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ــهرها و فضاهاى شهرى به تنها محرك پويايى جوامع تبديل  از زمانى كه تحوالت اقتصادى و اجتماعى ش
ــت داد، تحوالتى  ــده و برنامه ريزى مركزى كارايى خود را از دس ــدند، از آن زمان كه دولت ها كوچك ش ش
به وجود آمد كه نتايج شگرفى به  دنبال داشت كه هنوز و همچنان ادامه دارد. حال آن كه در كشور ما واقعيت 
پيچيده تر از اين است، يعني از يك سو نظام برنامه ريزى مركزى و دولتي مقتدر و بزرگ، بديل و همتايى 
براى خود ندارد، و از سوى ديگر كنش هاى شهرى در غياب برنامه هاى مؤثر، رها شده اند و چارچوب آن به 
شيوه معيشتى از منطق سوداگرى و رفع نيازهاى خرد و كوتاه مدت پيروى مى كند. در اين ميدان آشفته، 
ــخيص و  ــهرى و فضايى، در مرحله اول تش نقش مطالعات اقتصادى و اجتماعى در طرح ها و مطالعات ش
شناسايى است. به عبارت ديگر يعنى چهره نمايى ساده از واقعيت هاى پيچيده در ظرف مكان و زمان ... كه 
در واقع عبارت است از مقدمات طرح جامع و لذا اين جاست كه بايد «مار» را بكشند نه اين كه آن را بنويسند. 
طرح ها و مطالعات شهرى اساساً از ابتدا خصلتى كالبدى داشته، چرا كه شهر بدون كالبد خود قابل تصور 
ــت. مطالعات اقتصادى و اجتماعى نيز مى تواند و بايد به صورت كالبدى و روى نقشه ارائه شود. براين  نيس
اساس، فرايند مجموع مطالعات منتج به ايجاد «نهاد برنامه ريزى توسعه شهرى تهران» كه در درون خود 

«طرح جامع» تهران را دنبال مى كند، راهى نو و بديع بوده است. 
تشكيل نهاد برنامه ريزى توسعه شهرى تهران و تمركز خاص بر طرح جامع، بدون شك اقدامى اساسى 
ــتوانه قانونى در بدنه اصلى  ــى و با پش ــى و كارشناس بود كه مى بايد با برخوردارى از توان الزم مهندس
مديريت عمومى شهر (شهردارى) با پشتيبانى از اهرم قوى حمايت و اعتبار وزارت مسكن و شهرسازى 
ماندگار بوده و عالوه بر ايفاى نقش حفظ و نگهدارى «ارزش شهرى»، مرجع توانمند برنامه هاى شهرى 

و طرح جامع آن باشد. بر اين اساس ابتدا ببينيم «مهمات» ما كدامند؟
اهم آن چه براى تهران تشخيص داده شده، عبارت است از:

1 تأكيد بر اهميت جايگاه ملى تهران، مزيت هاى كار و زندگى در پايتخت
ــهرى در مقياس ملى و احساس نابرابرى در درون  2  منزلت دوگانه تهران در ذهنيت مردم، يعنى برترى ش

شهر
3 تأكيد بر تقويت نقش فراملى تهران به ويژه در سطح كشورهاى مسلمان خاورميانه و آسيا

4 تأكيد بر تمركز زدايى از «وظايف دولت» به جاى انتقال مركزيت سياسى
5 تأكيد بر جايگاه اول اقتصادى تهران در جنوب غرب آسيا

6 دانش محور بودن اقتصاد تهران
7 دانش محور بودن توسعه تهران

8 توسعه محور بودن دانش پذيرى تهران
اما در رابطه با مهمات فوق، داشته هاى ما چيست؟ به عبارت ديگر بستر فراهم كننده تهران با نگاه به مطالب 

فوق الذكر چه مختصاتى دارد.

امكانات تهران:
1 استقرار يك سوم صنايع كشور و بيش از نيمى از صنايع فناورى برتر، خدمات مولد و ...

