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امروزه بهس��ازی مناطق نابسامان ش��هری یکی از اولویت
های سیاس��تگذاران ،قانون گذاران ،برنامه ریزان و مجریان
امر توسعه شهری در جمهوری اسالمی ایران است .افزایش
مشکالت کالبدی -کارکردی عرصه های نابسامان شهری،
پایین بودن شرایط کیفی سکونت ،مخاطرات جدی ناشی از
ناپایداری و عدم برخورداری از امکانات ،خدمات و زیرساخت
های شهری در این مناطق از یک سو و ضرورت استفاده از
ظرفیت های این محدوده ها به عنوان فرصتی برای توسعه،
س��بب ش��ده که توجه برنامه ریزان ،سیاس��ت گذاران و مدیران ش��هری به این عرصه ها در طی سالهای اخیر
روزافزون شود .ارتقاء کیفی سکونت ،رفع محرومیت های اجتماعی ،ایمن سازی و ارتقاء امنیت محیط شهری و
عرصه سکونت شهروندان ،فراهم کردن مسکن اقشار کم درآمد و هويت بخشي و احياي معماري و شهرسازي
ايراني  -اس�لامي از طريق اصالح س��يماي شهر و ساماندهي و انتظام بخشي به فعاليتها ،از جمله سیاست های
اتخاذ شده جهت نیل به اهداف برنامه های بهسازی مناطق نابسامان شهری جمهوری اسالمی ایران است.

پس از انقالب اسالمی در مواجهه با مسایل و مشکالت پیش آمده ناشی از شهرنشینی شتابان دهه های پنجاه
و ش��صت ،با تاکید بر رفع محرومیت ها و تالش برای بهس��ازی و س��اماندهی مناطق محروم شهری ،طرح ها
برنامه های متعددی در مقیاس ملی  ،منطقه ای ،ش��هری و محلی تدوین و به اجرا درآمده اند .در حوزه حقوق
و قوانین شهری نیز قوانین و مقررات مختلفی وضع و به اجرا رفته است .نمونه هایی از قوانین فوق عبارتند از:
• تصوی��ب الیح��ه قانونی خرید و تملک اراضی و امالک برای اج��رای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی
دولت و همچنین تصویب الیحه قانونی خرید اراضی و امالک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها در سال 1358
از سوی شورای انقالب اسالمی.
• اختص��اص یک فصل از فصول برنامه اول توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران
( )1369-1373به عمران شهری.
• تصویب اساس��نامه ش��رکت عمران و بهسازی شهری با ش��رح وظایف خاص بهسازی و نوسازی بافت های
فرسوده و ناکارآمد شهری توسط هیات محترم وزیران در سال .1375
• مکلف نمودن دولت برای اتخاذ ترتیباتی برای بازس��ازی و نوس��ازی بافت های قدیمی و فرس��وده شهرها و
روس��تاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در برابر زلزله ظرف حداکثر  10سال در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب
سال .1384
• تاکید بر تعیین محدوده بافت های فرسوده شهری براساس مطالعات و طرح های پیشنهادی شرکت عمران
و بهسازی شهری ایران در قانون بودجه سال .1385
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بهس��ازی مناطق نابسامان شهری مستلزم اتخاذ سیاستگذاری جامع ،ابزارسازی حقوقی و مالی ،ظرفیت سازی
و نهادس��ازی در حوزه عمران ش��هری ،خدمات شهری ،مسکن ش��هری و ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی به
س��اکنان این نواحی اس��ت .این مهم از عهده یک دستگاه و یا س��ازمان ،به تنهایی بر نمی آید و پیشبرد آن در
مقیاس بزرگ و موثر مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ کلیه دستگاه ها ،نهادها ،شهرداری ها ومشارکت پایدار
و گسترده مردمی در حوزه های ذیربط در سطوح ملی ،استانی و محلی است.

25

• اعمال معافیت ها و اعطای تخفیفات به س��ازندگان و مالکان امالک واقع در محدوده بافت های فرس��وده و
نیز تاکید بر همکاری و مس��اعدت ش��هرداری ها و سایر دستگاه های اجرائی در فرایند بهسازی و نوسازی بافت
های مذکور طی قانون بودجه سال .1386
علی رغم تالش های صورت گرفته در این دوران ،همواره کمبود رژیم حقوقی واحد و یا قانون مدون در حوزه
بهسازی مناطق نابسامان شهری از دغدغه های کلیدی دست اندرکاران این امر بوده است .در طول دهه گذشته
همکاری قوای س��ه گانه جمهوری اس�لامی ایران (قوه مقننه ،قوه قضائیه و قوه مجریه) موجب فراهم ش��دن
بس��ترها و س��اختارهای مالی ،حقوقی و قانونی و در نتیجه تحقق اهداف برنامه های بهس��ازی مناطق نابسامان
شهری شده است.
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به اس��تناد اصول مختلف قانون اساس��ی و در چارچوب سند "چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق "1404
و همچنین سیاس��ت های ابالغی مق��ام معظم رهبری ،تدوین قوانین جدیدی برای رفع مس��ائل اجرای برنامه
های بهس��ازی مناطق نابسامان شهری در دس��تور کار دولت و مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است .قانون
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن (مصوب سال  ،)1387قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب سال  )1389و قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال  )1389از
کلیدی ترین اقدامات در حوزه قانون گذاری در عرصه بهسازی مناطق نابسامان شهری بشمار می روند.
قوانین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمی ایران ،پس از تصویب در مجلس
شورای اسالمی ،به دولت این اختیار را می دهد که با همكاري ساير قوا برنامه توسعه را در ابعاد مختلف اجرایی
نماید .توجه به موضع بهس��ازی مناطق نابس��امان ش��هری در قوانین برنامه سوم و جهارم بویژه در برنامه پنجم
نشان دهنده میزان توجه دولت و مجلس شورای اسالمی به این سیاست در مقیاس ملی است.
همزمان با برنامه های پنج س��اله در مقیاس ملی ،به منظور رفع موانع اجرایی دس��تگاه های دخیل و نیز ایجاد
وحدت رویه بین دس��تگاه ها و مش��ارکت آنها در این فرایند ،قوانین موضوعی نیز از سوی دولت و یا کمیسیون
های تخصصی مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح و مراحل بررسی و تصویب خود را طی می نماید.در این حوزه،
قانون حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با هدف جلب همکاری و مشارکت
کلیه دس��تگاههای ذیربط در فرایند احیا  ،بهس��ازی و نوس��ازی بافتهای فرس��وده و ناکارآمدشهری و در جهت
راهبری  ،مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در س��طح ملی و محلی توس��ط وزارت
مس��کن و شهرسازی (س��ازمان عمران و بهسازی ش��هری ایران) و با هماهنگی سایر دستگاه های ذی مدخل
تهیه و به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی ایران رسیده است .این قانون پس از تایید شورای نگهبان در تاریخ
 1389/10/29توسط ریاست محترم جمهور ابالغ شده است.
امید اس��ت با تداوم این همدلی و هماهنگی قوای س��ه گانه ،بتوانیم ضمن تس��هیل در امور اجرایی برنامه های
بهس��ازی مناطق نابسامان ش��هری ،بسترهای مناسبی را برای حضور و مشارکت گس��ترده مردم در این فرایند
فراهم نماییم .تجارب گذشته نشان داده است که مشارکت مردم زمینه ساز تحولی شگرف در بهسازی و نوسازی
بافتهای نابسامان خواهد بود.

