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احیای نهاد توسعه تهران

ضرورتهای تداوم برنامهریزی توسعه شهری
علیرضا عندلیب
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 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
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چکیــده | حــدود دو دهــه از ایــده تشــکیل نهــاد بــه منظــور مطالعــه و تهیــه طرحهــای توســعه شــهری ،بــه
ویــژه طــرح جامــع شــهر تهــران در جهــت ارتقــای جایــگاه مدیریــت و برنامهریــزی ایــن طرحهــا در کشــور
ســپری شــده اســت .نهــاد ،نهالــی بــود کــه میتوانســت در آینــده شــهر تهــران و ســایر کالنشــهرهای کشــور
بــه درختــی تنومنــد تبدیــل شــود ،امــا امــروز در حالــی بــه بیــان ایــن تجربــه پرداختــه میشــود کــه جــز نــام
گمشــدهای از آن در نظــام مدیریــت و برنامهریــزی توســعه شــهری کشــور بــه یــادگار نمانــده اســت؛ گمشــدهای
تاریخــی کــه در ســند طــرح جامــع شــهر تهــران بــه عنــوان نقطــه کانونــی و امتیــاز گرانبهــای ایــن ســند بــه
محــاق فــرو رفتــه اســت.
مقالــه حاضــر تــاش میکنــد بــه روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا مستندســازی ،فراینــد شــکلگیری نهــاد از
آغــاز تــا انحــال را بررســی کــرده و بــا اســتفاده از شــناخت آسیبشناســانه ،فرصتهــا و تهدیدهــای پیـشرو،
تصویــری از نهــاد مــورد نظــردر مدیریــت و برنامهریــزی طرحهــای توســعه شــهری را ارائــه کنــد .همچنیــن
ســعی شــده بــا بررســی خــاء ناشــی از عــدم وجــود نهــاد در طــول دورههــای مختلــف برنام هریــزی و تهیــه
طرحهــای توســعه شــهری بــرای تهــران ،ضــرورت تشــکیل آن را شناســایی کنــد .نتایــج بررسـیهای تحقیــق
نشــان میدهــد تشــکیل نهــاد در شــهر تهــران ضرورتــی تأخیرناپذیــر اســت کــه ســرانجام روزی مجــددا ً 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.

واژگان کلیدی | نهاد ،طرح جامع ،طرحهای توسعه شهری ،مدیریت و برنامهریزی ،شهر تهران.

طرح مسئله و ضرورت تشکیل نهاد تهران

اصــوالً انجــام هیــچ کاری بــدون برنامهریــزی ،بــه درســتی صــورت
نمیپذیــرد .مدیریــت کالنشــهر تهــران بــه عنــوان پایتخــت
کشــور بزرگــی چــون ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت
و نیازمنــد برنامـهای هوشــمند و کاراســت .مدیریــت توســعه شــهر
بــه عنــوان زیرمجموعـهای از مدیریــت کالنشــهر تهــران نیازمنــد
چنیــن برنامـهای 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 میپذیرنــد .هماهنگــی ،تلفیــق
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و یکپارچهســازی اهــداف ،راهبردهــا ،سیاســتها و آرزوهــای
عوامــل ذینفــع و ذینفــوذ ،کاری بــس پیچیــده و نیازمنــد
اندیش ـههای قــوی ،راهکارهــای متقــن و ســازمانی توانمنــد و در
عیــن حــال اندیشــمند اســت.
اســتقرار نهادهــای حکومتــی و ســاختمانهای دولتــی در شــهر
تهــران بــه همــراه نمایندگیهــای سیاســی دیگــر کشــورهای
جهــان و دفاتــر شــرکتها و ســازمانهای بخــش خصوصــی،
انبوهــی از فعالیتهــا و گســترهای از منافــع و قلمروهــا را در کنــار
یکدیگــر قــرار داده اســت .همیــن امــر باعــث میشــود رقابــت
شــدیدی بــرای کســب حداکثــر منافــع و قلمروهــا صــورت پذیــرد.
در ایــن میــان ،بــه ســازمان یــا نهــادی نیــاز اســت کــه در میــان
انبــوه ســازمانها و نهادهــا و رقابتهــای ایشــان بــر ســر منافــع

احیای نهاد توسعه تهران | علیرضا عندلیب
میانجیگــری کنــد ،اندیشــه برتــر و راهــکار بهینــه را برگزینــد و
تعــادل الزم میــان تقاضــا و رقابــت را برقــرار ســازد ،تــا حرکــت
بــه ســوی توســعه شــهری بــا چالشهــای کمتــری مواجــه شــود
و اقدامــات براســاس برنامهریزیهــای از پیــش تعیینشــده
صــورت پذیــرد.

در تهــران ،بــه عنــوان پایتخــت کشــور بــزرگ ایــران و الگویــی
بــرای توســعه ســایر شــهرهای کشــور ،گرچــه نیــاز بــه اســناد بــه
هنــگام بــرای هدایــت توســعه شــهری در مقاطــع مختلــف زمانــی
بــه شــدت حــس میشــد ،امــا نهــادی کــه بتوانــد ایــن اســناد را
تهیــه کنــد ،آن را بــه مرحلــه اجــرا بگــذارد و بــر انجــام آن نیــز
نظــارت داشــته باشــد ،در عمــل هرگــز بــه منصــه ظهــور نرســیده
بــود .بدیــن ترتیــب ،در حالــی کــه نیــاز به وجــود چنین ســاختاری
کــه میتوانــد نقــش کلیــدی در بــرآورده ســاختن نیازهــای شــهر
تهــران داشــته باشــد ،همــواره مطــرح بــوده و در دورههــای مختلف
تاریخــی نیــز مباحــث مختلفــی توســط مســئوالن ،صاحبنظــران
و اندیشــمندان در راســتای تشــکیل چنیــن نهــادی ارائــه شــده
اســت ،امــا تــا پیــش از تهیــه ســند طــرح جامــع جدیــد تهــران
هرگــز ایــن امــر بــه ســرانجام نرســیده اســت.

از طــرح ایــده اولیــه 1دو جانبــه وزیــر مســکن و شهرســازی و
شــهردار وقــت تهــران در ســال  1376مبنــیبــر ایجــاد نهــادی
جهــت تهیــه همزمــان طرحهــای توســعه شــهری تهــران و
راهبــری آنهــا تــا کنــون دو دهــه میگــذرد .ایــن مهــم تــا ســال
 1382جنبــه عملیاتــی و اجرایــی بــه خــود نگرفــت و بــا امضــاء
تفاهمنامــه 2اولیــه ،گام ابتدایــی آن در جهــت رفــع کمبــود
تاریخــی از طریــق ایجــاد ســازمانی میانبخشــی بــرای حــل
معضــات اساســی برنامهریــزی در تهــران برداشــته شــد .ایــن
تجربــه در طــول زمــان انــدک فعالیــت خویــش بــا فرصتهــا و
چالشهــای متعــددی روبــرو بــوده اســت.

مقالــه حاضــر تــاش میکنــد فراینــد شــکلگیری نهــاد را از آغــاز
تــا زمــان ادغــام و پایــان کار خــود بررســی کــرده و بــا اســتفاده
از شــناخت آسیبشناســانه فرصتهــا و تهدیدهــای پیــشرو،
تصویــری از نهــاد مــورد نظــر را ارائــه کنــد .همچنیــن ســعی شــده
بــا بررســی خــأ ناشــی از عــدم وجــود نهــاد در طــول دورههــای
مختلــف برنامهریــزی و تهیــه طرحهــای توســعه شــهری بــرای
تهــران ،ضــرورت تشــکیل نهــاد را مــورد بررســی قــرار دهــد و در
ادامــه ضمــن بیــان دامنــه وظایــف و فعالیتهــای آن ،بــا اشــاره
بــه رخدادهــای مختلــف در مراحــل تکامــل تدریجــی تــا بــه
امــروز ،چشــمانداز آتــی نهــاد را بــه منظــور حرکــت بــه ســوی
توســعه شــهری پایــدار معرفــی کنــد.

