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فرايند تهيه طرح جامع جديد تهران در بوته نقد
سوال:

 ارزيابى شما از چارچوب نظري، روش شناسي و سازمان تهيه طرح جامع تهران چيست؟

نظرگاه، 
بيـان  بـراى  محلـى 
ديدگاه هاى صاحب نظران 
در قالب يك پرسش 
از آنـان اسـت. بدين 
مى شود  سـعى  گونه 
در مورد يك موضوع 
به صـورت  مشـخص 
كوتاه و مفيد، نظرات 
گردد.  ارائـه  مختلف 
انديشه  و  آرا  تضارب 
در مجالى كوتاه، هدف 
از ماهنامه  اين بخش 

است.
با تشكر از بزرگوارانى 
كه به پرسش ما پاسخ 

دادند.

ــه وضعيت  ــد ك ــالش ش ــده، ت محدود كنن
ــاز تا حدودي كنترل  ــامان ساخت وس نابس
ــاماني ها تداوم يافت و به  ــود. ليكن نابس ش
ــه و طرح به  ــج جايگزين كردن برنام تدري
جاي بخشنامه و دستورالعمل، بين برخي از 
ــئوالن تقويت شد و سرانجام به تصميم  مس
ــهرداري و وزارت مسكن و  براي همكاري ش
ــرح جامع جديد  ــازي جهت تهيه ط شهرس
تهران انجاميد.  بدين ترتيب مقرر شد كه با 
توجه به كليه اقدامات انجام شده، در دست 
ــته، طرح هاي  انجام و تجارب ناموفق گذش
ــان و با  ــور همزم ــي به ط ــع و تفصيل جام
ــي مرتبط،  ــاركت كليه نهادهاي اجراي مش
استفاده گسترده و هماهنگ از توان نهادها 
و نيروهاي تخصصي(قريب 30 مشاور) و از 
ــازمان (نهاد) مشترك و  طريق ايجاد يك س

مسئول تهيه، انجام گيرد. 
ــدف از تهيه طرح جامع جديد تهران،  ه
ــندي بود كه بتواند ضمن  دست يابي به س
ــران در  ــايل ته ــل مس ــخيص و تحلي تش
سطوح فراملي و ملي، منطقه اي و شهري، 
ــه سطح،  ــب را در هر س راهبردهاي مناس
ــد و اين هدف با رويكرد  ــن و ارائه كن تدوي
نويني سامان يافت كه توجهات اساسي در 

اين رويكرد، از اين قرار است : 

 توجه اساسي به نقيصه محتواي طرح ها، 
سلسله مراتب طوالني فرايند تهيه، بررسي، 
ــاط و همكاري مراجع  ــب و عدم ارتب تصوي
ــا در اين  ــراي آن ه ــب و اج ــه، تصوي تهي

فرايند.
ــاركتي   توجه جدي به رهيافت هاي مش
ــازي، تصميم گيري و  ــد تصميم س در فراين

اجرا ضمن حفظ استقالل هريك.
 توجه به كليه وجوه توسعه شهري (زيست 
ــي - اقتصادي،  ــي، فرهنگي، اجتماع محيط
ــل،  ــل و نق ــاخت ها و حم ــدي، زيرس كالب
ــكيالت، ماليه و ...)، در حد  مديريت و تش
توان، جايگاه و ظرفيت طرح جامع و پرهيز 
از نگرش صرفاً فيزيكي - كالبدي به توسعه 

و عمران شهر.
 توجه سيستمي به سطوح توسعه شهري، 
ــهري (جهاني، ملي،  ــطوح فراش ــامل س ش
ــهري، بين منطقه اي و  منطقه عمومي)، ش
ــتم هاي شهري (شامل مناطق،  خرده سيس

نواحي و محالت).
ــطوح فرايند  ــان به كليه س ــه توأم  توج
ــبرد  ــهري و پيش ــعه ش ــزي توس برنامه ري
ــتاوردهاي  همزمان آن براي حصول به دس
راهبردي، ساختاري و عملياتي توسعه (تهيه 

همزمان طرح هاي جامع و تفصيلي). 

مجيد پاكساز
مدير كل شهرسازي و طرح هاي شهري شهرداري تهران

ــرى و نيز معمول  ــه و عمل نو به جامعه بش  نوآورى به معناى ابداع و ارائه انديش
ــاس به طوركلى مى توان گفت كه  ــت. بر اين اس ــه و عملى اس و بومى كردن چنين انديش
ــب «برنامه ريزى راهبردى فضايى» كه از رواج  ــهر تهران در قال تهيه طرح جامع جديد ش
آن دركشورهاى پيشرفته با روش ها و نام هاى گوناگون بيش از سى سال مى گذرد، نوآورى 
محسوب مى شود. البته عدم تعريف قانونى، نهادى و سازمانى و عدم وجود منشورى گويا 
درباره نحوه تهيه چنين طرحى در ايران، برخى مسايل وكاستى ها و تداخل ها را در روند 
ــهرى در ايران در عمل، مرز  ــه اش به وجود آورد. اما با تهيه اين طرح، برنامه ريزى ش تهي
ــت و وارد دوران و فرايند جديدى شد، كه  ــر گذاش ــت س ــنتى برنامه ريزى را پش دوره س
ــتى هايش بكاهد. از جمله كاستى هاى بارز در تهيه  ــت بتواند در تداومش از كاس مي بايس
طرح، «وكالتى» بودن آن يا عدم مشاركت مسقيم ذى نفعان در فرايند تأليف و تدوين بود. 

