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4ويژه نامه شماره اول / 

ــوراى اسالمى شهر تهران  ــت و بيست و سومين جلسه ش دويس
ــهر تهران طى يك  اختصاص به گزارش فعاليت نهاد برنامه ريزى ش

سال گذشته داشت . 
به گزارش روابط عمومى نهاد برنامه ريزى شهر تهران در اين جلسه 
دكتر "عليرضا عندليب" با بيان ديدگاه  «پايان نگرش جزيره اى در 
مديريت شهرى» به گزارش فعاليت اين نهاد پرداخته و گفت: تهران 
ــپرى نموده است  و اكنون مى توانيم بگوييم  تا به امروز 6 دوره را س

در دوره هفتم قرارداريم . 
ــران دوران  اول را دوران "پيش  ــهر ته رئيس نهاد برنامه ريزى ش
ــم" ناميد كه شامل دوران قاجار وتهيه اولين  نقشه طرح  از مدرنيس

جامع مى شود .
وى در ادامه، دوره دوم را دوره" مدرنيسم" يعنى پهلوى اول ودوم 
ــئله اتومبيل و خيابان  ــخ به مس ناميدكه در اين دوره ضرورت پاس
كشى مطرح بود و جريان مدرنيستى درشهرسازى شدت مى گرفت، 
دوران  سوم را بايد دوران "مدرن ستيزى و بى الگو" ناميد كه در آن 
ــعه تهران به سمت شمال و غرب صورت مى گيرد و همچنين  توس
ــد. دوره چهارم  ــهردارى و دولت مركزى رخ مى ده ــه بين ش فاصل
ــدرن مجدداً احيا  ــهر م ــت كه در آن تفكر ش دوران "نو مدرنى" اس

مى شود و شاهد يك نظام مديريتى تكنوكراتيك خواهيم بود.
ــه در آن تا  ــت ك ــارم دانس ــه دوره چه ــم را ادام وى دوره پنج
ــده ولى به لحاظ رويكرد توسعه اى  حدودى تكنوكراتيك تضعيف ش
ــاهد هستيم. دوره ششم   ــازى همان مسير دوره قبل را ش و شهرس
ــه در آن اولين نطفه هاى  ــردم گرايانه" ك ــم و اصالح م "دوره ترمي
برنامه ريزى شهرى ايجاد و همچنين ايده نهاد سازى مطرح مى شود. 
امروز نيز دوره هفتم را سپرى مى كنيم دوره اى كه تركيب مديريت 

ــهرى و دوران نهاد سازى شهر وحيات بخش دولت محلى در آن  ش
اتفاق خواهد افتاد .

دكتر "عندليب" در بخش دوم گزارش خود در جهت تحقق سند 
طرح جامع توسعه شهرى يكى از مهم ترين چالش هاى وضع موجود 
ــت گذارى ها ، برنامه ريزى ها و  را ناهمگرايى در جهت گيرى ها، سياس
اجرا توسط عوامل موثردانسته و اظهار داشت: رسالت و مأموريت هاى 
نهاد؛  هدايت و راهبرى جريان توسعه فضايى ـ كالبدى، عملكردى 
شهرى با رويكرد توسعه پايدار به منظور تحقق چشم انداز شهر تهران 
و اهداف تعيين شده سند طرح جامع شهر تهران از طريق: هدايت ، 
ــمند، برنامه ريزى آينده نگر، نظريه پردازى،  ديده بانى و نظارت هوش
ــازى در حوزه برنامه ريزى به منظور تحقق  ــازى و تصميم س الگو س

مديريت يكپارچه شهرى مى باشد.
ــهرى،  ــعه ش رئيس نهاد تكيه بر دانش و برنامه محورى در توس
اعتمادسازى و اطمينان بخشى، فرصت سازى و افزايش ظرفيت هاى 
توسعه شهرى، تثبيت جايگاه قانونى و حقوقى نهاد را از راهبردها و 
ــت كلى نهاد بيان نموده، مى افزايد: وظايف نهاد بر اين اساس  سياس
هدايت و راهبرى تحوالت فضايى، كالبدى، و عملكردى شهر تهران، 
ــه و پژوهش، ترويج  ــازى، مطالع پايش و نظارت دائمى، ظرفيت س
ــهرى و همكارى و هماهنگى با ساير دستگاه ها  ــعه ش فرهنگ توس

خواهد بود. 
ــر "عليرضا عندليب"  ــبتآ طوالنى دكت ــان اين گزارش نس در پاي
ــى كيفى روند سياست گذارى، تصميم گيرى و تحقق و  بهبود بخش
ــعه شهرى تهران را در راستاى توسعه پايدار  اجراى برنامه هاى توس
ــهرى منوط به  نهاد سازىـ  پياده سازى و بازنگرى و اصالح سند  ش

طرح جامع دانست.

خبر


