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چکـیده
در ایــن مقالــه علــل عــدم تحقــق طــرح هــای جامــع شــهری در تهــران در 45 ســال گذشــته )394 1-1349(، مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. کــه پــس از مــروری بــر علــل عــدم تحقــق طــرح جامــع اول تهــران )مصــوب 1349( و طــرح ســاماندهی 
ــرای تهیــه طرح هــای توســعه یعــدی مــورد توجــه قــرار  تهــران )مصــوب 1371( وضعیــت رشــد جمعیــت و بیــان مســاله ب
ــه صــورت گســترش بافت هــای  ــرد. تجســم فضایــی مســائل اقتصادی-اجتماعــی در منطقــه کالن شــهری تهــران، ب می گی
ناکارآمــد شــهری، حاشیه نشــینی و رشــد شــهرهای کوچــک و بزرگــی بــود کــه بخــش بزرگــی از جمعیــت روز افــزون ایــن 
منطقــه را در خــود جــای داده بــود. توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه تهــران نمی توانســت در محاصــره ایــن حجــم عظیــم جمعیــت، 
ــه طــرح  ــت و تهی ــد. باعــث شــد کــه موضــوع »مدیری ــی بمان ــن باق ــره ای ام ــراوان، جزی ــا محرومیت هــا و کمبودهــای ف ب
مجموعــه شــهری تهــران و شــهرهای اطــراف آن« در دســتور کار وزارت مســکن و شهرســازی قــرار گیــرد. این طــرح در اوائل 
ســال 1381 توســط شــورایعالی شهرســازی و معمــاری و یــک ســال بعــد توســط هیــات دولــت بــه تصویــب رســید. هــدف 
ایــن طــرح ســاماندهی بــه اســکان و اســتقرار جمعیــت و فعالیــت در قلمــرو منطقــه کالن شــهری تهــران بــود. راهبردهــای 
اصلــی آن تمرکززدایــی از محــدوده شــهر تهــران، تقویــت کانون هــای جمعیتــی پیرامونــی بــه لحــاظ اجتماعــی و اقتصــادی 
و خدماتــی بــه منظــور خودکفایــی نســبی و کاهــش وابســتگی آنهــا بــه تهــران بــود. پیشــنهاد اساســی طــرح کــه ایجــاد نهــاد 
واحــد مدیریــت منطقــه کالن شــهری بــود کــه بــه رغــم تصویــب، بــه مرحلــه اجــرا نرســید و بقیــه پیشــنهادات ایــن طــرح 
نیــز در عمــل مســکوت مانــد. در اواســط دهــه 1380، در واکنــش بــه ناکامــی طرح هــای جامــع و تفصیلــی شــهرها، نظریــه 
»طرح هــای ســاختاری- راهبــردی« مطــرح شــد و اولیــن طــرح در 1386 بــه تصویــب رســید. بــا ایــن همــه قرایــن موجــود 
گویــای آن اســت کــه عــزم و اراده جــدی بــرای اجــرای طــرح جدیــد تهــران وجــود نــدارد و ایــن طــرح در زمــان پیش بینــی 
شــده بــه اهــداف خــود دســت نخواهــد یافــت. بــر اســاس ایــن مطالعــه، علــل عــام عــدم تحقــق طــرح هــای شــهری در ایران 
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ــازل در ابهــام در قلمــرو  ــی شــهری نســبت داد. ایــن کیفیــت ن ــازل مدیریــت و حکمران ــه کیفیــت ن ــوان ب و تهــران را می ت
حقوقــی مقامــات محلــی در ایــران، نارســایی های موجــود در نظــام مالــی شــهرداری ها و فقــدان اثــر بخشــی، پاســخگویی و 

مشــارکت در مدیریــت شــهری متجلــی اســت.

مقدمـه
در مقالــه حاضــر، تحقق پذیــری طرح هــای شــهری در تهــران مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. هــر چنــد ســابقه دخالــت 
برنامه ریــزی شــده دولــت و شــهرداری در کالبــد شــهر تهــران قدمــت طوالنــی دارد و بــه تحــوالت ایــران در بیــن دو جنــگ 
جهانــی اول و دوم بــاز مــی گــردد، امــا چــون اولیــن طــرح جامــع تهــران در دهــه 1340 تنظیــم شــده اســت، در ایــن مقالــه 
ابتــدا شــرایط شــکل گیری، تنظیــم و اجــرای اولیــن طــرح جامــع تهــران مصــوب ســال 1349 را مــورد ارزیابــی قــرار داده ایــم. 
گفتنــی اســت کــه تهیــه ایــن طــرح همزمــان بــا دوره تکویــن کالنشــهر تهــران )1357-1340( و پراکنده رویــی شــهرها و 
شــهرک ها در اطــراف تهــران صــورت گرفــت. در ایــن قســمت از مقالــه ضمــن پرداختــن بــه ایــن مباحــث، ایجــاد بســترهای 
قانونــی الزم بــرای تهیــه طرح هــای کالبــدی، مشــخصات کلــی اولیــن طــرح جامــع تهــران و علــل عــدم تحقــق آن مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت.
ــه  ــال 1381، در دوره شــکل گیری مجموع ــران مصــوب س ــه شــهری ته ــال 1371 و مجموع ــاماندهی مصــوب س طــرح س
شــهری تهــران در دوره بعــد از انقــالب، مطــرح شــد. قســمت دوم مقالــه بــه ارزیابــی مشــخصات و نحــوه اجــرای ایــن دو طرح 
اختصــاص یافتــه اســت. در ایــن قســمت توســعه بی ضابطــه شــهر، فــروش تراکــم و توســعه عمــودی شــهر قبــل از ورود بــه 

مباحــث فــوق مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
در قســمت ســوم مقالــه بــه نحــوه تدویــن، تصویــب و اجــرای طــرح ســاختاری-راهبردی )جامــع( مصــوب ســال 1386 پرداخته 
ایــم. در ایــن قســمت ابتــدا خاســتگاه فکــری و تجربــی ایــن طرح هــا، ســپس چارچــوب تهیــه آنهــا در ایــران مــورد بررســی 

قــرار گرفتــه اســت. در ادامــه، مشــخصات طــرح اخیــر و علــل عــدم تحقــق آن مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.
در قســمت چهــارم مقالــه، کیفیــت نــازل مدیریــت و حکمرانــی شــهری را عامــل عمــده عــدم اجــرای برنامه هــای توســعه و 
عمــران شــهری قلمــداد کــرده ایــم و در اثبــات ایــن ادعــا بــه ابهــام در قلمــرو مدیریــت محلــی، کاســتی های نظــام مالــی 
شــهرداری ها، کیفیــت نــازل حکمرانــی شــهری و باالخــره شکســت دولــت و شــهرداری ها در برنامه ریــزی شــهری پرداخته ایم.

در هــر یــک از ایــن دوره هــا مســائل عمــده ای کــه شــهر بــا آن مواجــه بــوده و ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و کالبــدی آن تفاوت 
مــی کــرده و مقــام عمومــی )اعــم از دولــت و شــهرداری( بــا توجــه بــه ماهیــت قــدرت سیاســی و ظرفیت هــای فنــی، اجرایــی 
و مالــی خــود، دســت بــه مداخالتــی زده کــه در مــواردی مفیــد و موثــر بــوده و در مــواردی کافــی بــه مقصــود نبــوده اســت. 
بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، مــی تــوان گفــت کــه قضاوتــی کــه امــروز در قبــال مداخــالت مقــام عمومــی در ادوار گذشــته بــه 

دســت مــی دهیــم، مشــروط بــه اقتضائــات زمانــی و مکانــی هــر دوره اســت. 
نکتــه آخــر آن اســت کــه هــر قــدر بــه زمــان معاصــر نزدیک تــر مــی شــویم، اطالعــات تاریخــی و آمــاری قابــل دســترس ، 

بیشــتر مــی شــود. ایــن موضــوع بــر شــکل و محتــوای مباحــث مطــرح شــده در مقالــه تاثیــر گذاشــته اســت. 

۱- تهیــه و اجــرای طــرح جامــع مصــوب ســال ۱۳۴۹، در دوره تکویــن کالنشــهر تهــران 
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در ایــن دوره اقتصــاد و صنعــت ماشــینی در ایــران رشــد بــی ســابقه ای را تجربــه کــرد. ایــن رشــد بــی ســابقه از 
یکســو محصــول افزایــش درآمدهــای نفتــی، کمــک هــای مالــی ایــاالت متحــده و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 
بــود و از ســوی دیگــر در پــی اتخــاذ سیاســت های اقتصــادی دولــت بــه منظــور تســهیل رشــد اقتصــادی در کشــور 
بــه وقــوع پیوســت. در دوره 1355-1335 جمعیــت شــهر تهــران از 1584 هــزار نفــر بــه 4530 هــزار نفــر افزایــش 
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یافــت، یعنــی در مــدت 20 ســال ســه برابــر شــد )مســتخرج از نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در 
ســال های 1335و 1355(.

ــرون از مرزهــای  ــرون شــهری را در بی ــاز ب ــورد نی ــک از مراحــل توســعه خــود، عناصــر م شــهر تهــران در هــر ی
کالبــدی خــود مســتقر کــرده اســت، ولــی خیلــی زود بــه دلیــل ســرعت تحــوالت شــهری و نبــود مجــال بازســازی 
و نوســازی، آنهــا را اشــغال و در درون بافت هــای کالبــدی خــود ادغــام کــرده اســت. شــاید بتــوان گفــت کــه پدیــده 
برون افکنــی عناصــر بــرون شــهری و اشــغال مجــدد و ادغــام آنهــا در بافــت شــهری بــه صــورت تخریــب و بازســازی 

مــداوم، بــه یــک گرایــش اصلــی محــوری در تاریــخ توســعه کالبــدی- فضایــی شــهر تهــران تبدیــل شــده اســت.
ــه ویــژه تهــران وارد مرحلــه کیفــی نوینــی  در ایــن دوره پویش هــای شهرنشــینی و توســعه شــهری در ایــران و ب
ــوم  ــتا، هج ــهر و روس ــنتی ش ــبات س ــن مناس ــم ریخت ــه 1340 و در ه ــات ارضــی در ده ــام اصالح ــا انج ــد. ب ش
ــی، توســعه  ــد نفــت، رشــد وســیع نیازهــای خدمات ــه شــهرها، افزایــش ســریع درآم ــوه مهاجــران روســتایی ب انب
زیرســاخت های اقتصــادی و ارتباطــی، افزایــش وســیع صنایــع اساســی و مونتــاژ و بــه دنبــال ایــن هــا رشــد وســیع 
دســتگاه های اداری و دولتــی، باعــث شــد کــه نقــش و کارکردهــای شــهر تهــران بــه عنــوان پایتخــت و مرکــز ایــن 
ــن  ــه بزرگتری ــن دوره شــهر تهــران ب ــر شــود. در ای ــه نحــو بی ســابقه ای گســترده تر و پیچیده ت ــد ب تحــوالت جدی
بــازار کاالهــا و خدمــات، ســرمایه و کار تبدیــل شــد. پیامــد ایــن دوره گــذار، بــروز انــواع تعــارض هــا و تنش هاســت 
کــه در تمامــی عرصــه هــای حیــات تهــران بــه چشــم مــی خــورد. شــهری کــه آهنــگ و ابعــاد تغییــر آن از نظــر 

ســاکنان و مدیرانــش غیــر قابــل کنتــرل می نمایــد.

۱-۱. تبدیل تهران به یک کالنشـهر مهم در سطح ملـی و منطقه ای
همانطــور کــه گفتــه شــد، در دهــه 1340 و نیمــه اول دهــه 1350، کشــور مــا رشــد بــی ســابقه و ســریع اقتصــادی و صنعتــی 
ــه  ــا رشــد ســریع خــود ب ــود و تهــران در ایــن دوره ب ــه کــرد. ایــن رشــد ســریع در قطب هــای معــدودی متمرکــز ب را تجرب
بزرگتریــن قطــب صنعتــی و خدماتــی کشــور تبدیــل شــد. در واقــع پیدایــش و رشــد کالنشــهر تهــران آن را از جهــات مختلــف 

در میــان شــهرهای کشــور ممتــاز و بــی رقیــب کــرده بــود. در سراســر ایــن دوران:
ـــت گذاری،  ـــز سیاس ـــی و مرک ـــازمان های دولت ـــا و س ـــتقرار وزارتخانه ه ـــل اس ـــور مح ـــت کش ـــوان پایتخ ـــه عن ـــران ب ته  

ــود. ــری بـ ــزی و تصمیم گیـ برنامه ریـ
بزرگترین مراکز آموزش عالی کشور در تهران متمرکز بودند.  

ـــتقر  ـــران مس ـــادار در ته ـــورس اوراق به ـــا و ب ـــی بانک ه ـــز اصل ـــزی، مراک ـــک مرک ـــامل بان ـــور ش ـــی کش ـــز مال مراک  
ـــد. بودن

تهران محل استقرار بسیاری از دفاتر شرکت های دولتی و خصوصی فعال و بزرگ در سراسر کشور بود.  
تهران بزرگترین مخزن نیروی کار متخصص و تحصیل کرده کشور بود.  

تهران بزرگترین و سریع الرشدترین بازار کشور را در اختیار داشت.  
ـــاس و  ـــای مقی ـــای صرفه ه ـــهر از مزای ـــن ش ـــتقر در ای ـــع مس ـــود و صنای ـــور ب ـــی کش ـــب صنعت ـــن قط ـــران مهمتری ته  

ــدند. ــد می شـ ــتر بهره منـ ــع بیشـ تجمـ
ـــز  ـــز از ســـایر شـــهرهای کشـــور متمای ـــات شـــهری نی ـــزات و خدم ـــورداری از زیرســـاخت ها، تجهی ـــه لحـــاظ برخ ـــران ب ته  

ـــود. ب
مجموعــه عوامــل فــوق تهــران را بــه پــر جاذبه تریــن قطــب اقتصــادی کشــور بــرای جمعیــت مهاجــر از شــهرها و مناطــق 
ــرح  ــه ش ــوان ب ــران را می ت ــن تحــوالت در ته ــی ای ــدی- فضای ــای کالب ــن بازتاب ه ــود. مهمتری ــرده ب ــل ک ــتایی تبدی روس

زیــر بــر شــمرد:

تبدیل تهران به قطب بی رقیب اقتصادی، حکومتی و خدماتی در سطح کشور،  
تشدید جدایی شمال و جنوب شهر،  

پیوستن تجریش و شهرری به تهران و ایجاد تهران بزرگ،  
افزایش تعداد مناطق شهری از 10 به 12 منطقه،  
توسعه عمودی و رواج آپارتمان نشینی در تهران.  

بــا تبدیــل تهــران بــه یــک کالنشــهر بــزرگ، بــه تدریــج پیامدهــای بیرونــی منفــی شهرنشــینی بــه صــورت ازدحــام ترافیــک 
و آلودگــی هــوا و کاهــش کارایــی شــهر ظاهــر می شــد و بــه مــوازات گســترش شــهر، ابعــاد بزرگتــری پیــدا می کــرد. پاســخ 

نیروهــای بــازار مســتغالت شــهری بــه ایــن وضعیــت عبــارت بــود از:
ایجاد شهر چند مرکزی به جای شهر تک مرکزی قدیم،  

گسترش فعالیت های صنعتی در بیرون شهر و در امتداد راه های ارتباطی برون شهری.  
گسترش حومه نشینی بصورت شهرک های جدید و سکونتگاه های غیررسمی.  

۱-2. تامین زیرساخت ها و تسهیالت مورد نیاز کالنشهر تهران
در ایــن دوره اگــر چــه شــهر تهــران از نظــر کالبــدی- فضایــی بــه صــورت یــک کالنشــهر در آمــد، ولــی بــه دلیــل تعارضــات 
درونــی و بیرونــی خــود نتوانســت نقــش خــود را بــه عنــوان پیشــتاز و کانــون توســعه پایــدار در ســطح ملــی ایفــا کنــد. حتــی 

تحــوالت بنیادیــن دوره انقــالب نیــز نتوانســت تغییــری کیفــی در ایــن وضعیــت بــه وجــود آورد.
ــاد  ــد ایج ــه 1340 و 1350، رون ــول دو ده ــران در ط ــهر ته ــی ش ــدوده فضای ــترش مح ــی و گس ــد جمعیت ــا رش ــراه ب هم
ــه صــورت مقطعــی و  ــر اســاس تفکــر برنامــه ای، بلکــه بیشــتر ب ــه ب ــز ن ــزات شــهری نی زیرســاخت ها و تأسیســات و تجهی

ــدا کــرد.  ــه خــودی گســترش پی خــود ب
در همیــن دوره، وســعت تهــران از حــدود 100 کیلومتــر مربــع بــه حــدود 283 کیلومتــر مربــع )نزدیــک ســه برابــر( افزایــش 
پیــدا کــرد. در نتیجــه ایــن تغییــرات، نیــاز بــه تأمیــن زیرســاخت های شــهری مثــل آب، انــرژی، شــبکه ارتباطــی، تســهیالت 
شــهری و فضاهــای خدماتــی و فراغتــی بــه یــک ضــرورت حیاتــی بــدل شــد و بــه صــور مختلــف احــداث آنهــا در برنامــه 

کاری دولــت و شــهرداری تهــران قــرار گرفــت.

