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چکیــده | حــدود دو دهــه از ایــده تشــکیل نهــاد بــه منظــور مطالعــه و تهیــه طرح هــای توســعه شــهری، بــه 
ویــژه طــرح جامــع شــهر تهــران در جهــت ارتقــای جایــگاه مدیریــت و برنامه ریــزی ایــن طرح هــا در کشــور 
ســپری شــده اســت. نهــاد، نهالــی بــود کــه می توانســت در آینــده شــهر تهــران و ســایر کالن شــهرهای کشــور 
بــه درختــی تنومنــد تبدیــل شــود، امــا امــروز در حالــی بــه بیــان ایــن تجربــه پرداختــه می شــود کــه جــز نــام 
گمشــده ای از آن در نظــام مدیریــت و برنامه ریــزی توســعه شــهری کشــور بــه یــادگار نمانــده اســت؛ گمشــده ای 
تاریخــی کــه در ســند طــرح جامــع شــهر تهــران بــه عنــوان نقطــه کانونــی و امتیــاز گران بهــای ایــن ســند بــه 

محــاق فــرو رفتــه اســت.
مقالــه حاضــر تــالش می کنــد بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا مستندســازی، فراینــد شــکل گیری نهــاد از 
آغــاز تــا انحــالل را بررســی کــرده و بــا اســتفاده از شــناخت آسیب شناســانه، فرصت هــا و تهدیدهــای پیــش رو، 
تصویــری از نهــاد مــورد نظــردر مدیریــت و برنامه ریــزی طرح هــای توســعه شــهری را ارائــه کنــد. همچنیــن 
ســعی شــده بــا بررســی خــالء ناشــی از عــدم وجــود نهــاد در طــول دوره هــای مختلــف برنامه  ریــزی و تهیــه 
طرح هــای توســعه شــهری بــرای تهــران، ضــرورت تشــکیل آن را شناســایی کنــد. نتایــج بررســی های تحقیــق 
نشــان می دهــد تشــکیل نهــاد در شــهر تهــران ضرورتــی تأخیرناپذیــر اســت کــه ســرانجام روزی مجــدداً احیــاء 
خواهــد شــد. پرســش مهــم ایــن خواهــد بــود کــه نهــاد چــه زمانــی تشــکیل خواهــد شــد و ایــن نهــاد چگونــه 

نهــادی خواهــد بــود؟ پرسشــی کــه آینــده بــه آن پاســخ خواهــد داد.

احیای نهاد توسعه تهران
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طرح مسئله و ضرورت تشکیل نهاد تهران
اصــوالً انجــام هیــچ کاری بــدون برنامه ریــزی، بــه درســتی صــورت 
ــت  ــوان پایتخ ــه عن ــران ب ــهر ته ــت کالن ش ــرد. مدیری نمی پذی
کشــور بزرگــی چــون ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت 
و نیازمنــد برنامــه ای هوشــمند و کاراســت. مدیریــت توســعه شــهر 
بــه عنــوان زیرمجموعــه ای از مدیریــت کالن شــهر تهــران نیازمنــد 
چنیــن برنامــه ای اســت، چــرا کــه از یــک ســو عوامــل و نیروهــای 
گوناگونــی بــر آن تأثیرگذارنــد و از ســوی دیگــر، نیروهــای مختلفی 
نیــز از آن شــکل گرفتــه یــا تأثیــر می پذیرنــد. هماهنگــی، تلفیــق 

و یکپارچه ســازی اهــداف، راهبردهــا، سیاســت ها و آرزوهــای 
عوامــل ذی نفــع و ذی نفــوذ، کاری بــس پیچیــده و نیازمنــد 
ــد و در  ــوی، راهکارهــای متقــن و ســازمانی توانمن اندیشــه های ق

عیــن حــال اندیشــمند اســت.
ــهر  ــی در ش ــاختمان های دولت ــی و س ــای حکومت ــتقرار نهاده اس
ــورهای  ــر کش ــی دیگ ــای سیاس ــراه نمایندگی ه ــه هم ــران ب ته
جهــان و دفاتــر شــرکت ها و ســازمان های بخــش خصوصــی، 
انبوهــی از فعالیت هــا و گســتره ای از منافــع و قلمروهــا را در کنــار 
ــت  ــود رقاب ــث می ش ــر باع ــن ام ــت. همی ــرار داده اس ــر ق یکدیگ
شــدیدی بــرای کســب حداکثــر منافــع و قلمروهــا صــورت پذیــرد. 
در ایــن میــان، بــه ســازمان یــا نهــادی نیــاز اســت کــه در میــان 
ــع  ــر ســر مناف ــا و رقابت هــای ایشــان ب ــوه ســازمان ها و نهاده انب
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میانجی گــری کنــد، اندیشــه برتــر و راهــکار بهینــه را برگزینــد و 
ــا حرکــت  ــرار ســازد، ت ــت را برق ــان تقاضــا و رقاب تعــادل الزم می
بــه ســوی توســعه شــهری بــا چالش هــای کمتــری مواجــه شــود 
تعیین شــده  پیــش  از  برنامه ریزی هــای  براســاس  اقدامــات  و 

ــرد. صــورت پذی
ــی  ــران و الگوی ــزرگ ای ــور ب ــت کش ــوان پایتخ ــه عن ــران، ب در ته
بــرای توســعه ســایر شــهرهای کشــور، گرچــه نیــاز بــه اســناد بــه 
هنــگام بــرای هدایــت توســعه شــهری در مقاطــع مختلــف زمانــی 
بــه شــدت حــس می شــد، امــا نهــادی کــه بتوانــد ایــن اســناد را 
ــز  ــر انجــام آن نی ــه اجــرا بگــذارد و ب ــه مرحل ــد، آن را ب ــه کن تهی
نظــارت داشــته باشــد، در عمــل هرگــز بــه منصــه ظهــور نرســیده 
بــود. بدیــن ترتیــب، در حالــی کــه نیــاز به وجــود چنین ســاختاری 
کــه می توانــد نقــش کلیــدی در بــرآورده ســاختن نیازهــای شــهر 
تهــران داشــته باشــد، همــواره مطــرح بــوده و در دوره هــای مختلف 
تاریخــی نیــز مباحــث مختلفــی توســط مســئوالن، صاحب نظــران 
ــده  ــه ش ــادی ارائ ــن نه ــکیل چنی ــتای تش ــمندان در راس و اندیش
ــا پیــش از تهیــه ســند طــرح جامــع جدیــد تهــران  اســت، امــا ت

هرگــز ایــن امــر بــه ســرانجام نرســیده اســت.
ــازی و  ــکن و شهرس ــر مس ــه وزی ــه1 دو جانب ــده اولی ــرح ای از ط
ــر ایجــاد نهــادی  شــهردار وقــت تهــران در ســال 137۶ مبنــی  ب
جهــت تهیــه همزمــان طرح هــای توســعه شــهری تهــران و 
راهبــری آنهــا تــا کنــون دو دهــه می گــذرد. ایــن مهــم تــا ســال 
ــا امضــاء  1382 جنبــه عملیاتــی و اجرایــی بــه خــود نگرفــت و ب
تفاهم نامــه2 اولیــه، گام ابتدایــی آن در جهــت رفــع کمبــود 
ــل  ــرای ح ــی ب ــازمانی میان بخش ــاد س ــق ایج ــی از طری تاریخ
ــن  ــد. ای ــته ش ــران برداش ــزی در ته ــی برنامه ری ــالت اساس معض
ــا و  ــا فرصت ه ــش ب ــت خوی ــدک فعالی ــان ان ــه در طــول زم تجرب

ــت. ــوده اس ــرو ب ــددی روب ــای متع چالش ه
مقالــه حاضــر تــالش می کنــد فراینــد شــکل گیری نهــاد را از آغــاز 
ــا اســتفاده  تــا زمــان ادغــام و پایــان کار خــود بررســی کــرده و ب
از شــناخت آسیب شناســانه فرصت هــا و تهدیدهــای پیــش رو، 
تصویــری از نهــاد مــورد نظــر را ارائــه کنــد. همچنیــن ســعی شــده 
بــا بررســی خــأ ناشــی از عــدم وجــود نهــاد در طــول دوره هــای 
ــرای  ــهری ب ــعه ش ــای توس ــه طرح ه ــزی و تهی ــف برنامه ری مختل
تهــران، ضــرورت تشــکیل نهــاد را مــورد بررســی قــرار دهــد و در 
ــا اشــاره  ادامــه ضمــن بیــان دامنــه وظایــف و فعالیت هــای آن، ب
ــه  ــا ب ــی ت ــل تدریج ــل تکام ــف در مراح ــای مختل ــه رخداده ب
ــه ســوی  ــت ب ــه منظــور حرک ــاد را ب ــی نه ــروز، چشــم انداز آت ام

توســعه شــهری پایــدار معرفــی کنــد.