كمال اطهارى
مشاور عالى مهندسين مشاور عرصه

 شهر و منطقه شهري تهران، طي 
ــال هاي مديدي، به علت عدم تبعيت از  س
طرح ساماندهي و عدم اجراي طرح مجموعه 
ــاي برنامه و طرحي  ــهري تهران، بر مبن ش
ــده بود. ضرورت نوسازي  جامع مديريت نش
سريع شهر تهران با منابع مالي الزم و قطع 
ــازي  ــاي دولت براي عمران و نوس كمك ه
شهر تهران، موجب گرايش به فروش تراكم 
ــتفاده از  ــكان براي نحوه اس ــق با مال و تواف
ــس از چند  ــد. اين وضعيت پ اراضي گردي
ــال، پيامدهاي مخربي در ساخت و ساز و  س
نحوه استفاده از اراضي پديد آورد. با تصويب 
ــنامه ها  و ضوابط  ــي بخش ــدور پي در پ و ص
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ــده و مورد قبول حوزه سياسى براى مشاركت مستقيم انجمن هاى مستقل جامعه  ــازوكار تعريف ش بخش عمده اين نقص متوجه نبود س
مدنى در فرايند برنامه ريزى و در نتيجه عدم شكل گيرى «سرمايه اجتماعى» الزم در اين زمينه در ايران است، كه اميد مى رود اين يك 

هم به عنوان يك شرط الزم متحقق گردد.
سازماندهى تهيه طرح با ايجاد «نهاد برنامه ريزى توسعه شهر تهران» مركب از شهردارى تهران، وزارت مسكن و شهرسازى و وزارت 
ــاماندهى  ــاندن تهيه برنامه ها و طرح هاى موضوعى و موضعى، گامى به جلو از لحاظ س ــور و تداوم موجوديت آن براى به انجام رس كش
اجرايى در بخش عمومى محسوب مى شود. همچنين بهره گيرى از يك مشاور تلفيق گر، 22 مشاور براى 22 منطقه شهر تهران و توانايى 
ــازى قابل توافق در يك فعاليت گروهى  ــازى نتايج آن ها، طرح جامع جديد را كمابيش به نقطه اوج دانش كاربردى شهرس در يكپارچه س
ــى نيز به بهبود نظام تهيه  ــبرد مطالعات جامع و تفصيلى از لحاظ روش شناس ــاماندهى هم زمان پيش و متكثر در ايران تبديل نمود. س

طرح هاى شهرى انجاميد. هرچند كه نبود تعاريف دقيق، واژگان مشترك و از پيش تهيه شده، نقص آن بوده است.
ــا در طرح جامع، تعريف  ــنده به آن ه ــم انداز، اهداف و راهبردهاى مرتبط و تحقق بخش ــى، ورود چش ــن از لحاظ روش شناس همچني
ــروط تحقق» يا نهادها و برنامه هاى مرتبط ديگر دستگاه هاى  ــايد مهم تر از آن ها تدوين و تصويب «ش طرح هاى موضوعى و موضعى و ش
ــب برنامه ريزى منطقه اى (طرح  ــود. هرچند كه پيش از اين در قال ــوب مى ش ــند اصلى طرح جامع، نوآورى محس ــش عمومى، در س بخ

مجموعه شهرى تهران) چنين اقدامى انجام پذيرفته بود.

ــندى  تهيه س  موضوع 
فرادست و به هنگام براى هدايت 
ــال ها  ــعه تهران س و كنترل توس
مطرح بود و در طول اين سال ها 
ــدون  ب ــان  همچن ــهر  ش
به  كارآمد  چارچوب هاى هدايت 
خودى خود و يا حسب تدبير – 
ناآزموده- مديران خود به رشد و 
توسعه ناهماهنگ و البته خطرناك ادامه مى داد. بنابراين همت و 
تالش، منجر به تهيه اسناد جامع و تفصيلى شهر تهران(به صورت 
ــت و البته نقد اين تالش  ــتودنى و با ارزش اس همزمان) به واقع س
ــرايط –  ــواى آن و لحاظ همه ش ــه محت ــى از هم ــتلزم آگاه مس
ــى، ادارى و اقتصادى ، .... مى باشد. بنابراين آن چه در ادامه  سياس
ــت كه با يافتن پاسخ خود  ــى اس مى آيد اظهار نظر و طرح پرسش
ــزود و چندان  ــش گفته خواهد اف ــه ارزش هاى پي ــتر ب هنوز بيش

مدعى نقد موضوع نيست. 
1 در پى يك روند نسبتاً طوالنى و در اتفاقى مبارك تفاهم نامه اى 
ــهردارى تهران و وزارت مسكن و شهرسازى منعقد گرديد  ميان ش
ــيوه اى جديد را فراهم آورد. بر اين اساس  كه امكان تهيه طرح با ش
نهادى مشترك ميان دو دستگاه فوق شكل گرفت تا عالوه بر تهيه 
طرح بصورت دائمى موظف به بازنگرى و به روز رسانى طرح باشد و 

اين به معناى تحولى عظيم در شيوه تهيه طرح بود. 
ــرح خدمات و مكانيزم تهيه طرح از اساس با روش هاى متداول  2 ش
تفاوت داشت امكان حضور همه حرفه مندان و متخصصان فراهم بود و 
از سوى ديگر با استقرار مهندسان مشاور در مناطق و رفت و برگشت 
ــتحكام هر دو افزوده  ــناد طرح جامع و تفصيلى بر غنا و اس ميان اس
مى شد. از سوى ديگر طيف وسيعى از مطالعات پشتيبانى نيز اين روند 

را حمايت مى كرد. 
3 تدوين سند چشم انداز و انجام مطالعات فرادست طرح جامع اقدام 
ــت به صورت راهبردى متضمن لحاظ وجوه  مثبتى بود كه مى توانس

كيفى در طرح و همچنين هدايت آن در مقياس هاى بزرگتر باشد. 

ــنهاد طرح هاى موضوعى و موضعى به عنوان ضمايم  4 توليد و پيش
ــهردارى در مركز و مناطق  ــدن ش طرح گام مهمى در برنامه دار ش

بود. 
ــايد به دليل  ــروع روند تهيه طرح ش 5 درعمل و به تدريج پس از ش
پرهيز از تشتت و بيم از افزايش زمان بسيارى از صداها و ايده ها مورد 
ــبيل عادت تهيه  ــه قرار نگرفت و در نتيجه محتواى طرح به س توج
طرح هاى جامع و تفصيلى گرايش يافت و هر چه جلوتر رفت بداعت و 

تازگى در آن نمود كمترى داشت. 
ــيار مدرن و رو به جلو بود  ــم انداز حركتى بس 6 هر چند توليد چش
ــتاورد نهايى طرح به هيچ وجه توان و حتى ادعاى تحقق آن  ولى دس
ــوان نتايج متناقض با توصيه هاى  ــدارد و در مواردى حتى مى ت را ن

