و تهــران را میتــوان بــه کیفیــت نــازل مدیریــت و حکمرانــی شــهری نســبت داد .ایــن کیفیــت نــازل در ابهــام در قلمــرو
حقوقــی مقامــات محلــی در ایــران ،نارســاییهای موجــود در نظــام مالــی شــهرداریها و فقــدان اثــر بخشــی ،پاســخگویی و
مشــارکت در مدیریــت شــهری متجلــی اســت.

مقدمـه

ارزیابـی تحققپذیری طرحهای شهری در تهران
بهروز هادی زنوز
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 -1دکترای اقتصاد ،دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

bzonooz@gmail.com

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

 -1تهیــه و اجــرای طــرح جامــع مصــوب ســال  ،1349در دوره تکویــن کالنشــهر تهــران
1340-1357

در ایــن دوره اقتصــاد و صنعــت ماشــینی در ایــران رشــد بــی ســابقهای را تجربــه کــرد .ایــن رشــد بــی ســابقه از
یکســو محصــول افزایــش درآمدهــای نفتــی ،کمــک هــای مالــی ایــاالت متحــده و ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی
بــود و از ســوی دیگــر در پــی اتخــاذ سیاسـتهای اقتصــادی دولــت بــه منظــور تســهیل رشــد اقتصــادی در کشــور
بــه وقــوع پیوســت .در دوره  1335-1355جمعیــت شــهر تهــران از  1584هــزار نفــر بــه  4530هــزار نفــر افزایــش
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در ایــن مقالــه علــل عــدم تحقــق طــرح هــای جامــع شــهری در تهــران در  45ســال گذشــته ( ،)1349-1 394مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .کــه پــس از مــروری بــر علــل عــدم تحقــق طــرح جامــع اول تهــران (مصــوب  )1349و طــرح ســاماندهی
تهــران (مصــوب  )1371وضعیــت رشــد جمعیــت و بیــان مســاله بــرای تهیــه طرحهــای توســعه یعــدی مــورد توجــه قــرار
میگیــرد .تجســم فضایــی مســائل اقتصادی-اجتماعــی در منطقــه کالنشــهری تهــران ،بــه صــورت گســترش بافتهــای
ناکارآمــد شــهری ،حاشیهنشــینی 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 نمیتوانســت در محاصــره ایــن حجــم عظیــم جمعیــت،
بــا محرومیتهــا و کمبودهــای فــراوان ،جزیــرهای امــن باقــی بمانــد .باعــث شــد کــه موضــوع «مدیریــت و تهیــه طــرح
مجموعــه شــهری تهــران و شــهرهای اطــراف آن» در دســتور کار وزارت مســکن و شهرســازی قــرار گیــرد .این طــرح در اوائل
ســال  1381توســط 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 .راهبردهــای
اصلــی آن تمرکززدایــی از محــدوده شــهر تهــران ،تقویــت کانونهــای 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 کالنشــهری بــود کــه بــه رغــم تصویــب ،بــه مرحلــه اجــرا نرســید و بقیــه پیشــنهادات ایــن طــرح
نیــز در عمــل مســکوت مانــد .در اواســط دهــه  ،1380در واکنــش بــه ناکامــی طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهرها ،نظریــه
«طرحهــای ســاختاری -راهبــردی» مطــرح شــد و اولیــن طــرح در  1386بــه 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 پیشبینــی
شــده بــه اهــداف خــود دســت نخواهــد یافــت .بــر اســاس ایــن مطالعــه ،علــل عــام عــدم تحقــق طــرح هــای شــهری در ایران

در مقالــه حاضــر ،تحققپذیــری طرحهــای شــهری در تهــران مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت .هــر چنــد ســابقه دخالــت
برنامهریــزی 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  1340تنظیــم شــده اســت ،در ایــن مقالــه
ابتــدا شــرایط شــکلگیری ،تنظیــم و اجــرای اولیــن طــرح جامــع تهــران مصــوب ســال  1349را مــورد ارزیابــی قــرار داده ایــم.
گفتنــی اســت کــه تهیــه ایــن طــرح همزمــان بــا دوره تکویــن کالنشــهر تهــران ( )1340-1357و پراکندهرویــی شــهرها و
شــهرکها در اطــراف تهــران صــورت گرفــت .در ایــن قســمت از مقالــه ضمــن پرداختــن بــه ایــن مباحــث ،ایجــاد بســترهای
قانونــی الزم بــرای تهیــه طرحهــای کالبــدی ،مشــخصات کلــی اولیــن طــرح جامــع تهــران و علــل عــدم تحقــق آن مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت.
طــرح ســاماندهی مصــوب ســال  1371و مجموعــه شــهری تهــران مصــوب ســال  ،1381در دوره شــکلگیری مجموعــه
شــهری تهــران در دوره بعــد از انقــاب ،مطــرح شــد .قســمت دوم مقالــه بــه ارزیابــی مشــخصات و نحــوه اجــرای ایــن دو طرح
اختصــاص یافتــه اســت .در ایــن قســمت توســعه بیضابطــه 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  1386پرداخته
ایــم .در ایــن قســمت ابتــدا خاســتگاه فکــری و تجربــی ایــن طرحهــا ،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 برنامههــای توســعه و
عمــران شــهری قلمــداد کــرده ایــم و در اثبــات ایــن ادعــا بــه ابهــام در قلمــرو مدیریــت محلــی ،کاســتیهای نظــام مالــی
شــهرداریها ،کیفیــت نــازل حکمرانــی شــهری و باالخــره شکســت دولــت و شــهرداریها در برنامهریــزی شــهری پرداخته ایم.
در هــر یــک از ایــن دورههــا مســائل عمــدهای 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 ظرفیتهــای 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 مداخــات 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 نزدیکتــر مــی شــویم ،اطالعــات تاریخــی و آمــاری قابــل دســترس ،

یافــت ،یعنــی در مــدت  20ســال ســه برابــر شــد (مســتخرج از نتایــج سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن در
ســالهای 1335و .)1355
شــهر تهــران در هــر یــک از مراحــل توســعه خــود ،عناصــر مــورد نیــاز بــرون شــهری را در بیــرون از مرزهــای
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 بافتهــای کالبــدی خــود ادغــام کــرده اســت .شــاید بتــوان گفــت کــه پدیــده
برونافکنــی 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.
در ایــن دوره پویشهــای شهرنشــینی و توســعه شــهری در ایــران و بــه ویــژه تهــران وارد مرحلــه کیفــی نوینــی
شــد .بــا انجــام اصالحــات ارضــی در دهــه  1340و در هــم ریختــن مناســبات ســنتی شــهر و روســتا ،هجــوم
انبــوه مهاجــران روســتایی بــه شــهرها ،افزایــش ســریع درآمــد نفــت ،رشــد وســیع نیازهــای خدماتــی ،توســعه
زیرســاختهای اقتصــادی و ارتباطــی ،افزایــش وســیع صنایــع اساســی و مونتــاژ و بــه دنبــال ایــن هــا رشــد وســیع
دســتگاههای اداری و دولتــی ،باعــث شــد کــه نقــش و کارکردهــای شــهر تهــران بــه عنــوان پایتخــت و مرکــز ایــن
تحــوالت جدیــد بــه نحــو بیســابقهای گســتردهتر و پیچیدهتــر شــود .در ایــن دوره شــهر تهــران بــه بزرگتریــن
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 مینمایــد.

شماره۵۳-۵۴

 .2-1تامین زیرساختها 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 انقــاب نیــز نتوانســت تغییــری کیفــی در ایــن وضعیــت بــه وجــود آورد.
همــراه بــا رشــد جمعیتــی و گســترش محــدوده فضایــی شــهر تهــران در طــول دو دهــه  1340و  ،1350رونــد ایجــاد
زیرســاختها و تأسیســات و تجهیــزات شــهری نیــز نــه بــر اســاس تفکــر برنام ـهای ،بلکــه بیشــتر بــه صــورت مقطعــی و
خــود بــه خــودی گســترش پیــدا کــرد.
در همیــن دوره ،وســعت تهــران از حــدود  100کیلومتــر مربــع بــه حــدود  283کیلومتــر مربــع (نزدیــک ســه برابــر) افزایــش
پیــدا کــرد .در نتیجــه ایــن تغییــرات ،نیــاز بــه تأمیــن زیرســاختهای 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.
 .3-1پراکندهرویی شهرها و شهرکها در اطراف تهران
همانطــور کــه قبــا توضیــح داده شــد ،در ایــن دوره شــهر تهران شــاهد اشــباع توســعه پیوســته و توســعه ســریع شهرکســازی
و شهرکنشــینی در حومــه و اطــراف آن بــود.
بــه دنبــال تغییــرات سیاســی و اقتصــادی دهــه  40بــه تدریــج بســیاری از روســتاها و آبادیهــای کوچــک نزدیــک تهــران
بــه محلههــای شــهری تبدیــل شــدند و اغلــب بــا حفــظ پســوند «آبــاد» بــه تدریــج در پیکــر تهــران تحلیــل رفتنــد ،مثــل
محلههــای یوس ـف 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
کــه بــا طرحهــای مختلــف بــه صــورت کویهــا و شــهرکهای مــدرن احــداث شــدند.
از دهــه  1350بــه بعــد حاشــیه های شــهر شــروع به رشــد کردنــد .در جنوب تهــران ،بافتهــای خــودرو پیرامــون مجموعههای
بــزرگ صنعتــی و تأسیســاتی نظیــر کارخانههــا ،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 .شــهرکهای 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 عمدتـ ًا 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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 .1-1تبدیل تهران به یک کالنشـهر مهم در سطح ملـی و منطقهای
همانطــور کــه گفتــه شــد ،در دهــه  1340و نیمــه اول دهــه  ،1350کشــور مــا رشــد بــی ســابقه و ســریع اقتصــادی و صنعتــی
را تجربــه کــرد .ایــن رشــد ســریع در قطبهــای معــدودی متمرکــز بــود و تهــران در ایــن دوره بــا رشــد ســریع خــود بــه
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:
 ته ــران ب ــه عن ــوان پایتخ ــت کش ــور مح ــل اس ــتقرار وزارتخانهه ــا و س ــازمانهای دولت ــی و مرک ــز سیاســتگذاری،
برنامهریـــزی و تصمیمگیـــری بـــود.
 بزرگترین مراکز آموزش عالی کشور در تهران متمرکز بودند.
 مراکـــز مالـــی کشـــور شـــامل بانـــک مرکـــزی ،مراکـــز اصلـــی بانکهـــا و بـــورس اوراق بهـــادار در تهـــران مســـتقر
بودنـــد.
 تهران محل استقرار بسیاری از دفاتر شرکتهای دولتی و خصوصی فعال و بزرگ در سراسر کشور بود.
 تهران بزرگترین مخزن نیروی کار متخصص و تحصیلکرده کشور بود.
 تهران بزرگترین و سریعالرشدترین بازار کشور را در اختیار داشت.
 ته ــران مهمتری ــن قط ــب صنعت ــی کش ــور ب ــود و صنای ــع مس ــتقر در ای ــن ش ــهر از مزای ــای صرفهه ــای مقی ــاس و
تجمـــع بیشـــتر بهرهمنـــد میشـــدند.
 ته ــران ب ــه لح ــاظ برخ ــورداری از زیرس ــاختها ،تجهی ــزات و خدم ــات ش ــهری نی ــز از س ــایر ش ــهرهای کش ــور متمای ــز
ب ــود.
مجموعــه عوامــل فــوق تهــران را بــه پــر جاذبهتریــن قطــب اقتصــادی کشــور بــرای جمعیــت مهاجــر از شــهرها و مناطــق
روســتایی تبدیــل کــرده بــود .مهمتریــن بازتابهــای کالبــدی -فضایــی ایــن تحــوالت در تهــران را میتــوان بــه شــرح
زیــر بــر شــمرد:

 تبدیل تهران به قطب بیرقیب 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  10به  12منطقه،
 توسعه عمودی و رواج آپارتماننشینی 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 میشــد و بــه مــوازات گســترش شــهر ،ابعــاد بزرگتــری پیــدا میکــرد .پاســخ
نیروهــای بــازار مســتغالت شــهری بــه ایــن وضعیــت عبــارت بــود از:
 ایجاد شهر چند مرکزی به جای شهر تکمرکزی قدیم،
 گسترش فعالیتهای صنعتی در بیرون شهر و در امتداد راههای ارتباطی برونشهری.
 گسترش حومهنشینی بصورت شهرکهای جدید و سکونتگاههای غیررسمی.

