
 

 61 ان 98: نامه شماره                                                                                                                     

 9/06/98: تاریخ                                                                                                                      

   

 .تهران شهری توسعه های طرح پیرامون متخصصین از جمعی توسط شده تهیه بیانیه: پیوست 

برنامه های توسعه شهری در ایران را  یهفضایی، مرزهای سنتی تهی -راهبردی برنامه ریزی قالب در تهران 1386 جامع طرح

 و اهداف انداز، چشــم ورود ی این نوآوری ها،جمله. از ه استشدمحسوب می  و در زمان خود یک نوآوری پشت سرگذاشت

 و تدوین ها آن از تر مهم شــاید و موضعى و موضوعى هاى تعریف طرح هــا، آن به بخشــنده تحقق و مرتبط راهبردهاى

 لىاص ســند در عمومى، هاى بخــش دستگاهین وظایف و تبی و نهادها اجرایی و همچنین ایجاد مات، الزاتحقق شــروط تصویب

 پذیرفته انجام نیز( تهران شهرى طرح مجموعه) اى منطقه ریزى برنامه قالــب دربخش هایی از آن  ،پیشتر که بود جامع طرح

  .بود

برد مطالعات جامع و تفصیلی هرچند از لحاظ روش شناسی یک حرکت رو به جلو در جهت بهبود نظام طرح های زمانی پیش هم

 20 کردن اضافه )با و انعکاس آن در طرح تفصیلی طرح جامع ، اما تغییرات جدی در پهنه جمعیتیه استعه شهری بودتوس

کمبود فضاهای خدمات شهری و فضاهای عمومی، ترافیک رانت جویی،  و تبعات آن در فروش تراکم،( جمعیتی سقف بر درصد

در عین حال پیش نیاز تحقق چشم اندازهای طرح جامع تهران، ند. به سرعت آشکار شد، مخرب محیط زیستیهای  گیو آلود

مان برنامه و بودجه با پای بندی و اجرای برنامه چهارم توسعه بود که هم در طرح و برنامه ریزی و هم در اجرا با انحالل ساز

راهبری و پایش "نهاد جدید  در آغاز فعالیت مجدد بازبینی این طرح ها تداوم از این رو ضرورت شد. دست اندازهای جدی روبرو

 ، بیش از پیش احساس می شود.  "سعه شهری تهرانطرح های تو

 نقص این عمده بخش .ه استبود تدوین و تألیف فرایند در نفعان ذى قیمتمس مشارکت عدم، ها ین طرحا های کاستیدیگر از

 . است ریزى برنامه فرایند در جامعه مدنى مستقل هاى انجمن مستقیم مشارکت براى شــده تعریف ســازوکار نبود متوجه

درحوزه ی تخصصو نشست های ارتباط با دیده بانی تهران  در "مطالعات کالنشهر مؤسسه تهران،"با توجه به فعالیت های پیشین 

 بررسی به که  1397در سال  مقیاس بزرگ های پروژه گفتگوهای سلسله یاختتامیهدر  در همین راستا، شهرسازی و معماری،

گفتگو  سخنرانان و اعضای پنلِ اختصاص داشت، نظران امر با حضور صاحب آن های چالش و تهران تفصیلی و جامع های طرح

انتشار این بیانیه را گامی رو به جلو در هم افزایی اندیشه  در این ارتباط شدند. در عین حال،بیانیه ای ی مصمم به تدوین و ارائه

 دیریت شهری تهران می دانند. مو  میان جامعه تخصصی و مشارکت

راستای در  و ضمن مرور گفتگوهای پیشین و محورهای مورد توافق ،و در یک نشست کارگاهی 98 /16/4 در تاریخ و نهایت رد

 (کالن و میانه خرد،) اقداماترویکردها، ابعاد حقوقی، چهاربخش  کارها در ، پیشنهادات و راهطرح های توسعه شهری تهرانبهبود 

بدیهی است که آسیب شناسی و راهکارها عالوه بر دسته بندی زیر، با توجه به دو برنامه تدوین گردید.  مشارکت های روش و

و است که بر هر د حاوی شاخصه های کالن ترِ کالبدی و مدیریت شهری بوده و تالش شده طرح جامع و تفصیلی کنونی تهران،

 .امر تمرکز شود

 رویکردها-1

 با در آسیب شناسی، یافتن دالیل عدم تحقق پذیری لزوم بر کیدتأ ،1386 مصوب جامع طرح اندازچشم یدکلیاتتأی -1-1

 .زمان طول در فضایی ریزیبرنامه در محتوایی و شناسانهروش هایدگرگونینظر گرفتن 



 زوال از جلوگیری جهت در نوسازی و بهسازیاز طریق اجرای برنامه های  ،شهری بازآفرینی سیاست های به توجه  -1-2

  .محالت کیفیت ارتقای و شهری

به منظور دست یابی در دستگاههای مدیریت شهری  شهری مدیران برنامه ریزی در انتخاب زدگی سیاست اجتناب از  -1-3

 .موجود های دانش و ظرفیت تمامی از کامل وری بهره و 

 ابیدستی جهت در محیطی کیفیت یارتقا و پذیری ، زیستمحیط زیستی اندازهای چشم و اهداف بر تأکید و تمرکز -1-4

باغات موجود و ، حفاظت از آب منابع از حفاظت، پذیر تجدید و پاک های انرژی از وری بهره طریق از پاک هوای به

 .گسترش فضای سبز

 قهمنط هیکپارچ مدیریت نظام ایجاد آن تبع و به کشور شهری تقسیمات نظام در تهران کالنشهری منطقه سطح تعریف -1-5