توسعه تهران و نیاز تاریخی آن
ســابقه برنامه ریــزی در تهــران نشــان گر پیامدهــای ناشــی از 

فقــدان وجــود عنصــری مســتقل و تخصصــی بــرای برنامه ریــزی و 
مدیریــت طرح هــای توســعه شــهری تهــران و نیــاز بــه شــکل گیری 
ــرای بررســی ســابقه تاریخــی برنامه ریــزی طرح هــای  آن اســت. ب
توســعه شــهری در ایــران بــا تأکیــد ویــژه بــر تهــران، می تــوان آن 
را بــه هفــت3 دوره تاریخــی تقســیم کــرد. ایــن دوره هــا از لحــاظ 
ــات و  ــا اتفاق ــتند، ام ــب نیس ــدان در تناس ــی چن ــای زمان بازه ه
ــه صــورت مشــخص از  ــت دوره را ب ــن هف ــی ای ــای مهم رخداده

ــد. ــک می کن ــر تفکی یکدیگ
• دوره اول : پیش از تجّدد )1303- 12۵0( 

• دوره دوم : تجّدد )13۵7- 1303( 
• دوره سوم : تجٌدد  ستیزی بی الگو و نفی گذشته )13۶7- 13۵7( 
• دوره چهارم : تفکر احیای شهر مدرن )نئومدرن( )1378- 13۶7( 

• دوره پنجم : رویکرد فن ساالرانه تضعیف شده )1382- 1378( 
• دوره ششم : رویکرد ترمیم و اصالح کوچک مقیاس )1384- 1382( 
ــی  ــاد محل ــی نه ــازی و حیات بخش ــرد نهادس ــم : رویک • دوره هفت

 )1384-139۶(
مدیریــت  و  برنامه ریــزی  دوره بنــدی  تحلیلــی  تقســیم بندی 
ــان  ــران نش ــهر ته ــخص در ش ــور مش ــه ط ــران و ب ــهری در ای ش
می دهــد عــدم حضــور و تشــکیل نهــاد برنامه ریــزی توســعه 
شــهری تهــران بــه عنــوان نظــام مدیریــت و برنامه ریــزی تحقــق 
ــا و  ــت طرح ه ــدم موفقی ــا ع ــواره ب ــهری هم ــدار ش ــعه پای توس
مختلــف  ســطوح  در  بخشــی نگری  و  ارائه شــده  برنامه هــای 
همــراه شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــه رغــم آنکــه از منظــر 
ــده شــود  ــک کل واحــد دی ــوان ی ــه عن ــد ب نهادســازی، شــهر بای
کــه اجــزای داخلــی آن بــر یکدیگــر تأثیــرات متقابــل و مســتقیم 
ــا  ــه پوی ــک مجموع ــه صــورت ی ــع شــهر ب ــه در واق ــد )چراک دارن
ــد(؛  ــدا می کن ــعه پی ــود توس ــی خ ــزای داخل ــی اج ــا هماهنگ ب
توســعه شــهر شــاهد نگــرش غالــب تجزیــه ای و یــا بــه تعبیــر دیگر 
نگــرش جزیــره ای بــوده اســت. ســازمان ها و نهادهــای دخیــل در 
امــر توســعه شــهر تهــران بــه دنبــال اجــرای برنامه هــای مجــزای 
خــود بــوده و مدیریــت یکپارچــه و هماهنــگ شــهری هرگــز اتفاق 
نیفتــاده اســت. بــه عبــارت دیگــر، مشــکل اساســی شــهر تهــران را 
ــاً در فقــدان طــرح جامــع در برخــی از دوره هــای  ــوان صرف نمی ت
ــا ۶  ــن 3 ت ــون بی ــه تاکن ــرد. چراک ــه ک ــته خالص ــی گذش تاریخ
طــرح و نقشــه جامــع4 در تهــران تهیــه و قســمت های زیــادی از 
ــد در  ــده اســت. مشــکل اساســی تر را بای ــه اجــرا در آم ــز ب آن نی
ــه ها را  ــا و نقش ــن طرح ه ــه ای ــت ک ــی دانس ــوه و نیروی ــدان ق فق
ــی  ــی و مکان ــات زمان ــا اقتضائ ــق ب در فراینــدی مطالعه شــده مطاب

ــد. ــی کن ــالح و بازبین ــزی و اص برنامه ری
ــا  ــه ب ــت ک ــد اس ــل تولی ــی قاب ــه محصول ــه و نقش ــرح، برنام ط
نهــاد یــا بــدون نهــاد، توســط مشــاور داخلــی یــا خارجــی قابــل 
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تهیــه و تولیــد اســت، امــا برنامه ریــزی توســعه نیازمنــد بینشــی 
دقیــق، واقعــی و مطابــق بــا شــرایط ویــژه ای اســت کــه توســعه 
قــرار اســت در آن اتفــاق بیفتــد. از همیــن رو بایــد اذعــان کــرد 
مشــکل جــدی کشــورهای جهــان ســوم را بایــد در برنامه هــای 
ــرد.  ــتجو ک ــزی )Plan without planing(۵ جس ــدون برنامه ری ب
واضــح اســت بــرای تثبیــت یــک اندیشــه، اگــر نهــاد آن ســاخته 
ــرای  ــه ب ــور ک ــود. همان ط ــه نمی ش ــه نهادین ــود، آن اندیش نش
ــعه  ــاز توس ــورد نی ــاد م ــد نه ــی، نیازمن ــوزش عال ــعه آم توس
ــهر  ــعه ش ــر توس ــتیم، ام ــگاه هس ــی دانش ــی یعن ــوزش عال آم
نیــز بــدون نهــاد الزم آن یعنــی نهــاد برنامه ریــزی توســعه 

ــود. ــد ب ــر نخواه امکان پذی
ــد  ــا بتوان توســعه شــهر نیازمنــد دســتگاهی میان بخشــی اســت ت
بــه مــرور زمــان آن را در بطــن جامعــه، نهادینــه، مســتقر و جــاری 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــور خالص ــه  ط ــه از آن ب ــتگاه ک ــن دس ــد. ای کن
نــام »نهــاد توســعه شــهر« یــاد کــرد، نیــازی تاریخــی و دغدغــه ای 
طوالنی مــدت بــرای همــه دلســوزان و آینده نگــران توســعه 
ــران از آن  ــهری ته ــعه ش ــام توس ــون نظ ــه تاکن ــوده ک ــهری ب ش
ــور  ــروز و ظه ــه زمینه ســاز ب ــی ک ــوده اســت. محرومیت محــروم ب
عینــی یــک نیــاز اساســی و مــورد اجمــاع بــرای توســعه شــهری 
ــای  ــزی طرح ه ــت و برنامه ری ــاد مدیری ــت : »نه ــده اس ــران ش ته

توســعه شــهری تهــران«.
ــوه  ــت وج ــازماندهی و مدیری ــرای س ــت ب ــوان گف ــع می ت در واق
کالبــدی، اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی و غیــره در تهــران 
کــه بــا پیچیدگی هــای فــراوان در درون و همچنین ابهــام در روابط 
ــای  ــازمان ها و نهاده ــتند، س ــرو هس ــف روب ــوه مختل ــان وج می
ــود  ــی خ ــگاه قانون ــک در جای ــد و هری ــکل گرفته ان ــی ش مختلف
ــا حداکثــر دو وجهــی تهــران  ــزی و مدیریــت یــک ی ــه برنامه ری ب
پرداخته انــد. ایــن ســازمان ها و نهادهــای ذی نفــوذ و صاحــب 
قــدرت در بعضــی وجــوه شــاخص، در طــول چنــد دهــه گذشــته 
ــه  ــی ب ــی و فرابخش ــردی میان بخش ــا رویک ــته اند ب ــز نتوانس هرگ
ارتبــاط بــا ســایر ســازمان ها و نهادهــا بپردازنــد و گرچــه در 
ــا  ــت، ام ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــن ارتباطات ــدودی چنی ــوارد مع م
بــه دلیــل ماهیــت غیرمنعطــف ســاختار ســازمانی و عــدم تمایــل 
ــرای حــل مشــکالت مشــترک و اغلــب پیچیــده،  ــه مشــارکت ب ب
ــده اند  ــه ش ــت مواج ــا شکس ــان ب ــول زم ــی در ط ــن روابط چنی
ــه ارمغــان  ــرای کالن شــهر تهــران ب ــی را ب و دســتاوردهای چندان
ــام مســئوالن،  ــه تم ــه دغدغ ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای نیاورده ان
ــهر  ــی و اقتصــادی ش ــدی، اجتماع ــدار کالب ــت پای ــای وضعی ارتق
ــن  ــدار در ای ــت زیســت پای ــای وضعی ــه ارتق ــران اســت، چراک ته
شــهر می توانــد بــه شــهرهای دیگــر کشــور نیــز تٌســری یافتــه و 
باعــث ارتقــای شــرایط زیســت در کل کشــور باشــد. بــا ایــن وجود، 
نهادهــا و ســازمان های ذی نفــوذ در حــوزه توســعه شــهری تهــران 
هرچنــد در حوزه هــای فعالیتــی خویــش اقدامــات گســترده ای را 

ــل  ــه دلی ــا ب ــانده اند، ام ــام رس ــه انج ــر ب ــن ام ــق ای ــت تحق جه
ــی و  ــه هماهنگ ــته اند ب ــر توانس ــی کمت ــت میان بخش ــود ماهی نب
ــازمان ها  ــایر س ــار س ــگ در کن ــه و هماهن ــزی یکپارچ برنامه ری
ــی  ــم، یعن ــدی و مه ــل کلی ــذا دو عام ــد و ل ــا دســت یابن و نهاده
ــه  یکپارچگــی و هماهنگــی در میــان ایــن ســازمان ها و نهادهــا ب