چشم انداز را احصاء نمود.
ــرح قطعاً مكانيزم  ــده در فرآيند تهيه ط ــاوت اتخاذ ش 7 روش متف
ــفانه اين اتفاق رخ نداد و  تصويب متفاوتى را طلب مى نمود كه متاس
طرح درعبور از كميته ها و شوراهاى مختلف بسيارى از هماهنگى ها 
ــند  ــت داد. در اين ميان تصويب همزمان س و ارزش هاى نو را از دس
چشم انداز و طرح در شوراى عالى شهرسازى و معمارى بسيار عجيب 
مى نمود. بى توجه به تغييرات صورت گرفته در احكام چشم انداز طرح 
ــند  ــد و اين فرضيه قوت گرفت كه اين دو س تغيير كرد و تصويب ش

ارتباط تأثيرگذارى با هم ندارند. 
8 اصلى ترين دستاورد طرح شكل گيرى نهاد دائمى تهيه طرح بود 
ــيارى از نگرانى هاى مربوط به محتواى آن برطرف  و با وجود آن بس
ــگى نهاد بر فرايند اجرا امكان تحليل  مى شد؛ چرا كه پايش هميش
ــازى طرح در طول زمان را فراهم  بازخوردها و اصالح و به هنگام س

مى آورد.
9 اجراى طرح مستلزم ايجاد تغييراتى در ساختار و نيروهاى انسانى 
شهردارى و مناطق آن بود كه با عدم شكل گيرى اين تحول وضعيت 

طرح در زمان اجرا بسيار نگران كننده خواهد بود. 
10  در خاتمه تأكيد مى نمايد اين نكات به هيچ عنوان نافى ارزش هاى 
طرح و زحمات قابل تقدير دست اندركاران تهيه آن نيست. اين طرح با 
همه كاستى ها پس از سال ها تهران را از بى برنامگى رهانيد و تجربه اى 
ــان و درس آموز براى نظام برنامه ريزى و مديريت شهرى  بسياردرخش

در ايران برجاى گذاشت.  

فريبرز دولت آبادى
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى
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ــازمان تهية طرح هاي توسعة  ــي پيرامون س  بحث و بررس
ــال 1374 در گروه شهرسازي وابسته به جامعه  شهري تهران از س
ــد، و باالخره حاصل نظرات تا سال  ــان مشاور ايران آغاز ش مهندس
ــاور در 22 منطقة  ــركت مش 1381 منجر به انعقاد قرارداد با 22 ش
شهري تهران شد. وظيفة اين قراردادها در گام نخست عبارت از آن 
بود كه در ابتدا مهندسان مشاور شهرساز در هر منطقه به شناخت، 
ارزيابي و تحليل و در نهايت مسئله يابي و معرفي طرح ها و اقدامات 
ــي بپردازند. «نظر گروه ويژه تهران» كه از تركيب دو گروه در  اجراي
ــاور ايران و انجمن صنفي مهندسان مشاور  ــان مش جامعه مهندس
معماري و شهرسازي تشكيل يافته بود، بر آن بود كه ضروري است 
ــروع مطالعات در مناطق 22 گانة شهر تهران سازمان  همزمان با ش
ويژه اي كه مي تواند متشكل از يك يا چند شركت نيز باشد ماموريت 
تهية طرح راهبردي تهران را داشته باشد تا مطالعات در سطح كالن 
ــطح هر منطقه پيوند يابد و رابطة رفت و برگشتي  با مطالعات در س
بين اين دو سطح برقرار گردد. ليكن تشكيل اين سازمان با مهندسان 
ــكيل نهاد برنامه ريزي توسعة شهري تهران تا  مشاور مربوطه تا تش
سال 1383 به تعويق افتاد. با تشكيل اين نهاد وظيفه هماهنگي هاي 
بين مناطق و تهيه سند طرح راهبردي يا چنان چه رايج است طرح 

راهبردي– ساختاري تهران* به عهده اين نهاد قرار گرفت. 
ــران از ابتدا داراي  ــردي جامع ته ــند طرح راهب ــد تهيه س فراين
ــار منجر به نتيجه مطلوب  ــا و نواقص جدي بود كه به ناچ ضعف ه

نمي شد. اين ضعف ها به اختصار به شرح زير قابل بيان است :
1 سازمان تهيه كننده طرح يا برنامه راهبردي «جامع» تهران رابطه 
متقابل و مطلوب با مهندسان مشاور مناطق 22 گانه برقرار نمي سازد 

و اين رابطه بيشتر يك طرفه و از باال به پايين است.
2 در چشم انداز توسعه شهر با طرح ها و برنامه هاي فرادست ارتباط 

الزم مشاهده نمي شود. 
ــي طرح ملقمه اي از تركيب الگوي  3 چارچوب نظري و روش شناس
ــتر متكي  ــت و بيش طرح هاي جامع و الگوي طرح هاي راهبردي اس
ــه بدون اتكا به  ــگاه از باال و اراده گرايان ــي هاي كالبدي با ن به بررس

واقعيت ها، ضعف ها، امكانات و توانايي ها است.

4 طرح، فاقد مطالعات آينده نگر به ويژه مطالعات عميق استراتژيك، 
ژئوپوليتيك، اقتصادي و اجتماعي است.

ــت كه منجر به نتايج  5 موضوع هاي مطالعاتي منفك از يكديگر اس
ــه «طرح جامع  ــت، از جمل ــده اس ــه برنامه اي و كالبدي ش جداگان
حمل و نقل و طرح جامع شهر». لذا راهبردها، سياست ها و طرح ها از 
يك نظام يكپارچه و هدفمند برخوردار نيست كه در عمل، اقدامات 

اجرايي منجر به نتايج متضاد و دافع همديگر خواهد شد.
ــعه شهري  ــكيل «نهاد برنامه ريزي توس 6 به غير از پيش بيني تش
ــد، طرح  ــران» كه به نوبه خود مي تواند اقدام اثرگذار مثبتي باش ته
فاقد پيش بيني و اشكال بازنگري نظام مديريت شهري است كه ابزار 

اصلي اجراي طرح ها و برنامه ها است. 
ــه و راهكاري براي نظام بررسي و بازنگري در طرح و  7 هيچ انديش

برنامه پيش بيني نشده است. 
ــان مشاور تهيه كننده طرح ها كه يكي از ابزارهاي  8 حضور مهندس
اصلي تداوم و بازنگري برنامه و تحقق پذيري طرح ها است، پيش بيني 

نشده است.
ــرح از عناوين و  ــا توجه به آن كه اين ط ــود ب درخاتمه اضافه مي ش
اسناد جديدي نظير «پهنه بندي» كه مي تواند سندي راهبردي باشد 
برخوردار است، ليكن همچنان اسير نگرش «تهيه طرح هاي جامع» 

به شيوه سنتي و اراده گرايانه است.