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 خیابانهــای جدیــد باعــث پیوســتگی و ادغــام بیشــتر
بافتهــای مرکــزی شــد .احــداث بزرگراههــای جدیــد از یــک طــرف ارتباطــات بــرون شــهری تهــران را افزایش داد و از ســوی
دیگــر بــا عبــور بزرگراههــا از میــان بافتهــای شــهر ،پیکــر یکپارچــه شــهر دچــار تجزیــه ،گســیختگی و انفصــال گردیــد.
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
شــهرکهای خــودرو در آمــد .شــکلگیری 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 آلودگیهــای ناشــی از صنایع قــرار داد.
از ســوی دیگــر بــا اجــرای ضوابــط منطقهبنــدی و تراکمهــای مــورد نظــر طــرح جامــع ،در عمــل رونــد جداییگزینــی میــان
شــمال و جنــوب شــهر تقویــت شــد و نابرابــری اجتماعــی بــه صــورت نابرابــری فضایــی خصلــت رســمی و آشــکار پیــدا کــرد.
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 .5-1طرح جامع تهران مصوب سال 1349
در ســالهای دهــه  1340تهــران بــه رشــد شــتابان خــود کــه از اوایــل دوره پهلــوی آغــاز شــده بــود ،ادامــه مــی
داد .رشــد جمعیــت و توســعه کالبــدی آن بســیار ســریع و بیبرنامــه پیــش مــی رفــت .مســئوالن وقــت بــرای
جلوگی��ری از پیش�رـفت اینــ وضعیتــ و حلــ و فصلــ معض�لات ناش��ی از آن ،دو راه��کار ارائ��ه نمودن��د .راهــكار اول،
تمركززدايــي از تهــران و محروميتزدايــي از ســاير مناطــق كشــور بــود .براســاس ايــن راهحــل ،بــا محدودشــدن
اســتقرار صنايــع تــا شــعاع  120كيلومتــري تهــران ،گرايــش بــه ســرمايهگذاري در مناطــق ديگــر ،جديتــر پيگيري
شــد .راهــكار دوم نيــز تهيــه طــرح جامــع تهــران بــود .تهيــه يــك طــرح جامع بــراي شــهر تهــران از ابتداي تشــكيل
شــهرداري در ايــن شــهر ،مــورد توجــه بــود .در ســال  1344ســازمان برنامــه و بودجــه قــرارداد «طــرح جامــع تهران»
را بــا مهندســان مشــاور «عبدالعزيــز فرمانفرمائيــان» بــه امضــا رســانيد .مطالعــات آن در ســال  1345شــروع و طــرح
جامــع شــهر در ســال  1349بــه تصويــب رســيد.
مطالعــات طــرح جامــع اول تهــران زمانــي شــروع شــد كــه ايــن شــهر در ســال  1345حــدود  180كيلومتــر مربــع
وســعت و نزدیــک  3میلیــون نفــر جمعيــت داشــت .در ايــن طــرح ،بــراي ســال ( 1370افــق طــرح) محــدودهاي
بــه وســعت  650كيلومتــر مربــع و جمعيتــي حــدود  5.5ميليــون نفــر پیــش بینــی شــده بــود .در طــرح جامــع
اول ،قــرار بــود تراكــم جمعيــت تهــران از حــدود  150نفــر بــه حــدود  90نفــر در هكتــار كاهــش يابــد و بــه ازاي
هــر نفــر حــدود  55متــر مربــع انــواع خدمــات در نظــر گرفتــه شــود .همچنيــن مقــرر شــد گســترش شــهر تهــران
بــه ســمت غــرب صــورت گيــرد .ايــن طــرح از ســال  1349تــا ( 1357زمــان بــه ثمــر رســيدن انقــاب اســامي)،
مبنــاي هدايــت توســعه تهــران بــود.
در تحليلهــاي ايــن طــرح جامــع ،هــدف ایــن بــود کــه جمعيــت شــهر تهــران در حــد  5.5ميليــون نفــر محــدود
شوــد .اینــ رویک�رـد تحدیدــ جمعی��ت شـ�هر ت��ا سـ�قف موــرد نظ��ر بــه منظــور حفظــ تناسـ�ب بي�نـ پايتخ�تـ و دیگــر
نق�اـط کشوــر بــود و تمــام رويكردهــاي مالــي شــهر و پيشبينــي روندهــاي اجتماعــي و اقتصــادي آن بــر ایــن
اســاس در طــرح جامــع پیشبینــی شــده بــود .از ســوي ديگــر يكســري تحديداتــي نيــز از نظــر اقتصــادي بــراي
شــهر تهــران از ســوي دولــت در نظــر گرفتــه شــده بــود كــه هــدف آن تمركززدايــي از شــهر در بلندمــدت و انتقــال
ســرمايه بــه شهرســتانها بــود .ايــن امــر نيــز بــه عنــوان عاملــي تعيينكننــده در پيشبينيهــاي مشــاور از
وضــع آينــده تهــران نقــش داشــته اســت .بــر ايــن اســاس در اولیــن طــرح جامــع شــهر تهــران ،هيچگونــه اولويتــي
بــراي ســرمايهگذاري وســيع در صنايــع و ســاير طرحهــاي توليــدي در شــهر در نظــر گرفتــه نشــد .در مراحــل
اوليــه طــرح جامــع تهــران ،اولويــت ســرمايهگذاري در امــر مســكن ،آمــوزش ابتدائــي ،تاســيس مغازههــاي محلــي،
خدمــات اوليــه بهداشــتي ،ايجــاد فضاهــاي بــاز تفريحــي و تاســيس وســيله حمــل و نقــل ســريع الســير بــوده اســت.
ســرمايهگذاري بــراي ايــن طرحهــا قــرار بــود از طریــق بخــش خصوصــي ،بخــش عمومــي و ســرمايه گــذاري
خارجــي انجــام شــود.
 .6-1علل عدم تحقق طرح جامع تهران مصوب سال 1349
طــرح جامــع تهــران کــه اولیــن ســند راهبــردی شــهر تهــران بــود ،همــواره محــل مجــادالت کارشناســی فراوانــی
بیــن شــورایعالی شهرســازی و معمــاری و شــهرداری تهــران بــود .اختــاف نظــر بیــن دســتگاههای متولــی و
تــوام شــدن بــا انقــاب اســامی و آغــاز جنــگ ایــران و عــراق در ســال  ،1359ســند راهبــردی اول طــرح جامــع
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 .4-1ایجاد بسترهای قانونی الزم برای برنامهریزی کالبدی شهرها توسط دولت
برنامههــا ،یــا طرحهــای شــهری بــا عنوانــی کــه هــم اکنــون در کشــور متــداول اســت (یعنــی طرحهــای جامــع ،هــادی و
تفصیلــی) در ابتــدای برنامــه ســوم قبــل از انقــاب شــکل گرفــت .در دنبالــه ایــن تحــوالت:
قانــون اصــاح پــاره ای از مــواد و الحــاق چنــد مــاده بــه قانــون شــهرداریها در اســفند  1345بــه تصویــب رســید .در مــاده
 97ایــن قانــون بــه ضــرورت تشــکیل شــورایعالی شهرســازی اشــاره شــده بــود و بــه موجــب مــاده  98آن ،شــهرداریها
مکلــف بــه تهیــه طرحهــای جامــع شــده بودنــد.
 قان ــون نوس ــازی و عم ــران ش ــهری نی ــز در س ــال  1347تصوی ــب ش ــد و ط ــی آن مقررات ــی در م ــورد ضواب ــط نوس ــازی
شـــهری وضـــع شـــد .در مـــاده  23قانـــون اخیـــر شـــهرداریها موظـــف شـــدند ظـــرف ســـه ســـال از تهیـــه طـــرح
جام ــع ،ط ــرح تفصیل ــی ش ــهر خ ــود را تهی ــه نماین ــد.
 در اسفند سال  ،1351قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.
 در س ــال  1352قان ــون نظ ــارت ب ــر گس ــترش ش ــهر ته ــران و در س ــال  1353قان ــون تغیی ــر ن ــام «وزارت آبادان ــی و
مســـکن» بـــه «وزارت مســـکن و شهرســـازی» بـــه تصویـــب رســـید .بـــه موجـــب ایـــن قانـــون تعاریـــف طرحهـــای
جامـــع ســـرزمین و طرحهـــای جامـــع ،تفصیلـــی و هـــادی شـــهر بـــه دســـت داده شـــد .ضمنـــا بـــه موجـــب همیـــن
قانـــون ،مـــواد  97و  98قانـــون شـــهرداریها لغـــو شـــد و اختیـــار تهیـــه طرحهـــای جامـــع شـــهری از شـــهرداریها
س ــلب و ب ــه وزارت مس ــکن و شهرس ــازی مح ــول ش ــد .ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ای ــن ی ــک پسرف ــت ج ــدی در زمین ــه
ع ــدم تمرک ــز ب ــه ش ــمار م ــی رود.
 مق ــررات کل ــی اح ــداث بناه ــای ش ــهری در خ ــارج از مح ــدوده قانون ــی و حری ــم ش ــهرها ه ــر چن ــد در قان ــون تغیی ــر
ن ــام تعیی ــن ش ــده ب ــود ،آیی ــن نام ــه اجرای ــی مرب ــوط ب ــه اس ــتفاده از اراض ــی و اح ــداث بن ــا و تاسیس ــات در خ ــارج از
مح ــدوده قانون ــی و حری ــم ش ــهرها در س ــال  1355ب ــه تصوی ــب رس ــید.
 در نهای ــت در برنام ــه عمران ــی پنج ــم ،دس ــتگاه ه ــای دولت ــی ب ــه ط ــور کام ــل عه ــده دار تهی ــه طرحه ــای ش ــهری
ب ــر اس ــاس ش ــرح خدم ــات همس ــان ش ــدند .تصوی ــب ای ــن گون ــه طرحه ــا نی ــز بط ــور کام ــا متمرک ــز انج ــام م ــی
شـــد .بدیـــن ترتیـــب کـــه طرحهـــای جامـــع توســـط وزارت مســـکن و شهرســـازی و طرحهـــای هـــادی در وزارت

کش ــور بررس ــی و تصوی ــب م ــی ش ــدند.
بــه کارگیــری ایــن روشهــا و جهتگیریهــا بــه طــور طبیعــی باعــث شــدند کــه طرحهــای شهرســازی کامــا بــه صــورت
آمرانــه و بــا روش از بــاال بــه پاییــن ،بــه مرحلــه اجــرا درآینــد (مهدیــزاده و دیگــران ،1385 ،بــه نقــل از براتــی  ،1390ص .)27
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رشــد جمعیــت شــهر تهــران کــه در دوره  1335-1355همــواره بیشــتر از نــرخ رشــد طبیعــی جمعیــت در کشــور بــود ،در دوره
( ،)1355-1390ســیر نزولــی پیمــود و کمتــر از آن شــد .بــه رغــم ایــن تحــول ،در ایــن دوره بــر جمعیــت شــهر تهــران بــه
میــزان  3763هــزار نفــر افــزوده شــد و در ســال  1390جمعیــت ایــن شــهر بــه  8293هــزار نفــر رســید (مرکــز آمــار ایــران،
نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن ،ســالهای مختلــف).
بــا ایــن وصــف بایــد توجــه کــرد کــه شــهرهای اقمــاری تهــران رشــد ســریع جمعیتــی را در دوره بعــد از انقــاب تجربــه
کردنــد .در ســال  1390جمعیــت  11نقطــه شــهری واقــع در شهرســتان تهــران (بــه اســتثنای فیــروز کــوه) بالــغ بــر 2.5
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  .)1390بدیــن ترتیــب شــکلگیری
مجموعــه شــهری یــا منطقــه کالن شــهری تهــران کــه قبــل از انقــاب اســامی آغــاز شــده بــود ،در دوره بعــد از انقــاب
ابعــاد وســیعتری بــه خــود گرفــت.
نکتــه در اینجــا اســت کــه در دهــه اول انقــاب ،رشــد ســریع جمعیــت کشــور همزمــان بــود بــا رکــود تورمــی طوالنــی مــدت
و در دوره  1355-1390حتــی قبــل از تشــدید تحریمهــای بینالمللــی ،تولیــد ناخالــص ســرانه در کشــور کاهــش یافــت .در
ایــن وضعیــت ،فقــر و نابرابــری توزیــع درآمدهــا ،بــه رغــم سیاسـتهای حمایتــی دولــت نمــی توانســت در مقیــاس گســترده
کاهــش یابــد .یکــی از سیاسـتهای دولــت در دهــه اول انقــاب تامیــن مســکن اقشــار فرودســت شــهری بــود.
توســعه اقتصــاد غیررســمی در چنیــن وضعیتــی گویــای محیــط نامســاعد کســب و کار و پــر هزینــه بــودن مقــررات دولتــی
بــرای فق��رای ش��هری بــود« .اقتصــاد غیررســمی شــامل آن گــروه از فعالیتهــای اقتصــادی مــی شــود کــه هزینههــای
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
عملــ میکننــد» (فیــگ ،1990 ،ص .)991-992
بــا جمــع کارگاههــای فــردی ،شــرکتهای غیررســمی و ســایر کارگاههــای زیــر پنــج نفــر و تقســیم آن بــه کل اشــتغال
کارگاههــای اســتان تهــران ،رقــم نســبت اشــتغال غیررســمی کارگاههــای کوچــک اســتان تهــران 38 ،درصــد بهــ دس��ت میآید
کــه تقریبــا مشــابه بــا رقــم نســبت اشــتغال غیررســمی شــهر تهــران (37درصــد) اســت .محــل اســتقرار اغلــب کارگاههــای
غیررس�مـی ،مح�لات قدیم��ی و فقیرنش��ین ش��هر اس��ت .ه��ر چنــد آم��ار مدونیــ در دس��ت نیس��ت بــه نظ�رـ میرســد تراکــم
ایــن کارگاههــا در بافتهــای فرســوده بیشــتر از ســایر بافتهــای شــهری باشــد .معمــوال سیاســت دولــت و شــهرداری تهــران
در برخــورد بــا صاحبــان ایــن کارگاههــا کــه بــه صــورت مغازههــای کوچــک یــا کارگاههــای غیــر مجــاز خانگــی فعالیــت
دارن��د ،ب��از دارندــه اس�تـ .اینــ سیاس��ت نـ�ه تنهــا کمکـ�ی بهــ اقتص��اد ش��هر نمیکنــد ،بلکــه فقــرای شــهری را از دسترســی
ب��ه ش��غل و درآمـ�د مح��روم میکنــد.
در وضعیتــی کــه شــاهد پراکندهرویــی نقــاط شــهری در اطــراف تهــران بــه رغــم تمهیــد موانــع قانونــی بــرای آن هســتیم،
نمیتــوان طــرح جامــع و تفصیلــی شــهر را بــدون توجــه بــه تحــوالت اقتصــادی و اجتماعــی کــه در منطقــه بالفصــل آن
رخ میدهــد ،تنظیــم کــرد.

