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سخن نخست 

مطابق ابالغ شهردار محترم تهران -جناب آقای قالیباف- مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از سال 
1394 تاکنون )پایان سال 1395(، به عنوان بستر تهیه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران به ایفای نقش می پردازد. 
این نقش به عنوان مهم ترین وظیفه مرکز، کل این مجموعه را به شکل یکپارچه و در تعامل با همه بخش های 
اداری شهرداری تهران فعال کرد. با تعیین مدیریت پژوهش های راهبردی مرکز به عنوان راهبر این پروژه در ابتدای 
نیمه دوم سال 1394، این مدیریت آغاز به مجموعه پژوهش هایی کرد که پشتیبان نظری کار در سطح عملیاتی 
باشد. یکی از مهم ترین و اثربخش ترین این پژوهش ها، گزارش پیش رو است که با انجام مطالعات متنوع، تاریخچه 
برنامه ریزی میان مدت در شهر تهران و به طور خاص برنامه های پنج سالة شهرداری را برای اولین بار به طور کامل 
مستند کرده است. تاریخچه ای که به شهادت خود این پژوهش در متون مختلف اداری یا علمی ناشناخته بوده است.

عالوه بر اینکه گزارش حاضر در مرحله اول، پاسخگوی نیازهای تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران 
بوده و موجب ارتقای دانش در راستای تدوین برنامه شده است، دانشی را در رابطه با برنامه ریزی شهری در تهران 

فراهم آورده است که می تواند مبنای پژوهش های گسترده تر و نظریه پردازی باشد.

بابک نگاهداری

رئیس مركز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

ضعف آگاهی از پیشینه برنامه ریزی، مانع مهمی در راه پیشرفت آن است. این ضعف، سبب تکرار فرآیندهای 
قالب  در  بیشتر  که  شهرداری  میان مدت  برنامه های  می شود.  هزینه ها  افزایش  و  برنامه ریزی  در  خطا  و  آزمون 
برنامه های پنج ساله بوده اند، یکی از مهم ترین اسناد برنامه ریزی شهر و شهرداری تهران است که با وجود پیشینه 
طوالنی تهیه آن، منابع علمی موجود و همین طور گزارش های برنامه ها یا سازمانی اطالعات کاملی از آن ها ارائه 
نکرده اند. پژوهش حاضر با انجام مطالعات کتابخانه ای و همین طور مصاحبه های محدود با تهیه کنندگان برنامه های 
شناسایی شده، تالش کرده به تاریخ نگاری این برنامه ها در شهرداری تهران بپردازد که شامل فرآیند انجام کار، 
محتوای برنامه ها، شکل ارائه و موضوع های مرتبط با تصویب و اجرای هریک می شود. این پژوهش تنها سندی 
است که همه این تجربه ها را به صورت یکجا و به تفصیل بررسی کرده است. عالوه بر تشریح کلیت چگونگی فرآیند 
آشکار و پنهان تهیه، تصویب و اجرا و همین طور محتوای این برنامه ها، بر اساس این بررسی تاریخی، مجموعه 
بایسته هایی در تهیه برنامه های میان مدت شهرداری ها و به ویژه شهرداری تهران که به نظر می رسد باید رعایت 

شود، در پایان این گزارش ارائه شده است.

واژگان كلیدی: برنامه شهرداری، برنامه پنج ساله، برنامه میان مدت، شهرداری تهران، برنامه ریزی شهری
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پیشگفتار

تهران  شهرداری  پنج ساله  برنامه  »تهیه  پروژه  کالن  چارچوب  در  که  است  پژوهشی  نتیجه  حاضر،  گزارش 
1402-1398« در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در دست انجام است. پژوهش حاضر در آبان ماه 1394 
با ارزیابی برنامه پنج ساله 1397-1393 شروع شد و سپس با بررسی و ارزیابی برنامه سال های 1392-1388 ادامه 
یافت. پس از آن، در راستای تدوین سازوکار پیشنهادی تهیه برنامه پنج ساله بعدی شهرداری، شناسایی پیشینه تهیه 
این نوع برنامه در تهران در دستور کار قرار گرفت؛ درنهایت، از ابتدای بهمن ماه 1394 شمسی تدوین گزارش حاضر 

با هدف انتشار و به شکل فعلی آن آغاز شد که تکمیل آن حدود دو ماه به طول انجامید.

شناسایی برنامه های قدیمی تر و مشاهده آگاهی محدود متخصصان از تاریخچه این نوع برنامه ریزی در تهران 
که در مقدمه تشریح می شود، نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی جامع در این زمینه ارائه دهد. ضعف دقت علمی 
در فضای دانش پژوهانه و حرفه ای جاری و برخورد سریع و سطحی و گاه اشتباه با موضوع های موردبررسی، نگارنده 
را ملزم ساخت تا با حساسیت، صرف زمان زیاد و جست وجو های بسیار در منابع اطالعاتی مختلف، گزارشی را تولید 
کند که جامع  و مانع باشد. دقت و بررسی همه جزئیات از اصول پژوهش حاضر بوده است؛ زیرا اعتقاد نگارنده بر 
این است که این تفاوت در جزئیات است که نتایج مؤثر و عملی در سطح خرد و کالن را به وجود می آورد؛ در غیر 

این صورت همه برنامه ها و فعالیت ها در کلیت خود مشابه یکدیگر هستند.

تاریخچة پر فراز و نشیب برنامه های پنج ساله و میان مّدت شهرداری تهران در کنار بررسی و آسیب شناسی 
سایر برنامه های شهر تهران اعم از گزارش گروه هاروارد دربارة تهران، برنامة دوکسیادیس برای تهران تهیه شده 
توسط سازمان برنامه و بودجه در اوایل دهة 1350 شمسی، طرح های جامع و مواردی از این دست می تواند به تولید 

نظریه ها و رهیافت های درون زای برنامه ریزی شهری در ایران کمک کند.

امید است این تالش کوچک که گاه به تاریخ نگاری شفاهی هم نزدیک شده است، هم از لحاظ روش شناختی 
از لحاظ محتوا، یاری بخش متخصصان در تهیه و تدوین  افزایش دقت علمی و هم  یاری بخش پژوهشگران در 

برنامه های شهرداری ها و به ویژه تهران باشد.
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مقدمه. 1

پژوهش حاضر به شناسایی تاریخچه تهیه برنامه های میان مدت سازمانی شهرداری تهران اختصاص دارد تا 
پنج ساله  برنامه ریزی  تعیین چارچوب روندکاری و محتوایی  به  تولید شود که  برنامه ها، خوراکی  بازنگری همه  با 

شهرداری تهران کمک کنند.

انتزاعی علمی1  آنکه موضوع  از  بیشتر  فرآیند چرخه ای پیش رونده  به عنوان یک  برنامه ریزی  طرح مشکل: 
باشد، دانشی2 برآمده از تجربه های گذشته است. )کمپل و فاینشتاین، 1388: 18-13؛ دانشپور، 1387: 19-18 و 25-23 و 59-56(؛ 
یعنی فرآیند برنامه ریزی به اندازه ای وابسته به بستر یگانه خود در حوزه عمومی است که نمی توان تنها بر اساس 
علوم وارداتی آن را به پیش برد و از فرآورده های آن منتفع شد. پیشرفت کیفی برنامه ریزی نه فقط با استفاده از علوم 
و دانش های نوین وارداتی بلکه با دانش برآمده از تجربه اتفاق می افتد. کم توجهی به این موضوع سبب درجا زدن 
برنامه ها بعد از گذشت دهه ها بدون شکل گرفتن تغییرات مطلوب می شود و شاید در نبود چنین دانشی است که 

حجم زیادی از برنامه های موازی تولید شده و می شوند. )شریف زادگان و شفیعی، 1394(

برنامه پنج ساله شهرداری، یکی از مهم ترین اسناد برنامه ریزی شهر و شهرداری تهران است که به رغم وجود 
سابقه طوالنی تهیه آن3، منابع علمی موجود و همین طور گزارش های برنامه ها و یا گزارش های سازمانی به آن 
اثر  از میان رفته و در  برنامه ها و تجربه های گذشته   این  پیوند میان  این موضوع سبب شده  نداده اند و  ارجاعی 
بی توجهی به این سابقه طوالنی، گروه های تهیه کننده برنامه هر بار از نو طی یک فرآیند پرهزینه و از طریق آزمون 
سازوکارهای  درحالی که  بکنند؛  موردنظر  محتوای  تعیین  و  برنامه ریزی  نوع  این  سازوکار  تعریف  به  اقدام  خطا  و 
برنامه های متعددی خود  اینکه  این مدعا  یابد. شاهد  اعمال اصالحات بهبود  با  برنامه ریزی اجرا شده می توانسته 
را اولین نوع از این نوع برنامه ریزی دانسته اند و با حجم زیادی از »برنامه اول شهرداری تهران« روبرو هستیم. 
)برای مشاهده نام برنامه ها رجوع شود به مرادی مسیحی، 1384؛ زرآزوند، 1380؛ شفایی و دیگران، 1381؛ سازمان 
برنامه ریزی شهر تهران، 1361؛ معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران، 1368؛ شهرداری تهران، 1375؛ 
شهرداری تهران، 1387( آگاهی ضعیف از تاریخچه برنامه های پنج ساله شهرداری تهران و نبود سندی مدون از 
شرح این برنامه ها، بی تردید سبب ضعف و البته خودبزرگ بینی )در معنای منفی آن( برنامه های شهرداری شده است.

اهداف و ضرورت پژوهش: مستندسازی تجربه های برنامه های پنج ساله به صورت یکجا و در کنار هم، 
اینکه  بر  عالوه  تا  می کند  کمک  و  می آورد  فراهم  را  هریک  روندکاری  و  محتوایی  ویژگی های  مقایسه  امکان 
مسئوالن برنامه ریزی های آینده، با نقاط مثبت و منفی این تجربه ها و خألهای قانونی و حقوقی و امکان پذیری 
تهیه برنامه پنج ساله آشنا شوند، زمینه ارائه مباحث نظری درون زای برنامه ریزی شهری در بستر تهران و ایران شکل 
بگیرد. پیشرفت علمی و تجربی تنها با واردات دانش خارجی که در بستر متفاوت نهادی، مادی و رفتاری شکل 

1- Science
2- Knowledge

3- تاکنون چندین برنامه مشابه )حدود هشت مورد( در شهرداری تهران تهیه شده است.
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گرفته است، اتفاق نمی افتد بلکه الزم است دانش درون زایی که ویژگی ها و محدودیت های حکومت داری در ایران 
و شهرداری تهران را در نظر گیرد، تولید شود. پژوهش حاضر، اطالعات و دانشی را ایجاد و شکل بندی می کند که 
به تولید یک دانش یکپارچه پیرامون برنامه ریزی شهری و سازمانی کمک می کند؛ زیرا نظریه پردازی بر اساس عمل 
انجام می شود و درواقع، عمل و تجربه مقدم بر نظریه پردازی است. پژوهش حاضر با تشریح دوباره و بحث پیرامون 
عمل و تجربه های پیشین برنامه ریزی میان مدت در شهرداری تهران که در بسیاری از موارد ازنظر پژوهشگران دور 
مانده است، خوراک علمی  را تولید کرده که زمینه تولید نظریه های درون زا را ایجاد می کند. برآمدهای هدف این 

مطالعه را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

ثبت تجربه های پراکنده تهیه برنامه های پنج ساله به ویژه مواردی که پژوهشگران و فعاالن برنامه ریزی  •
حتی نسبت به وجود آن ها آگاهی اندک دارند؛

شناسایی فرآیندهای رسمی و غیررسمی آشکار و پنهان در تهیه، تصویب و اجرای برنامه های پنج ساله  •
شهرداری تهران؛

شناسایی آسیب ها و محدودیت های تهیه و اجرای برنامه های پنج ساله؛ •

تدوین بایسته هایی که در تدوین برنامه های پنج ساله باید رعایت شوند. •

برنامه ریزی شهر تهران در تهیه  قابل توجه، نقش آفرینی مرکز مطالعات و  از مهم ترین نکات  بااین همه یکی 
چندین برنامه برای شهرداری تهران بوده است که این پیشینه برای بسیاری از افراد آشکار نیست. موارد فوق، انجام 

پژوهش درباره تاریخچه برنامه عملیاتی در شهرداری تهران را ضروری می سازند.

پرسش های پژوهش: پرسش های پژوهش در تناظر با اهداف مطرح شده به شرح زیر هستند:

پیشینه تهیه برنامه های پنج ساله در شهرداری تهران چیست و هریک از برنامه ها چه ویژگی هایی داشته اند؟ •

چه فرآیندهای رسمی و غیررسمی آشکار و پنهان، به هریک از برنامه های پنج ساله شهرداری تهران شکل  •
داده اند؟

چه آسیب ها و محدودیت هایی در تهیه و اجرای برنامه های پنج ساله وجود داشته است؟ •

این پیشینه چه درس هایی را برای برنامه ریزی در شهرداری و شهر تهران دارد؟ •

روش پژوهش: پژوهش حاضر، همان گونه که در بخش های زیادی از محتوای پیش رو قابل  مشاهده است، 
یک بررسی تاریخی است. این تاریخ نگاری که با مطالعه موردی1 روی هریک از برنامه های میان مدت شهرداری 
در  برنامه ریزی  فرآورده های  و  فرآیند  دگرگونی  و  شکل گیری  چگونگی  مطالعه  پی  در  است،  شده  انجام  تهران 
شهرداری تهران با تمرکز روی برنامه های میان مدت است؛ درواقع این تاریخ نگاری در پی ثبت رخدادهایی است که 
سازوکار برنامه ریزی طی آن ها به پیش رفته و به تشریح بستر و شیوة برنامه ریزی می پردازد؛ یعنی بر اساس اسناد و 

1- Case-Study
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ادراک افراد از فرآیند و محتوای برنامه های پیشین به عنوان مواد خام تاریخی پنهان، شرح جامعی از آن ها به شکلی 
که بتواند به تولید دانش برنامه ریزی درون زا کمک کند، ارائه شده است.1

همچنین استفاده از دانش بین االذهانی که میان مصاحبه ها به دست آمده، سبب شده تا نوعی از شیوه تاریخ نگاری 
شفاهی نیز در این پژوهش به کار گرفته شود تا تاریخ نگاری رخدادها نه تنها بر اساس متون رسمی )که بی تردید 

جهت دار هستند( بلکه از دل خود جریان ها و افراد آشکار شود.