۱-۳. پراکنده رویی شهرها و شهرک ها در اطراف تهران
همانطــور کــه قبــال توضیــح داده شــد، در ایــن دوره شــهر تهران شــاهد اشــباع توســعه پیوســته و توســعه ســریع شهرک ســازی 

و شهرک نشــینی در حومــه و اطــراف آن بــود.
بــه دنبــال تغییــرات سیاســی و اقتصــادی دهــه 40 بــه تدریــج بســیاری از روســتاها و آبادی هــای کوچــک نزدیــک تهــران 
بــه محله هــای شــهری تبدیــل شــدند و اغلــب بــا حفــظ پســوند »آبــاد« بــه تدریــج در پیکــر تهــران تحلیــل رفتنــد، مثــل 
محله هــای یوســف  آبــاد، جوادیــه، خانــی آبــاد، نیــروی هوایــی، قاســم آبــاد، نارمــک و غیــره. بدیــن ترتیــب  نواحــی حومــه 
شــهر رشــد یافتنــد و بافــت میانــی یــا قدیمــی شــهر را احاطــه کردنــد. ایــن نواحــی شــامل مناطــق مســکونی جدیــدی بــود 

ــدند. ــداث ش ــدرن اح ــا و شــهرک های م ــه صــورت کوی ه ــف ب ــای مختل ــا طرح ه ــه ب ک
از دهــه 1350 بــه بعــد حاشــیه های شــهر شــروع به رشــد کردنــد. در جنوب تهــران، بافت هــای خــودرو پیرامــون مجموعه های 
بــزرگ صنعتــی و تأسیســاتی نظیــر کارخانه هــا، راه آهــن، فــرودگاه و انبارهــا رو بــه توســعه نهادنــد. در دهــه بعــد گســترش 
هــای وســیع در غــرب تهــران و در حواشــی جــاده کــرج اتفــاق افتــاد. شــهرک های متعــدد از جملــه شــهرک اکباتــان، آپادانــا، 
فرهنگیــان و ... در غــرب تهــران ســاخته شــدند. بــه تدریــج تهــران بــا شــمیران از شــمال و شــهر ری از جنــوب پیونــد خــورد. 
در مرحلــه آخــر رشــد شــهر عمدتــًا در شــمال غــرب و شــمال شــرق روی داده و تــا حــدی اراضــی جنــوب غربــی شــهر نیــز 
بــه زیــر ســاخت و ســاز رفتــه اســت. در ایــن مرحلــه همــگام بــا توســعه افقــی شــهر در جهــات مختلــف، یــک تغییــر اساســی 
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در شــکل گســترش شــهر روی داد، بدیــن ترتیــب کــه رشــد پیوســته و افقــی شــهر بــا رشــدی گسســته و عمــودی همراه شــد.
در رونــد توســعه شــهر در ایــن دوره، شــبکه ارتباطــی درون شــهری و بــرون شــهری رو بــه گســترش نهــاد و نقــش موثــری 
در ســاختار کالبــدی- فضایــی و ســیمای عمومــی آن ایفــا کــرد. احــداث خیابان هــای جدیــد باعــث پیوســتگی و ادغــام بیشــتر 
بافت هــای مرکــزی شــد. احــداث بزرگراه هــای جدیــد از یــک طــرف ارتباطــات بــرون شــهری تهــران را افزایش داد و از ســوی 
ــا عبــور بزرگراه هــا از میــان بافت هــای شــهر، پیکــر یکپارچــه شــهر دچــار تجزیــه، گســیختگی و انفصــال گردیــد.  دیگــر ب
ایــن پدیــده بــه نوبــه خــود باعــث ظهــور مســائل جدیــدی مثــل جدایــی فضایــی و اجتماعــی، افزایــش آلودگــی صــدا و هــوا، 

افزایــش ناامنــی، ســلطه اتومبیــل و کاهــش حرکــت و فضاهــای پیــاده و افــت کیفیــت فضایــی و هویــت بصــری شــهر شــد.
بــا گســترش ایــن چنینــی شــهر ، ســاختار تــک مرکــزی تهــران به یــک ســاختار چنــد مرکــزی و شــبکه ای، کــه از قانونمندی 

هــای توســعه کالنشــهری اســت، تبدیــل گردید.
همچنیــن بــا تبعیــت اســتقرار صنایــع در غــرب تهــران بهتریــن اراضــی مناســب بــرای توســعه مســکونی در اشــغال صنایــع و 
شــهرک های خــودرو در آمــد. شــکل گیری منطقــه صنعتــی در غــرب تهــران بــا توجــه بــه جهــت بــاد غالــب تهــران )از جنــوب 
غربــی بــه شــمال شــرقی( یکــی از عواملــی بــود کــه شــهر را بیــش از پیــش در هجــوم آلودگی هــای ناشــی از صنایع قــرار داد. 
از ســوی دیگــر بــا اجــرای ضوابــط منطقه بنــدی و تراکم هــای مــورد نظــر طــرح جامــع، در عمــل رونــد جدایی گزینــی میــان 

شــمال و جنــوب شــهر تقویــت شــد و نابرابــری اجتماعــی بــه صــورت نابرابــری فضایــی خصلــت رســمی و آشــکار پیــدا کــرد.

۱-۴. ایجاد بسترهای قانونی الزم برای برنامه ریزی کالبدی شهرها توسط دولت 
برنامه هــا، یــا طرح هــای شــهری بــا عنوانــی کــه هــم اکنــون در کشــور متــداول اســت )یعنــی طرح هــای جامــع، هــادی و 

تفصیلــی( در ابتــدای برنامــه ســوم قبــل از انقــالب شــکل گرفــت. در دنبالــه ایــن تحــوالت:
قانــون اصــالح پــاره ای از مــواد و الحــاق چنــد مــاده بــه قانــون شــهرداری ها در اســفند 1345 بــه تصویــب رســید. در مــاده 
ــاده 98 آن، شــهرداری ها  ــه موجــب م ــود و ب ــه ضــرورت تشــکیل شــورایعالی شهرســازی اشــاره شــده ب ــون ب ــن قان 97 ای

ــد. ــه تهیــه طرح هــای جامــع شــده بودن مکلــف ب
ـــط نوســـازی  ـــی در مـــورد ضواب ـــز در ســـال 1347 تصویـــب شـــد و طـــی آن مقررات ـــون نوســـازی و عمـــران شـــهری نی قان  
شـــهری وضـــع شـــد. در مـــاده 23 قانـــون اخیـــر شـــهرداری ها موظـــف شـــدند ظـــرف ســـه ســـال از تهیـــه طـــرح 

ـــد. ـــه نماین ـــود را تهی ـــهر خ ـــی ش ـــرح تفصیل ـــع، ط جام
در اسفند سال 1351، قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.  

ـــی و  ـــام »وزارت آبادان ـــر ن ـــون تغیی ـــال 1353 قان ـــران و در س ـــهر ته ـــترش ش ـــر گس ـــارت ب ـــون نظ ـــال 1352 قان در س  
ـــای  ـــف طرح ه ـــون تعاری ـــن قان ـــب ای ـــه موج ـــید. ب ـــب رس ـــه تصوی ـــازی« ب ـــکن و شهرس ـــه »وزارت مس ـــکن« ب مس
ـــن  ـــب همی ـــه موج ـــا ب ـــد. ضمن ـــت داده ش ـــه دس ـــهر ب ـــادی ش ـــی و ه ـــع، تفصیل ـــای جام ـــرزمین و طرح ه ـــع س جام
ـــهرداری ها  ـــهری از ش ـــع ش ـــای جام ـــه طرح ه ـــار تهی ـــد و اختی ـــو ش ـــهرداری ها لغ ـــون ش ـــواد 97 و 98 قان ـــون، م قان
ـــه  ـــدی در زمین ـــت ج ـــک پس رف ـــن ی ـــد ای ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــد. ب ـــول ش ـــازی مح ـــکن و شهرس ـــه وزارت مس ـــلب و ب س

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــز ب ـــدم تمرک ع
ـــر  ـــون تغیی ـــد در قان ـــر چن ـــهرها ه ـــم ش ـــی و حری ـــدوده قانون ـــارج از مح ـــهری در خ ـــای ش ـــداث بناه ـــی اح ـــررات کل مق  
ـــارج از  ـــات در خ ـــا و تاسیس ـــداث بن ـــی و اح ـــتفاده از اراض ـــه اس ـــوط ب ـــی مرب ـــه اجرای ـــن نام ـــود، آیی ـــده ب ـــن ش ـــام تعیی ن

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ـــال 1355 ب ـــهرها در س ـــم ش ـــی و حری ـــدوده قانون مح
ـــهری  ـــای ش ـــه طرح ه ـــده دار تهی ـــل عه ـــور کام ـــه ط ـــی ب ـــای دولت ـــتگاه ه ـــم، دس ـــی پنج ـــه عمران ـــت در برنام در نهای  
ـــی  ـــام م ـــز انج ـــال متمرک ـــور کام ـــز بط ـــا نی ـــه طرح ه ـــن گون ـــب ای ـــدند. تصوی ـــان ش ـــات همس ـــرح خدم ـــاس ش ـــر اس ب
شـــد. بدیـــن ترتیـــب کـــه طرح هـــای جامـــع توســـط وزارت مســـکن و شهرســـازی و طرح هـــای هـــادی در وزارت 

ـــدند.  ـــی ش ـــب م ـــی و تصوی ـــور بررس کش
بــه کارگیــری ایــن روش هــا و جهت گیری هــا بــه طــور طبیعــی باعــث شــدند کــه طرح هــای شهرســازی کامــال بــه صــورت 
آمرانــه و بــا روش از بــاال بــه پاییــن، بــه مرحلــه اجــرا درآینــد )مهدیــزاده و دیگــران، 1385، بــه نقــل از براتــی 1390، ص 27(.

۱-۵. طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۴۹
در ســال های دهــه 1340 تهــران بــه رشــد شــتابان خــود کــه از اوایــل دوره پهلــوی آغــاز شــده بــود، ادامــه مــی 
ــرای  ــت ب ــت. مســئوالن وق ــی رف ــش م ــه پی ــدی آن بســیار ســریع و بی برنام ــت و توســعه کالب داد. رشــد جمعی
جلوگیــری از پیشــرفت ایــن وضعیــت و حــل و فصــل معضــالت ناشــی از آن، دو راهــکار ارائــه نمودنــد. راهــکار اول، 
تمرکززدایــي از تهــران و محرومیت زدایــي از ســایر مناطــق کشــور بــود. براســاس ایــن راه  حــل، بــا محدودشــدن 
اســتقرار صنایــع تــا شــعاع 120 کیلومتــري تهــران، گرایــش بــه ســرمایه گذاري در مناطــق دیگــر، جدي تــر پیگیري 
شــد. راهــکار دوم نیــز تهیــه طــرح جامــع تهــران بــود. تهیــه یــک طــرح جامع بــراي شــهر تهــران از ابتداي تشــکیل 
شــهرداري در ایــن شــهر، مــورد توجــه بــود. در ســال 1344 ســازمان برنامــه و بودجــه قــرارداد »طــرح جامــع تهران« 
را بــا مهندســان مشــاور »عبدالعزیــز فرمانفرمائیــان« بــه امضــا رســانید. مطالعــات آن در ســال 1345 شــروع و طــرح 

جامــع شــهر در ســال 1349 بــه تصویــب رســید. 
مطالعــات طــرح جامــع اول تهــران زمانــي شــروع شــد کــه ایــن شــهر در ســال 1345 حــدود 180 کیلومتــر مربــع 
وســعت و نزدیــک 3 میلیــون نفــر جمعیــت داشــت. در ایــن طــرح، بــراي ســال 1370 )افــق طــرح( محــدوده اي 
بــه وســعت 650 کیلومتــر مربــع و جمعیتــي حــدود 5.5 میلیــون نفــر پیــش بینــی شــده بــود. در طــرح جامــع 
اول، قــرار بــود تراکــم جمعیــت تهــران از حــدود 150 نفــر بــه حــدود 90 نفــر در هکتــار کاهــش یابــد و بــه ازاي 
هــر نفــر حــدود 55 متــر مربــع انــواع خدمــات در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن مقــرر شــد گســترش شــهر تهــران 
بــه ســمت غــرب صــورت گیــرد. ایــن طــرح از ســال 1349 تــا 1357 )زمــان بــه ثمــر رســیدن انقــالب اســالمي(، 

مبنــاي هدایــت توســعه تهــران بــود.
در تحلیل هــاي ایــن طــرح جامــع، هــدف ایــن بــود کــه جمعیــت شــهر تهــران در حــد 5.5 میلیــون نفــر محــدود 
شــود. ایــن رویکــرد تحدیــد جمعیــت شــهر تــا ســقف مــورد نظــر بــه منظــور حفـــ تناســب بیــن پایتخــت و دیگــر 
ــن  ــر ای ــي و اقتصــادي آن ب ــاي اجتماع ــي رونده ــي شــهر و پیش بین ــاي مال ــام رویکرده ــود و تم ــاط کشــور ب نق
اســاس در طــرح جامــع پیش بینــی شــده بــود. از ســوي دیگــر یکســري تحدیداتــي نیــز از نظــر اقتصــادي بــراي 
شــهر تهــران از ســوي دولــت در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه هــدف آن تمرکززدایــي از شــهر در بلندمــدت و انتقــال 
ــاور از  ــاي مش ــده در پیش بیني ه ــي تعیین کنن ــوان عامل ــه عن ــز ب ــر نی ــن ام ــود. ای ــتان ها ب ــه شهرس ــرمایه ب س
وضــع آینــده تهــران نقــش داشــته اســت. بــر ایــن اســاس در اولیــن طــرح جامــع شــهر تهــران، هیچگونــه اولویتــي 
ــه نشــد. در مراحــل  ــدي در شــهر در نظــر گرفت ــاي تولی ــع و ســایر طرح ه ــراي ســرمایه گذاري وســیع در صنای ب
اولیــه طــرح جامــع تهــران، اولویــت ســرمایه گذاري در امــر مســکن، آمــوزش ابتدائــي، تاســیس مغازه هــاي محلــي، 
خدمــات اولیــه بهداشــتي، ایجــاد فضاهــاي بــاز تفریحــي و تاســیس وســیله حمــل و نقــل ســریع الســیر بــوده اســت. 
ــذاري  ــرمایه گ ــي و س ــش عموم ــي، بخ ــش خصوص ــق بخ ــود از طری ــرار ب ــا ق ــن طرح ه ــراي ای ــرمایه گذاري ب س

خارجــي انجــام شــود. 

۱-6. علل عدم تحقق طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۴۹
طــرح جامــع تهــران کــه اولیــن ســند راهبــردی شــهر تهــران بــود، همــواره محــل مجــادالت کارشناســی فراوانــی 
ــی و  ــتگاه های متول ــن دس ــر بی ــالف نظ ــود. اخت ــران ب ــهرداری ته ــاری و ش ــازی و معم ــورای عالی شهرس ــن ش بی
تــوام شــدن بــا انقــالب اســالمی و آغــاز جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1359، ســند راهبــردی اول طــرح جامــع 

۵۳
-۵

ره۴
شما

۵۳
-۵

ره۴
شما

۱2۱۳



ــرد. ــگ ک را کم  رن
در بازگشــت بــه گذشــته مــی تــوان گفــت طــرح جامــع اول به اهــداف اساســی خود کــه عبــارت بــود از تمرکززدایی 
از تهــران، تحدیــد جمعیــت آن و گســترش شــهر در ســمت غــرب ناموفــق بــود. در واقــع صنایــع بــزرگ در غــرب 
تهــران و در امتــداد جــاده تهران-کــرج اســتقرار یافتنــد و بــا توجــه بــه جهــت وزش بادهــای غربی-شــرقی، موجــب 
آلودگــی بیــش از پیــش تهــران شــدند. شــهر کــرج تحــت تاثیــر تقاضــای اراضــی شــهری و مســکن در شــهر تهــران، 
ــت  ــد. محدودی ــکل گرفتن ــران ش ــراف ته ــددی در اط ــاری متع ــهرک های اقم ــت و ش ــد یاف ــاال رش ــرعت ب ــا س ب
اســتقرار صنایــع در شــعاع 120 کیلومتــری تهــران موجــب رونــق شــهرک های صنعتــی در قــم، قزویــن و ســمنان 
شــد و در عیــن حــال مانــع از گســترش صنایــع بــزرگ در اطــراف تهــران نگردیــد. مشــکل ترافیکــی شــهر تهــران 
در دوران 1357-1345 تشــدید شــد و حمــل و نقــل کارآمــد عمومــی در شــهر شــکل نگرفــت. تراکــم جمعیــت در 
ــه جــای کاهــش، افزایــش یافــت و ســرانه های خدماتــی مــورد  شــهر تهــران برخــالف پیش بینــی طــرح جامــع ب

نظــر طــرح جامــع کــه بــا گشاده دســتی پیش بینــی شــده بــود تحقــق نیافــت.
در ایــن دوران، تقســیم پهنــه تهــران بــه دو محــدوده قانونــی و خــارج از محــدوده باعــث ظهــور مســائل تــازه ای 
ــب اراضــی  ــر مجــاز، توســعه حاشیه نشــینی، اســکان غیررســمی و تخری ــن، ســاخت و ســاز غی ــی زمی ــل گران مث
کشــاورزی گردیــد. بــه گــزارش نشــریه »اقتصــاد ایــران«، نخســتین طــرح جامــع تهــران، تصویــري از شــکل گیري 
ــان( و  ــت در آن زم ــر جمعی ــزار نف ــدود 40 ه ــا ح ــرج )ب ــد ک ــران، مانن ــون ته ــت در پیرام ــاي پرجمعی کانون ه

اسالمشــهر و قرچــک نداشــت.
در تحلیل علل عدم تحقق طرح جامع اول تهران باید به نکات چندی به شرح زیر اشاره شود:

ـــی از  ـــر نیروهای ـــت تاثی ـــران تح ـــتان ته ـــهری در اس ـــه کالنش ـــکل گیری منطق ـــران و ش ـــهر ته ـــریع ش ـــد س ـــد رش فراین  
ـــدودی  ـــداد مع ـــی در تع ـــد اقتصـــادی و صنعت ـــای رش ـــز سیاســـی و اداری در کشـــور، اتخـــاذ سیاســـت قطب ه ـــل تمرک قبی
ـــتایی و  ـــق روس ـــد در مناط ـــتغال و درآم ـــد اش ـــای جدی ـــدان فرصت ه ـــور و فق ـــت کش ـــد جمعی ـــهری، رش ـــز ش از مراک
ـــرزمین  ـــش س ـــاله آمای ـــه مس ـــی ب ـــه پنجـــم عمران ـــژه در برنام ـــه وی ـــران ب ـــت ای ـــد دول ـــر چن ـــود. ه شـــهرهای کوچـــک ب
ـــردارد. بدیهـــی  ـــه ب ـــن دو برنام ـــری در اجـــرای ای ـــا هرگـــز نتوانســـت گام هـــای موث و عـــدم تمرکـــز اداری توجـــه کـــرد، ام
ـــی را  ـــه ای مناســـب در حـــوزه توســـعه اقتصـــادی مـــی توانســـت پیامدهای ـــی و منطق ـــدان یـــک سیاســـت مل اســـت کـــه فق
ـــه  ـــرای مقابل ـــزار الزم ب ـــد اب ـــی فاق ـــع و تفصیل ـــای جام ـــه طرح ه ـــد ک ـــته باش ـــور داش ـــهری کش ـــای ش ـــرای کانون ه ب

ـــد. ـــا بودن ـــا آنه ب
اشـــتباه مشـــاور در تعییـــن محـــدوده بـــزرگ بـــرای توســـعه آتـــی شـــهر، هدف گـــذاری غیـــر واقع بینانـــه آن بـــرای   
ـــز  ـــاز( نی ـــاخت و س ـــررات س ـــزار مق ـــک اب ـــا کم ـــهر )ب ـــت ش ـــم جمعی ـــش تراک ـــی و کاه ـــای خدمات ـــرانه ه ـــش س افزای

ـــم آورد.  ـــهر فراه ـــه ش ـــتر را ب ـــت بیش ـــذب جمعی ـــکان ج ـــال ام عم
عـــدم اقـــدام عاجـــل از ســـوی دولـــت بـــرای گســـترش حمـــل و نقـــل عمومـــی در شـــهر، اهتمـــام دولـــت بـــه   
ـــداث  ـــه اح ـــل ب ـــی کام ـــی توجه ـــره ب ـــن و باالخ ـــت بنزی ـــی نســـبی قیم ـــازی در کشـــور، ارزان ـــت خودروس گســـترش صنع

پارکینگ هـــای عمومـــی در شـــهر مزیـــد بـــر علـــت شـــد و گـــره کـــور ترافیـــک شـــهری را محکـــم تـــر کـــرد.
ـــی  ـــی دولت ـــترش بوروکراس ـــردم و گس ـــرانه م ـــد س ـــش درآم ـــب افزای ـــت در دوره 1356-1353 موج ـــت نف ـــش قیم افزای  

ـــود. ـــذار ب ـــر گ ـــن دوره تاثی ـــه آن در ای ـــران و حوم ـــهر ته ـــه ش ـــتر ب ـــت بیش ـــذب جمعی ـــر ج ـــن ب ـــد و ای ش
باالخــره بــا فــرا رســیدن انقــالب اســالمی در ســال 1357 و آغــاز جنــگ در مهــر مــاه ســال 1359، شــیرازه امــور مملکــت 

بــرای یــک دهــه از هــم پاشــید و نظــم قانونــی موجــود و قواعــد شــهری در ایــن فضــا، محلــی بــرای اجــرا نداشــت.