 .1-2توسعه بیضابطه مجموعه شهری تهران در دهه اول انقالب
بخشــی از مشــکالت اداره شــهر پــس از انقــاب ،بــه ماهیــت شــورمند انقــاب برمــی گشــت کــه نفــی گذشــته را طلــب
میکــرد و تصویــر روشــن و برنامــهای معلــوم بــرای آینــده نداشــت ،در ایــن چشــمانداز ،سرنوشــت تهــران نیــز بــه دســت
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را کمرنــگ کــرد.
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،
بــا ســرعت بــاال رشــد یافــت و شــهرکهای اقمــاری متعــددی در اطــراف تهــران شــکل گرفتنــد .محدودیــت
اســتقرار صنایــع در شــعاع  120کیلومتــری تهــران موجــب رونــق شــهرکهای 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  1345-1357تشــدید شــد و حمــل و نقــل کارآمــد عمومــی در شــهر شــکل نگرفــت .تراکــم جمعیــت در
شــهر تهــران برخــاف پیشبینــی طــرح جامــع بــه جــای کاهــش ،افزایــش یافــت و ســرانههای خدماتــی مــورد
نظــر طــرح جامــع کــه بــا گشادهدســتی پیشبینــی شــده بــود تحقــق نیافــت.
در ایــن دوران ،تقســیم پهنــه تهــران بــه دو محــدوده قانونــی و خــارج از محــدوده باعــث ظهــور مســائل تــازهای
مثــل گرانــی زمیــن ،ســاخت و ســاز غیــر مجــاز ،توســعه حاشیهنشــینی ،اســکان غیررســمی و تخریــب اراضــی
کشــاورزی گردیــد .بــه گــزارش نشــريه «اقتصــاد ايــران» ،نخســتين طــرح جامــع تهــران ،تصويــري از شــكلگيري
كانونهــاي پرجمعيــت در پيرامــون تهــران ،ماننــد كــرج (بــا حــدود  40هــزار نفــر جمعيــت در آن زمــان) و
اسالمشــهر و قرچــك نداشــت.
در تحلیل علل عدم تحقق طرح جامع اول تهران باید به نکات چندی به شرح زیر اشاره شود:
 فراین ــد رش ــد س ــریع ش ــهر ته ــران و ش ــکلگیری منطق ــه کالنش ــهری در اس ــتان ته ــران تح ــت تاثی ــر نیروهای ــی از
قبی ــل تمرک ــز سیاس ــی و اداری در کش ــور ،اتخ ــاذ سیاس ــت قطبه ــای رش ــد اقتص ــادی و صنعت ــی در تع ــداد مع ــدودی
از مراکـــز شـــهری ،رشـــد جمعیـــت کشـــور و فقـــدان فرصتهـــای جدیـــد اشـــتغال و درآمـــد در مناطـــق روســـتایی و
ش ــهرهای کوچ ــک ب ــود .ه ــر چن ــد دول ــت ای ــران ب ــه وی ــژه در برنام ــه پنج ــم عمران ــی ب ــه مس ــاله آمای ــش س ــرزمین
و ع ــدم تمرک ــز اداری توج ــه ک ــرد ،ام ــا هرگ ــز نتوانس ــت گامه ــای موث ــری در اج ــرای ای ــن دو برنام ــه ب ــردارد .بدیه ــی
اس ــت ک ــه فق ــدان ی ــک سیاس ــت مل ــی و منطق ـهای مناس ــب در ح ــوزه توس ــعه اقتص ــادی م ــی توانس ــت پیامدهای ــی را
ب ــرای کانونه ــای ش ــهری کش ــور داش ــته باش ــد ک ــه طرحه ــای جام ــع و تفصیل ــی فاق ــد اب ــزار الزم ب ــرای مقابل ــه
ب ــا آنه ــا بودن ــد.
 اشـــتباه مشـــاور در تعییـــن محـــدوده بـــزرگ بـــرای توســـعه آتـــی شـــهر ،هدفگـــذاری غیـــر واقعبینانـــه آن بـــرای
افزای ــش س ــرانه ه ــای خدمات ــی و کاه ــش تراک ــم جمعی ــت ش ــهر (ب ــا کم ــک اب ــزار مق ــررات س ــاخت و س ــاز) نی ــز
عم ــا ام ــکان ج ــذب جمعی ــت بیش ــتر را ب ــه ش ــهر فراه ــم آورد.
 عـــدم اقـــدام عاجـــل از ســـوی دولـــت بـــرای گســـترش حمـــل و نقـــل عمومـــی در شـــهر ،اهتمـــام دولـــت بـــه
گس ــترش صنع ــت خودروس ــازی در کش ــور ،ارزان ــی نس ــبی قیم ــت بنزی ــن و باالخ ــره ب ــی توجه ــی کام ــل ب ــه اح ــداث
پارکینگهـــای عمومـــی در شـــهر مزیـــد بـــر علـــت شـــد و گـــره کـــور ترافیـــک شـــهری را محکـــم تـــر کـــرد.
 افزای ــش قیم ــت نف ــت در دوره  1353-1356موج ــب افزای ــش درآم ــد س ــرانه م ــردم و گس ــترش بوروکراس ــی دولت ــی
ش ــد و ای ــن ب ــر ج ــذب جمعی ــت بیش ــتر ب ــه ش ــهر ته ــران و حوم ــه آن در ای ــن دوره تاثی ــر گ ــذار ب ــود.
باالخــره بــا فــرا رســیدن انقــاب اســامی در ســال  1357و آغــاز جنــگ در مهــر مــاه ســال  ،1359شــیرازه امــور مملکــت
بــرای یــک دهــه از هــم پاشــید و نظــم قانونــی موجــود و قواعــد شــهری در ایــن فضــا ،محلــی بــرای اجــرا نداشــت.

 -2شــکلگیری مجموعــه شــهری تهــران در دوره بعــد از انقــاب و تهیــه و تصویــب
طــرح ســاماندهی و طــرح مجموعــه شــهری تهــران
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 .2-2فروش تراکم و توسعه عمودی شهر تهران بعد از جنگ ایران و عراق
در دهــه دوم انقــاب اگــر چــه نظــام سیاســی کشــور در مقایســه بــا قبــل از انقــاب ،تغییــرات بنیــادی پیــدا کــرده بــود،
ولــی نظــام شهرســازی و مدیریــت شــهری کشــور تغییــر اساســی پیــدا نکــرد و روال برنامهریــزی 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.
یکــی از جلوههــای توســعه شــهری تهــران در ســالهای پــس از انقــاب ،تشــدید رونــد توســعه عمــودی شــهر ،همزمــان
بــا توســعه افقــی و ناپیوســته آن اســت .در ســالهای پایانــی دهــه  60بــا تغییــر سیاس ـتهای مدیریــت شــهری ،افزایــش
شــدید قیمــت زمیــن و مســکن ،رواج فرهنــگ آپارتمــان نشــینی ،رشــد ســریع ســرمایهگذاری 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 یکســو در طــول یــک دهــه ســیمای عمومــی تهــران تغییــر اساســی پیــدا کــرد و از ســوی
دیگــر عــوارض ناشــی از توســعه بیبرنامــه و بیرویــه 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

 .3-2برنامهها و طرحهای توسعه شهری در این دوره
هــر چنــد بعــد از انقــاب ،در زمینــه برنامهریــزی شــهری و بــه ویــژه طرحهــای جامــع ،تحوالتــی بــه وجــود آمــد ،امــا
چارچــوب کلــی ایــن طرحهــا بــدون تغییــر باقــی مانــد .در ســال  ،1363بــا توجــه بــه انتقاداتــی کــه از محتــوای طرحهــای
جامــع و تفصیلــی ،روش تهیــه ،بررســی و تصویــب آنهــا ،همچنیــن مســائل اجرایــی طرحهــای مذکــور بــه عمــل آمــده بــود،
اهــداف و عناویــن مطالعــات و شــرح خدمــات و وظایــف مربــوط بــه تهیــه طرحهــای جامــع بــا نــام جدیــد تحــت عنــوان
«طرحهــای توســعه و عمــران و حــوزه نفــوذ شــهری» تصویــب شــد کــه عنــوان ســند قانونــی مصــوب آن شــرح خدمــات
تیــپ  12نــام گرفــت (ســازمان برنامــه و بودجــه .)1369 ،در ایــن شــرح خدمــات بــه چنــد موضــوع زیــر توجــه شــده بــود:
او ًال -بــه مســائل توســعه و عمــران شــهر و حــوزه نفــوذ بــه صــورت همــه جانبــه پرداختــه شــد و شــرح خدمــات
برنامههــای توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و کالبــدی را در بــر گرفــت (پیوســت شــماره  3شــرح خدمــات تیــپ  .)12در
ایــن شــرح خدمــات بــه بررســی و شــناخت روســتاهای واقــع در حــوزه نفــوذ شــهرها و تحلیــل روابــط متقابــل شــهر
بــا روســتاهای مذکــور ،تهیــه طــرح و برنامههــای الزم بــرای آنهــا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت.
ثانیـ ًا -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  5قــرارداد تیــپ .)12
ثالث ـ ًا -در ایــن شــرح خدمــات پیشــنهاد شــد مهندســان مشــاور بــه طــور مســتمر در شــهر حضــور داشــته باشــند و
ضمــن آن کــه برنامههــای  5ســاله و ســالیانه عمرانــی شــهر بــر اســاس پیشــنهادات طــرح تفصیلــی را تهیــه میکننــد،
نســبت بــه تهیــه نقشــه هــای جزییــات شهرســازی و بررســی پیشــنهادات تغییــر در طــرح تفصیلــی نیــز اقــدام و بــه
تجدیــد نظــر در طرحهــا و برنامههــای ارائــه شــده در طرحهــای توســعه و عمــران در مقاطــع زمانــی معیــن بپردازنــد
(ماجــدی ،پاییــز ســال  ،1391ص .)17-26
رابع ـ ًا -موضــوع نظــارت بــر اجــرای طــرح توســعه و عمــران شــهر و برنامــه  5ســاله عمرانــی شــهر و فعالیتهــای
عمرانــی حــوزه نفــوذ آن مــورد توجــه قــرار گرفــت (پیوســت شــماره  6قــرارداد تیــپ .)12
گفتنــی اســت کــه ایــن قــرارداد تیــپ بــرای شــهرهای بــا جمعیــت  100تــا  250هــزار نفــر تهیــه شــده بــود و مطابــق
توضیحــات ارائــه شــده در آن بــرای کالنشــهرها الزم بــود شــرح خدمــات مــورد اصــاح قــرار گیــرد .هــر چنــد طرحهــای

17

شماره۵۳-۵۴

16

تقدیــر ســپرده شــد.
در ســالهای اول انقــاب ،بــه دلیــل از هــم پاشــیدگی دســتگاه دولــت ،نظــام اقتصــادی و ســازمان مدیریــت شــهری کشــور،
توســعه تهــران بــه صــورت هرجومرجطلبانــه درآمــد و نوعــی ساختوســاز بیرویــه زیــر لــوای «مسکنســازی انقالبــی»
رواج یافــت و در نتیجــه عــوارض توســعه بیرویــه مثــل حاشیهنشــینی ،اســتقرار غیرمجــاز صنایــع و خدمــات و تخریــب
محیــط زیســت تشــدید گردیــد.
از مهمتریــن عوامــل موثــر در نحــوه توســعه کالبــدی -فضایــی تهــران در ســالهای نخســت انقــاب میتــوان بــه مــوارد
زیــر اشــاره کــرد:
 فروپاشی برنامهریزی و مدیرت تهران در جریان انقالب،
 متوقف شدن فعالیتهای زیرساختی و سرمایهگذاریهای بزرگ در تهران،
 کاهش شدید مهاجرت به شهر تهران و افزایش مهاجرت به نواحی اطراف آن،
 رشد سریع شهرها ،شهرکها و روستاها در حومه تهران (توسعه ناپیوسته).
در ایــن دوره تمامــی ضوابــط و آییننامههــای نظــارت بــر توســعه تهــران عم ـ ً
ا بیاعتبــار شــد و رشــد بیرویــه در تمامــی
جهــات شــهر رو بــه گســترش نهــاد .بــه دنبــال ایــن نابســامانیها در ســال  1358قســمتی از محــدوده  25ســاله در غــرب
تهــران از مــرز محــدوده  5ســاله تــا مســیل رودخانــه کــن بــه نــام محــدوده آزاد اعــام شــد و زیــر اشــغال ساختوســازهای
جدیــد قــرار گرفــت .امــا حــدود ایــن اراضــی آزاد شــده تــا ســال  1360از 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 تعاونیهــای مســکن و ایجــاد شــهرکهای 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 حومهنشــینی
و حاشینهنشــینی 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 .پدیــدهای 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 وســیعتر گردیــد.

دهــه  1380موضــوع تراکــم ســاختمانی و فــروش تراکــم در تهــران بــه یــک موضــوع مهــم سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
برنامهریــزی در ســطح ملــی بــدل گردیــد.
در همیــن دوره رونــد شهرکســازی 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  1360تعــداد شــهرک پیرامونــی تهــران بــه
حــدود  70شــهرک و در اواســط دهــه  1370بــه حــدود  200شــهرک رســید کــه اغلــب آنهــا بــه صــورت خــود رو و بیبرنامــه
بــه وجــود آمــده بودنــد.
همــراه بــا رشــد جمعیــت و توســعه کالبــدی -فضایــی منطقــه تهــران ،ضرورتـ ًا بــار دیگــر ســاختار تقســیمات درونــی شــهر
تهــران و ســازمان اداری -سیاســی پیرامــون آن دســتخوش تغییــر گردیــد .دو ســال پــس از انقــاب یعنــی در ســال 1359
تغییــر چشــمگیری در ســاختار اداری و تقســیمات داخلــی شــهر تهــران بــه وجــود آمــد و مســاحت آن از حــدود  283کیلومتــر
مربــع بــه  570کیلومتــر مربــع افزایــش یافــت و تعــداد مناطــق شــهرداری بــه یکبــاره از  12منطقــه بــه  20منطقــه رســید .بــه
دنبــال ایــن رونــد در ســال  1370بــر اســاس طــرح ســاماندهی تهــران محــدوده شــهر بــه حــدود  750کیلومتــر مربــع افزایــش
یافــت و دو منطقــه جدیــد شــهرداری ( 21و  22در 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.

توســعه و عمــران شــهر و حــوزه نفــوذ بــرای بســیاری از شــهرهای کشــور بــر اســاس شــرح خدمــات مــورد اشــاره تهیــه شــد،
امــا بــه نظــر میرســد ایــن چارچــوب در مــورد کالنشــهرها بــه کار بســته نشــد و بــه دالیــل مختلــف ،ایــرادت وارد بــر
طرحهــای جامــع و تفصیلــی همچنــان پــا بــر جــا باقــی مانــد.
از جملــه تحــوالت دیگــری کــه در زمینــه طرحهــای شــهری در دهــه هــای  1360و  1370رخ داد میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 در س ــال  ،1364تهی ــه و اج ــرای طرحه ــای آمادهس ــازی و اح ــداث ش ــهرهای جدی ــد در پیرام ــون ش ــهرهای ب ــزرگ
بـــه عنـــوان فعالیتـــی رســـمی و موظـــف در نظـــام برنامهریـــزی کشـــور معمـــول گردیـــد.
 متعاق ــب آن در س ــال  ،1366قان ــون زمی ــن ش ــهری ب ــه تصوی ــب رس ــید ک ــه در آن اراض ــی ش ــهری اع ــم از م ــوات،
بای ــر و دای ــر تعری ــف ش ــد.
 در س ــال  1370تهی ــه ط ــرح جام ــع شهرس ــتان در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و در هم ــان س ــال تحقی ــق درب ــاره ط ــرح
کالب ــدی مل ــی ای ــران در واح ــد مرک ــز مطالع ــات شهرس ــازی و معم ــاری وزارت مس ــکن و شهرس ــازی آغ ــاز ش ــد ک ــه
در س ــال  1376در چارچ ــوب برنام ــه کالن ای ــران  1400ب ــه تصوی ــب رس ــید.