ــد. ــکل گرفته ان ــر ش ــه کمت ــی کلم ــای واقع معن
ــوان  ــه عن ــن ترتیــب، ضــرورت وجــود نهــادی میان بخشــی ب بدی
نقطــه تعامــل و همگرایــی ســازمان ها و نهادهــای مذکــور کامــاًل 
ــی آن  ــدف اصل ــه ه ــادی ک ــن نه ــاد چنی ــد. ایج ــس می ش ح
مدیریــت و برنامه ریــزی بــرای توســعه شــهری کالن شــهر تهــران 
ــرای  ــدت ب ــی و وح ــون همگرای ــوان کان ــه عن ــد ب ــت می توان اس
تصمیم گیــری در ســطح میان بخشــی و بــه ویــژه در میــان دولــت 

مرکــزی و نهــاد محلــی عمــل کنــد.
ــان  ــی در می ــی و یکپارچگ ــاد هماهنگ ــه ایج ــاز ب ــدای از نی ج
ــق توســعه شــهری  ــت تحق ــر در جه ــای دیگ ــازمان ها و نهاده س
پایــدار بــرای تهــران، نیــاز دیگــری کــه تشــکیل نهــاد می توانســت 
بــه آن پاســخی کامــل و متقــن ارائــه دهــد، اجرایــی کــردن طــرح 
ــران  ــرای ته ــته ب ــه در گذش ــی ک ــای جامع ــود. طرح ه ــع ب جام
ــورت  ــه ص ــرا ب ــرای اج ــب ب ــس از تصوی ــد، پ ــده بودن ــه ش تهی
ــا،  ــرای آنه ــده و اج ــالغ ش ــران اب ــهرداری ته ــه ش ــتقیم ب مس
ــای  ــی از دغدغه ه ــه یک ــل ب ــواره تبدی ــف هم ــل مختل ــه دالی ب
ــرا  ــع، اج ــده و در واق ــردم ش ــان و م ــئوالن، متخصص ــی مس اصل
ــته  ــه گذش ــار ده ــول چه ــع، در ط ــرح جام ــردن ط ــق ک و محق
ــه نظــر  ــا ب ــوده اســت و بن ــرو ب ــا مشــکالت جــدی روب همــواره ب
صاحب نظــران، عــدم اجــرا براســاس طــرح جامــع را می تــوان بــه 
عنــوان یکــی از آســیب های جــدی فراینــد تحقــق طــرح جامــع 
ــعه  ــزی توس ــاد برنامه ری ــکیل نه ــب، تش ــرد. بدین ترتی ــی ک معرف
ــق،  ــد تحق ــی فراین ــدی )یعن ــاز ج ــن نی ــد ای ــران بای ــهری ته ش
ــران( را در مســیر  ــد ته ــا جدی ــن طرح ه پیاده ســازی و اجــرای ای

ــازد.  ــرآورده س ــش ب خوی

فلسفه وجودی نهاد در مطالعات تطبیقی
ضــرورت وجــود نهــادی بــرای مدیریــت و برنامه ریــزی طرح هــای 
ــه  ــی صورت گرفت ــی های تطبیق ــران از بررس ــهری ته ــعه ش توس
در ســایر کالن شــهرها نیــز مشــخص می شــود. مطالعــه تطبیقــی۶ 
ــهرهای  ــی کالن ش ــازی در بعض ــای شهرس ــه طرح ه ــد تهی فراین
مهــم جهــان نشــان از واگــذاری اختیــار تهیــه طرح هــای مشــابه 
ــی و انجــام  ــه شــهرداری ها و شــوراهای محل ــی ب ــع و تفصیل جام
آن در نهــاد یــا ســازمانی تخصصــی اســت کــه اصــوالً بــه همیــن 
ــدود  ــی، ح ــی تطبیق ــن بررس ــود. در ای ــکیل می ش ــور تش منظ
ــز و  ــای متمرک ــه تناســب نظام ه ــورا و شــهرداری ب ــارات ش اختی
ــی اصــل وحــدت  ــا هــم تفــاوت دارد، ول غیرمتمرکــز حکومتــی ب

جســتار



19شماره 43تابستان 1397

ــی کــه  ــب طرح های ــه و تصوی ــد تهی ســازمانی و یگانگــی در فراین
شــبیه طرح هــای جامــع و تفصیلــی اســت در تمــام مــوارد برقــرار 
اســت. در مطالعــه تطبیقــی می تــوان نــکات مهمــی را اســتخراج 

کــرد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر هســتند:
- تهیــه طرح هــای شهرســازی توســط شــهرداری بــه طــور 
مســتقیم و بــا اســتفاده از تخصص هــای درون ســازمانی یــا 
مؤسســات وابســته یــا مســتقل تخصصــی، یــا از طریــق مهندســان 

ــرارداد؛ ــرف ق ــاور ط مش

ــهر  ــورای ش ــط ش ــا توس ــی طرح ه ــا نهای ــی ی ــب مقدمات - تصوی
ــا شــهرداری برحســب نظام هــای مختلــف حقوقــی- حکومتــی؛ ی

- تصویــب نهایــی و حــق وتــوی دولــت مرکــزی یــا نماینــدگان آن 
در طرح هــای ملــی یــا فرادســتی؛

- مشــارکت مؤثــر و مســتقیم مــردم از طریــق نظرخواهــی و 
پرســش و پاســخ و اعــالن پیش نویــس طرح هــا؛

- جایــگاه مســتقل مناطــق شــهرداری درتهیــه طرح هــای محلــی 
بــا الــزام بــه رعایــت ضوابــط طــرح باالدســت. 

نام طرح ) های( توسعه 
شهری

نحوه تأیید طرح )نهاد( نهاد تهیه کننده طرح
تصویب کننده

نظارت بر اجرابازنگری کننده

لندن
طرح لندن و 8 برنامه 
راهبردی دیگر در قالب 

طرح لندن
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جدول1 : مقایســه تطبیقي ســازمان ها / نهادهاي تهیه کننده و مجري طرح در برخي کالن شهرهاي مهم جهان. مأخذ : نگارنده.

پیشــینه نهــاد مطالعــات و تهیــه طرح هــای 
توســعه شــهری تهــران وآســیب شناســی عــدم 

ــری آن: 1386 - 1382 ــکل گی ش
ــد  ــخص می کن ــاد مش ــل نه ــکل گیری و تکام ــل ش ــی مراح بررس
ــزی  کــه در دوره مشــخص )8۶- 1382( نهــاد در عرصــه برنامه ری
و مدیریــت طرح هــای توســعه شــهری شــکل متناســب بــا وظایــف 
ــداوم  ــرم ت ــرده و الج ــدا نک ــود را پی ــده خ ــن ش ــش تعیی از پی
ــد  ــف می توان ــاط ضع ــایی نق ــه شناس ــی ک ــه اســت. از آنجای نیافت

بــه احیــاء و تــداوم فعالیــت مجــدد نهــاد در آینــده کمــک نمایــد، 
ــزی توســعه شــهری تهــران  ــن آســیب های نهــاد برنامه ری مهم تری
ــی،  ــای مدیریت ــوان در زمینه ه ــا 138۶ را می ت ــال 1382 ت از س
برنامه ریــزی و نهادســازی مــورد بررســی7 قــرار داد کــه عبارتنــد از:

1. نهــاد بــه دلیــل مشــکالت و موانــع مختلــف تنهــا بر یــک وظیفه 
متمرکــز می شــود و آن وظیفــه، مطالعــه، تهیــه و تصویــب طــرح 
جامــع اســت. ایــن تمرکــز باعــث می شــود فرصــت نهادینه ســازی 
ــود  ــد نب ــزی توســعه شــهری فراهــم نشــود. هرچن ــاد برنامه ری نه

احیای نهاد توسعه تهران | علیرضا عندلیب
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طــرح جامــع بــرای توســعه شــهر تهــران در دو دهــه اخیــر همواره 
ــرح  ــهر مط ــن ش ــکالت ای ــن مش ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ب
بــوده اســت، امــا تأکیــد بیــش از حــد مســئوالن بــر ایــن موضــوع 
ــاد  ــه نه ــا وظیف ــوان تنه ــه عن ــه طــرح ب ــا تهی ــث می شــود ت باع
مدنظــر قــرار بگیــرد. از ایــن رو نهــاد، بــه منظــور تســریع در تهیــه 
و تصویــب طــرح جامــع بســیج می شــود و اساســاً در خــالل ایــن 
ــرد،  ــورت نمی گی ــاد ص ــکیل نه ــت تش ــی در جه ــچ اقدام کار هی

بلکــه فرصت هــای ارزشــمندی نیــز از دســت مــی رود. 
2. بی ثباتــی در ارکان نهــاد و اعمــال تغییــرات مــداوم بــر حســب 
ــتیبانی و  ــی، پش ــی، حقوق ــتگی مدیریت ــزل و وابس ــرایط متزل ش
مالــی آن بــه دیگــر مراکــز و شــرکت های مرتبــط توســعه شــهری 
ــت  ــاختار مدیری ــتقرار آن در س ــوام و اس ــدم ق ــث ع ــران باع ته
ــه  ــبت ب ــاوری نس ــر، خوش ب ــن ام ــل ای ــد. دلی ــران ش ــهر ته ش
ــود کــه نهــاد در مقاطــع مختلــف  شــأن مراکــز و ســازمان هایی ب
متصــل بــه آنهــا شــده بــود. بــه عبــارت دیگــر، عــدم تشــکیل نهاد 
ــر و مســتقل از دســتگاه های  ــچ کــس دیگ ــه هی ــدون اتصــال ب ب
دیگــر می توانســت از ابتــدا ســنگ بنــای محکمــی را بــرای خــود 

