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1349 سال مصوب تهران، اول جامع طرح
به كه زماني ــش، پي ــال س 220 حدود كه تهران ــهر ش جمعيت
سي و صد حدود در بود، نفر هزار پانزده تقريباً شد، انتخاب پايتختي
شروع با مقارن و اخير قرن اوايل در و قاجار ــله سلس حكومت ــال س
تفاوت تهران زمان آن تا رسيد. نفر هزار حدود200 به پهلوي سلطنت
اما نداشت. اصفهان و تبريز مثل كشور مهم شهرهاي ديگر با چنداني
مدرنيزاسيون به موسوم دوره شروع با موزون و آهسته كند، رشد اين
وزارتخانهها، بانكها، منظم، (ارتش جديد نهادهاي استقرار و ايجاد و
ناگهان تهران، در حكومت امور بيشتر چه هر تمركز و (... و دانشگاهها
سه تقريباً تهران جمعيت ــال، س بيست از كمتر در و گرفت ــتاب ش
جمعيت با تهران بعد، سال 15 در شتابان رشد اين ادامه با شد. برابر
كمبود : نداشت سابقه قبًال كه شد مواجه مسائلي با نفر ميليون 1/5
شهري،  خدمات ــاختها، س زير آب، منابع ــيني، حاشيهنش مسكن،

. ... و ترافيك
خود كار ــتور دس در را اقدام دو وضعيت اين به واكنش در ــت دول
مناطق ساير از محروميتزدايي و تهران از تمركززدايي اول، : داد قرار
120كيلومتري ــعاع ش در صنايع احداث ممنوعيت طريق از ــور كش
زيرساختها، توسعة (با كشور مناطق ساير در سرمايهگذاري تهران،
اصفهان، ذوبآهن اراك، و تبريز ــازي ماشينس مثل صنايع، احداث
از پس ــت سياس اين كه ،( ... و ــتانها اس مركز در ــگاهها دانش ايجاد
چند طي و كشور روستايي نواحي وضعيت به رسيدگي با نيز انقالب
چارچوب (در استانها به بيشتر اختيارات واگذاري با نيز گذشته سال
تهيه دوم، داشت. ادامه مستمر طور به كشور) توسعه سوم برنامه قانون
سال در و شد آغاز 1345 سال در آن مطالعات كه تهران جامع طرح

رسيد. تصويب 1349به
تهران شهر كه شد ــروع ش زماني تهران اول جامع طرح مطالعات
نفر ميليون و 2/7 وسعت مربع كيلومتر 180 1345حدود ــال س در

جمعيتداشت.
شمال در ارتفاعات وجود دليل به را شهر گسترش جهت طرح اين
سطح  و كرد تعيين غرب سمت تهران، جنوب در شور اراضي و شرق و
و آزادراهها از شبكهاي و تقسيم مجهز مراكز با منطقه ده به را ــهر ش
جامع، طرح ــاس اس بر ترتيب اين به كرد. ــنهاد پيش نيز را بزرگراهها
نفر 90 حدود به هكتار در نفر 150 حدود از تهران در جمعيت تراكم
مربع متر 55 حدود نيز نفر هر ازاي به و ــت ميياف كاهش هكتار در

ميشد. ارائه خدمات انواع
1357 سال تا 1349 سال از يعني سال، هشت حدود در طرح اين
آن، اساس بر و بود تهران توسعه هدايت مبناي اسالمي)، انقالب (سال
توسطشهرداريتهرانتهيهشد. نيز شهر طرحتفصيليبخشهايياز

تهران اول جامع طرح مسائل و چالشها
تهران جامع طرح اولين تصويب زمان از سال چهل حدود كه امروز
در كه تغييراتى و تهران منطقه و شهر تحوالت به توجه با مىگذرد،
و وظيفه به نسبت ديدگاهها و باورها در حرفهاى و نظرى عرصههاى
شهرها تحوالت بر نظارت و كنترل هدايت، در جامع طرحهاى نقش

: مىرسد نظر به مفيد نكته چند به اشاره است، شده ايجاد
ــيار  بس آينده در ــور كش اقتصادى ــرفت پيش به جامع طرح نگاه 1
در ــهرى ش برنامه ريزى طوالنى تجربه به توجه ــا ب بود. خوش بينانه
قرن دوم نيمه طى ــرفته) پيش حتى (و ــعه توس درحال ــورهاى كش