2 باال بودن سطح فرهنگ عمومى، سرمايه انسانى و اجتماعى بى نظير در سطح ملى و منطقه اى
3 استقرار بر مسير كريدورهاى بين المللى جاده اى و هوايى و ريلى

4 وجود شبكه ها و زيرساخت هاى گسترده پيشرفته و بازرگانى، مالى، ادارى و ... براى تجارت بين المللى.

محدوديت هاى تهران:
1 ساماندهى و مديريت نامناسب و نادرست فضاهاى زندگى و فعاليت در گذشته در شهر و مجموعه شهرى 

تهران و كاهش جاذبه هاى فراملى.
2 رويكرد تمركز زدايى سلبى و تقابل با استفاده مناسب از ظرفيت موجود براى ازدياد بهره ورى و فعاليت 

ويژه نامه نهاد توسعه تهران، مجله اى اختصاصى براى مسايل 
شهر است كه به سفارش و پشتيبانى «نهاد برنامه ريزى توسعه 

شهرى تهران»  به ضميمه ماهنامه منظر منتشر مى شود. 
شهر، به مثابه پيشرفته ترين دستاورد تمدن انسان، آن چنان 
ــت.  در جامعه ايران،  ــده اس ــأن اوست شناخته نش كه ش
على رغم سنت پويا و عظيم شهرنشينى، اين نقيصه بيشتر 

چهره مى نمايد. 
ــالت  ــهرى تهران» كه رس ــعه ش ــاد برنامه ريزى توس «نه
ــهرى تهران را بر عهده دارد با  ــعه ش هدايت طرح هاى توس
ــئله، توسعه فرهنگ شهر  درك منطقى و واقع بينى از مس
ــهرى را در ميان فعاليت هاى خود  و گسترش مطالعات ش
برنامه ريزى كرده است. بومى ساختن مسئله شهر در جامعه 
ــب شرايط اجتماعى ما،  ــف راه حل هاى متناس ايران و كش
هدفى است كه از طريق رشد پژوهش ها و گسترش مطالعات 
علمى و نقد تجربه هاى جارى حاصل مى شود. ويژه نامه نهاد  

توسعه تهران در صدد است در اين زمينه گام بردارد. 
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پذيرى تهران
3 كمبود شديد فضاهاى خدماتى مورد نياز ساكنان، به ويژه در مناطق مركزى، شرقى و جنوبى شهر و تنزل كيفيت زندگى در اين مناطق

4 محدوديت و كمبود فضاهاى سكونت، فعاليت و گذران اوقات فراغت در مقياس هاى جهانى و منطقه اى
5 وجود صنايع دفاعى و پادگان هاى نظامى و زاغه هاى مهمات در مراكز تجمع جمعيت و فعاليت

6 پديده وارونگى هوا و مخاطرات لرزه خيزى شهر.
در كنار اين امكانات و همچنين محدوديت ها، ما با معضالت اساسي ديگري هم سر وكار داريم كه اهم آن عبارت است از :

1 گسترش حاشيه نشيني
2 تمركز فقر و محروميت در پيرامون شهر

3 از ميان رفتن اراضي كشاورزي
4 اختالل در نظام حمل و نقل و رفت و آمد در منطقه 

5 پراكندگي استقرار مراكز كار و فعاليت در منطقه
6 نزول مداوم كيفيت محيط كالبدي و اجتماعي شهر تهران بر اثر فشار مداوم جمعيت اطراف

حال با عنايت به مجموعه «مهمات»، «امكانات»،  «محدوديت ها» و «معضالت»،  چشم انداز تهران 1400 بدين گونه توصيف شده است:
 شهر دانش محور جهاني و هوشمند

 رسيدن اقتصاد دانش محور آن از 18درصد به 50 درصد
 رسيدن صادرات صنعتي شهر به 10 ميليارد دالر

 رسيدن تعداد مراكز علمي و پژوهشي از 90 به 130
 محل مقدم جذب، هضم و معمول كردن فن آوري برتر در ايران

 محل مقدم جذب و توزيع سرمايه گذار مستقيم و غير مستقيم خارجي در ايران
 محل مقدم جذب و توزيع گردشگران (سياحتي، تجارتي، ورزشي و ...) در ايران

