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6ويژه نامه شماره اول / 

ــهر  ــهر تهران تصويب طرح جامع ش رئيس نهاد برنامه ريزى ش
ــاله هديه بزرگ براى توسعه شهر  تهران را پس از يك دوره 40 س

تهران دانست.
به گزارش روابط عمومى نهاد برنامه ريزى شهر تهران در اولين 
ــهردار  ــوراى عالى نهاد كه در تاريخ 87/2/4 در دفتر ش ــه ش جلس
ــد  ــران با حضور "مهندس چمران" و "دكتر قاليباف" برگزار ش ته
ــن مطلب به ارائه الزامات و  ــر عليرضا عندليب" ضمن ارائه اي "دكت

تحقق چشم انداز و راهبردهاى طرح جامع شهر تهران پرداخت.
ــون آن به يكديگر  ــزاء گوناگ ــت كه اج ــهر يك كل واحد اس ش
تأثيرات متقابل مى گذارند، و اين كه شهر بايد به صورت ارگانيك و 
با هماهنگى ميان اجزاء آن توسعه پيدا كند، و اين توسعه يكپارچه 

شهر بايد از طريق نهادسازى ايجاد شود.
ــت از يك سو نگرش تجزيه اى به شهر  وى در ادامه اظهار داش
ــعه  ــكل نگرفتن نظام مديريت توس ــعه آن، باعث كاهش ش و توس
ــت و از  ــده اس ــهرى در ايران و به ويژه در تهران، ش ــه ش يكپارچ
سوى ديگر شهردارى و تعداد زيادى از دستگاه هاى اجرايى بدون 

هماهنگى در مديريت توسعه شهر تهران تأثير مى گذارند.
وى با بيان اين مطلب كه، در آينده سعى خواهد شد نگرش مديريت 
ــعه يكپارچه با معرفى و تعيين جايگاه نهاد و شوراى هماهنگى،  توس
ارائه گردد. ادامه داد: اقدامات اساسى اجراى سند طرح جامع تهيه و 
تشكيل طرح هاى توسعه شهرى مورد نياز و تحقق بخشيدن شرايط 

اجراى سند، نظارت، بازنگرى و اصالح طرح مى باشد.
"دكترعندليب" تحقق چشم اندازها، راهبردها، اهداف و به طور 
ــند طرح جامع تهران را مستلزم تعيين اولويت ها،  كلى اجراى س
ــا و اختيارات، نظام  ــئوليت ه نظام مديريت در جهت تفكيك مس

مالى و تعيين الگوى تحقق طرح با باالترين بهره ورى دانست.
ــاد با هدف  ــوراى عالى نه ــات ش ــاس اين گزارش، جلس بر اس
چگونگى نقش نهاد در ايجاد هماهنگى بين دستگاه هاى بيرون و 
ــعه و نظارت بر انطباق فعاليت هاى  درون شهردارى با اسناد توس
ــئول در شهر با چشم انداز، اهداف و راهبردهاى  دستگاه هاى مس
ــزارى دوره اى در نهايت منتج به  ــس از برگ ــعه پ طرح هاى توس

تصويب اساسنامه نهاد در تاريخ 1388/2/5 شد.
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