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  کالنشھرھای مایژه معضالت ونابسامانی ھائیکھ در، بوبخش شھری کشور مشکالتامروزه      

، بد مسکنی، نشینی، حاشیھ اریچون : بیک مشکالتی، با ان روبروھستند مردم تھراندر ، بفرض

،  شھری ترافیک معضل حمل ونقل و، مسکنھ زمندان بتوان مالی متقاضیان ونیا کاھش روزبروز

کل مشکالتی کھ جامعھ با ، درمجموع با کاستیھای دیگر، کھ اگروبسیاری ازتخریب محیط زیست 

  ، استالزم  بنابراین.  ندتشکیل میدھ انراد، دستکم بخش مھمی ازننباش، برابر ستان روبرو

 ھایگرایشامکانات و ،دنمیشوبحث گزارده  بھ کھ دراین زمینھی مختلف موضوعھای برطرحوه عال

بعنوان .  دنقرارگیر ارزیابیو این مشکالت نیزمورد بحثی متولی ومسئول رفع ھاارگانواقعی 

وئی بااین ررویا جھت شانھایئی اتوان درعمل ،شانرقم مصوبات متعددعلی مسئول ارگانھای :مثال

واقعا" درچھ رابطھ باکل این معضالت ازسوی دیگردر : ویا اینکھ ؟چھ حد استمشکالت در

  بھمین صورت میباید ؟ پیش دارنددروچھ  ؟میکنندچھ  ؟یعنی چھ میگویند؟  دندار شرایطی قرار

ا کھ میباید ھھودانشگا ای حرفھ - کانون ویا انجمنھای صنفی فرضا"  دیگر، یذینفع ھاتوجھ نمود ، 

؟ تاکنون چھ کرده اند مرتبا" روشن نگھدارند ،ا م وبال انقطاع خود صحنھ روھشھای مداوبا پژ

    ؟ چھ میکنندواصوال"



بدون  -توسعھ کشور ءویژه دراین مرحلھء بغایت - غلبھ براین مشکالت واقعیت این استکھ :    

ھای پژوھشی دانشگاھھا و ھمکاری، ان دستگاه اجرائی، کوشش اھل حرفھکھ در ،یک اقدام جمعی

 طالبات اصولی وقابل اورده شدن مھت برجکت ھمھ جانبھ جامعھ شھری انھم دررامشبیش ازھمھ 

 مکمل یکدیگرکوششھای مذکور واقعا"ازجھات مختلفاگرمیسرنخواھد بود. یعنی  ،شاندسترسی 

  . دنمیباشنقق حقابل ت چنین مشکالتی ،غلبھ بر ، جھانھیچ نقطھ ای ازدر، نباشند 

 متقابل ھمھ این ذینفع ھا ازجایگاه بغایت مھمی بر ط ارتبا، مشارکت وھمکاری ، بنابراین     

ی درھمھ کشورھای پیرامونی عمدتا"بعلت حال چنین وضعیتبھر چون : چرا؟ .خوردارخواھد بود

نی ، کھ طی دھھ ھای اخیرکالنشھرھای جھان پیراموازانجائی اکنون، .شرایط سیاسی موجود است

است .  با تغییروتحوالت وسیعی ھمراه بوده  ھم ، مابخش شھری وکالنشھرھای کشور ھمچنین

روستا عمدتا" از- ملی درقلمروھای وسیع جمعیت ئیچنین جابجاوتحوالتی چون : افزایش وھمتغییر

، و گوناگونزیرساختھای  تشدید مشکالت اجتماعی، کاستیھای وسیع مربوط بھ تسھیالت و - بھ شھر

یک اقدام  لزومزمان بیشترھر،  مندی نابرابرشھروندان ازاین امکانات محدوده بھر ھامترازانمھ

، کھ البتھ روشن استضروری نموده است .  جمعی جھت مقابلھ بامعضالت مناطق کالنشھری را

ھم ھمواره یعنی تحقق تدریجی ان  .جمعی بھ اسانی قابل تحقق نیست ءئیچنین ھمکاری وھم سو

  م ویامصوبات مربوطھن مقاااین یادستور بانمیتوان انرا. یعنی ھمھ جانبھ استیاسی عزم سدرگرو

 ھرکدام ازکوششھای قدامات وحال ابھر ، این ھمکاریبودن  علیرقم مشکلاما . محقق گردانید

