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ــهر را تحت پوشش قرار  ــهر اعم از فضاى كالبدى و عملكردى ش ــتم ش ــهر بايد تمام سيس اداره يك ش
ــت. در اين چارچوب كه تمام عناصر، زوايا و  ــطحى اس دهد و لذا داراى ماهيت چند عملكردى و چند س
ــعه همه جانبه تمام فضاى كالبدى شهر به عهده مديريت  ــطوح شهرى را شامل شده، مسئوليت توس س

شهر است.
به دنبال چه هستيم؟

 آماده ساختن زيرساخت هاى اساسى براى عملكرد كار امد شهر؟
ــتانداردهاى زندگى  ــود بهره ورى و اس ــانى، بهب ــعه منابع انس ــاختن خدمات الزم براى توس  آماده س

شهروندان؟
 تنظيم فعاليت هاى تأثيرگذار بخش خصوصى بر امنيت، سالمت و رفاه اجتماعى جمعيت شهر؟

 آماده ساختن خدمات و تسهيالت الزم براى پشتيبانى فعاليت هاى مولد و عمليات كارامد مؤسسه هاى 
خصوصى در نواحى شهرى؟

 برنامه ريزى استراتژيك؟
 يا ....؟

واقعاً مترصد رسيدن و تحقق چگونه راهبردى هستيم؟
سند طرح جامع شهر تهران اساساً سه حوزه را در خويش دارد؛

ــاس موارد ذيل هدف گذارى  ــا، از منظر طرح جامع، آينده تهران بر اس ــت در حوزة اهداف طرح ه نخس
شده است :

1 ارتقاء نقش هاى فراملى، ملى و منطقه اى تهران
2 تعيين حريم مناسب و تثبيت حدود و مرز محدوده شهر تهران 

3 تثبيت سطوح اراضى مسكونى و هدايت ميزان تراكم
4 رونق فعاليت و توسعه اقتصادى تهران با حفظ و پااليش پهنه هاى كنونى 

5 حفاظت از محيط زيست
6 بهبود شبكه هاى ارتباطى و نظام حمل و نقل

7 بهبود و ارتقاء كيفيت محيط شهرى و ساماندهى كالبدى آن
8 ساماندهى سيما و منظر شهرى 

9 ارتقاء كيفيت زيست محيطى شهر و حفاظت از ميراث طبيعى و تاريخى آن.
ــاز و نحوة استفاده از اراضى است كه در  ــاخت و س ــند طرح جامع، ضوابط و مقررات س دومين حوزه در س
واقع شامل بحث تراكم ساختمانى مجاز، شبكه معابر و دسترسى سطح باز، سطح اشغال بنا، مكان استقرار، 

تفكيك و تجميع قطعات و پالك ها، بلند مرتبه سازى، حفاظت از ميراث شهر و ... امثال اين هاست.
سومين حوزة اصلى در سند، بحث مورد نظر ما، يعنى شرايط تحقق پذيرى طرح جامع است.

اساساً شرايط تحقق پذيرى طرح جامع بر چند محور استوار است:
ــت ها اصوالً متكى بر توسعه و آمايش، اقتصاد  ــت هاى اقتصادى و مديريت شهرى : اين سياس 1 سياس

مسكن، زمين و مستغالت، نظام ماليه شهرى و نظام مديريت شهرى است.
ــامل؛ تدوين قوانين، مقررات و مصوبات خاص و متناسب با  ــاختارى : ش 2 نظام حقوقى و اصالحات س
ــت گذارى و اجرا، تهيه  ــهر تهران، فراهم نمودن زمينه يكپارچگى در حوزه سياس نيازهاى ويژه كالن ش
نقشه هاى GIS تأسيسات زيربنايى، اصالح تقسيمات كشورى شهرستان هاى تهران، اصالح قانون تعاريف 
ــط مراجع  ــهرى و تدوين نظام مديريت آن توس ــازى طرح مجموعه ش محدوده و حريم، بازنگرى و بهس
ذيربط، ساماندهى بهينه سازى آب تهران، يكپارچگى سيستم حمل و نقل، ارائه و تشريح طرح هاى جامع 

و تفصيلى و ...
ــازى و معمارى، انجام  ــامل؛ رعايت ضوابط و مقررات شهرس ــروط تحقق مرتبط با قوه قضائيه : ش 3 ش
اصالحات الزم در قانون ثبت، انجام اقدامات هماهنگ و مشترك بين شهردارى و سازمان ثبت در تدوين 

ويژه نامه نهاد توسعه تهران، مجله اى اختصاصى براى مسائل 
شهر است كه به سفارش و پشتيبانى «نهاد برنامه ريزى توسعه 

شهرى تهران»  به ضميمه ماهنامه منظر منتشر مى شود. 
شهر، به مثابه پيشرفته ترين دستاورد تمدن انسان، آن چنان 
ــت.  در جامعه ايران،  ــده اس ــأن اوست شناخته نش كه ش
على رغم سنت پويا و عظيم شهرنشينى، اين نقيصه بيشتر 