 .5-2طرح مجموعه شهری تهران مصوب سال 1381
بــه مــوازات تشــدید مشــکالت شــهر تهــران ،بــروز تنشهــای اجتماعــی در پیرامــون شــهر و نواحــی حاشیهنشــین آن در
ســال  ،1373توجــه مســئوالن بــه پیرامــون تهــران و ســایر کالنشــهرهای کشــور جلــب شــد .طــی ســالهای ،1345-1375
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جمعیــت پیرامــون تهــران (شــهرها و آبــادی هــای واقــع در اســتان تهــران) از حــدود  700هــزار نفــر بــه بیــش از ســه و نیــم
میلیــون نفــر رســید .مجموعــه کــرج ،شــهریار ،ماهدشــت و آبادیهــای میــان آنهــا بــا جمعیتــی در حــدود  1.5میلیــون نفــر
در غــرب تهــران ،مجموعــه اسالمشــهر ،مهاجــر شــهر ،گلســتان ،ربــاط کریــم و آبادیهــای میــان آنهــا در جنــوب غــرب
تهــران (محــور ســاوه) بــا جمعیتــی حــدود  600هــزار نفــر .مجموعــه قرچــک ،ورامیــن ،پیشــوا (محــور ورامیــن) و پاکدشــت،
فرونآبــاد ،خاتونآبــاد (محــور خــاوران) و آبــادی هــای میــان آنهــا بــا جمعیتــی در حــدود  500هــزار نفــر و چندیــن مجموعــه
پــر جمعیــت دیگــر تــا ســال  1375در پیرامــون تهــران شــکل گرفــت.
اغلــب ایــن کانونهــا کــه بــه شــدت وابســته بــه تهــران بودنــد ،حاصــل اســکان غیررســمی گــروه هــای محــروم و کــم
درآمــدی بودنــد کــه بــا شــرایط بســیار بــد اقتصــادی و اجتماعــی و کمبودهــای متعــدد در زمینــه تاسیســات و تســهیالت و
زیرســاختهای شــهری و امکانــات اشــتغال و خدمــات اجتماعــی ،دچــار ناهنجاریهــای فــراوان بودنــد.
بدیهــی اســت کــه تهــران نمیتوانســت در محاصــره ایــن حجــم عظیــم جمعیــت ،بــا محرومیتهــا و کمبودهــای فــراوان،
جزیــرهای 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  1375بــر اســاس
مصوبــه هیــأت دولــت ،مطالعاتــی در ایــن زمینــه بــرای تهیــه طــرح آغــاز شــد کــه نتایــج حاصلــه در اوائل ســال  1381توســط
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.
راهبردهــای اصلــی ایــن طــرح تمرکززدایــی از محــدوده شــهر تهــران ،تقویــت کانونهــای جمعیتــی پیرامونــی بــه لحــاظ
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
و عمــران کانونهــای محــروم پیرامونــی بــود.
در چارچــوب ایــن طــرح ،کنتــرل جمعیــت شــهر تهــران بــا ســقف  7650هــزار 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 منطقــهای
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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 .4-2طرح جامع ساماندهی شهر تهران مصوب سال 1371
بعــد از انقــاب طــرح جامــع تهــران بــه کنــار نهــاده شــد .باالخــره دوره  25ســاله طــرح جامــع تهــران كــه از ســال
 1347شــروع شــده بــود ،در ســال  1372خاتمــه يافــت .وزارت مســكن و شهرســازي از ســال  1365تهيــه طــرح جامع
دوم را در برنامههــاي كاري خــود قــرار داد .ايــن وزارتخانــه طــرح «حفــظ و ســاماندهي شــهر تهــران» را جهــت
روزآمــد كــردن نقشــه طــرح جامــع اول و بــر طــرف كــردن مشــكالت اساســي شــهر تهيــه کــرد .مطالعــات طــرح
ســاماندهي تهــران كــه در ســال  1371در شــورايعالي شهرســازي و معمــاري ايــران بــه تصويــب رســيد ،حاكــي
از محدوديــت توســعه پيوســته تهــران و كمبــود زمیــن در خصــوص تأميــن ســرانههای خدماتــي ســاكنين شــهر
بــوده اســت .در هميــن زمينــه سياســت طــرح ســاماندهي بــر دو اصــل عمــده متكــي بــود :اول هدايــت برنامههــاي
فضائــي شــهر بــه الگــوي مــورد نظــر طــرح و دوم انجــام يكســري برنامههــاي تحديــد جمعيــت (جهــت محــدود
كــردن جمعيــت در حــد 7650000نفــر) .ايــن دو اصــل بــر تمامــي برنامهريزيهــاي طــرح ســايه افكنــده اســت.
در طــرح جامــع دوم ،محــدوده تهــران و شــبکه راههــای اصلــی آن کمابیــش همــان محــدوده و شــبکه طــرح جامــع
اول بــود .ولــی بــه جــای ده مرکــز منطق ـهای در ایــن طــرح بــرای تهــران پنــج حــوزه (شــمال ،شــرق ،جنــوب،
غــرب و مرکــز) و بــرای هــر حــوزه مرکــزی در نظــر گرفتــه شــد .در ایــن طــرح ســرانه خدمــات شــهر بــه  32متــر
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 آبادیهــای موجــود ،ایجــاد  5شــهر جدیــد در
اطــراف تهــران توصیــه شــده بــود.
يكــي از مهمتريــن مشــكالت شــهري كــه مــورد مطالعــه ايــن طــرح قــرار گرفــت ،فقــدان ســاز و كارهــاي ضــروري
بــراي بــه حركــت واداشــتن منابــع غيردولتــي بود .بــا قطــع كمكهاي دولــت و تأكيــد بــر خودكفايــي و خودگرداني
شــهرداري تهــران ،مقــرر شــد كــه اعتبــارات مــورد نيــاز بــراي نوســازي ســريع تهــران از محــل فــروش تراكــم و
معاملــه بــا مالــكان در نحــوه اســتفاده از اراضــی فراهــم شــود .ايــن سياســت بــا پايــان یافتــن جنــگ ایــران و عــراق
و شــروع دوران ثبــات و بازســازي ،مبنــاي كار قــرار گرفــت و بديــن ترتيــب طــرح مصــوب ســاماندهي ( )1371نيــز
كنارگذاشــته شد.
فــروش تراكــم و توافــق بــا مالــكان ،شــيوهايی بــود كــه در زمانــي كوتــاه بــراي شــهرداري امــكان احــداث بزرگراهها،

نظافــت شــهر ،زيباســازي آن و توســعه فضاهــاي ســبز و تأميــن خدمــات شــهری را فراهم ســاخت .در واقــع تحوالت
كالبــدي و نحــوه اســتفاده از اراضــي در شــهر تهــران در طــي دوره طــرح جامــع دوم بــر مبنــاي توافــق شــهرداري با
مالــكان زميــن و مســتغالت و فــروش تراكــم مــازاد ســاختماني بــود .اســتمرار در شــيوه ياد شــده ،باعــث بياعتباري
قانــون ،برنامــه و طــرح ،وابســتگي عميــق و همــه جانبــه شــهرداري بــه درآمدهــاي حاصــل از فــروش تراكــم و
همچنيــن نــزول فوقالعــاده و مســتمر و نگرانكننــده كيفيــت و كارايــي محيــط شــهر شــد.
در طــرح ســال  1371تمركززدايــي از اختيــارات مالــي شــهرداري مركــز مطــرح بــوده اســت .نكتــه قابل توجــه آن كه
تــا زمــان تهيــه ايــن طــرح هيچگونــه ارگان مردمــي اعــم از شــوراي اســامي يــا انجمــن شــهر در نظــام تشــكيالتي
و كنترلــي شــهرداري وجــود نداشــت .بــا وجــودي كــه قانــون تشــكيالت شــوراهاي اســامي در آذرمــاه  1361بــه
تصويــب رســيد ،امــا شــرایط جنگــي مانــع از تشــكيل شــوراهاي اســامي و ســپردن كار بــه دســت مــردم میشــد.

 -3نحــوه تهیــه ،تصویــب و اجــرای طــرح ســاختاری-راهبردی (جامــع) و طــرح تفصیلــی
تهــران در دوره اخیــر
همانطــور کــه دیدیــم تهــران در دوره بعــد از انقــاب تــا زمــان تصویــب و ابــاغ طــرح اخیر ،بــدون برنامــه مدون شــهری اداره
میشــد .وزارت مســکن و شهرســازی بــا تصویــب و صــدور بخشــنامهها و ضوابــط محدودکننــده ماننــد مصوبــه موســوم بــه
 269کــه ارتفــاع ســاختمانها را بــه  7طبقــه و مصوبــه  329کــه ارتفــاع ســاختمانها را بــه  5طبقــه کاهــش داد و اصالحیــه
آن ،تــاش میکــرد وضعیــت نابســامان ساختوســاز در شــهر تهــران را تــا حــدودی کنتــرل کنــد .امــا نابســامانیها تــداوم
یافــت و بــه تدریــج جایگزیــن کــردن برنامــه و طــرح بــه جــای بخشــنامه و دســتورالعمل بیــن برخــی از مســئوالن تقویــت
شــد و ســر انجــام بــه تصمیــم بــرای همــکاری شــهرداری و وزارت مســکن و شهرســازی بــه منظــور تهیــه طــرح جامــع
جدیــد تهــران انجامیــد.
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1 - Structure Plan
2 - Strategic Plan
3 - City Structure Plan

1 - Area Action Plan
2 - Subject Plan
3 - District Plan
4 - County areas
5 - local plan
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 .1-3خاستگاه نظری و تجربـی طرحهای ساختاری -راهبردی در کشور
در واکنــش بــه ناکامــی طرحهــای جامــع و تفصیلــی شــهرها ،نظریــه «طرحهــای ســاختاری -راهبــردی» ،ابتــدا در
دفتــر طرحریــزی وزارت مســکن و شهرســازی در اواخــر ســال  1369ارائــه شــد و بــر اســاس آن «طرحهــای توســعه
و عمــران شهرســتان» (ناحیــهای) در چارچــوب نظریــه مذکــور بــه عنــوان اولیــن گام در ایجــاد تحــول در نظــام
شهرســازی کشــور آغــاز شــد .در دومیــن گام ،تهیــه طرحهــای ســاختاری «راهبــردی شــهر» بــه جــای طرحهــای
جامــع شــهری بــه صــورت ســنتی و تهیــه طرحهــای «موضعــی» و «موضوعــی» بــه جــای طرحهــای تفصیلــی
(مقیــاس محلــی) بــه ســال  1376پیشــنهاد شــد .در دوره مســئولیت معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری
تهــران توســط دکتــر ماجــدی ،در اواخــر ســال  ،1380اولیــن اقــدام بــرای تهیــه «طــرح ســاختاری-راهبردی» و
طرحهــای 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 طرحهــای جامــع در برنامهریــزی شــهری
و منطقـهای از اوائــل دهــه  1970میــادی اعتبــار خــود را از دســت داده و از آن پــس در اکثــر کشــورهای جهــان
بــه عنــوان الگــوی ســنتی شــناخته میشــد» (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 طرحهــای تفصیلــی «موضعــی» نیــز بــرای مواضعــی از شــهر کــه
محــدوده آنهــا در طــرح ســاختاری «راهبــردی مشــخص و طرحهــای تفصیلــی -موضوعــی» نیــز بــرای موضوعاتــی
کــه در طــرح مذکــور فهرســت میگردنــد ،بــه صــورت پــروژه و در مقیــاس طراحــی شــهری پیشــنهاد گردیــد
(ماجــدی.)1391 ،
در میزگــرد بررســی نظــام برنامهریــزی شــهری ایــران ،آقــای دکتــر ماجــدی اظهــار داشــتند کــه برنامــه ســاختاری
از تجربــه بریتانیــا 1و برنامــه راهبــردی از تجربــه ایــاالت متحــده 2بــه عاریــت گرفتــه شــده اســت .گوینــده در ادامــه
مطلــب خــود میافزایــد کــه طرحهــای ســاختاری در بریتانیــا در دو ســطح شهرســتان و شــهرهای بــزرگ تهیــه
میشــود و بعــد از تهیــه طــرح ســاختاری شــهر 3در آنجــا ســه نــوع طــرح ارائــه میشــود کــه در وزارت مســکن