توسعه تهران و نیاز تاریخی آن

ســابقه برنامهریــزی در تهــران نشــانگر پیامدهــای ناشــی از

فقــدان وجــود عنصــری مســتقل و تخصصــی بــرای برنامهریــزی و
مدیریــت طرحهــای توســعه شــهری تهــران و نیــاز بــه شــکلگیری
آن اســت .بــرای بررســی ســابقه تاریخــی برنامهریــزی طرحهــای
توســعه شــهری در ایــران بــا تأکیــد ویــژه بــر تهــران ،میتــوان آن
را بــه هفــت 3دوره تاریخــی تقســیم کــرد .ایــن دورههــا از لحــاظ
بازههــای زمانــی چنــدان در تناســب نیســتند ،امــا اتفاقــات و
رخدادهــای مهمــی ایــن هفــت دوره را بــه صــورت مشــخص از
یکدیگــر تفکیــک میکنــد.
تجدد ()1250 -1303
• دوره اول  :پیش از ّ

تجدد ()1303 -1357
• دوره دوم ّ :

تجددستیزی بیالگو و نفی گذشته ()1357 -1367
• دوره سوم ٌ :

• دوره چهارم  :تفکر احیای شهر مدرن (نئومدرن) ()1367 -1378

• دوره پنجم  :رویکرد فنساالرانه تضعیف شده ()1378 -1382

• دوره ششم  :رویکرد ترمیم و اصالح کوچکمقیاس ()1382 -1384

• دوره هفتــم  :رویکــرد نهادســازی و حیاتبخشــی نهــاد محلــی
()1384-1396
تقســیمبندی تحلیلــی دورهبنــدی برنامهریــزی و مدیریــت
شــهری در ایــران و بــه طــور مشــخص در شــهر تهــران نشــان
میدهــد عــدم حضــور و تشــکیل نهــاد برنامهریــزی توســعه
شــهری تهــران بــه عنــوان نظــام مدیریــت و برنامهریــزی تحقــق
توســعه پایــدار شــهری همــواره بــا عــدم موفقیــت طرحهــا و
برنامههــای ارائهشــده و بخشــینگری در ســطوح مختلــف
همــراه شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــه رغــم آنکــه از منظــر
نهادســازی ،شــهر بایــد بــه عنــوان یــک کل واحــد دیــده شــود
کــه اجــزای داخلــی آن بــر یکدیگــر تأثیــرات متقابــل و مســتقیم
دارنــد (چراکــه در واقــع شــهر بــه صــورت یــک مجموعــه پویــا
بــا هماهنگــی اجــزای داخلــی خــود توســعه پیــدا میکنــد)؛
توســعه شــهر شــاهد نگــرش غالــب تجزیـهای و یــا بــه تعبیــر دیگر
نگــرش جزیــرهای بــوده اســت .ســازمانها و نهادهــای دخیــل در
امــر توســعه شــهر تهــران بــه دنبــال اجــرای برنامههــای مجــزای
خــود بــوده و مدیریــت یکپارچــه و هماهنــگ شــهری هرگــز اتفاق
نیفتــاده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،مشــکل اساســی شــهر تهــران را
نمیتــوان صرف ـاً در فقــدان طــرح جامــع در برخــی از دورههــای
تاریخــی گذشــته خالصــه کــرد .چراکــه تاکنــون بیــن  3تــا 6
طــرح و نقشــه جامــع 4در تهــران تهیــه و قســمتهای زیــادی از
آن نیــز بــه اجــرا در آمــده اســت .مشــکل اساس ـیتر را بایــد در
فقــدان قــوه و نیرویــی دانســت کــه ایــن طرحهــا و نقشــهها را
در فراینــدی مطالعهشــده مطابــق بــا اقتضائــات زمانــی و مکانــی
برنامهریــزی و اصــاح و بازبینــی کنــد.
طــرح ،برنامــه و نقشــه محصولــی قابــل تولیــد اســت کــه بــا
نهــاد یــا بــدون نهــاد ،توســط مشــاور داخلــی یــا خارجــی قابــل
تابستان  1397شماره 43
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جســتار
تهیــه و تولیــد اســت ،امــا برنامهریــزی توســعه نیازمنــد بینشــی
دقیــق ،واقعــی و مطابــق بــا شــرایط ویــژهای اســت کــه توســعه
قــرار اســت در آن اتفــاق بیفتــد .از همی ـنرو بایــد اذعــان کــرد
مشــکل جــدی کشــورهای جهــان ســوم را بایــد در برنامههــای
بــدون برنامهریــزی ( 5)Plan without planingجســتجو کــرد.
واضــح اســت بــرای تثبیــت یــک اندیشــه ،اگــر نهــاد آن ســاخته
نشــود ،آن اندیشــه نهادینــه نمیشــود .همانطــور کــه بــرای
توســعه آمــوزش عالــی ،نیازمنــد نهــاد مــورد نیــاز توســعه
آمــوزش عالــی یعنــی دانشــگاه هســتیم ،امــر توســعه شــهر
نیــز بــدون نهــاد الزم آن یعنــی نهــاد برنامهریــزی توســعه
امکانپذیــر نخواهــد بــود.

توســعه شــهر نیازمنــد دســتگاهی میانبخشــی اســت تــا بتوانــد
بــه مــرور زمــان آن را در بطــن جامعــه ،نهادینــه ،مســتقر و جــاری
کنــد .ایــن دســتگاه کــه از آن بــ ه طــور خالصــه میتــوان بــه
نــام «نهــاد توســعه شــهر» یــاد کــرد ،نیــازی تاریخــی و دغدغـهای
طوالنیمــدت بــرای همــه دلســوزان و آیندهنگــران توســعه
شــهری بــوده کــه تاکنــون نظــام توســعه شــهری تهــران از آن
محــروم بــوده اســت .محرومیتــی کــه زمینهســاز بــروز و ظهــور
عینــی یــک نیــاز اساســی و مــورد اجمــاع بــرای توســعه شــهری
تهــران شــده اســت « :نهــاد مدیریــت و برنامهریــزی طرحهــای
توســعه شــهری تهــران».

در واقــع میتــوان گفــت بــرای ســازماندهی و مدیریــت وجــوه
کالبــدی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیسـتمحیطی و غیــره در تهــران
کــه بــا پیچیدگیهــای فــراوان در درون و همچنین ابهــام در روابط
میــان وجــوه مختلــف روبــرو هســتند ،ســازمانها و نهادهــای
مختلفــی شــکل گرفتهانــد و هریــک در جایــگاه قانونــی خــود
بــه برنامهریــزی و مدیریــت یــک یــا حداکثــر دو وجهــی تهــران
پرداختهانــد .ایــن ســازمانها و نهادهــای ذینفــوذ و صاحــب
قــدرت در بعضــی وجــوه شــاخص ،در طــول چنــد دهــه گذشــته
هرگــز نتوانســتهاند بــا رویکــردی میانبخشــی و فرابخشــی بــه
ارتبــاط بــا ســایر ســازمانها و نهادهــا بپردازنــد و گرچــه در
مــوارد معــدودی چنیــن ارتباطاتــی شــکل گرفتــه اســت ،امــا
بــه دلیــل ماهیــت غیرمنعطــف ســاختار ســازمانی و عــدم تمایــل
بــه مشــارکت بــرای حــل مشــکالت مشــترک و اغلــب پیچیــده،
چنیــن روابطــی در طــول زمــان بــا شکســت مواجــه شــدهاند
و دســتاوردهای چندانــی را بــرای کالنشــهر تهــران بــه ارمغــان
نیاوردهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه دغدغــه تمــام مســئوالن،
ارتقــای وضعیــت پایــدار کالبــدی ،اجتماعــی و اقتصــادی شــهر
تهــران اســت ،چراکــه ارتقــای وضعیــت زیســت پایــدار در ایــن
تســری یافتــه و
شــهر میتوانــد بــه شــهرهای دیگــر کشــور نیــز ٌ
باعــث ارتقــای شــرایط زیســت در کل کشــور باشــد .بــا ایــن وجود،
نهادهــا و ســازمانهای ذینفــوذ در حــوزه توســعه شــهری تهــران
هرچنــد در حوزههــای فعالیتــی خویــش اقدامــات گســتردهای را
18
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جهــت تحقــق ایــن امــر بــه انجــام رســاندهاند ،امــا بــه دلیــل
نبــود ماهیــت میانبخشــی کمتــر توانســتهاند بــه هماهنگــی و
برنامهریــزی یکپارچــه و هماهنــگ در کنــار ســایر ســازمانها
و نهادهــا دســت یابنــد و لــذا دو عامــل کلیــدی و مهــم ،یعنــی
یکپارچگــی و هماهنگــی در میــان ایــن ســازمانها و نهادهــا بــه
معنــای واقعــی کلمــه کمتــر شــکل گرفتهانــد.
بدیــن ترتیــب ،ضــرورت وجــود نهــادی میانبخشــی بــه عنــوان
نقطــه تعامــل و همگرایــی ســازمانها و نهادهــای مذکــور کام ـ ً
ا
حــس میشــد .ایجــاد چنیــن نهــادی کــه هــدف اصلــی آن
مدیریــت و برنامهریــزی بــرای توســعه شــهری کالنشــهر تهــران
اســت میتوانــد بــه عنــوان کانــون همگرایــی و وحــدت بــرای
تصمیمگیــری در ســطح میانبخشــی و بــه ویــژه در میــان دولــت
مرکــزی و نهــاد محلــی عمــل کنــد.