است. نبوده واقع بينانه نگاه، اين كه گفت مىتوان بيستم،
(مثًال  طرحى احكام و ارزشها اگر كه بود اين ديگر نادرست پندار 2
كشاورزى، اراضى و باغات محيط زيست، از حفاظت ضرورت مورد در
شهرى، خدمات و تجهيزات و تأسيسات منطقى توزيع و سطحبندى
كاربرىاراضىشهرى، نحوه فعاليتو فراينداستقرارجمعيتو نظمدر
تحقق باشد، درست نيز فنى لحاظ به و بوده منطقى (... و شهر زيبايى
و  اجرايى حمايتهاى با عمرانى پروژه يك همانند درست آن اجراى و
تجربهكشور جمله تجربهجهانى(از امروز است. مالىدولتامكانپذير
منطبق الزاماً كلى بهطور جهان و انسانها امور كه است داده نشان ما)

نمىشود. مديريت فنى و علمى استانداردهاى با
«منطقه پديده شكل گيرى از تصورى هيچ تهران اول جامع طرح 3
آمدن بهوجود و شهرى) مجموعه امروز اصطالح به (يا كالنشهرى»
و داشت) جمعيت نفر هزار 40 فقط آنزمان در (كه ميليونى دو كرج
(... و قدس و قرچك و اسالمشهر (مثل نفرى هزار صد چند شهرهاى

نداشت. تهران پيرامون در ديگر پرجمعيت و متعدد كانونهاى و
شهرسازى و مسكن وزارت هنوز تهران جامع طرح تهيه زمان در 4
سازمان زيرنظر و مديريت با تهران جامع طرح و بود ــده نش تأسيس

كارشناسارشدشهرسازى مجيدغمامي/

نيم از پس تهران شهر توسعه
شهرى برنامهريزى سابقه قرن
درايران،همچنانداراىمشكالت
تاكنون هرچند اســت. عديدهاى
تهران توسعه براى طرح ســه
بهسرنوشتى اماهريكدرمسيرتحقق، تهيهشده
مىرسد نظر به امروزه است. شده دچار نافرجام
محتواى اندازه به طرح تحققپذيرى براى تالش كه
طرححائزاهميتباشد.دراينراستانگاهىكوتاهبه
سابقهطرحها،محتواىآنوبرخىمسائلدرونىو

بيرونىدرتحققآنهامىتواندراهگشاباشد.
ميانبخشـى، اسـناد تهران، جامع طرح : كليدى واژگان

ساختارى راهبردىـ طرح ساماندهى، طرح

از شدش ا شنا كا / ا كدغ
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و فرمانفرمائيان ــاور مش مهندسان مؤسسه ــط (توس بودجه و برنامه
از ناميمون سنت دو سابقه، اين ــد. ش تهيه آمريكايى) ويكتورگروئن
از مانع و مانده باقى سال چهل از بعد هنوز كه ــت گذاش بهجاى خود
كشور در شهرى برنامه ريزى و مديريت صحيح وكار ساز شكل گيرى

: است شده
«اسناد شهرى، جامع طرحهاى كه مىشود ــته پنداش اينكه اول
بين هماهنگى و ــا نيازه تأمين ــه وظيف و ــتند هس ــى» ميانبخش

ــت  بهداش پرورش، و آموزش وزارت جمله (از اجرايى ــاى بخشه
دارند. بهعهده نيز را و...) بدنى تربيت ــازمان س راه، نيرو، درمان، و
و مديريت ديدگاههاى رواج ــم رغ (به پندار اين غريب ــدگارى مان
حجيم، مطالعات ــام انج باعث همچنان ــتراتژيك) اس برنامه ريزى
ــهرى ش طرحهاى و برنامهها تهيه ــان زم ــدن طوالنىش و بيهوده

بىاعتقادى  باعث ــط نامرتب و متنوع احكام ــق تحق عدم ــود. مىش
همه از و ــده ش ــهرى ش طرح و برنامه اهميت و نقش به ــى عموم
و توان حوزه در ــه (ك ــهرها ش مهم و اصلى ــائل مس اينكه مهمتر
انبوه ميان در ــواره هم دارند) جاى ــهرى ش طرح و برنامه دخالت
مغفول نامرتبط احكام و ــناد اس و ــهها نقش ــات، گزارش از عظيمى