در برخی بخش ها عالوه بر توصیف و ثبت رخدادها، محتوای برنامه ها نیز تا حّدی ارزیابی شده است که در 
یا  بر اساس یک مدل نظری  ارزیابی  برنامه های میان مدت شهرداری قرار دارد. یعنی فرآیند  تاریخ نگاری  حاشیه 
منطق  با  که  ارزش گذاری شده اند  و  ارزیابی  مواردی  بلکه  است  نشده  انجام  نظام مند  ارزیابانه  انگاشتی  چارچوب 
متعارف )عقل سلیم(2 قابل شناسایی و درک هستند. در این بررسی ها تأکید بر جنبه روندکاری شامل فرآیند تهیه 

برنامه و نظم ارائه محتوای برنامه هاست و به محتوای آن ها تا حد کمی اشاره شده است.3 

و  مطالعه  برای  روش شناختی  چارچوبی  کتابخانه ای،  منابع  مطالعه  با  ابتدا  پژوهشگر  مطرح شده،  چارچوب  در 
بررسی برنامه ها به دست آورد؛ سپس با جست وجو و شناسایی و گردآوری منابع دست اول )متن خود برنامه ها( به 
مطالعه و بررسی و یادداشت برداری از آن ها پرداخت. پس از آن، مواردی که بر اساس چارچوب روش شناختی با 
مطالعه برنامه ها بدون پاسخ مانده بود، از طریق مصاحبه با عوامل تهیه کننده برنامه مربوطه و همین طور رجوع به 
منابع دست دوم )مقاالت و کتاب ها درباره برنامه ها( بررسی و تا جای ممکن تکمیل شد. در ادامه، روش پژوهش در 

قالب نمودار )1( نمایش داده شده است.

1- این پژوهش را به این دلیل که محتوای اولیه ای تولید کرده است که به تمایز و تنوع گفتمان های غالب بر تهیه برنامه های پنج ساله شهرداری 
تهران داللت دارد، می توان به شکل اولیه ای از دیرینه شناسی نسبت داد.

2- Common Sense
3- شایان ذکر است نگارنده در برآورد اهداف پژوهش حاضر روی کاستی های برنامه ها و برنامه ریزی ها تمرکز داشته است؛ درنتیجه، بیان این کاستی ها 
به معنای نادیده گرفتن کلیت مناسب آن ها که همانا مهم ترینشان وجود یک برنامه برای فعالیت های شهرداری بوده، نیست. حتی هراندازه که برنامه 
بهتر و کامل تر بوده، بیشتر نقد شده است. این موضوع برای برنامة تهران 80 و برنامة 1397-1393 که می توان آن ها را بهترین برنامه های میان مدت 

شهرداری دانست، درست است.



15 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

نمودار 1: روش انجام پژوهش

در ادامه این گزارش، مطالب به این شکل ارائه می شود: پس از مقدمه ابتدا جایگاه قانونی به همراه معرفی 
پیشینه برنامه های میان مدت شهرداری تهران در عمل و همین طور در اسناد پژوهشی ارائه می شود؛ سپس چارچوب 
با  نظری پشتیبان پژوهش به طورکلی بازنگری می شود. پس از آن، اسناد شناسایی شده بررسی شده و درنهایت، 
جمع بندی نقاط قوت و ضعف آن ها، نتیجه این بررسی در قالب بایسته های تهیه برنامه میان مدت شهرداری ارائه 

شده است.

روش گردآوری اطالعات

الف- مطالعه اسنادی: مهم ترین منابع اطالعاتی این گزارش، از مطالعه اسنادی به دست آمده است.1 در کنار 
آن، پایگاه اینترنتی کتابخانه های مجلس شورای اسالمی )آذرسا و مشار(، کتابخانه ملی ایران، سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور به همراه شبکه کتابخانه ای سیمرغ با کلیدواژه های »برنامه پنج ساله شهرداری«، »برنامه عمرانی 
عمران شهری  و  نوسازی  »برنامه  تهران«،  »برنامه شهرداری  پنج ساله«،  عملیاتی  »برنامه  پنج ساله شهرداری«، 
جایگزین  نیز  »طرح«  واژه  موارد،  این  همه  در  که  شد  جست وجو  شهرداری«،  عمران  و  »نوسازی  شهرداری«، 

1-  بیشتر منابع این گزارش به ویژه اسناد خود برنامه ها به عنوان مهم ترین منابع داده این پژوهش، در کتابخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران وابسته به شهرداری تهران یافت شده است که در بهره مندی از اسناد مرتبط با تهران، بسیار غنی است.
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از  با یکی  با مصاحبه  ابتدا  »برنامه« به کار برده شد.1 شایان ذکر است شناسایی کتاب های سه جلدی تهران 80، 
کارشناسان قدیمی مرکز که در فرآیند تهیه برنامه حضور داشت2، ممکن شد.

ب- مصاحبه و پرسشنامه: در تکمیل مطالعه اسنادی، اطالعات با مصاحبه با برخی دست اندرکاران تهیه 
داده های  تنها جمع آوری  این مصاحبه ها  از  کامل شد. هدف  آن ها،  برای  تکمیلی  پرسش های  ارسال  یا  برنامه ها 
موردنیاز  روندکاری  چارچوب  با  مقایسه  در  و  پژوهش  طول  در  کتابخانه ای  مطالعات  از  که  است  بوده  توصیفی 
به دست نیامده بود. مصاحبه ها در نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 هرکدام در جلسه ای به طور تقریبی 
یک ساعته انجام شد و عبارت اند از: سرکار خانم ترانه بهفروز -کارشناس پیشین مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر 
تهران- که از کارشناسان برنامه تهران 80 بوده اند، آقای هادی سعیدی رضوانی از دست اندرکاران اصلی برنامه های 
1392-1390 و 1397-1393 که در اداره کل برنامه وبودجه شهرداری وقت حضور داشته اند، آقایان هنرکار، شمسی، 
و   1390-1392 برنامه های  تهیه  پشتیبان  مشاور  شرکت  کارشناسان  از  علوی  سمانه سادات  خانم  و  لعل  کامبیز 
به صورت  اطالعاتی  حفره های  کردن  کامل  برای  تکمیلی  پرسش های  برخی  همچنین  شد؛  انجام   1393-1397
حضوری یا نامه نگاری به صورت خالصه با جناب آقای مهدی پندار -مدیر فعلی )1394( اداره کل برنامه وبودجه 
شهرداری تهران- و آقای حسین محمد علیزاده هنجنی از دست اندرکاران تهیه برنامه 1392-1388 نیز مطرح شد؛ 
همچنین بخش هایی )مرتبط( از گزارش برای آقایان، حمید زرآزوند از مدیران پیشین مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
شهر تهران و مسئول تهیه چندین برنامه شهرداری و حبیب اهلل طاهرخانی، مدیرکل سابق برنامه و بودجة شهرداری 
تهران و مدیر تهیه برنامه های 1392-1390 و 1397-1393 برای اظهارنظر فرستاده شد که نظرات و پاسخ آن ها 

با نامه نگاری، گره گشای برخی کاستی های اطالعاتی بودند.

مطالب هر برنامه از درون خود برنامه گرفته شده است؛ بنابراین ارجاعی به آن ها در متن حاضر داده نشده است؛ 
جز در مواردی که از منابع دیگر نیز استفاده شده یا مواردی که داده و اطالعات خاص یا چالش برانگیزی ارائه شده 

که نیاز به ارجاع دقیق )دارای شماره صفحه( داشته است.

محدودیت های پژوهش: مهم ترین عامل محدودیت های پژوهش حاضر را باید محدودیت زمانی و مالی 
دانست که سبب کاستی های مختلفی در گردآوری داده ها و ارائه مطالب شد. این امر به ویژه سبب شد تا مصاحبه های 
الزم به حداقل برسد و برخی ابهامات همچنان باقی بماند. این ابهام ها در گزارش به صورت پرسش یا گمان مطرح 
شده اند. محدودیت دیگر، درگیری نگارنده با سایر فعالیت های کالن پروژه »تدوین برنامه پنج ساله 1398-1401 
شهرداری تهران« بود که سبب شد تا تهیه گزارش حاضر با درنگ روبرو شده و تکمیل آن در برهه های مختلف 

1- در پایگاه اینترنتی کتابخانه مجلس شورای اسالمی، هیچ سندی مرتبط با برنامه های پنج ساله یافت نشد. با جست وجو در پایگاه اینترنتی کتابخانه 
ملی ایران اسنادی مربوط به برنامه 1397-1393 و 1392-1390، برنامه تهران 80 و همچنین برنامه های شهرهای دیگر به همراه کتاب، پایان نامه و 
مقاله یافت شد. در پایگاه اینترنتی شبکه جامع سیمرغ که شامل کتابخانه های بسیاری از دانشگاه ها و مؤسسات و به ویژه کتابخانه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی می شود، سند برنامه 1351-1347 و سند تهران 80 یافت شد. همه اسناد برنامه های میان مدت شهرداری تهران به  جز کتاب های سه جلدی 

تهران 80، از کتابخانه مرکز مطالعات در دسترس بودند.
2- سرکار خانم بهفروز از کارشناسان قسمت شهرسازی که در تهیه برنامه دبیر استراتژی شهر سبز بوده اند.
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انجام شود؛ بااین حال این محدودیت، نگارنده را ملزم ساخت تا هر برنامه را دوباره بررسی کند و درواقع با مطالعه 
اسناد در دو برهه مختلف، گزارش دقیق تری تولید شود. برطرف کردن این کاستی ها در قالب پژوهش های آینده 

پیش بینی شده که در پایان گزارش معرفی شده اند.

نوآوری پژوهش: مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر، ارائه تاریخچه ای از برنامه ریزی در شهرداری تهران است 
که روایت محدودی از آن ها در اسناد علمی و اجرایی وجود دارد و حتی بخشی از این تاریخچه تاکنون مکنون بوده 
است. این نوآوری آنجا تکمیل می شود که برای تحلیل و بررسی برنامه ها، به اسناد خود برنامه ها به طور مستقیم و 
همین طور افراد دست اندرکار تهیه برنامه ها به جای اسناد دست دوم رجوع شده است؛ بدین ترتیب، برای نخستین 
بار است که همه برنامه های میان مدت شهرداری تهران معرفی و در یک سند کنار هم توصیف و تحلیل شده  که 

مبتنی بر منابع اطالعاتی دست اول )اعم از اسنادی و یا مصاحبه( بوده است.

جایگاه قانونی برنامه های پنج ساله شهرداری و ردیابی پیشینه آن در تهران. 2

و  سازمانی  فعالیت های  پشتوانه  شده اند،  خدشه ناپذیر  عرف  به  تبدیل  که  سازمان ها  مرسوم  روال  یا  قوانین 
به طور مشخص تهیه برنامه ها هستند. بر این اساس، در این بخش ابتدا قوانین پشتیبان تهیه برنامه های پنج ساله 
شهرداری ها و سپس پیشینه تهیه این برنامه ها در تهران به عنوان فرآیند مرسوم در دستور کار شهرداری تهران 

بررسی می شوند.

جایگاه قانونی. 1. 2

در پشتیبانی از برنامه های پنج ساله مرسوم شهرداری ها، مواد قانونی مختلفی را می توان شناسایی کرد که البته 
هیچ یک به طور دقیق با شرح مرسوم این برنامه ها )که در بندهای بعد بازنگری می شوند( هم خوانی ندارند. هرچند 
باید تصریح کرد که این قوانین در کنار هم و نه جدا از هم، به طور کامل پشتیبان شیوه مرسوم برنامه های پنج ساله 
قوانین  نکرده اند.این  تشریح  را  برنامه ها  این  مرسوم  ویژگی های  تمامی  به  یک  هیچ  یعنی  هستند.  شهرداری ها 

عبارت اند از:

اساس، شهرداری ها مکلف  آن  بر  که  و عمران شهری مصوب سال 1347 شمسی  نوسازی  قانون  ماده 15 
به تهیة برنامه عملیاتی عمران و نوسازی و اصالحات پنج ساله شهر بر اساس طرح جامع شهر هستند که باید به 

تصویب انجمن شهر )شورای شهر( و تأیید وزارت کشور برسد. )منصور، 1389: 1378(

برنامه  • پیشنهاد  تنظیم  به  ملزم  را  شهرداری  که   1331 مصوب  شهرداری ها  قانون   55 ماده  هشتم  بند 
ساختمانی و اجرای آن، پس از تصویب انجمن شهر )شورای اسالمی شهر( کرده است. )همان، 1389: 

)383

ماده 25 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 که تصریح می کند بودجه شهرداری ها باید بر اساس  •
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برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آن ها بر اساس دستور العمل هایی که وزارت 
کشور ابالغ می کند، تنظیم گردد. )همان، 1389: 500(

و  شهرسازی  عالی  شورای  »تأسیس  ازجمله:  مجریه  قوه  فعالیت های  به  مربوط  قوانین  در  است  ذکر  شایان 
و   1353 مصوب  شهرسازی«  و  مسکن  به  مسکن  و  آبادانی  وزارت  نام  تغییر  »قانون   ،1351 مصوب  معماری« 
همین طور »آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و... مقررات ملی شهرسازی و معماری کشور« مصوب 
1378 که طرح های شهری در آن ها تعریف شده اند، نام و اشاره ای از برنامه های پنج ساله شهرداری ها وجود ندارد که 
آشکار می سازد، موضوع برنامه ها پنج ساله نباید به مرزهای برنامه های فرادست ازجمله: طرح جامع و تفصیلی که در 
نهادهای باالدستی تصویب شده اند، تغییری وارد سازد؛ بااین حال در شرح خدمات قرارداد تهیه طرح جامع و تفصیلی، 

تهیه برنامه پنج ساله عمرانی موضوع کار ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری در دستور کار قرار گرفته است.

جایگاه برنامه های پنج ساله شهرداری تهران نیز مطابق نمودار )2(، پایین تر از برنامه های جامع و تفصیلی و 
سیاست های موضوع شهر تهران که به تصویب نهادهای باالدستی همچون شورای شهر، شوراهای عالی کشوری و 
موارد مشابه رسیده اند و باالتر از برنامه وبودجه ساالنه قرار می گیرند. آشکار است که برنامه های بخشی تنها در این 

چارچوب معنای حقوق معین خواهند داشت.

نمودار 2: جایگاه برنامه پنج ساله شهرداری تهران در میان سایر برنامه ها و قوانین و مقررات

پیشینه های تهیه برنامه های میان مدت شهرداری تهران. 2. 2

برنامه های میان مدت شهرداری تهران که بر اساس قانون سال 1347 و از همان زمان تهیه شده اند، نام های 
الفاظ عمرانی و عملیاتی  مختلفی را برای خود اختیار کرده اند. گاهی تنها برنامه پنج ساله نامیده شده اند و گاهی 
گاهی  و  است  متفاوت  به ضرورت  بنا  و  نام  تغییر  با  آن ها  زمانی  دوره  طول  حتی  است.  شده  گذاشته  آن  روی 
سه ساله و گاهی شش ساله بوده اند؛ بااین حال، ماهیت همه این برنامه ها یکی است: برنامه های میان مدتی هستند 
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که وظیفه های سازمان شهرداری و همه واحدهای تابعه را با هدف گشودن مشکل های شهر تهران مشخص و 
ساماندهی کرده اند و بر اجرایی شدن برنامه و ارتباط آن با بودجه ساالنه تأکید دارند.