به وجــودآورد.
قوانیــن  وجــود  و  نهــاد  قانونــی  جایــگاه  تثبیــت  عــدم   .3
ــا  ــاد ب ــه کار نه ــود ادام ــث می ش ــازی باع ــده نهادس محدودکنن
ــیس  ــر تأس ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــه ش ــی مواج ــکالت اساس مش
ــتوانه  ــه از پش ــه عضــو مؤســس آن، ک ــان س ــی می ــادی توافق نه
ــا  ــواره آن را ب ــود، هم ــوردار نب ــی برخ ــی محکم ــی و حقوق قانون
خطــر انحــالل، عــدم تخصیــص اعتبــار و بودجــه الزم بــرای ادامــه 
ــری، خطــر  ــه مراجــع تصمیم گی ــام در پاســخگویی ب ــات، ابه حی
کاهــش یــا قطــع حمایــت از کار یــا محصــول، مواجــه می ســاخت. 
ــهرداری  ــاختار ش ــاد و س ــت نه ــئولیت )مدیری ــالط مس 4. اخت
تهــران( به گونــه ای کــه هم زمــان ریاســت نهــاد درگیــر بــا 
مســایل روزمــره مســئولیتی جــاری مناطق شــهرداری ســاخته و از 
ســوی دیگــر لــزوم تمرکــز بــر مســایل دراز مــدت توســعه شــهری، 
مطالعــه و تهیــه طــرح جامــع و مهم تــر از همــه نهادســازی مانــع 
ــازمان و  ــه س ــاد و هویت بخشــی ب ــی در مســیر تشــکیل نه بزرگ

ســاختار آن شــد.
ــع  ــرح جام ــه ط ــد تهی ــردم در فراین ــش م ــدن نق ۵. کمرنگ ش
بــه دالیــل مختلــف، ضمــن واردآوردن ضربــه ای بــزرگ بــه 
طــرح جامــع و کاهــش فرصت هــای بالقــوه موجــود جهــت 
ــوان  ــه عن ــاد ب ــه نه ــدف اولی ــد ه ــث ش ــاختن آن، باع اجرایی س
ــت و مشــارکت مــردم در  ــرای دخال ــط و واســطه ای کارآمــد ب راب
تهیــه طــرح، کمتــر بــرآورده شــود. بــه عبــارت دیگــر، اشــتغاالت 
ناشــی از انجــام مطالعــات و تهیــه طــرح جامــع بــر پایــه نیروهــای 
تخصصــی مانــع از مشــارکت مــردم در فراینــد ایــن طــرح شــده و 

ــود. ــپرد می ش ــی س ــه فراموش ــی ب ــازی مردم نهادس

ــزی  ــت و برنامه ری ــاد مدیری ــات نه ــد حی تجدی
طرح هــای توســعه شــهری تهــران: 1387-1389 

الزام سند طرح جامع به تشکیل نهاد
همان گونــه کــه پیش تــر اشــاره شــد مشــکل عمــده عــدم توســعه 
پایــدار در تهــران نــه در وجــود برنامــه )آن گونــه کــه بســیاري از 
ــن  ــه ای ــند ک ــد و مي اندیش ــاور دارن ــان ب ــان و متخصص کارشناس
ــه  ــت ک ــه آنهاس ــیوه هاي تهی ــا و ش ــا و رویکرده ــص طرح ه نواق
آنهــا را ناکارآمــد کــرده اســت(، بلکــه در عــدم وجــود برنامه ریــزي 
ــت. در  ــق برنامه هاس ــرا و تحق ــراي اج ــزي ب ــژه برنامه ری ــه وی ب
ــد  ــه مي توان ــزي« اســت ک ــدون برنامه ری ــه ب ــود »برنام ــع وج واق
ــه  ــاله تهی ــر دوره چهل س ــیب وارد ب ــن آس ــوان عمده تری ــه عن ب
ــژه در  ــه وی ــران و ب ــازي ای ــن شهرس ــاي نوی ــا و برنامه ه طرح ه
ــوان اذعــان  ــاور، مي ت ــن ب ــا ای کالن شــهر تهــران معرفــي شــود. ب
ــد  ــزي توســعه شــهري مي توان داشــت کــه حضــور نهــاد برنامه ری
نقــش عمــده و بســزایي در تحقــق ســند طــرح جامــع ایفــا کنــد.
ــاور و عقیــده در ســند8 مصــوب طــرح جامــع تهــران نیــز  ایــن ب
ــد 4-4-8 از  ــه اســت. در بن ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــه وضــوح م ب
ــردي-  ــت راهب ــه ماهی ــه ب ــا توج ــود: »ب ــان مي ش ــند بی ــن س ای
ســاختاري طــرح جامــع تهــران، در پایــان هــر یــک از دوره هــاي 
پنــج ســاله )1390-139۵-1400 و 140۵( و در فعالیتــي مســتمر 
ــد  ــي از فراین ــاي ناش ــال بازخورده ــور اعم ــه منظ ــته ب و پیوس
تکمیــل، تدقیــق و اجــرا و در جهــت کارآمــدي و تحقق پذیــري هــر 
ــي فرودســت  ــا و طرح هــاي اجرای چــه بیشــتر اهــداف و راهبرده
ــان و ضمــن  ــات زم ــا تحــوالت، شــرایط و مقتضی آن، متناســب ب
حفــظ اصــول کلــي و راهبردهــاي مصــوب آن، ایــن طــرح توســط 
نهــاد دائمــي مطالعــات و تهیــه طرح هــاي توســعه شــهري 
ــه، پــس از  ــرار گرفت ــورد بازبینــي و انجــام اصالحــات ق تهــران م
ــع  ــب مراج ــه تصوی ــدن آن ب ــد ش ــراي روز آم ــازي، ب به هنگام س

ــط خواهــد رســید«. ذي رب
ــي  ــند اصل ــد، س ــان مي ده ــد نش ــن بن ــاد ای ــه مف ــه ک همان گون
مصــوب طــرح جامــع شــهر تهــران )138۶( بــا رویکــردي 
ــاي  ــه طرح ه ــات و تهی ــي مطالع ــاد دائم ــي، نه ــر و مترق آینده نگ
توســعه شــهري تهــران را بــراي تحقق پذیــري خــود مطــرح 
مي کنــد. همچنیــن در ادامــه در بنــد ۵-4-8 همیــن ســند، 
ــورد  ــز م ــادي نی ــن نه ــي چنی ــمي و قانون ــاختار رس ــاد س ایج
تأکیــد ویــژه قــرار مي گیــرد و بــا اشــاره مســتقیم بــه آن، از امــکان 
ورود هــر نــوع ســوء تعبیــر یــا اهمــال احتمالــي در ایجــاد بســتر 
ــد:  ــاره مي کن ــد اش ــن بن ــود. ای ــت مي ش ــز ممانع ــي آن نی قانون
»در راســتاي تحقــق هــدف فــوق و بــه منظــور برقــراي فراینــدي 
پویــا و مســتمر در هدایــت و راهبــري دائمــي تحــوالت کالبــدي-  
ــگام  ــاي به هن ــع نیازه ــران و رف ــهر ته ــردي ش ــي و عملک فضای
ــاي  ــل طرح ه ــق کام ــر تحق ــارت ب ــهري آن، و نظ ــت ش مدیری

جســتار
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جامــع و تفصیلــي مصــوب شــهر، و تهیــه طرح هــاي موضوعــي و 
موضعــي آن، مدیریــت شــهري تهــران )شــوراي اســالمي شــهر و 
شــهرداري(، بــا همــکاري و مشــارکت وزارت مســکن و شهرســازي، 
ــات و  ــي مطالع ــاد دائم ــي »نه ــاد رســمي و قانون ــه ایج نســبت ب
تهیــه طرح هــاي توســعه شــهري تهــران« و در تــداوم همکاري هــا 
و فعالیت هــاي گذشــته کــه در فراینــد تهیــه طرح هــاي جامــع و 
تفصیلــي شــهر تهــران شــکل گرفتــه اســت، اقــدام خواهنــد کرد«.

بــا توجــه بــه ایــن دو بنــد از ســند اصلــي مصــوب طــرح جامــع، 
ــي  ــران نقش ــد ته ــع جدی ــرح جام ــه ط ــرد ک ــان ک ــوان بی مي ت
خــاص و متفــاوت از طرح هــاي گذشــته را بــراي نهــاد متولــي آن 
در نظــر گرفتــه اســت و بــر آن بــوده کــه بــا ایجــاد بســتر قانونــي 

و ســازماني چنیــن نهــادي تحقــق خــود را ممکــن ســازد.         