 .تهران کالنشهری

 .بحران مدیریت و ایمنی شهری، آوری تاب أکید بر رویکردت -1-6

 لاتومبی جای به محوری انسان رویکرد طریق از( یابان توان و سالمندان کودکان،،زنان) همگان شهر تحقق بر کیدتأ -1-7

  .شهری توسعه های طرح در محوری

 .تقدم نهادسازی بر اجرای برنامه ها و پروژه ها -1-8

 رفیت قانونی شورای ساماندهی پایتخت.تأکید بر استفاده از ظ -1-9

 .تهران شهر و شهری مجموعه ساختاری عملکردی، مدیریتی، نهادی، یرابطه تبیین -1-10

 

 ابعاد حقوقی -2

 و هرسازیش قوانین به نبخشید مانعیت و جامعیت) .مدنی برقانون منطبق مقررات تدوین و قوانین تغییرتالش برای  -2-1

 (کاربری تغییر و جلوگیری از فروش تراکم و معماری

 یافتن راه کارهای حقوقی مصوب کردن و تحقق پذیری طرح های موضوعی و موضعی  -2-2

 شوراهای معماری مناطق، (5)ضرورت تجدید نظر در ارکان کمیسیون ماده  5 ماده عملکرد کمیسیون شناسی آسیب -2-3

 .شهر پایدار توسعه ریزی برنامه مشخص های قانون تضعیف در ها آن جایگاهمی و اشتباه موجود و یهای قدفرایند و

 

 اقدامات  -3

 اقدامات کالن -3-1

  .پایدار درآمد ابزارهای تبیین و توسعه -3-1-1

  .شهری به منظور تحقق آن یکپارچه مدیریتابعاد حوزه های  تبیین -3-1-2

 .برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی توسعه پایدار توانمند سازی اقتصاد شهری -3-1-3

 ضرورت تعبیه حلقه های کنترل کیفیت در زنجیره های متفاوت منجر به محصول. -3-1-4

  .عمومی گسترش آمد و شدو  (آلودگی و ترافیک) ،تمرکز بر حل دو معضل اصلی تهران -3-1-5

 شهرنشینی همراه با برنامه ریزی شهری  تجربه سال شصت از پس ریزی برنامه دانش گردآوری و دهی سامان ضرورت -3-1-6

 دست و شهر فهم منظور به شهر به وابسته های پلینیدیس و شهرسازی و معماری عملی نهادها و صنوف اقدامات و

 .بومی استناد قابل های نظریه به یابی

  تمرکززدایی از پایتخت.راهِ ی مشخص کردن و تدوین نقشه -3-1-7

شهر تهران در جهت حفاظت از منافع  (TDR) تهیه شیوه نامه و نقشه راه اجراییِ طرح سامان دهی نظام انتقال توسعه -3-1-8

 عمومی شهر و تحقق آن.



 در های گاه وسکونت( والبرز تهران استانهای) تهران شهری کالن منطقه عملکردی حوزه به توجه لزوم و بازتعریف -3-1-9

 نهادی سازوکار کردن مشخص زومل و داد دنخواه جای خود در 1415 افق تا را نفر میلیون 20 حدود که آن بردارنده

 .تهران و کرج بین تعامالت

 اقدامات میانه -3-2

جامع در چشم بر اساس انحراف طرح تفصیلی از طرح ) حدود جمعیت پذیری تهران در افق های زمانی مختلف تبیین -3-2-1

 .انداز جمعیتی و تعویض پهنه بندی ها(

 مناطق و تهران شهر) کالن ،(شهر مناطق) میانی ،(مناطق زیر و محالت) خرد سطوح بین افزاهم پیوند برقراری -3-2-2

 (.پیراشهری

 .عمومی فضاهای جامع برنامه تدوین و بازنگری -3-2-3

 .دسترسی و حرکتی اصلی های شریان اساس بر شهری مناطق مرزبندی شناسی آسیب -3-2-4

 دقیق ظرفیت های جمعیتی و فعالیتی.و ت Mو  Sای هآسیب شناسی پهنه  -3-2-5

 اقدامات خرد -3-3

 وحفاظت ارزش واجد و مرکزی های بافت سازی باززنده و محوری–محله بر تکیه با شهر تاریخی–فرهنگی هویت احیای -3-3-1

 .فرهنگی ومیراث تاریخی ابنیه و ها بافت

 مشارکت   -4

 .تهران شهری توسعه های برنامه و نظارت بر پایش مشارکتی سازوکار ایجاد لزوم -4-1

 .اه داده شفافیت تقویت و اطالعات به شهری مدیریت و مدنی نهادهای متخصصین، کامل و آسان دسترسی ضرورت -4-2

 مردم سازمانهای و مدنی نهادهای طریق از موضوعی طرحهای پایش و بازنگری در مردم خواست و مشارکت ضرورت -4-3

 (.محالت و نواحی مناطق،) رافیاییِجغ سطوحبا درنظر گرفتن  نهاد

  .تببین ابعاد و تقویت مشارکت و مدیریت محله ای -4-4

 

 با رشه امر متخصصین و مردم توأمان مشارکت بدون تهران شهر مشکالت که دارند اذعان بیانیه این کنندگان امضا در انتها،

 این عاجل و آتی های همکاری و اندیشی هم مقدمه ای در جهت را بیانیه این یارائه و بود نخواهد پذیر امکان شهری مدیریت

 .دانند می تهران شهر در زندگی کیفیت ارتقای و ریزی برنامه بهبود زمینه در شهر
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