بدین ترتیب، مجموعه برنامه هایی که به عنوان برنامه های پنج ساله شهرداری در کتابخانه های مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی شهر تهران، معاونت برنامه ریزی و توسعه و امور شورا و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ردیابی شده اند، 

عبارت اند از:

برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1347-1351(  .1

برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تهران )1365-1361( )به همراه دو تجدیدنظر 67-1363 و 71-  .2
)1367

برنامه های پنج ساله شهرداری تهران )1369-1373(  .3

برنامه اول شهرداری تهران، تهران 80 )1375-1380(  .4

برنامه پنج ساله شهرداری تهران )1378-1382(  .5

برنامه اول پنج ساله شهرداری تهران )1379-1383(  .6

برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1382-1386(  .7

برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران )1388-1392(  .8

برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران )1390-1392(  .9

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران )1393-1397(  .10

با توجه به اینکه وظیفه تهیه و اجرای این برنامه بر عهده خود شهرداری بوده و همچنین این موضوع که شورای 
شهر از سال 1377 در مدیریت شهر تهران نقش قانون گذار و نظارتی یافته است، این برنامه ها از لحاظ تصویب 

وضعیت متفاوتی داشته اند که در جدول )1( نمایش داده شده است.
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جدول 1؛ پیشینه برنامه های پنج ساله و عملیاتی در تهران و وضعیت تصویب آن ها

وضعیت تصویبنام و دوره زمانی برنامهردیف

نامشخص )شاید مصوب(برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1347-1351(1

برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تهران )1365-1361( )به همراه دو 2
نامشخصتجدیدنظر 67-1363 و 1367-71(

تصویب و ابالغ درون شهرداریبرنامه های پنج ساله شهرداری تهران )1369-1373(3

تصویب و ابالغ درون شهرداریبرنامه اول شهرداری تهران، تهران 80 )1375-1380(4

نبود تصویب در شورای شهربرنامه پنج ساله شهرداری تهران )1378-1382(5

نامشخص )شاید تصویب نشده(برنامه اول پنج ساله شهرداری تهران )1379-1383(6

تصویب نشدهبرنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1382-1386(7

مصوب شورای شهر دومبرنامه پنج ساله اول شهرداری تهران )1388-1392(8

سند پشتیبان بودجه بندی ساالنه مصوب برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران )1390-1392(9
شورا

مصوب شورای شهر سومبرنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران )1393-1397(10

)منبع: نگارنده(

تا پیش از تشکیل شورای شهر تهران چهار برنامه و دو تجدید نظر در آن ها تهیه شده بوده است که دو مورد 
از آن ها قطعا به تصویب و ابلغ شهردار تهران منجر شده است و دو مورد از آن ها وضعیت نامشخصی دارند. پس از 
تشکیل شورای اسالمی شهر تهران شش برنامه تهیه شده است که کنون دو برنامه پنج ساله و یک برنامة میان مدت 
عملیاتی سه ساله شهرداری تهران به تصویب شورای شهر تهران رسیده است که البته برنامة میان مدت عملیاتی به 

شکل برنامه و بودجه ساالنه به تصویب رسیده بوده است. 

پیشینه برنامه های پنج ساله شهر تهران در اسناد. 3. 2

پیشینه تهیه برنامه های پنج ساله شهرداری تهران را در چند کتاب، مقاله و گزارش می توان ردیابی کرد:

مرکز  • سازمانی  گزارش  تهران«.  شهرداری  در  برنامه ریزی  تجربیات  »سمینار   .)1380( حمید.  زرآزوند، 
شناسایی گ،  شماره  به  مربوطه  سازمان  کتابخانه  از  قابل دستیابی  تهران،  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات 

.2513

سازمان  • انتشارات  سوم،  چاپ  شهری،  مدیریت  یازدهم:  جلد  شهرداری ها،  سبز  کتاب  احمد،  سعیدنیا، 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، 1383.

شفایی، سپیده و هادی زنوز، بهروز. )1381(. »خالصه گزارش نظام هدایت و کنترل کالنشهر تهران«.  •
قابل دستیابی از کتابخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به شماره شناسایی: گ، 2534.
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شهرداری تهران. )1390(. مجله شهرنگار، بخش ویژه: برنامه ریزی و بودجه ریزی عملیاتی، شماره 55. •

برنامه ریزی شهری،  • و  پردازش  نشر  زرآزوند.  حمید  ترجمه  یک کالنشهر،  تهران ظهور  علی،  مدنی پور، 
.1381

مرادی مسیحی، واراز، برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران، نشر پردازش و برنامه ریزی  •
شهری، 1384.

شهرداری  • برنامه ریزی  نظام  اجرایی  »دستورالعمل   .)1393( تهران.  شهر  برنامه ریزی  و  مطالعات  مرکز 
تهران«، مجری محمدحسن پاسوار.

هاشمی، سید مناف و دیگران. )1392(. »تدوین چارچوب عملیاتی برنامه سرمایه ای شهرداری ها در راستای  •
طرح های توسعه شهری، نمونه موردی: تهران«. مجله مدیریت شهری، شماره 32، پاییز و زمستان، صص 

.23-40

معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا. )1395(. »گزارش عملکرد دوساله برنامه پنج ساله دوم  •
شهرداری تهران«.

نپرداخته اند. در زرآزوند  انتشار سند(  )تاریخ  از خود  برنامه های پیش  این اسناد به شناسایی کامل  از  هیچ یک 
)1380(، قدیمی ترین برنامه ای که به آن اشاره  شده برنامه 1369 است، در مرادی مسیحی )1384( و شفایی و زنوز 
)1381( و مدنی پور )1381( و سعیدنیا )1383( و معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا )1395(، مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )1393(، به برنامه تهران 80 اشاره شده است و در هاشمی و دیگران )1392(، 
به برنامه 1392-1388 اشاره شده است. در این مورد آخر، شیوه نامه وزارت کشور برای تهیه برنامه های پنج ساله 
در سال 1378 که درواقع بر اساس برنامه تهران 80 تهیه شده بوده، بررسی و نقد شده است؛ درنتیجه، هیچ یک از 

اسناد علمی نیز از وجود و ویژگی های همه برنامه های میان مدت تهران به طورکلی آگاه نبوده اند.

همچنین بررسی ها و ارزیابی های انجام شده در این مجموعه اسناد بسیار خالصه، گاه سطحی و حتی همراه با 
اشتباه است. در یکی از گزارش های سازمانی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که در سال 1393 با عنوان 
شیوه نامه اجرایی نظام برنامه ریزی شهرداری تهران که محمدحسن پاسوار تهیه کرده است، به سه برنامه شهرداری 
تهران اشاره شده است که متأسفانه به لحاظ شکلی و محتوایی ضعیف بوده و بررسی جامع  و مانعی در این زمینه 
صورت نپذیرفته است. مورد اول، برنامه ای است که در عنوان به نام برنامه 77-1373 آمده اما متن زیر آن درباره 
برنامه ای که در سال 1369 تهیه شده است، بحث کرده که البته در آن زمینه، اطالعات مستندی ارائه نشده است. 
برنامه دومی که در آن گزارش بررسی شده است، برنامه تهران 80 است که دوباره شامل اطالعات به طور کامل 
اشتباه است مانند عدم تصویب برنامه تهران 80 در شورای شهر. حال آنکه آن برنامه توسط شهردار وقت و در نبود 
شورای شهر ابالغ شده بود. تحلیل های گزارش نیز با بی دقتی همراه بوده ازجمله نبود عدالت در اهداف برنامه تهران 
80 را ضعف دانسته است؛ حال آنکه این اهداف طی یک فرآیند مشارکتی به دست آمده و نبود یک هدف، نشان از 
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در اولویت نبودن آن نزد مردم و عوامل درگیر بوده است؛ درواقع مقایسه اهداف یک جامعه با چارچوب های علمی، 
نقض هدف موضوع مشارکت مردم و عوامل درگیر است.

با این همه، پژوهش حاضر تالش کرده است تا در مرحله اول، همه برنامه های پنج ساله شهرداری تهران را 
شناسایی، به صورت جامع  و مانع آن ها را بررسی و ارزیابی کند تا سندی کامل از تاریخچه این نوع برنامه ریزی 

شهری فراهم آید.

چارچوب نظری برای بررسی برنامه ها. 3

با توجه به هدف پژوهش حاضر که بیشتر بر اساس توصیف برنامه ها و تا اندازه ای تحلیل و ارزیابی آن هاست، 
بازنگری دو مطلب اصلی به عنوان چارچوب نظری و انگاشتی مورد اتکای این پژوهش ضروری است.

مورد نخست، موضوع تفکیک برنامه ریزی و سند برنامه به دو حوزه روندکاری و محتوایی است. این تفکیک 
از چارچوب فکری رهیافت عقالنی ـ جامع برمی آید که در آن هدف از روندکار، مسیر و شیوه تهیه برنامه است و 
هدف از محتوا، احکام و بایسته های برنامه است که ماهیت تثبیتی، تغییری یا توسعه ای برای عناصر شهر دارند.1 
پژوهش حاضر بیشتر به جنبه روندکاری برنامه ها و شناسایی ویژگی های آن ها پرداخته است و تا حد کمتری که 
تنها نشان دهنده کلیت آن باشد، به محتوای برنامه ها پرداخته است. چگونگی ارزیابی روندکار و محتوا، موضوعی 
است که نیاز به کاربرد یک چارچوب انگاشتی و فنی را ضرورت می بخشد؛ از این رو چارچوب دومی که برای پیگیری 
این پژوهش الزم است، به موضوع ارزیابی برنامه ها و چگونگی رویارویی با آن ها بازمی گردد که در ادامه تشریح 

شده است.

که  است  برنامه ریزی  چرخه  فعالیت های  مهم ترین  از  بازبینی4  و  فرابینی3  فرآیند  از  جزئی  به عنوان  ارزیابی2 
ضعف یا فقدان این مجموعه اقدامات در مرحله بازخورد5 برنامه به یکی از مهم ترین دالیل شکست برنامه ها تبدیل 
می شود. این مرحله از برنامه ریزی فرآیند دستیابی به اهداف برنامه را کنترل کرده و سازمان موردنظر را در آن مسیر 

هدایت می کند. )دانشپور، 1387: 174 و 237-225؛ آسیان و دیگران، 1388(

ارزیابی برنامه ها در یک تقسیم بندی به ارزیابی نیاز، ارزیابی طرح یا نظریه پشتیبان تهیه برنامه، فرآیند و عملکرد 
برنامه و درنهایت، ارزیابی اثر برنامه تقسیم می شود )Rossi et al.، 1999(. پژوهش حاضر با توجه به اهداف و 
محدودیت های آن به ارزیابی نیاز، طرح، فرآیند و چگونگی عملکرد برنامه می پردازد که بر اساس خود اسناد برنامه 
یا سایر متون تحلیلی موجود قابل ارزیابی است. با تطبیق دو چارچوب اشاره شده و محدودیت های پژوهش حاضر 

1-  برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: دانشپور، 1387: 74-73؛ آلمندینگر، 1389: 97-100.
2-  Evaluation
3-  Monitoring
4-  Review
5-  Feedback
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که تشریح شد، چارچوب دیگری خاص پژوهش حاضر برای ارزیابی تدوین شده است که برآمده از پرسش های زیر 
است1:

- پرسش های بررسی برنامه ها مربوط به موارد روندكاری

این مجموعه پرسش ها را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف - ارزیابی نیاز و گروه های درگیر

جامعه هدف برنامه چه بخشی از شهر یا سازمان بوده و در چه مقیاسی، برنامه به موضوع مورد هدف خود  •
وارد شده است؟

آیا همه عوامل درگیر برنامه در تهیه برنامه نقش ایفا کرده اند؟ •

آیا داده ها و اطالعات به درستی جمع آوری شده اند و پاسخگوی نیاز بوده اند؟ •

ب - ارزیابی فرآیند برنامه ریزی

آیا فرآیند برنامه ریزی به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای برنامه بوده است؟ •

آیا فرآیند پایش برنامه به درستی تعریف شده است؟ •

- پرسش های بررسی برنامه ها مربوط به موارد محتوایی

آیا اجرای برنامه در توان مالی، فنی و اداری سازمان هست؟ •

آیا احکام برنامه به اندازه کافی پاسخگوی نیازهای جامعه هدف خود هست؟ •

آیا محتوای برنامه یکپارچگی کافی را دارد؟ •

آیا برنامه به اندازه کافی آینده نگر هست؟ •

آیا سلسله مراتب پیشنهاد های برنامه، یکپارچگی و بهینگی الزم را دارند؟ •

در این پژوهش تا جایی که منابع گردآوری شدة دست اول، دوم و داده های حاصل از مصاحبه ها به این پرسش ها 
پرداخته شده است.

.1999 ،.Rossi et al 1-  برای مطالعه درباره چگونگی ارزیابی برنامه ها و شاخص های آن ر.ک: مرادی مسیحی، 1384: 228-224؛
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بررسی برنامه ها. 4

و  شده  بررسی  شدند،  معرفی   )1-3 ( قسمت  در  که  تهران  شهر  میان مدت  برنامه های  اسناد  بخش،  این  در 
ویژگی های روندکاری و تا حدودی محتوایی آن ها تحلیل و ارزیابی می شود. تأکید این بررسی ها بر جنبه روندکاری 

برنامه ها بوده و به محتوای آن ها کمتر پرداخته شده است.

برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1347-1351(. 1. 4

اولین برنامه پنج ساله سازمان شهرداری است که دفتر طرح و  بر اساس شواهد، به نظر می رسد این برنامه، 
برنامه ریزی شهرداری در سال 1346 آن را تهیه کرده بوده و شاید مصوبه و ابالغیه شهردار را با خود به همراه 
داشته است. این برنامه جایگاه قانونی خود را به ماده 55 قانون شهرداری ها و مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 13 
مهرماه 1343، ارجاع داده که طی آن و بر اساس ماده 24 قانون برنامه عمرانی سوم، وزارتخانه های دولت ملزم به 
تهیه برنامه عملیاتی شده بودند؛ درنتیجه، می توان این اقدام را حمایت کننده شکل گیری ماده 15 قانون نوسازی و 

عمران شهری دانست که در سال بعد از تهیه این برنامه، تصویب شده است.

این برنامه به سامان دهی فعالیت های شهرداری برای رویارویی با مشکالت شهر می پرداخت؛ درنتیجه چارچوب 
آن از »طرح جامع« مرسوم فراتر رفته است و به عبارتی نگاه مشکل گشایانه1 داشته است تا جامع بودن2. البته این 
برنامه، به برنامه های فرادست توجه داشته و به اولویت بندی پیشنهادها و مصوبه های آن برنامه ها نیز پرداخته و 
با توجه به اینکه در آن هنگام طرح جامع در حال تهیه بوده، این برنامه به ضرورت همکاری با مشاور طرح جامع 

به عنوان یک سند باالدستی اشاره کرده است.

این برنامه از چهار زیربرنامه برای شهر تهران با دوازده منطقه تشکیل شده است که عبارت اند از: امور عمومی 
بازنگری وضعیت  با  اداری(، ساختمانی و شهرسازی، خدمات شهری و خدمات فرهنگی.3 همه بخش ها  )مالی و 

موجود و مشکالت آن بخش آغاز شده و در پایان، مجموعه راهبردها و سیاست هایی ارائه شده است.