محمد حسين جهانشاهي
مدير عامل مهندسان مشاور فرنهاد

ــعه منسجم بوده و در اين  ــهر تهران طى دهه اخير فاقد برنامه توس  ش
ــنامه اى، روزمره گى و يا بى برنامگى سپرى  ــيوه بخش ــهر به ش دوران، راهبرى ش
شده است. از اين بابت شهر، چالش هاى بسيارى داشته كه در اين بين مشكالت 
ــخ رها شده اند؛ مشكالتى مانند ترافيك، آلودگى  و سواالت شهروندان بدون پاس
ــت شهرى، بى توجهى به بيالن اقتصادى شهر، ساخت و  هوا، تضييع محيط زيس
ــوده، نابرابرى هاى اجتماعى و  ــاز بى رويه و هرجاسازى، چالش بافت هاى فرس س
ــهر، بى توجهى به كيفيت محيط، تضييع هويت،  ــهيالت در شمال وجنوب ش تس
ــهر و بحران هاى محيط، بالياى طبيعى و بسيارى از  ــيماى شهرى و مناظر ش س
ــط زندگى را بر  ــه مجموعاً مى رود تا محي ــك و بزرگ ديگر ك ــاى كوچ چالش ه

شهروندان غيرقابل تحمل سازد.
ــت كه آيا به رغم مجموعه چالش هاى پيِش روى  ــش مطرح اس ابتدا اين پرس

كامران ذكاوت
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

* عنوان طرح راهبردي – ساختاري از تركيب دو اصطالح معادل انگليسي Strategic Plan  و Structural Plan است، كه تركيب آن دو خود گمراه كننده است. لذا تنها استفاده از 
عنوان «طرح راهبردي» كفايت مي كند.
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تهران، نگاه سنتى به برنامه ريزى توسعه شهر قادر به پاسخگويى و حل مسايل شهر مى تواند باشد؟ آيا تماميت مشكالت شهر محدود به 
تعيين جهات جغرافيايى، سطوح توسعه و ابعاد كمى و رشد رياضى جمعيت است و يا الزم است كه شهر به سوى يك خاستگاه جمعى 
گام بردارد؟ راهى كه بتواند بسيارى از چالش ها را پاسخگو باشد و خواست توانمند جامعه، عامل تغيير از وضعيت موجود به ايده آل آن 
واقع شود. بديهى است چشم انداز توسعه شهر عالوه بر موضوعات كالبدى شامل چشم انداز توسعه اجتماعى – اقتصادى و رفاه عمومى 

نيز مى باشد كه بر زندگى روزمره و بهزيستى شهروندان به طور مستقيم تأثيرگذار است.
به عنوان اولين قدم در جهت دست يابى به يك الگوى استراتژيك ضرورى است ابتدا چالش ها و محورهاى استراتژيك، شناسايى و سپس 
ــران در يك اقدام غيرمتعارف، اتخاذ  ــود. در تهيه طرح جامع ته ــم انداز و راهبردها واقع ش ــاى جغرافيايى و اقتصادى مبناى چش فرصت ه
تصميمات سطح طرح جامع و طرح تفصيلى را همزمان طى نموده در حالى كه مجموعه به عنوان رويكرد راهبردى معرفى مى شود و منظور 
ــاوران مناطق حاصل شده است و اين سوال مطرح  ــت كه از همجوارى پهنه بندى هاى دريافتى از مش از آن تبيين يك الگوى پهنه بندى اس
ــتراتژيك است و يا محصول سطح برنامه توسعه مناطق مى با شد. در هر حال  ــاً يك محصول اس مى گردد كه آيا يك الگوى پهنه بندى اساس
ماهيت و فرايند دست يابى به راهبردها، پاسخگو بودن آن به چالش هاى تهران همگى سواالت و ترديدهايى را در پى دارد، همچنين الگوى 
ــرقى - غربى تهران را ناديده گرفته و قالب فعاليت را به شهر رى (كه در  ــمالى -جنوبى كليه كشش هاى ش ــازمان فضايى با تأكيدهاى ش س
چشم انداز فاقد جايگاه استراتژيك است) متصل مى نمايد. در خاتمه بايد متذكر شد كه گفتمان توسعه، در يك بيانيه، اقدامات بعدى برنامه 
ــتاوردهاى استراتژيك مانند چشم انداز و راهبردها مى داند و سپس تعيين نقش و تهيه برنامه  ــعه تهران را در قالب اقدامات مكمل دس توس
ــتور كار مى گذارد. همچنين يك طبقه بندى از طرح هاى موضوعى در مقياس استراتژيك را در اولويت  ــعه مناطق و حوزه ها را در دس توس

طرح هاى موضعى ارائه مى  نمايد.

ــر فرايند تهيه طرح   رويه حاكم ب
ــتند  ــفانه مكتوب و مس جامع تهران  متأس
نشده  است و به نظرمي رسد اين امر يكي از 
نقاط اساسي  قابل طرح در يك فرايند توليد 
ــت كه امكان قضاوت در خصوص   برنامه اس
ــدوش مي كند.  ــه را مخ ــوه  تهيه برنام نح
براساس اطالعات عمومي اينجانب از اسناد 
و كارگاه هاى مطرح شده پيرامون آن، عمده 
ــوان  ــه از عن ــرح برگرفت ــري  ط ــث نظ بح
تئوري هاي  به  ــاختاري-راهبردي)  طرح(س

ــى  ــاختار اقتصادى و سياس  فقدان طرح و برنامه اى كه بومى و مطابق با س
ــد الجرم منجر به نسخه بردارى از مدل ها، طرح ها و برنامه هاى جهان اول،  ايران باش
ــف در چارچوب نظرى و  ــه نتيجه آن ضع ــت ك ــده اس آن هم با نيم قرن تأخير، ش
ــد كه نكات قابل مالحظه آن  ــى تهيه طرح هاى جامع و تفصيلى مى باش روش شناس

ذكر مى شود. 
اول، در طرح جامع جديد تهران به علت عدم تطابق آن با متن و ساختار اقتصادى 
و سياسى ايران، بى توجهى اي به چارچوب نظرى در بعد مالى اجرا، شكل گرفته كه به 
طور قطع در تحقق پذيرى طرح، تاثير فراوان خواهد داشت. دوم، سنجشى از امكانات 
ــور  ــهروندان و كش و موانع مالى براى اجزاى طرح، اثرات متقابل اقتصادى طرح بر ش

