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3- جايگاه نهاد در فرايند تحقق سـند طرح جامع شـهر 
تهـران و اقدامات انجام شـده (دور جديد از ارديبهشـت 

1387 تاكنون.)
3-1- نقش نهاد برنامه ريزي توسعه شهري در فرايند تحقق 

سند طرح جامع شهر تهران
ــاره گرديد مشكل عمده  همان گونه كه در بخش اول اين مقاله اش
ــعه پايدار در تهران نه در وجود برنامه (آن گونه كه بسياري  عدم توس
ــان و متخصصان باور دارند و مي انديشند كه اين نواقص  از كارشناس
ــيوه  هاي تهيه آن هاست كه آن ها را ناكارآمد  طرح  ها و رويكردها و ش
نموده است)، بلكه در عدم وجود برنامه ريزي به ويژه برنامه ريزي براي 
ــت. در واقع وجود «برنامه بدون برنامه ريزي»  اجرا و تحقق برنامه  هاس
است كه مي تواند به عنوان عمده ترين آسيب وارد بر دوره چهل ساله 
تهيه طرح  ها و برنامه  هاي نوين شهرسازي ايران و به ويژه در كالن شهر 
تهران معرفي گردد. با اين باور، مي توان اذعان داشت كه حضور نهاد 
برنامه ريزي توسعه شهري مي تواند نقش عمده و به سزايي در تحقق 

سند طرح جامع ايفا نمايد.
ــند مصوب طرح جامع تهران نيز به وضوح  اين باور و عقيده در س
مورد تأكيد قرار گرفته است. در بند 4-4-8 از اين سند بيان مي گردد: 
"با توجه به ماهيت راهبردي – ساختاري طرح جامع تهران، در پايان 
ــاله (1390-1395-1400 و 1405) و در  هر يك از دوره  هاي پنج س
فعاليتي مستمر و پيوسته به منظور اعمال بازخوردهاي ناشي از فرايند 
ــدي و تحقق پذيري هر چه  ــل، تدقيق و اجرا و در جهت كارام تكمي
ــتر اهداف و راهبردها و طرح  هاي اجرايي فرودست آن، متناسب  بيش
ــظ اصول كلي و  ــرايط و مقتضيات زمان و ضمن حف ــا تحوالت، ش ب
راهبردهاي مصوب آن، اين طرح توسط «نهاد دائمي مطالعات و تهيه 
طرح  هاي توسعه شهري تهران» مورد بازبيني و انجام اصالحات قرار 
گرفته، پس از به هنگام سازي،  براي روز آمد شدن آن به تصويب مراجع 

ذي ربط خواهد رسيد".
ــند اصلي مصوب  ــان مي دهد، س  همان گونه كه مفاد اين بند نش
ــردي آينده نگر و مترقي،  ــران (1386) با رويك ــهر ته طرح جامع ش

(قسمت دوم)
قسمت اول اين مقاله كه در شماره اول ويژه نامه نهاد تهران ارائه گرديد به طرح مسئله،  
ضرورت و اهميت موضوع تشكيل نهاد و اشاره به سوابق و مراحل ايجادي و تكاملي 
آن تا به امروز پرداخت. نتيجه حاصل از آن بررسي به اين دست يافت كه فقدان چنين 
نهادي مي تواند بزرگ ترين لطمات و ضربه  ها را بر پيكره نظام برنامه ريزي و مديريت 
توســعه شهري تهران وارد ســازد و از اين رو تهديدي براي آينده اين شهر محسوب 
گردد. بنابراين تشــكيل نهادي فعال، قوي و كارامد ضمن پاسخگويي به نيازهاي فوق 
مي تواند موجب بسترســازي براي توليد فرصت  هاي جديد به منظور رشد و توسعه 
پايدار شهر تهران فراهم نمايد. اين فرصتي استثنايي از لحاظ تاريخي است كه در اختيار 
سياست گذاران، برنامه ريزان، تصميم گيران و مديران شهري قرار گرفته است و با استفاده از اين فرصت 

مي توان به تأمين آينده اي پايدار براي تهران اميدوار بود.
بخش دوم اين مقاله با تبيين فرصت  هاي ايجاد شده حاصل از تشكيل نهاد به بررسي دو موضوع كالن 

مي پردازد؛
 ابتدا، جايگاه نهاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران در فرايند تحقق سند طرح جامع شهر تهران و اقدامات 
انجام شــده در دوره جديد تشــكيل نهاد – از ارديبهشت ماه ســال 1387 تاكنون – مورد بررسي قرار 
مي گيرد. پس از بررسي نقش نهاد در فرايند تحقق سند، اقدامات نهادسازي (شامل شكل گيري و تشكيل 
نهاد، بسترســازي و راه اندازي) و سپس اقدامات پياده سازي (شامل اقدامات صورت گرفته براي تحقق 
طرح جامع، طرح تفصيلي، طرح  هاي موضوعي و موضعي) و اقدامات توسعه اي (شامل ارزيابي، بازنگري 
و اصالح طرح ها) معرفي مي گردند. سپس در قسمت دوم، الزامات موفقيت نهاد براي انجام مأموريت خود 
در قالب ضرورت موضوع، پيچيدگي  هاي پيشــ  رو و نياز به درك اين پيچيدگي و الگوي تعامل نهاد با 

محيط  هاي مختلف پيراموني تبيين مي گردد و در نهايت، جمع بندي موضوع صورت مي پذيرد.

عليرضا عندليب
توسعه شهري تهران رئيس نهاد برنامه ريزي 

بدون  «برنامـه  وجود 
اسـت  برنامه ريـزي» 
كه مي تواند به عنوان 
عمده ترين آسيب وارد 
بر دوره چهل ساله تهيه 
طرح  هـا و برنامه  هاي 
نوين شهرسازي ايران 
و به ويژه در كالن شهر 

تهران معرفي گردد.