  معی، میباید بدون کوچکترین شک وتردیدی درجھت تحقق ان باشد . جاین اقدام  شرکای

  مشارکتو ھمکاریمسئلھ ارزیابی امکانات شرکای این دراین بحث استکھ: قصدم این  ،بنابراین  

ھائی  بحث ما معموال"بھ چنیندستگاه اجرائی  : بھ این واقعیت نیزواقفم کھ ھرچند،  مطرح نمایم را

ھمواره علت بوجود امدن ،  ه. وباتداوم کرگوشی معمولش بکارخود ادامھ دادتوجھ چندانی ندارد

   !؟ ن ویا ان معلول حوالھ خواھد دادبھ ای را مشکالت

  



  اجرائی  ھای امکانات وتوانائی دستگاه     

  ، مشکالتکشورمشکالت بخش شھری وظیفھ شان سامان دادن ورفع دستگاه ھای اجرائی کھ     

در  هوزبویژه امر ،ود در بخش شھریجھای موکاستیضالت مربوط بھ بخش مسکن ویا سایرومع

چنین شھرسازی وھمو بیش ازھمھ وزارت راه . میباشند ،تھرانن شھراصھ کالشھرھای بزرگ خ

      .ھستندشھرداری ھای مربوطھ 

 حظھ خواھد شد برای ھمکاری ونھا را مورد توجھ قراردھیم ، مالاکنون اگروضعیت این ارگا  

  . ندامواجھ فراوانی  یھاباکاستی ، ثحمورد باموردردرارتباط بایکدیگر انھم ارکت جمعیمش

برای پرداختن  چندانی ، فرصتمعضالت پیش رو باالی ابعاد وحجمبعلت  احتماال"، ھائی کھاستیک

  باشد!بھ انھا پیش نیامده 

کمبود دونخست ،  :ائی رامیتوان چنین مطرح نمودراجھای تعیین کننده دستگاه عمده ھای استیک   

این در -قابل دفاع  جامع و فقدان یک سیاستدربخش شھرسازی،  :ازعبارتند،  نآرگذابغایت تاثیر

روند  سیاستی کھ بصورت ، بخش شھریدر» توسعھ« جھت ھدایت -وسعھ کشورتمرحلھ ویژه از

باشد  بگونھ ایکھ مکمل روند توسعھ درجریان ، انھمتحوالت بخش شھری کشور»ھدایت مداوم«

 ایط درشر –این بخش ذیرش این مھم کھ ضروت بنیادین درپ ھم دربخش مسکن . عمل نماید،

     تنظیم بازار مسکن ، میباشد .   -کنونی جامعھ شھری ما 

توفیق ھرگونھ سیاستگذاریھای  واقع پیش شرطکھ دربستر دو بدون وجوداین : کھصورت بدین    

وطرح راھکار ھرگونھ سیاستگذاری،، شندبعدی جھت رفع معضالت بخش شھری کشورمیبا

بصورت اتالف وقت وامکانات  نتیجھ شان نھایتا" وبجای نبرده  هرااین راستا واقعا"دروبرنامھ 

مسکن موفق بھ تنظیم دستکم نسبی بازار یعنی بفرض تاھنگامیکھ ما  .بود خواھدمحدود جامعھ 

نباشیم ، ھمھ اقداماتی کھ دراین زمینھ انجام داده میشود، ھیچگونھ نتیجھ ای ، حتی درتعدیل نسبی 

   مشکل مسکن ھم ، نخواھد داشت !



 را بطور بخش شھری تحوالت ،کھاستراھبردی ، بخش شھریسیاست ھدایت توسعھ در اما    

چنانکھ بین ما رایج شده : بھ اصطالح در . نھ ایکھ نمایدمی »ھدایت«انرا رصد و و پیوستھمداوم 

ی ھای شھری مگراکثر برنامھ ریز چون ،چرا؟  !؟ باشدپیش تعیین شده,, ,, از مصوب پی اھداف

ھ ازتصویب واجرائی شدنشان چندی ک، چرا پس  .پیش تعیین نکرده اندرا ازجاری اھداف خود 

: ناکارامدیھا  بھ این علت استکھ  : خواھند گفتحتما" ؟ھا میشوند انواع نا کارامدی، دچارگذشت

ھمھ جانبھ ای توجھ  ، چون طرحھای کلیشھ ای نھ اینکھ اصوال" ؟ اجرا نشده اند !درست طرحھا 

کلیشھ ای خود باقی مانده ، بتدریج قالب ، درحد ری روندھای درجریان ندارندساختا بھ ویژگیھای

  ناکارامدیشان برمال میگردد. 

