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کتاب فرآیندهای توسعه شهری

طرح ها وبرنامهها
(با تاکید بر طرح های تهران)
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برنامه ریزی وطراحی خوب شهری میتواندبه افزایش ارزش امالک،کاهش
جرم وجنایت،کمک به سالمت عمومی و کاهش مشکالت حمل و نقل شهری
منجرشود.همچنینتاثیربسزاییدرسرنوشتاجتماعیواقتصادیآیندهشهرها
درجهت توسعه پایدار دارد  .امروزه توسعه پایدارشهرها،بدون یک برنامه جامع
وفراگیرامکان پذیرنمی باشد .طرح های توسعه شهری،اسنادهدایت وکنترل
نحوه ی توسعه شهرها هستندکه مدیران شهری را قادرمی سازند ،تادرافق
طرح که به طورمعمول،نگاهی بلندمدت است،چشم اندازی مطلوب ازشهر
رامحقق سازند.
  نزدیک به نیم قرن است که شهرهای مابرمبنای الگوهای وارداتی
طرحهای شهری رشد وتوسعه یافته اند  .برنامه ریزی وتوسعه شهری درایران،علیرغم سوابق تاریخی طوالنی،ازخالیی فکری
ونظریه ای درقرون اخیر رنج برده که درپی آن انواع اندیشه های فکری والگوهای توسعه شهری که هرکدام ازمبانی فکری
ونظری گوناگون  بوده اند،واردکشورشده اندکه به دلیل عدم انطباق فکری وعملی الزم باساختارهای سیاسی واجتماعی ایران،
همان کارکردهایی راکه درجوامع دیگر داشته اند،را ارایه نکرده اند  .واقعیت آن است که مادربومی سازی دانش وتفکرشهرسازی
آنچنانکه بایدوشایدموفق نبوده ایم  .بنابراین یکی ازسواالت اساسی که در این کتاب بدان توجه شده است آن است که چه
پیوندی بین اندیشه ونظریه های برنامه ریزی ویا بعبارتی تئوری وعمل بین طرحهای توسعه شهری که تاکنون برای شهرهای
ایران تهیه شده است،وجوددارد.
  به چه میزان طرح های توسعه شهری که بیش ازپنج دهه است درکشورما تهیه میشود،برشکل شهرهایمان تاثیرداشته اند
و اصوال  این طرح ها برمبنای کدامین الگو،نظریه وتئوری های شناخته شده شهرسازی معاصرتهیه شده وآیانگاهی سیستمی
درتهیه واجرای آنهامدنظرتهیه کنندگان ومجریان بوده یاخیر؟عوامل تاثیرگذار برای عدم تحقق طرحهای تهیه شده درایران
کدامند؟اینها موضوعاتی هستندکه تالش شده است دراین کتاب بدان پرداخته ومورد مداقه قرارگیرند.
کتاب فرآیندهای توسعه شهری -طرح هاوبرنامه ها درسه بخش و  8فصل شامل کلیات،مصادیق ومحصول وتجارب برنامه
ریزی شهری درایران به رشته تحریردرآمده است .
دربخش اول که شامل چهارفصل میباشد ،به پاره ای از مفاهیم وتعاریف درموردشهروبرنامه ریزی شهراشاره شده است.
درفصل اول و دوم مروری برتعاریف شهر و نظریه ها  ،مدلهاودیدگاههای شهرسازی در دوقرن اخیردرجهان و درفصل سوم
آشنایی باانواع طرحها نظیرطرحهای جامع،ساختاری وطرحهای راهبردی توسعه شهری به عنوان روشهای برنامه ریزی شهری
پرداخته شده است .مروری اجمالی برنظامهای برنامه ریزی وتوسعه شهری درکشورهایی نظیرانگلستان،آمریکاوکانادا به عنوان
نمونه نظامهای برنامه ریزی پیشرفته درفصل چهارم توضیح داده شده است.
مصادیق ومحصوالت روشهای برنامه ریزی شهری دربخش دوم اشاره شده که خود نیزدارای دوفصل میباشد .مکانیزم
توسعه ،اجراو چرخه ساخت وسازشهری درفصل پنجم ودرفصل ششم به معرفی چندنمونه ازساخت شهرهای مدرن درجهان که
درقرنحاضرایجادشدهاند،اختصاصیافتهوپیرامونساختشهرهایجدیدنظیربرازیالدربرزیل،پوتراجایادرمالزی،کوانگچودرچینوکا
نکوندرمکزیک موردبررسی وکنکاش قرارگرفته است .