55

5ويژه نامه شماره دوم / 

ــعه شهري تهران را براي  نهاد دائمي مطالعات و تهيه طرح  هاي توس
تحقق پذيري خود مطرح مي نمايد. همچنين در ادامه در بند 8-4-5 
ــمي و قانوني چنين نهادي نيز مورد  ــند، ايجاد ساختار رس همين س
ــاره مستقيم به آن، از امكان ورود هر  تأكيد ويژه قرار مي گيرد و با اش
نوع سوء تعبير يا اهمال احتمالي در ايجاد بستر قانوني آن نيز ممانعت 
ــاره مي كند: "در راستاي تحقق هدف فوق، و به  مي گردد. اين بند اش
ــت و راهبري دائمي  ــتمر در هداي منظور برقراي فرايندي پويا و مس
ــهر تهران و رفع نيازهاي  تحوالت كالبدي –  فضايي و عملكردي ش
به هنگام مديريت شهري آن، و نظارت بر تحقق كامل طرح  هاي جامع 
ــاي موضوعي و موضعي آن،  ــهر، و تهيه طرح  ه و تفصيلي مصوب ش
مديريت شهري تهران (شوراي اسالمي شهر و شهرداري)، با همكاري 
و مشاركت وزارت مسكن و شهرسازي، نسبت به ايجاد رسمي و قانوني 
ــعه شهري تهران» و در  «نهاد دائمي مطالعات و تهيه طرح  هاي توس
تداوم همكاري  ها و فعاليت  هاي گذشته كه در فرايند تهيه طرح  هاي 

جامع و تفصيلي شهر تهران شكل گرفته است، اقدام خواهند نمود".
ــند اصلي مصوب طرح جامع، مي توان  با توجه به اين دو بند از س
ــاص و متفاوت از  ــي خ ــان نمود كه طرح جامع جديد تهران نقش بي
طرح  هاي گذشته را براي نهاد متولي آن در نظر گرفته است و بر آن 
ــتر قانوني و سازماني چنين نهادي تحقق خود را  بوده كه با ايجاد بس

ممكن سازد.

نقش هاي چندگانه نهاد: 
ــهر تهران  ــند طرح جامع ش جايگاه ويژه نهاد در جهت تحقق س
ــد كه  ــامل نقش  هاي متفاوت و در عين حال مكملي باش مي تواند ش
با بر عهده گرفتن هر يك از نقش  ها مي توان انتظار داشت كه اجراي 
طرح جامع و در پي آن تأمين توسعه اي پايدار براي شهر تهران محقق 

گردد. اين نقش  ها عبارت است از:
ــت كه در عرصه شهر  1 هادي: نهاد، هدايت گر و راهبر تحوالتي اس
تهران به صورت دائمي در حال رخ دادن است. آشكار است كه شهر، 
عرصه اي پوياست و سر زنده و نه ايستا و بدون حركت؛ بنابراين دائماً 
شاهد اتفاقات و تحوالتي است كه در صورت رها شدن به حال خود و 
عدم هدايت آن ها مي تواند موجب وارد شدن آسيب  هاي جدي به شهر 
و توسعه پايدار آن گردد. اين به معناي تبديل هر نوع تحول و رخداد 
به يك تهديد جدي است، در حالي كه با وجود نهاد و ورود آن به اين 
ــت كه رخدادها و تحوالت جاري در سطح  حوزه مي توان انتظار داش
شهر به سمت توسعه پايدار شهري هدايت و راهبري گردند و به جاي 
نگراني از بروز اين تحوالت و تبديل آن ها به تهديد، آن ها را به نحوي 

هدايت نمود كه به فرصت  هاي جديد براي توسعه شهر بدل گردند.
2 ناظر: هر فرايند پويا و جاري نيازمند نظارت و ارزيابي است و فرايند 
توسعه شهري نيز به عنوان فرايندي پويا، ساري و جاري نيازمند آن 
ــرد. اهميت اين نقش را با  ــورد نظارت و ارزيابي قرار بگي ــت كه م اس
تمركز بر ضرورت تحقق طرح  هاي جامع، تفصيلي، موضوعي و موضعي 
مي توان درك نمود. در واقع، تحقق اين طرح  ها همواره نيازمند سازماني 
است كه آن ها را مستمراً پايش و نظارت نمايد. بدين ترتيب نظارت و 
پايش دائمي نهاد بر فرايند توسعه و به ويژه فرايند تحقق طرح جامع 

متضمن عملكردي كارا و متناسب براي آن هاست.
ــي مي توان پيش بيني نمود كه  ــاس تجربيات جهان 3 مجري: بر اس

تحقق فرايند توسعه پايدار شهري تنها  نمي تواند محدود به تحقق طرح 
ــود و اين امر نيازمند تهيه طرح  ها و برنامه  هاي  جامع جديد تهران ش
ــت كه به عنوان مكمل طرح جامع به تحقق فرايند توسعه  كالني اس
ــهري كمك مي نمايند. بنابراين نهاد با ايفاي نقش مجري و  پايدار ش
تهيه كننده طرح  ها و برنامه  هاي كالن اين فرايند را تسهيل نموده و آن 

را در جهت مطلوب و متناسب هدايت مي نمايد.
4 هماهنگ كننده: به يقين مي توان انتظار داشت كه در طول فرايند 
توسعه، تضادها و اختالفاتي ميان دستگاه  هاي مختلف تهيه كننده و 
ــود. بروز اين تضادها حتمي است،  ــعه شهري حاصل ش مجري توس
ــال تهيه طرح و برنامه در ايران نيز آن  چنان كه تجربه تاريخي 40 س
را نشان مي دهد و بايد اذعان داشت كه به دليل جايگاه  هاي متفاوت 
ــازمان ها و رويكردهاي متفاوت و در مواردي متضاد ميان آن ها به  س
موضوع توسعه، بروز اين تضادها بيش از پيش قطعي به نظر مي رسد. 
از اين رو، نهاد به دليل جايگاه فرابخشي خود مي تواند به ايفاي نقش 
در اين زمينه و حل اختالفات و تضادها و ايجاد بستر الزم براي تعامل 
ــاد به دليل جايگاه تخصصي و  ــم متقابل بپردازد. در واقع، نه و تفاه
قانوني خود از يك سو، و عدم انتفاع آن از بروز اختالفات و تضادها كه 
مي توانند فرايند توسعه شهر را مختل سازند از سوي ديگر، مي تواند 
ــد نقش هماهنگ كننده و فيصله دهنده به تضادها و اختالفات و  و باي

ايجادكننده بستر تفاهمي مشترك را ايفا نمايد.
5 پشتيبان: استمرار فرايند توسعه و پيشبرد آن در جهات مطلوب 
و از پيش تعيين شده به يقين نيازمند حمايت و تسهيل مسير است. 
نهاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران با انجام اقداماتي مختلف از جمله 
ــهري و ترويج فرهنگ  ــعه ش انجام مطالعه و پژوهش در زمينه توس
ــهري به عنوان الزامي گريزناپذير از فرايند تحول شهر به  ــعه ش توس
ايفاي اين نقش مي پردازد و با اين سلسله اقدامات مسير توسعه پايدار 
شهري را هموار، و با ايجاد پشتوانه  هاي علمي، فني و اجرايي الزم براي 