اقدامات راه اندازی تشکیل نهاد دوم
ــاد  ــه نه ــای صورت گرفت ــه فعالیت ه ــرد و مجموع ــات، عملک  اقدام
دوم9 در مــدت 30 مــاه فعالیــت خــود از آغــاز تــا پایــان را می تــوان 
ــت  ــی در جه ــات توجیه ــرد : اقدام ــیم ک ــش تقس ــار بخ در چه
ــتر  ــه و بس ــدام پای ــوان اق ــه عن ــدام ب ــن اق ــاد؛ ای ــازی10 نه ایده س
اقدامــات بعــدی بــه شــمار مــی رود. در حقیقــت بیان کننــده نــوع 
نگــرش بــه ماهیــت و نقــش نهــاد در ســاخت آن اســت. بنابراین در 
مرحلــه ایده ســازی مجموعــه داشــته های نظــری و تجربــی مرتبــط 
بــا موضــوع بــه کار گرفتــه شــده و ســازمان دهی، ســاختاربندی و 
ــا  ــاس، ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــکل می ده ــاد را ش ــت نه ــال مدیری اعم
ــا، مشــورت های  ــش روز، تجــارب پیشــین، گفتگوه ــر دان ــه ب تکی
انجــام شــده و بررســی های کارشناســی، ایده ســازی تشــکیل نهــاد 

بــا تعریــف و مفهــوم نــو بــه شــرح زیــر صــورت پذیرفــت.
اقدامــات نهادســازی11 شــامل شــکل گیری و تشــکیل چهــار 
ــه  ــروه تخصصــی13 آن ب ــاد12 و دو کارگ ــی نه جلســه شــورای عال
عنــوان اصلی تریــن رکــن تشــکیل دهنده نهــاد، تثبیــت موقعیــت 
نهــاد در شــورای شــهر تهــران کــه عالوه بــر مصوبــه تشــکیل نهــاد 
ردیــف مســتقل بودجــه را بــرای نهــاد بــه دنبــال داشــت. تشــکیل 
شــورای مشــورتی14 و اتــاق فکــر نهــاد کــه محــل تبــادل نظــرات 
ــهری  ــزی ش ــت و برنامه ری ــمندان مدیری ــران و اندیش صاحب نظ
بــود. برگــزاری نشســت های تخصصــی، کارگاه هــای هم اندیشــی و 
جلســات هم فکــری گامــی دیگــر بــه ســوی نهادســازی بــه شــمار 
ــروه  ــکیل کار گ ــازی، تش ــات نهادس ــن اقدام ــت. از مهم تری می رف
ــه چگونگــی تداوم بخشــی  ــود ک ــاد ب ــی نه ــن1۵ الیحــه قانون تدوی
ــا پشــتوانه قانونــی را در دســتور داشــت. ســایر مناســبات  نهــاد ب
ــاور  ــین مش ــا مهندس ــت ها ب ــامل نشس ــازی ش ــیر نهادس در مس
مناطــق شــهر تهــران، انجمن هــای صنفــی شهرســازی و اقدامــات 
زمینــه ای در زمینــه نشــر ادبیــات نهادســازی و فرهنگ ســازی در 

ایــن خصــوص قابــل توجــه بــود.

 اقدامــات و عملکــرد مربــوط بــه پیاده ســازی1۶ ســند طــرح 
جامــع تدویــن برنامــه پیاده ســازی ســند طــرح جامــع و رویکــرد 
ــن  ــر تعیی ــرح زی ــه ش ــور کالن ب ــار مح ــری آن در چه تحقق پذی

شــد:
1. تعیین اولویت ها

2. نظام مالی
3. نظام مدیریت

4. الگوی تحقق با باالترین بهره وری.
برهمین اساس مقرر شد موارد زیر دنبال شود:

1. تعیین رئوس فعالیت ها و اقدامات
2. مشخص کردن دستگاه های مسئول و مرتبط

3. تدوین فرایندها و روال پاسخ گویی به سؤاالت و استعالمات
4. تعیین روش های اجرایی و دستورالعمل ها

۵. تعیین نیازمندی ها و منابع الزم
ــه ایــن ترتیــب اقدامــات پیاده ســازی ســند طــرح جامــع شــهر  ب
ــی  ــع، طرح هــای تفصیل ــی طــرح جام ــران در ســه حــوزه اصل ته
ــات  ــه اقدام ــوان مجموع ــه عن ــی ب ــی موضع ــای موضوع و طرح ه
ثانویــه بــرای تحقــق ســند طــرح جامــع تقســیم بندی و در 

ــت. ــرار گرف دســتور کار ق
و اقدامــات راه انــدازی17 تشــکیالت داخلی نهاد شــامل ســازماندهی 
و  آیین نامه هــا  تنظیــم  و  تهیــه  نهــاد،  پشــتیبانی  و  اداری 
دســتورالعمل های اداری و مالــی الزم کــه بــا توجــه بــه شــخصیت 

ــد. ــه می ش ــد تهی ــی آن بای ــتقل حقوق مس

زمینه های ادغام و انحالل نهاد
ازآنجــا کــه اساســاً رویکــرد واحــدی میــان ســه عضو مؤســس نهاد 
شــامل وزیــر مســکن )راه( و شهرســازی، رییــس شــورای شــهر و 
ــت  ــاد در مدیری ــش نه ــگاه و نق ــف جای ــران در تعری ــهردار ته ش
ــرح  ــامل ط ــران ش ــهری ته ــعه ش ــای توس ــزی طرح ه و برنامه ری
جامــع، طرح هــای تفصیلــی و طرح هــای موضوعــی موضعــی 
ــی  ــورای عال ــی ش ــو اصل ــه عض ــک از س ــت، هری ــود نداش وج
)راهبــری18( نهــاد بنــا بــه شــرایط ســازمانی، تجربیــات مدیریتــی، 
ــود  ــرای خ ــاد را ب ــهری، نه ــث ش ــه مباح ــدی ب ــش و عالقمن دان
تعریــف می کردنــد. بــه عبــارت دیگــر درک مشــترکی از موضــوع 
میــان آنهــا وجــود نداشــت. چنیــن وضعیتــی از ابتــدای کار نهــاد 
ــا  ــال ت ــه هرح ــی ب ــت، ول ــود داش ــت( وج ــد فعالی )در دور جدی
پایــان کار دولــت نهــم و تغییــر وزیــر مســکن و شهرســازی، همین 
ــاد تشــکیل و  ــی نه ــت. جلســات شــورای عال ــه یاف ــت ادام وضعی
ــد در وزارت  ــا تغییــر مدیریــت جدی تصمیمــات اتخــاذ می شــد. ب
ــه از ســوی  ــن نام ــم ارســال چندی ــه رغ مســکن و شهرســازی، ب
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رئیــس نهــاد بــه وزیــر مســکن و درخواســت گفتگــوی حضــوری 
و دعــوت بــه نهــاد، متاســفانه پاســخ هیــچ یــک از تماس هــا داده 
نشــد و همیــن وضعیــت در ارتبــاط بــا معــاون شهرســازی وزارت 

مســکن نیــز تکــرار شــد.
دیدگاه هــای  از  رســمی  غیــر  اخبــار  وضعیتــی  چنیــن  در 
آن  شهرســازی  معــاون  و  وزیــر  و  وزارت خانــه  کارشناســی 
می رســید کــه بــا ادامــه کار نهــاد مخالفــت دارنــد. ایــن شــرایط 
بــه مــدت چنــد مــاه بــه ویــژه از آغــاز ســال 89 ادامــه داشــت. 
ســرانجام ایــن مخالفــت بــه جلســه کمیســیون مــاده ۵ در 
ــان شــهردار  ــن ســال 89 رســید کــه طــی آن می ماه هــای آغازی
و معــاون شهرســازی وزارت موضــوع ادامــه فعالیــت نهــاد مــورد 
ــا  ــد ت ــب ش ــت موج ــن وضعی ــت. ای ــرار گرف ــش ق ــث و چال بح
شــهردار و رئیــس شــورای شــهر نســبت بــه اصــل وجــودی نهــاد 
دچــار شــک و تردیــد شــوند؛ امــری کــه تــا پیــش از ایــن تاریــخ، 
ــه رغــم وجــود ابهامــات و اشــکاالت، مانعــی در ادامــه فعالیــت  ب

ــت. ــمار نمی رف ــه ش ــاد ب نه
ارســال نامــه وزیــر19 مســکن و شهرســازی وقت بــه شــهردار تهران 
مبنی بــر انتقــال مأموریــت نهــاد بــه شــهرداری وارد دوره جدیــدی 
شــد. بــه ایــن ترتیــب، یکــی از ارکان اصلــی مؤســس نهــاد کــه در 
ــراف  ــماً انص ــت، رس ــمار می رف ــه ش ــز ب ــن آن نی ــع اصلی تری واق
خــود را از ادامــه تفاهم نامــه فــی مابیــن بــا شــهرداری و شــورای 
ــه فعالیــت  شــهر اعــالم کــرد. ســرانجام مقاومــت چندماهــه ادام
ــاری  ــازی و معم ــی شهرس ــورای عال ــه20 ش ــالغ مصوب ــا اب ــاد ب نه
ــدور  ــا ص ــهرداری ب ــه ش ــاد ب ــت نه ــذاری مأموری ــر واگ مبنی ب
دســتوالعمل ادغــام21 نهــاد در شــهرداری در تاریــخ 89/8/22 
رســماً کار نهــاد مدیریــت و برنامه ریــزی شــهر تهــران کــه نهالــی 

ــت. ــان یاف ــد، پای ــه حســاب می آم ــا ب نوپ

نهاد ازآغاز تا پایان در یک نگاه
1. ایــده تشــکیل نهــاد، کــه اگرهــر کســی ایــن ایــده را داده باشــد 