مىماند.
«پروژههاىعمرانى» نوعىاز مثابه به اينكهطرحهاىشهرىنيز دوم
كماكان نتيجه در و شده پنداشته (... و فرودگاه نيروگاه، ــد، س (مثل
خصوصى مشاوره ــين مهندس به ــهرى ش طرحهاى و برنامهها تهيه
توانمند دائمى، و پايدار نهادهاى شكل گيرى رو اين از مىشود. سپرده
كشور شهرى مديريت تشكيالت و وكارها ــاز س چارچوب در مؤثر، و
اداره كشورى كه ــت اس اين مانند ــيوه ش اين افتاد. خواهد تعويق به
يا داخلي خصوصي مشاوران به را خود قضاييه و مقننه مجريه، قواى
همه در شهري، مديريت نظامهاي چارچوب در امروز بسپارد! خارجي
دائمي نهادهاي جهان، توسعه) حال در حتي (و پيشرفته كشورهاي
تعريف شهري، تحوالت مستمر نظارت وظيفة كه شهري، برنامهريزي
و آنها اجراي بر نظارت و سياستها و راهبردها و اهداف تعيين مسئله،
شده ايجاد دارند، عهده به را ... و ها طرح و برنامه در مستمر بازنگري

گرفتهاند. شكل و

1371 مصوب تهران- (جامع) ساماندهي طرح
و ــهرها ش به مردم دعوت با ــان همزم ــالب، انق اول ــالهاي س در
داخل در ــت قيم ارزان يا و ــي مجان زمين ــترده گس ــاي واگذاريه
پيلوت روي ساختمان طبقه «دو ضابطه ــهرها، ش پيرامون و محدوده
اين در ــد. ش تهران جامع طرح متنوع ضوابط جايگزين زيرزمين»، يا
تهيه و اول جامع طرح در بازنگري شهرسازي و ــكن مس وزارت ميان
كار دستور در شصت دهه اواسط از را تهران (جامع)1 ساماندهي طرح

داد. قرار خود
سال و شد تمام سال70 در تهران) (جامع ساماندهي طرح مطالعات
به توجه با رسيد. ايران شهرسازي شورايعالي تصويب به طرح نيز بعد
نياز مورد اعتبار تأمين زمينه تهران شهرداري به دولت كمكهاي قطع
از استفاده نوع سر بر مالكان با توافق و تراكم فروش محل از شهرداري
شروع و جنگ پايان با آن تحقق زمينه كه فكر اين ــد. ش فراهم اراضي
اينبار نتيجه در گرفتو قرار مبنايكار بود، شده دورانسازندگىمهيا

شد. گذاشته كنار به آن مقررات و ضوابط و مصوب طرح نيز

راههاي ــبكه ش و تهران محدوده تهران، دوم ــع جام طرح ــق طب
بود. اول جامع طرح راهها ــبكه ش و محدوده همان تقريباً آن اصلي
مركز) و غرب جنوب، ــرق، ش ــمال، (ش حوزه پنج به را تهران طرح،
ظرفيت گرفت، نظر در ــزي مرك آنها از هريك براي و كرد ــيم تقس
خدمات سرانه و افزايش نفر ميليون 7/65 حدود به را شهر جمعيتي

داد. كاهش را

جديد جامع طرح و امروز تهران
اخير قرن ربع طي تهران توسعه كه داد ــان نش گذشته بررسي
نظر اين از و است نبوده همهجانبه برنامه و سياست نوع هيچ تابع
فقدان اين ميآيد! شمار به استثنا يك جهان كالنشهرهاي بين در
توافق «رويه چارچوب در گسترده ساختوسازهاي با همراه بزرگ،
مشكالت و مسائل اندازه از بيش فشار با را تهران فروشي» تراكم و
برابر در زياد آسيبپذيري ترافيك، هوا، شديد آلودگي مثل متعدد
منظر نابسامانى ــهري، ش خدمات و عمومي فضاهاي كمبود زلزله،
نادرست رويكردهاي اينها بر عالوه است. ساخته روبهرو ... و شهري
حياتي نقش ايفاي براي تهران تواناييهاي كه ــد ش باعث گذشته
پايتخت نقش و ــد ياب كاهش ــدت ش به فراملي و ملي ــطوح س در
كاهش ساكنان براي دفتركار و مغازه خانه، تأمين به عمدتاً كشور
نياز مورد فضاهاي ــن تأمي براي نادر و كمياب فرصتهاي و ــد ياب
ميان از فراملي و ملي ــطح س در خدماتي و اقتصادي كاركردهاي
شهرهاي و تهران (مجموعه كالنشهري» «منطقه سطح در برود.