جــدای از نیــاز بــه ایجــاد هماهنگــی و یکپارچگــی در میــان
ســازمانها و نهادهــای دیگــر در جهــت تحقــق توســعه شــهری
پایــدار بــرای تهــران ،نیــاز دیگــری کــه تشــکیل نهــاد میتوانســت
بــه آن پاســخی کامــل و متقــن ارائــه دهــد ،اجرایــی کــردن طــرح
جامــع بــود .طرحهــای جامعــی کــه در گذشــته بــرای تهــران
تهیــه شــده بودنــد ،پــس از تصویــب بــرای اجــرا بــه صــورت
مســتقیم بــه شــهرداری تهــران ابــاغ شــده و اجــرای آنهــا،
بــه دالیــل مختلــف همــواره تبدیــل بــه یکــی از دغدغههــای
اصلــی مســئوالن ،متخصصــان و مــردم شــده و در واقــع ،اجــرا
و محقــق کــردن طــرح جامــع ،در طــول چهــار دهــه گذشــته
همــواره بــا مشــکالت جــدی روبــرو بــوده اســت و بنــا بــه نظــر
صاحبنظــران ،عــدم اجــرا براســاس طــرح جامــع را میتــوان بــه
عنــوان یکــی از آســیبهای جــدی فراینــد تحقــق طــرح جامــع
معرفــی کــرد .بدینترتیــب ،تشــکیل نهــاد برنامهریــزی توســعه
شــهری تهــران بایــد ایــن نیــاز جــدی (یعنــی فراینــد تحقــق،
پیادهســازی و اجــرای ایــن طرحهــا جدیــد تهــران) را در مســیر
خویــش بــرآورده ســازد.

فلسفه وجودی نهاد در مطالعات تطبیقی

ضــرورت وجــود نهــادی بــرای مدیریــت و برنامهریــزی طرحهــای
توســعه شــهری تهــران از بررســیهای تطبیقــی صورتگرفتــه
6
در ســایر کالنشــهرها نیــز مشــخص میشــود .مطالعــه تطبیقــی
فراینــد تهیــه طرحهــای شهرســازی در بعضــی کالنشــهرهای
مهــم جهــان نشــان از واگــذاری اختیــار تهیــه طرحهــای مشــابه
جامــع و تفصیلــی بــه شــهرداریها و شــوراهای محلــی و انجــام
آن در نهــاد یــا ســازمانی تخصصــی اســت کــه اصــوالً بــه همیــن
منظــور تشــکیل میشــود .در ایــن بررســی تطبیقــی ،حــدود
اختیــارات شــورا و شــهرداری بــه تناســب نظامهــای متمرکــز و
غیرمتمرکــز حکومتــی بــا هــم تفــاوت دارد ،ولــی اصــل وحــدت

احیای نهاد توسعه تهران | علیرضا عندلیب
ســازمانی و یگانگــی در فراینــد تهیــه و تصویــب طرحهایــی کــه
شــبیه طرحهــای جامــع و تفصیلــی اســت در تمــام مــوارد برقــرار
اســت .در مطالعــه تطبیقــی میتــوان نــکات مهمــی را اســتخراج
کــرد کــه اهــم آن بــه شــرح زیــر هســتند:

 تصویــب نهایــی و حــق وتــوی دولــت مرکــزی یــا نماینــدگان آندر طرحهــای ملــی یــا فرادســتی؛

 تهیــه طرحهــای شهرســازی توســط شــهرداری بــه طــورمســتقیم و بــا اســتفاده از تخصصهــای درونســازمانی یــا
مؤسســات وابســته یــا مســتقل تخصصــی ،یــا از طریــق مهندســان
مشــاور طــرف قــرارداد؛

 جایــگاه مســتقل مناطــق شــهرداری درتهیــه طرحهــای محلــیبــا الــزام بــه رعایــت ضوابــط طــرح باالدســت.

 تصویــب مقدماتــی یــا نهایــی طرحهــا توســط شــورای شــهریــا شــهرداری برحســب نظامهــای مختلــف حقوقــی -حکومتــی؛

 مشــارکت مؤثــر و مســتقیم مــردم از طریــق نظرخواهــی وپرســش و پاســخ و اعــان پیشنویــس طرحهــا؛

جدول : 1مقايســه تطبيقي ســازمانها  /نهادهاي تهيهكننده و مجري طرح در برخي كالنشهرهاي مهم جهان .مأخذ  :نگارنده.
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( )POSو
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شورای شهر
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پیشــینه نهــاد مطالعــات و تهیــه طرحهــای
توســعه شــهری تهــران وآســیب شناســی عــدم
شــکل گیــری آن1382 - 1386 :

بررســی مراحــل شــکلگیری و تکامــل نهــاد مشــخص میکنــد
کــه در دوره مشــخص ( )1382 -86نهــاد در عرصــه برنامهریــزی
و مدیریــت طرحهــای توســعه شــهری شــکل متناســب بــا وظایــف
از پیــش تعییــن شــده خــود را پیــدا نکــرده و الجــرم تــداوم
نیافتــه اســت .از آنجایــی کــه شناســایی نقــاط ضعــف میتوانــد

اداره شهرسازی با
همکاری بقیه ارگانها
(اداره شهرداری
کالنشهر)
(مجموعه تهیهکننده)
اداره شهرسازی کالنشهر
به همراه مؤسسه توسعه
سئول
(مجموعه تهیهکننده)

اداره شهرداری کالنشهر

شهرداری واحد
برنامهریزی شهری

بــه احیــاء و تــداوم فعالیــت مجــدد نهــاد در آینــده کمــک نمایــد،
مهمتریــن آســیبهای نهــاد برنامهریــزی توســعه شــهری تهــران
از ســال  1382تــا  1386را میتــوان در زمینههــای مدیریتــی،
برنامهریــزی و نهادســازی مــورد بررســی 7قــرار داد کــه عبارتنــد از:

 .1نهــاد بــه دلیــل مشــکالت و موانــع مختلــف تنهــا بر یــک وظیفه
متمرکــز میشــود و آن وظیفــه ،مطالعــه ،تهیــه و تصویــب طــرح
جامــع اســت .ایــن تمرکــز باعــث میشــود فرصــت نهادینهســازی
نهــاد برنامهریــزی توســعه شــهری فراهــم نشــود .هرچنــد نبــود
تابستان  1397شماره 43

19

جســتار
طــرح جامــع بــرای توســعه شــهر تهــران در دو دهــه اخیــر همواره
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مشــکالت ایــن شــهر مطــرح
بــوده اســت ،امــا تأکیــد بیــش از حــد مســئوالن بــر ایــن موضــوع
باعــث میشــود تــا تهیــه طــرح بــه عنــوان تنهــا وظیفــه نهــاد
مدنظــر قــرار بگیــرد .از ایـنرو نهــاد ،بــه منظــور تســریع در تهیــه
و تصویــب طــرح جامــع بســیج میشــود و اساس ـاً در خــال ایــن
کار هیــچ اقدامــی در جهــت تشــکیل نهــاد صــورت نمیگیــرد،
بلکــه فرصتهــای ارزشــمندی نیــز از دســت م ـیرود.