قابــل ســتایش و در خــور تقدیــر اســت.
2. نهــاد در آغــاز کارش و در مرحلــه تهیــه طــرح جامــع، در اســم 
ــت، در جهــت  ــرار گرف ــورد اســتفاده ق ــارات آن م ــا اختی ــد ام مان
پیش بــرد تهیــه طــرح عمــاًل از ظرفیت هــای آن درســت یــا غلــط 
اســتفاده شــد. ولــی هرگــز نهــاد بــه عنــوان یک دســتگاه مشــخص 

بــا ظرفیت هــای حقوقــی قابــل تشــخیص تأســیس نشــد.
ــهردار،  ــو آن، ش ــه عض ــک س ــا کم ــت و ب ــد فعالی 3. در دور جدی
وزیــر و رئیــس شــورای شــهر نهــاد بــا قــوت کار را شــروع کــرد و 
ــه شــهردار  ــوط ب ــد، بیشــترین کمــک مرب ــن مســیر بی تردی در ای
وقــت تهــران بــود کــه هیچ گونــه مضایقــه ای در ایــن امــر نداشــت 

و بــه همیــن دلیــل شایســته تقدیــر و قدردانــی اســت.
ــی را در  ــواره تردیدهای ــاد هم ــی نه ــگاه حقوق ــام در جای 4. ابه

ــود آورد  ــه وج ــهرداری ب ــی و ش ــی و حاکمیت ــای دولت مجموعه ه
ــاخت. ــد می س ــار تردی ــات آن را دچ ــه حی ــه ادام ک

ــا  ــا وزارت مســکن و ی ــه شــهرداری ی ــا بدن ۵. ضعــف ارتباطــات ب
ــروز تردیدهــای  ــران ارشــد آنهــا در ب حتــی شــورای شــهر و مدی

ــاخت. ــزل می س ــگاه آن را متزل ــر و جای ــوق، مؤث ف
۶. ارتباطــات غیــر رســمی معاونــت شهرســازی شــهرداری و وزارت 
ــر و  ــدون شــک مؤث ــاد ب ــف نه ــه وظای مســکن در تشــکیک ادام

ــت. ــوده اس ــده ب تعیین کنن
7. نگاه هــای بخشــی نگر شــهرداری از یک ســو و شــورای شــهر از 
ســوی دیگــر در عــدم تعریــف جایگاه درســت نهــاد و برداشــت های 

یکســوگرانه بــه آن نیــز در ایــن فراینــد بی تأثیــر نبــوده اســت.
ــاد  ــه نه ــرب علی ــازی های مخ ــی جوس ــی و حت ــات منف 8. تبلیغ
ــه  ــاد را علی ــک نه ــه هری از ســوی شــهرداری و شــورای شــهر ک
خــودش متهــم بــه تخریــب می کــرد، نیــز در تزلــزل جایــگاه نهــاد 

ــوده اســت. ــر ب بســیار مؤث
ــی، کارشناســی و  ــای مدیریت ــوغ نیافتگــی در همــه عرصه ه 9. بل
تخصصــی و ایجــاد نهــادی توســعه یافته در شــرایط توســعه نیافتگی 

نیــز در عــدم ادامــه فعالیــت نهــاد تأثیــر بســزایی داشــته اســت.
ــدم  ــی فرابخشــی آن و ع ــا حت ــاد ی ــت میان بخشــی نه 10. ماهی
تعریــف وظایــف دقیــق چنیــن دســتگاه هایی در کشــور و اصــوالً 
حساســیت بــه وجــود دســتگاه باالســر و ناظــر نیــز در بــروز نــگاه 

منفــی بــه آن اثــر داشــته اســت.
11. عــدم پذیــرش دســتگاه هایی کــه در جهــت برنامه ریــزی 
ــی شــده  ــا تعجیل ــه ی ــع از انجــام اقدامــات بی برنام ــات، مان ــا ثب ب
ــور  ــرفت ام ــع پیش ــام آن، مان ــام در انج ــؤال و ابه ــاد س ــا ایج و ب
ــر  ــز مؤث ــاد نی ــت نه ــدم موفقی ــی می شــود، در ع ــره مدیریت روزم

ــوده اســت. ب
12. وجــود پیشــینه درگیرانــه نهــاد اول بــا دســتگاه های مرتبــط 
ــه  ــت در ادام ــر مثب ــی غی ــای نقش ــهرداری در ایف ــژه ش ــه وی ب

ــوده اســت. ــر ب ــت آن مؤث وضعی
ــه  ــر مؤسســین آن ک ــورد نظ ــارات م ــر آورده نشــدن انتظ 13.  ب
ــز در  ــد نی ــی تحقــق انتظــارات بخشــی خــود بوده ان هریــک در پ

ایــن فراینــد قابــل توجــه اســت. 
ــر  ــارت ب ــري و نظ ــازماندهي، رهب ــزي، س ــد برنامه ری 14.  فراین
ــایر  ــا س ــاد ب ــاي نه ــازي فعالیت ه ــاد وهماهنگ س ــاء نه کار اعض
ســازمان ها و مراکــز مرتبــط و تعییــن اولویت بنــدي امــور و 
ــه از  ــاً نشــأت گرفت ــه مجموع ــا ک ــراي انجــام آنه ــان ب صــرف زم
ــد موجــب  ــود نیــز مي توان ســبک مدیریــت خــاص ریــس نهــاد ب
برانگیختــن حساســیت ســایرین در جهــت تضعیــف و حتــي توقف 
فعالیــت نهــاد باشــد. زیــرا ســبک مدیریتــي وی اصــوالً بــا ذائقــه 

ــت. ــي نداش ــا هم خوان ــازمان ه ــران و س ــي مدی بعض

جســتار
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پیامدهــای خــأ نهــاد در عــدم تــداوم فعالیــت؛ 
طــرح جامــع بــدون نهــاد

ــوان  ــی می ت ــور کل ــه ط ــد، ب ــان ش ــر بی ــه پیش ت ــه ک همان گون
ــر  ــا و مقاطــع زی ــه دوره ه ــاد را ب ــاه نه ــان عمــر کوت ــا پای ــاز ت آغ

تقســیم کــرد:
1. بــا نهــاد اول )نهــاد بــرای تهیــه طــرح جامــع( : ایــن دوره را کــه 
ــدم رســمیت آن در  ــه ع ــد از ســپری شــدن مقطــع اولی ــد بع بای
نظــر گرفتــه شــود، دوره تهیــه طــرح نامیــد. نهــاد ایجــاد می شــود 

بــرای آنکــه بــه مطالعــه و تهیــه طــرح جامــع نایــل آیــد.
ــرا و  ــازی، اج ــاد( : نهادس ــا نه ــع ب ــرح جام ــاد دوم )ط ــا نه 2. ب
ــع  ــرد. در واق ــرار می گی ــتور کار ق ــع در دس ــرح جام ــری ط بازنگ
اصالــت ایــن رویکــرد، تأکیــد بــر دو عنصــر مؤثــر در توســعه شــهر، 

ــود. ــاد می ش ــاد نه ــم ایج ــع و ه ــرح جام ــم ط ــی ه یعن
3. بــدون نهــاد )طــرح جامــع بــدون نهــاد ( : ایــن دوره که بــا پایان 
ــع  ــه دارد، در واق ــون ادام ــاز و تاکن ــاد دوم آغ ــت نه ــن فعالی یافت
ــود.  ــپری می ش ــاد س ــدون نه ــع ب ــرح جام ــه ط ــت ک دوره ای اس
دوره ای کــه بازنگــری و اصــالح طــرح بــر طبــق ســند طــرح جامــع 
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و اساســاً نهــادی وجــود نــدارد تــا بــه 
ــی  ــوان متول ــه عن ــازی ب ــردازد. وزارت راه و شهرس ــم بپ ــن مه ای
اصلــی طــرح جامــع، بازنگــری و اصــالح آن را بــه بوتــه فراموشــی 
ســپرده و همیــن امــر موجــب بــروز آثــار و پیامدهــای ناگــواری بــر 

ــده آن شــده و می شــود. توســعه شــهر و آین
ــتای  ــاد و در راس ــودی نه ــأ وج ــل خ ــه دلی ــب، ب ــن ترتی ــه ای ب
تحقــق مدیریــت یکپارچــه فضایــی، کالبــدی و عملکــردی شــهر 
تهــران، وظایــف و مســئولیت های مســتخرج از ســند طــرح جامــع 

ــود: ــق نمی ش ــده و محق ــن مان ــر زمی ب
ــردی  ــدی و عملک ــی، کالب ــوالت فضای ــری تح ــت و راهب 1. هدای

ــران ــهر ته ــع ش ــرح جام ــهر در چارچــوب ط ش
2. پایــش دائمــی و نظــارت بــر تحقــق طرح هــای جامــع، تفصیلی، 

موضوعــی و موضعی
3. بازبینی و پیشنهاد اصالحات مورد نیاز طرح جامع شهر تهران

4. تهیه طرح های موضوعی وموضعی محوله به نهاد
۵. ظرفیت سازی تحقق مدیریت یکپارچه شهری

ــت  ــهری )در جه ــعه ش ــزی توس ــش و برنامه ری ــه، پژوه ۶. مطالع
واجــرای  تهیــه  فراینــد  در  نــوآوری  و  تحــول  زمینه ســازی 

طرح هــای توســعه شــهری(
ــب،  ــار کت ــق انتش ــهری از طری ــعه ش ــگ توس ــج فرهن 7. تروی
مقــاالت، نشــریات و برگــزاری نشســت های علمــی و تخصصــی بــا 