به توجه عدم نيز، آن) اطراف
و جمعيت اسكان ساماندهي
يك از ــا فعاليته ــتقرار اس
آسيبها ــديد تش باعث سو
ــترده گس ــرات مخاط و
اجتماعي و ــتمحيطي زيس
سوي از و ــده ش منطقه در
و ناامني ــات موجب ــر ديگ
شهر بر اندازه از بيش ــار فش
ــت. اس كرده فراهم را تهران
نجات و شرايط اين با مقابله
و بازنگري ــتلزم مس ــران ته
جانبه همه و ــوري ف ــالح اص
شهر تحوالت مديريت نحوه
زمينه اين در و ــت اس تهران
تهران ــد جدي ــع جام ــرح ط

باشد. داشته عهده به را مهمي بسيار نقش ميتوانست

گذشته طرحهاى با جديد جامع طرح تفاوتهاى
با جديد جامع طرح مسئله صورت اساسى تفاوت مهم، بسيار نكته

: است قبلي جامع طرحهاي مسئله صورت
نسبتبهچهل مانندديگرشهرهايبزرگكشور، تهران، شرايطشهر
اجرايي نظام كار تفصيليدردستور سالقبلكهتهيةطرحهايجامعو
زمان آن در است. كرده تفاوت گرفت، قرار شهري مديريتهاي و كشور
افزايش تبريز و مشهد مثل بزرگ شهرهاي و تهران ــئله مس مهمترين

بيرويه ساز و ســاخت مخرب پيامدهاي كه زماني
درپي پي صدور و تصويب با شد، ظاهر تدريج به
(مصوبه كننــده محــدود ضوابــط و بخشــنامهها
7 به را ســاختمانها ارتفاع كه 269 به موســوم
داد كاهش طبقه 5 بــه كه 329 مصوبه و طبقــه
حدودي تا نابسامان وضع اين كه شــد تالش و...)
كردن جايگزيــن فكــر زمان هــم شــود. كنتــرل
دســتورالعمل و بخشــنامه جاي به طرح و برنامــه
و پول جاذبــه مقابــل در ابتــدا در كــه مــوردي،
شدن آشكار با نيز نداشت، تواني ظاهري توسعه
مســئوالن بعضي ميان در تدريج به پيامدها اين
همكاري بــراي تصميم به باالخره و شــد تقويــت
شد. منجر شهرسازي و مسكن وزارت و شهردارى
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بههميندليل بود. جمعيتوگسترششتابانساكنانمحدودهشهرها
محدوده تعيين جمعيت، پيشبيني جامع طرحهاي هدف ــن مهمتري

بود. نياز راههايمورد پيشبينيشبكه و شهر
اول جامع طرح در بازنگري نيز تهران دوم جامع طرح اصلي مسئله
به كه بود اسالمي انقالب از بعد جديد شرايط با آن محتواي انطباق و
7/65 به از 5/5 اول، جامع ــرح ط محدودة جمعيتي ظرفيت افزايش
پنج به منطقه ده از شهر اصلي تقسيمات تعداد كاهش و نفر ميليون

شد. منجر حوزه
افزايش ديگر كشور بزرگ شهرهاي و امروز تهران اصلي مسئله اما
افزايش مسئله به پاسخگويي عرصه ــت. نيس آن جمعيت و محدوده
22 محدوده نه تهران، مثل كالنشهري در شهر گسترش و جمعيت

است. كالنشهري منطقه عرصه بلكه شهر، منطقه
كوه به ــمال ش از كه تهران، ــهر ش مربعي كيلومتر 700 محدودة
نظامي، تأسيسات و شده حفاظت مناطق و ارتفاعات به شرق از البرز،
تأسيسات قرچك، شهرهاي به جنوب از كرج، كالنشهر به غرب از
... و قدس ــهر، اسالمش (ره)، خميني امام مرقد و تهران ــگاه پااليش
مسئله ديگر بنابراين ندارد. گسترش امكان ديگر است، شده محدود