ــاختار هاي فضايي شهري و اتخاذ   تنظيم س
ــود.  ــق آن مربوط مي ش ــاى تحق راهبرده
استفاده از اين واژه تركيبي در عين تقويت 
واژگان، بيانگر نوعي ادغام مفهومي دو تفكر 
ــت كه در زمينه، مصاديق و  برنامه ريزي اس
ــي در محيط هاي بروز  ــي و حت روش شناس
ــتند. در  جغرافيايي خود، كامًال متمايز هس
ــازي، فرايندهاي  ــن شهرس ــات امروزي ادبي
ــاركتي در تهيه توليد طرح ها نه تنها در  مش
ارتباط هاي سازماني و بين سازماني بلكه در 
ــي و حتي ارتباطات قابل  ارتباطات اجتماع
تصور با نهادهاي غيردولتي و مردم نهاد نيز 
ــه توليد يك  ــود. نمي توان ب ــف مي ش تعري
انديشه برنامه ريزي و طراحي نائل شد بدون 
ــاني در مسير تدوين  اين كه اجتماعات انس
ــكل گيري  طرح  هدف قرار نگرفته  و در ش

ــد. اين مفهوم، بحثي  آن نقش نداشته باش
ــط مردم  ــت كه مدعي برنامه ريزي توس اس

براي شكل گيري اجتماعات خود است.
اين مسئله به نظر بنده با هر مالحظه اي 
كه صورت گرفته باشد خدشه اي بر رويه هاي 
حاكم بر مسير توليد طرح جامع تهران است. 
علي رغم عاليق حرفه اي و علمى كارشناسان 
ــگاهيان، اتاق فكري براي مشاركت  و دانش
ــه ها و نظريات مختلف، در توليد نگاه  انديش
ــت هاي مديريت  ــزي فضا و سياس برنامه ري
توسعه شهري در تهران در مسير طرح ايجاد 
نشده بود. البته اشاره به اين مقوله ضروري 
ــت كه چرخش فكري از طرح هاي صلب  اس
ــاختاري  جامع نگر به طرح هاي راهبردي-س
وجه مميزه طرح جامع تهران است كه بايد 

بدان اشاره كرد.

مجتبي رفيعيان
عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس  

فرشاد نوريان
عضو هيئت علمى دانشگاه تهران
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ــازوكار و مديريت مناسب براى ارزيابى طرح در مقاطع  و وجود س
ــود. سوم، حتى با فرض اين كه اطالعات و  مختلف مشاهده نمى ش
ــى  ــد، روش شناس ــار از صحت و دقت خوبى برخوردار بوده باش آم
ــد (چه به صورت  ــه قابل اندازه گيرى باش ــى عواملى ك براى بررس
كمى،كيفى يا تلفيقى از آن ها) تبيين نشده است. چهارم، در بحث 
ــردم در تعريف  ــوب نظرى، بى توجهى به نقش م ــف در چارچ ضع
تهران و شكل دهى به تهران نيز مى گنجد. اگر مردم تهران را از آن 
ــازگار از خود نشان داده و جو عمومى را به  خود ندانند، رفتار ناس
ــوى فروپاشى طرح سوق مى دهند. در تئورى و عمل ثابت شده  س
ــتن برنامه  ــاركت مردم توأم با نداش كه ناديده گرفتن نقش و مش

مالى براى اجرا كه در باال بدان اشاره شد، مهلك است.  
ــد تا  ــد مى تواند ذهنى باش ــت وار ذكر ش ــه در باال فهرس آن چ
ــتانه جمعيت تهران مطرح مى شود  جايي كه مسئله پيش بينى آس
ــتانه» فعاليتى است  كه در آن جا عينيت مى يابد. خود «تعيين آس
كه به شدت مورد عالقه برنامه ريزان شهرى در ايران از قديم االيام 
ــوده و محور تحليل داده  ها و ارائه راهكارها در همه مقوالت بوده  ب
ــازمان تهيه طرح و مهندسين مشاور  ــت و شايد مجموعه  س و هس
ــان ذهنيت  قديمى را به عنوان اصل گرفته اند كه در اين رابطه  هم

جاى دارد تصوير ديگرى از اين داستان كهنه ارائه شود؛
ــد و حتي  ــد جمعيت تهران ش ــن ديدگاه كه بايد مانع رش   اي
ــت كه  ــت را به نقاط ديگر منتقل كرد؛ امري اس ــي از جمعي بخش
ــد. به عنوان نمونه حتى در شهر هايي  تحقق آن غيرممكن مى باش
ــكو دوره شوروي، پنوم پن، پكن و ... كه وضعيت  چون هاوانا، مس
ــي جهت ايجاد تغيير،  ــاعد تري به لحاظ جغرافيايي و سياس نامس
ــعه دارد نيز مانع رشد جمعيت يا رشد شهر نشده اند.  تحول و توس
ــاً  ــت اساس ــابقه ديگري وجود دارد كه معتقد اس اما ديدگاه با س
ــت و دليلي ندارد كه ما جلوي  ــد جمعيت براي شهر خوب اس رش
ــازي دنيا با ايران  ــروزه ديد گاه هاي شهرس ــد آن را بگيريم. ام رش
ــهرهاي جهان  ــت ش ــاوت زيادي دارد. به طور مثال اگر به ليس تف
ــه شهر توكيو،  بر مبناي ميزان جمعيت آن ها بنگريم، به ترتيب س
نيويورك و مكزيكوسيتي در صدر جدول قراردارند. البته جمعيت 
ــهرها تفاوت زيادي ندارد و به ترتيب حدود 31، 30 و 29  اين ش
ــهر اول  ــته از وضعيت دو ش ــت. گذش ميليون و 700 هزار نفر اس