چهره مى نمايد. 
ــالت  ــهرى تهران» كه رس ــعه ش ــاد برنامه ريزى توس «نه
ــهرى تهران را بر عهده دارد با  ــعه ش هدايت طرح هاى توس
ــئله، توسعه فرهنگ شهر  درك منطقى و واقع بينى از مس
ــهرى را در ميان فعاليت هاى خود  و گسترش مطالعات ش
برنامه ريزى كرده است. بومى ساختن مسئله شهر در جامعه 
ــب شرايط اجتماعى ما،  ــف راه حل هاى متناس ايران و كش
هدفى است كه از طريق رشد پژوهش ها و گسترش مطالعات 
علمى و نقد تجربه هاى جارى حاصل مى شود. ويژه نامه نهاد  

توسعه تهران در صدد است در اين زمينه گام بردارد. 
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مبانى واحد، ايجاد و استقرار دادگاه هاى تخصصى و ويژه، برقرارى صدور اسناد تفكيكى و ...
ــاختارى طرح جامع براى اجرايى شدن  ــازد كه با توجه به ماهيت راهبردىـ  س ــهردارى را موظف و مكلف مى س 4 الزامات اجرايى : كه ش

شروط تحقق پذيرى چه اقدامات و عملياتى را صورت دهد.
5 ساز و كارهاى اجرايى : شامل تعيين موقعيت هاى مكانى مناسب براى عملكردهاى مجاز و مورد نياز مردم در تمامى سطوح، تهيه، بررسى 
و تطبيق كليه مصوبات طرح در اجراى سند با مصوبات گذشته و لغو هر يك از آنها در صورت مغايرت، ابالغ طرح و كليه اسناد و مدارك منضم 

به آن، بهره بردارى از تعاريف و كليه واژه هاى سند، ابالغ طرح جامع و تفصيلى به تمامى دستگاه ها و الزام آن به ارائه تعهد و اجراى آن.
مسئله چيست؟

ــاس ترين مسائل، عدم توجه خاص به هدايت همه جانبه شهر  ــند طرح جامع، يكى از مهم ترين و حس ــك در رابطه با تحقق منظور س بدون ش
است.

به عبارت ديگر چنانچه «هدايت ناقص» توسعه شهرى مبناى كار قرار گيرد به مراتب وضع را از آنچه در گذشته بود، بدتر خواهد كرد. بحران 
ــت؟ هويت فرداى تهران  ــمت كدام هويت از فرداى تهران و يا تهران فردا رو به بهبود اس ــران و به عبارتى بحران تهران امروز به س ــروز ته ام
چيست؟ طبعاً مسئوليت پاسخگويى به اين سؤال در حوزة طرح جامع و تحقق مفاد سند آن است. اما واقعاً ضريب اطمينان نسبت به اجراى 

همه موارد آن، چه قدر است؟ 
اگر در اين ميان سازمان و يا دستگاهى خود را كامًال موظف بداند و در مقابل، دستگاه ديگر هيچ التزامى در خود نسبت به اجراى مفاد سند 
احساس نكند و فشار نظارت و يا دقت مديريت آن گونه نباشد كه چنين تعهد و التزامى به وجود آيد، تكليف چيست؟ آيا در اين شرايط اميد 
رسيدن به تهران ايده آل اميدى واهى و سراب گونه نيست؟ تشخيص اين شتاب و كندى با كيست؟ تشخيص ساز و كارهاى اجرايى در اين 
روند با كجاست؟ اگر امروز يك دستگاه و فردا دستگاه ديگرى تعلل بورزد تبعات اين تأخير را چه كسى و يا چه دستگاهى ارزيابى مى كند؟ 
آيا همة دستگاه ها در نقطة شايستگى براى اقدام قرار گرفته اند؟ آيا شروط تحقق طرح جامع مورد توجيه و پذيرش همگان قرار گرفته است؟ 
آيا فردايى نخواهد رسيد كه هر دستگاهى اقدام به «شروع» را به دستگاه ديگر محول كند؟ به راستي هدايت و راهبرد اين مهم با كيست؟

ــى در حد رفع و رجوع كارى انجام داده، ماهيت كار را نسنجيده و  ــت، اگر قرار باشد هر كس ــت، گرفتارى ما همين اس ــتان ما همين اس داس
معدل كار را برآورد نكرده باشد، نتيجه همين خواهد شد...