ــب  ــه و تصوی ــالب و تهی ــد از انق ــران در دوره بع ــهری ته ــه ش ــکل گیری مجموع 2- ش
طــرح ســاماندهی و طــرح مجموعــه شــهری تهــران

رشــد جمعیــت شــهر تهــران کــه در دوره 1355-1335 همــواره بیشــتر از نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در کشــور بــود، در دوره 
)1390-1355(، ســیر نزولــی پیمــود و کمتــر از آن شــد. بــه رغــم ایــن تحــول، در ایــن دوره بــر جمعیــت شــهر تهــران بــه 
میــزان 3763 هــزار نفــر افــزوده شــد و در ســال 1390 جمعیــت ایــن شــهر بــه 8293 هــزار نفــر رســید )مرکــز آمــار ایــران، 

نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن، ســال های مختلــف(.
ــه  ــا ایــن وصــف بایــد توجــه کــرد کــه شــهرهای اقمــاری تهــران رشــد ســریع جمعیتــی را در دوره بعــد از انقــالب تجرب ب
ــر 2.5  ــغ ب ــوه( بال ــروز ک ــه اســتثنای فی ــع در شهرســتان تهــران )ب ــت 11 نقطــه شــهری واق ــد. در ســال 1390 جمعی کردن
میلیــون نفــر مــی شــد. کــه از آن میــان جمعیــت ســه شــهر بهارســتان، شــهریار و ورامیــن بــر روی هــم بــه نزدیــک 1.5 
میلیــون نفــر مــی رســید )مرکــز آمــار ایــران نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1390(. بدیــن ترتیــب شــکل گیری 
مجموعــه شــهری یــا منطقــه کالن شــهری تهــران کــه قبــل از انقــالب اســالمی آغــاز شــده بــود، در دوره بعــد از انقــالب 

ــت.  ــود گرف ــه خ ــیع تری ب ــاد وس ابع
نکتــه در اینجــا اســت کــه در دهــه اول انقــالب، رشــد ســریع جمعیــت کشــور همزمــان بــود بــا رکــود تورمــی طوالنــی مــدت 
و در دوره 1390-1355 حتــی قبــل از تشــدید تحریم هــای بین المللــی، تولیــد ناخالــص ســرانه در کشــور کاهــش یافــت. در 
ایــن وضعیــت، فقــر و نابرابــری توزیــع درآمدهــا، بــه رغــم سیاســت های حمایتــی دولــت نمــی توانســت در مقیــاس گســترده 

کاهــش یابــد. یکــی از سیاســت های دولــت در دهــه اول انقــالب تامیــن مســکن اقشــار فرودســت شــهری بــود.
توســعه اقتصــاد غیررســمی در چنیــن وضعیتــی گویــای محیــط نامســاعد کســب و کار و پــر هزینــه بــودن مقــررات دولتــی 
ــای  ــه هزینه ه ــود ک ــی ش ــای اقتصــادی م ــروه از فعالیت ه ــامل آن گ ــود. »اقتصــاد غیررســمی ش ــرای شــهری ب ــرای فق ب
بوروکراســی را نادیــده مــی گیرنــد و از منافــع و حقــوق منــدرج در قوانیــن و قواعــد اداری پوشــش دهنــده روابــط مالکیــت، 
صــدور پروانــه بازرگانــی، قراردادهــای کارگــری، خســارات، نظــام هــای اعتبــار مالــی و تامیــن اجتماعــی، محــروم مــی شــوند. 
معیــار خالصــه بــرای اقتصــاد غیررســمی، درآمــد تولیــد شــده توســط کارگــزاران اقتصــادی اســت کــه بــه طــور غیررســمی 

ــگ، 1990، ص 991-992(. ــد« )فی ــل می کنن عم
ــتغال  ــه کل اش ــر و تقســیم آن ب ــج نف ــر پن ــای زی ــایر کارگاه ه ــردی، شــرکت های غیررســمی و س ــای ف ــع کارگاه ه ــا جم ب
کارگاه هــای اســتان تهــران، رقــم نســبت اشــتغال غیررســمی کارگاه هــای کوچــک اســتان تهــران، 38 درصــد بــه دســت می آید 
کــه تقریبــا مشــابه بــا رقــم نســبت اشــتغال غیررســمی شــهر تهــران )37درصــد( اســت. محــل اســتقرار اغلــب کارگاه هــای 
غیررســمی، محــالت قدیمــی و فقیرنشــین شــهر اســت. هــر چنــد آمــار مدونــی در دســت نیســت بــه نظــر می رســد تراکــم 
ایــن کارگاه هــا در بافت هــای فرســوده بیشــتر از ســایر بافت هــای شــهری باشــد. معمــوال سیاســت دولــت و شــهرداری تهــران 
ــا کارگاه هــای غیــر مجــاز خانگــی فعالیــت  ــه صــورت مغازه هــای کوچــک ی ــا صاحبــان ایــن کارگاه هــا کــه ب در برخــورد ب
دارنــد، بــاز دارنــده اســت. ایــن سیاســت نــه تنهــا کمکــی بــه اقتصــاد شــهر نمی کنــد، بلکــه فقــرای شــهری را از دسترســی 

ــه شــغل و درآمــد محــروم می کنــد. ب
در وضعیتــی کــه شــاهد پراکنده رویــی نقــاط شــهری در اطــراف تهــران بــه رغــم تمهیــد موانــع قانونــی بــرای آن هســتیم، 
نمی تــوان طــرح جامــع و تفصیلــی شــهر را بــدون توجــه بــه تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در منطقــه بالفصــل آن 

ــرد.  ــم ک ــد، تنظی رخ می ده

2-۱. توسعه بی ضابطه مجموعه شهری تهران در دهه اول انقالب
ــه ماهیــت شــورمند انقــالب برمــی گشــت کــه نفــی گذشــته را طلــب  بخشــی از مشــکالت اداره شــهر پــس از انقــالب، ب
ــرای آینــده نداشــت، در ایــن چشــم انداز، سرنوشــت تهــران نیــز بــه دســت  می کــرد و تصویــر روشــن و برنامــه ای معلــوم ب
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تقدیــر ســپرده شــد.
در ســال های اول انقــالب، بــه دلیــل از هــم پاشــیدگی دســتگاه دولــت، نظــام اقتصــادی و ســازمان مدیریــت شــهری کشــور، 
ــی«  ــوای »مسکن ســازی انقالب ــر ل ــه زی ــاز بی روی ــی ساخت وس ــد و نوع ــه درآم ــه صــورت هرج و مرج طلبان ــران ب توســعه ته
ــب  ــات و تخری ــع و خدم ــاز صنای ــتقرار غیرمج ــینی، اس ــل حاشیه نش ــه مث ــعه بی روی ــوارض توس ــه ع ــت و در نتیج رواج یاف

محیــط زیســت تشــدید گردیــد. 
از مهمتریــن عوامــل موثــر در نحــوه توســعه کالبــدی- فضایــی تهــران در ســال های نخســت انقــالب می تــوان بــه مــوارد 

زیــر اشــاره کــرد:
فروپاشی برنامه ریزی و مدیرت تهران در جریان انقالب،  

متوقف شدن فعالیت های زیرساختی و سرمایه گذاری های بزرگ در تهران،  
کاهش شدید مهاجرت به شهر تهران و افزایش مهاجرت به نواحی اطراف آن،  

رشد سریع شهرها، شهرک ها و روستاها در حومه تهران )توسعه ناپیوسته(.  
در ایــن دوره تمامــی ضوابــط و آیین نامه هــای نظــارت بــر توســعه تهــران عمــاًل بی اعتبــار شــد و رشــد بی رویــه در تمامــی 
جهــات شــهر رو بــه گســترش نهــاد. بــه دنبــال ایــن نابســامانی ها در ســال 1358 قســمتی از محــدوده 25 ســاله در غــرب 
تهــران از مــرز محــدوده 5 ســاله تــا مســیل رودخانــه کــن بــه نــام محــدوده آزاد اعــالم شــد و زیــر اشــغال ساخت وســازهای 
جدیــد قــرار گرفــت. امــا حــدود ایــن اراضــی آزاد شــده تــا ســال 1360 از مســیل رودخانــه کــن نیــز تجــاوز کــرد و تــا اراضــی 
لتمــال کــن ادامــه یافــت و کل منطقــه شــمال غربــی تــا نزدیکــی جنــگل چیتگــر را در برگرفــت. در ادامــه ایــن رونــد، واگذاری 
زمیــن بــه تعاونی هــای مســکن و ایجــاد شــهرک های مســکونی جدیــد بــه یــک شــیوه رایــج توســعه شــهری بــدل شــد. در 
همیــن دوره گســترش و اســتقرار صنایــع غیــر مجــاز در اطــراف تهــران، افزایــش ســریع کاربــری نظامــی و رشــد حومه نشــینی 
و حاشینه نشــینی بــه تشــدید روندهــای منفــی توســعه شــهری کمــک کــرد. بــا اشــباع ظرفیــت طبیعــی بســتر تهــران، توســعه 
ناپیوســته پیرامونــی بــه شــکل غالــب توســعه فضایــی آن تبدیــل گردیــد. پدیــده ای کــه بــه تغییــر ســاختار فضایــی- کالبــدی 
تهــران و پیدایــش مجموعــه شــهری تهــران منجــر شــد. ایــن امــر باعــث انتقــال مســائل و مشــکالت شــهری تهــران بــه 

سراســر منطقــه پیرامونــی در ابعــاد وســیع تر گردیــد.

2-2. فروش تراکم و توسعه عمودی شهر تهران بعد از جنگ ایران و عراق
ــود،  ــدا کــرده ب ــادی پی ــرات بنی ــا قبــل از انقــالب، تغیی در دهــه دوم انقــالب اگــر چــه نظــام سیاســی کشــور در مقایســه ب
ولــی نظــام شهرســازی و مدیریــت شــهری کشــور تغییــر اساســی پیــدا نکــرد و روال برنامه ریــزی متمرکــز و آمرانــه )دولتــی، 
بخشــی و از بــاال بــه پاییــن( همچنــان ادامــه یافــت. در ایــن شــرایط نهادهــای مســئول توســعه و عمــران تهــران نتوانســتند 
بــه یــک برنامــه جامــع توســعه مدیریــت یکپارچــه دســت یابنــد و ناگزیــر تهــران در معــرض یــک رشــته اقدامــات اصالحــی، 

مقطعــی و پراکنــده قــرار گرفــت کــه بــا افــت و خیزهــا و آزمــون و خطاهــای بســیار همــراه بــوده اســت. 
ــد توســعه عمــودی شــهر، همزمــان  یکــی از جلوه هــای توســعه شــهری تهــران در ســال های پــس از انقــالب، تشــدید رون
ــر سیاســت های مدیریــت شــهری، افزایــش  ــا تغیی ــی دهــه 60 ب ــا توســعه افقــی و ناپیوســته آن اســت. در ســال های پایان ب
شــدید قیمــت زمیــن و مســکن، رواج فرهنــگ آپارتمــان نشــینی، رشــد ســریع ســرمایه گذاری و تکنولــوژی در ســاخت و ســاز 
و غیــره، گرایــش بــه توســعه عمــودی شــدت یافــت. در نتیجــه در غیــاب یــک طــرح جامــع توســعه همــه جانبــه و اتخــاذ 
سیاســت فــروش تراکــم، مــوج جدیــد بلنــد مرتبــه ســازی و بــرج ســازی و بــرج نشــینی بــه یــک پدیــده فراگیــر در تهــران 
تبدیــل شــد. بــه طــوری کــه از یک ســو در طــول یــک دهــه ســیمای عمومــی تهــران تغییــر اساســی پیــدا کــرد و از ســوی 
دیگــر عــوارض ناشــی از توســعه بی برنامــه و بی رویــه عمــودی در تهــران بــه صــورت مشــکالت زیســت محیطــی، تشــدید 
نابرابــری اجتماعــی و تشــدید نابســامانی در اقتصــاد زمیــن و مســکن بــه مســائل پیشــین اضافــه شــد. به همیــن دلیــل از اوایل 

دهــه 1380 موضــوع تراکــم ســاختمانی و فــروش تراکــم در تهــران بــه یــک موضــوع مهــم سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و 
برنامه ریــزی در ســطح ملــی بــدل گردیــد.

در همیــن دوره رونــد شهرک ســازی و شهرک  نشــینی چــه بــه صــورت بــا برنامــه و چــه بــه صــورت خــود رو و بــی برنامــه 
بــه یــک پدیــده فراگیــر در ســطح اســتان تهــران تبدیــل شــد، در حوالــی دهــه 1360 تعــداد شــهرک پیرامونــی تهــران بــه 
حــدود 70 شــهرک و در اواســط دهــه 1370 بــه حــدود 200 شــهرک رســید کــه اغلــب آنهــا بــه صــورت خــود رو و بی برنامــه 

بــه وجــود آمــده بودنــد.
همــراه بــا رشــد جمعیــت و توســعه کالبــدی- فضایــی منطقــه تهــران، ضرورتــًا بــار دیگــر ســاختار تقســیمات درونــی شــهر 
تهــران و ســازمان اداری- سیاســی پیرامــون آن دســتخوش تغییــر گردیــد. دو ســال پــس از انقــالب یعنــی در ســال 1359 
تغییــر چشــمگیری در ســاختار اداری و تقســیمات داخلــی شــهر تهــران بــه وجــود آمــد و مســاحت آن از حــدود 283 کیلومتــر 
مربــع بــه 570 کیلومتــر مربــع افزایــش یافــت و تعــداد مناطــق شــهرداری بــه یکبــاره از 12 منطقــه بــه 20 منطقــه رســید. بــه 
دنبــال ایــن رونــد در ســال 1370 بــر اســاس طــرح ســاماندهی تهــران محــدوده شــهر بــه حــدود 750 کیلومتــر مربــع افزایــش 
یافــت و دو منطقــه جدیــد شــهرداری )21 و 22 در غــرب تهــران( بــه آن اضافــه شــد. بــه ایــن ترتیــب ســازمان اداری شــهر 

تهــران هــم از نظــر ابعــاد فضایــی و هــم از نظــر وظایــف و تشــکیالت ســازمانی گســترش بســیار پیــدا کــرد.