تداوم آن نقش حمايت گري فعال و كارامد را ايفا مي نمايد.
3-2- اقدامات انجام شده در جهت تحقق توسعه پايدار شهري

ــت اشاره گرديد كه تشكيل و استمرار  در قسمت اول اين يادداش
فعاليت نهاد را مي توان به چهار مرحله مختلف تقسيم نمود. اين بخش 
از نوشته به مرحله سوم - مرحله تثبيتي - مي پردازد و اقداماتي را كه 
موجب تثبيت موقعيت نهاد مي گردد. اين بخش از يادداشت به صورت 
ــت ماه 1387 تاكنون در  خاص به اتفاقات و عملكرد نهاد از ارديبهش

سه بخش مورد بررسي قرار مي گيرد.
ــازي و اقدامات  ــازي، اقدامات پياده س ــات نهادس ــه حوزه اقدام س
توسعه اي ذيًال به اهم مجموعه فعاليت  هاي صورت گرفته در هر يك 

از آن ها اشاره مي شود:
3-2-1- اقدامات نهادسازي

ــازي است كه در  اولين مجموعه اقدامات براي تثبيت نهاد، نهادس
سه مرحله: شكل گيري و تشكيل نهاد، بسترسازي و راه اندازي صورت 

گرفته است.

الف) شكل گيري و تشكيل نهاد
با امضاي موافقت نامه چهارم ارديبهشت ماه 1387 ميان وزير مسكن 
و شهرسازي، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران و شهردار تهران اولين 
ــي ترين گام در جهت تحقق سند طرح جامع تهران برداشته  و اساس

جايگاه ويـژه نهاد در 
جهـت تحقق سـند 
شـهر  جامـع  طـرح 
تهران مي تواند شامل 
نقش  هاي متفاوت و در 
عين حال مكملي باشد 
كه با بر عهده گرفتن 
هـر يـك از نقش  هـا 
مي توان انتظار داشت 
كه اجراي طرح جامع 
و در پـي آن تأميـن 
توسعه اي پايدار براي 
شـهر تهـران محقق 

گردد.
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مي شود. در اين موافقت نامه، اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و 
معماري مبني بر تشكيل نهاد دائمي برنامه ريزي توسعه شهري تهران 
ــا و نهادهاي دولتي و  ــتگاه  ها،  ارگان  ه به عنوان عامل وفاق ميان دس

عمومي مرتبط با سند مورد تأكيد قرار مي گيرد.
ــوراي عالي نهاد در همان تاريخ  ــه ش در پي اين اقدام، اولين جلس
ــاد انتخاب و  ــت جديد نه ــه رياس ــردد. در اين جلس ــكيل مي گ تش
ــوراي عالي نهاد به عنوان باالترين مرجع سياست گذاري، هدايت و  ش
راهبري نهاد با دبيري رياست نهاد معرفي مي گردد. طرح راهبردي– 
ــامل چشم انداز، راهبردها،  ــنهادي رياست جديد نهاد ش اجرايي پيش

اهداف، وظايف و ساختار پيشنهادي اوليه نيز تأييد مي شود.
در خرداد ماه 1387، با توجه به ضرورت هماهنگي نهاد برنامه ريزي 
ــت نهاد طي حكمي به عنوان مشاورعالي  ــهرداري تهران رياس با ش
ــهردار تهران منصوب مي گردد. سپس، در  ــازي و معماري ش شهرس
شهريور همين سال،  شوراي اسالمي شهر تهران نيز مجوز تشكيل نهاد 
ــعه شهري تهران را تصويب مي نمايد.  مطالعات و تهيه طرح  هاي توس
ــوراي عالي،  نحوه انتخاب و انتصاب  ــط ش هدايت و راهبري نهاد توس
ــيون  ها و كارگروه  هاي تخصصي، پيش بيني  رئيس نهاد، ايجاد كميس
بودجه تحت عنوان رديفي خاص در بودجه شوراي شهر،  نحوه تغيير 
عنوان نهاد، تعريف تشكيالت و ساختارهاي سازماني نهاد و لزوم ارائه 
ــه ماهه نهاد به شوراي اسالمي شهر تهران در اين مصوبه  گزارش س

مورد توجه واقع مي شود.
با تشكيل جلسات دوم و سوم شوراي عالي نهاد،  اساس نامه، آيين نامه 
مالي و معامالتي نهاد و ساختار كالن نهاد و بودجه سال 1388 نهاد 

بررسي و تصويب مي گردند.

ب) بسترسازي 
ــازماني جديد، در واقع به  ــازي براي شكل گيري نهاد يا س بسترس
معناي تعيين رسالت و مأموريت آن، اهداف و راهبردها و سياست  هاي 
ــت. در مورد  كلي منتج از آن و در نهايت وظايف آن نهاد يا ارگان اس
ــعه شهري تهران نيز همين امر صورت پذيرفته  نهاد برنامه ريزي توس
است. با بررسي تجربيات و همچنين نيازها و ضرورت  هاي پيش روي 

نهاد مي توان رسالت و مأموريت نهاد را چنين تعريف كرد :
 رسالت و مأموريت نهاد :

هدايت و راهبري جريان توسعه فضايي – كالبدي، عملكردي شهر 
ــم انداز شهر تهران و  ــعه پايدار،  به منظور تحقق چش با رويكرد توس

اهداف تعيين شده سند طرح جامع شهر تهران از طريق:
1 هدايت، ديده باني و نظارت هوشمند؛

2 برنامه ريزي آينده نگر، آگاه، حساس، با اختيار و داراي ساز و كارهاي 

مناسب (هدايت گر مسير توسعه آينده)؛
3 نظريه پردازي و الگوسازي در تهيه طرح  هاي توسعه شهري؛ و

ــور تحقق مديريت  ــوزه برنامه ريزي به منظ ــازي در ح 4 تصميم س

يكپارچه.
 اهداف ايجاد نهاد :

ــي را در خود  ــاد هدف گذاري كالن ــالت نه ــتيابي به رس براي دس
ــي كيفي روندهاي  ــت از: بهبودبخش تبيين مي نمايد و آن عبارت اس
ــت گذاري، تصميم گيري و اجراي برنامه  هاي توسعه شهري در  سياس