    خبر توحھ نمائید . یکبخشی از برای روشن شدن این مطلب لطفا" بھ

   1396مھر 10تاریخ انتشار   معماری ایران وعالی شھرسازیشھرسازی کشور در شورای مسائلاندیشی چاره 

ھایی که در عمران وزارت راه و شھرسازی نیز در نشست فوق، گفت: یکی از چالشوھای توسعهطرح یرکل دفتر نظارت بر" . . . . . مد

ھای پذیری طرحھای توسعه و عمران شھری وجود دارد این مطلب است که ھنوز تعریف مشخص و صحیحی از تحققحوزه نظارت بر طرح

ھا باشند ایجاد پذیری طرحدھنده و مبنای سنجش تحققایی که نشانھندارد. بدین معنا که ھنوز شاخص توسعه و عمران شھری وجود

  . . . . . "  نشده است.

     

چاره اندیشی مسائل ،  مالحظھ میشود . جلسھ ای تشکیل شده جھتھمانگونھ کھ درعنوان خبر 

 پی علت ناکارامدی ومزید برعلتدر ،ان چاره اندیش اینکھ بھ جای. بسیارخوب  ،شھری کشور

  اجرایدریعنی  ,,تحقق پذیریونھ زیاد مشکل را در,,. نھ کم دنگذاری ھای شھری باشاستسی شدن

پنجاه سال  از کاران ما بعددست اندر بسیاری از چون ؟ ماھیت طرحھا . چرا نھ !د نطرحھا میدان

وتصویب مسئولین کھ توسط متخصصین  ئی: طرحھامعتقدندایران ، ھنوززی شھری دربرنامھ ری

توجھ درنحوه اجرای طرحھاست.  بلکھ ایراد!؟ د ایرادی داشتھ باشدن، کھ نمیتوانم شدهمربوطھ انجا

ما ،  ومسئولینکارشناسان : اکثریت قابل مالحظھ ای ازاین استکھ مشکل تاسف بار ،بفرمائید 

طرحی خوب میدانند کھ  ،طرح جامع اول تھران را چون، مزید برعلتیطرحھای کلیشھ ای وواقعا"

 خارج ،مویدنادرستی کھ واقعا"مقابل چنین باورش اینجاست کھ دراکنون پرس !؟شده صحیح اجرا ن

بسیاری چنین  را پس ازدھھ ھا مشکل افرینی ھنوز؟ چچھ باید کرد ،ستان ماجرا بودن گویندگان از



ھای ساختاری ان  ، خصلتھا ویژگییت بخش شھری کشوروضعما از میپدارند ؟ پاسخ روشن است:

  مشخص وقابل دفاعی نداریم!؟ اگاھی، مداوم  وھشھای نظریھ پردازی شده پژ، بعلت فقدان 

این بھ ویژگیھای ساختاری بخش شھری درعدم توجھ بھ علت  ،ھمانگونھ کھ مالحظھ میشود     

امونی درجریان است ، کل جھان پیران توجھ نداشتن بھ انچھ دروعالوه بر ،مرحلھ از توسعھ کشور

  ھا الگووشیفتگی سطحی نسبت بھ این  کردن الگوھای وارداتیکلیشھ از ، نیامده کھفرصتی بوجود

 پژوھشھائی کھ میتواند زوایای ناشناختھ روند شھرنشینی معاصرمارا نمایان نماید ، ، تارویم فراتر

    . دھیممبنی کار قرار

، بخش شھری کشور کلتوسعھ در» ھدایت« ن تدوین راھبردبنابراین ، روشن استکھ بدو        

   روند شھرحاکم بر طھمھ جانبھ ونظریھ پردازی شده شرای یپژوھشھارمبتنی براھبردی کھ اگر

دراین  . الگوھای وارداتی باشدید سطحی ازنمیتواند بصورت تقل، تدوین شودنشینی معاصر 

ینی انھا بیش یک سده شئی کھ شھرنکشورھا – یافتھ کشورھای توسعھحتما"با انچھ در صورت ،

نظیر  الگوھائی،بنیادی خواھد داشت . تفاوت با تفاوت  –است استکھ وارد مرحلھ تثیت خودشده 