 .2بیثباتــی در ارکان نهــاد و اعمــال تغییــرات مــداوم بــر حســب
شــرایط متزلــزل و وابســتگی مدیریتــی ،حقوقــی ،پشــتیبانی و
مالــی آن بــه دیگــر مراکــز و شــرکتهای مرتبــط توســعه شــهری
تهــران باعــث عــدم قــوام و اســتقرار آن در ســاختار مدیریــت
شــهر تهــران شــد .دلیــل ایــن امــر ،خوشبــاوری نســبت بــه
شــأن مراکــز و ســازمانهایی بــود کــه نهــاد در مقاطــع مختلــف
متصــل بــه آنهــا شــده بــود .بــه عبــارت دیگــر ،عــدم تشــکیل نهاد
بــدون اتصــال بــه هیــچ کــس دیگــر و مســتقل از دســتگاههای
دیگــر میتوانســت از ابتــدا ســنگ بنــای محکمــی را بــرای خــود
بهوجــودآورد.

 .3عــدم تثبیــت جایــگاه قانونــی نهــاد و وجــود قوانیــن
محدودکننــده نهادســازی باعــث میشــود ادامــه کار نهــاد بــا
مشــکالت اساســی مواجــه شــود .بــه عبــارت دیگــر تأســیس
نهــادی توافقــی میــان ســه عضــو مؤســس آن ،کــه از پشــتوانه
قانونــی و حقوقــی محکمــی برخــوردار نبــود ،همــواره آن را بــا
خطــر انحــال ،عــدم تخصیــص اعتبــار و بودجــه الزم بــرای ادامــه
حیــات ،ابهــام در پاســخگویی بــه مراجــع تصمیمگیــری ،خطــر
کاهــش یــا قطــع حمایــت از کار یــا محصــول ،مواجــه میســاخت.

 .4اختــاط مســئولیت (مدیریــت نهــاد و ســاختار شــهرداری
تهــران) بهگونــهای کــه همزمــان 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 مهمتــر از همــه نهادســازی مانــع
بزرگــی در مســیر تشــکیل نهــاد و هویتبخشــی بــه ســازمان و
ســاختار آن شــد.
 .5کمرنگشــدن نقــش مــردم در فراینــد تهیــه طــرح جامــع
بــه دالیــل مختلــف ،ضمــن واردآوردن ضربــهای بــزرگ بــه
طــرح جامــع و کاهــش فرصتهــای بالقــوه موجــود جهــت
اجراییســاختن آن ،باعــث شــد هــدف اولیــه نهــاد بــه عنــوان
رابــط و واســطهای کارآمــد بــرای دخالــت و مشــارکت مــردم در
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
نهادســازی مردمــی بــه فراموشــی ســپرد میشــود.
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تجدیــد حیــات نهــاد مدیریــت و برنامهریــزی
طرحهــای توســعه شــهری تهــران1387-1389 :

الزام سند طرح جامع به تشکیل نهاد

همانگونــه كــه پیشتــر اشــاره شــد مشــكل عمــده عــدم توســعه
پايــدار در تهــران نــه در وجــود برنامــه (آنگونــه كــه بســياري از
كارشناســان و متخصصــان بــاور دارنــد و ميانديشــند كــه ايــن
نواقــص طرحهــا و رويكردهــا و شــيوههاي تهيــه آنهاســت كــه
آنهــا را ناكارآمــد کــرده اســت) ،بلكــه در عــدم وجــود برنامهريــزي
بــه ويــژه برنامهريــزي بــراي اجــرا و تحقــق برنامههاســت .در
واقــع وجــود «برنامــه بــدون برنامهريــزي» اســت كــه ميتوانــد
بــه عنــوان عمدهتريــن آســيب وارد بــر دوره چهلســاله تهيــه
طرحهــا و برنامههــاي نويــن شهرســازي ايــران و بــه ويــژه در
كالنشــهر تهــران معرفــي شــود .بــا ايــن بــاور ،ميتــوان اذعــان
داشــت كــه حضــور نهــاد برنامهريــزي توســعه شــهري ميتوانــد
نقــش عمــده و بســزايي در تحقــق ســند طــرح جامــع ايفــا کنــد.
ايــن بــاور و عقيــده در ســند 8مصــوب طــرح جامــع تهــران نيــز
بــه وضــوح مــورد تأكيــد قــرار گرفتــه اســت .در بنــد  8-4-4از
ايــن ســند بيــان ميشــود« :بــا توجــه بــه ماهيــت راهبــردي-
ســاختاري طــرح جامــع تهــران ،در پايــان هــر يــك از دورههــاي
پنــج ســاله ( 1400-1395-1390و  )1405و در فعاليتــي مســتمر
و پيوســته بــه منظــور اعمــال بازخوردهــاي ناشــي از فراينــد
تكميــل ،تدقيــق و اجــرا و در جهــت كارآمــدي و تحققپذيــري هــر
چــه بيشــتر اهــداف و راهبردهــا و طرحهــاي اجرايــي فرودســت
آن ،متناســب بــا تحــوالت ،شــرايط و مقتضيــات زمــان و ضمــن
حفــظ اصــول كلــي و راهبردهــاي مصــوب آن ،ايــن طــرح توســط
نهــاد دائمــي مطالعــات و تهيــه طرحهــاي توســعه شــهري
تهــران مــورد بازبينــي و انجــام اصالحــات قــرار گرفتــه ،پــس از
بههنگامســازي ،بــراي روز آمــد شــدن آن بــه تصويــب مراجــع
ذيربــط خواهــد رســيد».

همانگونــه كــه مفــاد ايــن بنــد نشــان ميدهــد ،ســند اصلــي
مصــوب طــرح جامــع شــهر تهــران ( )1386بــا رويكــردي
آيندهنگــر و مترقــي ،نهــاد دائمــي مطالعــات و تهيــه طرحهــاي
توســعه شــهري تهــران را بــراي تحققپذيــري خــود مطــرح
ميکنــد .همچنيــن در ادامــه در بنــد  8-4-5هميــن ســند،
ايجــاد ســاختار رســمي و قانونــي چنيــن نهــادي نيــز مــورد
تأكيــد ويــژه قــرار ميگيــرد و بــا اشــاره مســتقيم بــه آن ،از امــكان
ورود هــر نــوع ســوء تعبيــر يــا اهمــال احتمالــي در ايجــاد بســتر
قانونــي آن نيــز ممانعــت ميشــود .ايــن بنــد اشــاره ميكنــد:
«در راســتاي تحقــق هــدف فــوق و بــه منظــور برقــراي فراينــدي
پويــا و مســتمر در هدايــت و راهبــري دائمــي تحــوالت كالبــدي-
فضايــي و عملكــردي شــهر تهــران و رفــع نيازهــاي بههنــگام
مديريــت شــهري آن ،و نظــارت بــر تحقــق كامــل طرحهــاي

احیای نهاد توسعه تهران | علیرضا عندلیب
جامــع و تفصيلــي مصــوب شــهر ،و تهيــه طرحهــاي موضوعــي و
موضعــي آن ،مديريــت شــهري تهــران (شــوراي اســامي شــهر و
شــهرداري) ،بــا همــكاري و مشــاركت وزارت مســكن و شهرســازي،
نســبت بــه ايجــاد رســمي و قانونــي «نهــاد دائمــي مطالعــات و
تهيــه طرحهــاي توســعه شــهري تهــران» و در تــداوم همكاريهــا
و فعاليتهــاي گذشــته كــه در فراينــد تهيــه طرحهــاي جامــع و
تفصيلــي شــهر تهــران شــكل گرفتــه اســت ،اقــدام خواهنــد کرد».