راستاي توسعه پايدار شهري از طريق:

1. نهاد سازي و ايجاد نظام برنامه ريزي توسعه شهري؛
ــازي طرح جامع،  طرح  هاي تفصيلي، طرح  هاي موضوعي و  2. پياده س

موضعي، شروط تحقق پذيري و الزامات اجرايي؛ و
ــعه  ــرح جامع و فرايند تهيه طرح  هاي توس ــري و اصالح ط 3. بازنگ

شهري.
 راهبردها و سياست هاي كالن :

تحقق اين هدف كالن تنها با به كارگيري راهبردها و سياست  هاي 
متناسب ممكن مي گردد كه عبارت است از:

1 تكيه بر دانستن و برنامه محوري در توسعه شهري تهران؛
ــاركت  ــي حداكثري و جذب مش ــازي و اطمينان بخش 2 اعتمادس

دستگاه  ها و بخش  هاي مرتبط؛
ــازي و افزايش ظرفيت  هاي توسعه شهري (برنامه ريزي  3 فرصت س

راهبردي توسعه شهر با پرهيز از مداخله در مسايل جاري)؛ و
ــعه  4 تثبيت جايگاه قانوني و حقوقي نهاد در نظام برنامه ريزي توس
ــب با نظام برنامه ريزي توسعه ملي (الگو سازي توسعه  شهري متناس

شهري در كشور).
 وظايف و مسئوليت هاي نهاد :

بدين ترتيب وظايف نه گانه زير به عنوان محورهاي عمده مأموريتي 
نهاد به شمار مي رود:

ــهر  ــوالت فضايي، كالبدي و عملكردي ش ــت و راهبري تح 1 هداي

تهران؛
2 پايش دائمي و نظارت بر تحقق طرح  هاي جامع، تفصيلي، موضوعي 

و موضعي؛
3 بازبيني و پيشنهاد اصالحات مورد نياز طرح جامع موجود؛

4 تهيه طرح  هاي موضوعي و موضعي محوله به نهاد در طرح  هاي آتي 

توسعه شهري؛
5 ظرفيت سازي تحقق مديريت يكپارچه شهري؛

6 مطالعه و پژوهش در حوزه برنامه ريزي توسعه شهري؛

7 ترويج فرهنگ توسعه شهري از طريق انتشار كتب، مقاالت، نشريات 

ــت  هاي علمي و تخصصي با استفاده از ظرفيت  هاي  و برگزاري نشس
علمي داخل و خارج كشور؛

ــتگاه  هاي تهيه كننده طرح  هاي موضوعي و  ــاير دس 8 همكاري با س

موضعي مصوب سند طرح جامع؛ و
ــي دستگاه  هاي ستادي و اجرايي ذي ربط در  9 هماهنگي ميان بخش

راستاي تحقق طرح جامع.

ج) راه اندازي 
ــمارمي آيد.  ــازي، راه اندازي به ش ــن گام براي تثبيت نهادس آخري
ــامل راه اندازي دبيرخانه  ــات اداري – مالي ش ــن امر با انجام اقدام اي
شوراي عالي نهاد، تجهيز و استقرار نهاد و تأمين منابع مالي براي آن، 
تهيه و تنظيم آيين نامه  ها و دستورالعمل  هاي اداري و مالي مورد نياز 
ــاد نيازمند انجام اقدامات  ــود. همچنين راه اندازي نه از تكميل مي ش
اجرايي - فني شامل تهيه فرايندهاي تصميم گيري، تهيه پيش نويس 
ــاختار و سازمان نيرويي، تشكيل كارگروه به منظور  شرح وظايف، س
ــاز و كار تحقق آن، تالش براي ايجاد  ــاس نامه قانوني و س تدوين اس
پايگاه يكپارچه اطالعات مكاني شهر تهران (SDI) و توسعه مناسبات با 

شوراي شهر، شهرداري و زيرمجموعه  هاي آن ها مي شود.

رسالت نهاد: هدايت و 
راهبري جريان توسعه 
كالبـدي،   – فضايـي 
با  شـهر  عملكـردي 
رويكرد توسعه پايدار،  
به منظور تحقق چشم 
انداز شـهر تهـران و 
تعيين شـده  اهـداف 
سند طرح جامع شهر 

تهران  است.
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3-2-2- اقدامات پياده سازي:
ــازي در سه  ــازي، اقدامات پياده س پس از مجموعه اقدامات نهادس
ــع، طرح  هاي تفصيلي و طرح  هاي موضوعي و  حوزه اصلي طرح جام
ــند طرح  ــي به عنوان مجموعه اقدامات ثانويه براي تحقق س وموضع

جامع مطرح مي گردد. مجموعه اقدامات اين بخش عبارت است از:
الف) پياده سازي طرح جامع 

ــكل زير مدل اجرايي تحقق سند طرح جامع را نشان مي دهد.  ش
ــم و مورد تأكيد در  ــامل مؤلفه  هاي مه عناصر عمودي اين جدول ش
ــهر تهران است. تحقق هر يك از  ــند مصوب طرح جامع جديد ش س
اين مؤلفه ها در پنج بعد و در محور افقي جدول شامل برنامه ريزي و 
راهبري، پايش، نظارت و كنترل، ارزيابي و در نهايت اصالح و بازنگري 
ــده در همين  ممكن مي گردد. در اين جا به بعضي از اقدامات انجام ش

راستا اشاره مي گردد: 
ــايي  ــاختاري و آناليز طرح جامع با هدف شناس ــه مدل س  تهي
ــاير حوزه  هاي  ــرح جامع با س ــاي احتمالي ط ــا و تداخل  ه تناقض  ه

برنامه ريزي و طراحي به منظور تحقق مؤلفه مباني راهبردي؛ 
 تهيه فرايند عملياتي تحقق مؤلفه سازمان فضايي در سند طرح 

جامع و آناليز مؤلفه  هاي نظارتي اين مؤلفه؛
 تشكيل كميته تخصصي حريم شهر تهران و ارتباط و هماهنگي 

كارشناسي با اداره كل حريم شهر تهران؛ 
 بررسي طرح تفصيلي در كميته  ها و كارگروه  هاي ويژه و اظهارنظر 
ــي و شركت در جلسات بررسي ضوابط و مقررات به منظور  كارشناس