در مقدمه برنامه، خالصه ای از برنامه و اعتبارات موردنیاز هریک از زیربرنامه ها بر اساس دو گزینه روند فعلی و 
روند پیشنهادی ارائه شده است. در این اعتبارات، سهم کمک های خارج از شهرداری نیز مشخص شده است. پس از 
آن، در زیربرنامه مالی و اداری پیشنهاد هایی با هدف ارتقای بهره وری سازمان شهرداری با ارتقای نیروی انسانی و 
شرایط مالی و درنهایت، ریز اعتبارات به تفکیک فعالیت های اصلی پیشنهادی ارائه شده است. در بخش ساختمانی و 
شهرسازی، پیشنهادهای روندکاری و محتوایی برای حل مشکالت شهری ارائه شده است. شناسایی و پیشنهادهای 
محتوایی و روندکاری در دو موضوع اصلی ارائه شده اند: بهسازی و نوسازی )ویژه مرکز شهر و گودهای درون و 
حاشیه شهر(، برنامه شهری )شامل موضوع های تحرک، پوشش خیابان ها، زمین های ورزشی، ساختمان شهرداری ها 

1-  Problem Solving
2-   Comprehensiveness

3-  در نسخه موجود در مرکز مطالعات، بخش چهارم وجود ندارد.
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و سازمان های تربیتی(. در پایان این بخش نیز بودجه به تفکیک فعالیت های اصلی ارائه شده است. بخش بعدی به 
موضوع خدمات شهری اختصاص داشته است که شامل موضوع های سامانه توزیع خواروبار و میدان ها، گورستان، 
کشتارگاه و سردخانه، آب آشامیدنی، دفع زباله، آتش نشانی و نجات و امداد و دفاع غیرنظامی، سرویس های بهداشتی 
عمومی و رختشوی خانه و سامان دهی دست فروشی می شود. در پایان این بخش نیز، بودجه به تفکیک فعالیت های 

گفته شده ارائه شده است.

در ادامه، ویژگی های این برنامه همان طور که بازنگری شد، در قالب یک جدول ارائه شده است.

جدول 2: جمع بندی ویژگی های برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1347-1351(

ویژگی هاردیف

آغازگر تهیه برنامه های میان مدت شهرداری1

ارائه برنامه در چهار حوزه مأموریتی مالی و اداری، ساختمانی و شهرسازی، خدمات شهری و خدمات فرهنگی2

نگاه مشکل گشایانه برای ارائه برنامه و نه ارائه برنامه جامع3

ارائه دو گزینه پیش بینی از منابع مالی شهرداری4

ارتباط برنامه ها با بودجه5

پیش بینی بودجه بر اساس موضوع های شناسایی شده و نه واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری6

بازه زمانی بین این برنامه با برنامه بعدی، حدود ده سال است که بر اساس جست وجوهای انجام شده، برنامه ای 
برای این بازه زمانی یافت نشد.

برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تهران )1361-1365( . 2. 4

پس از انقالب، برای اولین بار برنامه پنج ساله در سال های 1360 و 1361 شمسی و برای بازه زمانی 1361 تا 
1365 شمسی با عنوان »برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تهران« در سازمان برنامه ریزی شهر تهران تهیه شد.

سازمان برنامه ریزی شهر تهران، درواقع نطفه اولیه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در وضعیت فعلی 
است. تشکیل این سازمان به یک مصوبه در تاریخ 16 اردیبهشت 1359 برمی گردد که در مرداد همان سال از 
ترکیب دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش و برنامه ریزی شهر تهران، قسمت طرح های تفصیلی، واحد آمار اداره 
کل نظارت بر شهرسازی و دبیرخانه شورای طرح و بررسی، پدید آمد )سازمان برنامه ریزی شهر تهران، 1361، ب(. 
با شهرداری کل هماهنگ می کرد )همان،  تابعه شهرداری را  با تهیه برنامه، سیاست های واحدهای  این سازمان 
1361، الف(. جایگاه سازمانی نامشخص آن )ترکیب واحدهای شهرداری با شورای نظارت بر گسترش تهران که 
زیرمجموعه سازمان برنامه وبودجه بوده، دلیل این ابهام شده بود( تا اواسط دهه 1360 سبب شد تا گزارش های آن 

سازمان گاه با عنوان سازمان برنامه ریزی و گاهی با عنوان دبیرخانه منتشر شود.
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این برنامه بدون آگاهی از سابقه این نوع برنامه ریزی پیش از انقالب، ابراز داشته است که برای اولین بار است 
که برنامه ای میان مدت و در قالب قانون عمران و نوسازی تهیه می شود. )سازمان برنامه ریزی شهر تهران، 1361، 
الف( این امر شاید با توجه به تغییرات گسترده سازمانی و نهادی ناشی از انقالب به نسبت قابل درک باشد اما با توجه 
به وجود آگاهی از طرح جامع، این پرسش در ذهن شکل می گیرد که چرا نسبت به وجود یک برنامه در سازمان های 
مرتبط با برنامه ریزی شهر تهران آگاهی وجود دارد )طرح جامع( و نسبت به برنامه ای دیگر )برنامه پنج ساله شهر 

تهران( خیر.

شیوه ارائه این برنامه با برنامه پیش از انقالب متفاوت است و پیشنهاد های خود را به نوعی در قالب دو بخش 
مناطق )به تفکیک مناطق بیست گانه تهران( و برخی معاونت ها و سازمان ها ارائه داده است که هریک در کتاب های 
مجزا ارائه شده اند. کتاب های موضوعی در سال های مختلف تهیه شده اند و خالف منطقه ها که دارای ریزپروژه های 
عمرانی و بودجه بندی پنج ساله هستند، تنها شامل پیشنهاد های کلی در سطح شهر شده اند. همان طور که از عنوان 
و محتوای برنامه روشن است، هدف این برنامه، کنترل و هماهنگی طرح های عمرانی واحدهای مختلف شهرداری 

با یکدیگر و با شهرداری کل در بازه زمانی میان مدت است.

برای تدوین برنامه، برنامه های عمرانی شهرداری هر منطقه که در پنج سال آینده قصد انجام آن ها را داشته، 
به کار رفته و با بررسی و تفکیک به چهار بخش: رفت وآمد، فضای سبز، خدمات عمومی و پاکیزگی شهر شامل 
قرار  مدنظر  مبنا  پروژه های  به عنوان  بررسی  از  بهداشتی، پس  و ساخت سرویس  زباله  مراکز جمع آوری  تأسیس 
گرفته اند. از سوی دیگر، بودجه کل موردنیاز شهرداری منطقه بر اساس وسعت منطقه و پیش بینی رشد جمعیت 
برای پنج سال آینده پیش بینی شده و به تفکیک چهار بخش باال ارائه شده است؛ درنهایت، برخی پروژه ها به همراه 

زمان بندی و بودجه و برخی دیگر بدون بودجه ارائه شده اند.

آن دسته مجلدات مربوط به برنامه های عمرانی برخی معاونت ها و سازمان ها، بیشتر در سطح کل شهر مشکالت 
را شناسایی کرده اند و برای آن سیاست هایی را ارائه داده اند که در برخی موارد با جانمایی روی نقشه )برای نمونه: 
جانمایی خدمات شهری یا مسیرهای پیشنهادی( همراه بوده اند؛ یعنی تا سطح پروژه و بودجه ریزی و زمان بندی 
نرسیده اند )سازمان برنامه ریزی شهر تهران، 1361، الف(. این برنامه ها به صورت یکپارچه نیستند و برای سازمان های 

مختلف در برهه زمانی دهه 1360 شمسی تهیه شده اند.

در چارچوب این سازوکار برنامه ریزی عملیاتی، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری موظف شده بودند که 
پیش از شروع سال برنامه هایشان را برای سازمان برنامه ریزی بفرستند تا پس از تأیید سازمان، وارد فرآیند تخصیص 

بودجه در هماهنگی با دفتر بودجه شود )سازمان برنامه ریزی شهر تهران، 1361، ب(.

برای  برنامه های تجدیدنظر  آن،  بازنگری شد که محصول  برهه سال های 1363 و 1367  برنامه در دو  این 
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سال های 1367-1363 شمسی1 و 1371-1367 شمسی بود. در این تجدیدنظرها تالش شده بود تا مشکالت هر 
منطقه از سه مسیر مشاهده میدانی، مصاحبه با عوامل شهرداری منطقه و مصاحبه با مردم شناسایی شود و در برنامه 
لحاظ شود. تجدیدنظر سال 1363 به نام دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش و برنامه ریزی شهر تهران )که جزئی 
از سازمان برنامه ریزی شهر تهران در آن زمان بود( منتشر شده )دبیرخانه شورای نظارت بر گسترش و برنامه ریزی 
این  برنامه ریزی منتشر شده است. ساختار  نام دفتر مطالعات و  به  شهر تهران، 1363( و تجدیدنظر سال 1367 
تجدیدنظرها به طور کامل مشابه بود مگر تغییرات جزئی؛ برای نمونه: در تجدیدنظر سال 1363، اولویت های برنامه 

به موضوع های چهارگانه پاکیزگی، فضای سبز و باز، آسفالت معابر و مناطق محروم تغییر یافته بود.

درنهایت، می توان گفت که برنامه پنج ساله عمرانی بعد از انقالب، درباره منطقه های شهرداری تهران عملیاتی و 
در رابطه با معاونت ها و سازمان ها در سطح سیاست گذاری و اقدامات کلی در سطح شهر برخورد می کرد.

در ادامه، ویژگی های این برنامه همان طور که بازنگری شد، در قالب یک جدول ارائه شده است.

جدول 3: برنامه های پنج ساله عمرانی شهرداری تهران )1361-1365(

ویژگی هاردیف

نظرسنجی از شهرداری های هر منطقه پیرامون مشکالت منطقه1

نگاه مشکل گشایانه برای ارائه برنامه و نه ارائه برنامه جامع22

جلب مشارکت مردم به تفکیک منطقه های شهر تهران در حّد نظرسنجی3

پرداختن به موضوع های تنها کالبدی و نادیده گرفتن سایر بخش ها4

تمرکز بر منطقه های شهر تهران و نبود برنامه مشخص برای واحدهای ستادی5

برنامه های پنج ساله شهرداری تهران )1369-1373(. 3. 4

برنامه های پنج ساله شهرداری تهران پس از یک سال تأخیر برای دوره زمانی 1369 تا 1373 در دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی شهر تهران در معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران تهیه شده است. این برنامه بی توجه 
به سابقه این نوع برنامه ریزی، مدعی شده است که اولین برنامه پنج ساله است )معاونت هماهنگی و برنامه ریزی 
شهرداری تهران، 1368(. این امر نیز شاید ناشی از تغییرات سازمانی شهرداری است که در آن سال ها با حضور 

غالمحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران ایجاد شده بود.

و  )3-2 سال(  میان مدت  )5-4 سال(،  بلندمدت  زمانی  بازه  در سه  را  پیشنهادی خود  پروژه های  برنامه،  این 

1-  به عنوان پدید آورنده های این گزارش ها، این نام ها قابل شناسایی است: الهه فرمانی، فاطمه مهرگان نیا، سیمین اشرفیان، مسعود عظیمی و سهیال 
نوربخش که بر اساس نمودار سازمانی شهرداری از کارشناسان سازمان برنامه ریزی، دبیرخانه نظارت بر گسترش و برنامه ریزی شهر تهران یا دفتر 

مطالعات و برنامه ریزی بوده اند.
2- Comprehensive
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کوتاه مدت )یک سال( برای معاونت های شهرداری شامل حوزه دفتر شهردار، معاونت مالی و اداری، معاونت فنی و 
عمرانی، شهرسازی و معماری، هماهنگی و برنامه ریزی، حمل ونقل و ترافیک، خدمات شهری و همین طور معاونت 
امور مناطق )منطقه های بیست گانه( ارائه کرده است. این برنامه شامل اقدام و زمان بندی اجرای برنامه شده که تنها 
برای مناطق )و نه معاونت ها( با تنظیم بودجه همراه شده است. نکته مهم در این برنامه، گنجاندن یک بند مجزا در 
احکام هریک از واحدهای تابعه با عنوان وظایف واحد بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با آلودگی هواست که نشان از 
اهمیت این موضوع دارد و به لحاظ شکلی از حیث ترکیب دو شکل موضوعی و همچنین سازمانی قابل توجه است.

این برنامه را شهردار در تاریخ هفتم شهریور سال 1369 ابالغ کرد و کلیه واحدهای تابعه را ملزم به ارائه گزارش 
ساالنه به معاونت هماهنگی و برنامه ریزی نمود )زرآزوند، 1380(.

در ادامه، ویژگی های این برنامه همان طور که بازنگری شد، در قالب یک جدول ارائه شده است.

جدول 4: برنامه های پنج ساله شهرداری تهران )1369-1373(

ویژگی هاردیف

ارائه برنامه برای همه واحدهای ستادی و اجرایی1

تعیین موضوع آلودگی هوا به عنوان یک موضوع راهبردی و تعیین وظایف هریک از واحدهای ستادی و اجرایی در 2
رویارویی با این مشکل کلیدی

نبود جلب مشارکت مردم3

تعیین بودجه تنها برای واحدهای اجرایی4

ارائه پیشنهادهای برنامه در سه سطح زمانی یک ساله، سه ساله و پنج ساله5

برنامه اول شهرداری تهران، تهران 80 )1375-1380(. 4. 4

این برنامه در سال های 1373 تا 1374 در شهرداری تهران به ریاست غالمحسین کرباسچی با راهبری مرکز 
معاونت  کارشناسان  و  مرکز1  کارشناسان  فعالیت  و  زرآزوند  حمید  ریاست  به  تهران  برنامه ریزی شهر  و  مطالعات 
هماهنگی و برنامه ریزی و با مشارکت همه واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری تهران تهیه شد و به تصویب و 

ابالغ شهردار وقت رسید.

مدیریت جدید در پی آن بود تا منابع مالی محدود شهرداری را به مجموعه پروژه هایی که شهرداری در بودجه 
سال 1372 شمسی، سندی  در  بیانجامد.  به حل مشکالت شهر  که  کند  ترتیبی وصل  به  می دهد،  ارائه  ساالنه 
برای تعیین چارچوب برنامه ریزی پنج ساله 1377-1373 با عنوان »اهداف و سیاست های برنامه پنج ساله عمرانی 
شهرداری تهران« تهیه شد. این سند به بیانیه مشکالت و اهداف سازمان شهرداری و شهر تهران اختصاص داشت.