است. نبوده آن آتي گسترش حدود تعيين تهران جامع طرح
ــاخته س يا تهران اصلي راههاي و بزرگراهها آزادراهها، كلية تقريباً
ديگر جامع، طرح مسئله بنابراين هستند. ساخت حال در يا و شدهاند

است. نبوده آينده در شهر اصلي راههاي شبكه پيشبيني
ساماندهي طرح در شده پيشبيني ظرفيت از تهران شهر جمعيت
بنابراينديگرمسئلهطرحجامعپيشبيني بيشتراست، مصوب1371

است. نبوده هم شهر آينده جمعيت ميزان تعيين و
22 منطقه براي (و است داير تهران شهر محدوده سطح تمام تقريباً
بهطوركامل هنوز و دارد را ــهر ش ــعت وس از درصد ده از كمتر كه نيز
مسئله ديگر بنابراين داشت). وجود مصوب تفصيلي طرح نشده اشغال
گسترشهايآتي محدوده تعيينكاربرياراضيدر طرحجامعتهران،

است. نبوده نيز شهر،

بود؟ چه تهران جديد جامع طرح مسئله
تغيير تهران، اصلي مسئله دنيا، بزرگ شهرهاي از ــياري بس مانند
اقتصادي اجتماعى، نيازهاي و تحوالت از ــي ناش كالبدي تحوالت و
و ميشوند تخريب كه كهنهاي ساختمانهاي : ــت اس آن فرهنگي و
شهر از بخشهايي ــود، ميش ساخته نو ــاختمانهاي س آنها جاي به
ناحيه يا و فرهنگسرا به كه (كشتارگاهي ميكند تغيير آنها نقش كه
تبديل ــكوني مس و تجاري ناحيه به كه پادگاني يا متروكه ــي صنعت
ميشود، نوسازي و بازسازي كه ــهر ش فرسوده بخشهاي ميشود)،
طبيعي و فرهنگي تاريخي، ارزشهاي دليل به كه شهر از بخشهايي

. ... و ميشوند بهسازي يا و حفاظت
سندي به دستيابي جديد جامع طرح تهيه از هدف رويكرد اين با
در تهران مشكالت و مسائل تبيين و ــخيص تش ضمن بتواند كه بود
و محدوديتها بررسي و ــهري ش و منطقهاي ملي، و فراملي ــطوح س
تدوين فوق سطح سه هر در نيز را مناسب راهكارهاي آنها، حل امكانات
بتواند آن مبناي بر شهري مديريت حال عين در و كند ــنهاد پيش و
هدايت، را زمين از ــتفاده اس نحوه و كالبدي تحوالت و تغيير فرايند

كند. نظارت و كنترل

مصوب تهران جديد جامع سـاختارى – راهبردى طرح
1386 آذرماه

طرح محتواى و مضمون
بهتبعيت مضمونطرحراهبردى–ساختارى(جامع)جديدتهران2،
استراتژيك، برنامه ريزى در متداول و معمولى اصطالحات و مراحل از
شاملعناوينىچون«چشمانداز»،«اهداف»،«راهبردها»،«سياستها»
معناى به «استراتژيك» محتوايى، لحاظ به اما است. نيز «برنامهها» و
حل براى كوشش جاى به اساسى و مشخص مسئله چند به پرداختن
تمامى به جامع» «طرحهاى معمول روال به و ــت نيس ــائل مس همه
پيشنهادات توصيهها، نيز آنها همه حل براى و كرده توجه شهر مسائل

است. داده ارائه احكامى و

1385 تهران، جامع طرح : مأخذ تهران، شهر گسترش نقشه
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انداز» چشم ــند «س يك ــامل ش تهران جديد جامع طرح محتواى
(هماهنگباچشماندازبرنامهبيستتوسعهكشور)و9هدفاصلىاست
بر اين عالوه است. ــده ش تعريف آنها مبناى بر نيز طرح راهبردهاى كه
احكامى و توصيهها شهر، جهت و محدوده مورد در تصميماتى شامل