اقدامــات و عملکــرد مربــوط بــه پیادهســازی 16ســند طــرح
جامــع تدویــن برنامــه پیادهســازی ســند طــرح جامــع و رویکــرد
تحققپذیــری آن در چهــار محــور کالن بــه شــرح زیــر تعییــن
شــد:

 .1تعیین اولویتها
 .2نظام مالی

 .3نظام مدیریت

بــا توجــه بــه ايــن دو بنــد از ســند اصلــي مصــوب طــرح جامــع،
ميتــوان بيــان کــرد كــه طــرح جامــع جديــد تهــران نقشــي
خــاص و متفــاوت از طرحهــاي گذشــته را بــراي نهــاد متولــي آن
در نظــر گرفتــه اســت و بــر آن بــوده كــه بــا ايجــاد بســتر قانونــي
و ســازماني چنيــن نهــادي تحقــق خــود را ممكــن ســازد.

 .2مشخصکردن دستگاههای مسئول و مرتبط

اقدامات راهاندازی تشکیل نهاد دوم

 .4تعیین روشهای اجرایی و دستورالعملها

اقدامــات ،عملکــرد و مجموعــه فعالیتهــای صورتگرفتــه نهــاد
دوم 9در مــدت  30مــاه فعالیــت خــود از آغــاز تــا پایــان را میتــوان
در چهــار بخــش تقســیم کــرد  :اقدامــات توجیهــی در جهــت
ایدهســازی 10نهــاد؛ ایــن اقــدام بــه عنــوان اقــدام پایــه و بســتر
اقدامــات بعــدی بــه شــمار م ـیرود .در حقیقــت بیانکننــده نــوع
نگــرش بــه ماهیــت و نقــش نهــاد در ســاخت آن اســت .بنابراین در
مرحلــه ایدهســازی مجموعــه داشــتههای نظــری و تجربــی مرتبــط
بــا موضــوع بــه کار گرفتــه شــده و ســازماندهی ،ســاختاربندی و
اعمــال مدیریــت نهــاد را شــکل میدهــد .بــر ایــن اســاس ،بــا
تکیــه بــر دانــش روز ،تجــارب پیشــین ،گفتگوهــا ،مشــورتهای
انجــام شــده و بررسـیهای کارشناســی ،ایدهســازی تشــکیل نهــاد
بــا تعریــف و مفهــوم نــو بــه شــرح زیــر صــورت پذیرفــت.

اقدامــات نهادســازی 11شــامل شــکلگیری و تشــکیل چهــار
جلســه شــورای عالــی نهــاد 12و دو کارگــروه تخصصــی 13آن بــه
عنــوان اصلیتریــن رکــن تشــکیلدهنده نهــاد ،تثبیــت موقعیــت
نهــاد در شــورای شــهر تهــران کــه عالوهبــر مصوبــه تشــکیل نهــاد
ردیــف مســتقل بودجــه را بــرای نهــاد بــه دنبــال داشــت .تشــکیل
شــورای مشــورتی 14و اتــاق فکــر نهــاد کــه محــل تبــادل نظــرات
صاحبنظــران و اندیشــمندان مدیریــت و برنامهریــزی شــهری
بــود .برگــزاری نشس ـتهای تخصصــی ،کارگاههــای هماندیشــی و
جلســات همفکــری گامــی دیگــر بــه ســوی نهادســازی بــه شــمار
میرفــت .از مهمتریــن اقدامــات نهادســازی ،تشــکیل کار گــروه
تدویــن 15الیحــه قانونــی نهــاد بــود کــه چگونگــی تداومبخشــی
نهــاد بــا پشــتوانه قانونــی را در دســتور داشــت .ســایر مناســبات
در مســیر نهادســازی شــامل نشســتها بــا مهندســین مشــاور
مناطــق شــهر تهــران ،انجمنهــای صنفــی شهرســازی و اقدامــات
زمین ـهای در زمینــه نشــر ادبیــات نهادســازی و فرهنگســازی در
ایــن خصــوص قابــل توجــه بــود.

 .4الگوی تحقق با باالترین بهرهوری.

برهمین اساس مقرر شد موارد زیر دنبال شود:

 .1تعیین رئوس فعالیتها و اقدامات

 .3تدوین فرایندها و روال پاسخگویی به سؤاالت و استعالمات
 .5تعیین نیازمندیها و منابع الزم

بــه ایــن ترتیــب اقدامــات پیادهســازی ســند طــرح جامــع شــهر
تهــران در ســه حــوزه اصلــی طــرح جامــع ،طرحهــای تفصیلــی
و طرحهــای موضوعــی موضعــی بــه عنــوان مجموعــه اقدامــات
ثانویــه بــرای تحقــق ســند طــرح جامــع تقســیمبندی و در
دســتور کار قــرار گرفــت.

و اقدامــات راهانــدازی 17تشــکیالت داخلی نهاد شــامل ســازماندهی
اداری و پشــتیبانی نهــاد ،تهیــه و تنظیــم آییننامههــا و
دســتورالعملهای اداری و مالــی الزم کــه بــا توجــه بــه شــخصیت
مســتقل حقوقــی آن بایــد تهیــه میشــد.

زمینههای ادغام و انحالل نهاد

ازآنجــا کــه اساسـاً رویکــرد واحــدی میــان ســه عضو مؤســس نهاد
شــامل وزیــر مســکن (راه) و شهرســازی ،رییــس شــورای شــهر و
شــهردار تهــران در تعریــف جایــگاه و نقــش نهــاد در مدیریــت
و برنامهریــزی طرحهــای توســعه شــهری تهــران شــامل طــرح
جامــع ،طرحهــای تفصیلــی و طرحهــای موضوعــی موضعــی
وجــود نداشــت ،هریــک از ســه عضــو اصلــی شــورای عالــی
(راهبــری )18نهــاد بنــا بــه شــرایط ســازمانی ،تجربیــات مدیریتــی،
دانــش و عالقمنــدی بــه مباحــث شــهری ،نهــاد را بــرای خــود
تعریــف میکردنــد .بــه عبــارت دیگــر درک مشــترکی از موضــوع
میــان آنهــا وجــود نداشــت .چنیــن وضعیتــی از ابتــدای کار نهــاد
(در دور جدیــد فعالیــت) وجــود داشــت ،ولــی بــه هرحــال تــا
پایــان کار دولــت نهــم و تغییــر وزیــر مســکن و شهرســازی ،همین
وضعیــت ادامــه یافــت .جلســات شــورای عالــی نهــاد تشــکیل و
تصمیمــات اتخــاذ میشــد .بــا تغییــر مدیریــت جدیــد در وزارت
مســکن و شهرســازی ،بــه رغــم ارســال چندیــن نامــه از ســوی
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جســتار
رئیــس نهــاد بــه وزیــر مســکن و درخواســت گفتگــوی حضــوری
و دعــوت بــه نهــاد ،متاســفانه پاســخ هیــچ یــک از تماسهــا داده
نشــد و همیــن وضعیــت در ارتبــاط بــا معــاون شهرســازی وزارت
مســکن نیــز تکــرار شــد.

در چنیــن وضعیتــی اخبــار غیــر رســمی از دیدگاههــای
کارشناســی وزارتخانــه و وزیــر و معــاون شهرســازی آن
میرســید کــه بــا ادامــه کار نهــاد مخالفــت دارنــد .ایــن شــرایط
بــه مــدت چنــد مــاه بــه ویــژه از آغــاز ســال  89ادامــه داشــت.
ســرانجام ایــن مخالفــت بــه جلســه کمیســیون مــاده  5در
ماههــای آغازیــن ســال  89رســید کــه طــی آن میــان شــهردار
و معــاون شهرســازی وزارت موضــوع ادامــه فعالیــت نهــاد مــورد
بحــث و چالــش قــرار گرفــت .ایــن وضعیــت موجــب شــد تــا
شــهردار و رئیــس شــورای شــهر نســبت بــه اصــل وجــودی نهــاد
دچــار شــک و تردیــد شــوند؛ امــری کــه تــا پیــش از ایــن تاریــخ،
بــه رغــم وجــود ابهامــات و اشــکاالت ،مانعــی در ادامــه فعالیــت
نهــاد بــه شــمار نمیرفــت.