تحقق مؤلفه پهنه بندي كاربري اراضي؛ 
ــي و اعالم موضع كارشناسي نهاد در دستگاه  هاي ذي ربط   بررس
در خصوص 10 مغايرت اساسي طرح جامع حمل و نقل و ترافيك با 
سند طرح جامع شهر تهران طي جلسات متعدد كارشناسي به منظور 

تحقق مؤلفه شبكه معابر شهري؛ و
 بررسي طرح تفصيلي در كميته  ها و كارگروه  هاي ويژه و اظهار نظر 

كارشناسي براي بررسي و تحقق مؤلفه ضوابط و مقررات تفصيلي.
ب) پياده سازي طرح تفصيلي

دو اقدام اساسي در جهت پياده سازي طرح هاي تفصيلي توسط نهاد 
مد نظر بوده است كه عبارت است از: اول،  بررسي و انطباق طرح تفصيلي 

با طرح جامع در 90 جلسه كارشناسي بر اساس معيارهاي پهنه بندي 
كاربري زمين، شبكه معابر، تأمين خدمات، ظرفيت جمعيت پذيري، 
طرح  هاي موضوعي و موضعي و بافت  هاي فرسوده؛ دوم،  اظهارنظر در 

خصوص ويرايش  هاي ضوابط و مقررات طرح هاي تفصيلي.
ــه طرح  هاي تفصيلي مناطق هنوز به تصويب نهايي  از آن جايي ك
ــتمر در جريان  ــت اين اقدامات همچنان به صورت مس ــيده اس نرس
ــل بعدي اقدامات نيز  ــتند و پس از تصويب طرح تفصيلي مراح هس
ــط  آغاز خواهند گرديد. به عبارت ديگر، تهيه طرح هاي تفصيلي توس
ــاورين و با نظارت معاونت شهرسازي صورت گرفته و انطباق اين  مش
طرح ها با طرح جامع به عهده نهاد سپرده شده است. نهاد موظف است 
وظيفه خود را در اين چارچوب تا پايان مرحله تصويب طرح  تفصيلي 
ــازي را در فرايندهاي  پيگيري، و پس از آن وظيفه نظارت بر پياده س

جديدي طراحي و دنبال نمايد.
ج) پياده سازي طرح  هاي موضوعي و موضعي

ــازي اين طرح  ها الزم است سطوح  پيش از ورود به مبحث پياده س
ــهري و تهيه  ــعه ش ــف اين طرح  ها در فرايند برنامه ريزي توس مختل
ــخص گردد. طرح هاي موضوعي را مي توان در سه  طرح هاي آن مش

سطح تقسيم بندي نمود : 
ــردي منظر و طراحي  ــردي و كالن (مانند طرح راهب ــطح راهب 1. س
شهري، طرح راهبردي حريم) كه همزمان با پياده سازي طرح جامع 

صورت مي پذيرد.
2. سطح ساختاري (مانند طرح بلندمرتبه سازي و تقسيمات شهري) 

كه قبل يا همزمان با طرح تفصيلي آغاز مي گردد.
3. سطح عملياتي (مانند طرح مكان يابي خدمات) كه همزمان يا بعد 

از طرح تفصيلي پياده سازي مي شود.
ــته  ــاس مقياس آن ها مي توان به دو دس طرح موضعي را نيز بر اس
ــيم نمود: اول، سطح فرامنطقه اي و شهري (مانند طرح موضعي  تقس
ــي اجرا مي گردد،  ــوش – بعثت) كه همزمان با تهيه طرح تفصيل ش
ــيج و طرح  ــطح منطقه اي (مانند طرح موضعي ميدان بس و دوم، س
ــي مركز اطالعات جهاني) كه همزمان يا بعد از طرح تفصيلي  موضع

اجرا مي گردد.
 برنامه جامع تهيه طرح هاي موضوعي و موضعي :

ــازي طرح  هاي موضوعي و موضعي نيازمند برنامه جامعي  پياده س
ــش گام نحوه و شيوه اقدام به تهيه طرح ها را  بود كه اين برنامه در ش
مشخص و نظام مند مي نمايد. در هر يك از اين گام ها اهداف مشخصي 
ــاره  ــت كه در ذيل به صورت اختصار به آن ها اش ــورد نظر بوده اس م
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مدل اجرايي تحقق طرح جامع

    مؤلفه ها

ابعاد 
تحقق

مباني 
راهبردي

1

سازمان 
فضايي

2

محدوده 
و حريم

3

پهنه بندي
كاربري 
اراضي4

شبكه 
معابر
5

ضوابط و 
مقررات

6

(A) برنامه ريزي و راهبريA1A2A3A4A5A6

(B) پايشB1B2B3E1E1B6

(C) نظارت و كنترلC1C2C3C4C5C6

(C) نظارت و كنترلD1D2D3D4D5D6

(E) اصالح و بازنگريE1E2E3E4E5E6

انطبـاق  و  بررسـي 
طرح تفصيلي با طرح 
جامـع در 90 جلسـه 
كارشناسـي بر اساس 
پهنه بندي  معيارهاي 
كاربري زمين، شـبكه 
معابر، تأمين خدمات، 
ظرفيت جمعيت پذيري، 
طرح  هـاي موضوعي و 
بافت  هاي  و  موضعـي 
جملـه  از  فرسـوده 
نهاد  اساسي  اقدامات 
در جهت پياده سـازي 
تفصيلـي  طرح هـاي 

است.
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مي شود :
گام اول : تهيه ليست نهايي عناوين پروژه  ها 

مجموعه اقدامات اين گام در برگيرنده موارد زير است :
1. يكپارچه كردن جداول مصوب طرح  هاي موضوعي و موضعي ويژه

ــودن طرح  ها و پروژه  هاي موضوعي و موضعي مندرج در  2. اضافه نم
متن سند مصوب

3. كدينگ مجدد ليست طرح هاي پروژه
4. تهيه ليست نهايي عناوين برنامه  ها، طرح  ها و پروژه  هاي موضوعي 

و موضعي
گام دوم : اولويت بندي طرح  ها و پروژه  ها 

ــن گام با توجه به معيارهاي زير اولويت بندي طرح ها و  اقدامات اي
پروژه ها را پيگيري مي نمايد :