2-۳. برنامه ها و طرح های توسعه شهری در این دوره
ــا  ــد، ام ــود آم ــه وج ــی ب ــع، تحوالت ــای جام ــژه طرح ه ــه وی ــزی شــهری و ب ــه برنامه ری ــالب، در زمین ــد از انق ــد بع ــر چن ه
چارچــوب کلــی ایــن طرح هــا بــدون تغییــر باقــی مانــد. در ســال 1363، بــا توجــه بــه انتقاداتــی کــه از محتــوای طرح هــای 
جامــع و تفصیلــی، روش تهیــه، بررســی و تصویــب آنهــا، همچنیــن مســائل اجرایــی طرح هــای مذکــور بــه عمــل آمــده بــود، 
ــام جدیــد تحــت عنــوان  ــا ن اهــداف و عناویــن مطالعــات و شــرح خدمــات و وظایــف مربــوط بــه تهیــه طرح هــای جامــع ب
»طرح هــای توســعه و عمــران و حــوزه نفــوذ شــهری« تصویــب شــد کــه عنــوان ســند قانونــی مصــوب آن شــرح خدمــات 

تیــپ 12 نــام گرفــت )ســازمان برنامــه و بودجــه، 1369(. در ایــن شــرح خدمــات بــه چنــد موضــوع زیــر توجــه شــده بــود:
ــات  ــه شــد و شــرح خدم ــه پرداخت ــه صــورت همــه جانب ــوذ ب ــه مســائل توســعه و عمــران شــهر و حــوزه نف اواًل- ب
برنامه هــای توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و کالبــدی را در بــر گرفــت )پیوســت شــماره 3 شــرح خدمــات تیــپ 12(. در 
ایــن شــرح خدمــات بــه بررســی و شــناخت روســتاهای واقــع در حــوزه نفــوذ شــهرها و تحلیــل روابــط متقابــل شــهر 

ــا روســتاهای مذکــور، تهیــه طــرح و برنامه هــای الزم بــرای آنهــا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. ب
ثانیــًا- در شــرح خدمــات مذکــور مقــرر شــد بعــد از تهیــه طــرح تفصیلــی، نقشــه جزییــات شهرســازی بــا دیــد طراحــی 
شــهری نیــز تهیــه شــود. هــدف از تهیــه نقشــه جزئیــات شهرســازی ایــن بــود کــه بــا ایجــاد فضاهای شــهری مناســب 

بــه هویــت شــهری و ســیما و منظــر مطلــوب در شــهر نیــز پرداختــه شــود )پیوســت شــماره 5 قــرارداد تیــپ 12(.
ــه طــور مســتمر در شــهر حضــور داشــته باشــند و  ــًا- در ایــن شــرح خدمــات پیشــنهاد شــد مهندســان مشــاور ب ثالث
ضمــن آن کــه برنامه هــای 5 ســاله و ســالیانه عمرانــی شــهر بــر اســاس پیشــنهادات طــرح تفصیلــی را تهیــه می کننــد، 
نســبت بــه تهیــه نقشــه هــای جزییــات شهرســازی و بررســی پیشــنهادات تغییــر در طــرح تفصیلــی نیــز اقــدام و بــه 
تجدیــد نظــر در طرح هــا و برنامه هــای ارائــه شــده در طرح هــای توســعه و عمــران در مقاطــع زمانــی معیــن بپردازنــد 

)ماجــدی، پاییــز ســال 1391، ص 17-26(.
ــی شــهر و فعالیت هــای  ــر اجــرای طــرح توســعه و عمــران شــهر و برنامــه 5 ســاله عمران رابعــًا- موضــوع نظــارت ب

عمرانــی حــوزه نفــوذ آن مــورد توجــه قــرار گرفــت )پیوســت شــماره 6 قــرارداد تیــپ 12(.
ــق  ــود و مطاب ــه شــده ب ــر تهی ــزار نف ــا 250 ه ــت 100 ت ــا جمعی ــرای شــهرهای ب ــپ ب ــرارداد تی ــن ق ــه ای ــی اســت ک گفتن
توضیحــات ارائــه شــده در آن بــرای کالنشــهرها الزم بــود شــرح خدمــات مــورد اصــالح قــرار گیــرد. هــر چنــد طرح هــای 
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توســعه و عمــران شــهر و حــوزه نفــوذ بــرای بســیاری از شــهرهای کشــور بــر اســاس شــرح خدمــات مــورد اشــاره تهیــه شــد، 
ــر  ــرادت وارد ب ــف، ای ــل مختل ــه دالی ــه کار بســته نشــد و ب ــورد کالنشــهرها ب ــن چارچــوب در م ــه نظــر می رســد ای ــا ب ام

ــد. ــی مان ــر جــا باق ــا ب ــان پ ــی همچن طرح هــای جامــع و تفصیل
از جملــه تحــوالت دیگــری کــه در زمینــه طرح هــای شــهری در دهــه هــای 1360 و 1370 رخ داد می تــوان بــه مــوارد زیــر 

اشــاره کــرد:
ـــزرگ  ـــهرهای ب ـــون ش ـــد در پیرام ـــهرهای جدی ـــداث ش ـــازی و اح ـــای آماده س ـــرای طرح ه ـــه و اج ـــال 1364، تهی در س  

ـــد. ـــول گردی ـــور معم ـــزی کش ـــام برنامه ری ـــف در نظ ـــمی و موظ ـــی رس ـــوان فعالیت ـــه عن ب
ـــوات،  ـــم از م ـــهری اع ـــی ش ـــه در آن اراض ـــید ک ـــب رس ـــه تصوی ـــهری ب ـــن ش ـــون زمی ـــال 1366، قان ـــب آن در س متعاق  

ـــد.  ـــف ش ـــر تعری ـــر و دای بای
ـــرح  ـــاره ط ـــق درب ـــال تحقی ـــان س ـــت و در هم ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــتان در دس ـــع شهرس ـــرح جام ـــه ط ـــال 1370 تهی در س  
ـــه  ـــد ک ـــاز ش ـــازی آغ ـــکن و شهرس ـــاری وزارت مس ـــازی و معم ـــات شهرس ـــز مطالع ـــد مرک ـــران در واح ـــی ای ـــدی مل کالب

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ـــران 1400 ب ـــه کالن ای ـــوب برنام ـــال 1376 در چارچ در س

2-۴. طرح جامع ساماندهی شهر تهران مصوب سال ۱۳7۱
بعــد از انقــالب طــرح جامــع تهــران بــه کنــار نهــاده شــد. باالخــره دوره 25 ســاله طــرح جامــع تهــران کــه از ســال 
1347 شــروع شــده بــود، در ســال 1372 خاتمــه یافــت. وزارت مســکن و شهرســازي از ســال 1365 تهیــه طــرح جامع 
ــه طــرح »حفـــ و ســاماندهي شــهر تهــران« را جهــت  ــرار داد. ایــن وزارتخان دوم را در برنامه هــاي کاري خــود ق
روزآمــد کــردن نقشــه طــرح جامــع اول و بــر طــرف کــردن مشــکالت اساســي شــهر تهیــه کــرد. مطالعــات طــرح 
ســاماندهي تهــران کــه در ســال 1371  در شــوراي عالي شهرســازي و معمــاري ایــران بــه تصویــب رســید، حاکــي 
از محدودیــت توســعه پیوســته تهــران و کمبــود زمیــن در خصــوص تأمیــن ســرانه های خدماتــي ســاکنین شــهر 
بــوده اســت. در همیــن زمینــه سیاســت طــرح ســاماندهي بــر دو اصــل عمــده متکــي بــود: اول هدایــت برنامه هــاي 
فضائــي شــهر بــه الگــوي مــورد نظــر طــرح و دوم انجــام یکســري برنامه هــاي تحدیــد جمعیــت )جهــت محــدود 

کــردن جمعیــت در حــد 7650000نفــر(. ایــن دو اصــل بــر تمامــي برنامه ریزي هــاي طــرح ســایه افکنــده اســت.
در طــرح جامــع دوم، محــدوده تهــران و شــبکه راه هــای اصلــی آن کمابیــش همــان محــدوده و شــبکه طــرح جامــع 
ــرای تهــران پنــج حــوزه )شــمال، شــرق، جنــوب،  ــه جــای ده مرکــز منطقــه ای در ایــن طــرح ب ــود. ولــی ب اول ب
غــرب و مرکــز( و بــرای هــر حــوزه مرکــزی در نظــر گرفتــه شــد. در ایــن طــرح ســرانه خدمــات شــهر بــه 32 متــر 

مربــع تقلیــل یافــت.
هــر چنــد در طــرح جامــع دوم، رشــد شــهرهایی ماننــد کــرج، اسالمشــهر و قرچــک در اطــراف شــهر تهــران مــورد 
توجــه قــرار گرفــت، امــا  در ایــن طــرح بــدون توجــه بــه شــهرها و آبادی هــای موجــود، ایجــاد 5 شــهر جدیــد در 

اطــراف تهــران توصیــه شــده بــود.
یکــي از مهمتریــن مشــکالت شــهري کــه مــورد مطالعــه ایــن طــرح قــرار گرفــت، فقــدان ســاز و کارهــاي ضــروري 
بــراي بــه حرکــت واداشــتن منابــع غیردولتــي بود. بــا قطــع کمک هاي دولــت و تأکیــد بــر خودکفایــي و خودگرداني 
شــهرداري تهــران، مقــرر شــد کــه اعتبــارات مــورد نیــاز بــراي نوســازي ســریع تهــران از محــل فــروش تراکــم و 
معاملــه بــا مالــکان در نحــوه اســتفاده از اراضــی فراهــم شــود. ایــن سیاســت بــا پایــان یافتــن جنــگ ایــران و عــراق 
و شــروع دوران ثبــات و بازســازي، مبنــاي کار قــرار گرفــت و بدیــن ترتیــب طــرح مصــوب ســاماندهي )1371( نیــز 

ــته شد. کنارگذاش
فــروش تراکــم و توافــق بــا مالــکان، شــیوهایی بــود کــه در زمانــي کوتــاه بــراي شــهرداري امــکان احــداث بزرگراه ها، 

نظافــت شــهر، زیباســازي آن و توســعه فضاهــاي ســبز و تأمیــن خدمــات شــهری را فراهم ســاخت. در واقــع تحوالت 
کالبــدي و نحــوه اســتفاده از اراضــي در شــهر تهــران در طــي دوره طــرح جامــع دوم بــر مبنــاي توافــق شــهرداري با 
مالــکان زمیــن و مســتغالت و فــروش تراکــم مــازاد ســاختماني بــود. اســتمرار در شــیوه یاد شــده، باعــث بي اعتباري 
ــروش تراکــم و  ــه درآمدهــاي حاصــل از ف ــه شــهرداري ب ــون، برنامــه و طــرح، وابســتگي عمیــق و همــه جانب قان

همچنیــن نــزول فوق العــاده و مســتمر و نگران کننــده کیفیــت و کارایــي محیــط شــهر شــد.
در طــرح ســال 1371 تمرکززدایــي از اختیــارات مالــي شــهرداري مرکــز مطــرح بــوده اســت. نکتــه قابل توجــه آن که 
تــا زمــان تهیــه ایــن طــرح هیچگونــه ارگان مردمــي اعــم از شــوراي اســالمي یــا انجمــن شــهر در نظــام تشــکیالتي 
و کنترلــي شــهرداري وجــود نداشــت. بــا وجــودي کــه قانــون تشــکیالت شــوراهاي اســالمي در آذرمــاه 1361 بــه 
تصویــب رســید، امــا شــرایط جنگــي مانــع از تشــکیل شــوراهاي اســالمي و ســپردن کار بــه دســت مــردم می شــد. 

2-۵. طرح مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳8۱
ــون شــهر و نواحــی حاشیه نشــین آن در  ــروز تنش هــای اجتماعــی در پیرام ــوازات تشــدید مشــکالت شــهر تهــران، ب ــه م ب
ســال 1373، توجــه مســئوالن بــه پیرامــون تهــران و ســایر کالنشــهرهای کشــور جلــب شــد. طــی ســال های 1345-1375، 
جمعیــت پیرامــون تهــران )شــهرها و آبــادی هــای واقــع در اســتان تهــران( از حــدود 700 هــزار نفــر بــه بیــش از ســه و نیــم 
میلیــون نفــر رســید. مجموعــه کــرج، شــهریار، ماهدشــت و آبادی هــای میــان آنهــا بــا جمعیتــی در حــدود 1.5 میلیــون نفــر 
ــان آنهــا در جنــوب غــرب  ــم و آبادی هــای می ــاط کری در غــرب تهــران، مجموعــه اسالمشــهر، مهاجــر شــهر، گلســتان، رب
تهــران )محــور ســاوه( بــا جمعیتــی حــدود 600 هــزار نفــر. مجموعــه قرچــک، ورامیــن، پیشــوا )محــور ورامیــن( و پاکدشــت، 
فرون آبــاد، خاتون آبــاد )محــور خــاوران( و آبــادی هــای میــان آنهــا بــا جمعیتــی در حــدود 500 هــزار نفــر و چندیــن مجموعــه 

پــر جمعیــت دیگــر تــا ســال 1375 در پیرامــون تهــران شــکل گرفــت.
ــد، حاصــل اســکان غیررســمی گــروه هــای محــروم و کــم  ــه تهــران بودن ــه شــدت وابســته ب اغلــب ایــن کانون هــا کــه ب
درآمــدی بودنــد کــه بــا شــرایط بســیار بــد اقتصــادی و اجتماعــی و کمبودهــای متعــدد در زمینــه تاسیســات و تســهیالت و 

ــد. ــراوان بودن ــای ف ــار ناهنجاری ه ــی، دچ ــات اجتماع ــتغال و خدم ــات اش ــهری و امکان ــاخت های ش زیرس
بدیهــی اســت کــه تهــران نمی توانســت در محاصــره ایــن حجــم عظیــم جمعیــت، بــا محرومیت هــا و کمبودهــای فــراوان، 
جزیــره ای امــن باقــی بمانــد. توجــه بــه ایــن واقعیــت باعــث شــد کــه موضــوع »مدیریــت و تهیــه طــرح مجموعــه شــهری 
تهــران و شــهرهای اطــراف آن« در دســتور کار دولــت و وزارت مســکن و شهرســازی قــرار گیــرد. از ســال 1375 بــر اســاس 
مصوبــه هیــأت دولــت، مطالعاتــی در ایــن زمینــه بــرای تهیــه طــرح آغــاز شــد کــه نتایــج حاصلــه در اوائل ســال 1381 توســط 
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری و یــک ســال بعــد توســط هیــات دولــت بــه تصویــب رســید. هــدف ایــن طــرح ســاماندهی 

بــه اســکان و اســتقرار جمعیــت و فعالیــت در قلمــرو منطقــه کالنشــهری تهــران بــود.
ــه لحــاظ  ــی ب راهبردهــای اصلــی ایــن طــرح تمرکززدایــی از محــدوده شــهر تهــران، تقویــت کانون هــای جمعیتــی پیرامون
اجتماعــی و اقتصــادی و خدماتــی بــه منظــور خودکفایــی نســبی و کاهــش وابســتگی آنهــا بــه تهــران بــود. شــرایط تحقــق 
طــرح نیــز ایجــاد و اســتقرار نهــاد واحــد مدیریــت در ســطح منطقــه کالن شــهری، حــل مســئله اســکان غیررســمی و توســعه 

ــود. ــی ب و عمــران کانون هــای محــروم پیرامون
در چارچــوب ایــن طــرح، کنتــرل جمعیــت شــهر تهــران بــا ســقف 7650 هــزار نفــر )ســقف جمعیتــی طــرح جامــع دوم( مجــددا 
مــورد تأکیــد قــرار گرفــت و بــرای شــهر تهــران ایفــای نقــش بــه عنــوان پایتحــت و یــک کالنشــهر در ســطح منطقــه ای 
و جهانــی در نظــر گرفتــه شــد. پیشــنهاد اساســی طــرح کــه ایجــاد نهــاد واحــد مدیریــت منطقــه کالنشــهری بــود بــه رغــم 

تصویــب، بــه مرحلــه اجــرا نرســید و بقیــه پیشــنهادات ایــن طــرح نیــز در عمــل مســکوت مانــد.
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۳- نحــوه تهیــه، تصویــب و اجــرای طــرح ســاختاری-راهبردی )جامــع( و طــرح تفصیلــی 
تهــران در دوره اخیــر

همانطــور کــه دیدیــم تهــران در دوره بعــد از انقــالب تــا زمــان تصویــب و ابــالغ طــرح اخیر، بــدون برنامــه مدون شــهری اداره 
می شــد. وزارت مســکن و شهرســازی بــا تصویــب و صــدور بخشــنامه ها و ضوابــط محدودکننــده ماننــد مصوبــه موســوم بــه 
269 کــه ارتفــاع ســاختمان ها را بــه 7 طبقــه و مصوبــه 329 کــه ارتفــاع ســاختمان ها را بــه 5 طبقــه کاهــش داد و اصالحیــه 
آن، تــالش می کــرد وضعیــت نابســامان ساخت وســاز در شــهر تهــران را تــا حــدودی کنتــرل کنــد. امــا نابســامانی ها تــداوم 
یافــت و بــه تدریــج جایگزیــن کــردن برنامــه و طــرح بــه جــای بخشــنامه و دســتورالعمل بیــن برخــی از مســئوالن تقویــت 
ــه طــرح جامــع  ــه منظــور تهی ــرای همــکاری شــهرداری و وزارت مســکن و شهرســازی ب ــم ب ــه تصمی شــد و ســر انجــام ب

جدیــد تهــران انجامیــد.

۳-۱. خاستگاه نظری و تجربـی طرح های ساختاری- راهبردی در کشور
در واکنــش بــه ناکامــی طرح هــای جامــع و تفصیلــی شــهرها، نظریــه »طرح هــای ســاختاری- راهبــردی«، ابتــدا در 
دفتــر طرح ریــزی وزارت مســکن و شهرســازی در اواخــر ســال 1369 ارائــه شــد و بــر اســاس آن »طرح هــای توســعه 
و عمــران شهرســتان« )ناحیــه ای( در چارچــوب نظریــه مذکــور بــه عنــوان اولیــن گام در ایجــاد تحــول در نظــام 
شهرســازی کشــور آغــاز شــد. در دومیــن گام، تهیــه طرح هــای ســاختاری »راهبــردی شــهر« بــه جــای طرح هــای 
ــی  ــه جــای طرح هــای تفصیل ــه صــورت ســنتی و تهیــه طرح هــای »موضعــی« و »موضوعــی« ب جامــع شــهری ب
)مقیــاس محلــی( بــه ســال 1376 پیشــنهاد شــد. در دوره مســئولیت معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری 
تهــران توســط دکتــر ماجــدی، در اواخــر ســال 1380، اولیــن اقــدام بــرای تهیــه »طــرح ســاختاری-راهبردی« و 
طرح هــای تفصیلــی »پایــه«، »موضعــی« و »موضوعــی« بــرای شــهر تهــران صــورت گرفــت و ایــن مهــم بــا تهیــه 

شــرح خدمــات و انتخــاب مهندســین مشــاور بــرای کلیــه مناطــق شــهر تهــران آغــاز شــد )ماجــدی، 1391(.
ایــن نــوآوری بــر اســاس ایــن تفکــر صــورت گرفتــه بــود کــه »الگــوی طرح هــای جامــع در برنامه ریــزی شــهری 
و منطقــه ای از اوائــل دهــه 1970 میــالدی اعتبــار خــود را از دســت داده و از آن پــس در اکثــر کشــورهای جهــان 

بــه عنــوان الگــوی ســنتی شــناخته می شــد« )ماجــدی، 1391(. 
دلیــل انتخــاب عنــوان »طــرح ســاختاری- راهبــردی« ظاهــرا تأکیــد بــر ایــن امــر بــود کــه ابتــدا بایســتی تعییــن 
ســاختار توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و کالبــدی شــهر مــد نظــر قــرار گیــرد، ســپس راهبردهــای الزم بــرای تحقــق 
ســاختارهای مذکــور ارائــه شــود. همچنیــن تهیــه طرح هــای تفصیلــی »موضعــی« نیــز بــرای مواضعــی از شــهر کــه 
محــدوده آنهــا در طــرح ســاختاری »راهبــردی مشــخص و طرح هــای تفصیلــی -موضوعــی« نیــز بــرای موضوعاتــی 
ــد  ــاس طراحــی شــهری پیشــنهاد گردی ــروژه و در مقی ــه صــورت پ ــد، ب ــور فهرســت می گردن ــه در طــرح مذک ک