ارســال نامــه وزیــر 19مســکن و شهرســازی وقت بــه شــهردار تهران
مبنیبــر انتقــال مأموریــت نهــاد بــه شــهرداری وارد دوره جدیــدی
شــد .بــه ایــن ترتیــب ،یکــی از ارکان اصلــی مؤســس نهــاد کــه در
واقــع اصلیتریــن آن نیــز بــه شــمار میرفــت ،رســماً انصــراف
خــود را از ادامــه تفاهمنامــه فــی مابیــن بــا شــهرداری و شــورای
شــهر اعــام کــرد .ســرانجام مقاومــت چندماهــه ادامــه فعالیــت
نهــاد بــا ابــاغ مصوبــه 20شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری
مبنیبــر واگــذاری مأموریــت نهــاد بــه شــهرداری بــا صــدور
دســتوالعمل ادغــام 21نهــاد در شــهرداری در تاریــخ 89/8/22
رســماً کار نهــاد مدیریــت و برنامهریــزی شــهر تهــران کــه نهالــی
نوپــا بــه حســاب میآمــد ،پایــان یافــت.

نهاد ازآغاز تا پایان در یک نگاه

 .1ایــده تشــکیل نهــاد ،کــه اگرهــر کســی ایــن ایــده را داده باشــد
قابــل ســتایش و در خــور تقدیــر اســت.

 .2نهــاد در آغــاز کارش و در مرحلــه تهیــه طــرح جامــع ،در اســم
مانــد امــا اختیــارات آن مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،در جهــت
پیشبــرد تهیــه طــرح عمـ ً
ا از ظرفیتهــای آن درســت یــا غلــط
اســتفاده شــد .ولــی هرگــز نهــاد بــه عنــوان یک دســتگاه مشــخص
بــا ظرفیتهــای حقوقــی قابــل تشــخیص تأســیس نشــد.
 .3در دور جدیــد فعالیــت و بــا کمــک ســه عضــو آن ،شــهردار،
وزیــر و رئیــس شــورای شــهر نهــاد بــا قــوت کار را شــروع کــرد و
در ایــن مســیر بیتردیــد ،بیشــترین کمــک مربــوط بــه شــهردار
وقــت تهــران بــود کــه هیچگونــه مضایقـهای در ایــن امــر نداشــت
و بــه همیــن دلیــل شایســته تقدیــر و قدردانــی اســت.

 .4ابهــام در جایــگاه حقوقــی نهــاد همــواره تردیدهایــی را در
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مجموعههــای دولتــی و حاکمیتــی و شــهرداری بــه وجــود آورد
کــه ادامــه حیــات آن را دچــار تردیــد میســاخت.

 .5ضعــف ارتباطــات بــا بدنــه شــهرداری یــا وزارت مســکن و یــا
حتــی شــورای شــهر و مدیــران ارشــد آنهــا در بــروز تردیدهــای
فــوق ،مؤثــر و جایــگاه آن را متزلــزل میســاخت.
 .6ارتباطــات غیــر رســمی معاونــت شهرســازی شــهرداری و وزارت
مســکن در تشــکیک ادامــه وظایــف نهــاد بــدون شــک مؤثــر و
تعیینکننــده بــوده اســت.

 .7نگاههــای بخش ـینگر شــهرداری از یکســو و شــورای شــهر از
ســوی دیگــر در عــدم تعریــف جایگاه درســت نهــاد و برداشـتهای
یکســوگرانه بــه آن نیــز در ایــن فراینــد بیتأثیــر نبــوده اســت.
 .8تبلیغــات منفــی و حتــی جوســازیهای مخــرب علیــه نهــاد
از ســوی شــهرداری و شــورای شــهر کــه هریــک نهــاد را علیــه
خــودش متهــم بــه تخریــب میکــرد ،نیــز در تزلــزل جایــگاه نهــاد
بســیار مؤثــر بــوده اســت.
 .9بلــوغ نیافتگــی در همــه عرصههــای مدیریتــی ،کارشناســی و
تخصصــی و ایجــاد نهــادی توســعهیافته در شــرایط توســعهنیافتگی
نیــز در عــدم ادامــه فعالیــت نهــاد تأثیــر بســزایی داشــته اســت.

 .10ماهیــت میانبخشــی نهــاد یــا حتــی فرابخشــی آن و عــدم
تعریــف وظایــف دقیــق چنیــن دســتگاههایی در کشــور و اصــوالً
حساســیت بــه وجــود دســتگاه باالســر و ناظــر نیــز در بــروز نــگاه
منفــی بــه آن اثــر داشــته اســت.
 .11عــدم پذیــرش دســتگاههایی کــه در جهــت برنامهریــزی
بــا ثبــات ،مانــع از انجــام اقدامــات بیبرنامــه یــا تعجیلــی شــده
و بــا ایجــاد ســؤال و ابهــام در انجــام آن ،مانــع پیشــرفت امــور
روزمــره مدیریتــی میشــود ،در عــدم موفقیــت نهــاد نیــز مؤثــر
بــوده اســت.
 .12وجــود پیشــینه درگیرانــه نهــاد اول بــا دســتگاههای مرتبــط
بــه ویــژه شــهرداری در ایفــای نقشــی غیــر مثبــت در ادامــه
وضعیــت آن مؤثــر بــوده اســت.

 .13بــر آورده نشــدن انتظــارات مــورد نظــر مؤسســین آن کــه
هریــک در پــی تحقــق انتظــارات بخشــی خــود بودهانــد نیــز در
ایــن فراینــد قابــل توجــه اســت.

 .14فراینــد برنامهريــزي ،ســازماندهي ،رهبــري و نظــارت بــر
کار اعضــاء نهــاد وهماهنگســازي فعاليتهــاي نهــاد بــا ســاير
ســازمانها و مراکــز مرتبــط و تعييــن اولويتبنــدي امــور و
صــرف زمــان بــراي انجــام آنهــا کــه مجموعــاً نشــأت گرفتــه از
ســبک مديريــت خــاص ریــس نهــاد بــود نيــز ميتوانــد موجــب
برانگیختــن حساســيت ســايرين در جهــت تضعيــف و حتــي توقف
فعاليــت نهــاد باشــد .زيــرا ســبک مديريتــي وی اصــوالً بــا ذائقــه
بعضــي مديــران و ســازمان هــا همخوانــي نداشــت.
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پیامدهــای خــأ نهــاد در عــدم تــداوم فعالیــت؛
طــرح جامــع بــدون نهــاد

همانگونــه کــه پیشتــر بیــان شــد ،بــه طــور کلــی میتــوان
آغــاز تــا پایــان عمــر کوتــاه نهــاد را بــه دورههــا و مقاطــع زیــر
تقســیم کــرد:

 .1بــا نهــاد اول (نهــاد بــرای تهیــه طــرح جامــع)  :ایــن دوره را کــه
بایــد بعــد از ســپری شــدن مقطــع اولیــه عــدم رســمیت آن در
نظــر گرفتــه شــود ،دوره تهیــه طــرح نامیــد .نهــاد ایجــاد میشــود
بــرای آنکــه بــه مطالعــه و تهیــه طــرح جامــع نایــل آیــد.
 .2بــا نهــاد دوم (طــرح جامــع بــا نهــاد)  :نهادســازی ،اجــرا و
بازنگــری طــرح جامــع در دســتور کار قــرار میگیــرد .در واقــع
اصالــت ایــن رویکــرد ،تأکیــد بــر دو عنصــر مؤثــر در توســعه شــهر،
یعنــی هــم طــرح جامــع و هــم ایجــاد نهــاد میشــود.
 .3بــدون نهــاد (طــرح جامــع بــدون نهــاد )  :ایــن دوره که بــا پایان
یافتــن فعالیــت نهــاد دوم آغــاز و تاکنــون ادامــه دارد ،در واقــع
دورهای اســت کــه طــرح جامــع بــدون نهــاد ســپری میشــود.
دورهای کــه بازنگــری و اصــاح طــرح بــر طبــق ســند طــرح جامــع
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و اساس ـاً نهــادی وجــود نــدارد تــا بــه
ایــن مهــم بپــردازد .وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان متولــی
اصلــی طــرح جامــع ،بازنگــری و اصــاح آن را بــه بوتــه فراموشــی
ســپرده و همیــن امــر موجــب بــروز آثــار و پیامدهــای ناگــواری بــر
توســعه شــهر و آینــده آن شــده و میشــود.