ــور ــارج از کش ــل و خ ــی داخ ــای علم ــتفاده از طرفیت ه اس
بــا ســایر دســتگاه های تهیه کننــده طرح هــای  8. همــکاری 

ــع ــرح جام ــند ط ــوب س ــی مص ــی و موضع موضوع

9. هماهنگــی میان بخشــی دســتگاه های ســتادی و اجرایــی 
ــران ــهر ته ــع ش ــرح جام ــق ط ــتای تحق ــط در راس ذی رب

ــی،  ــه، بررس ــام تهی ــازی نظ ــی و پیاده س ــن طراح ــر ای ــالوه ب ع
ارزیابــی وتصویــب طرح هــای توســعه شــهر تهــران جهــت ارتقــاء 
ــداوم  ــداف ت ــه از اه ــز ک ــهری نی ــعه ش ــزی توس ــطح برنامه ری س
نقــش نهــاد در مدیریــت و برنامه ریــزی طرح هــای توســعه شــهری 
ــد.   ــق نمی یاب ــده و تحق ــن مان ــر زمی کشــور محســوب می شــد، ب

 نهاد آینده ؛ ضرورتی تأخیرناپذیر
تشــکیل نهــادی بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت طــرح هــای 
ــی  ــار تبع ــکالت و آث ــت مش ــران می توانس ــهری ته ــعه ش توس
ــد  ــع کن ــادی رف ــدود زی ــهر را تاح ــف ش ــائل مختل ــی از مس ناش
و در حقیقــت جایگاهــی واقعــی را بــرای بدنــه نیــروی تخصصــی 
فراهــم کنــد کــه در صــورت نهادینــه شــدن و تدویــن بنیان هــای 
ــه عنــوان  ــه وجــود مــی آورد کــه ب اساســی آن، ایــن فرصــت را ب
ــت و مــردم در جهــت تحقــق  حلقــه ارتباطــی واقعــی میــان دول

ــد. ــوق شــهر و شــهروندان عمــل کن ــع و حق مناف
ــران  ــهری ته ــعه ش ــزی توس ــاد برنامه ری ــور، نه ــن منظ ــه همی ب
ــه  ــی ک ــه نیازهای ــخ ب ــور پاس ــه منظ ــی و ب ــن دیدگاه ــا چنی ب
ــداف  ــد و اه ــاد ش ــت، ایج ــرده اس ــروز ک ــهری ب ــت ش در مدیری
ــرد.  ــال ک ــوط دنب ــکالت مرب ــائل و مش ــر مس ــا ب ــددی را بن متع
ــروز  ــش از ام ــردا بی ــته و ف ــش از گذش ــاز بی ــن نی ــز ای ــروز نی ام

ــود. ــاس می ش ــداف احس ــن اه ــق ای ــرورت تحق ض
ســه هــدف عمــده را می تــوان بــه عنــوان اهــداف اولیــه22 تأســیس 

نهــاد برشــمرد که امــروز نیــز ضــرورت دارد :
1. نزدیک کردن دولت به مردم؛

2. نزدیک کردن نظام برنامه ریزی به نظام اجرایی؛ 
3. پیونــد هرچــه بیشــتر دولــت، شــهرداری و شــورا، و در حقیقــت 

ــرا. ــزی و اج برنامه ری
در واقــع، نهــاد بــه عنــوان بدنــه و ســاختاری از نیروهــای 
ــه  ــازمانی ک ــی و س ــرد بخش ــه رویک ــارغ از هرگون ــی ف تخصص
ــود،  ــم ش ــر آن حاک ــاص ب ــی خ ــود دیدگاه ــبب ش ــد س می توان
ــالمی و  ــورای اس ــهرداری، ش ــت، ش ــردن دول ــرای نزدیک ترک ب
مــردم، و نظــام برنامه ریــزی شــهری و نظــام اجرایــی و در نهایــت 
برنامــه و اجــرای آن در راســتای تحقــق منافــع و حقــوق مــردم و 

ــود. ــاء ش ــاد و احی ــد ایج ــهر بای ش
چنین نهادی دارای پنج ویژگی شاخص زیر خواهد بود :

ــام در  ــناختگی و ابه ــدگی: ناش ــاد، تجربه ش ــت نه ــی نخس ویژگ
جایــگاه نهــاد در تجربــه قبلــی کــه بــه دلیــل نــو بــودن و بــه هــم 
زدن معامــالت ســاختار ســنتی موجــود سلســله مراتب مدیریــت و 
برنامه ریــزی طرح هــای توســعه شــهری کشــور موجــب پیدایــش 

احیای نهاد توسعه تهران | علیرضا عندلیب



تابستان 241397 شماره 43

ــار  ــد ب ــراوان شــد، نبای ــده و مانع تراشــی های ف ــروی مقابله کنن نی
دیگــر تکــرار شــود.

ویژگــی دوم نهــاد، مرضی الطرفیــن بــودن: خصلــت فرابخشــی یــا 
ــه در کشــورمان در  ــازی تاریخــی ک ــاد، نی ــودن نه میان بخشــی ب
آن بی تجربــه و کم دانــش اســت، جایگاهــی کــه بــرای هماهنگــی 
و همگرایــی کلیــه بخش هــا در مســیر آینــده توســعه شــهر 

ضــروری اســت. 
ویژگــی ســوم نهــاد، راهبــردی بــودن: خصلتــی کــه بدنــه 
کارشناســی و مدیریتــی در ســطوح مختلــف ســخت نیازمنــد آن 
ــه  ــع و ذائق ــا طب ــیدن ب ــردی اندیش ــوز راهب ــد هن ــت، هرچن اس
ــهری  ــعه ش ــای توس ــی طرح ه ــام فعل ــزان نظ ــران و برنامه ری مدی

ــدارد.  ــازگاری ن س
ویژگــی چهــارم نهــاد، فرابخشــی بــودن: نمي تــوان مســائل کالبدي 
را از مســائل اقتصــادي، فرهنگــي، اجتماعــي و ســایر مســائل جــدا 
کــرد. الزمــه چنیــن امــري ایــن اســت کــه دیــدگاه فرابخشــی بــر 
نهــاد حاکــم باشــد، نــه دیــدگاه سیاســی. بایــد به گونــه اي عمــل 
کنــد کــه بــا تغییــر مدیریت هــا برنامه هــاي شــهري تغییــر نکنــد. 
در ایــن صــورت دائمــاً مرکــز و نهــادي وجــود دارد کــه بــه همــه 
مســائل شــهر حســاس اســت و »طبــق برنامــه« عمــل می کنــد. 
البتــه اولویت هــا را مي توانــد تغییــر دهــد، چــرا کــه هــر مدیریتــي 
ــا هــر شــوراي شــهري، رویکردهــاي متفاوتــي دارد، امــا تغییــر  ی
ــا و  ــتخوان بندي برنامه ه ــي اس ــر مبان ــي تغیی ــه معن ــا ب اولویت ه

راهبردهــا نیســت.
ویژگــی پنجــم نهــاد، دائمــی بــودن: نهــاد اساســاً یــک جایــگاه بــه 
معنــاي ســازمان یــا دســتگاه نیســت، نهــاد یــک شــأن اســت، یک 
ــاق همــه، در جهــت  ــورد وف ــه م ــد برنام ــراي تولی بســتر اســت ب
آینده ســازي شــهر. بارزتریــن خصیصــه نهــاد »دائمــي« بــودن آن 
ــت« از  ــت یعني»مراقب ــي« اس ــي آن »دیده بان ــرا ویژگ ــت، زی اس

حــال، بــا توجــه بــه آینــده. 

جمع بندی
تهــران«،  شــهري  توســعه  برنامه ریــزي  و  مدیریــت  »نهــاد 
ســاختاري اســت کــه بــه عنــوان یــک مرجع تشــخیص، مســئولیت 
ــري،  ــاري تصمیم گی ــي مج ــه تمام ــق آن را ب ــازي و تزری برنامه س
ــن ســاختار،  ــي دارد و ســیر نهادینه شــدن ای ــزي و اجرای برنامه ری
خــود فراینــدي اســت کــه مقدمــه یــک تحــول در نظــام 
ــد  ــز بای ــود. اهــم تــالش »نهــاد« نی شهرســازي کشــور خواهــد ب
ایــن باشــد کــه شــبکه مناســب توزیــع فعالیــت را تــا حــد امــکان 
بــر شــبکه تمرکزگرایــي ســیطره بخشــیده و غالــب گردانــد. نهــاد 
آینــده، ســرانجام در شــهر تهــران تشــکیل خواهــد شــد وایــن امــر 
ــر اســت کــه روزی روزگاری تحقــق خواهــد  ضرورتــی تأخیرناپذی
یافــت. پرســش مهــم ایــن اســت کــه نهــاد چــه زمانــی تشــکیل 
خواهــد شــد و ایــن نهــاد چگونــه نهــادی خواهــد بــود؟ پرسشــی 

ــه آن پاســخ خواهــد داد. کــه آینــده ب

پی نوشت 
1. آن گونــه کــه مهنــدس حبیب اللهیــان، نخســتین رییــس نهــاد مطــرح می کنــد، اولیــن ایــده نهــاد در ســال 137۶ میــان وزیــر مســکن و شــهردار تهــران مطــرح 

می شــود، ولــی بــه علــت فراهــم نبــودن زمینه هــای روانــی و بســترهای الزم، جنبــه عملــی بــه خــود نمی گیــرد.
2. در سال 1382 تفاهم نامه ایجاد نهاد مشترک میان شهردار وقت دکتر احمدی نژاد و وزیر مسکن و شهرسازی دکتر عبدالعلی زاده امضاء شد.