)ماجــدی، 1391(.
در میزگــرد بررســی نظــام برنامه ریــزی شــهری ایــران، آقــای دکتــر ماجــدی اظهــار داشــتند کــه برنامــه ســاختاری 
از تجربــه بریتانیــا1 و برنامــه راهبــردی از تجربــه ایــاالت متحــده2 بــه عاریــت گرفتــه شــده اســت. گوینــده در ادامــه 
مطلــب خــود می افزایــد کــه طرح هــای ســاختاری در بریتانیــا در دو ســطح شهرســتان و شــهرهای بــزرگ تهیــه 
می شــود و بعــد از تهیــه طــرح ســاختاری شــهر3 در آنجــا ســه نــوع طــرح ارائــه می شــود کــه در وزارت مســکن 

1 - Structure Plan
2 - Strategic Plan
3 - City Structure Plan

و شهرســازی وقــت آنهــا را طــرح موضعــی1، طــرح موضوعــی2 و طــرح بخشــی3 نامیده انــد )محمــودی، 1388(.    
در توضیــح بیشــتر خاســتگاه تجربــی طرح هــای ســاختاری-راهبردی بایــد گفــت در بریتانیــا طرح هــای )برنامه های( 
ــای  ــه طرح ه ــود را ب ــای خ ــدند و ج ــته ش ــار گذاش ــه 1960 کن ــل ده ــون از اوای ــاس قان ــر اس ــی ب جامع-تفصیل
ســاختاری-محلی دادنــد. بــا آشــکار شــدن ناکارآمــدی قانــون 1947 و الگــوی تمرکزگــرای طــرح جامــع، یــک گروه 
مشــورتی بنــام »گــروه مشــورتی برنامه ریــزی« در ســال 1965، روش برنامه ریــزی دو ســطحی ســاختاری- محلــی 
را پیشــنهاد نمــود )مدنــی پــور، 1381، بــه نقــل از براتــی، 1391، ص 43(، ایــن پیشــنهاد در ســال 1968 منجــر 
بــه تصویــب قانــون جدیــد برنامه ریــزی شــهری و روســتایی در بریتانیــا گردیــد کــه دو تحــول اساســی را در ایــن 
عرصــه بوجــود آورد: اول، ایجــاد تغییراتــی در نظــام اداری ایــن کشــور کــه موجــب افزایــش اختیــارات دولت هــا و 
ــوای برنامه هــا و طرح هــای  ــد و دوم، ایجــاد تحــوالت گســترده در ســاختار و محت ــی گردی ــط محل نهادهــای ذیرب
توســعه شــهری و نیــز روش هــای مطالعــات و فرایندهــای برنامه ریــزی شــهری در ایــن کشــور )مهدیــزاده و دیگــران، 

1385، ص 107-106 بــه نقــل از براتــی 1390(.
در انگلســتان شــورای شــهر مســئولیت برنامه ریــزی نواحــی کالن شــهری را عهــده دار اســت. بدیــن ترتیــب فراینــد 
تهیــه طرح هــای دو ســطحی ســاختاری-محلی در ایــن کشــور بدیــن صــورت اســت کــه در محــدوده شهرســتان ها4 
یــک نظــام دوســطحی فعالیــت دارد کــه در آن عملکردهــا میــان شــورای شهرســتان در ســطح بــاال، کــه در مقاطعی 
از زمــان بــه جــای دولــت مرکــزی، مســئولیت برنامه ریــزی کالن )ســاختاری( را عهــده دار اســت و شــورای بخــش، 
ــور،  ــی پ ــر عهــده دارد، تقســیم می شــوند )مدن در ســطح محلــی پاییــن، کــه مســئولیت برنامه ریــزی محلــی را ب

1381، بــه نقــل از براتــی 1390(.
طرح هــای ســاختاری بــه جــای پرداختــن بــه جزئیــات توســعه شــهری در شــهرهای مختلف بــه تبیین سیاســت های 
ــه امــوری چــون رابطــه بیــن کاربری هــا و حمل ونقــل )در  کلــی در ســطح ملــی- منطقــه ای اکتفــا می کننــد و ب
ســطح کالن(، سیاســت ها و اهــداف کالن در رابطــه بــا مســکن و نوســازی، بافت هــای تاریخــی، حفاظــت محیــط 
ــائل  ــه مس ــی5 ب ــای محل ــهری، طرح ه ــعه ش ــزی توس ــیوه از برنامه ری ــن ش ــد. در ای ــم می پردازن ــت و امثاله زیس
جزیــی در هــر شــهر بــه طــور مســتقل توجــه دارنــد و اقدامــات الزم محلــی را از طریــق اداره برنامه ریــزی محلــی، 

در ســطوح عملیاتــی و اجرایــی، مشــخص می نماینــد. طــرح ســاختاری بایــد بــه تصویــب وزارت مســکن برســد. 
ـــامل  ـــی ش ـــور کل ـــه ط ـــرده ب ـــض ک ـــزی تفوی ـــات برنامه ری ـــه مقام ـــان ب ـــن پارلم ـــه قوانی ـــزی ک ـــارات برنامه ری اختی  

ـــت: ـــروه اس ـــه گ س
ـــت و  ـــرده اس ـــن ک ـــت تعیی ـــه دول ـــی ک ـــهر در چارچوب ـــده ش ـــدی آین ـــعه کالب ـــت توس ـــرای هدای ـــه ب ـــه برنام ـــار تهی اختی  

ـــت. ـــرا اس ـــا الزم االج ـــب قانون ـــس از تصوی پ
ـــن  ـــی کوچکتری ـــرای حت ـــه ب ـــدور پروان ـــه و ص ـــد نقش ـــار تأیی ـــه و اختی ـــذ پروان ـــان اخ ـــردن متقاضی ـــزم ک ـــار مل اختی  

ساخت وســـاز کالبـــدی کـــه بایـــد بـــه شـــورا ارائـــه شـــود.
اختیار در مورد مسائل زیست محیطی با مواردی مانند اختیار انجام اقداماتی برای بهبود محیط زیست.  

ــزی  ــت و برنامه ری ــه 1980 وارد عرصــه مدیری ــژه در ده ــه وی ــو و ب ــن س ــه ای ــه1960 ب ــتراتژیک از ده نگــرش و روش اس
شــرکتی شــد از جملــه عرصه هایــی کــه برنامه ریــزی اســتراتژیک یــا راهبــردی بــدان وارد شــده و تأثیــرات قابــل توجهــی بــر 

1 - Area Action Plan
2 - Subject Plan
3 - District Plan
4 - County areas
5 - local plan
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جــای گذاشــته عرصــه برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای و حتــی طراحــی شــهری اســت. طرح هــا یــا برنامه هــای راهبــردی1 
در حــوزه توســعه شــهری ابتــدا در ایــاالت متحــده امریــکا معرفــی و بــه کار گرفتــه شــد. برنامــه یــا طــرح راهبــردی طرحــی 
اســت بــرای دســتیابی بــه آینــده ای مطلــوب بــرای یــک شــهر و آن عبــارت اســت از مجموعــه ای از ایده هــا و اهــداف مبتنــی 
بــر نیازهــای اساســی، شــیوه زندگــی، امکانــات و محدودیت هــا و الگــوی ملــی توســعه شــهری در مقیــاس کالنشــهری. طــرح 
راهبــردی، بــرای هدایــت شــهر بــه ســوی اهــداف کالن از قبــل تعییــن شــده و اعمــال نظــارت بــر توســعه همــه جانبــه آن، 
سیاســت های عملــی، راهبردهــا و یــا راهکارهــای موثــری را تدویــن می کنــد. جوهــره طــرح راهبــردی، بیــان چشــم اندازها، 
اهــداف، راهبردهــا، سیاســت ها و اولویــت هــای عملــی و اجرایــی در مقیــاس کالن شــهر و یــا منطقــه شــهری اســت کــه 
بعــد از تصویــب جایگاهــی رســمی و قانونــی پیــدا کــرده و بــه عنــوان راهنمــای عملــی، در قالــب محموعــه ای از فرایندهــا، 

ــه می شــود. ــه کار گرفت ــرای طرح هــای شهرســازی ب ب
در برنامه ریــزی راهبــردی بــه جــای تاکیــد بــر تهیــه طــرح تفصیلــی و دقیــق، بیشــتر بــر تعییــن اهــداف و تدقیــق آنهــا بــه 
ــدی در  ــم کلی ــی از مفاهی ــود. یک ــه می ش ــا توج ــه آنه ــیدن ب ــت های رس ــا سیاس ــز روش ی ــی و نی ــداف عملیات ــورت اه ص

ــد: ــزوم یکدیگرن ــه الزم و مل ــه اساســی اســت ک ــه دو مرحل ــزی ب ــف برنامه ری ــردی، تقســیم وظای ــزی راهب طرح ری
مرحله اول- طرح راهبردی )تعیین اهداف، راهبردها و راهکارها(.  

مرحله دوم- طرح اجرایی )اجرای تصمیمات، اقدامات، نظارت و اصالح(.  
در واقــع طرح هــای راهبــردی، در زمینــه توســعه و عمــران کالبــدی، اســنادی هســتند بــرای تصمیم ســازی و تصمیم گیــری 
ــرای توســعه و عمــران شــهر تعییــن مــی کننــد و ســپس مســئوالن  کــه مجموعــه ای از اهــداف، راهبردهــا و سیاســت ها ب
ــد. ــه و اجــرای طرح هــا و پروژه هــای شهرســازی الزم می کنن ــه تهی ــدام ب ــر اســاس آنهــا اق ــی ب ــزان محل شــهر و برنامه ری

تجــارب جهانــی گویــای آن اســت کــه بــرای تضمیــن برنامــه راهبــردی شــهر توجــه بــه نــکات زیــر ضــروری اســت )براتــی، 
1390، فصــل پنجــم(:

1- تشکیل ساختار مدیریتی مقتدر،
2- تدوین هدف کالن و مشخص برای ایجاد چشم انداز توسعه شهری،

3- تأکید بر جنبه های غیرکالبدی و توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی،
4- تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین مورد نیاز شهری،

5- تاکید بر مشارکت محلی و حضور نیروهای با نفوذ محلی در برنامه توسعه شهر.

۳-2. چارچـوب تهیه طرح ساختاری-راهبردی در ایران
بدیــن ترتیــب آبشــخور فکــری طرح هــای ســاختاری- راهبــردی در ایــران، بــر پایــه تجــارب برنامه ریــزی شــهری در بریتانیــا 
)بــه ویــژه انگلســتان( و ایــاالت متحــده آمریــکا بــوده اســت. نکتــه در اینجــا اســت کــه پیشــنهاددهندگان ایرانــی، مباحــث 
خــود را فــارغ از تفــاوت بســترهای نهــادی و قانونــی دولــت محلــی در ایــران و ایــن دو کشــور مطــرح کرده انــد و همیــن امــر 

ــران محســوب می شــود. ــن طرح هــا در ای چشــم اســفندیار ای
بــه هــر حــال در بحــث تهیــه طرح هــای ســاختاری-راهبردی مقــرر می شــود، ابتــدا ســاختارهای آتی شــهر بر اســاس شــناخت، 
تحلیــل و بررســی مســائل و مشــکالت، تعییــن اهــداف و ارائــه چشــم انداز، بــا همــکاری کلیــه ذینفعــان تحــت عناویــن زیــر 

تدویــن و آنــگاه راهبردهــای تحقــق هــر یــک از ســاختارها ارائــه شــود:
تدوین ساختار توسعه اقتصادی شهر،  

تدوین ساختار توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر،  
تدوین ساختار توسعه زیست محیطی شهر،  

1 - Strategic Plan

تدوین ساختار توسعه کالبدی شهر.  
پــس از تدویــن راهبردهــا نوبــت بــه تهیــه طرح هــای تفصیلــی پایــه، موضعــی و موضوعــی و باالخــره اجــرای ایــن طرح هــا 

می رســد. بازنگــری برنامــه ســاختاری راهبــردی در فواصــل 5 ســاله انجــام خواهــد گرفــت )ماجــدی، 1391(.
واقعیــت ایــن اســت کــه در طرح هــای تفصیلــی شــهر، ضمــن ارائــه شــبکه عبــور و مــرور و نقشــه کاربــری زمیــن، ضوابــط و 
مقــررات ســاختمانی از قبیــل حداقــل مســاحت قطعــات تفکیکــی زمیــن و تراکــم ســاختمانی در مناطــق مختلــف شــهر، ســطح 
اشــغال، تعــداد طبقــات، ارتفــاع، دسترســی، پارکینــگ مــورد نیــاز، نحوه نورگیــری فضاهــا و موارد مشــابه برای ساخت وســازهای 
ــه تنهــا برنامه ریــزی کالبــدی  ــر خــالف تصــور برخــی از برنامه ریــزان شــهری در کشــور مــا، ن شــهری تعییــن می گــردد. ب
شــهرها در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی از جملــه در ایاالت متحــده و بریتانیــا منســوخ نشــده اســت. بلکــه امــروزه بــا کمــک 
مدلســازی و ادغــام مدل هــای حمل ونقــل درون شــهری و کاربــری زمیــن، ســعی می کننــد کاربــری بهینــه زمیــن شــهری و 
مقــررات ساخت وســاز در کاربری هــای مختلــف را در نواحــی مختلــف شــهر تعییــن کننــد. تجربــه ایــن کشــورها گویــای آن 
اســت کــه چنیــن تصمیماتــی بهتــر اســت در ســطح دولــت محلــی و شــوراهای شــهر اتخــاذ شــود و دولــت مرکــزی و ایالتــی 
تنهــا بــه ارائــه رهنمودهــا و سیاســت های کلــی و نظــارت بــر آنهــا اکتفــا کنــد. بــا توجــه بــه نقــش روز افــزون اقتصــاد بــازار 
ــا گذشــت زمــان مشــارکت بازیگــران و ذینفعــان محلــی  در تخصیــص منابــع و جامعــه مدنــی در تصمیم گیــری عمومــی، ب

ــی سیاســی در ایــن کار برجســته تر می شــود. ــه روش هــای دموکراتیــک و چانه زن ــی ب ــد انبوه ســازان و مــردم محل مانن
ــر خــالف کشــورهای پیشــرفته صنعتــی تنهــا بخــش  ــه عنــوان بخشــی از حکومــت محلــی ب در کشــور مــا شــهرداری ها ب
نســبتا محــدودی از وظایــف مدیریــت شــهری را بــر عهــده دارنــد و مدیریــت یکپارچــه شــهری اساســا مــورد توجــه نبــوده 
اســت. وزارتخانه هــا، ســازمان ها و شــرکت های دولتــی وظیفــه آمــوزش، مســکن، تامیــن آب، بــرق، گاز و ارتباطــات شــهری 
را برعهــده دارنــد. ســازمان محیــط زیســت مســئولیت حفاظــت از محیط زیســت شــهری و ســازمان میــراث فرهنگی مســئولیت 
حفاظــت از آثــار و ابنیــه تاریخــی را بــر عهــده دارنــد. تجربــه تاریخــی گویــای آن اســت کــه ایجــاد هماهنگــی میــان انــواع 

تصمیم گیــران بخــش عمومــی در ایــران کاری اســت بــس دشــوار.

۳-۳. مشخصات طرح ساختاری-راهبردی )جامع( شهر تهران مصـوب سال ۱۳86
در ســال 1382، بــا امضــای موافقتنامــه ای میــان وزیــر مســکن و شهرســازی و شــهردار وقــت تهــران مبنــی بــر ایجــاد نهــادی 
جهــت تهیــه همزمــان طرح هــای توســعه شــهری تهــران و راهبــری آنهــا، نهــاد برنامه ریــزی توســعه شــهر تهــران شــکل 

فت.  گر
طرح راهبردی-ساختاری )جامع( شهر تهران، موضوعات سنتی طرح های جامع را شامل موارد زیر در بر دارد:

پیش بینی جمعیت و خانوارهای شهر در افق طرح )سال 1404(،  
تعیین محدوده و حریم شهر،  

پهنه بندی اراضی شهر از نظر نوع کابری،  
تعیین شبکه سرانه های خدماتی شهر،  

پیشنهاد شبکه معابر اصلی،  
و ارائه ضوابط و مقررات ساخت وساز در شهر.

افــزون بــر ایــن موضوعــات جدیــدی نیــز در طــرح راهبــردی- ســاختاری مطــرح شــده اســت کــه در طرح هــای ســنتی جامــع 
در مرکــز توجــه قــرار نمــی گیــرد:

تغییر ساختار و کارکرد شهر،  
اصالح نظام درآمدی شهرداری تهران،  

بهبود زیرساخت های شهری،  

۵۳
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ارتقاء کارایی نظام حمل ونقل شهری،  
تأمین ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی،  

بهبود کیفیت محیط زیست شهری.  
روش شناسی طرح راهبردی شامل مراحل زیر است:

1- تحلیل وضعیت،
2- چشم اندازسازی، 
3- تعیین راهبردها،

4- تعیین اهداف،
5- تعیین سیاست ها،

6- تهیه طرح ساختاری شهر و تدوین طرح های موضعی و موضوعی.
چشم انداز تهران بدین قرار در نظر گرفته شده است که در افق طرح جامع تهران شهری خواهد بود:

1- با اصالت و هویت ایرانی و اسالمی،
2- دانش پایه، هوشمند و جهانی،

3- سبز و زیبا، شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده،
4- امن و مقاوم در برابر انواع آسیب ها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح،

5- پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت،
6- مرفه با رفاه عمومی و زیرساخت های مناسب برای تعدیل نابرابری ها و تأمین همگانی حقوق شهروندی،

7- کالنشهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن و مرکزیت امور فرهنگی، پژوهشی و سیاسی در سطح کشور و 
حداقل یکی از سه شهر مهم و برتر منطقه آسیای جنوب غربی است.