: مىشود اشاره آنها از برخي به كه است طرح اجراى و تحقق براى
براىسال1405 ميليوننفر فرضرشدطبيعى 8/7 با جمعيتشهر
ميليون براى 9/1 خدمات برنامه ريزى ليكن ــت، اس شده پيش بينى

ظرفيت  شهرسازى شوراىعالى طرح، و بررسى جريان در ــت. اس نفر
فوق برآوردشده جمعيت بر مازاد درصد 20 با را شهر جمعيتپذيرى
تعيين مسكن»، بازار ركود از جلوگيرى و ساز و ساخت «توسعه براى و

است. كرده تصويب و
مصوب اول جامع ــرح ط در تهران جمعيت كه ــود مىش يادآورى
ــاماندهى س طرح در و نفر ميليون محدوده» 5/5 همين «در 1347
(جامع)دوممصوب1371بهعنوان«حداكثرظرفيتجمعيتپذيرى»

بود. شده تعيين نفر ميليون 7/65 محدوده» «همين در
محدوده همان حفظ براى تهران ــهر ش مديريت كه ــرايطى ش در
بند يك قانونى وضع دليلى به پيش، ــال س چهل در اول جامع طرح
تقسيمات در مستمر تغييرات و شهردارىها 99 ماده به تبصره سه و
قانون باشد قرار اگر حتى و است مشكل دچار تهران، استان كشورى
منتزع آن از ــز ني تهران محدوده از بخشهايى ــود، ش اجرا ــت درس
شمال از تهران شهر حريم جديد، طرح در رى)، و (شميرانات مىشود
به آن مساحت و يافته ــترش گس تهران ــتان اس مرزهاى تا جنوب و
مذكور حريم نهايى تثبيت و است يافته افزايش مربع كيلومتر 5918
موكول كشور وزرات موافقت به شهرسازى شوراىعالى مصوبه در نيز

است. نيافته تحقق تاكنون امر اين كه شده
در تهران ــهر ش حريم افزايش ــه ك ــت اس اين توجه قابل ــة نكت
در  اراضى كويرى و شمالى نواحى در البرز سكونت غيرقابل ارتفاعات
جمعيتى كانونهاى وقتى ويژه به بود، نخواهد راهگشا استان، جنوب
متعدد شهرهاى و كرج و شرق جنب در ورامين و خاوران محورهاى
مشترك سرنوشت و روزمره ارتباط تهران با كه ... و غرب در پيرامونش

نباشند.  حريم اين از جزيى دارند،
از كه ــت اس تعبيرى جديد جامع طرح مطالعات قوت نقاط از يكى
تاريخى محور آن اساس بر كه تعبيرى دارد، تهران فضايى ــازمان س
شهر مركز و بازار منطقه تجريش، (شامل تهران مركز جنوبى شمالىـ
تهران، جنوبى ــمالىـ ش درههاى رود و البرز ــتان كوهس شهررى) و
ــان پرديس عباسآباد، لويزان، ــامل ش غربي ــرقيـ ش مرتفع تپههاي
توجه مورد جنوبى ــمالىـ ش و غربى شرقىـ ــريانى ش بزرگراههاى و
در اراضى از ــتفاده اس پهنهبندى مبانى از مهمى بخش و گرفته قرار
و عرصهها تعيين شهرى، مراكز و پيشنهادى تقسيمات حدود شهر،
كيفيتمحيط براىارتقاء برنامه ريزىشده مداخله حوزههاىنيازمند،
بصرى و طبيعى زيبايىهاى و تاريخى فرهنگىـ ميراث احياى شهر،

مىدهد. تشكيل را شهر
مختلط فعاليت، سكونت، اصلى پهنه چهار به شهر سطح پهنهبندى
كنترل و هدايت اصلى «سند عنوان به آنها) پهنههاى زير (و حفاظت و
كه كاربرىها موقعيت و مكان تعيين جاى (به شهر» كالبدى تحوالت
طرح مثبت جنبههاى از يكى بود)، معمول گذشته جامع طرحهاى در
سطح ارتقاء در مىتوانست ــد، مىش انجام درستى به اگر كه ــت، اس

وارد آن به ايراداتى اما باشد. مؤثر بسيار شهر محيطى كيفيت و كارايى
محولكردن جمله از نيست؛ نوشتار اين در آن بحث جاى كه ــت، اس
پنج ماده ــيون به كميس پهنهبندى تفصيلى مقررات و ضوابط تدوين
تأكيد آن بر طرح اسناد مهمترين از يكى عنوان به آغاز از حالىكه (در