3. بــا انجــام مطالعــات صورت گرفتــه و نتیجــه تحقیقــات بــه عمــل آمــده بــر مبنــای فرضیــات مــورد نظــر در زمینــه وجــود نهادهــای اجتماعــی مردمــی و میــان 
بخشــی، ۶ مرحلــه حاصــل آمــد.

4. در خصــوص تعــداد طرح هــای جامــع شــهر تهــران و براســاس مســتندات موجــود ســه طــرح رســمی طــرح جامــع فرمانفرمــا 47، طــرح ســاماندهی آتــک 79 
و طــرح راهبــردی ســاختاری 8۶ قابــل شناســایی اســت. بــا ایــن وجــود برخــی صاحب نظــران تهیــه ســه نقشــه جامــع شــهر تهــران کــه در زمــان قاجــار را نیــز 

ــه ایــن عــدد اضافــه می کنــد.  ب
۵. اشاره به تهیه طرح جامع شاندیگار توسط لوکوربوزیه می شود.

۶. تــالش شــد مطالعــات تطبیقــی در کشــورهایی کــه تــا حــدودی بــه شــرایط ایــران نزدیــک بــوده صــورت بگیــرد و بــا تکیــه بــر اســناد در دســترس آنهــا از 
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــا م ــای آنه ــس اســتفاده شــود و تجربه ه ــور در پاری ــای میان بخشــی همچــون اپ شــهرداری و نهاده

7. ایــن بررســی توســط گــروه اتــاق فکــری کــه بــه همیــن منظــور بــه مــدت چندیــن مــاه قبــل و بعــد از فعالیــت مجــدد نهــاد بــا حضــور اســاتید و صاحب نظــران 
حرفــه تشــکیل می شــد صــورت گرفتــه اســت.

8. بــدون شــک نقطــه کانونــی و وجــه تمایزســند طــرح جامــع 8۶ بــا طــرح جامــع قبلــی را بایــد در پیش بینــی ســاز و کار نظارتــی، پایــش و بــه هنگام رســانی 
ایجــاد نهــاد مطالعاتــی و مدیریتــی آن دانســت کــه در بندهــای 4-4-8 و ۵-4-8 بــر آن تأکیــد مضاعــف شــده اســت.

9. نهاد دوم از تاریخ تشکیل و راه اندازی زسمی تا انحالل آن از اردیبهشت 1387 تا آذر ماه 138۶ به مدت 30 ماه به طول انجامید.

جســتار
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ــاوت  ــل مشــکل هماهنگــی و تف ــه دلی ــا، و ســوء برداشــت ها ب ــا، مقاومت ه ــت دســتگاه های میان بخشــی و وجــود مخالفت ه ــی ماهی ــه پیچیدگ ــا توجــه ب 10. ب
خواســته ها از یــک ســو و ابهامــات در قلمــرو جغرافیایــی، اختیــارات و ابزارهــای قانونــی، تعریــف و مفهــوم نهــاد ضــرورت داشــت، بــه همیــن جهــت اقداماتــی در 

جهــت تبییــن مبانــی تشــکیل نهــاد صــورت گرفــت.
11. اصــوالً، مشــکل کشــورهایی مثــل کشــور ایــران، وابســتگی صــرف بــه طــرح و غفلــت از نهادســازی و تبدیــل طــرح و برنامــه بــدون برنامه ریــزی اســت. در واقــع 
آنچــه در ایــن کشــور اهمیــت و اصالــت دارد صــرف وجــود طــرح، محصــول و برنامــه اســت. برهمیــن اســاس اقدامــات مختلــف در خصــوص ایــن امــر مهــم مغفــول 

در ابعــاد مختلفــی چــون تشــکیل شــورای عالــی نهــاد و ســایر ســاختار الزم آن صــورت پذیرفــت.
12. شــورای عالــی نهــاد متشــکل از ســه عضــو مؤســس آن شــامل وزیــر مســکن )راه( و شهرســازی، شــهردار تهــران و رئیــس شــورای اســالمی شــهر تهــران بــود 

ــه عهــده داشــت. ــد برنامه هــای کالن آن را ب کــه مســئولیت سیاســت گزاری و تعییــن خــط مشــی های نهــاد و تأیی
ــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و  ــود کــه مع ــر و شــهردار ب ــی وزی ــدگان دو عضــو اصل ــی نهــاد متشــکل از نماین 13. کارگروه هــای تخصصــی شــورای عال
شهرســازی بــه نمایندگــی از وزیــر و معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار بــه نمایندگــی از شــهردار تهــران و بــا حضــور رئیــس نهــاد تشــکیل جلســه داد و در 

خصــوص نحــوه اجرایــی کــردن تدابیــر شــورای عالــی بــه مشــورت و تبــادل نظــر می پرداخــت.
ــق  ــز از طری ــف نی ــر ســاختارهای رســمی حقوقــی پیش بینــی شــده در ســازمان نهــاد، اســتفاده از نظــرات اندشــمندان و اســاتید حوزه هــای مختل 14. عــالوه ب

ــت. ــر صــورت می گرف ــاق فک تشــکیل شــورای مشــورتی و ات
ــا حضــور کارشناســان  ــه ب ــود ک ــاد ب ــی نه ــن الیحــه قانون ــروه تدوی ــن مقطــع، تشــکیل کارگ ــه در ای ــات صــورت گرفت ــن اقدام 1۵. از اساســی ترین و اصولی تری

ــق آن می پرداخــت. ــری تحق ــن الیحــه و چگونگــی پیگی ــد تدوی ــه فراین موضــوع ب
1۶. یکــی از مهم تریــن وظایــف نهــاد تــازه تشــکیل، تعییــن فهرســت اقدامــات و تــالش بــرای تحقــق آنهــا در چارچــوب ســند طــرح جامــع بــود. بــر ایــن اســاس 

بــا تشــکیل کارگروه هــای مختلــف بــه تبییــن ابعــاد و گوناگــون ایــن اقدامــات پرداختــه شــد و بــر آن اســاس آغــاز بــه اقــدام اجرایــی شــد.
17. اقدامــات راه انــدازی نهــاد شــامل اقداماتــی مختلــف می شــد کــه مهم تریــن آنهــا شــامل شــکل گیری نهــاد )راه انــدازی و تشــکیل ســازمان نهــاد( در مرحلــه 
اســتقرار بــود. از آنجــا کــه هویــت ســازمانی یــک تشــکیالت بــه اســتقرار در جایــگاه متناســب بــا آن اســت، ســاختمانی مشــخص و در در آن آغــاز بــه کار کــرد. 
همچنیــن تعریــف مأموریــت و جایــگاه نهــاد )تعییــن قلمــرو نظــری و عملکــردی مأموریــت نهــاد( نیــز از اقدامــات دیگــر و حــوزه اقدامــات اجرایــی و فعالیت هــای 

تکمیلــی و پشــتیبانی نیــز فرایندهــای دیگــر طــی شــده در مســیر نهــاد بــه شــمار مــی رود.
18. نخستین نام شورای متشکل از مؤسسین نهاد به نام شورای راهبری و پس از آن به شورای عالی نهاد تغییر نام یافت.

19. در ایــن نامــه وزیــر مســکن و شهرســازی وقــت بــا اســتناد بــه تفاهــم صــورت گرفتــه در خصــوص تششــکیل نهــاد مشــترک بــرای مطالعــه و تهیــه طــرح جامــع 
و بــا توجــه بــه پایان یافتگــی کار آن انصــراف خــود از تــداوم حضــور در نهــاد را اعــالم و خواســتار ادامــه فعالیــت آن در شــهرداری می شــود.

20. نظــر بــه عــدم اعتقــاد وزارت مســکن و شهرســازی بــه تــداوم نقــش نهــاد و در ادامــه اقدامــات الزم جهــت واگــذاری ایــن نقــش بــه شــهرداری، مصوبــه شــورای 
عالــی شهرســازی و معمــاری در اتمــام کار نهــاد و واگــذاری وظایــف آن بــه شــهرداری کار را تمــام کــرد. در تاریــخ 89/7/21 نامــه اعــالم مصوبــه شــورای عالــی 
شهرســازی و معمــاری ایــران مبنی بــر واگــذاری و ظایــف نهــاد در ســند طــرح جامــع بــه شــهرداری تهــران از طــرف معــاون شهرســازی وزارت مســکن بــه آقــای  

قالیبــاف شــهردار تهــران، آقــای چمــران رئیــس شــورای شــهر و آقــای تمــدن اســتاندار تهــران رســماً و کتبــاً انجــام شــد.
21. پیــرو مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و ابــالغ آن بــه شــهردار، ادغــام وظایــف نهــاد در معاونــت شهرســازی و مرکــز مطالعــات قطعــی و دســتورالعمل اجرایــی 

مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی در تاریــخ 89/8/18 ابــالغ شــد.
22. مصاحبه با مهندس حبیب اللهیان اولین رئیس نهاد در سال های 82 تا 8۶ که در تبیین اهداف اولیه ایده نهاد مطرح کرده بود.