از منظر طرح جامع، آینده شهر تهران چنین هدف گذاری شده است که حریم مناسب شهر تعیین و حدود و مرز محدوده شهر تهران 
تثبیت شود. همچنین سطوح اراضی مسکونی تثبیت شود و با هدایت مناسب میزان تراکم و استفاده از اراضی شهری به منظور گسترش 
فضاهای عمومی و کاربری های خدماتی به گونه ای باشد که شهر تهران پذیرای جمعیتی در حدود 9/1 میلیون نفر در افق طرح باشد. 
در این طرح به بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها و سیستم حمل و نقل همگانی )به ویژه 
قطار شهری( و اعمال مدیریت تقاضای سفر تأکید شده است. فروض مورد استفاده در تدوین سناریوی تحقق اهداف طرح جامع به 

شرح جدول )1( است:
جدول ۱-  فروض مورد استفاده در تدوین سناریوی تحقق اهداف طرح جامع

سال ۱۴۰۵سال ۱۳8۵شاخص

۷۸۰۰۱۰۵۰۰جمعیت )هزار نفر(

۳.4۳.۰بعد خانوار

۱.۰2۱.۰2تراکم خانوار در واحد مسکونی

24.۶2۶.۱سرانه فضای مسکونی خالص )متر مربع(

2۶.۵۳۰سرانه فضای مسکونی ناخالص )متر مربع(

44.444.4سرانه فضای فعالیت )متر مربع(

مأخذ: طرح جامع شهر تهران

همچنین در این طرح مساحت پهنه های پیشنهادی به قرار جدول )2( تعیین شده است:
جدول 2- مساحت عرصه پهنه های پیشنهادی طرح تفصیلی به تفکیک کاربری وضع موجود در شهر تهران 

)هزار متر مربع(

جمع کلجمع کل پهنه فعالیتجمع کل پهنه مختلطجمع کل پهنه سکونتکاربری موجود

۳۸42۶۹۱.42۵2.۰۷۸اداري و تجاري

۸۸۵۶۷4۶.2۶۱۷.۸2۰اداری

۱.۰۳۵4.۳۳۷۱۵.۷۶۵2۱.۱۳۷انتظامی، نظامی

۵.۱۶۳۱.۱۵۶2.۰۵۹۸.۳۷۸باغ و کشاورزي

۳.۶۹2۵4۳۹.242۱۳.4۷۸پارکینگ و حمل و نقل

۰۰۳۳تاریخی

4۹4۱۵42.2۷۵2.۹2۳تاسیسات و تجهیزات

۳.4۸۶۱.2۵۵۳.۰۶۶۷.۸۰۷تجاري

2.۶۱4۱.۱۳2۷.۷۰۳۱۱.44۹خدمات عمومي

۱2.۵۳۵۳.۸2۶۹.۳۷۹2۵.۷4۱زمین هاي بایر و ساخته نشده

2.۶44۷۹۳22.۵۳۷2۵.۹۷۳صنعتي - کارگاهي

۸.4۰۷۱.۱۹۱۵.۵۸۵۱۵.۱۸۳فضاي سبز

۱22۱۰۷۱.۰۱۶۱.24۵فضای باز، تفریحی و فراغت

۱۰۵۱۷۰۱22کاربري ویژه - دیپلماتیك

۱2۳.2۳۱۱۵.۹۰۸۹.4۸۳۱4۸.۶22مسکوني خالص

۳.۸۸۵۱.۸۱۹۱.۶42۷.۳4۶مسکوني مختلط

24۵۰2۱۷4۶2حریم

۱.2۵4۳۷4۷.44۰۹.۰۶۷سایر

۱7۰,2۳۴۳۳,۵۵۴۱۰۵,۱۰۰۳۰8,887جمع کل
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وظایف شهرداری و دولت و بار مالی طرح جدید تهران، سنگین پیش بینی شده است )جدول 3(.

جدول ۳- برآورد حجم وظایف شهرداری و دولت در اجرای طرح جامع و تفصیلی در طول دوره طرح به قیمت ثابت سال ۱۳88

هزینه )هزار میلیارد ریال( حجم )میلیون مترمربع( عنوان وظیفه

2۹۵ ۷۷ ایجاد فضای سبز

۵۱ 24 اجرای شبکه معابر

4۷ ۶ اجرای خدمات بر عهده شهرداری

۸۵۳ 24 اجرای خدمات بر عهده دولت

مأخذ: طرح جامع شهر تهران
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ــز توســط  ــران نی ــی مناطــق شــهرداری ته ــب آن، طرح هــای تفصیل ــران و متعاق ــع شــهر ته ــه طــرح جام ــوازات تهی ــه م ب
ــط رســیده اســت. ــب مســئوالن ذیرب ــه تصوی ــه و در ســال 1390 ب مشــاوران شهرســازی و معمــاری تهی

بــه رغــم تغییــر رویکــرد و محتــوای طــرح راهبــردی- ســاختاری تهــران نســبت بــه طرح هــای جامــع ســنتی، ایــن طــرح نیــز 
هماننــد طرح هــای پیشــین، خالــی از تناقضــات و کاســتی های جــدی نیســت. بدیــن معنــی کــه در آن:

ـــود  ـــهر وج ـــده در ش ـــی ش ـــت پیش بین ـــت و فعالی ـــط و جمعی ـــاری و مختل ـــکونی، تج ـــای مس ـــان پهنه ه ـــبی می تناس  
ـــدارد.  ن

ـــود  ـــش خ ـــای نق ـــه ایف ـــادر ب ـــر مســـائل بســـیار جـــدی اســـت و ق ـــه درگی ـــران از کالنشـــهری ک ـــگاه شـــهر ته ـــر جای تغیی  
ـــبات  ـــران در مناس ـــی ای ـــگاه کنون ـــه جای ـــه ب ـــدون توج ـــی، ب ـــرد جهان ـــا عملک ـــهر ب ـــک ش ـــه ی ـــی نیســـت، ب در ســـطح مل

ـــت.  ـــی اس ـــت نیافتن ـــی دس ـــی، رویای بین الملل
طرح هـــای موضوعـــی و موضعـــی طـــرح جامـــع اغلـــب نامـــی را یـــدک می کشـــند کـــه فاقـــد محتـــوای فنـــی و   

اجرایـــی اســـت. 
ـــد  ـــنگینی را می طلب ـــه س ـــبز هزین ـــای س ـــاد فضاه ـــی و ایج ـــای اصل ـــا و راه ه ـــث بزرگراه ه ـــط از حی ـــرح فق ـــرای ط اج  

ـــت.  ـــدک اس ـــهروندان ان ـــط ش ـــت آن توس ـــکان پرداخ ـــه ام ک
ـــی  ـــات غیرکارشناس ـــر مالحظ ـــع بناب ـــرح جام ـــق ط ـــران در اف ـــهر ته ـــرای ش ـــی ب ـــف جمعیت ـــقف مختل ـــه س ـــن س تعیی  

کامـــاًل آن را بی اعتبـــار می ســـازد. 
ـــزای آن  ـــان اج ـــی می ـــفانه هماهنگ ـــه متأس ـــت ک ـــرا دس ـــت کالن و ف ـــی اس ـــران طرح ـــاختاری ته ـــردی- س ـــرج راهب ط  

ـــت. ـــده اس ـــرار نش ـــر ق ب
ـــده  ـــف نش ـــخص، تعری ـــی مش ـــدام اجرای ـــا اق ـــت و ی ـــا سیاس ـــا اساس ـــداف و راهبرده ـــی از اه ـــرای برخ ـــرح ب ـــن ط در ای  

ـــت. اس
ـــور  ـــو در خ ـــه نح ـــی ب ـــه مدن ـــی و جامع ـــش خصوص ـــط، بخ ـــی ذیرب ـــازمان های دولت ـــارکت س ـــرح، از مش ـــه ط در تهی  

ـــت. ـــده اس ـــتفاده نش اس
شاخص هایی برای تحقق راهبردها ارایه نشده است.  

چشـــم انـــداز، راهبردهـــا، اهـــداف و سیاســـت های انتخـــاب شـــده در طـــرح لزومـــا بـــا چشـــم انداز، راهبردهـــا و   
ــازگار نیســـت. ــده در ســـطح ملـــی سـ ــاذ شـ سیاســـت های اتخـ

ـــال  ـــران عم ـــهری ته ـــه کالنش ـــع در منطق ـــتایی واق ـــهری و روس ـــای ش ـــکونتگاه ه ـــت س ـــز وضعی ـــرح نی ـــن ط در ای  
ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــده گرفت نادی

ـــرای  ـــاز و کاری ب ـــچ س ـــده و هی ـــخص نش ـــنی مش ـــه روش ـــی ب ـــتیبانی قانون ـــکیالتی و پش ـــط تش ـــرح رواب ـــن ط در ای  
هماهنـــگ کـــردن برنامه هـــا و اقدامـــات ســـازمان های مختلـــف دولتـــی و شـــهرداری تهـــران بـــه منظـــور پیشـــبرد 
ـــران  ـــاختاری ته ـــرح راهبردی-س ـــرای ط ـــه و اج ـــاد تهی ـــه نه ـــژه آن ک ـــت. بوی ـــده اس ـــی نش ـــرح پیش بین ـــداف ط اه

ـــد. ـــل ش ـــب آن منح ـــد از تصوی ـــی بع ـــدت اندک م
شـــیوه نظـــارت بـــر اجـــرای سیاســـت ها، ضوابـــط و مقـــررات و طرح هـــای موضوعـــی و موضعـــی در طـــرح دیـــده   

ـــت. ـــده اس نش

۳-۴. علل عدم تحقق طرح جدید شهر تهران
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران در جلســه 1386/9/5 خــود، طــرح راهبــردی- ســاختاری )جامــع( جدیــد شــهر تهــران 

را مــورد تصویــب نهایــی قــرار داد. ایــن طــرح در 30 اردیبهشــت مــاه ســال 1387 بــرای اجــرا توســط شــهرداری تهــران ابــالغ 
شــد. طرح هــای تفصیلــی مناطــق تهــران در ســال 1390 نهایــی شــد ولــی مراســم ابــالغ و اجــرای آن بــه عهــده تعویــق افتاد. 

قراین موجود گویای آن است که عزم و اراده جدی برای اجرای طرح جدید تهران وجود ندارد:
نهــاد طــرح جامــع تهــران در ســال 1390 منحــل شــد. در ایــن زمینــه بایــد گفــت اولیــن جلســه شــورای عالی نهــاد در 4   
فروردیــن مــاه ســال 1387 بعــد از تصویــب طــرح راهبــردی- ســاختاری شــهر تهــران برگــزار شــد. رئیــس نهــاد در ایــن 
جلســه بــر مدیریــت یکپارچــه شــهر تهــران و ضــرورت تشــکیل شــورای هماهنگــی تاکیــد کــرد. جلســات شــورای عالی 
نهــاد بــا هــدف تعییــن نقــش نهــاد در ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای بیــرون و درون شــهرداری بــا اســناد توســعه 
ــای  ــای طرح ه ــداف و راهبرده ــم انداز، اه ــا چش ــهر ب ــئول در ش ــتگاه های مس ــای دس ــاق فعالیت ه ــر انطب ــارت ب و نظ

توســعه پــس از برگــزاری دوره ای در نهایــت منتــج بــه تصویــب اساســنامه نهــاد در 5 فروردیــن ســال 1388 شــد.
قوانین و مقررات پیش بینی شده در طرح جامع، تهیه و تصویب نشد.  

تجدید سازمان حمل ونقل شهری در مهلت مقرر انجام نشد.  
برنامــه پنجســاله شــهر تهــران بــا توجــه بــه مفــاد طــرح جامــع تهیــه نشــد و در ســال 1390 مقــرر شــد بــرای ســه ســال   

آینــده یــک برنامــه عمرانــی تهیــه شــود.
نظــام درآمــدی شــهر تهــران برخــالف پیشــنهادات مشــاور طــرح اساســا متحــول نشــد و وابســتگی درآمدهــای شــهرداری   
تهــران بــه فــروش تراکــم و تغییــر کاربــری، کــه آفــت اجــرای طــرح ســاماندهی بــود، در ایــن دوره نیــز مداومــت نشــان 

داد.
اکنــون کــه نزدیــک بــه 8 ســال از تصویــب طــرح جامــع تهــران و حــدود 4 ســال از تصویــب طرح هــای تفصیلــی مناطــق 
ــه جــرأت می تــوان گفــت کــه ایــن طــرح نخواهــد توانســت در افــق آن یعنــی ســال  شــهر تهــران ســپری شــده اســت، ب
ــای  ــم طرح ه ــه و تنظی ــداران تهی ــرادات طرف ــد ای ــر چن ــن ه ــد. بنابرای ــت یاب ــود دس ــداف خ ــداز و اه ــم ان ــه چش 1404 ب
ســاختاری- راهبــردی بــه طرح هــای ســنتی جامــع در اســاس درســت می نمایــد، امــا ایــن اســتدالل آنهــا کــه عــدم اجــرای 
ــوده اســت،  ــه در آنهــا و ابعــاد صــرف کالبــدی ایــن طرح هــا ب ــه کار رفت ــه دلیــل روش شناســی ب ایــن طرح هــا در عمــل ب

نادرســت از کار در آمــده اســت. 

ــل مهــم عــدم  ــران یکــی از دالی ــی شــهری در ای ــازل مدیریــت و حکمران ــت ن ۴- کیفی
ــهری ــران ش ــعه و عم ــای توس ــرای طرح ه اج

در ایــن قســمت در نظــر داریــم علــل عــام تــر عــدم تحقــق طرح هــای شــهری را در ایــران و تهــران مطــرح کنیــم. بــه گمــان 
ــن طرح هــا  ــی شکســت ای ــه عامــل اصل ــه مثاب ــوان ب ــی شــهری در کشــور را مــی ت ــازل مدیریــت و حکمران ــا کیفیــت ن م

دانســت. در زیــر بــه اجــزای ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت. 

۴-۱. ابهام در قلمرو فعالیت مدیریت محلی در ایران
گرچــه دولــت ایــران بــه شــیوه فدرالــی اداره نمــی شــود، امــا مــی تــوان ســه ســطح مختلــف دولــت را در آن تشــخیص داد. 
یکــم دولــت ملــی، دوم دولــت اســتانی و ســوم دولــت محلــی. زمانــی کــه از کیفیــت نــازل مدیریــت و حکمرانــی شــهری 

ســخن مــی گوییــم مــراد مــا همیــن ســطح ســوم دولــت اســت.
ســطح ســوم دولــت شــامل مدیریت هــای محلــی در ســطح شهرســتان، شــهر و ده اســت. در ســطح شهرســتان فرمانــداری، در 
ســطح شــهر شــورای شــهر و شــهرداری ها و در ســطح روســتا دهیاری هــا فعالیــت دارنــد. گفتنــی اســت کــه ادارات محلــی 
ــد )شــرکت های آب و فاضــالب،  ــر عهــده دارن وزارتخانه هــا و شــرکت های دولتــی کــه تامیــن زیرســاخت های فیزیکــی را ب
ــد. در ایــن  شــرکت های بــرق، گاز و مخابــرات منطقــه ای( فعالیت هــای عملیاتــی خــود را تــا ســطح روســتا بــر عهــده دارن
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ســطح بندی شــاهد تمرکــز اداری و سیاســی، تداخــل قلمــرو جغرافیایــی فعالیت هــا و روشــن نبــودن مناســبات مالــی ســطوح 
مختلــف دولــت هســتیم.

تــا جایــی کــه بــه تمرکــز اداری مربــوط اســت بایــد گفــت شــهرداری ها در ایــران بــه موجــب قانــون ســال 1286 تاســیس 
شــدند. مطالعــه ای در زمینــه وظایــف شــهرداری ها بیانگــر آن اســت کــه از 53 وظیفــه ای کــه بــر عهــده شــهرداری ها قــرار 
گرفتــه بــود، بــه تدریــج بــا تقویــت دســتگاه های دولتــی و شــرکت های وابســته بــه آن، 21 وظیفــه بــه کلــی از شــهرداری ها 
منتــزع و بــه دولــت واگــذار شــد و 7 وظیفــه دیگــر مشــترکًا توســط شــهرداری ها و ســازمان های دولتــی انجــام مــی شــود 
)کاظمیــان و ســعیدی رضــوی، 1381(. در برنامــه ســوم )1383-1379( مقــرر شــد تعــدادی از وظایــف دولــت بــه شــهرداری ها 
واگــذار شــود. مطالعاتــی کــه در وزارت کشــور صــورت گرفــت، نشــان داد کــه در حــدود 22 وظیفــه دولــت مرکــزی و اســتانی 

قابــل تفویــض بــه شــهرداری ها اســت. امــا در ایــن زمینــه تــا کنــون اقــدام مشــخصی صــورت نگرفتــه اســت.
ــال  ــهر در س ــوراهای ش ــل از تشــکیل ش ــهرداری ها قب ــت ش ــد گف ــوط اســت، بای ــی مرب ــز سیاس ــه تمرک ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــا  ــهرداری ها ب ــت ش ــد. قیمومی ــت می کردن ــور فعالی ــر وزارت کش ــت نظ ــه تح ــد ک ــی بودن ــازمان های بوروکراتیک 1376 س
ــت  ــد می رف ــهر، امی ــوراهای ش ــکیل ش ــا تش ــد. ب ــل نمی کردن ــتقل از آن عم ــهرداری ها مس ــاًل ش ــود و عم ــور ب وزارت کش
کــه ایــن وضــع دگرگــون شــود و نماینــدگان مــردم در ایــن شــوراها بــر مدیریــت شــهری نظــارت داشــته باشــند و ضامــن 
تامیــن عادالنــه و تــوام بــا کارایــی خدمــات شــهری باشــند و از تضییــع حقــوق مــردم توســط بوروکراســی اداری حاکــم بــر 
شــهرداری ها جلوگیــری کننــد. امــا در عمــل اختیــارات شــوراهای شــهر چنــان محــدود شــد کــه ایــن شــوراها نتوانســتند بــر 
ماهیــت برنامه هــا و تصمیمــات شــهرداری ها تاثیــر مهمــی بــر جــای گذارنــد. در قانــون شــوراهای شــهر هــر چنــد انتخــاب 
اعضــای شــورای شــهر بــه مــردم واگــذار شــده و ایــن شــوراها شــهردار را انتخــاب می کننــد، امــا اختیــار شــوراها در زمینــه 

وضــع عــوارض و بهــای خدمــات شــهری بســیار محــدود اســت.
تــا جایــی کــه مربــوط بــه قلمــرو جغرافیایــی فعالیت هــا اســت، بایــد گفــت قبــل از تصویــب قانــون تعاریــف محدوده هــا و 
ــا برنامه ریــزی و  حریــم شــهر، روســتا و شــهرک و نحــوه تعییــن آنهــا در ســال 1384، محدوده هــای متعــددی در ارتبــاط ب
مدیریــت شــهری بــا تعاریــف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت کــه باعث اغتشــاش مفهومی بســیاری می شــد. مــواردی 
ماننــد محــدوده خدماتــی، محــدوده قانونــی، حریــم شــهر، حریــم اســتحفاظی، محــدوده اســتحفاظی، حــوزه نفــوذ، حدود شــهر، 
حــوزه قانونــی، حــوزه شــهری و نظایــر آن موجــب تشــتت و بــروز اختالفــات و ســر درگمــی نهادهــای مدیریتــی مختلــف در 
چگونگــی هدایــت، نظــارت و کنتــرل توســعه اراضــی پیرامــون شــهرها می شــد. ایــن وضعیــت در حریــم کالنشــهرهای کشــور 
کــه محــل برخــورد تغییــرات و تحــوالت گســترده در زمینــه ساخت وســاز، تفکیــک و تقســیم زمیــن و تغییــر کاربــری اراضــی 
اســت، تــا کنــون شــرایط بحرانــی ایجــاد کــرده اســت )خدمــات مدیریــت ایرانیــان، 1386(. خوشــبختانه در قانــون اخیــر بــه 

جــای حــدود 20 اصطــالح متفــاوت و متعــارض دو مفهــوم محــدوده شــهر و حریــم شــهر یکپارچــه شــده اند.
اگر قرار باشد شهرها، رفاه شهروندان خود و کشور را ارتقا دهند، باید از چهار جهت پایدار باشند:

1- اول آن کــه بایــد قابــل زندگــی باشــند، بدیــن معنــی کــه کیفیــت شایســته ای از زندگــی و فرصــت ای برابــر را بــرای همــه 
ــم کنند، شــهروندان فراه

2- دوم آن که باید مولد و رقابت پذیر باشند،
3- سوم آن که باید از حکمروایی خوب برخوردار باشند و

4- چهــارم آن کــه بایــد خــوب مدیریــت شــوند و از نظــر مالــی وضعیــت پایــداری داشــته باشــند یــا اصطالحــاً 
 .)2001 ,Bank World( بانک پذیــر باشــند

تحقــق هــر یــک از ایــن ابعــاد مســتلزم آن اســت کــه اوال در ســطح ملــی محیــط مناســبی در ســطح کالن حاکــم باشــد و 
یــک بخــش مالــی قــوی در اقتصــاد کشــور وجــود داشــته باشــد. ثانیــًا در ســطح محلــی سیاســت ها و چارچوب هــای نهــادی 

الزم وجــود داشــته باشــد. متأســفانه در کشــور مــا ایــن پیــش شــرط ها حاکــم نیســتند.