ــورهاي سرمايه دار جهان هستند، مكزيكوسيتي از  كه پايتخت كش
ــبيه تهران است. به  ــياري جهات (اقليمي، فرهنگي و غيره) ش بس
لحاظ خشكي هوا و منابع آب، وضعيتي مشابه تهران و شايد بدتر 
ــابه تهران، جمعيتي معادل سه  ــاحتي مش از آن دارد، ولي در مس
ــز دارد، اما وضعيت آن  ــكالتي ني ــهر مش برابر تهران دارد. اين ش
ــكل آلودگي هوا، ترافيك و ... دارد، اما  ــت. مش بدتر از تهران نيس
ــر از تهران ندارد. لذا منطقى  ــه برابر تهران وضع بدت با جمعيت س
ــوال شود آيا مشكل تهران، جمعيت آن است؟ يا ايراد  است كه س
ــت.  ــهرى در ايران اس ــر از جمله نظام مديريت ش ــي ديگ در جاي
ــهر يا  ــب ش ــن تلقى كه افزايش جمعيت به معناى وضع نامناس اي
ــه توجه كرد كه  ــت نبوده و بايد به اين نكت ــد درس فاجعه مى باش
هيچ گاه جمعيت شهر را نمي توان محدود كرد، بلكه بايد با ارتقاي 
ــا بتواند جمعيت  ــهر را باال برد ت ــطح مديريت، خط ظرفيت ش س
ــتر بهره  ــد و از مواهب جمعيت بيش ــود جاى ده ــتر را در خ بيش
گيرد. اگر طرح هاي راهبردي شهر هاي بزرگ دنيا را بررسي كنيم، 
ــتر، با هم  ــم كه هر يك از آن ها براي جذب جمعيت بيش مي بيني
رقابت مي كنند؛ اين در حالي است كه در ايران به دليل مشكالتي 
ــي  ــت عناوين كمبود آب و آلودگي هوا، كه در واقع آن هم ناش تح
ــت، راحت ترين راه حل را اين  ــهري اس از نقصان هاي مديريت ش
ــهري، جلوي افزايش  مي دانند كه به جاي اصالح نظام مديريت ش
جمعيت را بگيرند. نقش تكنولوژي در باال بردن خط ظرفيت شهر 
ناديده گرفته مى شود و اين موضوع جايگاه مهمي نيز در طر ح هاي 
ــهر هاي بزرگ جهان دارد. صرفاً براى مثال، پاريس دو  راهبردي ش
برابر تهران اتومبيل شخصي دارد، در حالي كه مساحت آسفالت آن 
ــت، اما اين گونه شهر ها شبكه حمل و نقل عمومي  نصف تهران اس
ــرفته اي دارد. متروي پاريس بيش از 60 تقاطع و  ــترده و پيش گس
متروي لندن بيش از 80 تقاطع دارد، بنابراين افراد به طور مدوام 
ــتفاده  كنند.  ــخصي خود اس ضرورتى نمى بينند كه از خودروى ش
متروي تهران درحال حاضر چند تقاطع دارد؟ كدام علمى تر است؛ 
بگوييم جمعيت را محدود مى كنيم چون متروى تهران يك تقاطع 
دارد يا بگوييم خط ظرفيت حمل و نقل عمومى شهر را باال ببريم 
تا جمعيت «چند برابر» كنونى را نيز پاسخگو باشد. به نظرم دومى 

مشكل تر اما علمى تر است.

ــون چارچوب نظرى طرح    پيرام
ــت كه طرح جامع  ــن نكات قابل ذكر اس اي
ــا تمايل خود  ــت ت تهران تالش نموده اس
براى نزديكى چارچوب نظرى اش  به اصول 
ــهرى پايدار را بيان نمايد. اين  ــعه ش توس
ــم انداز و  ــيم چش تالش در تدوين و ترس
اهداف توسعه شهر به گونه اى بازتاب يافته 
است كه در تبيين چشم انداز توسعه شهر 
ــت؛ "چشم انداز توسعه بلند مدت  آمده اس
ــهر تهران ... ميثاقى براى توسعه پايدار  ش
ــت".  ــت كشوراس ــهرتهران و پايتخ كالنش
ــت،  ــت و هوي ــون اصال ــاخص هايى چ ش

و  ــبزى  سرس ــى،  عموم ــاه  رف ــدارى،  پاي
سرزندگى، امنيت و ... محورهاي چشم انداز 

شهر تهران بيان شده است.
با پذيرش اين امر كه پايدارى يك مقصد 
معين نيست بلكه يك فرايند است و امرى 
ــت و نه مطلق؛ درجه نزديكى و  ــبى اس نس
ــعه پايدار متغير است.  موفقيت در امر توس
ــارغ از اين كه ما در عمل (تدوين اهداف،  ف
ــا، تهيه طرح و برنامه و در اجراى  راهبرده
ــه  نيازمند فرصتى  ــم (ك ــه كرده اي آن) چ
ديگربراى بررسى است)، تالش براى تنظيم 
درست شعارها نيز اهميت دارد.  همبستگى 

جواد اكبرى 
مدير عامل مهندسان مشاور سراوند

24



75

ويژه نامه شماره دوم / 

ــه مولفه هاى مورد  ــعارها يا مالحظه هم ش
نياز كه ما را به سمت هدفى يگانه رهنمون 
ــى از الزامات فرايند  ــازد، خود بخش مى س
ــات راهبردى  ــت. اگرچه اهميت توجه اس
در عرصه هاى مختلف محيطى، اقتصادى و 
اجتماعى همسان است و همبستگى آن ها 
مويد اين امر است ولى در هر دوره تاريخى 
ــه و تاكيد بر يك يا چند راهبرد اصلى  توج
ــع مورد توجه قرار  به دليل محدوديت مناب
ــان  ــيارى از موارد، توجه يكس دارد. در بس
ــت  ــراً ضرورى اس ــه ظاه ــه آن چ ــه هم ب
ــرح جامع تهران  ــت. در ط امكان ناپذير اس
ــورت نگرفته  ــتراتژيك ص ــن انتخاب اس اي
ــري كه كمتر  ــاي ديگ ــت. از ضرورت ه اس
مورد تأكيد قرار گرفته است، سرلوحه ها يا 
شعارهاى فوق، تدوين راهبردهاى جلب و 
ــعه  انگيزش اراده عمومى و ملى براى توس
شهر  و جلب مشاركت عمومى براى تحقق 

آن به عنوان يك راهبرد حياتى است.
ــداف اجتماعى، اقتصادى  يكپارچگى اه
ــعه؛  ــاخت توس و محيطى به  عنوان زير س
ــد.  ــات حياتى مى باش ــر از الزام يكى ديگ
ــخيص يكپارچگى و همخوانى شعارها  تش
ــن و با  ــت يابى به مرحله اى روش براى دس
ــعه  ــخصات معين و قابل درك از توس مش
ــهرى از  ــعه ش ــگران توس براى همه كنش
ضروريات است. به نظر مى رسد فاصله بين 
شعارها در طرح جامع تهران و اهداف قابل 
ــترهاى اجتماعى، اقتصادى و  تحقق در بس
ــده  ــى در آن به  خوبى مالحظه نش محيط

است .