و شهرســازی وقــت آنهــا را طــرح موضعــی ،1طــرح موضوعــی 2و طــرح بخشــی 3نامیدهانــد (محمــودی.)1388 ،
در توضیــح بیشــتر خاســتگاه تجربــی طرحهــای ســاختاری-راهبردی بایــد گفــت در بریتانیــا طرحهــای (برنامههای)
جامع-تفصیلــی بــر اســاس قانــون از اوایــل دهــه  1960کنــار گذاشــته شــدند و جــای خــود را بــه طرحهــای
ســاختاری-محلی دادنــد .بــا آشــکار شــدن ناکارآمــدی قانــون  1947و الگــوی تمرکزگــرای طــرح جامــع ،یــک گروه
مشــورتی بنــام «گــروه مشــورتی برنامهریــزی» در ســال  ،1965روش برنامهریــزی دو ســطحی ســاختاری -محلــی
را پیشــنهاد نمــود (مدنــی پــور ،1381 ،بــه نقــل از براتــی ،1391 ،ص  ،)43ایــن پیشــنهاد در ســال  1968منجــر
بــه تصویــب قانــون جدیــد برنامهریــزی 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 دولتهــا و
نهادهــای ذیربــط محلــی گردیــد و دوم ،ایجــاد تحــوالت گســترده در ســاختار و محتــوای برنامههــا و طرحهــای
توســعه شــهری و نیــز روشهــای مطالعــات و فرایندهــای برنامهریــزی شــهری در ایــن کشــور (مهدیــزاده و دیگــران،
 ،1385ص  106-107بــه نقــل از براتــی .)1390
در انگلســتان شــورای شــهر مســئولیت برنامهریــزی نواحــی کالن شــهری را عهــدهدار اســت .بدیــن ترتیــب فراینــد
4
تهیــه طرحهــای دو ســطحی ســاختاری-محلی در ایــن کشــور بدیــن صــورت اســت کــه در محــدوده شهرســتانها
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 برنامهریــزی کالن (ســاختاری) را عهــده دار اســت و شــورای بخــش،
در ســطح محلــی پاییــن ،کــه مســئولیت برنامهریــزی محلــی را بــر عهــده دارد ،تقســیم میشــوند (مدنــی پــور،
 ،1381بــه نقــل از براتــی .)1390
طرحهــای ســاختاری بــه جــای پرداختــن بــه جزئیــات توســعه شــهری در شــهرهای مختلف بــه تبیین سیاسـتهای
کلــی در ســطح ملــی -منطق ـهای اکتفــا میکننــد و بــه امــوری چــون رابطــه بیــن کاربریهــا و حملونقــل (در
ســطح کالن) ،سیاس ـتها و اهــداف کالن در رابطــه بــا مســکن و نوســازی ،بافتهــای تاریخــی ،حفاظــت محیــط
زیســت و امثالهــم میپردازنــد .در ایــن شــیوه از برنامهریــزی توســعه شــهری ،طرحهــای محلــی 5بــه مســائل
جزیــی در هــر شــهر بــه طــور مســتقل توجــه دارنــد و اقدامــات الزم محلــی را از طریــق اداره برنامهریــزی محلــی،
در ســطوح عملیاتــی و اجرایــی ،مشــخص مینماینــد .طــرح ســاختاری بایــد بــه تصویــب وزارت مســکن برســد.
 اختیـــارات برنامهریـــزی کـــه قوانیـــن پارلمـــان بـــه مقامـــات برنامهریـــزی تفویـــض کـــرده بـــه طـــور کلـــی شـــامل
ســـه گـــروه اســـت:
 اختی ــار تهی ــه برنام ــه ب ــرای هدای ــت توس ــعه کالب ــدی آین ــده ش ــهر در چارچوب ــی ک ــه دول ــت تعیی ــن ک ــرده اس ــت و
پ ــس از تصوی ــب قانون ــا الزماالج ــرا اس ــت.
 اختیـــار ملـــزم کـــردن متقاضیـــان اخـــذ پروانـــه و اختیـــار تأییـــد نقشـــه و صـــدور پروانـــه بـــرای حتـــی کوچکتریـــن
ساختوســـاز کالبـــدی کـــه بایـــد بـــه شـــورا ارائـــه شـــود.
 اختیار در مورد مسائل زیست محیطی با مواردی مانند اختیار انجام اقداماتی برای بهبود محیط زیست.
نگــرش و روش اســتراتژیک از دهــه 1960بــه ایــن ســو و بــه ویــژه در دهــه  1980وارد عرصــه مدیریــت و برنامهریــزی
شــرکتی شــد از جملــه عرصههایــی کــه برنامهریــزی اســتراتژیک یــا راهبــردی بــدان وارد شــده و تأثیــرات قابــل توجهــی بــر
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 .2-3چارچـوب تهیه طرح ساختاری-راهبردی در ایران
بدیــن ترتیــب آبشــخور فکــری طرحهــای ســاختاری -راهبــردی در ایــران ،بــر پایــه تجــارب برنامهریــزی 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 کردهانــد و همیــن امــر
چشــم اســفندیار ایــن طرحهــا در ایــران محســوب میشــود.
بــه هــر حــال در بحــث تهیــه طرحهــای ســاختاری-راهبردی مقــرر میشــود ،ابتــدا ســاختارهای آتی شــهر بر اســاس شــناخت،
تحلیــل و بررســی مســائل و مشــکالت ،تعییــن اهــداف و ارائــه چشـمانداز ،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

 .3-3مشخصات طرح ساختاری-راهبردی (جامع) شهر تهران مصـوب سال 1386
در ســال  ،1382بــا امضــای موافقتنامـهای میــان وزیــر مســکن و شهرســازی و شــهردار وقــت تهــران مبنــی بــر ایجــاد نهــادی
جهــت تهیــه همزمــان طرحهــای توســعه شــهری تهــران و راهبــری آنهــا ،نهــاد برنامهریــزی توســعه شــهر تهــران شــکل
گر فت .
طرح راهبردی-ساختاری (جامع) شهر تهران ،موضوعات سنتی طرحهای جامع را شامل موارد زیر در بر دارد:
 پیشبینی جمعیت و خانوارهای شهر در افق طرح (سال ،)1404
 تعیین محدوده و حریم شهر،
 پهنهبندی اراضی شهر از نظر نوع کابری،
 تعیین شبکه سرانههای خدماتی شهر،
 پیشنهاد شبکه معابر اصلی،
و ارائه ضوابط و مقررات ساختوساز در شهر.
افــزون بــر ایــن موضوعــات جدیــدی نیــز در طــرح راهبــردی -ســاختاری مطــرح شــده اســت کــه در طرحهــای ســنتی جامــع
در مرکــز توجــه قــرار نمــی گیــرد:
 تغییر ساختار و کارکرد شهر،
 اصالح نظام درآمدی شهرداری تهران،
 بهبود زیرساختهای شهری،
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جــای گذاشــته عرصــه برنامهریــزی شــهری و منطقـهای و حتــی طراحــی شــهری اســت .طرحهــا یــا برنامههــای راهبــردی
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 مجموعــهای از ایدههــا و اهــداف مبتنــی
بــر نیازهــای اساســی ،شــیوه زندگــی ،امکانــات و محدودیتهــا 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،
سیاس ـتهای عملــی ،راهبردهــا و یــا راهکارهــای موثــری را تدویــن میکنــد .جوهــره طــرح راهبــردی ،بیــان چشــماندازها،
اهــداف ،راهبردهــا ،سیاس ـتها 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 محموعــهای از فرایندهــا،
بــرای طرحهــای شهرســازی بــه کار گرفتــه میشــود.
در برنامهریــزی راهبــردی بــه جــای تاکیــد بــر تهیــه طــرح تفصیلــی و دقیــق ،بیشــتر بــر تعییــن اهــداف و تدقیــق آنهــا بــه
صــورت اهــداف عملیاتــی و نیــز روش یــا سیاســتهای رســیدن بــه آنهــا توجــه میشــود .یکــی از مفاهیــم کلیــدی در
طرحریــزی راهبــردی ،تقســیم وظایــف برنامهریــزی بــه دو مرحلــه اساســی اســت کــه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد:
 مرحله اول -طرح راهبردی (تعیین اهداف ،راهبردها و راهکارها).
 مرحله دوم -طرح اجرایی (اجرای تصمیمات ،اقدامات ،نظارت و اصالح).
در واقــع طرحهــای راهبــردی ،در زمینــه توســعه و عمــران کالبــدی ،اســنادی هســتند بــرای تصمیمســازی و تصمیمگیــری
کــه مجموع ـهای از اهــداف ،راهبردهــا و سیاس ـتها بــرای توســعه و عمــران شــهر تعییــن مــی کننــد و ســپس مســئوالن
شــهر و برنامهریــزان محلــی بــر اســاس آنهــا اقــدام بــه تهیــه و اجــرای طرحهــا و پروژههــای شهرســازی الزم میکننــد.
تجــارب جهانــی گویــای آن اســت کــه بــرای تضمیــن برنامــه راهبــردی شــهر توجــه بــه نــکات زیــر ضــروری اســت (براتــی،
 ،1390فصــل پنجــم):
 -1تشکیل ساختار مدیریتی مقتدر،
 -2تدوین هدف کالن و مشخص برای ایجاد چشمانداز توسعه شهری،
 -3تأکید بر جنبههای غیرکالبدی و توجه به نیازهای اجتماعی و اقتصادی،
 -4تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین مورد نیاز شهری،
 -5تاکید بر مشارکت محلی و حضور نیروهای با نفوذ محلی در برنامه توسعه شهر.
1

 تدوین ساختار توسعه کالبدی شهر.
پــس از تدویــن راهبردهــا نوبــت بــه تهیــه طرحهــای تفصیلــی پایــه ،موضعــی و موضوعــی و باالخــره اجــرای ایــن طرحهــا
میرســد .بازنگــری برنامــه ســاختاری راهبــردی در فواصــل  5ســاله انجــام خواهــد گرفــت (ماجــدی.)1391 ،
واقعیــت ایــن اســت کــه در طرحهــای 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 ساختوســازهای
شــهری تعییــن میگــردد .بــر خــاف تصــور برخــی از برنامهریــزان شــهری در کشــور مــا ،نــه تنهــا برنامهریــزی کالبــدی
شــهرها در کشــورهای پیشــرفته صنعتــی از جملــه در ایاالتمتحــده و بریتانیــا منســوخ نشــده اســت .بلکــه امــروزه بــا کمــک
مدلســازی و ادغــام مدلهــای حملونقــل درون شــهری و کاربــری زمیــن ،ســعی میکننــد کاربــری بهینــه زمیــن شــهری و
مقــررات ساختوســاز در کاربریهــای 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 سیاسـتهای کلــی و نظــارت بــر آنهــا اکتفــا کنــد .بــا توجــه بــه نقــش روزافــزون اقتصــاد بــازار
در تخصیــص منابــع و جامعــه مدنــی در تصمیمگیــری عمومــی ،بــا گذشــت زمــان مشــارکت بازیگــران و ذینفعــان محلــی
ماننــد انبوهســازان و مــردم محلــی بــه روشهــای دموکراتیــک و چانهزنــی سیاســی در ایــن کار برجســتهتر میشــود.
در کشــور مــا شــهرداریها بــه عنــوان بخشــی از حکومــت محلــی بــر خــاف کشــورهای پیشــرفته صنعتــی تنهــا بخــش
نســبتا محــدودی از وظایــف مدیریــت شــهری را بــر عهــده دارنــد و مدیریــت یکپارچــه شــهری اساســا مــورد توجــه نبــوده
اســت .وزارتخانههــا ،ســازمانها و شــرکتهای 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
تصمیمگیــران بخــش عمومــی در ایــران کاری اســت بــس دشــوار.
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جدول  -1فروض مورد استفاده در تدوین سناریوی تحقق اهداف طرح جامع

جدول  -2مساحت عرصه پهنه های پیشنهادی طرح تفصیلی به تفکیک کاربری وضع موجود در شهر تهران
(هزار متر مربع)
کاربری موجود

جمع کل پهنه سکونت

جمع کل پهنه مختلط

جمع کل پهنه فعالیت

جمع کل

اداري و تجاري

384

269

1,425

2,078

اداری

885

674

6,261

7,820

انتظامی ،نظامی

1,035

4,337

15,765

21,137

باغ و کشاورزي

5,163

1,156

2,059

8,378

پاركينگ و حمل و نقل

3,692

543

9,242

13,478

تاریخی

0

0

3

3

تاسیسات و تجهیزات

494

154

2,275

2,923

تجاري

3,486

1,255

3,066

7,807

خدمات عمومي

2,614

1,132

7,703

11,449

زمين هاي باير و ساخته نشده

12,535

3,826

9,379

25,741

صنعتي  -كارگاهي

2,644

793

22,537

25,973

فضاي سبز

8,407

1,191

5,585

15,183

فضای باز ،تفریحی و فراغت

122

107

1,016

1,245

كاربري ويژه  -ديپلماتيك

105

17

0

122

مسكوني خالص

123,231

15,908

9,483

148,622

مسكوني مختلط

3,885

1,819

1,642

7,346

حریم

245

0

217

462

سایر

1,254

374

7,440

9,067

جمع کل

170,234

33,554

105,100

308,887
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شاخص

سال 1385

سال 1405

جمعیت (هزار نفر)

7800

10500

وظایف شهرداری و دولت و بار مالی طرح جدید تهران ،سنگین پیشبینی شده است (جدول .)3
جدول  -3برآورد حجم وظایف شهرداری و دولت در اجرای طرح جامع و تفصیلی در طول دوره طرح به قیمت ثابت سال 1388

بعد خانوار

3.4

3.0

عنوان وظیفه

حجم (میلیون مترمربع)

هزینه (هزار میلیارد ریال)

تراکم خانوار در واحد مسکونی

1.02

1.02

ایجاد فضای سبز

77

295

سرانه فضای مسکونی خالص (متر مربع)

24.6

26.1

اجرای شبکه معابر

24

51

سرانه فضای مسکونی ناخالص (متر مربع)

26.5

30

اجرای خدمات بر عهده شهرداری

6

47

سرانه فضای فعالیت (متر مربع)

44.4

44.4

اجرای خدمات بر عهده دولت

24

853
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 ارتقاء کارایی نظام حملونقل شهری،
 تأمین ایمنی شهر در برابر سوانح طبیعی،
 بهبود کیفیت محیط زیست شهری.
روششناسی طرح راهبردی شامل مراحل زیر است:
 -1تحلیل وضعیت،
 -2چشماندازسازی،
 -3تعیین راهبردها،
 -4تعیین اهداف،
 -5تعیین سیاستها،
 -6تهیه طرح ساختاری شهر و تدوین طرحهای موضعی و موضوعی.
چشمانداز تهران بدین قرار در نظر گرفته شده است که در افق طرح جامع تهران شهری خواهد بود:
 -1با اصالت و هویت ایرانی و اسالمی،
 -2دانش پایه ،هوشمند و جهانی،
 -3سبز و زیبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومی متنوع و گسترده،
 -4امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها و مقاوم در برابر مخاطرات و سوانح،
 -5پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعالیت و فراغت،
 -6مرفه با رفاه عمومی و زیرساختهای مناسب برای تعدیل نابرابریها و تأمین همگانی حقوق شهروندی،
 -7کالنشهری 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 گونهای باشد که شهر تهران پذیرای جمعیتی در حدود  9/1میلیون نفر در افق طرح باشد.
در این طرح به بهبود وضعیت شبکه های ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساختها 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 ( )1است:

همچنین در این طرح مساحت پهنههای پیشنهادی به قرار جدول ( )2تعیین شده است:

بــه مــوازات تهیــه طــرح جامــع شــهر تهــران و متعاقــب آن ،طرحهــای تفصیلــی مناطــق شــهرداری تهــران نیــز توســط
مشــاوران شهرســازی و معمــاری تهیــه و در ســال  1390بــه تصویــب مســئوالن ذیربــط رســیده اســت.
بــه رغــم تغییــر رویکــرد و محتــوای طــرح راهبــردی -ســاختاری تهــران نســبت بــه طرحهــای جامــع ســنتی ،ایــن طــرح نیــز
هماننــد طرحهــای پیشــین ،خالــی از تناقضــات و کاســتیهای جــدی نیســت .بدیــن معنــی کــه در آن:
 تناســـبی میـــان پهنههـــای مســـکونی ،تجـــاری و مختلـــط و جمعیـــت و فعالیـــت پیشبینـــی شـــده در شـــهر وجـــود
نـــدارد.
 تغیی ــر جای ــگاه ش ــهر ته ــران از کالنش ــهری ک ــه درگی ــر مس ــائل بس ــیار ج ــدی اس ــت و ق ــادر ب ــه ایف ــای نق ــش خ ــود
در س ــطح مل ــی نیس ــت ،ب ــه ی ــک ش ــهر ب ــا عملک ــرد جهان ــی ،ب ــدون توج ــه ب ــه جای ــگاه کنون ــی ای ــران در مناس ــبات
بینالمللـــی ،رویایـــی دســـت نیافتنـــی اســـت.