۴-2. نارسایی های موجود در نظام مالـی شهرداری ها
نظــام درآمــدی و مالــی شــهرداری ها عقب مانــده اســت و بــا گــذر زمــان و تغییــر انــدازه شــهرها و پیچیده تــر شــدن 
وظایــف مدیریــت شــهری تحــول مناســبی در آن بــه وجــود نیامــده اســت. در واقع در کشــور مــا نه قاعده ای روشــن 
بــرای تخصیــص وظایــف میــان ســطوح مختلــف دولــت برقــرار اســت و نــه قاعــده روشــنی بــر تخصیــص مالیات هــا 
میــان ایــن ســطوح بــه وجــود آمــده اســت. قانــون تجمیــع عــوارض، حرکتــی در ایــن راســتا بــود کــه بــه دنبــال 
تصویــب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده قانــون مذکــور ملغــی شــد و در قانــون اخیــر ضوابطــی بــرای عــوارض 
محلــی و مالیات هــای مشــترک وضــع گردیــد. نیــاز بــه تعییــن مالیات هــای مشــترک و نحــوه تســهیم آن میــان 
ــه شــهرداری ها و  ــت ب ــی دول ــه ضابطه مندکــردن کمک هــای بالعــوض جــاری و عمران ــاز ب ــز نی شــهرداری ها و نی

مشــروط کــردن پرداخــت آن بــه عملکــرد شــهرداری ها، کامــال محســوس اســت.
از ســال 1334 بــه ایــن ســو دولــت بودجــه عمومــی خــود را همــواره با اتکا بــه درآمدهــای نفتــی موازنه کرده اســت 
و بخشــی از بودجــه عمومــی را صــرف کمــک بــه عمــران شــهری و اداره خدمــات عمومــی در شــهرها )حمل ونقــل 
ــت و افــت و خیــز  ــی در درآمدهــای دول عمومــی( کــرده اســت. نوســانات درآمدهــای نفتــی نیــز موجــب بی ثبات
تخصیــص اعتبــارات عمــران شــهری و کمک هــای بالعــوض دولــت بــه شــهرداری ها بــوده اســت. در دوره جنــگ کــه 
دولــت بــا مضیقــه مالــی مواجــه بــود، در قانــون بودجــه ســال 1362 تبصــره ای بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب 
آن دولــت شــهرداری ها را موظــف کــرد، ظــرف ســه ســال بــه خودکفایــی مالــی دســت یابنــد. امــا در عمــل وزارت 
کشــور موفــق نشــد نظــام درآمــدی شــهرداری ها را بــه نحــوی ســامان دهــد کــه هــدف قانونگــذار تامیــن شــود. از 
ابتــدا نیــز روشــن بــود کــه شــهرهای کوچــک کــه از پایه هــای مالیاتــی اندکــی برخــوردار بودنــد، هرگــز نخواهنــد 
توانســت بــه خودکفایــی برســند. بــه هــر حــال در دهــه اول انقــالب کــه کشــور شــاهد رشــد بی ســابقه جمعیــت 
و شهرنشــینی بــود، دولــت بــه دلیــل جنــگ و تحریــم اقتصــادی نمی توانســت بودجــه مــورد نیــاز عمــران شــهری 
و کمک هــای بالعــوض خــود را بــه تناســب رشــد نیــاز مالــی شــهرداری ها افزایــش دهــد. بــی ثباتــی اقتصــادی و 
ــر هزینه هــای شــهرداری ها تاثیــر می گذاشــت.  تورم هــای دو رقمــی نیــز چــه در دوره جنــگ و چــه پــس از آن ب
وقفــه در عمــران شــهری و عــدم اجــرای بــه موقــع طرح هــای آماده ســازی توســعه های جدیــد در شــهرها، ســبب 

شــد تــا شــهرها در مقابــل تقاضــای بــازار بــرای ساخت وســاز تســلیم رشــد خودانگیختــه شــوند.
مهمتریــن قانونــی کــه در زمینــه عــوارض محلــی وضــع شــده اســت، قانــون عــوارض نوســازی مصــوب ســال 1347 
بــوده اســت. بــا آن کــه ایــن قانــون می توانســت تحــول مهمــی را در نظــام درآمــدی شــهرداری ها بوجــود آورد، در 

عمــل هرگــز بــه درســتی اجــرا نشــده اســت و امــروزه ســهم آن در درآمــد شــهرداری ها ناچیــز اســت.
ــات شــهری  ــای خدم ــواره از وصــول به ــت هم ــالب، دول ــد از انق ــالب و چــه در دوره بع ــل از انق چــه در دوره قب
ــر اســاس مالحظــات اجتماعــی و  ــد ب ــه و فرمانداری هــا همــواره تــالش کــرده ان توســط شــهرداری ها طفــره رفت
سیاســی بهــای خدمــات متــرو و اتوبــوس در شــهرها را پاییــن نگهدارنــد. ایــن امــر بــار گرانــی بــر دوش دولــت و 

ــت. ــاده اس ــهرداری ها نه ش
ــود  ــوب موج ــوارض مص ــول ع ــی از وص ــت و حت ــار اس ــد و بیم ــهرداری ها، ناکارآم ــول ش ــخیص و وص ــام تش نظ
نیــز ناتــوان اســت. نظــام بودجــه بنــدی شــهرداری ها ســنتی و شــیوه آن افزایشــی اســت. همچنیــن نظــام مالــی 
شــهرداری ها غیــر شــفاف بــوده و درآن اســتانداردهای حســابداری و گــزارش دهــی مالــی و نظــارت مالــی اساســاً 

ــود. ــت نمی ش رعای
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۴-۳. کیفیت نازل حکمرانی شهری
هــر چنــد مطالعــه مســتقلی در زمینــه کیفیــت مدیریــت شــهری و حکمرانــی شــهری در کشــور صــورت نگرفتــه امــا اگــر 
کیفیــت حکمرانــی شــهری را بــا توجــه بــه چنــد شــاخص زیــر ارزیابــی کنیــم، خواهیــم دیــد کــه حکمرانــی و مدیریت شــهری 

ــازل رنــج می بــرد: در ایــران از کیفیــت ن
یکم-اثر بخشی )شامل کارآیی، اختیار تصمیم گیری و بینش راهبردی(:

منابــع درآمــدی ناپایــدار شــهرداری ها در دوره جنــگ و بعــد از آن عامــل اصلــی ســرمایه گذاری انــدک در عمــران شــهری   
در ایــران بــوده اســت.

بودجه بندی بدون ارتباط با اهداف و برنامه ها موجب اتالف منابع شده است.  
فقدان معیارهای شفاف عملکرد، ارزیابی عملکرد شهرداری ها را دشوار کرده است.  

دوم- پاسخگویی )شامل شفافیت، حاکمیت قانون و تفاهم(:
ــز پاســخگو  ــردم نی ــال م ــاز اســت در قب ــه ساخت وس ــه وابســته ب ــود ک ــای خ ــاختار درآمده ــل س ــه دلی شــهرداری ها ب  

ــتند. نیس
قراردادها، مناقصه ها، بودجه ها و حساب های مالی شهرداری ها به صورت منظم منتشر نمی شود.  

ــاری و  ــوض ج ــای بالع ــران شــهری و کمک ه ــارات عم ــرج اعتب ــر نحــوه خ ــت ب ــی از ســوی دول ــق مال ــارت دقی نظ  
ــدارد. ــود ن ــرمایه ای آن وج س

شوراهای شهر نظارت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شهرداری ها ندارند.  
سازوکار روشنی برای رسیدگی به شکایات مردم وجود ندارد.  

برنامه روشن و عملی برای مبارزه با فساد اداری در شهرداری ها وجود ندارد.  
سوم- مشارکت )شامل شهروندی، اجماع گرایی و تعهد شهری(:

ــا  ــارات آنه ــت اختی ــا محدودی ــردم اســت. ام ــی در جهــت مشــارکت م وجــود شــوراهای شــهر و شــورایاری ها گام مثبت  
ــی اســت. ــری منف ام

مــردم ســاالری مبتنــی بــر نمایندگــی، شــکل محلــی نــدارد و شــوراهای شــهر بیشــتر بنــا بــر مالحظــات سیاســی و حزبی   
ــد. ــکل می گیرن ش

چهارم- امنیت )شامل حل و فصل اختالفات، امنیت انسانی و ایمنی محیطی(
ــش  ــت شــهرها و افزای ــد جمعی ــه تناســب رش ــی ب ــروی انتظام ــی نی ــی، انســانی و مال ــای مدیریت ــات و ظرفیت ه امکان  

ــت.  ــه اس ــد نیافت ــاد رش ــم و اعتی ــام آور جرای سرس
فساد ماموران انتظامی و رفتار نامناسب نیروهای انتظامی با شهروندان خود مساله ساز است.  

فقــدان سیاســت پیشــگیری از جــرم و فقــدان خــط مشــی های مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان و کــودکان محســوس   
اســت.

پنجم- عدالت )شامل پایداری، برابری جنسیتی و عدالت بین نسلی(
شهرداری های ایران بر خالف بسیاری از نقاط جهان فاقد سیاست های توسعه به نفع فقرا هستند.  

حقوق دسترسی شهروندان به خدمات اساسی در کشور به رسمیت شناخته نشده است.   
توزیــع مکانــی عرضــه خدمــات شــهری در کالنشــهرها عادالنــه نیســت و در شــهرهای دیگــر کمتــر از حداقل اســتانداردها   

. ست ا

ــه، ایجــاد تأسیســات شــهری و  ــی خــود در زمین ــف قانون ــت شــوراهای شــهر و شــهرداری ها در مــورد انجــام وظای غفل  
ــت.  ــرده اس ــدید ک ــا را تش ــن بافت ه ــکالت ای ــوده، مش ــای فرس ــی در بافت ه ــر عموم ــالح معاب اص

ناتوانــی نیروهــای انتظامــی در برقــراری امنیــت در بافت هــای فرســوده شــهری، مســاله فقــدان امنیــت را در برخــی از   
ــرده اســت. ــل ک ــرم تبدی ــک مســاله مب ــه ی ــای فرســوده کالنشــهرها ب بافت ه

شــرکت های دولتــی مســئول ارایــه زیرســاخت های اصلــی موفق تــر از شــهرداری ها عمــل کرده انــد و در 
ســال1385، 99.9 درصــد واحدهــای مســکونی شــهری از بــرق، 99.5 درصــد از آب آشــامیدنی و77 درصــد از گاز 

ــد. ــوردار بوده ان برخ

۴-۴. شکسـت دولت و شهرداری ها در برنامـه ریزی شهری
ـــرای  ـــی ب ـــام عموم ـــه مق ـــرورت مداخل ـــهری، ض ـــتغالت ش ـــازار مس ـــی در ب ـــای بیرون ـــود پیامده ـــل وج ـــه دلی ب
ـــعه و  ـــال توس ـــورهای در ح ـــا در کش ـــت. ام ـــده اس ـــناخته ش ـــاز ش ـــهرها از دیرب ـــدی ش ـــعه کالب ـــاماندهی توس س
از جملـــه ایـــران، بـــه مـــوازات رشـــد شـــتابان شهرنشـــینی ظرفیت هـــای الزم بـــرای برنامه ریـــزی شـــهری و 
ـــعه  ـــاله توس ـــه مس ـــهرداری ها ب ـــزی و ش ـــت مرک ـــش دول ـــت. واکن ـــده اس ـــود نیام ـــه وج ـــرای آن ب ـــر اج ـــارت ب نظ
ـــراوان همـــراه  ـــل بـــا عـــدم کارایی هـــا و نارســـایی های ف کالبـــدی شـــهرها بـــا تأخیـــر انجـــام گرفتـــه و در عم

.)2001 ,World Bank( ـــت ـــوده اس ب
ـــه  ـــران مداخل ـــد. در ای ـــداول ش ـــل ســـده بیســـتم مت ـــزی شـــهری از اوائ ـــی برنامه ری در کشـــورهای پیشـــرفته صنعت
ـــر در  ـــض معاب ـــون تعری ـــب قان ـــد. تصوی ـــاز ش ـــدا در دوره 1309-1320 آغ ـــهری ابت ـــزی ش ـــر برنامه ری ـــی ب مبتن
ـــا  ـــداث خیابان ه ـــال 1316، اح ـــوی در س ـــاور فرانس ـــان مش ـــط مهندس ـــران توس ـــه ته ـــه نقش ـــال 1312، تهی س

ـــد. ـــاز ش ـــن دوره آغ ـــت در ای ـــدان و رش ـــز، هم ـــران، تبری ـــد ته ـــور مانن ـــزرگ کش ـــهرهای ب ـــا در ش و میدان ه
ـــب  ـــه تصوی ـــال 1339 ب ـــدا در س ـــهری ابت ـــران ش ـــای عم ـــرای برنامه ه ـــرای اج ـــه ب ـــی و ابنی ـــک اراض ـــون تمل قان
ـــکن  ـــی و مس ـــه وزارت آبادان ـــود ک ـــالب )1346-1342( ب ـــل از انق ـــی قب ـــوم عمران ـــه س ـــید. در دوران برنام رس
ـــی  ـــارم عمران ـــه چه ـــد. در دوره برنام ـــه ش ـــهر تهی ـــرای 17 ش ـــع ب ـــای جام ـــال 1344( و طرح ه ـــد )س ـــکیل ش تش
ـــرح  ـــه، ط ـــال 1351( و در دوره برنام ـــت )س ـــکل گرف ـــازی ش ـــاری و شهرس ـــی معم ـــورای عال )1352-1347(، ش
ـــتر  ـــت و بیش ـــر جمعی ـــزار نف ـــهرهای دارای 100 ه ـــداد ش ـــه تع ـــت ک ـــی اس ـــد. گفتن ـــه ش ـــهر تهی ـــع 16 ش جام
در ســـال های 1335و 1345 بـــه ترتیـــب 9 و 14 بـــود و تعـــداد شـــهرهای دارای 50 هـــزار نفـــر جمعیـــت و 
ـــارم  ـــوم و چه ـــای س ـــه در برنامه ه ـــت ک ـــه گرف ـــوان نتیج ـــب می ت ـــن ترتی ـــود. بدی ـــب 18و29 ب ـــه ترتی ـــتر ب بیش
ـــن 50  ـــهری بی ـــدادی از ش ـــت و تع ـــر جمعی ـــزار نف ـــش از 100 ه ـــهرهای بی ـــه ش ـــالب هم ـــل از انق ـــی قب عمران
ـــوب  ـــهری )مص ـــران ش ـــازی و عم ـــون نوس ـــاده 23 قان ـــق م ـــدند. طب ـــع ش ـــرح جام ـــر دارای ط ـــزار نف ـــا 100 ه ت
ـــه  ـــب نقش ـــه و تصوی ـــس از تهی ـــال پ ـــه س ـــدت س ـــرف م ـــر ظ ـــدند حداکث ـــف ش ـــهرداری ها مکل ـــال 1347(، ش س
ـــهرداری ها  ـــز ش ـــاس نی ـــن اس ـــر همی ـــد. ب ـــدام نماین ـــی اق ـــه های تفصیل ـــه نقش ـــه تهی ـــبت ب ـــهرها نس ـــع ش جام
مرجـــع تصویـــب طرح هـــای تفصیلـــی بـــه شـــمار می آمدنـــد. امـــا از ســـال 1351 بـــا تشـــکیل شـــورای عالی 

ـــد.  ـــی ش ـــای تفصیل ـــب طرح ه ـــع تصوی ـــورا مرج ـــن ش ـــران ای ـــاری ای ـــازی و معم شهرس
ـــام  ـــه وزارت مســـکن و شهرســـازی تغییـــر ن ـــی و مســـکن ب در برنامـــه پنجـــم عمرانـــی )1352-1357(، وزارت آبادان
ـــادی  ـــی و ه ـــع، تفصیل ـــای جام ـــال 1353( طرح ه ـــوب س ـــه )مص ـــن وزارتخان ـــام ای ـــر ن ـــون تغیی ـــت. در قان یاف
تعریـــف شـــده بـــود. در دوران برنامـــه پنجـــم تهیـــه طرح هـــای هـــادی بـــرای شـــهرهای کوچـــک کشـــور در 

