھمات ھستندومحدويت ھای متنوعی که انھا ھم نتيجه ھمين ت

تقابلی که ھدف  ھمانگونه که ذکر شد با؟  !را بکارگرفته است " پھنه"،" پMک" دل خوش کنيم که بجای

جرادراوردن طرح ه افردای باز د ،نبا خود دار بخش شھری کشور، بيگانه با واقعيات ھای دستوری وگيري

 يک بعنوان. خواھد شد مطرح گرديد ، اغاز" ان ، که قبM پیدر قب نشينی ھای پینتيجه ع، فرسايش ودر

  .توجه نمائيد  انجام شده ، گرم اجرای طرح گرمادر ھا ئی کهتجديد نظربه نمونه 

   



   91.2.12خبرگزاری مھر         

      .تغيير در تراکم  پھنه ھای مسکونی  
  . . . کميسيون ماده پنج  شورای شھرسازی  يسيون عمران به تغييراتی است کهاعتراض رئيس کم:وی ادامه ميدھد . . . 

  .    . . . بگيرند  تغييرات تراکم در پھنه ھای مسکونی سبب شده تابر خMف طرح تفصيلی که در شورای بررسی شد برخی پMک ھای چھارطبقه مجوز پنج تا شش طبقه  وی:   

   .  . نسبت به يک تصميم اقدام مينمايد    حکومتی ، فنی واجتماعیکميسيون ماده پنج سليقه ای تصميم نميگيرد، بلکه با در نظر گرفتن ھمه ابعاد  : وی اضافه ميکند  

   

اينده افزايش ھم خواھند ميتوان گفت دردرحال انجام شدن است ، با اطمينان ھم اکنون  نظيرتغييرات فوق 

توجه به روند  توھمات ، بجاینتيجه پيروی از پيش گفته و » تقابل « حاصلاقع دروتغييراتی که  .يافت 

محورقراردادن عدم توجه به  يا درواقع، ھای جاری ، شرايط  حاکم بروضع موجودء بخش شھری کشور 

 . است  ،مطالبات مردم 

 

  1991مھدی کاظمی بيدھندی     خرداد           

  