1. تعيين طرح  هاي پيش نياز و متقدم، شامل طرح  هاي ضرب االجلي 
و پايه

2. تعيين تاريخ شروع و زمان مصوب انجام طرح
3. تعيين اولويت نيازهاي شهروندان

4. بررسي تبعات ناشي از تأخير در اجرا
5. بررسي اولويت  هاي مديريت شهري

گام سـوم : تهيـه شناسـنامه و كليات شـرح خدمـات طرح  ها و 
پروژه  ها 

ــح و براي اجتناب از  ــاد به منظور مديريت و برنامه ريزي صحي نه
دوباره كاري و موازي كاري توسط ساير دستگاه  هاي مديريت شهري با 
مراجعه به تمامي اين دستگاه  هاي دخيل براي تهيه شناسنامه طرح  ها 
و تهيه بانك اطالعاتي از آخرين وضعيت پروژه  ها و تهيه پيش نويس 
RFP پروژه  هاي اولويت دار اقدام به تهيه شناسنامه طرح ها و پروژه ها 

نموده است.
گام چهارم : تبيين شيوه  ها و فرايندهاي تهيه طرح  ها و پروژه  ها

ــيوه تهيه، دستگاه  ــاس ش ــئله بر اس جدول زير بيانگر تبيين مس
ــتگاه اصلي همكار و مرتبط در خصوص مسئوليت  تهيه كننده و دس

تهيه طرح ها و پروژه هاي موضوعي و موضعي است.
گام پنجم :  تعريف سازمان اجرايي

براي اجراي برنامه جامع طرح  هاي موضوعي و موضعي به سازمان 

ــازمان اجرايي از طريق  ــت. فرايند شكل گيري اين س اجرايي نياز اس
تشكيل كارگرو ه تخصصي آغاز گرديد. اعضاي اين كارگروه با شركت 

اعضاي زير پيش بيني شده است: 
1. معاونت طرح  هاي موضوعي و موضعي (دبير جلسه)

2. نماينده دستگاه تهيه كننده

3. معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن شهرسازي
4. معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران

5. دستگاه  هاي همكار بر حسب موضوع طرح
6. دستگاه مرتبط

7. راهبر طرح، مشاور علمي
8. مشاور فني – اجرايي طرح

وظايف  اين كارگروه عبارت است از :
1. بررسي TOR طرح  ها
2. بررسي RFPطرح  ها

 RFP 3. بررسي و انطباق شرح خدمات تفصيلي با
4. بررسي اسناد ميان دوره

5. تأييد شرح خدمات نهايي و برنامه زمان بندي
6. بررسي چارچوب  ها و دستورالعمل  هاي فني و برنامه  هاي مورد نياز

7. تأييد اوليه طرح
ــد در زير مجموعه معاونت  ــان مي ده همان گونه كه مدل باال نش
طرح  هاي موضوعي و موضعي، كميته هماهنگي پيش بيني شده است 

كه اعضاي آن عبارتند از :
1 معاون طرح  هاي موضوعي و موضعي (دبير جلسه)

2 نماينده شوراي اسالمي شهر تهران
3 نماينده معاونت شهرسازي و معماري وزارت مسكن و شهرسازي

4 نماينده معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران
5 نماينده معاونت تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري شهرداري 

تهران
6 نماينده معاونت امور مناطق شهرداري تهران

7 نماينده مركز مطالعات و برنامه ريزي شهرداري تهران
8 نمايندگان ساير دستگاه  هاي مرتبط بر حسب مورد

وظيفه كميته هماهنگي نيز عمدتاً مبتني بر محورهاي زير پيش بيني 
و تعيين گرديده است :

1. هماهنگي در مورد تقسيم و زمان بندي تهيه طرح  ها
2. تصميم گيري در خصوص فرايند و گردش كار تهيه طرح  ها

3. تأييد نهايي RFP طرح  ها
4. تأييد نهايي طرح ها

5. تأييد پيشنهادهاي اصالح، تكميل، حذف و تفكيك عناوين طرح  ها 
و پروژه  ها

6. تأييد طرح  ها و پروژه  هاي جديد و تعيين اولويت آن ها در برنامه  هاي 
بلند، ميان و كوتاه مدت طرح جامع

گام ششم: مديريت و راهبري تهيه طرح ها و پروژه ها 
ــامل دو اقدام  ــاً مديريت راهبردي تهيه طرح ها و پروژه ها ش اساس
ــت:  اقدام اول، دسته بندي كليه پروژه  ها بر حسب محتوا و موضوع  اس
و از طريق تشكيل سه گروه تخصصي با عناوين گروه كيفيت بافت و 
ــي و مراكز فعاليت و اقدام  فضا، گروه مديريت و ماليه و گروه دسترس
دوم تدوين فرايند گردش كار است كه در مدل زير چارچوب كلي آن 

ارائه مي گردد.
 3-2-3- اقدامات توسعه اي

ــامل دو مجموعه اقدامات ارزيابي و اقدامات  اقدامات توسعه اي ش
ــت كه پس از پياده سازي طرح جامع، طرح  هاي  بازنگري و اصالح اس

دستگاه اصلي همكار و مرتبطدستگاه تهيه كنندهشيوه تهيه

شهرداري، وزارت مسكن و شهر نهادمتمركز
سازي و ساير دستگاه ها

شهرداري، وزارت مسكن و شهر نيمه متمركز
سازي و ساير دستگاه ها

نهاد

شهرداري، وزارت مسكن و شهر غير متمركز
سازي و ساير دستگاه ها

شهرداري، وزارت مسكن و شهر 
سازي و ساير دستگاه ها

پروژه ها و طرح ها تهيه شيوه هاي تبيين جدول

راهبـردي  مديريـت 
تهيه طرح ها و پروژه ها 
شامل دو اقدام است:  
اقدام اول، دسته بندي 
كليه پروژه  ها بر حسب 
محتوا و موضـوع و از 
طريق تشـكيل سـه 
گـروه تخصصـي بـا 
كيفيت  گروه  عناوين 
بافـت و فضـا، گـروه 
و  ماليـه  و  مديريـت 
و  دسترسـي  گـروه 
مراكز فعاليت و اقدام 
دوم تدويـن فراينـد 

گردش كار است.
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ــمي آغاز  ــي و موضعي به صورت رس ــاي موضوع ــي و طرح  ه تفصيل
مي گردد. اين اقدامات در حال حاضر نيز به صورت فرايندهاي مداوم 
و بطئي در جريان است كه در آينده اي نه چندان دور قدرت و شدت 
ــتري خواهد يافت. بديهي است فرايندهاي پايش و نظارت اجرا  بيش
ــري و اصالح خواهد بود كه  ــاي مقدمه اي براي اقدامات بازنگ طرح ه
تدريجاً همزمان با تكميل مراحل قبلي تهيه طرح ها الزم است طراحي 

و آماده شود.