1-  کارشناسان مرکز که در تهیه این برنامه به عنوان دبیران گروه های تخصصی حضور داشتند عبارت اند از: فرشته لواسانی، محسن مهدی یار، واراز 
مرادی مسیحی، ترانه بهفروز، غالمرضا افواه، فاطمه حبیب اللهی و سیمین اشرفیان؛ همچنین از سایر کارشناسان می توان از افرادی با نام های آقای 

مهندس کیا، خانم فیض، خانم گیالنی و شهرام سردشتی نام برد.
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است که  معرفی شده  و  فراشهری و شهری شناسایی  در دو سطح  تهران  ابتدا مشکالت شهر  این سند،  در 
برق و محدودیت  و  آلودگی هوا و مشکالت درون شهری شامل کمبود آب  و  تمرکز  فراشهری شامل  مشکالت 
و  کمی  کمبود  ترافیک،  آب های سطحی، شدت  دفع  و  فاضالب  جمع آوری  سیستم  در  کاستی  مخابرات،  شبکه 
کیفی مسکن، کمبود فضای سبز و نبود طرح جامع شهر بوده است. پس از آن اهداف و مأموریت های سازمان های 
مختلف شهرداری در رویارویی با این مشکالت تعریف و ارائه شده است )زرآزوند، 1381: 48-47(. یک سال پس 
از آن، فعالیت برنامه ریزی در شکلی جدید و متفاوت با گذشته و با رویکرد تا حدی راهبردی و مشکل  گشایانه برای 
تهیه برنامه تهران 80 شکل گرفت که تا پیش از آن پیشینه ای نداشت. در ابتدا بنا بود تهیه این برنامه به مشاور 
خصوصی واگذار شود اما با توجه به اینکه نقش اصلی را خود مجموعه شهرداری در نوشتن برنامه به عهده داشت، 

این اتفاق نیفتاد.1

برنامه تهران 80، به لحاظ فرآیند تهیه و محتوای موردنظر، با برنامه های پیشین بسیار متفاوت بود و تاکنون 
نیز می توان آن را در میان همه برنامه ها )که در ادامه تشریح می شوند( از لحاظ فرآیند تهیه برنامه، در کنار برنامه 
میان مدت عملیاتی 1392-1390 کامل ترین دانست. از ویژگی های مثبت و متمایزکننده این برنامه این است که 
دارای نگاه راهبردی بوده و اهداف مشخصی را در اولویت کار قرار داده است و درنتیجه، فعالیت های شهرداری را 
در راستای آن اهداف تعریف و تنظیم کرده است؛ همچنین در فرآیند خود، ترکیبی از تصمیم گیری باال به پایین 
و پایین به باال را در تعریف پروژه ها و فعالیت ها در واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری داشته و همه سطوح از 
اهداف کلی گرفته تا اقدامات اجرایی در این فرآیند ترکیبی تعریف شده  بوده اند؛ زیرا اجرایی شدن برنامه را در گروی 
مشارکت واحدهای تابعه شهرداری دانسته است. پشتیبانی شهردار از این فرآیند کمک کرده بود تا همه واحدهای 
شهرداری به همکاری کامل با مرکز مطالعات و برنامه ریزی بپردازند. در راستای این فرآیند از پایین به باال، آموزش 
برنامه ریزی و برنامه پذیری برای مدیران و کارشناسان ارشد شهرداری به اجرا درآمد تا فعالیت برنامه ریزی محدود 
به تولید برنامه نباشد بلکه سازوکار برنامه ریزی نیز نهادینه شود؛ این برنامه در کنار برنامه عملیاتی 1390-1392، 
تنها برنامه ای است که اسناد آن به همراه مستندات تهیه برنامه منتشر شده و در اختیار کتابخانه های مختلف قرار 

گرفته است؛ اسنادی که حتی شامل خالصه گزارش همه نشست های گروه های تخصصی می شود.

برنامه  اولین  به عنوان  را  برنامه خود  این  که  است  بوده  نو  و  ویژگی های خاص  علت همین  به  دارد  احتمال 
شهرداری و درواقع برنامه عملیاتی میان مدت معرفی می کند )شفایی و زنوز، 1381: 7؛ زرآزوند، 1380: 122؛ مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1378(. که این امر ناشی از بی توجهی تهیه کنندگان و مشاوران از پیشینه این 

نوع برنامه ریزی و همینطور احتماال با هدف برجسته و متمایز ساختن این برنامه از برنامه های پیشین بوده است.

این برنامه توجیه تهیه خود را پایان دوره طرح جامع 1347 و همین طور نارسایی طرح جامع سامان دهی شهر 
تهران ازنظر تعیین اولویت ها و تنظیم تناسب فعالیت های مختلف با یکدیگر تعریف می کند که نیاز به برنامه را 

1-  بر اساس گفته های آقای زرآزوند در نامه نگاری الکترونیکی.
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ضروری می کنند )شهرداری تهران، 1375، الف: 4(. به همین دلیل، به طور مستقیم ارتباطی با طرح جامع 1347 یا 
طرح سامان دهی 1371 پیدا نمی کند اما در عمل و ازآنجاکه پروژه ها و فعالیت های واحدهای تابعه شهرداری را از 

خودشان نیز دریافت کرده است، به طور غیرمستقیم از سیاست گذاری های آن ها تأثیر پذیرفته است.

و  زیربنایی  تأسیسات  مدیریت،  اقتصاد،  مباحث جمعیت،  در  تهران  موجود  برنامه، وضع  کتاب  اول  بخش  در 
خدمات شهری و درآمدهای شهرداری بررسی شده است. این بررسی ها در قالب مطالعات آماری و اسنادی و در کنار 
مصاحبه با کارشناسان اجرایی و دانشگاهی انجام شده است و هریک از حوزه ها معرفی و تشریح شده اند. مطالعه 
اسنادی شامل اسناد فرادست طرح جامع، ساماندهی، برنامه اول و دوم توسعه، گزارش های مرکز مطالعات و مطالعات 
تطبیقی بوده است؛ همچنین مصاحبه با کارشناسان درون شهرداری و کارشناسان دانشگاهی مبتنی بر روش دلفی 
و با طرح سه پرسش باز انجام شده است: بیان مشکالت تهران، بیان آینده مطلوب تهران، بیان مجموعه اقدامات 
پیشنهادی به جایگاه شخص شهردار. این پرسشنامه از طریق پست و طی یک فرآیند رفت و برگشتی تکمیل شده 

است )شهرداری تهران، 1375، الف: 7-6؛ ب: 8(.

نتیجه این بررسی ها در قالب عناوین مشکالت و کمبودها، نقاط قوت و ضعف و علل درونی و بیرونی آمده 
است که تعریف و تمایز بین مشکالت و نقاط ضعف روشن نیست؛ برای نمونه: مشکل ناحیه مرکزی شهر با عنوان 
مشکل فرسودگی آمده است و در نقاط ضعف به عنوان بافت ناموزون و غیراصولی و یا موضوع عدم تکمیل شبکه 
بزرگراهی هم در مشکالت و هم در نقاط ضعف آمده است )شهرداری تهران، 1375، الف: 46-41(. این موضوع، نشان دهنده 

بی نظمی و آشفتگی در سازمان ارائه کار است.

و  کارشناسان  با  مصاحبه  همراه  به  اسنادی  مطالعات  برون داد  که  است  شده  ارائه  مطالبی  دوم،  بخش  در 
نظرسنجی مردم است. این برون داد شامل راهبردها و خط مشی های اساسی، اهداف کلی، سیاست های کلی، اهداف 
کیفی و کمی و سیاست ها و اقدامات اجرایی می شود. مهم ترین جزء این بخش، بی تردید اهداف کلی هستند که 
در همین سند در بخش آخر به عنوان تصویر شهر تهران ارائه شده است. این اهداف کلی یا تصاویر شهر تهران 
عبارت اند از: تهران، شهر پاک، شهر روان، شهر سبز، شهر با فرهنگ غنی، شهر پویا و شهر با بافت سنتی و مدرن. 
این اهداف یا تصویرهای شش گانه تا حدود بیست سال بعد در چندین برنامه تهیه شده پنج ساله تکرار شده اند. در این 
سطح )اهداف(، همه اهداف روی مشکالت شهر و تغییر و توسعه در شهر تمرکز دارند و تنها یک مورد )شهر پویا(، 

بیشتر ناظر بر چگونگی عملکرد شهرداری و فرآیند انجام امور است.

بی نظمی اشاره شده در بخش اول، در بخش دوم نیز مشاهده می شود. ارتباط و تمایز بین راهبردها و خط مشی های 
اساسی با اهداف کلی و متعاقبٌا با سیاست های کلی و همینطور با اهداف کیفی و کمی و نیز با سیاست ها و اقدامات 
اجرایی روشن نیست. هیچ نظم سلسله مراتبی یا ارتباط مدونی بین آن ها وجود ندارد و این موضوع سبب شده تا 
به عنوان  آلودگی هوا هم  نمونه: موضوع کاهش  برای  باشند؛  متداخل  در هم  و  داشته  آن ها هم پوشانی  محتوای 
سیاست و اقدام اجرایی و هم به عنوان یکی از اهداف کیفی بیان شده است یا گازسوز شدن تاکسی ها و تعداد آن ها 
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هم در اهداف کمی و هم به عنوان سیاست ها و اقدامات اجرایی آمده است. این ابهام را باید در استناد مبهم برنامه به 
اسناد مختلف برای تعریف واژگان برنامه ای دانست که بر اساس دو منبع مختلف )کتاب راهنمای کاربرد برنامه ریزی 

جامع و دستورالعمل تنظیم بودجه شهرداری ها ابالغی از سوی وزارت کشور( تهیه شده است.1

بخش بعدی به موضوع منابع مالی و درآمدهای شهرداری اختصاص دارد. این برنامه با مرور تغییرات درآمد 
شهرداری در سال های واپسین منتهی به تهیه برنامه روندی را برای سال های برنامه پیش بینی کرده که مشابه 
قبل، صعودی است. سپس اعتبارات موردنیاز برنامه را برحسب اهداف شش گانه و همچنین برنامه های اجرایی ارائه 
داده است. برنامه های اجرایی شامل هفت مورد می شوند که عبارت اند از: 1( برنامه ریزی توسعه شهری، 2( توسعه و 
ایجاد تأسیسات فاضالب شهرها، 3( ایجاد تأسیسات حفاظتی شهرها، 4( بهبود عبور و مرور شهرها، 5( ایجاد سایر 
تأسیسات و تسهیالت شهری، 6( بهبود محیط شهری و 7( ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و فرهنگی. این 
برنامه ها درواقع برنامه های تعریف شده در ساختار بودجه بوده اند که از اوایل دهه 1370 جایگزین چارچوب پیشین 
)ارائه بودجه بر اساس سازمان ها( شده و تا سال 1388 مبنای عمل بودند. جایگاه و تعریف و وجه تمایز این برنامه ها 
ارائه  اجرایی  برنامه های  این  به تفکیک  اهداف شش گانه  از  این موضوع که هزینه هریک  اهداف شش گانه و  با 
شده اند، روشن نیست؛ همچنین این برنامه های اجرایی جامع ومانع نیستند؛ زیرا تمام فعالیت های عمرانی شهرداری 
و همین طور موضوع هایی مثل امور مالی و حقوقی، آموزش، پژوهش و فن آوری اطالعات و ارتباطات را در خود 

جای نداده اند و در نسبت باهم نیز همگن و در یک سطح نیستند )هاشمی و دیگران، 1392(.

پس از این بخش، تصاویر شش گانه تهران در سال 1380 معرفی و تشریح شده اند. این تصاویر شش گانه که 
درواقع بیان چکیده و شعارگونه اهداف کلی است، مشابه بررسی بخش های پیشین که برای کل شهر انجام شده 
بودند، صورت گرفته است؛ یعنی به تفکیک هر یک از اهداف، شناخت وضع موجود، تعیین اهداف و راهبردها و 

سیاست ها و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز هر هدف ارائه شده است.

1-  برای اطالعات بیشتر ر.ک: شهرداری تهران، 1374: 40 و 54.
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نمودار 3: فرآیند تهیه و سرفصل محتوایی برنامه تهران 80

در این چارچوب، شورای برنامه ریزی استراتژیک به عنوان عالی ترین مسئول تهیه برنامه، وظیفه نظارت و تأیید 
نهایی را به عهده داشته است. این شورا شامل معاون هماهنگی و برنامه ریزی، مشاور عالی شهردار و رئیس مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می شود. در پایین ترین سطح، گروه های تخصصی قرار دارند که عهده دار تهیه 
جزئیات برنامه هستند. هر گروه تخصصی برنامه ریزی از یک کارشناس مرکز به عنوان دبیر، یک شهردار منطقه و 
مدیران معاونت های مربوط به موضوع هدف و رؤسای شرکت های تابعه مربوط به موضوع هدف تشکیل شده است. 
در بین این دو سطح گروه دبیران و گروه تلفیق قرار دارد. گروه دبیران وظیفه هماهنگی بین گروه ها را بر عهده 
دارد و گروه تلفیق عهده دار یکپارچه کردن و البته بررسی درآمد و اعتبار بوده است. گروه تلفیق شامل مدیرکل 
برنامه وبودجه، رئیس اداره کل امور مالی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و مدیرکل درآمد و یک 
کارشناس از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران می شود. شناسایی اعتبارات موردنیاز طی یک فرآیند رفت و 
برگشتی بین گروه تلفیق و گروه های تخصصی تنظیم شده است. نمونه ای از فرم های نیازسنجی اعتبارات پروژه ها 

در تصویر )1( نمایش داده شده است.



33 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

تصویر 1: فرم تعیین پروژه ها در برنامه تهران 80 )شهرداری تهران، 1374(

با  را  برنامه  از  با عنوان »طرح های محوری«، ساختاربندی جدیدی  برنامه  در سال 1375 شمسی، جلد دوم 
جزئیات بیشتر ارائه داد. در این ساختار جدید، عالوه بر آنکه در پیش بینی درآمد و اعتبارات اهداف برنامه تجدیدنظر 
در 31  قالب طرح های محوری  در  تعدیل  و  ترکیب  با  را  تعریف شده  اقدامات  و  است، مجموعه سیاست ها  کرده 
موضوع ارائه کرده است. هر طرح محوری با طرح مشکل شروع و با هدف و اقدامات الزم )عملیاتی و خدماتی( 
برای دستیابی به هدف و ارائه سازمان اجرایی کار تکمیل شده است. شایان ذکر است ریز بودجه برای طرح ها و 

اقدامات تعریف شده در این سند ارائه نشده است.
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در سال 1377، شیوه نامه ای از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور، با  عنوان »تدوین نظام 
برنامه ریزی پنج ساله شهرداری ها« ارائه شد که ساختار پیشنهادی آن همین ساختار برنامه تهران 80 است و با توجه 
به تقدم زمانی، می توان نتیجه گرفت که شیوه تهیه برنامه تهران 80 به این شیوه نامه انجامیده است. این شیوه نامه 
با تغییراتی )مطابق با تغییرات فرآیند برنامه ریزی پنج ساله در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که در بندهای 

بعد بررسی می شود( در سال 1379 نیز ابالغ شد.1

برنامه تهران 80 به علت وقوع اتفاقات سیاسی آن دوران به ویژه کنار گذاشتن مدیرانی که درگیر برنامه ریزی 
شده و آموزش کافی برای آن منظور دیده بودند و همینطور به دلیل ابهام در چگونگی ارتباط برنامه با ساختار اجرایی 
و حقوقی شهرداری2 و ابهام در روابط اهداف و سیاست ها در اجرا ناقص ماند و فرصت اجرا و اثرگذاری کافی بر تعالی 

سازمان شهرداری را نیافت. این موضوع به شکل گیری برنامه پنج ساله 1382-1378 انجامید.

در ادامه ویژگی های این برنامه همان طور که بازنگری شد، در قالب یک جدول ارائه شده است.