به عبارت ديگر تهران در چشم انداز بايد شهري دانش محور، جهاني و هوشمند باشد كه فعاليت آن از اركان ذيل برخوردار گردد:
1 ايجاد مديريت يكپارچه در مجموعه مديريت شهري تهران

2 تمركز زدايي ملي و منطقه اي از تهران با تقويت الگوي چند مركزي
3 اصالح ساختار مديريت توسعه اي تهران در جهت نيل به مديريت استاني و افزايش مشاركت تشكل هاي مدني

4 اصالح ساختار صنعتي به سمت اقتصاد دانش محور
5 ارتقاء شبكه حمل و نقل

6 ايمن سازي در برابر زلزله و حوادث طبيعي و مخاطرات زيست محيطي
7 سامان دادن به اسكان غير رسمي

مخلص كالم اين كه حركت به سمت تحقق چشم انداز فوق الذكر، اين قابليت را دارد كه كالن شهر سردرگمي مثل تهران را بر اساس اصول«برنامه سازي» 
و «برنامه ريزي» و تنها در قالب «طرحي جامع» به سمت شهري پايدار هدايت كند.

اگر بپذيريم كه نهاد برنامه ريزي توسعه شهري تهران مسئوليت «آينده نگري» را به عهده دارد و اين نگرش را در طرحي جامع تنظيم و اصالح مي كند 
بر اين اساس نهاد در بستر و فعاليت خويش ويژگي هدايت، نظارت، اجرا، هماهنگي و پشتيباني را توأمان به عهده دارد. هدايت براي جهت دهي تهديدها 
به سمت فرصت،  نظارت به معناي پايشي مستمر و تضمين كننده، اجرا در مسير تهيه طرح ها و برنامه هاي كالن، هماهنگي به معناي عامل تعامل 
و تفاهم در گذار از اختالفات و تعارضات و تضادها و پشتيباني با مفهوم ايجاد پشتوانه هاي علمي، فني و اجرايي الزم براي تداوم نقش حمايت گري 

خويش.
بنابراين «اگر» قرار است نهاد، همه چيز را از باال ببيند (كه بايد اين گونه باشد) طبعاً، قد و قواره و قامت و شأن خودش نيز «بايد» چند سر و گردن، 
در «نگاه به فردا، ضرورت هاي امروز و تجربه هاي ديروز»، فراتر از ديگران باشد چرا كه محصول چنين ادعايي بدون شك در ارائه يك طرح جامع و 

چگونگي اجراي آن تأثير مستقيم دارد.
طرح جامع نيز در هر جايگاهي قرار دارد لزوماً بايد در راستاي حفظ، تثبيت و توسعه ارزش هاي شهري، منطقه اي، ملي و جهاني حركت كند و اگر جز 

اين باشد نه تنها «جامعيت» ندارد بلكه اساساً ارزش «طرح» را نيز نخواهد داشت.
طرح جامع چه مي خواهد و بايد چه گويد؟ طرح جامع در واقع فرياد موجود زنده اي است به نام تهران كه براي تداوم حيات و سالمتي خود، مشاركت، 

شفافيت، قانون مداري، پاسخگويي، عدالت، مسئوليت پذيري، نظارت، كارايي و اثربخشي و تخصص گرايي را در درون خود طلب مي كند.
طرح جامع در واقع بايد جايگاه و شأن «تهران» را در قالب مديريت شهري براي جهانيان ترسيم كند، تهراني را كه «بايد» معرفي كند و چگونگي 

حركت از «هست» ها به «شدن» ها را به مديران ما بشناساند.
طرح جامع بايد به ما بگويد اگر ما با تهران امروز آن گونه كه «هست» برخورد كنيم تهران را در همين حد نگه داشته ايم اما اگر با تهران آن گونه كه«بايد» 
باشد برخورد كنيم تهران را به سمت عالي ترين نقطه اوج و تعالي حركت خواهيم داد. طرح جامع در حقيقت ترسيم ارزش هاي منطقه اي، محلي و محله اي 

تهران است كه تبلور يافتگي اين انتظام را در آينده اي نه چندان دور به صورت شهري آرام، زيبا، پويا و سراسر انديشه و معنا مشاهده مي كنيم.