 نهــاد طــرح جامــع تهــران در ســال  1390منحــل شــد .در ایــن زمینــه بایــد گفــت اولیــن جلســه شــورایعالی نهــاد در 4
فروردیــن مــاه ســال  1387بعــد 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 شــورایعالی
نهــاد بــا هــدف تعییــن نقــش نهــاد در ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاههای بیــرون و درون شــهرداری بــا اســناد توســعه
و نظــارت بــر انطبــاق فعالیتهــای دســتگاههای مســئول در شــهر بــا چشــمانداز ،اهــداف و راهبردهــای طرحهــای
توســعه پــس از برگــزاری دورهای در نهایــت منتــج بــه تصویــب اساســنامه نهــاد در  5فروردیــن ســال  1388شــد.
 قوانین و مقررات پیشبینی شده در طرح جامع ،تهیه و تصویب نشد.
 تجدید سازمان حملونقل شهری در مهلت مقرر انجام نشد.

 اج ــرای ط ــرح فق ــط از حی ــث بزرگراهه ــا و راهه ــای اصل ــی و ایج ــاد فضاه ــای س ــبز هزین ــه س ــنگینی را میطلب ــد
ک ــه ام ــکان پرداخ ــت آن توس ــط ش ــهروندان ان ــدک اس ــت.

 برنامــه پنجســاله شــهر تهــران بــا توجــه بــه مفــاد طــرح جامــع تهیــه نشــد و در ســال  1390مقــرر شــد بــرای ســه ســال
آینــده یــک برنامــه عمرانــی تهیــه شــود.

 تعیی ــن س ــه س ــقف مختل ــف جمعیت ــی ب ــرای ش ــهر ته ــران در اف ــق ط ــرح جام ــع بناب ــر مالحظ ــات غیرکارشناس ــی
ً
کامـــا آن را بیاعتبـــار میســـازد.

 نظــام درآمــدی شــهر تهــران برخــاف 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  8ســال از تصویــب طــرح جامــع تهــران و حــدود  4ســال از تصویــب طرحهــای تفصیلــی مناطــق
شــهر تهــران ســپری شــده اســت ،بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه ایــن طــرح نخواهــد توانســت در افــق آن یعنــی ســال
 1404بــه چشــم انــداز و اهــداف خــود دســت یابــد .بنابرایــن هــر چنــد ایــرادات طرفــداران تهیــه و تنظیــم طرحهــای
ســاختاری -راهبــردی بــه طرحهــای ســنتی جامــع در اســاس درســت مینمایــد ،امــا ایــن اســتدالل آنهــا کــه عــدم اجــرای
ایــن طرحهــا در عمــل بــه دلیــل روششناســی بــه کار رفتــه در آنهــا و ابعــاد صــرف کالبــدی ایــن طرحهــا بــوده اســت،
نادرســت از کار در آمــده اســت.

 در ای ــن ط ــرح ب ــرای برخ ــی از اه ــداف و راهبرده ــا اساس ــا سیاس ــت و ی ــا اق ــدام اجرای ــی مش ــخص ،تعری ــف نش ــده
اس ــت.
شماره۵۳-۵۴

 در تهی ــه ط ــرح ،از مش ــارکت س ــازمانهای دولت ــی ذیرب ــط ،بخ ــش خصوص ــی و جامع ــه مدن ــی ب ــه نح ــو در خ ــور
اســـتفاده نشـــده اســـت.
 شاخص هایی برای تحقق راهبردها ارایه نشده است.
 چشـــم انـــداز ،راهبردهـــا ،اهـــداف و سیاســـتهای انتخـــاب شـــده در طـــرح لزومـــا بـــا چشـــمانداز ،راهبردهـــا و
سیاســـتهای اتخـــاذ شـــده در ســـطح ملـــی ســـازگار نیســـت.
 در ایـــن طـــرح نیـــز وضعیـــت ســـکونتگاه هـــای شـــهری و روســـتایی واقـــع در منطقـــه کالنشـــهری تهـــران عمـــا
نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت.
 در ایـــن طـــرح روابـــط تشـــکیالتی و پشـــتیبانی قانونـــی بـــه روشـــنی مشـــخص نشـــده و هیـــچ ســـاز و کاری بـــرای
هماهنـــگ کـــردن برنامههـــا و اقدامـــات ســـازمانهای مختلـــف دولتـــی و شـــهرداری تهـــران بـــه منظـــور پیشـــبرد
اهـــداف طـــرح پیشبینـــی نشـــده اســـت .بویـــژه آن کـــه نهـــاد تهیـــه و اجـــرای طـــرح راهبردی-ســـاختاری تهـــران
م ــدت اندک ــی بع ــد از تصویـــب آن منح ــل ش ــد.
 شـــیوه نظـــارت بـــر اجـــرای سیاســـتها ،ضوابـــط و مقـــررات و طرحهـــای موضوعـــی و موضعـــی در طـــرح دیـــده
نشـــده اســـت.
 .4-3علل عدم تحقق طرح جدید شهر تهران
شــورایعالی شهرســازی و معمــاری ایــران در جلســه  1386/9/5خــود ،طــرح راهبــردی -ســاختاری (جامــع) جدیــد شــهر تهــران

 -4کیفیــت نــازل مدیریــت و حکمرانــی شــهری در ایــران یکــی از دالیــل مهــم عــدم
اجــرای طرحهــای توســعه و عمــران شــهری

در ایــن قســمت در نظــر داریــم علــل عــام تــر عــدم تحقــق طرحهــای شــهری را در ایــران و تهــران مطــرح کنیــم .بــه گمــان
مــا کیفیــت نــازل مدیریــت و حکمرانــی شــهری در کشــور را مــی تــوان بــه مثابــه عامــل اصلــی شکســت ایــن طرحهــا
دانســت .در زیــر بــه اجــزای ایــن موضــوع خواهیــم پرداخــت.
 .1-4ابهام 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 مدیریتهــای محلــی در ســطح شهرســتان ،شــهر و ده اســت .در ســطح شهرســتان فرمانــداری ،در
ســطح شــهر شــورای شــهر و شــهرداریها و در ســطح روســتا دهیاریهــا فعالیــت دارنــد .گفتنــی اســت کــه ادارات محلــی
وزارتخانههــا و شــرکتهای دولتــی کــه تامیــن زیرســاختهای فیزیکــی را بــر عهــده دارنــد (شــرکتهای آب و فاضــاب،
شــرکتهای بــرق ،گاز و مخابــرات منطقــه ای) فعالیتهــای عملیاتــی خــود را تــا ســطح روســتا بــر عهــده دارنــد .در ایــن
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شماره۵۳-۵۴

 طرحهـــای موضوعـــی و موضعـــی طـــرح جامـــع اغلـــب نامـــی را یـــدک میکشـــند کـــه فاقـــد محتـــوای فنـــی و
اجرایـــی اســـت.

 ط ــرج راهب ــردی -س ــاختاری ته ــران طرح ــی اس ــت کالن و ف ــرا دس ــت ک ــه متأس ــفانه هماهنگ ــی می ــان اج ــزای آن
ب ــر ق ــرار نش ــده اس ــت.
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را مــورد تصویــب نهایــی قــرار داد .ایــن طــرح در  30اردیبهشــت مــاه ســال  1387بــرای اجــرا توســط شــهرداری تهــران ابــاغ
شــد .طرحهــای تفصیلــی مناطــق تهــران در ســال  1390نهایــی شــد ولــی مراســم ابــاغ و اجــرای آن بــه عهــده تعویــق افتاد.
قراین موجود گویای آن است که عزم و اراده جدی برای اجرای طرح جدید تهران وجود ندارد:

شماره۵۳-۵۴

 .۲-4نارساییهای موجود در نظام مالـی شهرداریها
نظــام درآمــدی و مالــی شــهرداریها عقبمانــده اســت و بــا گــذر زمــان و تغییــر انــدازه شــهرها و پیچیدهتــر شــدن
وظایــف مدیریــت شــهری تحــول مناســبی در آن بــه وجــود نیامــده اســت .در واقع در کشــور مــا نه قاعدهای روشــن
بــرای تخصیــص وظایــف میــان ســطوح مختلــف دولــت برقــرار اســت و نــه قاعــده روشــنی بــر تخصیــص مالیاتهــا
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 مالیاتهــای مشــترک وضــع گردیــد .نیــاز بــه تعییــن مالیاتهــای مشــترک و نحــوه تســهیم آن میــان
شــهرداریها و نیــز نیــاز بــه ضابطهمندکــردن کمکهــای بالعــوض جــاری و عمرانــی دولــت بــه شــهرداریها و
مشــروط کــردن پرداخــت آن بــه عملکــرد شــهرداریها ،کامــا محســوس اســت.
از ســال  1334بــه 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 (حملونقــل
عمومــی) کــرده اســت .نوســانات درآمدهــای نفتــی نیــز موجــب بیثباتــی در درآمدهــای دولــت و افــت و خیــز
تخصیــص اعتبــارات عمــران شــهری و کمکهــای بالعــوض دولــت بــه شــهرداریها بــوده اســت .در دوره جنــگ کــه
دولــت بــا مضیقــه مالــی مواجــه بــود ،در قانــون بودجــه ســال  1362تبصــره ای بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب
آن دولــت شــهرداریها را موظــف کــرد ،ظــرف ســه ســال بــه خودکفایــی مالــی دســت یابنــد .امــا در عمــل وزارت
کشــور موفــق نشــد نظــام درآمــدی شــهرداریها را بــه نحــوی ســامان دهــد کــه هــدف قانونگــذار تامیــن شــود .از
ابتــدا نیــز روشــن بــود کــه شــهرهای کوچــک کــه از پایههــای مالیاتــی اندکــی برخــوردار بودنــد ،هرگــز نخواهنــد
توانســت بــه خودکفایــی برســند .بــه هــر حــال در دهــه اول انقــاب کــه کشــور شــاهد رشــد بیســابقه جمعیــت
و شهرنشــینی بــود ،دولــت بــه دلیــل جنــگ و تحریــم اقتصــادی نمیتوانســت بودجــه مــورد نیــاز عمــران شــهری
و کمکهــای بالعــوض خــود را بــه تناســب رشــد نیــاز مالــی شــهرداریها افزایــش دهــد .بــی ثباتــی اقتصــادی و
تورمهــای دو رقمــی نیــز چــه در دوره جنــگ و چــه پــس از آن بــر هزینههــای شــهرداریها تاثیــر میگذاشــت.
وقفــه در عمــران شــهری و عــدم اجــرای بــه موقــع طرحهــای آمادهســازی توســعههای جدیــد در شــهرها ،ســبب
شــد تــا شــهرها در مقابــل تقاضــای بــازار بــرای ساختوســاز 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 میتوانســت تحــول مهمــی را در نظــام درآمــدی شــهرداریها بوجــود آورد ،در
عمــل هرگــز بــه درســتی اجــرا نشــده اســت و امــروزه ســهم آن در درآمــد شــهرداریها ناچیــز اســت.
چــه در دوره قبــل از انقــاب و چــه در دوره بعــد از انقــاب ،دولــت همــواره از وصــول بهــای خدمــات شــهری
توســط شــهرداریها طفــره رفتــه و فرمانداریهــا همــواره تــاش کــرده انــد بــر اســاس مالحظــات اجتماعــی و
سیاســی بهــای خدمــات متــرو و اتوبــوس در شــهرها را پاییــن نگهدارنــد .ایــن امــر بــار گرانــی بــر دوش دولــت و
شــهرداریها نهــاده اســت.
نظــام تشــخیص و وصــول شــهرداریها ،ناکارآمــد و بیمــار اســت و حتــی از وصــول عــوارض مصــوب موجــود
نیــز ناتــوان اســت .نظــام بودجــه بنــدی شــهرداریها ســنتی و شــیوه آن افزایشــی اســت .همچنیــن نظــام مالــی
شــهرداریها غیــر شــفاف بــوده و درآن اســتانداردهای حســابداری و گــزارش دهــی مالــی و نظــارت مالــی اساس ـاً
رعایــت نمیشــود.
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ســطحبندی شــاهد تمرکــز اداری و سیاســی ،تداخــل قلمــرو جغرافیایــی فعالیتهــا و روشــن نبــودن مناســبات مالــی ســطوح
مختلــف دولــت هســتیم.
تــا جایــی کــه بــه تمرکــز اداری مربــوط اســت بایــد گفــت شــهرداریها در ایــران بــه موجــب قانــون ســال  1286تاســیس
شــدند .مطالعـهای در زمینــه وظایــف شــهرداریها بیانگــر آن اســت کــه از  53وظیفــه ای کــه بــر عهــده شــهرداریها قــرار
گرفتــه بــود ،بــه تدریــج بــا تقویــت دســتگاههای دولتــی و شــرکتهای وابســته بــه آن 21 ،وظیفــه بــه کلــی از شــهرداریها
منتــزع و بــه دولــت واگــذار شــد و  7وظیفــه دیگــر مشــترک ًا توســط شــهرداریها و ســازمانهای دولتــی انجــام مــی شــود
(کاظمیــان و ســعیدی رضــوی .)1381 ،در برنامــه ســوم ( )1379-1383مقــرر شــد تعــدادی از وظایــف دولــت بــه شــهرداریها
واگــذار شــود .مطالعاتــی کــه در وزارت کشــور صــورت گرفــت ،نشــان داد کــه در حــدود  22وظیفــه دولــت مرکــزی و اســتانی
قابــل تفویــض بــه شــهرداریها اســت .امــا در ایــن زمینــه تــا کنــون اقــدام مشــخصی صــورت نگرفتــه اســت.
تــا جایــی کــه بــه تمرکــز سیاســی مربــوط اســت ،بایــد گفــت شــهرداریها قبــل از تشــکیل شــوراهای شــهر در ســال
 1376ســازمانهای بوروکراتیکــی بودنــد کــه تحــت نظــر وزارت کشــور فعالیــت میکردنــد .قیمومیــت شــهرداریها بــا
وزارت کشــور بــود و عمــ ً
ا شــهرداریها مســتقل از آن عمــل نمیکردنــد .بــا تشــکیل شــوراهای شــهر ،امیــد میرفــت
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
شــهرداریها جلوگیــری کننــد .امــا در عمــل اختیــارات شــوراهای شــهر چنــان محــدود شــد کــه ایــن شــوراها نتوانســتند بــر
ماهیــت برنامههــا و تصمیمــات شــهرداریها 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 میکننــد ،امــا اختیــار شــوراها در زمینــه
وضــع عــوارض و بهــای خدمــات شــهری بســیار محــدود اســت.
تــا جایــی کــه مربــوط بــه قلمــرو جغرافیایــی فعالیتهــا اســت ،بایــد گفــت قبــل از تصویــب قانــون تعاریــف محدودههــا و
حریــم شــهر ،روســتا و شــهرک و نحــوه تعییــن آنهــا در ســال  ،1384محدودههــای متعــددی در ارتبــاط بــا برنامهریــزی و
مدیریــت شــهری بــا تعاریــف مختلــف مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت کــه باعث اغتشــاش مفهومی بســیاری میشــد .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 میشــد .ایــن وضعیــت در حریــم کالنشــهرهای کشــور
کــه محــل برخــورد تغییــرات و تحــوالت گســترده در زمینــه ساختوســاز ،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  20اصطــاح متفــاوت و متعــارض دو مفهــوم محــدوده شــهر و حریــم شــهر یکپارچــه شــدهاند.
اگر قرار باشد شهرها ،رفاه شهروندان خود و کشور را ارتقا دهند ،باید از چهار جهت پایدار باشند:
 -1اول آن کــه بایــد قابــل زندگــی باشــند ،بدیــن معنــی کــه کیفیــت شایســتهای از زندگــی و فرصـتای برابــر را بــرای همــه
شــهروندان فراهــم کنند،
 -2دوم آن که باید مولد و رقابتپذیر باشند،
 -3سوم آن که باید از حکمروایی خوب برخوردار باشند و
 -4چهــارم آن کــه بایــد خــوب مدیریــت شــوند و از نظــر مالــی وضعیــت پایــداری داشــته باشــند یــا اصطالح ـاً
بانکپذیــر باشــند (.)2001 ,Bank World
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 .ثانیـ ًا در ســطح محلــی سیاسـتها و چارچوبهــای نهــادی