جدول 5: جمع بندی ویژگی های برنامه اول شهرداری تهران )تهران 80(

ویژگی هاردیف
تالش برای طی فرآیند برنامه ریزی راهبردی با رویکردی مشکل گشایانه1
جلب مشارکت مردم در حد نظرسنجی2
درگیر ساختن واحدهای ستادی و اجرایی3
انتشار اسناد پشتیبان برای عموم4
پشتیبانی کامل شخص شهردار از تهیه برنامه5
تفاوت خروجی پروژه ها با سازوکار مرسوم پروژه ها در شهرداری و درنتیجه، متصل نبودن به بودجه ساالنه6
پیش بینی بودجه بر اساس اهداف و برنامه های تعریف شده و نه واحدهای ستادی و اجرایی شهرداری7
تعاریف مبهم سطوح پیشنهاد ها و نبود سلسله مراتب روشن و بهینگی میان آن ها8

برنامه پنج ساله شهرداری تهران )1378-1382(3. 5. 4

با ضعف برنامه تهران 80 در اجرا، تالش شد تا برنامه جدیدی با اهداف مختلف، امور شهری و شهرداری را 
دوباره سامان دهد تا شهرداری در مسیر یک برنامه مشخص حرکت کند. برنامه جدید برای بازه زمانی 1378-1382 
در دوره شهرداری آقای الویری در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با مدیریت و نظارت آقای زرآزوند تهیه 

1-  برای شناسایی مشکالت این شیوه نامه ر.ک: هاشمی و دیگران، 1392.
2-  به عنوان مهم ترین مشکل برنامه، در سند منتشرشده از برنامه تکلیف واحدهای تابعه شهرداری به تفکیک روشن نیست اما در نامه نگاری نگارنده 
با آقای زرآزوند، ایشان تأکید داشتند که این برنامه به علت نوع تهیه ترکیبی از باال به پایین و پایین به باال که با مشارکت واحدهای تابعه همراه بوده 
است، به طور کامل منطبق با ساختار اجرایی شهرداری بوده است و حتی بودجه های ساالنه بر اساس این برنامه تهیه می شده است؛ بااین حال، در 
بخشی دیگر از این نامه نگاری ها، ایشان تأکید کردند که این برنامه فرصت کافی را برای اجرا نیافت؛ بااین همه، نگارنده معتقد است ضعف در همین 

پیوند اجرایی بوده است که سبب شکل گیری برنامه پنج ساله 1378 شده که به طور کامل بر ساختار اجرایی شهرداری انطباق داشته است.
 شایان ذکر است همه مستندات فرآیند تهیه این برنامه ازجمله همه نامه نگاری ها و فرم ها، در کتابخانه مرکز مطالعات موجود است. -3



35 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

شد که در پی تطبیق شرح وظایف عملیاتی و اجرایی شهرداری با برنامه تهران 80 بوده است.1

بدین ترتیب، واحدهای اجرایی شهرداری نیز وارد فرآیند برنامه ریزی شدند تا در چارچوب طرح های محوری 
بر اساس فرم های بودجه ای، پروژه ها  بود،  با همکاری واحدهای ستادی پیش تر تهیه شده  برنامه تهران 80 که 
بنابراین،  ارائه دهند؛  پنج ساله  زمانی  بازه  در  آن  برای  را  بودجه بندی ساالنه  و  تعریف  را  اقدامات موردنظرشان  و 
نمایندگان مناطق بیست گانه در طول یک سال و نیم در سه گروه فعالیت های جاری )برای شناسایی و پیش بینی 
هزینه های کارکنان، اداری، سرمایه ای، انتقالی و جز آن(، فعالیت های عمرانی و درآمد )برای شناسایی منابع درآمدها( 
تالش کردند. برون داد این مجموعه فعالیت ها، تعیین و اولویت بندی طرح ها و فعالیت های عمرانی به تفکیک منطقه 
و بودجه الزم در سال های برنامه بوده است. در این فرآیند، ابتدا مناطق طرح ها و پروژه های موردنظر خود را با تأکید 
بر برنامه تهران 80 تعیین کرده اند؛ سپس در مرکز مطالعات، این پروژه ها و طرح ها با توجه به اهداف شش گانه و 
طرح های محوری برنامه تهران 80 و همین طور وضعیت آن ها از لحاظ پایان پروژه، ارزیابی شده و مجموعه ای از 
آن ها به عنوان برنامه ارائه شدند. این فرآیند به طور کامل در چارچوب ساختار اداری پیشین تهیه برنامه های پنج ساله 

بوده است.

ادامه،  در  نشد.  تصویب  اما  رسید  موردنظر  فرآورده  به  و  شد  پیاده  کامل  به طور  برنامه  این  فرآیند  اینکه  با 
ویژگی های این برنامه همان طور که بازنگری شد، در قالب یک جدول ارائه شده است.

جدول 6: جمع بندی ویژگی های برنامه پنج ساله شهرداری تهران )1378-1382(

ویژگی هاردیف
اصالح و تکمیل برنامه راهبردی پیشین1
تطبیق با سازوکار بودجه ریزی شهرداری تهران2
درگیر ساختن واحدهای اجرایی در تدوین برنامه3

برنامه اول پنج ساله شهرداری تهران )1379-1383(. 6. 4

بر اساس آنچه در اسناد موجود است، به نظر می رسد در سال 1378 به علت پیدایش تغییرات سیاسی ـ اداری 
در شهرداری و جامعه همچون برکناری و محاکمه شهردار تهران و برخی دیگر از صاحب منصبان در سال 1377 و 
در تنگنا قرار گرفتن این سازمان، حضور اولین شورای شهر و انتصاب شهردار جدید، گسترش خواست ارتقای جامعه 
مدنی در سطح دولت ششم و جامعه، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان نهاد تهیه برنامه های پنج ساله 

در صدد بازنگری جدی در کل برنامه تهران 80 برآمد. اهداف این بازنگری و برنامه ریزی دوباره عبارت بودند از:

برنامه ریزی راهبردی برای شهر؛ •

شفافیت مالی و مدیریتی در ارتباط با سازمان های قانون گذار، قضایی و مدنی؛ •

1-  از کارشناسانی از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران که در تدوین این برنامه نقش داشته اند باید به زهرا حاج قربانی و حسنعلی نجفی منش 
اشاره کرد.
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اصالح ساختار اداری و درآمدی؛ •

افزایش مشارکت مردم؛ •

سایر موارد )همچون بهینه کردن خدمات، پایان پروژه های نیمه  کاره و جزء آن(. •

تهران  برنامه  برای عملیاتی کردن  برنامة 82-1378 که  نشدن  اجرایی  و  نشدن  پی تصویب  در  اهداف  این 
80 و همچنین لحاظ نظرهای قسمت های مختلف شهرداری تدوین شده بود، ارائه شده است. این برنامه جدید 
فرآیند برنامه ریزی را از مراحل ابتدایی تری پیگیری می کرد. این برنامه با سازمان اجرایی مشابه برنامه تهران 80 
تهیه شد که البته دو تفاوت اصلی داشت؛ یکی ترکیب متفاوت شورای تلفیق که در این برنامه عبارت بودند از: 
شهردار، شورای معاونان، رؤسای کمیسیون های شورای شهر، نمایندگان منتخب شهردار و رئیس مرکز مطالعات 
عنوان  با  تخصصی  برنامه ریزی  گروه های  از  پایین تر  شدن سطحی  اضافه  دیگری  و  تهران  شهر  برنامه ریزی  و 
»کمیته های تخصصی« که درواقع اجزای موضوعی یک گروه برنامه ریزی تخصصی بودند؛ برای نمونه: گروه شهر 
سبز شامل دو کمیته توسعه فضای سبز و مبلمان شهری می شد. محتوا نیز بر اساس همان برنامه تهران 80 شکل 

گرفته بود که داده ها و تا حدی نقطه نظرات در آن به هنگام شدند.

این برنامه طی چهار تا شش ماه تهیه و به صورت یک الیحه شامل یک ماده واحده و 38 تبصره و دو پیوست 
به شورای شهر اول شهر تهران در اسفندماه سال 1378 برای تصویب ارائه شد.1 تبصره های این الیحه به ارائه 
سیاست ها و پیشنهاد هایی پرداخته که به موضوع هایی درباره تهیه ضوابط و برنامه، ایجاد سازوکارهای سازمانی، 
ایجاد همکاری های درون و بین سازمانی و موارد مشابه اختصاص دارد. پیوست اول این الیحه شامل راهبردها و 
خط مشی ها، اهداف، سیاست های کلی، سیاست ها و اقدام های اجرایی، اهداف کمی و کیفی بوده است. این نظم 
مشابه برنامه تهران 80 است و به  جز اهداف شش گانه که در این برنامه تکرار شده اند، باقی محتوا به کلی متفاوت 
است. پیوست دوم، به منابع مالی و هزینه ها و اعتبارات اختصاص  یافته که در دو گزینه حداقلی و حداکثری ارائه 
شده است. گزینه حداکثری با فرض گرفتن مطالبات عقب افتاده، افزایش عوارض، فروش بخش هایی از پروژه های 
نیمه کاره و بهینه کردن هزینه های عمرانی و جاری ارائه شده است. فرآیند تهیه این برنامه در نمودار )4( نمایش 

داده شده است.

1-  چرایی ساختار حقوقی این الیحه که تنها یک ماده واحده دارد و سایر اجزای برنامه به عنوان توضیحات آن ماده آمده است، برای نگارنده روشن 
نیست.
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نمودار4 : چارچوب سازمانی تهیه برنامه )1379-1383( 

شورای شهر وقت پس از حدود صد روز، برنامه را برای اصالحات و ارائه اسناد پشتیبان برگشت داد که به نظر 
می رسد پس از آن، برنامه بی تکلیف ماند و احتمااٌل به تصویب نرسید. ایرادهای واردشده به برنامه که نشان از حضور 

نداشتن اعضای شورای شهر در شورای تلفیق، آن گونه که مطابق نمودار )4( تعریف شده  دارد، عبارت بودند از:

روشن نبودن مبانی تعیین درآمد؛  .1

نامشخص بودن وضعیت موجود و ارائه نکردن داده های کمی کافی برای ایجاد این شناخت؛  .2

تأکید صرف بر حل مشکالت و توجه نکردن به موضوعات توسعه ای به ویژه وضعیت جمعیت و اسکان در   .3
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ارتباط با طرح جامع؛

تداخل وظایف با سازمان های دولتی؛  .4

در نظر نگرفتن مالحظات برنامه سوم توسعه کشور.  .5

به نظر می رسدموارد اول و تا حدی دوم و پنجم با ارائه اسناد پشتیبان به سادگی می توانست برطرف شود؛ زیرا 
برنامه این مالحظات را در نظر داشته است. آن بخش از مورد سوم که درباره تعیین جمعیت است، در شرح وظایف 
نیز برنامه با هدف حل مشکالت احکام  البته اجرایی هم نیست. در سایر موضوع ها  برنامه های پنج ساله نبوده و 
توسعه ای در آن حوزه ها ارائه کرده است اما در رابطه با موضوع مسکن ایراد وارد است؛ زیرا در هیچ سطحی به عنوان 
یکی از مشکالت مهم شهر شناخته نشده و پیشنهادهایی به طور مشخص برای آن ارائه نشده است. ایراد مورد 
چهارم نیز به اندازه کافی روشن نیست؛ زیرا برنامه به اندازه کافی در احکام مربوطه )برای نمونه: در موضوع آلودگی 
هوا یا بهداشت شهر( به لزوم همکاری های بین سازمانی اشاره و وظیفه شهرداری را متمایز کرده است؛ درواقع به نظر 
می رسد شورای شهر وقت به  عنوان نهاد تصویب کننده تنها در سطح کلی به موضوع پرداخته و البته تعامل نامناسب 

شهرداری و به ویژه مرکز مطالعات با شورای شهر مانع از ورود مناسب شورا به موضوع شده است.

جدول 7: جمع بندی ویژگی های برنامه اول پنج ساله شهرداری تهران )1379-1383(

ویژگی هاردیف
بر اساس اصول برنامه تهران 80 و به روز رسانی کامل محتوای آن1
ارائه یک برنامه راهبردی خالصه با تعیین کلی منابع مالی2
جلب مشارکت مردم در حد نظرسنجی3
ارائه نکردن اسناد پشتیبان به شورای شهر برای تصویب و تعامل ضعیف با آن نهاد4

برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1382-1386(. 7. 4

این برنامه در سال 1381 بر اساس ساختار برنامه های پیشین و به ویژه برنامه 1383-1379 و بر اساس دستیابی 
به همان اهداف شش گانه تهیه شد؛ البته این بار، هفت چشم انداز جدید نیز به این مجموعه اضافه شده بودند که 
جایگاهشان به ویژه نسبت به اهداف شش گانه روشن نیست. در این برنامه خالف برنامه های پیشین درآمد و اعتبارات 
با وجود اینکه به دقت بررسی شده اند اما برای پنج سال برنامه به صورت ریز ارائه نشده اند و تنها سیاست های مالی 

و اعتباری ارائه شده است. فرآیند تهیه این برنامه در نمودار )5( نمایش داده شده است.
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نمودار 5: فرآیند تهیه برنامه )1386-1382( )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1381(

با توجه به تصویب نشدن این برنامه، دوباره در سال بعد و با مشارکت مناطق در تعریف پروژه ها، بازنگری شد 
و برای سال های 1387-1383 ارائه شد که به نظر می رسد بار دیگر به تصویب و اجرا نرسید.

بااین حال، چارچوب این برنامه که مشابه برنامه های پیشین بود، از سوی وزارت کشور به عنوان شیوه نامه تهیه 
برنامه های پنج ساله شهرداری ها ابالغ شد.
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جدول 8: جمع بندی ویژگی های برنامه عمرانی پنج ساله شهرداری تهران )1382-1386(

ویژگی هاردیف
درگیر ساختن واحدهای ستادی و اجرایی1
برنامه ریزی دقیق برای همه امور شهرداری2
مطالعات مالی دقیق و ارائه سیاست های مالی به جای تعیین بودجه در سطح خرد3
نبود مشارکت مردمی و درگیر نبودن مردم در تهیه برنامه4
نبود رویکرد راهبردی5
فرآیند و فرآورده ای مشابه برنامه 61369-1373

برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران )1388-1392(. 8. 4

هیچ برنامة پنج ساله ای در فاصله زمانی سال های 1382 تا 1387 شمسی به صورت کامل تهیه نشد. در حدود 
سال های 1381 و 1382 شمسی تغییر رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، به عنوان سازمان مسئول 
تهیه برنامه های پنج ساله شهرداری، سبب شد تا هم زمان وظیفه آن سازمان به تهیه طرح جامع تهران تغییر یابد. 
در سال های 1383 و 1384، معاونت برنامه ریزی و توسعه در پی تهیه برنامه راهبردی شهرداری تهران رفت اما به 
نظر می رسد با تغییر شهردار، به جز اسناد پشتیبان، سند دیگری تولید نشد.1 در سال 1385 و هم زمان با ارائه طرح 
جامع، برنامه های موضعی و موضوعی طرح جامع در چهار دوره پنج ساله ارائه شد تا در دستور کار برنامه های عمرانی 
پنج ساله شهرداری قرار گیرد. همه این اتفاقات به دستور کار رسمی همه معاونت های شهرداری تبدیل نشد؛ تا آنکه 
برنامه پنج ساله دیگری در معاونت برنامه ریزی و توسعه به ریاست آقای محمدرضا واعظ مهدوی برای دوره زمانی 
1392-1388 ظرف مدت کمی تهیه و ارائه شد که با توجه به دوران بی برنامه و تغییرات گسترده در شهرداری، این 
برنامه خود را اولین برنامه شهرداری نامید؛ هر چند با توجه به اینکه این برنامه اولین برنامه ای بود که به تصویب 
شورای شهر رسید و همینطور اولین برنامة پنج ساله برای اجرایی کردن طرح جامع جدید شهر تهران )1386( بوده 

است، به گونه ای می توان آن را برنامة اول برشمرد.