چرا؟ چون  .شده اند بھ کارگرفتھ  تاکنون انھم بصورتی کھ دراین کشورھا,,امایش سرزمین ,, 

بھ ای توسعھ یافتھ درامرسامان دادن تجربیات بغایت ارزنده کشورھ ھمواره براین باوریم کھ از

ده  نمو را استفادهدن کارامدی انھا ، میباید نھایت جھت حداکثرنموھای فضائی ، انھم درارستقرا

اما اموختن واستفاده از تجربیات دیگران بھیچ وجھ کلیشھ  . جھات ازانھا اموخت ودربسیاری از

  !   نیستوکپی کردن الگوھای انھا 

علی  ،ھای ھمھ جانبھ ایکھ چنین سیاستیوھشژ، فقدان چنین سیاستی وھمچنین نبود پ بنابراین    

   مشکالتھرزمان بیشتر، باظھور ستگاه اجرائیدموجب شده  ،میگرددان تدوین مبتنی بر القاعده

 ازدست بدھد ،رکشو جریان بخش شھریبھ ویژگیھای ساختاری روندھای در خودراف اشرا جدید ،

کھ جھت تعیین و مداومی نبھ ھمھ جا،طریق پژوھشھای وسیع فقط از ،چنین اشرافی : چون  .

 شرایط کنونی،فقدان چنین ھدایتی در ، خواھدشد. بنابراینمیسر ،ھدایت مورد بحث ، انجام میگردد 



ورده ھای مذکورپیش ابسیاری را درسیاستگذاری وبرنامھ ریزیتناقضھای  ، ھمانگونھ کھ شاھدیم

ی مکمل روند توسعھ عمومی تناقضھائی کھ باعث شده بجای اینکھ سیاست گذاریھای شھراست . 

ھ سوی را ب این زمینھدر اکثرسیاست گذاریھا، توسعھ روند باتقابل بامتاسفانھ اغلب  د ،نکشورباش

    .دھند، سوق نتیجھ محدودویا  مزید برعلت شدن

دیگری کھ دستگاھای  مسئلھ مھم ،بخش شھری کشورھدایت توسعھ در نبود راھبردعالوه بر   

مشکلی     .امورمربوطھ استدر »عملابتکار«. فقدان ھستندنھ با ان روبرواین زمیاجرائی ما در

. باشد ،ت موردنیازنبودامکانامتنوع وازھمھ مھمترازتوسعھ نیافتگیھای ناشی ، میتواند کھ بھرحال

رانت خواری  بعلت سلطھ  مسکن بخش ! دربخش مسکن قابل رویت استبیشتر این فقدان ازھمھ

. بصورتیکھ بعلت افزایش لجام گسیختھ اجاره استجاری بسیاری مواجھ ا نا ھنب ،بران سوداگرو

مسکن  ارحاکم برباز سرمایھ ھای سوداگر تمام وکمال، چگونگی انرا درعمل ، مسکن ا وخریدبھ

نداشتھ موثری  ت ان نقشمسکن عمال"درتحوالارگان متولی امورموجب شده ،  !نمایند تعیین می

ومصوبات زیادی را اعمال   دستوراتدرعمل ھرچند  !نباشد نده وچندان درامورمربوطھ تعیین کن

        مینماید!

جامعھ نماینده منافع کل  مسکن راگاه اجرائی ویا ارگان متولی اموردست حالبھراکنون اگر     

بحث ھائی کھ معتقدند دستگاه اجرائی در شرایط کنونی خود وفعال"  ،بدانیم این عرصھ شھری در

   منافع نماینده ومدافع  عنوانارگان مذکوربباید .  بگذاریمکنارراحل ه راست تا مسئلھ ااز یجزئ

بھ نفع جامعھ  بازار مسکنوانائی تاثیرگذاری درعمل تاین زمینھ ، امکان ویا دردر مردم اکثریت

: امروزه دراکثرجوامع پیرامونی  واقعیت این استکھ اما امد را داشتھ باشد.وبویژه اقشارکم در

   !ھستندات ضروری برای ایفای چنین نقشی فاقد امکان مربوطھ یاجرائ ھای دستگاه

 براساس انھم،تاثیرالقاعات ذینفعھای این بازارتحت بیشتر بعکس، دستگاه اجرائی اما درکشورما  

 ،فراھم اوریم تسھیالت مسکن سرمایھ گذاران دربازاراگربرای :  کھ ، درست رایج شده ناباور این