بخش پایانی که شامل دوفصل میباشد نخست به تجارب برنامه ریزی شهری وچالش های نظام برنامه ریزی شهری درایران
وسابقه طرحهای توسعه نظیرطرحهای جامع وتفصیلی اختصاص یافته ودر فصل آخر نیزبه معرفی طرحهای تهیه شده برای
تهران ومسایل ومشکالتی که این طرحها درزمینه تهیه واجراتاکنون داشته اند،پرداخته شده است.
در بخش پایانی نیز به این نکته اشاره می شود که گرچه دالیل فنی زیادی برای عدم موفقیت طرحها و برنامه های تهیه شده
شهری ارایه میشوند ولی شایددلیل اصلی آنها نداشتن بنیان های فکری و علمی مناسب ازیک طرف ونداشتن نهادهای اجتماعی
متناسب باآن ازطرف دیگرباشد که طرحهای تهیه شده در اجرا را کم اثر نموده است  .مطالعه این کتاب به کلیه عالقه مندان
وتمامی دست اندرکاران مسایل شهری به خصوص دانشجویان رشته شهرسازی و برنامه ریزی شهری  وهمچنین  مدیران شهری
توصیه می گردد  .یکی از موانع اساسی در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نبود منابع مالی برای سرمایه
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گذاری جدید در محدوده بافت های مزبور است .
این سرمایه گذاری هنگفت بدون حضور و مشارکت واقعی آحاد
مردم  ،ساکنین و مالکین بافت های فرسوده فراهم نخواهد شد .با
توجه به این اصل بدیهی  ،شرکت عمران و مسکن سازان منطقه
شرق به عنوان یک ضرورت بررسی تجارب مشابه دنیا در خصوص       
روش های تامین مالی را در دستور کار خود قرار داد.
یکی از ابزارهایی که در بخش مسکن و به معنای عام تر؛
بخش   زمین و مستغالت کشورهای صنعتی طراحی و اجرا شده
است  ،تاسیس نهادهای سرمایه گذاری تحت عنوانپ“Real Estate
 ”Investment Trustsیا به اختصار(   )REITمی باشد.
ریت در کشورآمریکا ابداع گردید و بعدها سایر کشورها از آن تبعیت نمودند ،لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق
و بهره برداری از تجربه  45ساله شرکت های امریکایی ،کتاب" شرکت های سرمایه گذاری زمین و مستغالت" نوشته
سوهان چان ترجمه شده است.
کتاب حاضر یکی از جامع ترین کتابها در این زمینه است .دراین کتاب عالوه بر معرفی و بیان سیر تاریخی تکامل
و دگرگونی های صنعت ریت در آمریکا و ارائه نتایج تحقیقات مختلف ،چشم انداز آتی این صنعت نیز مورد بررسی
قرار گرفته و می تواند راهنمای مناسبی برای تدوین الگوهای مشابه در ایران باشد.
این موسسات در واقع یک نوع ابزار سرمایه گذاری هستند که با اهداف خاص و یا با استفاده از مهندسی مالی ،
به گونه ای طراحی شده اند که اهداف کلی زیر را برآورده می نمایند:
 -1فراهم نمودن فرصت سرمایه گذاری در دارایی های واقعی ( درمقابل دارایی های مالی مانند سهام ) برای
سرمایه گذاران ،به گونه ایکه از مزایای شرکت های سرمایه گذاری نیز بهره مند شوند.
 -2فراهم نمودن بستر مناسبی که سرمایه گذاران جزء و کوچک  بتوانند به سهولت در بخش زمین و مستغالت
که از ارزش افزوده ای زیادی برخوردار است ،سرمایه گذاری نمایند.
 -3فراهم شدن امکان مدیریت تخصصی در بخش زمین و مستغالت.
 -4طراحی ابزارهایی که ریسک سرمایه گذاری در بخش زمین و مستغالت را مدیریت نمایند.
-5فراهم نمودن زمینه تامین مالی پروژه های ساخت و توسعه و بهسازی از طریق منابع عظیم در اختیار مردم.
 -6فراهم نمودن زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی .
 -7تنوع بخشیدن به ابزارهای سرمایه گذاری در بخش زمین ومستغالت .
 -8فراهم شدن امکان خرید و فروش دارایی های واقعی در بازار سهام.
 -9جلوگیری از انحصار و رانت در این بخش ( از آنجایی که درتعداد و میزان سهام مالکان ریت محدودیت های
خاصی وجود دارد ،از این رو امکان تسلط تعداد اندکی سرمایه گذار عمال منتفی است).
         
مطالعه سیر تکامل این مدل هانشان می دهد مدل بومی شده ریت می تواند کلیه نیازهای متنوع در بخش مسکن
و یا زمین و مستغالت از جمله بحث تامین مالی اجرای پروژه های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری جهت
تملک زمین و احداث ساختمان و تبادل کلیه دارایی های واقعی و طراحی ابزارهای مالی مناسب را پوشش دهد.