برنامه پنج ساله اول شهرداری تهران برای سال های 1388 تا 1392 با 161 ماده قانونی ارائه شده است. با توجه 
به اینکه در همان روزها طرح جامع راهبردی ساختاری )جامع( تهران تصویب شده بود، این برنامه در مقدمه، هدف 
اصلی خود را عملیاتی کردن برنامه های راهبردی ـ ساختاری شهر تهران و برنامه های تفصیلی مناطق تعیین کرده 
است و متذکر شده همه فعالیت های شهرداری باید در این چارچوب و همچنین سند چشم انداز توسعه ایران قرار 
گیرد؛ ازاین رو چشم اندازها، اهداف، راهبردها و پروژه های موضعی ـ موضوعی برنامه راهبردی ـ ساختاری تهران 
در ابتدای این برنامه به عنوان چارچوب کلی بیان شده اند و در جزئیات نیز مالک عمل بوده اند.2 در سند منتشرشده 

1-  برای نمونه ر.ک: معاونت برنامه ریزی و توسعه، )1384(. »تجزیه وتحلیل ذینفعان داخلی و خارجی«. )دو جلد(. تهیه شده توسط ستاد تدوین برنامه 
راهبردی. قابل دستیابی از کتابخانه مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به شماره شناسایی: گ، 1680 و گ، 1682.

2-  مطابق اطالعات حاصل از مصاحبه با آقای هنجنی، پس از تهیه پیش نویس این برنامه با شرکت بوم سازگان که طرح جامع را جمع بندی کرده 
بود، هماهنگی الزم به عمل آمد.
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و در  دسترس عموم از برنامه اول، درباره فرآیند شکل گیری برنامه، توضیحی داده نشده است؛ درنتیجه ارزیابی آن 
از لحاظ روندکاری، به جنبه هایی اختصاص یافته است که قابل شناسایی در خود برنامه هستند. با توجه به اینکه 
این برنامه مالک عمل نیست، محتوای مواد قانونی آن ارزیابی نشده اند و موارد محتوایی نیز تنها از زاویه روندکار 

بررسی شده اند.

بر اساس چشم اندازهای برنامه راهبردی ـ ساختاری و در راستای راهبردهای آن، برنامه عملیاتی در قالب شش 
بخش اصلی تنظیم شده است. بخش اول به مقدمات اختصاص دارد که رابطه برنامه را با برنامه فرادست و مالک 
عمل خود روشن کرده است. بخش دوم شامل پانزده فصل به تفکیک موضوعی است که راهبردهای جدیدی را 

برای بخش های موضوعی مختلف ارائه کرده و عبارت است از:

هویت ایرانی ـ اسالمی؛  .1

معماری، شهرسازی و مدیریت شهری؛  .2

توسعه اجتماعی و فرهنگی؛  .3

زیرساخت های شهری، بهبود شبکه های ارتباطی و نظام حمل ونقل و ترافیک؛  .4

خدمات شهری، محیط زیست و فضاهای سبز؛  .5

مسیل ها و سامان دهی جریان های طبیعی آب؛  .6

گردشگری و اوقات فراغت؛  .7

8.  مدیریت واحد شهری؛

اقتصاد شهری؛  .9

رقابت پذیری و فضای کسب وکار؛  .10

نظام مالی شهرداری؛  .11

تعدیل نابرابری ها و تأمین عادالنه حقوق شهروندی؛  .12

13.  ایمنی و مدیریت مخاطرات؛

14.  توسعه فن آوری و تحقق شهر مجازی؛

15.  نوسازی شهرداری، توسعه مدیریت و ارتقای ظرفیت ها.

بخش سوم به ارائه برنامه های راهبردی مناطق 22گانه اختصاص دارد که چشم اندازها و راهبردهای برنامه های 
تفصیلی هر منطقه به همان صورت در آن ارائه شده است. در بخش چهارم با عنوان عملیات اجرایی مناطق 22گانه 
نیز طرح های موضعی و موضوعی برنامه تفصیلی هر منطقه به همان صورت ارائه شده است. بخش پنجم، به احکام 

نظارت و ارزیابی اختصاص دارد و در بخش ششم، جدول های اهداف کمی و منابع مصارف معرفی شده اند.
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چارچوب کلی و روابط این برنامه را می توان در قالب نمودار )6( در ادامه نشان داد.

نمودار 6: روابط بخش های اصلی برنامه شهرداری تهران )1392-1388( با یکدیگر و اسناد فرادست

در ادامه، ویژگی های روندکاری مثبت و منفی برنامه 1392-1388 مطرح شده است:

در ابتدای هر فصل، مجموعه چشم اندازهای آن موضوع ارائه شده است؛ سپس اهداف و راهبردها در   .1
قالب مواد قانونی ارائه شده اند. در تدوین چشم اندازها و اهداف تا جای ممکن تالش شده تا بر برنامه راهبردی ـ 
ساختاری )جامع( شهر منطبق بوده و راهبردها نیز در این چارچوب کلی مطرح شوند. در برخی موارد و به ویژه فصل 
معماری، شهرسازی و مدیریت شهری به طور تقریبی راهبردها و پیشنهاد ها از چارچوب برنامه راهبردی ـ ساختاری 
فراتر نرفته است. الزام به قوانینی که از اساس در آن چارچوب تعریف شده است و درنتیجه، پیروی از برنامه های 
فرادست را باید نقطه قوت برنامه اول دانست اما برخورد سلبی با برنامه های فرادست ایراد آن است؛ برای نمونه: همه 
طرح های موضعی و موضوعی طرح جامع و تفصیلی که افق بیست ساله دارد را، در دستور کار این برنامه پنج ساله 

قرار داده است؛1

فصل بندی این برنامه به گونه ای است که میان فصل های مختلف در چشم اندازها و ماهیت احکام قانونی   .2
و  برنامه  در خود  منطقی  و  مناسب  پیوستگی  این هم پوشانی سبب عدم  است.  آمده  به وجود  هم پوشانی 
را چه  از فصل های مختلف  اجرایی می شود؛ چرا که مشخص نشده است هر حکم  بازوهای  سردرگمی 
متولی های  که  موضوع هایی  و  به ویژه فصل ها  دهد.  انجام  باید  تهران  شهرداری  از  سازمانی  یا  معاونت 
مختلف داشته مانند موضوع فصل هفت »گردشگری و...« یا موضوع فصل دوازده »تعدیل نابرابری و...« 

1-  این ایراد به همین شکل و با تأکید بیشتر در برنامه بعدی نیز تکرار شده است که به آن اشاره می شود.
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که احکام آن در حوزة ماموریت معاونت های مختلفی قرار می گیرد؛

ارتباط مناسب و روشنی بین بخش های سه و چهار با چهار بخش دیگر پروژه وجود نداشته و همچنین   .3
طرح های موضوعی و موضعی برگرفته شده از طرح تفصیلی ارتباط روشنی با احکام ندارد؛

احکام برنامه اول سیاسی هستند و جز در برخی از فصل ها )ترافیک، توسعه اجتماعی و اقتصادی و خدمات   .4
شهری که در جدول های ماده 160 ارائه شده اند(، شاخص های کّمی روشنی به عنوان نقطه هدف ارائه 
نکرده و به بیان هدف یا ارائه سیاست های روندکاری همچون تهیه آیین نامه، برنامه یا طرح پرداخته اند. این 
ویژگی در برخی از موضوعات مناسب است؛ زیرا وارد جزئیاتی که نیاز به مطالعات گسترده دارد و به عوامل 
اجرایی برای رویارویی با این موضوعات اختیار آزاد می دهد، نمی شود. در برخی موارد نیز مشکل ساز 
است به ویژه در بخش مربوط به اقتصاد شهری که باید برخورد دقیق تری با موضوعات مالی و سرمایه ای 
می داشت اما نداشته است. این ویژگی به صورت برعکس نیز وجود دارد؛ یعنی وارد جزئیات شدن برخی از 
احکام مانند احکام فصل حمل ونقل، چالش برانگیز است؛ زیرا شاخص هایی ارائه شده است که غیرواقعی یا 

بدون ارائه پشتوانه علمی و نهادی کافی است؛

منابع و مالک ارائه بیشتر شاخص ها، استانداردها و داده های وضع موجود که به احکام قانونی انجامیده اند،   .5
روشن نیست؛

درنتیجه،  ندارد؛  را  همین طور منابع و هزینه ها  پنج ساله و  زمان بندی پروژه ها برای دوره  برنامه،  الیحه   .6
به خودی خود هرگز امکان اتصال به بودجه ساالنه را نمی یابد اما در آخرین ماده از برنامه، بیان شده است 

که بودجه و منابع و مصارف به همراه بودجه ساالنه سال 1388 به شورای شهر ارائه شود؛

برنامه، سازوکار مشخص سازمانی و روندکاری برای چگونگی فرابینی و بازبینی ارائه نداده و تنها در دو   .7
ماده، شهرداری را موظف به این کار و پاسخگویی به مردم و سایر سازمان های مختلف کرده است.

در سال 1389 و با توجه به نیاز شهرداری و شورای شهر به یک برنامه دقیق عملیاتی، بازنگری این برنامه در 
دستور کار اداره برنامه وبودجه به ریاست آقای حبیب اهلل طاهرخانی در معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری به 

ریاست آقای مناف هاشمی قرار گرفت و با یک بازنگری اساسی روبرو شد.

جدول 9: جمع بندی ویژگی های برنامه پنج ساله شهرداری تهران )1388-1392(

ویژگی هاردیف
پیروی کامل از طرح جامع تهران 11386
تهیه برنامه در کوتاه مدت2
نبود مشارکت مردمی و درگیر نبودن مردم در تهیه برنامه3
آشفتگی میان بخش های برنامه4
تفاوت خروجی پروژه ها با سازوکار مرسوم پروژه ها در شهرداری و درنتیجه متصل نبودن به بودجه ساالنه5
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برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران )1390-1392(. 9. 4

معاونت  در  استقراریافته  جدید  گروه  توسط  عملیاتی  برنامه  تهیه  بر  تأکید  با   1388-1392 برنامه  »بازنگری 
از  برنامه در شرایطی تهیه شد که مدیریت شهری  این  برنامه ریزی و توسعه شهری در سال 1389 کلید خورد. 
سنجش ناپذیری برنامه اول و ضعف آن در راهبری گام به گام رنج برده بود و درنتیجه، هدف این بود که برنامه عمل1 

که بتواند مالک بودجه باشد، تهیه گردد.« )نوذرپور، 1392(

 این برنامه با مدیریت آقای حبیب اهلل طاهرخانی که سمت مدیریت اداره کل برنامه وبودجه را داشتند در معاونت 
برنامه ریزی و توسعه و امور شورا به ریاست آقای مناف هاشمی، راهبری و با مشاوره و اقدامات مرکز مطالعات 
و تکنولوژی دانشگاه شریف از بخش خصوصی، انجام شد. موضوع برون سپاری تهیه برنامه های 1392-1390 و 
1397-1393 به بخش خصوصی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی این برنامه ها در سال های پس 

از تهیه برنامه شد.

برنامه بازنگری شده برای سال های 1390 تا 1392، به عنوان یک برنامه مستقل در دستور کار تصویب شورای 
شهر تهران قرار نگرفت بلکه راهنما و سند پشتیبان بودجه ساالنه بود.2

در فرآیند تدوین این برنامه، سه مرحله اصلی را می توان شناسایی کرد: تدوین نظام نامه برنامه ریزی، آموزش 
برنامه ریزی به کارشناسان شهرداری و درنهایت، تدوین برنامه. مرحله اول در سال 1389 انجام شد که طی آن 
نظام نامه، چگونگی تدوین برنامه و سازوکار الزم را روشن می ساخت.3 در مرحله آموزش برنامه ریزی، به نوعی با 
درگیر ساختن همه عوامل درگیر و آشنا کردن آن ها با فرآیند تدوین برنامه، ساختار حقوقی و اجرایی تهیه برنامه 
نظام نامه  در  که  مأموریتی  زیرمجموعه شش حوزه  موضوعی  کمیته های  تشکیل  با  آخر  مرحله  در  گرفت.  شکل 
به عنوان شش حوزه پوشش دهنده همه فعالیت های شهرداری شناسایی شده بود، تدوین برنامه شروع شد. این فرآیند 

در قالب نمودار )7( نمایش داده شده است.

1- Action Plan
2- برای مطالعه بیشتر ر.ک: مصوبه های شماره 60189 در تاریخ 5 دی ماه 1389 با عنوان »تعیین سیاست های تدوین بودجه سال 1390« و شماره 

64214 در تاریخ 13 دی ماه 1390 با عنوان »سیاست های بودجه سال 1391« که روی پایگاه اینترنتی شورای شهر قابل بازیابی است.
3- این نظام نامه در سال 1394 با تغییرات جزئی از سوی وزارت کشور به عنوان دستورالعمل تهیه برنامه های عملیاتی منتشر شد.
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نمودار 7: فرآیند تدوین برنامه )1393-1397(

فرآیند کامل پیشنهادی نظام نامه تهیه برنامه عملیاتی مطابق نمودار )8( نشان داده می شود.
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نمودار 8: فرآیند پیشنهادی تهیه و اجرای برنامه عملیاتی )1392-1390( )هاشمی و دیگران، 1392(

یکی از مهم ترین تغییراتی که در سال 1389 ایجاد شد، تغییر دسته بندی ارائه بودجه بود که از آن سال تاکنون 
)1395 شمسی(، در قالب شش حوزه مأموریتی حمل ونقل و ترافیک، محیط زیست و زیرساخت، ایمنی و مدیریت 
بحران، شهرسازی و معماری، اجتماعی و فرهنگی و مدیریت، هوشمندسازی و اقتصاد شهری ارائه می شود. مرجع 
و پشتیبان فنی و علمی این تغییرات روشن نیست و نقدهای بسیاری به آن وارد است؛ زیرا دسته بندی اشاره شده، 

ترکیبی از موضوع و ساختار سازمانی را لحاظ کرده است.

در سال 1389، دسته بندی برنامه های شهرداری از ساختار برنامه جدید به طور کامل عملیاتی بود و پروژه ها، 



47 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

بودجه و منابع درآمدی را به طور کامل مشخص می کرد؛ بااین حال، خود برنامه در موارد متعددی بیان کرده است 
که امکان پیش بینی بودجه برای پروژه های پیشنهادی جدید ممکن نیست و اعداد اعالم شده تقریبی هستند1 و این 

تا حّدی نقض غرض ادعای عملیاتی بودن برنامه است.