ــت يابى به   و در آخر؛ طرح جامع براى دس
ــود توجه كمتري به  ــم اندازها و اهداف خ چش
ــرح خود نموده  ــاز اجراى ط ــازمان مورد ني س
ــم انداز،  ــت. الزامات پيگيرى و تحقق چش اس
استراتژى ها، اعمال اصالحات و بازنگرى در آن ها 
و تهيه و تدوين راهكارهاى اجرايى- عملياتى 
ــازماندهى مديريت  براى آن ها، نيازمند س
ــازى  ــال تغييرات و بروز س ــهرى و اعم ش
سازمان اجرايى آن است كه در طرح مورد 

توجه قرار نگرفته است.   
ــى مى توان  ــورد روش شناس ــا در م  ام
ــع تهران گرايش  ــاره كرد كه طرح جام اش
به تدوين طرح به شيوه اى راهبردى داشته 
ــم انداز، اهداف، راهبرد  ــت. تنظيم چش اس
ــد تهيه طرح هاى  ــكار، روش و فراين و راه
راهبردى است ولي در سند اصلى مصوب، 
ــده و به  ــنهاد نش ــكارى تنظيم و پيش راه
راهبردها، سپس به طرح ها و برنامه ها اكتفا 

شده است. 
ــده اگرچه توجهاتى به  در اسناد ارائه ش
ــت اما اين  ــده اس طراحى راهبردى فضا ش
ــازمان كلى فضايى پيشنهادى  اهتمام در س
يا كليات ساختار فضايى شهر محدود مانده 
است. ساختار پيشنهادى طرح عموماً شامل 
ــردى- ارتباطى كالن  ــاختار عملك بيان س
شهر( دو بعدى )، بدون مشخصه هاى فضايى 
است. تحليل هاى دقيق ترى در برنامه ريزى 
ــاد و انضباط هاى  ــهر در ابع ــردى ش راهب
ــادى و محيطى- كالبدى  ــى، اقتص اجتماع
ــم وزن آن به  ــا ه ــت ام ــل آمده اس به عم
ــاختارهاى  ارزش هاى فضايى كالن و يا س

ــت،  ــنده هدف ها و راهبردهاى برنامه ـ طرح ـ جامع تهران را مطالعه كرده اس  باتوجه به آن كه نويس
ــود را در ارتباط با هدف هايى كه براى آينده تهران و در قالب برنامه ـ طرح ـ  ــح مى دهد كه صرفاً نظر خ ترجي
ــنايى دارد و  ــا كليات برنامه ـ طرح ـ جامع تهران آش ــنده فقط ب ــت، مطرح نمايد. نويس جامع رقم خورده اس
ــب اجازه از  ــنايى دارد. لذا با كس ــه به آن آش ــت ك ــاس همان كلياتى اس ــه مطرح مى كند، براس ــه را ك آن چ
ــتان و همكاران  ــت اندركاران نهاد محترم طرح جامع كه عموماً از دوس تهيه كنندگان، تصويب كنندگان و دس
ــود دارد، پرداخته  ــود خطا نيز در آن ها وج ــه اظهار نظراتي كه امكان وج ــاب مي آيند ب ــمند نيز به حس ارزش
ــنده در ابتداى امر، معيارها، اصول و ضرورت هاى برنامه ريزى براى ايجاد  ــود؛ الزم به ذكر است كه نويس مي ش
ــمرد كه به دليل محدوديت در صفحات مجله از درج آن ها اجتناب شده و در شماره هاى آتى با موضوع مستقلى  ــهر خوب را بر مى ش ش

لحاظ خواهد شد.  
ــك نيست كه تعيين  ــد، ش ــهرى، تعيين اهداف آن مى باش ــى ترين موارد در يك برنامه  ـ  طرح ـ  جامع ش يكى از ضرورى ترين و اساس
ــعه اقتصادى و اجتماعى و گسترش كالبدى صورت  ــناخت امكانات و محدوديت هاى توس اهداف نيز نمى تواند قبل از مطالعه دقيق و ش
ــت ها و راهبردها به  ــود و سياس ــت كه بايد برنامه ها به منظور نيل به آن ها تدوين ش ــت كه اهداف از جمله مواردى اس پذيرد. بديهى اس

اسماعيل شيعه
عضو هيئت علمى دانشگاه علم و صنعت ايران

ــده است. شايد  كالن محيطى پرداخته نش
ــه تالش طرح  ــورد تنها بتوان ب ــن م در اي
ــه رود دره هاى تهران  ــراى توجه ب جامع ب
در سازمان فضايى شهر به عنوان ساختارى 

نسبتاً با اهميت (محيطى) ياد كرد. 
ــده در مراتب مذكور  در  اسناد ارائه ش
در سه سطح (چشم انداز، هدف، راهبرد) 
ــمندى است   كه هريك حاوى نكات ارزش
ــاط قابل  ــوارد، ارتب ــى م ــز در برخ به ج
ــطوح يا دريك سطح  قابل  كنترلى بين س
ــا تعارض  ــتگى ي ــت. همبس پيگيرى نيس
ــتراتژى ها در يك سطح  مورد  اهداف و اس
ــازش  ــى قرار نگرفته و چگونگى س بررس
ــده  بين هريك و راه هاى آن پيش بينى نش
ــت. برنامه ريزى راهبردى ابزار مديريت  اس
ــت. بدون توجه به شيوه هاى  راهبردى اس
ــعه  ــازماندهى و مديريت راهبردى توس س
ــى راهبردى،  برنامه ريزى و طراح ــهر،  ش
ــناد  ــد خواهد بود. اين بخش از اس ناكارام
ــوط كلى  ــى تنظيم خط ــع يعن طرح جام
ــهر،  ــراى مديريت راهبردى ش ــا ب راهنم
مورد توجه قرار نگرفته است. برنامه ريزى 
و  ــت  مديري ــراى  ب ــيوه اى  ش ــردى  راهب
ــيوه هاى  ــت. ش به كارگيرى موثر منابع اس
تأمين و مديريت منابع مالى براى ساخت 
ــن  ــهر از مهم تري ــات ش ــاخت حي و بازس
ــهر است. تدوين  دغدغه هاى مسئولين ش
ــاى مورد  ــا و راهكاره ــداف و راهبرده اه
نيازآن از مهم ترين اسناد و بخش الينفك 
ــت كه در سند  ــعه شهرى اس ــناد توس اس