مقررات. و ضوابط به كليات جامع طرح اكتفاى و مىشد)
ضرورت بر ــد تأكي جديد، جامع طرح ــاى ويژگىه از ديگر ــى يك
افراد كه است زمينههايى در شهر مديريت ــده ش برنامه ريزى مداخله
براى انگيزهاى طبيعى بهطور و تنهايى) (به خصوصى بخش و جامعه
منابع سازماندهى و تجهيز نيازمند آنها اجراى و ندارند آنها به ورود
شهر مديريت نظام توسط ... و خصوصى بخش تشويق سرمايهگذارى،
برنامه 18) مداخله ــد نيازمن موضعهاى و موضوعها تعدد اما ــت. اس
تعداد و موضعى طرح 46 شامل برنامه 9 موضوعى، طرح 78 ــامل ش
خواستهاى به تقريباً را آنها اجراى براي جدى اقدام طرح») «زير زيادى
و  نيازها موضوعات، همه به پرداختن ــت. اس كرده تبديل غيرممكن
ــائل  مس همه با برخورد محدود) امكانات و زمان (بهرغم ــا ضرورته
استراتژيك برخورد ضرورت بر صدا يك همه حالىكه در است، شهر
ضعف، و قوت نقطههاى ارزيابى و سنجش (شناسايى، شهر مسائل با

مىكنند. و كرده تأكيد تهديدها) و فرصتها
تحقق براى شرط زيادى تعداد جديد، جامع طرح مصوب سند در
نهادهاى مشاركت و الزام عالقمندى، مستلزم كه شده ــنهاد پيش آن
وجود آنها تحقق براى وكارى ساز و تضمين هيچ كه ــت اس بسيارى
تقويت تهران، از ــى تمركززداي : از ــت اس عبارت ــروط ش اين ندارد.
شهر، شوراى و شهردارى قانونى نقش جايگاه ارتقاء جديد، شهرهاى
در بازنگرى قوانين، مجموع تكميل و اصالح شهر، عاليه نظام اصالح
نقل، و حمل مديريت ــه يكپارچ نظام ايجاد ــهرى، ش مجموعه طرح
مقررات و ــط ضواب و قوانين با ــى قضاي ــتم سيس عملكرد هماهنگى
مكانيابى اجرايى»، وكارهاى «ساز عنوان زير همچنين .... و ــهرى ش
به شهرى مراكز ايجاد و خدمات از بسيارى تأمين براى برنامه ريزى و
تشكلهاى و دستگاهها ساير و بازرگانى كل اداره با شهردارى همكارى

است. شده محول صنفى

منابع
طرحجامعتهران(1349)مصوبشوراىعالىشهرسازىومعمارىايران.

معمارىايران. مصوبشوراىعالىشهرسازىو (1371) طرحجامعتهران
طرحراهبردىـساختارى(1386)مصوبشوراىعالىشهرسازىومعمارىايران.

پىنوشت
كالبدي تحوالت كه است سال ــي س به نزديك واقع عالم در چند هر -1
اداره زمين مالكان با توافق و تراكم بخشنامه ورق چند با فقط تهران شهر
فني و پژوهشي علمي، دستنيافتني ابعاد راجع كه پندارهايي ــود، ميش
دانشگاهيان و متخصصان و مسئوالن ميان در تهران كالنشهر جامع طرح
«ساماندهي» عنوان انتخاب باعث دارد)، وجود هم هنوز (و ــت داش وجود
قانون در چون تصويب، و بررسي هنگام به اما شد. بحث مورد طرح براي
عنوان همان با مذكور طرح ندارد، وجود ساماندهي» «طرح نام به چيزي

شد. تصويب «جامع» يعني موجود قانوني
موجود قانون با چون ،1371 مصوب تهران» ساماندهي «طرح عنوان -2
تهران، جديد طرح ــد. ش تصويب جامع» «طرح عنوان ــه ب نبود منطبق
قانوني هنوز ساختاري» «راهبرديـ عنوان چون نيز 1386 آذرماه مصوب

است! شده تصويب جامع» «طرح عنوان به باز نشده،