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

 .3-4کیفیت 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
در ایــران از کیفیــت نــازل رنــج میبــرد:
یکم-اثر بخشی (شامل کارآیی ،اختیار تصمیم گیری و بینش راهبردی):
 منابــع درآمــدی ناپایــدار شــهرداریها در دوره جنــگ و بعــد از آن عامــل اصلــی ســرمایهگذاری انــدک در عمــران شــهری
در ایــران بــوده اســت.
 بودجهبندی بدون ارتباط با اهداف و برنامهها موجب اتالف منابع شده است.
 فقدان معیارهای شفاف عملکرد ،ارزیابی عملکرد شهرداریها را دشوار کرده است.
دوم -پاسخگویی (شامل شفافیت ،حاکمیت قانون و تفاهم):
 شــهرداریها بــه دلیــل ســاختار درآمدهــای خــود کــه وابســته بــه ساختوســاز اســت در قبــال مــردم نیــز پاســخگو
نیســتند.
 قراردادها ،مناقصهها ،بودجهها و حسابهای مالی شهرداریها به صورت منظم منتشر نمیشود.
 نظــارت دقیــق مالــی از ســوی دولــت بــر نحــوه خــرج اعتبــارات عمــران شــهری و کمکهــای بالعــوض جــاری و
ســرمایهای آن وجــود نــدارد.
 شوراهای شهر نظارت مالی دقیقی بر عملکرد مالی شهرداریها ندارند.
 سازوکار روشنی برای رسیدگی به شکایات مردم وجود ندارد.
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 وجــود شــوراهای شــهر و شــورایاریها گام مثبتــی در جهــت مشــارکت مــردم اســت .امــا محدودیــت اختیــارات آنهــا
امــری منفــی اســت.
 مــردم ســاالری مبتنــی بــر نمایندگــی ،شــکل محلــی نــدارد و شــوراهای شــهر بیشــتر بنــا بــر مالحظــات سیاســی و حزبی
شــکل میگیرنــد.
چهارم -امنیت (شامل حل و فصل اختالفات ،امنیت انسانی و ایمنی محیطی)
 امکانــات و ظرفیتهــای مدیریتــی ،انســانی و مالــی نیــروی انتظامــی بــه تناســب رشــد جمعیــت شــهرها و افزایــش
سرســام آور جرایــم و اعتیــاد رشــد نیافتــه اســت.
 فساد ماموران انتظامی و رفتار نامناسب نیروهای انتظامی با شهروندان خود مساله ساز است.
 فقــدان سیاســت پیشــگیری از جــرم و فقــدان خــط مش ـیهای مربــوط بــه خشــونت علیــه زنــان و کــودکان محســوس
اســت.
پنجم -عدالت (شامل پایداری ،برابری جنسیتی و عدالت بین نسلی)
 شهرداریهای ایران بر خالف بسیاری از نقاط جهان فاقد سیاستهای 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
ا ست .

 ناتوانــی نیروهــای انتظامــی در برقــراری امنیــت در بافتهــای فرســوده شــهری ،مســاله فقــدان امنیــت را در برخــی از
بافتهــای فرســوده کالنشــهرها بــه یــک مســاله مبــرم تبدیــل کــرده اســت.
شــرکتهای دولتــی مســئول ارایــه زیرســاختهای اصلــی موفقتــر از شــهرداریها عمــل کردهانــد و در
ســال 99.9 ،1385درصــد واحدهــای مســکونی شــهری از بــرق 99.5 ،درصــد از آب آشــامیدنی و 77درصــد از گاز
برخــوردار بودهانــد.
 .4-4شکسـت دولت و شهرداریها در برنامـهریزی شهری
بـــه دلیـــل وجـــود پیامدهـــای بیرونـــی در بـــازار مســـتغالت شـــهری ،ضـــرورت مداخلـــه مقـــام عمومـــی بـــرای
س ــاماندهی توس ــعه کالب ــدی ش ــهرها از دیرب ــاز ش ــناخته ش ــده اس ــت .ام ــا در کش ــورهای در ح ــال توس ــعه و
از جملـــه ایـــران ،بـــه مـــوازات رشـــد شـــتابان شهرنشـــینی ظرفیتهـــای الزم بـــرای برنامهریـــزی شـــهری و
نظ ــارت ب ــر اج ــرای آن ب ــه وج ــود نیام ــده اس ــت .واکن ــش دول ــت مرک ــزی و ش ــهرداریها ب ــه مس ــاله توس ــعه

کالبـــدی شـــهرها بـــا تأخیـــر انجـــام گرفتـــه و در عمـــل بـــا عـــدم کاراییهـــا و نارســـاییهای فـــراوان همـــراه
بـــوده اســـت (.)2001 ,World Bank
در کش ــورهای پیش ــرفته صنعت ــی برنامهری ــزی ش ــهری از اوائ ــل س ــده بیس ــتم مت ــداول ش ــد .در ای ــران مداخل ــه
مبتنـــی بـــر برنامهریـــزی شـــهری ابتـــدا در دوره  1320-1309آغـــاز شـــد .تصویـــب قانـــون تعریـــض معابـــر در
ســـال  ،1312تهیـــه نقشـــه تهـــران توســـط مهندســـان مشـــاور فرانســـوی در ســـال  ،1316احـــداث خیابانهـــا
و میدانه ــا در ش ــهرهای ب ــزرگ کش ــور مانن ــد ته ــران ،تبری ــز ،هم ــدان و رش ــت در ای ــن دوره آغ ــاز ش ــد.
قان ــون تمل ــک اراض ــی و ابنی ــه ب ــرای اج ــرای برنامهه ــای عم ــران ش ــهری ابت ــدا در س ــال  1339ب ــه تصوی ــب
رســـید .در دوران برنامـــه ســـوم عمرانـــی قبـــل از انقـــاب ( )1342-1346بـــود کـــه وزارت آبادانـــی و مســـکن
تش ــکیل ش ــد (س ــال  )1344و طرحه ــای جام ــع ب ــرای  17ش ــهر تهی ــه ش ــد .در دوره برنام ــه چه ــارم عمران ــی
( ،)1347-1352ش ــورای عال ــی معم ــاری و شهرس ــازی ش ــکل گرف ــت (س ــال  )1351و در دوره برنام ــه ،ط ــرح
جام ــع  16ش ــهر تهی ــه ش ــد .گفتن ــی اس ــت ک ــه تع ــداد ش ــهرهای دارای  100ه ــزار نف ــر جمعی ــت و بیش ــتر
در ســـالهای 1335و  1345بـــه ترتیـــب  9و  14بـــود و تعـــداد شـــهرهای دارای  50هـــزار نفـــر جمعیـــت و
بیش ــتر ب ــه ترتی ــب 18و 29ب ــود .بدی ــن ترتی ــب میت ــوان نتیج ــه گرف ــت ک ــه در برنامهه ــای س ــوم و چه ــارم
عمران ــی قب ــل از انق ــاب هم ــه ش ــهرهای بی ــش از  100ه ــزار نف ــر جمعی ــت و تع ــدادی از ش ــهری بی ــن 50
ت ــا  100ه ــزار نف ــر دارای ط ــرح جام ــع ش ــدند .طب ــق م ــاده  23قان ــون نوس ــازی و عم ــران ش ــهری (مص ــوب
س ــال  ،)1347ش ــهرداریها مکل ــف ش ــدند حداکث ــر ظ ــرف م ــدت س ــه س ــال پ ــس از تهی ــه و تصوی ــب نقش ــه
جامـــع شـــهرها نســـبت بـــه تهیـــه نقشـــههای تفصیلـــی اقـــدام نماینـــد .بـــر همیـــن اســـاس نیـــز شـــهرداریها
مرجـــع تصویـــب طرحهـــای تفصیلـــی بـــه شـــمار میآمدنـــد .امـــا از ســـال  1351بـــا تشـــکیل شـــورایعالی
شهرســـازی و معمـــاری ایـــران ایـــن شـــورا مرجـــع تصویـــب طرحهـــای تفصیلـــی شـــد.
در برنام ــه پنج ــم عمران ــی ( ،)1357-1352وزارت آبادان ــی و مس ــکن ب ــه وزارت مس ــکن و شهرس ــازی تغیی ــر ن ــام
یافـــت .در قانـــون تغییـــر نـــام ایـــن وزارتخانـــه (مصـــوب ســـال  )1353طرحهـــای جامـــع ،تفصیلـــی و هـــادی
تعریـــف شـــده بـــود .در دوران برنامـــه پنجـــم تهیـــه طرحهـــای هـــادی بـــرای شـــهرهای کوچـــک کشـــور در
دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت.
ام ــا بع ــد از انق ــاب اس ــامی ،ش ــهرهای کش ــور ب ــدون رعای ــت ضواب ــط طرحه ــای جام ــع و تفصیل ــی توس ــعه
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 برنامه روشن و عملی برای مبارزه با فساد اداری در شهرداریها وجود ندارد.
سوم -مشارکت (شامل شهروندی ،اجماعگرایی و تعهد شهری):

 غفلــت شــوراهای شــهر و شــهرداریها در مــورد انجــام وظایــف قانونــی خــود در زمینــه ،ایجــاد تأسیســات شــهری و
اصــاح معابــر عمومــی در بافتهــای فرســوده ،مشــکالت ایــن بافتهــا را تشــدید کــرده اســت.