اصلى تهيه شده مالحظه نمى شود. 
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همين منظور مورد توجه قرارگيرد. در مطالعه هدف هاى برنامه  ـ طرح ـ  جامع تهران، چنين مشاهده مى شود كه هدف ها و سياست ها به 
صورتى متداخل آورده شده است؛ مانند بهبود شبكه هاى ارتباطى و نظام حمل و نقل، سامان يابى اسكان جمعيت در شهرهاى اقمارى، 
ــهرى كه هريك از اين موارد از جمله سياست هايى است كه مى تواند  ــازى، نوسازى و بازسازى ش ــكونى، بهس ــطوح اراضى مس تثبيت س
ــعه پايدار شهرى رهنمون شود كه اين گونه نشده  ــازى محيط و توس برنامه ها را در نيل به يك هدف جامع، مانند رفاه اجتماعى، سالم س

است و بعضى از سياست ها در قالب هدف ها مطرح شده است كه صحيح به نظر نمى رسد.
ــال 1327 با آن  ــعه اى ملى كه به صورتى مدرن از س ــور از بدو تهيه برنامه هاى عمرانى و توس ــكالتى كه كش همچنين، يكى از مش
مواجه بوده است، بخشى نگرى به اغلب برنامه ها بوده است. اغلب برنامه ـ طرح ـ هاى جامعى نيز كه براى شهرها تهيه شده، در فقدان 
برنامه هاى جامع منطقه اى و يا با ضعف در آن ها ارائه شده است. اين قبيل برنامه ها، نقش آينده اقتصادى و اجتماعى شهرها را به صورتى 
ــم نمى خورد. طرح جامع جديد تهران نيز از اين  ــهرى و برنامه هاى منطقه اى به چش موضعى ديده و ارتباط چندانى بين برنامه هاى ش
قاعده مستثنى نيست. اين برنامه ـ طرح ـ به طور عمده تهران را ديده است و تمام برنامه ها را به اين سوى سوق داده است كه به ارتقاء 
ــهر، منطقه و كشور بر روى يكديگر توجهى نشده است. حال اين سؤال مطرح مى شود كه  ــهر بپردازد ولى به آثار متقابل ش نقش اين ش
ــهر تهران حدود 10 درصد از جمعيت كشور را دارد و محل تمركز انواع فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى، ادارى  ــرايط موجود كه ش در ش
ــورى ادامه دهد؟ اغلب امكانات 90 درصد از جمعيت كشور كه در نقاطى  ــطح منطقه اى و كش ــت، بايد همين نقش را در س و رفاهى اس
غير از تهران ساكن مى باشند، براى 10 درصد از جمعيت كشور كه در تهران ساكن مى باشند، تدارك ديده شده است. با اين شرايط آيا 
ــود؟ حال آن كه بايد در سايه برنامه هاى توسعه ملى و آمايشى، جايگاه تهران نسبت  ــديد هم ش ــهر بايد ارتقاء نقش پيدا كند و تش اين ش
ــهر از حالت تمركز گرايى موجود بيرون آمده و كل پهنه كشور كه تهران هم در آن جايگاه  ــود و اين ش ــور تعيين ش به نقاط مختلف كش
ــور به صورتى سلسله مراتبى براى ديگر  ــود و اين نقش ها با توجه به امكانات محيطى كش ــبى برخوردار ش خود را دارد، از اعتدال مناس

نقاط نيز مورد توجه قرار گيرد. 
در مورد ايجاد شهرهاى جديد كه با هدف اسكان سرريز جمعيتى و تمركز زدايى در اطراف شهرهاى بزرگ به ويژه تهران مطرح شده 
ــهر تهران با كمبود آن ها مواجه است، سطحى بر سطوح كاربرى  ــت كه به استثناى تأمين نيازمندى هايى كه ش ــت، نبايد انتظار داش اس
ــرريز جمعيتى اين شهر به سوى شهرهاى  ــود. گسترش كالبدى تهران، باسياست هدايت س ــهر افزوده ش ــيه اى ش زمين در نواحى حاش
ــوى مناطق 21 و22 و همچنين شهر آفتاب كه در گسل زلزله قرار دارد،  ــهر به س ــترش ش اقمارى و جديد در تضاد قرار دارد. حتى گس

به صالح نخواهد بود.
ــهر با حفظ يكپارچگى و اعمال نظام  ــب و تثبيت حدود و مرز محدوده ش ــهرى با تعيين حرايم مناس ــترش كالبدى ش ــت گس سياس
مديريت شهرى كه دومين مورد از هدف هاى برنامه ـ طرح ـ جامع تهران است، مغايرت پيدا مى كند. اساس هدف بر تمركززدايى از اين 
ــده است. اين در حالى است كه در تهران  ــهر، آمايش حوزه هاى منطقه اى و ايجاد قطب هاى جمعيتى و اقتصادى متنوع پايه گذارى ش ش
ــهر را به ده ها كيلومتر  ــتردگى يكپارچه در يك نقطه متمركز زلزله خيز كه طول و عرض اين ش با توجه به محدوديت منابع آب و گس
مى سازد، حفظ نقطه اى متمركز و يكپارچه و حتى تشديد آن از طريق افزايش جمعيت و گسترش يكپارچه با ابهام رو به رو مى باشد. 
اگر چنين نبود، در طول اين چند سال صحبت از تغيير مكان سياسى و ادارى كشور مطرح نمى شد. برنامه هاى باالدست اگر چه وجود 
ــز به اين تمركز گرايى، با توجه به  ــه تمركز زدايى از تهران نپرداخته اند. برنامهـ  طرحـ  جامع ني ــا نيز به صورتى جدى ب ــى آن ه دارد ول
تعداد 3/25 ميليون شاغل پيش بينى شده كه خود به مثابه تمركز بيشتر كار، سرمايه و جمعيت است و امواج آن ممكن است گروه هاى 

جديدى از مهاجران در اثر ضعف در برنامه هاى عدم تمركز و آمايش منطقه اى را به تهران بكشاند، مهر تأييد زده است. . .