بنابراين و بنابر يك ضرورت عقلى، تجربى و علمى، ساختارى بايد باشد كه بتواند نظارت هوشمندانه اى بر تمامى موارد اعم از بازنگرى طرح 
ــاز و كارهاى اجرايى و نيز بررسى الزامات اجرايى طرح را مسئول شود و گزارشى كالن نگرانه و  ــروط تحقق آن، ارزيابى س ــى ش جامع و بررس

مشرف را به مسئولين ذيربط ارائه دهد و ايستگاه هاى مسير را مشخص كند.
بدون شك نهاد برنامه ريزى توسعه شهرى تهران كه مسئوليت اين مهم را بر عهده دارد در اولين اقدام خويش موظف است كه براى چنين امرى، 
در ابتدا بسترسازى كند تا با ايجاد يك نظام برنامه ريزى توسعه شهرى، زمينه هاى اجرا و پياده سازى طرح هاى جامع، تفصيلى موضوعى و موضعى 
را دنبال و شروط تحقق پذيرى آن را بررسى كرده و توأمان عمليات بازنگرى و اصالح طرح جامع را نيز پيگيرى نمايد. بنابراين نهاد برنامه ريزى 
توسعه شهرى تهران در جهت تحقق مفاد سند طرح جامع تهران، فرايندى را دنبال مى نمايد كه بر دو محور اقدامات «پياده سازى» و اقدامات 
ــايى  ها و محدوديت هاى فرايند را نيز تشخيص داده و به مراكز مسئول و ذى صالح مرتبط، گزارش  ــته و ضمن كار، نارس ــعه اى» تكيه داش «توس
و تذكر مى نمايد. مواردى از قبيل؛ پراكندگى مفهومى از نقش و جايگاه نهاد، عدم مشاركت ناشى از بى اعتمادى ذى  نفعان و ذى  نفوذان، فقدان 
يك نگاه ثابت و واحد سلسله مراتبى فراملى، ملى، منطقه اى و محلى، تعدد مراكز تصميم ساز و تصميم گير و ابراز مداخالت، ناكارامدى قوانين و 
مقررات و اختيارات كافى و به عبارتى عدم تناسب قوانين با واقعيات روز، ضعف رسانه اى و يا ناتوانى مديريتى مراكز در پذيرش نقش راهبردى 
نهاد (چه در زمينه سياست گذارى، برنامه ريزى و بودجه  بندى توسعه شهرى و چه شأن و كاركرد ميان بخشى نهاد و يا روابط تعاملى نهاد با عوامل 
موثر توسعه شهرى) و ... همه و همه بر عهدة نهاد بوده و از اين گذر در مسئوليت تحقق پذيرى سند طرح جامع نقش اساسى را ايفا مى-نمايد.

ــود كه همه و يا بعضى از عوامل مؤثر در  ــيب از زمان و نقطه اى آغاز مى ش ــت؟ همانطور كه گفتيم خطر و آس خوب، گير و خطر قضيه كجاس
تحقق پذيرى شرايط طرح جامع، هم  سو، هم صدا، هم نظر، هم آهنگ و هم راه نباشند و هر كسى ساز خويش را بزند و بر مدار خويش بچرخد و 
مجموعه عوامل دست اندركار، تحمل بار فشار را براى رسيدن به تهران ايده آل نداشته باشد و هرازگاهى از متن، مسير و روند اين هماهنگى 
ــده و طريقى جديد را در نوردد و راه خويش را برود كه در اين صورت هر چقدر هم طرح جامع جديد، بر مبناى بازنگرى و اصالح  خارج ش
ــتگاه ها و به بيراهه رفتن  ــد، مع ذالك به دليل فقدان يك مديريت فرابخش و مرتبط بين دس ــده باش همه جانبه اى صورت گرفته و حاصل ش
ــير، نه تنها تهران مطلوبى را نمى توان در تصور داشت بلكه بايد منتظر بود كه آسيب هاى جديدى را نيز  ــتگاه ها از مس احتمالى هريك از دس

بر دوش پذيرفته و به عهده بگيرد. 
ما چگونه بايد اين معنا را به ديگران انتقال دهيم كه همه با هم و براى هم در يك قايق قرار داريم و بايد «همه» هماهنگ با هم پارو بزنيم و در يك 

راستا حركت كنيم و تا مادامى كه همه «متقاعد» نشوند كه فشار، سختى و درد را به تناسب ظرفيت خويش بپذيرند، كارى پيش نخواهد رفت.
ما تهران را به عنوان يك شهر ايده آل مى خواهيم ، اما الزاماتش را در جهت تحقق آن نمى پذيريم، قانونش را اجرا نمى كنيم، هدايت تغيير و 
تحوالت درونى آن را قبول نمى كنيم، التزامى هم به اجراى تعهدمان نداريم، همچنان هم بر تنگناى حقوقى و قانونى مى-افزاييم و به نوعى 
از بخشى از شرايط تحقق «در» مى رويم آخر سر هم انتظار داريم برسيم به تهران بزرگى كه «سى سال» از توسعه جامانده و سى سال چشم 

به راه كسانى بوده كه اصل حال او را بپرسند...