مند بھ مسکن را بھره مند نیاز واحد ھای مسکونی بیشتر، متقاضیان افزایش عرضھ با میتوانند انھا



 چرا ؟ چون  ؟!داشتھ است چھ حد صحت کنون تا تا درعمل میتوان دید ادعائی کھ !؟نمایند 

جوامع پیرامونی از انجائیکھ بخش ساختمان سازی یکی از بخشھای فعال ومولفھ اقتصادھای در

ساخت واری وسوداگری بربازارخاقتصادی این جوامع است؛ ھنگامیکھ رانت دین توسعھھای بنیا

اعیان سازی  بھ سوی بیش ازپیش ،را صنعت ساختمان واحداث مسکن مجاز ، حاکم میگرددوساز

افزایش واحدھای ودست اخرازیک سو پرکردن کیسھ سوداگران ،وژنتریفیکیشن) بیشتراوربان  (

 در12رشد  با ،بفرض -  گسترش بی بدیل حاشیھ نشینی وازسوی دیگر، ،شھردرمسکونی خالی 

زمان ھروضعیت مذکوردر ھمچنین!؟ سوق خواھد داد  ، بد مسکنی وغیره -صدی درتھران 

واقعیتی کھ میتوان ھم اکنون شاھد ان بود  .میگرددطوالنی ترھم بخش مسکن  دوره ای  ھایرکود

.  

این ھا درگذاریشور، میتوان بھ ھمھ سیاستشھری ک بخشراھبرد ھدایت توسعھ در با تدویناگر   

ای کھ دران  مرحلھ خاص توسعھاثیرویژگیھای ساختاری بخش شھری درانھم بالحاذ ت -  بخش

 »کلیشھ«میتوان بمیزان زیادی برپریشی برداشت ھا و ؛سمت سوئی مشخص داد  -قرار داریم 

  پایان داد . نیز نمودن مداوم الگوھای خارجی 

روزگارمردم دراورد ه ، بااقدام بھ مسکن  نیزکھ امروزه واقعا" دماراز ت بخشدر مورد معضال   

نسبتا"معدود) جھانی باکمک  ھرچندحال ( موفق تجربیاتھ ب باتوجھانھم  تنظیم بازار مسکن ،

دستگاه عمل تکارست اوردن ابدھت بجاھرم مسکن اجتماعی ، حداکثر امکانات الزم گرفتن از

  جی بازار مسکن را فراھم اورد .تنظیم تدری یاجرائی برا

نمودن شد : درشرایط کنونیء بخش شھری کشورپیش ازبرقرار بنابراین ھمانگونھ کھ مالحظھ   

بخش شھری باھدف ھمسو در» توسعھ«گفتھ ، یعنی ازیک سو، تدوین راھبرد ھدایتبستر پیشدو

اغاز تنظیم ی دیگر، وازسوکشور ازتوسعھ ویژه این مرحلھکردن تحوالت این بخش با نیازھای 

واقعا"توھمی بیش نخواھد ونھ گشایش درتعدیل معضالت پیش رو، انتظارھرگسکنم بخشدربازار

ش ھای بخکنونی درسیاستگذاری دوگانھ فوق ازیک سوسردرگمیبستر یچون بدون برقراربود . 



خواھد شد لجام بخش مسکن باعث ازاردرنبود تنظیم بادامھ داشتھ وازسوی دیگرکشورشھری 

تمام وکمال  ،این زمینھ برای بھبود وضعیت پیش رو رشتھ میشودھرچھ در، یختگی این بازارگس

     ! شودپنبھ 

تعیین کنندگی  ومیزان نقش چگونگی میتوان اکنون ،وضعیت ارگانھای اجرائیھ توجھ باز پس    

ھمگان زه امروارتباط این ارگانھا با جامعھ شھری را مورد توجھ قرارداد . واقعیت این استکھ 

خواھند ن انھا، ارگانھای مذکوروم میان جامعھ شھری وبدون ارتباط تنگاتنک ومدا ، اند دریافتھ

ارگانھای روزه اکثر. این واقعیتی است کھ امتوانست ، توفیق چندانی دربھبود اوضاع داشتھ باشند

ستیابی بھ چنین د  : این استکھاما واقعیت دیگر .بران تاکید دارند ، این زمینھدر کشور مسئول