بــه ایــن ترتیــب ،بــه دلیــل خــأ وجــودی نهــاد و در راســتای
تحقــق مدیریــت یکپارچــه فضایــی ،کالبــدی و عملکــردی شــهر
تهــران ،وظایــف و مســئولیتهای مســتخرج از ســند طــرح جامــع
بــر زمیــن مانــده و محقــق نمیشــود:
 .1هدایــت و راهبــری تحــوالت فضایــی ،کالبــدی و عملکــردی
شــهر در چارچــوب طــرح جامــع شــهر تهــران

 .2پایــش دائمــی و نظــارت بــر تحقــق طرحهــای جامــع ،تفصیلی،
موضوعــی و موضعی

 .3بازبینی و پیشنهاد اصالحات مورد نیاز طرح جامع شهر تهران
 .4تهیه طرحهای موضوعی وموضعی محوله به نهاد
 .5ظرفیتسازی تحقق مدیریت یکپارچه شهری

 .6مطالعــه ،پژوهــش و برنامهریــزی توســعه شــهری (در جهــت
زمینهســازی تحــول و نــوآوری در فراینــد تهیــه واجــرای
طرحهــای توســعه شــهری)
 .7ترویــج فرهنــگ توســعه شــهری از طریــق انتشــار کتــب،
مقــاالت ،نشــریات و برگــزاری نشسـتهای علمــی و تخصصــی بــا
اســتفاده از طرفیتهــای علمــی داخــل و خــارج از کشــور
 .8همــکاری بــا ســایر دســتگاههای تهیهکننــده طرحهــای
موضوعــی و موضعــی مصــوب ســند طــرح جامــع

 .9هماهنگــی میانبخشــی دســتگاههای ســتادی و اجرایــی
ذیربــط در راســتای تحقــق طــرح جامــع شــهر تهــران

عــاوه بــر ایــن طراحــی و پیادهســازی نظــام تهیــه ،بررســی،
ارزیابــی وتصویــب طرحهــای توســعه شــهر تهــران جهــت ارتقــاء
ســطح برنامهریــزی توســعه شــهری نیــز کــه از اهــداف تــداوم
نقــش نهــاد در مدیریــت و برنامهریــزی طرحهــای توســعه شــهری
کشــور محســوب میشــد ،بــر زمیــن مانــده و تحقــق نمییابــد.

نهاد آینده ؛ ضرورتی تأخیرناپذیر

تشــکیل نهــادی بــرای برنامهریــزی و مدیریــت طــرح هــای
توســعه شــهری تهــران میتوانســت مشــکالت و آثــار تبعــی
ناشــی از مســائل مختلــف شــهر را تاحــدود زیــادی رفــع کنــد
و در حقیقــت جایگاهــی واقعــی را بــرای بدنــه نیــروی تخصصــی
فراهــم کنــد کــه در صــورت نهادینــه شــدن و تدویــن بنیانهــای
اساســی آن ،ایــن فرصــت را بــه وجــود م ـیآورد کــه بــه عنــوان
حلقــه ارتباطــی واقعــی میــان دولــت و مــردم در جهــت تحقــق
منافــع و حقــوق شــهر و شــهروندان عمــل کنــد.

بــه همیــن منظــور ،نهــاد برنامهریــزی توســعه شــهری تهــران
بــا چنیــن دیدگاهــی و بــه منظــور پاســخ بــه نیازهایــی کــه
در مدیریــت شــهری بــروز کــرده اســت ،ایجــاد شــد و اهــداف
متعــددی را بنــا بــر مســائل و مشــکالت مربــوط دنبــال کــرد.
امــروز نیــز ایــن نیــاز بیــش از گذشــته و فــردا بیــش از امــروز
ضــرورت تحقــق ایــن اهــداف احســاس میشــود.

ســه هــدف عمــده را میتــوان بــه عنــوان اهــداف اولیــه تأســیس
نهــاد برشــمرد که امــروز نیــز ضــرورت دارد :
22

 .1نزدیککردن دولت به مردم؛

 .2نزدیک کردن نظام برنامهریزی به نظام اجرایی؛

 .3پیونــد هرچــه بیشــتر دولــت ،شــهرداری و شــورا ،و در حقیقــت
برنامهریــزی و اجــرا.

در واقــع ،نهــاد بــه عنــوان بدنــه و ســاختاری از نیروهــای
تخصصــی فــارغ از هرگونــه رویکــرد بخشــی و ســازمانی کــه
میتوانــد ســبب شــود دیدگاهــی خــاص بــر آن حاکــم شــود،
بــرای نزدیکترکــردن دولــت ،شــهرداری ،شــورای اســامی و
مــردم ،و نظــام برنامهریــزی شــهری و نظــام اجرایــی و در نهایــت
برنامــه و اجــرای آن در راســتای تحقــق منافــع و حقــوق مــردم و
شــهر بایــد ایجــاد و احیــاء شــود.
چنین نهادی دارای پنج ویژگی شاخص زیر خواهد بود :

ویژگــی نخســت نهــاد ،تجربهشــدگی :ناشــناختگی و ابهــام در
جایــگاه نهــاد در تجربــه قبلــی کــه بــه دلیــل نــو بــودن و بــه هــم
زدن معامــات ســاختار ســنتی موجــود سلســلهمراتب مدیریــت و
برنامهریــزی طرحهــای توســعه شــهری کشــور موجــب پیدایــش

تابستان  1397شماره 43

23

جســتار
نیــروی مقابلهکننــده و مانعتراشــیهای فــراوان شــد ،نبایــد بــار
دیگــر تکــرار شــود.

ویژگــی دوم نهــاد ،مرضیالطرفیــن بــودن :خصلــت فرابخشــی یــا
میانبخشــی بــودن نهــاد ،نیــازی تاریخــی کــه در کشــورمان در
آن بیتجربــه و کمدانــش اســت ،جایگاهــی کــه بــرای هماهنگــی
و همگرایــی کلیــه بخشهــا در مســیر آینــده توســعه شــهر
ضــروری اســت.

ویژگــی ســوم نهــاد ،راهبــردی بــودن :خصلتــی کــه بدنــه
کارشناســی و مدیریتــی در ســطوح مختلــف ســخت نیازمنــد آن
اســت ،هرچنــد هنــوز راهبــردی اندیشــیدن بــا طبــع و ذائقــه
مدیــران و برنامهریــزان نظــام فعلــی طرحهــای توســعه شــهری
ســازگاری نــدارد.

ویژگــی چهــارم نهــاد ،فرابخشــی بــودن :نميتــوان مســائل کالبدي
را از مســائل اقتصــادي ،فرهنگــي ،اجتماعــي و ســاير مســائل جــدا
کــرد .الزمــه چنيــن امــري ايــن اســت کــه ديــدگاه فرابخشــی بــر
نهــاد حاکــم باشــد ،نــه ديــدگاه سیاســی .بایــد بهگون ـهاي عمــل
کنــد کــه بــا تغييــر مديريتهــا برنامههــاي شــهري تغييــر نکنــد.
در ايــن صــورت دائمـاً مركــز و نهــادي وجــود دارد کــه بــه همــه
مســائل شــهر حســاس اســت و «طبــق برنامــه» عمــل میکنــد.
البتــه اولويتهــا را ميتوانــد تغييــر دهــد ،چــرا كــه هــر مديريتــي
يــا هــر شــوراي شــهري ،رويکردهــاي متفاوتــي دارد ،امــا تغييــر
اولويتهــا بــه معنــي تغييــر مبانــي اســتخوانبندي برنامههــا و

راهبردهــا نيســت.

ویژگــی پنجــم نهــاد ،دائمــی بــودن :نهــاد اساسـاً يــک جايــگاه بــه
معنــاي ســازمان يــا دســتگاه نيســت ،نهــاد يــک شــأن اســت ،يک
بســتر اســت بــراي توليــد برنامــه مــورد وفــاق همــه ،در جهــت
آيندهســازي شــهر .بارزتريــن خصيصــه نهــاد «دائمــي» بــودن آن
اســت ،زيــرا ويژگــي آن «ديدهبانــي» اســت يعني«مراقبــت» از
حــال ،بــا توجــه بــه آينــده.