4- الزامات موفقيت نهاد در انجام مأموريت خود
ــي كه مي تواند اجراي موفقيت آميز مأموريت هاي  برخي از الزامات
نهاد را تا حدود زيادي برآورده سازد : شامل دو گروه الزامات كيفي و 

كمي مي شود. 
الف) الزامات كيفي

1 الزام به تقويت رويكرد نهادي:

 نهادها و سازمان  ها و تشكل  هاي غيردولتي كه در زمينه برنامه ريزي 
ــاتي نوپا و نيازمند حمايت و  ــهري عمل مي كنند، مؤسس توسعه ش
پشتيباني هستند. نهاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران نيز در همين 
ــپري كردن تجربيات  ــات قرار مي گيرد و در حال س مجموعه مؤسس
اوليه خويش است. براي موفقيت نهاد بايد رويكردي جديد مطابق با 
ماهيت چنين سازماني ايجاد گردد؛ امري كه نيازمند فرهنگ سازي و 
درك پيچيدگي  هاي ماهيتي دستگاه  هاي ميان بخشي از سوي عناصر 

حاضر در محيط تعاملي است.
2 الزام به تقويت شأن نهاد:

ــزي ويژگي  هاي منحصر به فردي را در خود متجلي   نهاد برنامه ري
ــت از : هم پوشاني ميان بخشي و ايجاد ارتباط  مي نمايد كه عبارت اس
ميان دستگاه  ها و بخش  هاي مختلف، حل تضادها و اختالفات توسط 
نهاد به عنوان مرجعيت علمي و كارشناسي، قدرت پيشگيري كننده و 
پيش بيني كننده تهديدات، قدرت توليد و خلق فرصت  ها توسط نهاد. 
مجموعه اين ويژگي  هاي خاص اين باور را به وجود مي آورد كه شأن 
ــي بايد بيش از پيش  ــتگاه ميان بخش نهاد و جايگاه آن به عنوان دس
مورد توجه و دقت دستگاه  هاي دخيل در امر توسعه شهري قرار بگيرد، 
ــتگاه  ها مي توانند با استفاده از اين مجموعه ويژگي  ها  چرا كه اين دس

اهداف عالي خود را نيز پيگيري نمايند.
3 الزام به تقويت نهاد در نقش مغز و هدايت كننده مركزي شهر:

ــته  هاي گروه  هاي مختلف شهر  ــديد ميان منافع و خواس  تنوع ش

ــاد در اهداف  ــد موجب اختالف و حتي تض مي توان
ــردد. در  ــن گروه  ها گ ــا نزد اي ــا، روش  ه رويكرده
ــهر بايد به عنوان  ــت كه يكي از اجزاي ش اين جاس
مغز كنترل كننده عمل نمايد و با درنظرگيري تمام 
ــك از گروه  هاي  ــته  ها و منافع هر ي ــب، خواس جوان
ــب برآورده  ــهر در حد منطقي و متناس ذي نفع ش
ــا راه را براي  ــا ايجاد تعادل در ميان آن ه نمايد و ب

توسعه پايدار شهر هموار نمايد.
4 الزام به تقويت نهاد در جهت تعريف رابطه ميان 

منافع امروز و منابع فرداي شهر :
حضور نهاد به عنوان مغز متفكر و هدايت گر شهر 
مي تواند در جهت تعريف واقعي توسعه پايدار به كار 
ــود و با پيش بيني و آينده نگري، رابطه اي صحيح و منطقي  گرفته ش
در مصرف منابع موجود شهري به وجود آورد، به نحوي كه نسل  هاي 
بعدي نيز بتوانند با برداشت صحيح از اين منابع و استفاده از فرصت  هاي 

موجود زندگي  آرام و پايداري را براي خود به وجود آورند.
ب) الزامات كمي

اين الزامات عمدتاً در تعيين نسبت تعامالت و مناسبات كاركردي 
نهاد در محيط    هاي تعاملي دور و نزديك خود تجلي مي يابد.

ــان مي دهد تحقق مديريت  ــور كه نمودار صفحه بعد نش  همان ط
ــعه شهري در تهران در سه محيط مختلف به تعامل با  يكپارچه توس
ــازمان  ها و فرايندهاي مختلف نيازمند است. اين سه  ساير عناصر، س

محيط عبارتند از: محيط داخلي، محيط تعاملي و محيط زمينه اي.
1 محيط داخلي :

ــت: اول، حوزه  ــوزه قابل تعريف اس ــط داخلي نهاد دو ح در محي
ــزي. در حوزه مديريتي چهار بخش  ــي و دوم، حوزه برنامه ري مديريت
ــهري، حوزه مديريت و  ــعه ش مطالعات و برنامه ريزي طرح هاي توس
برنامه ريزي طرح  هاي موضوعي و موضعي، تهيه طرح  ها، و پشتيباني 
ــيم خويش به  فني و عمومي قرار دارد. در واقع حوزه مديريت با تقس
ــت يابي به هدف نهايي را  اين چهار بخش امر مديريت نهاد براي دس
ــدي اين محيط داخلي به حوزه برنامه ريزي و  دنبال مي كند. اليه بع
ــازي تعلق دارد كه دربرگيرنده هيئت رئيسه نهاد، شوراي  تصميم س
معاونين، كميسيون  هاي ويژه، كارگروه  هاي تخصصي و اتاق فكر نهاد 

است. 
ــن دو حوزه، فضايي  ــط داخلي با دربرگيري اي ــن ترتيب محي بدي
ــكل مي دهد كه به صورت بي واسطه و  ــازمان نهاد ش داخلي را در س
ــتقيم بر تحقق مديريت يكپارچه توسعه شهري تأثير مي گذارد.  مس
آن چه در اين محيط نيازمند شناخت است، تعيين نقاط ضعف است 

كه بر روند مديريت و برنامه ريزي تأثير مي گذارد.
2 محيط تعاملي :