مردم ازانجا کھ اساس چنین ھمکاری ای ، بمیزان مشارکت نخواھد بود.  چون  ھمکاری اسان

بھ مردم است .  ھمھ امورئی درسو وازسوی دیگر پاسخگوئی دستگاه اجرا یکاز ھاتصمیم گیریدر

بت ن انتظار محدودی نستحقق چنین خواستی در وضع موجود چندان عملی نیست . حداکثر میتوا

 َبدو بھ وجود امدنشان  دستگاه ھای اجرائی ما ازقعیت این استکھ : او. چرا ؟ چون بھ ان داشت

زدن  نداشتھ وعادت معمول انھا ھمواره دورگوئی بھ مردم ی نسبت بھ پاسخاحساس مسئولیت چندان

ست . مشارکت مردم در تصمیم گیریھا ، بوده ابدون   ،مردم وبھ اصطالح پیاده نمودن اھداف خود

با  ، مرانھ ودستوریآنمیتوان بگونھ ای دیگر، کھرسیده ابعاد مشکالت بحدی  کھ ، انجااما از

کمی گوئی دستگاه اجرائی  این اواخر ،مشکالت را از پیش برداشت  ،تصویب نامھ ھای اداری

البتھ . ھا بھ اصطالح مردم را درامورمشارکت دھندظرخواھیبابرخی ن ، ونمودهسعی کوتاه امده 

    روشن استکھ این اقدامات کافی نیست وراه بجائی نخواھد برد .

بھ نقش دانشگاھھا وکارشناسان مربوطھ ، نکتھ مھم دیگرجھت تحقق مداوم ھمکاری مورد نظر   

   مطرح میگردد .

در مورد کارشنان وانجمن ویا سازمان ھای حرفھ انھا باید گفت : احتماال" بعلت محدویت ھا و 

واصوال" نحوه مشارکت انھا در روند توسعھ ودراین زمینھ ، درھدایت توسعھ کمبود امکانات 



ان کھ باید تاثیر گذار شھری ، وطرح نظریات در مورد معضل ھمیشگی مسکن وغیره ، انچن

رمحدود بوده ھدایت جامعھ محور روندھای دارند بسیانیستند ! انجمن ویا کانون انھا نقشی کھ در

نمیرود . راتردیگرف اصنافند ھمانصنفی ن ویا کانون میک انج حدواصوال" تشکیالتشان از

سھ نمائیم ، حال توسعھ مقایجوامع دراگرفعالیت انجمن ویاکانون انھا را باتشکیالت مشابھ حتی 

بفرض دربسیاری ازکشورھای جوامع پیرامونی این انجمنھا بموازات مالحظھ خواھد شد ، 

 این جوامعدر.دارند وتاثیرگذاری  محسوساعی بسیاروع ھای صنفی ، نقش اجتمپرداختن بھ موض

ان کھ بطور پیگیر درپی طرح مسائل پژوھشی شعالوه برمراکز ،حرفھ ای–صنفی انجمن ھای 

بزرگ مسکن سمینارھرچندسال یک بار دربرپائی ، اغلب  ،عمومی ھستندمربوطھ برای افکار

ان ، جامعھ شناسان، جغرافیا فعاالن :  معماری وشھرسازی ، اقتصاددانوشھرسازی متشکل از

ن کشورھای ھمسایھ ، مشارکت مینمایند . در چنین دانان واکولوژیستھا ھمراه باسایر صاحب نظرا

بھ  طسمینارھائی ، انھم اغلب معموال" باشمار باالی شرکت کننده ، مسائل ومشکالت مربو

   شھرسازی ومسکن وسیعا" بھ بحث گزارده میشود .

در این زمینھ مشارکتشان مشابھ انجمن ویا کانون ھای ئباید گفت :  ی ماھم اما دانشگاھھا      

کز اموزشی مربوطھ ، مطرح صنفی است . چون درعمل گوئی، چنین تقاضا وخواستی برای مرا

 شخصی  حاصل کارنمیباشد. اگرمختصرپژوھش وتحقیقی انھم بسیار بھ ندرت انجام شود ، اکثرا"

یع پرداخت وسیعنی   –این مسائل است . مسئلھ پژوھش انچنان کھ باید  فرد یا افرادی عالقھ مند بھ

  عمال" چندان مطرح نیست !-وشھرسازی  نزمینھ مسکبھ ھمھ ابعاد وضع موجود در
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