جمعبندی

«نهــاد مدیریــت و برنامهريــزي توســعه شــهري تهــران»،
ســاختاري اســت کــه بــه عنــوان يــک مرجع تشــخيص ،مســئوليت
برنامهســازي و تزريــق آن را بــه تمامــي مجــاري تصميمگيــري،
برنامهريــزي و اجرايــي دارد و ســير نهادينهشــدن ايــن ســاختار،
خــود فراينــدي اســت کــه مقدمــه يــک تحــول در نظــام
شهرســازي کشــور خواهــد بــود .اهــم تــاش «نهــاد» نيــز بایــد
ایــن باشــد کــه شــبکه مناســب توزيــع فعاليــت را تــا حــد امــکان
بــر شــبکه تمرکزگرايــي ســيطره بخشــیده و غالــب گردانــد .نهــاد
آینــده ،ســرانجام در شــهر تهــران تشــکیل خواهــد شــد وایــن امــر
ضرورتــی تأخیرناپذیــر اســت کــه روزی روزگاری تحقــق خواهــد
یافــت .پرســش مهــم ایــن اســت کــه نهــاد چــه زمانــی تشــکیل
خواهــد شــد و ایــن نهــاد چگونــه نهــادی خواهــد بــود؟ پرسشــی
کــه آینــده بــه آن پاســخ خواهــد داد.

پینوشت
 .1آنگونــه کــه مهنــدس حبیباللهیــان ،نخســتین رییــس نهــاد مطــرح میکنــد ،اولیــن ایــده نهــاد در ســال  1376میــان وزیــر مســکن و شــهردار تهــران مطــرح
میشــود ،ولــی بــه علــت فراهــم نبــودن زمینههــای روانــی و بســترهای الزم ،جنبــه عملــی بــه خــود نمیگیــرد.
 .2در سال  1382تفاهمنامه ایجاد نهاد مشترک میان شهردار وقت دکتر احمدینژاد و وزیر مسکن و شهرسازی دکتر عبدالعلیزاده امضاء شد.
 .3بــا انجــام مطالعــات صورتگرفتــه و نتیجــه تحقیقــات بــه عمــل آمــده بــر مبنــای فرضیــات مــورد نظــر در زمینــه وجــود نهادهــای اجتماعــی مردمــی و میــان
بخشــی 6 ،مرحلــه حاصــل آمــد.
 .4در خصــوص تعــداد طرحهــای جامــع شــهر تهــران و براســاس مســتندات موجــود ســه طــرح رســمی طــرح جامــع فرمانفرمــا  ،47طــرح ســاماندهی آتــک 79
و طــرح راهبــردی ســاختاری  86قابــل شناســایی اســت .بــا ایــن وجــود برخــی صاحبنظــران تهیــه ســه نقشــه جامــع شــهر تهــران کــه در زمــان قاجــار را نیــز
بــه ایــن عــدد اضافــه میکنــد.
 .5اشاره به تهیه طرح جامع شاندیگار توسط لوکوربوزیه میشود.
 .6تــاش شــد مطالعــات تطبیقــی در کشــورهایی کــه تــا حــدودی بــه شــرایط ایــران نزدیــک بــوده صــورت بگیــرد و بــا تکیــه بــر اســناد در دســترس آنهــا از
شــهرداری و نهادهــای میانبخشــی همچــون اپــور در پاریــس اســتفاده شــود و تجربههــای آنهــا مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
 .7ایــن بررســی توســط گــروه اتــاق فکــری کــه بــه همیــن منظــور بــه مــدت چندیــن مــاه قبــل و بعــد از فعالیــت مجــدد نهــاد بــا حضــور اســاتید و صاحبنظــران
حرفــه تشــکیل میشــد صــورت گرفتــه اســت.
 .8بــدون شــک نقطــه کانونــی و وجــه تمایزســند طــرح جامــع  86بــا طــرح جامــع قبلــی را بایــد در پیشبینــی ســاز و کار نظارتــی ،پایــش و بــه هنگامرســانی
ایجــاد نهــاد مطالعاتــی و مدیریتــی آن دانســت کــه در بندهــای  8-4-4و  8-4-5بــر آن تأکیــد مضاعــف شــده اســت.
 .9نهاد دوم از تاریخ تشکیل و راهاندازی زسمی تا انحالل آن از اردیبهشت  1387تا آذر ماه  1386به مدت  30ماه به طول انجامید.
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 .10بــا توجــه بــه پیچیدگــی ماهیــت دســتگاههای میانبخشــی و وجــود مخالفتهــا ،مقاومتهــا ،و ســوء برداشــتها بــه دلیــل مشــکل هماهنگــی و تفــاوت
خواســتهها 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.

 .11اصــوالً ،مشــکل کشــورهایی مثــل کشــور ایــران ،وابســتگی صــرف بــه طــرح و غفلــت از نهادســازی و تبدیــل طــرح و برنامــه بــدون برنامهریــزی 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.
 .12شــورای عالــی نهــاد متشــکل از ســه عضــو مؤســس آن شــامل وزیــر مســکن (راه) و شهرســازی ،شــهردار تهــران و رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران بــود
کــه مســئولیت سیاس ـتگزاری و تعییــن خــط مش ـیهای نهــاد و تأییــد برنامههــای کالن آن را بــه عهــده داشــت.
 .13کارگروههــای تخصصــی شــورای عالــی نهــاد متشــکل از نماینــدگان دو عضــو اصلــی وزیــر و شــهردار بــود کــه معــاون شهرســازی و معمــاری وزارت راه و
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 میپرداخــت.
 .14عــاوه بــر ســاختارهای رســمی حقوقــی پیشبینــی شــده در ســازمان نهــاد ،اســتفاده از نظــرات اندشــمندان و اســاتید حوزههــای مختلــف نیــز از طریــق
تشــکیل شــورای مشــورتی و اتــاق فکــر صــورت میگرفــت.
 .15از اساس ـیترین و اصولیتریــن اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن مقطــع ،تشــکیل کارگــروه تدویــن الیحــه قانونــی نهــاد بــود کــه بــا حضــور کارشناســان
موضــوع بــه فراینــد تدویــن الیحــه و چگونگــی پیگیــری تحقــق آن میپرداخــت.

 .16یکــی از مهمتریــن وظایــف نهــاد تــازه تشــکیل ،تعییــن فهرســت اقدامــات و تــاش بــرای تحقــق آنهــا در چارچــوب ســند طــرح جامــع بــود .بــر ایــن اســاس
بــا تشــکیل کارگروههــای مختلــف بــه تبییــن ابعــاد و گوناگــون ایــن اقدامــات پرداختــه شــد و بــر آن اســاس آغــاز بــه اقــدام اجرایــی شــد.
 .17اقدامــات راهانــدازی نهــاد شــامل اقداماتــی مختلــف میشــد کــه مهمتریــن آنهــا شــامل شــکلگیری نهــاد (راهانــدازی 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 فعالیتهــای
تکمیلــی و پشــتیبانی نیــز فرایندهــای دیگــر طــی شــده در مســیر نهــاد بــه شــمار مـیرود.
 .18نخستین نام شورای متشکل از مؤسسین نهاد به نام شورای راهبری و پس از آن به شورای عالی نهاد تغییر نام یافت.
 .19در 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 پایانیافتگــی کار آن انصــراف خــود از تــداوم حضــور در نهــاد را اعــام و خواســتار ادامــه فعالیــت آن در شــهرداری میشــود.
 .20نظــر 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  89/7/21نامــه اعــام مصوبــه شــورای عالــی
شهرســازی و معمــاری ایــران مبنیبــر 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 کتبـاً انجــام شــد.
 .21پیــرو مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی و ابــاغ آن بــه شــهردار ،ادغــام وظایــف نهــاد در معاونــت شهرســازی و مرکــز مطالعــات قطعــی و دســتورالعمل اجرایــی
مصوبــه شــورای عالــی شهرســازی در تاریــخ  89/8/18ابــاغ شــد.
 .22مصاحبه با مهندس حبیباللهیان اولین رئیس نهاد در سال های  82تا  86که در تبیین اهداف اولیه ایده نهاد مطرح کرده بود.
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