 اين محيط به سه حوزه تقسيم مي شود كه عبارت است از : حوزه 
ــاركتي. در حوزه هماهنگي  ــي و حوزه همكاري و حوزه مش هماهنگ
مجموعه  هايي چون شهردار تهران، شوراي عالي شهرسازي و معماري، 
معاونين و مشاورين شهردار تهران، شهرداري  هاي مناطق، سازمان  ها، 
شركت  ها و مراكز مطالعاتي شهرداري، دستگاه  هاي اجرايي و شوراي 
ــيون  هاي آن و  ــهر و كميس ــوراي ش هماهنگي نظام برنامه ريزي، ش
ــوراي عالي نهاد حضور دارند كه به صورت واسطه اي و غيرمستقيم  ش

ش كار طرحهاي موضوعي و موضعي
فرايند گرد

تنـوع شـديد ميـان 
منافع و خواسـته  هاي 
مختلـف  گروه  هـاي 
موجب  مي تواند  شهر 
اختـالف و حتي تضاد 
در اهـداف رويكردها، 
روش  ها نزد اين گروه  ها 
گردد. در اين جاسـت 
كـه يكـي از اجـزاي 
شـهر بايد بـه عنوان 
مغز كنترل كننده عمل 
نمايد و با درنظرگيري 
تمام جوانب، خواسته  ها 
و منافـع هـر يـك از 
ذي نفـع  گروه  هـاي 
شهر در حد منطقي و 
متناسب برآورده نمايد 
و بـا ايجاد تعـادل در 
ميان آن ها راه را براي 
توسـعه پايدار شـهر 

هموار نمايد.

تقسيم وظايف و معرفى 
ــه كارگروه  ــتگاه ها ب دس

تخصصى
تطبيق شرح خدمات 

اوليه با قرارداد و 
برنامه زمانبندى

بررسى 
و اظهارنظر

ارايه اسناد ميان 
دوره و نهايى

تصويب

ابالغ و اجرا
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بر تحقق هدف نهايي نهاد تأثيرگذارند. در حوزه همكاري نيز مجموعه 
عواملي همچون قواي سه گانه، وزارت مسكن و شهرسازي، دانشگاه  ها و 
مراكز علمي و پژوهشي، نيروهاي مسلح، تشكل  ها، جامعه حرفه مندان، 
رسانه  ها و سازمان نظام مهندسي ساختمان حضور دارند. گرچه عوامل 
حاضر در اين محيط از نظر سطح و مقياس عملكرد با يكديگر تفاوت 
ــرايط خاص  ــوي دارد، اما هر يك با قرارگيري در اين محيط ش ماه
واسطه اي را به نحوي قابل توجه ايفا مي نمايد. بدين معني كه با تغيير، 
ــرايط رخ داده در محيط زمينه اي  ــذاري و ايجاد تحول در ش تأثير گ
ــرايطي را مي توانند مهيا  ــمت بعد به آن اشاره مي شود ش كه در قس
ــازنده به محيط داخلي وارد  ــد كه تحوالت به صورت مثبت و س كنن
گردد و اين امر به معناي افزايش احتمال موفقيت نهاد است. از سوي 
ديگر، اين محيط تعاملي مي تواند شرايطي را فراهم نمايد كه يافته  ها و 
انجام اقدامات مختلف در محيط داخلي نهاد نيز به گونه اي به محيط 
ــرايط و روندهاي حاكم حاضر در محيط  ــه اي انتقال يابد كه ش زمين
ــه اي از آن ها تأثير پذيرند و تغييرات قابل مالحظه اي را در خود  زمين
ــط تعاملي، مردم حضور دارند كه  ــس كنند. در اليه آخر اين محي ح
ــدي در تعامل و ارتباط  ــه عنوان ذي نفعان اصلي نقش عمده و كلي ب
ميان حوزه  هاي داخلي تر نسبت به خود و شرايط و روندهاي حاكم در 

محيط زمينه اي ايفا مي نمايد.
3 محيط زمينه اي :  

ــوالت ايران و تحوالت  ــامل دو حوزه كالن تح محيط زمينه اي ش

جهان است. در اين حوزه اول شرايط سياسي،  اقتصادي، اجتماعي– 
فرهنگي و رشد جمعيت و نظام شهري در ايران حضور دارد كه طبيعتاً 
ــتند و البته كمتر مي توان  به تمام حوزه  هاي داخلي تر تأثيرگذار هس
ــرايط در حوزه  هاي داخلي تأثير عمده اي  ــت كه تغيير ش انتظار داش
در آن ها داشته باشد. آخرين اليه محيط زمينه اي نيز تحوالت جهان 
ــامل روندهاي اقتصادي، اجتماعي و فضايي حاكم بر جهان است  ش
ــاي نقش تأثير گذاري مي پردازد و امكان  ــع اين اليه نيز به ايف و به تب

تأثيرپذيري آن ها به حداقل و يا صفر نزديك مي شود.
ــخص مي شود كه جهت تحقق  ــي اين محيط تعاملي مش با بررس
مديريت يكپارچه توسعه شهري وجود يك ساختار و سازمان منسجم 
ــب و سازنده با محيط تعاملي الزامي  در محيط داخلي و تعامل مناس
ــورد الزامي براي موفقيت نهاد  ــت و اين امر به عنوان مهم ترين م اس

مطرح مي گردد.

سخن پاياني :
ــازماني جديد با عنوان نهاد  ــهري در تهران با تجلي س مديريت ش
برنامه ريزي توسعه شهري تهران وارد عرصه اي جديد گرديده است كه 
ــهر تهران و مديريت  فرصت  هاي فراواني را با خود به همراه دارد و ش
شهري آن مي توانند با تقويت نقش نهاد و كمك به استقرار و پايداري 
ــهري به نحو  ــعه پايدار ش ــن فرصت  ها در جهت تحقق توس آن،  از اي

احسن استفاده نمايند. ان شاءا...
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مديريـت شـهري در 
تجلـي  بـا  تهـران 
سـازماني جديـد بـا 
عنوان نهاد برنامه ريزي 
تهران  شهري  توسعه 
وارد عرصـه اي جديد 
كـه  اسـت  گرديـده 
فرصت  هاي فراواني را 
با خود به همراه دارد و 
شهر تهران و مديريت 
شـهري آن مي توانند 
بـا تقويت نقـش نهاد 
و كمك به اسـتقرار و 
پايـداري آن،  از ايـن 
فرصت  هـا در جهـت 
تحقق توسـعه پايدار 
شهري به نحو احسن 

استفاده نمايند.


