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ويژه نامه شماره چهارم / 

ضرورت وجود نهاد
سند طرح جامع شهر تهران پس از حدود چهار دهه با پيگيرى 
ــهردارى تهران و وزارت مسكن و  ــوراى اسالمى شهر تهران، ش ش
ــيد. اين طرح چه در  ــازى دنبال شد و نهايتاً به نتيجه رس شهرس
ــل قانونى تصويب و چه فراتر از آن  ــان تهيه، تدوين و در مراح زم
ــت. وظيفه اين  ــتمر نياز داش در زمان اجرا به نهادى قانونى و مس
ــند، مراقبت منظم و جدى  ــر اجراى راهبردهاى س نهاد نظارت ب
ــول آن و جهت گيرى هاى اصلى برنامه هاى اجرايى نهادهاى  از اص
دولتى، خصوصى و مدنى براى تحقق چشم انداز و اهدف مورد نظر 

طرح است.
ــت  ــكيل نهاد، مقاومت هايى زيادى وجود داش در ابتداى راه تش
ــل توجهى نيز  ــود و زحمات قاب ــيار مهمى ب ــه خود موضوع بس ك
ــى از اين مقاومت ها، ناشى  ــد. بخش ــكيل آن كشيده ش براى تش
ــم ناظر جديدى است  ــيت هاى مديريتى به حضور چش از حساس
ــران در عملكرد و  ــهر ته ــراى ش ــخصى را ب ــم انداز مش ــه چش ك
ــهر  ــئول در ش جهت گيرى هاى اجرايى و برنامه هاى نهادهاى مس
ــتقبالى از شكل گيرى  ــروع كار، اس تهران دنبال مى كند و براى ش

اين ناظر وجود نداشت.

براى قضاوت زود است
نهاد هنوز در مرحله جا افتادن اوليه و انجام پروژه هاى مطالعاتى 
ــده در سند طرح جامع است و گمان مى كنم هنوز براى  تكليف ش
ــى عملكرد نهاد و تأثير آن در تحقق راهبردهاى طرح جامع  ارزياب
ــاى راهبردى و  ــند طرح جامع به دليل رويكرده ــد. در س زود باش

ــاله آن در  ــه پارادايمى آن، جاى بازنگرى پس از اجراى پنج س نيم
دستگاه هاى اجرايى ديده شده است. اما با توجه به اينكه از تصويب 
ــتر نگذشته است، قضاوت منطقى  ــال بيش طرح هنوز يك يا دو س
ــالع دارم كه نهاد، مجموعه اى از  ــد. با اين وجود اط به نظر نمى رس
ــائل موجود را براى اصالح نسخه اوليه طرح تهيه نموده كه در  مس

زمان مناسب خود ارائه خواهد كرد.

تأثير نهاد بر ساير بخش هاى مديريتى شهر
ــند طرح  ــتى به نام س ــند فرادس حضور نهاد نماد وجود يك س
ــت. معتقدم كه نقش و  ــهر تهران اس جامع در نظام برنامه ريزى ش
ــهر تهران افزايش خواهد  اثر گذارى نهاد روز به روز در مديريت ش
يافت. جداى از جديت و عزم موجود در شورا، بسيارى از طرح ها و 
ــوراى شهر تهران نيز متأثر از وجود نهاد و سند  مصوبات موجود ش
ــراى برنامه هاى  ــه از آن جمله مى توان به اج ــت ك طرح جامع اس
پنج ساله شهردارى تهران ـ خدمات آب ، برق، گاز، فاضالب شهرى 
ــاى بنيادين و كاربردى در  ــاماندهى مطالعات و پژوهش ه و ...، س

مديريت شهرى و ده ها موارد خرد و كالن ديگر اشاره كرد.

دست يابى به جايگاه واقعى نهاد؛ نيازمند زمان
ــت كه نهاد برنامه ريزى و تهيه طرح هاى توسعه  واقعيت اين اس
ــى از  ــا جايگاه واقعى خود فاصله جدى دارد. بخش ــهرى هنوز ب ش
ــان، پيگيرى ها و  ــد و نياز به زم ــن فاصله منطقى به نظر مى رس اي
ــهر و شهردارى  ــالمى ش ــوراى اس حمايت هايى به ويژه از جانب ش

تهران دارد. 

نهاد برنامه ريزى؛ 
چشم ناظرى جديد

متن زير مصاحبه اي است با رسول خادم، رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى اسالمى شهر تهران

حضور نهاد نماد وجود 
يك سند فرادستى به 
نام سـند طرح جامع 
برنامه ريزى  نظـام  در 
شـهر تهـران اسـت. 
وظيفه اين نهاد نظارت 
بر اجـراى راهبردهاى 
سند، مراقبت منظم و 
جـدى از اصـول آن و 
جهت گيرى هاى اصلى 
اجرايـى  برنامه هـاى 
دولتـى،  نهادهـاى 
خصوصى و مدنى براى 
تحقـق چشـم انداز و 
اهدف مورد نظر طرح 

است.
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