ـــت. ـــرار گرف ـــتور کار ق دس
ـــعه  ـــی توس ـــع و تفصیل ـــای جام ـــط طرح ه ـــت ضواب ـــدون رعای ـــور ب ـــهرهای کش ـــالمی، ش ـــالب اس ـــد از انق ـــا بع ام
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ـــی  ـــع و تفصیل ـــای جام ـــر طرح ه ـــود و اگ ـــاده ب ـــق افت ـــهری از رون ـــزی ش ـــه برنامه ری ـــاً در دوره ای ک ـــد. دقیق یافتن
بـــرای شـــهرها تهیـــه می شـــد در عمـــل ضمانـــت اجرایـــی نداشـــت، جمعیـــت شـــهرهای کشـــور از 15.9 
ـــت  ـــید. واقعی ـــهر رس ـــه 512 ش ـــور از 373 ب ـــهری کش ـــاط ش ـــداد نق ـــر و تع ـــون نف ـــه 36.8 میلی ـــر ب ـــون نف میلی
ـــیب پذیر  ـــار آس ـــرای اقش ـــهری ب ـــکن ش ـــن مس ـــت تامی ـــی دول ـــت اصل ـــالب اولوی ـــه اول انق ـــه در ده ـــت ک ـــن اس ای
ـــد  ـــود. در دوره بع ـــزی ب ـــت مرک ـــد اهمی ـــا فاق ـــهرداری ها اساس ـــت و ش ـــرای دول ـــهری ب ـــزی ش ـــود و برنامه ری ب
ــت  ــی را در جهـ ــای بی حاصلـ ــازی تالش هـ ــکن و شهرسـ ــال های 1378-1368، وزارت مسـ ــگ و در سـ از جنـ
ـــهرهای  ـــژه در ش ـــهرداری ها بوی ـــی ش ـــران مال ـــاله بح ـــار مس ـــن ب ـــا ای ـــام داد. ام ـــهری انج ـــزی ش ـــاء برنامه ری احی
ـــد  ـــب ش ـــد، موج ـــروم بودن ـــهری مح ـــران ش ـــای عم ـــرای برنامه ه ـــرای اج ـــت ب ـــای دول ـــه از کمک ه ـــزرگ ک ب
ـــره( و  ـــری )پذی ـــر کارب ـــای تغیی ـــل از مجوزه ـــای حاص ـــم و درآمده ـــروش تراک ـــه ف ـــهرها ب ـــهرداری های کالنش ش
ـــرض  ـــاًل در مع ـــازی و ســـاختمانی عم ـــط شهرس ـــررات و ضواب ـــب مق ـــن ترتی ـــد. بدی ـــات ســـاختمانی روی آورن تخلف
ـــاد. شـــورای عالی شهرســـازی  ـــه مخاطـــره افت ـــی و امنیـــت و محیـــط زیســـت شـــهری ب ـــرار گرفـــت و کارای فـــروش ق
ـــی )1383-1379(،  ـــی و فرهنگ ـــادی، اجتماع ـــعه اقتص ـــوم توس ـــه س ـــاد و در دوره برنام ـــر زی ـــا تأخی ـــاری ب و معم

ـــد. ـــد کن ـــم ضابطه من ـــروش تراک ـــه ف ـــهرداری ها را در زمین ـــات ش ـــرد اقدام ـــالش ک ـــد و ت ـــل ش وارد عم
ـــج در  ـــی رای ـــاد مال ـــخگویی و فس ـــفافیت و پاس ـــدون ش ـــاده 5 ب ـــیون م ـــارات کمیس ـــتفاده از اختی ـــل اس در عم
شـــهرداری ها در زمینـــه صـــدور جـــواز ســـاختمان و مجوزهـــای پایـــان کار، هـــم موجـــب عـــدول از ضوابـــط 
ـــتغالت  ـــرمایه گذاران در مس ـــر دوش س ـــی ب ـــی بزرگ ـــه اضاف ـــم هزین ـــد و ه ـــی می ش ـــع و تفصیل ـــای جام طرح ه

شـــهری می گذاشـــت. ایـــن وضـــع هـــم اکنـــون نیـــز ادامـــه دارد.
ـــن  ـــت زمی ـــت، مدیری ـــد گف ـــود بای ـــوط می ش ـــهری مرب ـــزی ش ـــت برنامه ری ـــرورت و کیفی ـــه ض ـــه ب ـــی ک ـــا جای ت
ـــهر  ـــی ش ـــد و کارای ـــر رش ـــده ای ب ـــر عم ـــه تأثی ـــه ای ک ـــت. وظیف ـــهرداری ها اس ـــف ش ـــن وظای ـــره مهمتری در زم
ـــد  ـــهرها پیام ـــی در ش ـــه مکان یاب ـــد در زمین ـــات کارآم ـــاذ تصمی ـــرای اتخ ـــا ب ـــا و خانواره ـــگاه ه ـــی بن دارد. توانای
ـــه  ـــی، ب ـــع و تفصیل ـــای جام ـــط طرح ه ـــوب ضواب ـــهرداری ها در چارچ ـــهر دارد. ش ـــادی ش ـــد اقتص ـــر رش ـــی ب بزرگ
ـــا  ـــگ1 ی ـــه زونین ـــن زمین ـــن کار در ای ـــد. متداول تری ـــم می کنن ـــهری را تنظی ـــی ش ـــازار اراض ـــف ب ـــکال مختل اش
ـــط،  ـــال ضواب ـــق اعم ـــن از طری ـــهرداری ها همچنی ـــت. ش ـــاص اس ـــای خ ـــه کاربری ه ـــهری ب ـــی ش ـــاص اراض اختص
ـــف،  ـــطح پوشـــش همک ـــن و س ـــه مســـاحت زمی ـــا ب ـــن، نســـبت زیربن ـــات زمی ـــر مســـاحت قطع ـــا حداکث ـــل ی حداق
ـــد. ـــن می کنن ـــرد، تعیی ـــه کار ب ـــن ب ـــع زمی ـــر مرب ـــر مت ـــوان در ه ـــه می ت ـــرمایه ای را ک ـــزان س ـــا می ـــا ی ـــم بن تراک

ـــر کســـب و کار و  ـــار ب ـــرات مهـــم و برخـــی اوقـــات خســـارت ب ـــه زمیـــن و مســـتغالت اث ـــوط ب کیفیـــت مقـــررات مرب
ـــار  ـــق ب ـــهری از طری ـــن ش ـــای زمی ـــب بازاره ـــران اغل ـــه در ای ـــت ک ـــوان گف ـــاید بت ـــذارد. ش ـــا می گ ـــاه خانواره رف
ـــده اند. ـــدود ش ـــی مح ـــکالت ثبت ـــت و مش ـــوان مالکی ـــدان عن ـــگ و فق ـــر زونین ـــای انعطاف ناپذی ـــی کنترل ه اضاف

مقـــررات زونینـــگ )تفکیـــک کاربری هـــا و اجتنـــاب از کاربری هـــای مختلـــط( بـــه زیـــان خانوارهایـــی اســـت 
کـــه کســـب و کار غیررســـمی در محـــل ســـکونت خـــود دایـــر می کننـــد. مقـــررات حداقـــل مســـاحت زمیـــن 
ـــازی  ـــذارد و نوس ـــرا می گ ـــر دوش فق ـــنگینی ب ـــی س ـــار مال ـــاختمان، ب ـــوز س ـــای مج ـــی و اعط ـــک اراض ـــرای تفکی ب
ـــه نوســـازی  ـــازاد تراکـــم 120 درصـــد، هزین ـــروش م ـــدازد. مقـــررات تراکـــم و ف ـــر می ان ـــه تاخی مســـکن قدیمـــی را ب
ـــر،  ـــض معاب ـــر تعری ـــد ب ـــش از ح ـــد بی ـــا تاکی ـــدی ب ـــررات گذربن ـــد. مق ـــش می ده ـــرا افزای ـــرای فق ـــکن را ب مس
بافت هـــای شـــهری را می گســـلد و خانوارهـــا را از مســـکن موجـــود نیـــز می رانـــد. مقـــررات یـــک پارکینـــگ 

ـــود. ـــه زا می ش ـــیار هزین ـــز بس ـــک نی ـــکن کوچ ـــکونی در مس ـــد مس ـــر واح ـــه ازای ه ب
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ـــهرداری ها  ـــدی ش ـــام درآم ـــتگی نظ ـــر از وابس ـــادی متاث ـــدود زی ـــا ح ـــز ت ـــهرها نی ـــدوده ش ـــه مح ـــترش بی روی گس
ـــای  ـــذاری زمین ه ـــل ضـــرورت واگ ـــه دلی ـــالب ب ـــه اول انق ـــد در ده ـــر چن ـــر ه ـــن ام ـــهری اســـت. ای ـــالک ش ـــه ام ب
ـــاد  ـــی و فس ـــت جوی ـــرای ران ـــزاری ب ـــه اب ـــروزه ب ـــد، ام ـــداول ش ـــن مت ـــت از محرومی ـــا و حمای ـــه تعاونی ه ـــی ب دولت
ـــته  ـــی و گسس ـــعه افق ـــب توس ـــه موج ـــی روی ـــترش های ب ـــن گس ـــال ای ـــن ح ـــت. در عی ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی مال
ـــز  ـــه مراک ـــود و از جاذب ـــهرها می ش ـــراف ش ـــی اط ـــی و باغ ـــی زراع ـــان اراض ـــه زی ـــم ب ـــهری آن ه ـــای ش بافت ه
شـــهری می کاهـــد. ایجـــاد شـــهرهای جدیـــد حومه نشـــینی را تشـــویق می کنـــد. یارانـــه حمل ونقـــل عمومـــی 

ـــکار دارد. ـــل ان ـــر قاب ـــر غی ـــینی تاثی ـــترش حومه نش ـــر گس ـــز ب ـــهری نی ش
ـــه ای  ـــه ای، منطق ـــی، ناحی ـــران محل ـــعه و عم ـــای توس ـــب طرح ه ـــی و تصوی ـــوه بررس ـــه نح ـــال 1378 آئین نام در س
ـــع،  ـــای جام ـــه طرح ه ـــن نام ـــن آئی ـــید. در ای ـــب رس ـــه تصوی ـــور ب ـــاری کش ـــازی و معم ـــررات شهرس ـــی و مق و مل
تفصیلـــی و هـــادی تعریـــف شـــده اســـت. عـــالوه بـــر ایـــن طرح هـــای آماده ســـازی توســـعه های جدیـــد در 
شـــهرها، طرح هـــای تفصیلـــی موضعـــی و موضوعـــی و طرح هـــای بهســـازی، نوســـازی، بازســـازی و مرمـــت 
ـــورد  ـــه م ـــب آئین نام ـــبتاً مناس ـــت نس ـــود صراح ـــم وج ـــه رغ ـــت. ب ـــده اس ـــف ش ـــز تعری ـــهری نی ـــای ش بافت ه
بحـــث و نیـــز آئین نامـــه شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه اســـتان در ارتبـــاط بـــا نحـــوه بررســـی و تصویـــب 
طرح هـــا و برنامه هـــا، موضوعـــات بســـیار مهـــم اجـــرا، نظـــارت و بازنگـــری ایـــن طرح هـــا و برنامه هـــا در ایـــن 
ـــاط  ـــی و ارتب ـــاز و کار هماهنگ ـــته س ـــن گذش ـــت. از ای ـــه اس ـــرار نگرفت ـــا ق ـــورد اعتن ـــته م ـــو شایس ـــه نح ـــناد ب اس
طرح هـــا و برنامه هـــا چنـــدان روشـــن نیســـت و سلســـه مراتـــب آنهـــا مبهـــم باقـــی مانـــده اســـت )خدمـــات 

ـــان، 1386(.  ـــت ایرانی مدیری
ـــق  ـــه مناط ـــا ب ـــدن آنه ـــده ش ـــهر و ران ـــز ش ـــردم از مراک ـــروج م ـــر خ ـــذار ب ـــوارد تأثیرگ ـــن م ـــه مهم تری از جمل
پیرامونـــی شـــهر و در نتیجـــه رشـــد بی رویـــه محـــدوده شـــهرها، سیاســـت های زمیـــن شـــهری در طرح هـــای 
ـــران شـــهری  ـــای توســـعه و عم ـــب برخـــی از طرح ه ـــی تصوی ـــه اجـــرا و حت ـــع شـــهرها اســـت. واضـــح اســـت ک جام

ـــود.  ـــهری می ش ـــکن ش ـــن و مس ـــت زمی ـــش قیم ـــا کاه ـــش ی ـــت و افزای ـــر مرغوبی ـــب تغیی موج
ـــر  ـــران 4.5 براب ـــهر ته ـــون ش ـــت پیرام ـــي دوره 81-1345جمعی ـــران، ط ـــهر ته ـــع ش ـــرح جام ـــات ط ـــق اطالع مطاب
ـــه 64 درصـــد جمعیـــت  ـــر شـــده اســـت و ســـهم جمعیتـــي شـــهر تهـــران از 85 ب و جمعیـــت شـــهر تهـــران 2.7 براب
ـــهري  ـــه ش ـــهرهاي مجموع ـــداد ش ـــال تع ـــدود 30 س ـــي ح ـــن ط ـــت. همچنی ـــه اس ـــش یافت ـــهري کاه ـــه ش مجموع
ـــه و  ـــد یافت ـــمي رش ـــود رو و غیررس ـــورت خ ـــه ص ـــاً ب ـــه عمدت ـــه اســـت ک ـــش یافت ـــهر افزای ـــه 25 ش ـــران، از 6 ب ته
ـــن  ـــت(. ای ـــه اس ـــش یافت ـــهر افزای ـــه 53 ش ـــال 1384 ب ـــهري در س ـــاط ش ـــداد نق ـــده اند )تع ـــل ش ـــهر تبدی ـــه ش ب
ـــات و  ـــز مطالع ـــت )مرک ـــیه ای آن اس ـــی و حاش ـــی پیرامون ـــه نواح ـــهر ب ـــدوده ش ـــترش مح ـــی از گس ـــوع حاک موض

ـــران، 1384(.  ـــاری ای ـــازی و معم ـــات شهرس تحقیق
ـــی  ـــت واقع ـــود و قیم ـــهری می ش ـــی ش ـــش اراض ـــب افزای ـــا موج ـــن طرح ه ـــرای ای ـــه و اج ـــوارد، تهی ـــب م در اغل
ـــیم  ـــق تقس ـــه از طری ـــت ک ـــبی اس ـــت نس ـــان قیم ـــی هم ـــت واقع ـــراد از قیم ـــا م ـــد )در اینج ـــش می ده آن را افزای

ـــد(.  ـــت می آی ـــه دس ـــی ب ـــات مصرف ـــا و خدم ـــت کااله ـــاخص قیم ـــه ش ـــمی ب ـــت اس ـــردن قیم ک
ـــن و مســـکن شـــهری،  ـــش قیمـــت زمی ـــران شـــهری موجـــب افزای ـــای توســـعه و عم ـــب طرح ه ـــه و اجـــرای اغل تهی
ـــت  ـــت آن اس ـــود. واقعی ـــی ش ـــود م ـــای موج ـــازی واحده ـــر و بهس ـــد و تعمی ـــای جدی ـــاز واحده ـــف ساخت وس توق
ـــت و  ـــهری درس ـــکن ش ـــن و مس ـــه زمی ـــوط ب ـــت های مرب ـــهری و سیاس ـــران ش ـــعه و عم ـــای توس ـــر طرح ه ـــه اگ ک
اســـتاندارد طراحـــی شـــده باشـــند موجـــب بهبـــود محیـــط محـــالت فرســـوده و مرکـــزی شـــهر و در نتیجـــه افزایـــش 

ـــود. ـــا می ش ـــرمایه گذاری در آنه ـــه س ـــرمایه گذاران ب ـــت س ـــا و رغب ارزش آنه
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ـــه  ـــی تهی ـــیار اساس ـــه بس ـــه نکت ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــتی ب ـــت ها بایس ـــا و سیاس ـــن طرح ه ـــه ای ـــت ک ـــا اس ـــاله در اینج ـــا مس ام
ـــر  ـــا میس ـــب آنه ـــر از تصوی ـــورد نظ ـــداف م ـــه اه ـــتیابی ب ـــا دس ـــه تنه ـــورت ن ـــن ص ـــر ای ـــه در غی ـــوند، چراک ـــم ش و تنظی
نخواهـــد شـــد، بلکـــه موجـــب اســـکان اقشـــار کم درآمـــد در ســـکونتگاه های غیررســـمی، حاشـــیه شـــهرها و مناطـــق 

ـــد از: ـــه عبارتن ـــه نکت ـــن س ـــود. ای ـــهرها می ش ـــدوده ش ـــترش مح ـــه گس ـــی آن و در نتیج پیرامون
ـــه  ـــادر ب ـــردم ق ـــف م ـــار مختل ـــا و اقش ـــا خانواره ـــا: آی ـــوی خانواره ـــی از س ـــی و اجرای ـــن مال ـــوان تأمی ت  
ــتند؟  ــا هسـ ــی آنهـ ــار مالیاتـ ــل بـ ــت ها و تحمـ ــا و سیاسـ ــن طرح هـ ــوب ایـ ــای مصـ ــوارض و مالیات هـ ــت عـ پرداخـ
ـــا  ـــن طرح ه ـــا ای ـــازار: آی ـــاز و کار ب ـــت ها و س ـــا/ سیاس ـــن طرح ه ـــان ای ـــی می ـــرت اساس ـــدم مغای ع  

ـــود؟ ـــا نمی ش ـــرمایه گذاری در آنه ـــه س ـــرمایه گذاران ب ـــل س ـــدم تمای ـــا و ع ـــت زمین ه ـــش مرغوبی ـــب کاه موج
ـــه   ـــه در نتیج ـــن و مســـکنی ک ـــد زمی ـــه خری ـــادر ب ـــیب پذیر ق ـــار آس ـــردم و اقش ـــا م ـــی: آی ـــت توزیع ـــرآوردن عدال ب  

ـــتند؟ ـــده، هس ـــه رو ش ـــت رو ب ـــدید قیم ـــش ش ـــا افزای ـــت ها ب ـــا و سیاس ـــن طرح ه ـــرای ای ـــه و اج تهی
ـــد از کشـــورهایی  ـــه تقلی ـــوق ب ـــای ف ـــا و برنامه ه ـــتاندارد طرح ه ـــه اس ـــی آن اســـت ک ـــن چالش های ـــروز چنی ـــل ب یکـــی از دالی
ـــت  ـــح اس ـــه واض ـــال آنک ـــود. ح ـــم می ش ـــت، تنظی ـــا اس ـــور م ـــرانه کش ـــد س ـــر درآم ـــا 10 براب ـــا 5 ت ـــرانه آنه ـــد س ـــه درآم ک
ـــد. ـــز و اثربخـــش می باش ـــا آن موفقیت آمی ـــی متناســـب ب ـــی و قانون ـــادی، مال ـــتر نه ـــه ای در بس ـــر سیاســـت و برنام ـــرای ه اج
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