شماره۵۳-۵۴

1- Zonning
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یافتن ــد .دقیقــاً در دورهای ک ــه برنامهری ــزی ش ــهری از رون ــق افت ــاده ب ــود و اگ ــر طرحه ــای جام ــع و تفصیل ــی
بـــرای شـــهرها تهیـــه میشـــد در عمـــل ضمانـــت اجرایـــی نداشـــت ،جمعیـــت شـــهرهای کشـــور از 15.9
میلی ــون نف ــر ب ــه  36.8میلی ــون نف ــر و تع ــداد نق ــاط ش ــهری کش ــور از  373ب ــه  512ش ــهر رس ــید .واقعی ــت
ای ــن اس ــت ک ــه در ده ــه اول انق ــاب اولوی ــت اصل ــی دول ــت تامی ــن مس ــکن ش ــهری ب ــرای اقش ــار آس ــیبپذیر
بـــود و برنامهریـــزی شـــهری بـــرای دولـــت و شـــهرداریها اساســـا فاقـــد اهمیـــت مرکـــزی بـــود .در دوره بعـــد
از جنـــگ و در ســـالهای  ،1368-1378وزارت مســـکن و شهرســـازی تالشهـــای بیحاصلـــی را در جهـــت
احی ــاء برنامهری ــزی ش ــهری انج ــام داد .ام ــا ای ــن ب ــار مس ــاله بح ــران مال ــی ش ــهرداریها بوی ــژه در ش ــهرهای
بـــزرگ کـــه از کمکهـــای دولـــت بـــرای اجـــرای برنامههـــای عمـــران شـــهری محـــروم بودنـــد ،موجـــب شـــد
ش ــهرداریهای کالنش ــهرها ب ــه ف ــروش تراک ــم و درآمده ــای حاص ــل از مجوزه ــای تغیی ــر کارب ــری (پذی ــره) و
تخلف ــات س ــاختمانی روی آورن ــد .بدی ــن ترتی ــب مق ــررات و ضواب ــط شهرس ــازی و س ــاختمانی عم ـ ً
ـا در مع ــرض
ف ــروش ق ــرار گرف ــت و کارای ــی و امنی ــت و محی ــط زیس ــت ش ــهری ب ــه مخاط ــره افت ــاد .ش ــورایعالی شهرس ــازی
و معم ــاری ب ــا تأخی ــر زی ــاد و در دوره برنام ــه س ــوم توس ــعه اقتص ــادی ،اجتماع ــی و فرهنگ ــی (،)1383-1379
وارد عمـــل شـــد و تـــاش کـــرد اقدامـــات شـــهرداریها را در زمینـــه فـــروش تراکـــم ضابطهمنـــد کنـــد.
در عمـــل اســـتفاده از اختیـــارات کمیســـیون مـــاده  5بـــدون شـــفافیت و پاســـخگویی و فســـاد مالـــی رایـــج در
شـــهرداریها در زمینـــه صـــدور جـــواز ســـاختمان و مجوزهـــای پایـــان کار ،هـــم موجـــب عـــدول از ضوابـــط
طرحهـــای جامـــع و تفصیلـــی میشـــد و هـــم هزینـــه اضافـــی بزرگـــی بـــر دوش ســـرمایهگذاران در مســـتغالت
شـــهری میگذاشـــت .ایـــن وضـــع هـــم اکنـــون نیـــز ادامـــه دارد.
ت ــا جای ــی ک ــه ب ــه ض ــرورت و کیفی ــت برنامهری ــزی ش ــهری مرب ــوط میش ــود بای ــد گف ــت ،مدیری ــت زمی ــن
در زمـــره مهمتریـــن وظایـــف شـــهرداریها اســـت .وظیفـــهای کـــه تأثیـــر عمـــدهای بـــر رشـــد و کارایـــی شـــهر
دارد .توانای ــی بن ــگاه ه ــا و خانواره ــا ب ــرای اتخ ــاذ تصمی ــات کارآم ــد در زمین ــه مکانیاب ــی در ش ــهرها پیام ــد
بزرگ ــی ب ــر رش ــد اقتص ــادی ش ــهر دارد .ش ــهرداریها در چارچ ــوب ضواب ــط طرحه ــای جام ــع و تفصیل ــی ،ب ــه
اشـــکال مختلـــف بـــازار اراضـــی شـــهری را تنظیـــم میکننـــد .متداولتریـــن کار در ایـــن زمینـــه زونینـــگ 1یـــا
اختص ــاص اراض ــی ش ــهری ب ــه کاربریه ــای خ ــاص اس ــت .ش ــهرداریها همچنی ــن از طری ــق اعم ــال ضواب ــط،
حداق ــل ی ــا حداکث ــر مس ــاحت قطع ــات زمی ــن ،نس ــبت زیربن ــا ب ــه مس ــاحت زمی ــن و س ــطح پوش ــش همک ــف،
تراک ــم بن ــا ی ــا می ــزان س ــرمایهای را ک ــه میت ــوان در ه ــر مت ــر مرب ــع زمی ــن ب ــه کار ب ــرد ،تعیی ــن میکنن ــد.
کیفی ــت مق ــررات مرب ــوط ب ــه زمی ــن و مس ــتغالت اث ــرات مه ــم و برخ ــی اوق ــات خس ــارت ب ــار ب ــر کس ــب و کار و
رف ــاه خانواره ــا میگ ــذارد .ش ــاید بت ــوان گف ــت ک ــه در ای ــران اغل ــب بازاره ــای زمی ــن ش ــهری از طری ــق ب ــار
اضافـــی کنترلهـــای انعطافناپذیـــر زونینـــگ و فقـــدان عنـــوان مالکیـــت و مشـــکالت ثبتـــی محـــدود شـــدهاند.
مقـــررات زونینـــگ (تفکیـــک کاربریهـــا و اجتنـــاب از کاربریهـــای مختلـــط) بـــه زیـــان خانوارهایـــی اســـت
ک��هـ کس���ب و کار غیررســـمی در مح���ل س��کـونت خوـــد دای�رــ میکننـــد .مقـــررات حداقـــل مســـاحت زمیـــن
بـ��رای تفکی���ک اراض��یـ و اعط���ای مج���وز س ـ�اختمان ،ب��اـر مال���ی س ـ�نگینی ب ـ�ر دوش فقرـــا میگ ــذارد و نوس ــازی
مس�کــن قدیم ــی را ب ـ�ه تاخی�رــ میان ــدازد .مق ــررات تراک ــم و ف ــروش م ــازاد تراک ــم  120درص ــد ،هزین ــه نوس ــازی
مسـ��کن را ب��رـای فق��رـا افزایشـــ میدهـــد .مقـــررات گذربنـــدی بـــا تاکیـــد بیـــش از حـــد بـــر تعریـــض معابـــر،
بافته��اـی ش���هری را میگســـلد و خانواره���ا را از مســ�کن موجــ�ود نی�زــ میرانـــد .مقـــررات یـــک پارکینـــگ
ب��هـ ازای ه ــر واح ـ�د مس���کونی در مسکـــن کوچ ـ�ک نی ـ�ز بس��یـار هزین���هزا میش ــود.

گس���ترش بیروی ــه مح ــدوده ش ــهرها نی ــز ت ــا ح ــدود زی ــادی متاث ــر از وابس ــتگی نظ ــام درآم ــدی ش ــهرداریها
ب ــه ام ــاک ش ــهری اس ــت .ای ــن ام ــر ه ــر چن ــد در ده ــه اول انق ــاب ب ــه دلی ــل ض ــرورت واگ ــذاری زمینه ــای
دولت ــی ب ــه تعاونیه ــا و حمای ــت از محرومی ــن مت ــداول ش ــد ،ام ــروزه ب ــه اب ــزاری ب ــرای ران ــت جوی ــی و فس ــاد
مال ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت .در عی ــن ح ــال ای ــن گس ــترشهای ب ــی روی ــه موج ــب توس ــعه افق ــی و گسس ــته
بافتهـــای شـــهری آن هـــم بـــه زیـــان اراضـــی زراعـــی و باغـــی اطـــراف شـــهرها میشـــود و از جاذبـــه مراکـــز
شـــهری میکاهـــد .ایجـــاد شـــهرهای جدیـــد حومهنشـــینی را تشـــویق میکنـــد .یارانـــه حملونقـــل عمومـــی
ش ــهری نی ــز ب ــر گس ــترش حومهنش ــینی تاثی ــر غی ــر قاب ــل ان ــکار دارد.
در س ــال  1378آئیننام ــه نح ــوه بررس ــی و تصوی ــب طرحه ــای توس ــعه و عم ــران محل ــی ،ناحی ــهای ،منطق ــهای
و مل ــی و مق ــررات شهرس ــازی و معم ــاری کش ــور ب ــه تصوی ــب رس ــید .در ای ــن آئی ــن نام ــه طرحه ــای جام ــع،
تفصیلـــی و هـــادی تعریـــف شـــده اســـت .عـــاوه بـــر ایـــن طرحهـــای آمادهســـازی توســـعههای جدیـــد در
شـــهرها ،طرحهـــای تفصیلـــی موضعـــی و موضوعـــی و طرحهـــای بهســـازی ،نوســـازی ،بازســـازی و مرمـــت
بافتهـــای شـــهری نیـــز تعریـــف شـــده اســـت .بـــه رغـــم وجـــود صراحـــت نســـبتاً مناســـب آئیننامـــه مـــورد
بحـــث و نیـــز آئیننامـــه شـــورای برنامهریـــزی و توســـعه اســـتان در ارتبـــاط بـــا نحـــوه بررســـی و تصویـــب
طرحهـــا و برنامههـــا ،موضوعـــات بســـیار مهـــم اجـــرا ،نظـــارت و بازنگـــری ایـــن طرحهـــا و برنامههـــا در ایـــن
اس ــناد ب ــه نح ــو شایس ــته م ــورد اعتن ــا ق ــرار نگرفت ــه اس ــت .از ای ــن گذش ــته س ــاز و کار هماهنگ ــی و ارتب ــاط
طرحهـــا و برنامههـــا چنـــدان روشـــن نیســـت و سلســـه مراتـــب آنهـــا مبهـــم باقـــی مانـــده اســـت (خدمـــات
مدیری ــت ایرانی ــان.)1386 ،
از جملـــه مهمتریـــن مـــوارد تأثیرگـــذار بـــر خـــروج مـــردم از مراکـــز شـــهر و رانـــده شـــدن آنهـــا بـــه مناطـــق
پیرامونـــی شـــهر و در نتیجـــه رشـــد بیرویـــه محـــدوده شـــهرها ،سیاســـتهای زمیـــن شـــهری در طرحهـــای
جام ــع ش ــهرها اس ــت .واض ــح اس ــت ک ــه اج ــرا و حت ــی تصوی ــب برخ ــی از طرحه ــای توس ــعه و عم ــران ش ــهری
موج ــب تغیی ــر مرغوبی ــت و افزای ــش ی ــا کاه ــش قیم ــت زمی ــن و مس ــکن ش ــهری میش ــود.
مطاب ــق اطالع ــات ط ــرح جام ــع ش ــهر ته ــران ،ط ــي دوره 1345-81جمعي ــت پيرام ــون ش ــهر ته ــران  4.5براب ــر
و جمعي ــت ش ــهر ته ــران  2.7براب ــر ش ــده اس ــت و س ــهم جمعيت ــي ش ــهر ته ــران از  85ب ــه  64درص ــد جمعي ــت
مجموع ــه ش ــهري كاه ــش یافت ــه اس ــت .همچنی ــن ط ــي ح ــدود  30س ــال تع ــداد ش ــهرهاي مجموع ــه ش ــهري
ته ــران ،از  6ب ــه  25ش ــهر افزاي ــش یافت ــه اس ــت ک ــه عمدتــاً ب ــه ص ــورت خ ــود رو و غيررس ــمي رش ــد يافت ــه و
ب ــه ش ــهر تبدي ــل ش ــدهاند (تع ــداد نق ــاط ش ــهري در س ــال  1384ب ــه  53ش ــهر افزاي ــش يافت ــه اس ــت) .ای ــن
موض ــوع حاک ــی از گس ــترش مح ــدوده ش ــهر ب ــه نواح ــی پیرامون ــی و حاش ــیهای آن اس ــت (مرک ــز مطالع ــات و
تحقیق ــات شهرس ــازی و معم ــاری ای ــران.)1384 ،
در اغل ــب م ــوارد ،تهی ــه و اج ــرای ای ــن طرحه ــا موج ــب افزای ــش اراض ــی ش ــهری میش ــود و قیم ــت واقع ــی
آن را افزای ــش میده ــد (در اینج ــا م ــراد از قیم ــت واقع ــی هم ــان قیم ــت نس ــبی اس ــت ک ــه از طری ــق تقس ــیم
ک ــردن قیم ــت اس ــمی ب ــه ش ــاخص قیم ــت کااله ــا و خدم ــات مصرف ــی ب ــه دس ــت میآی ــد).
تهی ــه و اج ــرای اغل ــب طرحه ــای توس ــعه و عم ــران ش ــهری موج ــب افزای ــش قیم ــت زمی ــن و مس ــکن ش ــهری،
توق ــف ساختوس ــاز واحده ــای جدی ــد و تعمی ــر و بهس ــازی واحده ــای موج ــود م ــی ش ــود .واقعی ــت آن اس ــت
ک ــه اگ ــر طرحه ــای توس ــعه و عم ــران ش ــهری و سیاســتهای مرب ــوط ب ــه زمی ــن و مس ــکن ش ــهری درس ــت و
اســتاندارد طراحــی شــده باشــند موجــب بهبــود محیــط محــات فرســوده و مرکــزی شــهر و در نتیجــه افزایــش
ارزش آنه ــا و رغب ــت س ــرمایهگذاران ب ــه س ــرمایهگذاری در آنه ــا میش ــود.

ام ــا مس ــاله در اینج ــا اس ــت ک ــه ای ــن طرحه ــا و سیاســتها بایس ــتی ب ــا توج ــه ب ــه س ــه نکت ــه بس ــیار اساس ــی تهی ــه
و تنظی ــم ش ــوند ،چراکـــه در غیـــر ای ــن صـــورت ن ــه تنه ــا دس ــتیابی بـــه اه ــداف م ــورد نظـــر از تصوی ــب آنهـــا میس ــر
نخواهـــد شـــد ،بلکـــه موجـــب اســـکان اقشـــار کمدرآمـــد در ســـکونتگاههای غیررســـمی ،حاشـــیه شـــهرها و مناطـــق
پیرامونـــی آن و در نتیجـــه گســـترش محـــدوده شـــهرها میشـــود .ایـــن ســـه نکتـــه عبارتنـــد از:

منابع:
 بانک ملی ایران ،آمارگیری نفوس شهر تهران  ،1318به کوشش ناصر پاکدامن ،داتشکده اقتصاد دانشگاه تهران.1354 ، -براتی ،ناصر و براتی ،مینا ،)1390( ،آشنایی با طرحهای توسعه شهری در ایران ،سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور.

 تـــوان تأمیـــن مالـــی و اجرایـــی از ســـوی خانوارهـــا :آی ــا خانواره ــا و اقش ــار مختل ــف م ــردم ق ــادر ب ــه
پرداخـــت عـــوارض و مالیاتهـــای مصـــوب ایـــن طرحهـــا و سیاســـتها و تحمـــل بـــار مالیاتـــی آنهـــا هســـتند؟

 -ســازمان برنامــه و بودجــه ،)1369( ،قــرارداد تهیــه طرحهــای توســعه و عمــران حــوزه نفــوذ و تفصیلــی شــهرها ،معاونــت فنــی ،دفتــر

 ع ــدم مغای ــرت اساس ــی می ــان ای ــن طرحه ــا /سیاســتها و س ــاز و کار ب ــازار :آی ــا ای ــن طرحه ــا
موجـــب کاهـــش مرغوبیـــت زمینهـــا و عـــدم تمایـــل ســـرمایهگذاران بـــه ســـرمایهگذاری در آنهـــا نمیشـــود؟

 -طرح جامع مصوب شهر تهران ،سایت شهرداری تهران.

 ب ــرآوردن عدال ــت توزیع ــی :آی ــا م ــردم و اقش ــار آس ــیبپذیر ق ــادر ب ــه خری ــد زمی ــن و مس ــکنی ک ــه در نتیج ــه
تهیـــه و اجـــرای ایـــن طرحهـــا و سیاســـتها بـــا افزایـــش شـــدید قیمـــت رو بـــه رو شـــده ،هســـتند؟
یک ــی از دالی ــل ب ــروز چنی ــن چالشهای ــی آن اس ــت ک ــه اس ــتاندارد طرحه ــا و برنامهه ــای ف ــوق ب ــه تقلی ــد از کش ــورهایی
ک ــه درآم ــد س ــرانه آنه ــا  5ت ــا  10براب ــر درآم ــد س ــرانه کش ــور م ــا اس ــت ،تنظی ــم میش ــود .ح ــال آنک ــه واض ــح اس ــت
اج ــرای ه ــر سیاس ــت و برنامــهای در بس ــتر نه ــادی ،مال ــی و قانون ــی متناس ــب ب ــا آن موفقیتآمی ــز و اثربخ ــش میباش ــد.
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