روی  سرمایه ها  که  معنی  این  به  است؛  بوده  شهر  در  سرمایه گذاری2  برنامه  تهیه  برنامه،  رهیافت  همچنین 
بر  پروژه ها  اولویت بندی  )هاشمی و دیگران، 1392(.  اولویت بندی شوند  برنامه  در  و  یافته  تمرکز  زیرساختی  پروژه های 
اساس معیارهایی همچون ایمنی، سالمت، درآمدزایی برای شهرداری، توسعه اقتصادی شهر، وجود مصوبه قانونی، 
سطح خدمت رسانی )شهر، منطقه یا محله(، عمر پروژه و موارد مشابه دیگر بوده است؛ بااین حال این معیارها بر 

رهیافت اشاره شده منطبق نیستند و پاسخگوی نیازهای خود برنامه نیز نبوده اند.3

نمونه ای از فرم های تعیین پروژه و بودجه در تصاویر )2 و 3( آمده است.

تصویر 2: فرم درخواست پروژه در برنامه عملیاتی )1392-1390( )هاشمی و دیگران، 1390(

1- برای نمونه نک: اداره کل برنامه وبودجه شهرداری تهران، 1390، الف: 160.
2- معادل Capital Investment Plan که در مقاله اشاره شده به برنامه سرمایه ای شهر ترجمه شده است.

3- برای نمونه نک: اداره کل برنامه وبودجه شهرداری تهران، 1390، الف: 427 که خود برنامه این معیارها را ناکارآمد معرفی می کند!
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تصویر 3: فرم تشریح پروژه در برنامه عملیاتی )1392- 1390( )هاشمی و دیگران، 1390(

 

همان طور که در فرم ها آشکار است و در خود برنامه نیز ذکر شده، ازجمله اهداف برنامه، ایجاد درآمد پایدار 
برای شهرداری بوده است که در معیارهای اولویت بندی پروژه ها نیز لحاظ شده بوده است. این در حالی است که 
بخش های مهمی از وظایف شهرداری خدماتی است و شهرداری باید برای آن هزینه کند. این کاستی در خود برنامه 
)اداره کل برنامه وبودجه شهرداری تهران،  اولویت بندی پروژه ها ذکر شده است  ناکارآمد در  به عنوان موضوعی  نیز 

1390، الف: 427(.

امکان سنجش اقدامات هر حوزه مأموریتی با هدف گذاری کّمی مرتبط با تولید خروجی های پیش بینی شده و 
همچنین کارایی پروژه ها و فعالیت های تعریف شده، به وجود آمده است؛ به این معنا که تبدیل پروژه ها و فعالیت ها 
به شاخص های قابل اندازه گیری محتوایی و کارآمدی، بسیار مهم و بی مانند است؛ با این  همه، محتوای تولیدشده 
چندان واقع گرایانه نیست و بخش قابل توجهی از اهداف کمی پیشنهاد شده که ظرف سه سال برنامه، چهار یا پنج 
برابر شوند. )برای نمونه: در کارگروه شهرسازی، هزینه متوسط احیای هر هکتار بافت فرسوده از 20 میلیون ریال 
در سال پایه 1389 به 100 میلیون ریال در سال مقصد 1392 افزایش یافته و یا میزان رضایت شهروندان از سیما 
و چشم انداز شهر از 20 درصد در سال پایه به 90 درصد در سال مقصد افزایش یافته است.(1 به عبارت دیگر، تعیین 

استانداردها و اهداف موردنظر برنامه مبتنی بر واقعیت ها نیستند و آرمانی تنظیم شده اند.

ازجمله مهم ترین مزایای این برنامه را باید در مستندنگاری همه اقدامات تدوین برنامه و نشر آن برای عموم دانست. 
حتی آن گونه که در برنامه بیان شده، یک پایگاه اینترنتی به نشر اطالعات مرتبط با این برنامه اختصاص یافته بود.

1-  برای اطالعات بیشتر ر.ک: اداره کل برنامه وبودجه شهرداری تهران، 1390، الف: 121.
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فرآیند انجام این برنامه، زمینه ای برای تدوین برنامه 1397-1393 شد که بعدها در آبان ماه سال 1394 در قالب 
یک شیوه نامه از سوی وزارت کشور به شهرداری های کل کشور برای تهیه برنامه راهبردی و عملیاتی ابالغ شد.

جدول 10: جمع بندی ویژگی های برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری تهران )1390-1392(

ویژگی هاردیف

با هدف عملیاتی سازی برنامه پنج ساله 11388-1392

درگیر ساختن واحدهای ستادی و اجرایی2

اولویت بندی پروژه ها و فعالیت ها3

انتشار اسناد پشتیبان برای عموم4

ایجاد سامانه یکپارچه برنامه ریزی به وسیله کدگذاری پروژه ها و فعالیت ها5

ارائه سازوکار نهادی و عملی دقیق فرابینی و بازبینی برنامه6

نبود مشارکت مردمی و درگیر نبودن مردم در تهیه برنامه7

ابهام در تفکیک وظایف میان واحدهای ستادی و اجرایی8

پیش بینی ریز بودجه برای پروژه ها که بی تردید در هنگام اجرا، خطا دارد.10

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران )1393-1397(. 10. 4

اداره کل  برنامه عملیاتی میان مدت 1392-1390 به مدیریت  ادامه  برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در 
برنامه وبودجه شهرداری تهران در معاونت برنامه ریزی و توسعه و امور شورا1 و با مشاوره و فعالیت میدانی مرکز 
مطالعات و تکنولوژی دانشگاه شریف از بخش خصوصی، تهیه شد. همانطور که پیش تر اشاره شد موضوع برون سپاری 
تهیه برنامه های 1392-1390 و 1397-1393 به بخش خصوصی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی 
این برنامه ها در سال های پس از تهیه برنامه شد. این برنامه درنهایت و با تغییر همه مجموعه مدیریتی در پایان 
تابستان 1392، در پاییز به شورای شهر ارائه شد که همین تغییرات مدیریتی باعث برخی چندپارچگی ها در سند 
نهایی برنامه و همین طور اعمال نفوذ بیشتر برای تغییر آن در طول فرآیند، ارائه و تصویب شد. الیحه برنامه پنج ساله 
دوم شهرداری در اردیبهشت 1393 در دوره چهارم شورای شهر تهران و سپس فرمانداری تهران به تصویب رسید 

و در همان زمان به شهرداری برای اجرا ابالغ شد.

در ادامه، بر اساس سند منتشرشده از برنامه دوم )مشتاق، 1393( و همین طور اسناد مربوط به گروه تهیه کننده 
برنامه و نیز اسناد برنامه 1392-1390 )ازجمله هاشمی و دیگران، 1392؛ اداره کل برنامه وبودجه شهرداری تهران، 
1390، ب؛ هاشمی و دیگران، 1390(، فرآیند و محتوای این برنامه معرفی و سپس ارزیابی می شود. در ارزیابی 
برنامه باید این نکته را در نظر داشت که برنامه دوم شهرداری تهران در شرایطی تهیه شد که مدیریت شهری از 

1-  در هنگام تهیه برنامه، آقای حبیب اهلل طاهرخانی مدیرکل برنامه وبودجه و آقای مناف هاشمی ریاست معاونت مربوطه را بر عهده داشتند.
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سنجش ناپذیری برنامه اول و ضعف آن در راهبری گام به گام رنج برده بود و درنتیجه، در تدوین برنامه دوم تالش 
شد تا برنامه ریزی استراتژیک به طور کامل انجام شود و از تدوین استراتژی تا برنامه عمل1 را در بربگیرد )نوذرپور، 
1392(. درنتیجه، تا جای ممکن همه اهداف در این برنامه کّمی شده و به سیاست ها و پروژه های قابل اندازه گیری 

تبدیل شده اند.

با توجه به اینکه این برنامه توسط همان گروه تهیه کننده برنامه 1392-1390 تهیه شد، فرآیند تدوین آن به طور 
تقریبی مشابه بود. به طور مشخص در مرحله تهیه برنامه، سه مسیر متفاوت طی شده که به تولید برنامه حاضر 

انجامیده که عبارت است از )مشتاق، 1393: 53-59(:

مسیر بررسی حوزه های مأموریتی  .1

مسیر بررسی مناطق 22گانه شهرداری تهران  .2

3.  مسیر بودجه ریزی

و  شده  گردآوری  و  شناسایی  مرتبط  اسناد  ابتدا  منطقه ها،  و  مأموریتی  حوزه های  بررسی  مسیر  چارچوب  در 
چشم اندازها، اهداف، راهبردها، سیاست ها، برنامه ها و پروژه های موضعی و موضوعی استخراج شده اند. این اسناد 
شامل 120 مورد به اضافه 2500 مصوبه شورای اسالمی شهر تهران می شده است. در گام دوم از این مرحله، اسناد 
با استفاده از فن سوات2 تحلیل شده و زمینه تولید سیاست ها فراهم شده است. در گام سوم، درخت واره اهداف و 
درخت واره اقدام بر اساس چشم اندازها تولید شده اند که درخت واره اقدام پس از چشم انداز شامل راهبرد، سیاست، 
و  عملیاتی  هدف  راهبردی،  هدف  شامل  چشم انداز  از  پس  که  اهداف  درخت واره  و  می شود  طرح  و  طرح  گروه 
شاخص های هدف عملیاتی می شود. مرحله دوم، شروع پیگیری تدوین برنامه با مشارکت تمامی اجزای سازمانی 
این مرحله  در  بوده است.  معاونت ها و شهرداری های منطقه های 22 گانه و سازمان ها و مراکز  از  اعم  شهرداری 
در گام اول جهت گیری های حوزه های مأموریتی شش گانه با استفاده از مطالعات و همچنین نظرات معاونت های 
مختلف تعیین شده است. در گام دوم اقدامات و اهداف برآمده از مطالعات با نظرات معاونت ها تطبیق داده شده و 
احکام برنامه تولید شده اند که عالوه بر حوزه های مأموریتی شامل احکام منابع و پایش نیز می شوند. در مرحله سوم، 
پروژه های بزرگ مقیاس حوزه های مأموریتی از سه منبع اصلی شامل طرح های موضعی و موضوعی طرح راهبردی 
ـ ساختاری و طرح تفصیلی، کارگروه های هفت گانه مأموریتی و پروژه های حاصل از نتایج مطالعات همان برنامه 
تعریف شده اند؛ درنهایت، این فرآورده به صورت سند راهبردی میان مدت حوزه های مأموریتی ارائه شده است )همان، 

.)53-56 :1393

مسیر سوم به برآورد منابع درآمدی و سیاست های مالی شهرداری در دوره برنامه پنج ساله دوم اختصاص داشته 
است. این مسیر از پنج مرحله تشکیل شده است. در ابتدا، روندهای درآمدی و هزینه کرد شهرداری در یک دهه 

1-  Action Plan
2-  SWOT
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ناپایدار و همچنین تفکیک کدهای منابع درآمدی  پایدار و  این بررسی به تفکیک درآمدهای  بررسی شده است. 
انجام شده است و تحوالت آن با تولید ناخالص استان و عملکرد بودجه ای شهرداری مقایسه شده است. پس از آن، 
دورنمای درآمدی شهرداری تهران بحث شده است؛ در مرحله سوم، درآمدهای شهرداری بر اساس کدهای درآمدی 
بازارهای مالی و فروش دارایی ها و وصول  به  پیش بینی شده است؛ مرحله چهارم به دسترسی شهرداری تهران 
مطالبات و ارائه الگوی تأمین مالی پروژه های برنامه اختصاص یافته است و درنهایت، توصیه های مالی الزم برای 

سال های برنامه ارائه شده است )همان، 1393: 60(.

این سند احکام قانونی خود را در 166 ماده در قالب 9 بخش اصلی صادر کرده است که عبارت اند از:

کلیات  .1

حمل ونقل و ترافیک  .2

محیط زیست و خدمات شهری  .3

ایمنی و مدیریت بحران  .4

شهرسازی و معماری  .5

اجتماعی و فرهنگی  .6

مدیریت، هوشمندسازی و اقتصاد شهری  .7

منابع و مصارف برنامه  .8

پایش و نظارت بر درستی انجام برنامه  .9

 بخش اول شامل چشم انداز، راهبردها و سیاست های برنامه و همچنین ارائه شاخص ها و اهداف عملیاتی و 
هدف نهایی به صورت کّمی می شود. در شش بخش بعدی، مواد قانونی و احکام موضوعی مربوطه ارائه شده است؛ 
سپس در بخش هشتم، منابع درآمدی شهرداری تعیین و تخصیص آن ها در شش بخش موضوعی صورت پذیرفته 
است. بخش آخر نیز شامل سه ماده به چگونگی ارزیابی برنامه و به کارگیری تغییرات و اصالحات در آینده پرداخته 
است. این گزارش اصلی با دو پیوست پشتیبانی شده است که چگونگی دستیابی به اهداف را به صورت کّمی در 
سال های برنامه جزءبه جزء و در حوزه های مأموریتی شش گانه مشخص کرده و برای موارد الزم، مکان آن ها را روی 
نقشه نمایش داده است. نمودار )9( در ادامه، روابط بین بخش های مختلف این الیحه برنامه و برنامه های فرادست 

و مالک عمل را نشان می دهد.
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نمودار 9: روابط بخش های اصلی برنامه شهرداری تهران )1397-1393( با یکدیگر و اسناد فرادست )نگارنده(

مجموعه مدیریتی تهیه کننده این برنامه رهیافت )رویکرد( تهیه برنامه را، تهیه برنامه سرمایه گذاری1 در شهر 
عنوان کرده بودند؛ به معنی اینکه سرمایه ها روی پروژه های زیرساختی تمرکز یابند و در برنامه اولویت بندی شوند 
نداشتن جهت گیری خاصی در  از  ارشد  نارضایتی مدیران  و  تغییر مجموعه مدیریتی  با  اما  )هاشمی و دیگران، 1392(. 

برنامه، گروه جدیدی به سرپرستی مشاور اجتماعی شهردار تهران، آقای اکبر کاظم زاده مأمور اصالح برنامه شد که 
درنتیجه آن، توسعه اجتماعی به عنوان رویکرد برنامه مّد نظر قرار گرفت و برخی مواد با همین موضوع و همچنین 

جهت گیری های راهبردی ابتدای هر فصل اضافه شد.

چنانکه در تشریح رویکرد در سند برنامه نیز آمده است، رویکرد یا به عبارت بهتر رهیافت2 برنامه، ویژگی روندکاری 
دارد )شیوه برنامه ریزی و انجام امور مربوطه( و نه محتوایی؛ بااین حال، نگاه راهبردی به موضوع توسعه اجتماعی که 

1-  معادل Capital Investment Plan که در مقالة مذکور به برنامه سرمایه ای شهر ترجمه شده است.
2-  رویکرد یا رهیافت، ترجمه واژه Approach هستند که در دانش و عمل برنامه ریزی معنای یگانه و روشنی دارند.
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بیشتر از جنس چشم انداز و هدف است تا رهیافت و نگاه سرمایه گذاری وجود نداشته است. به عبارت دیگر، همچنان 
با یک برنامه در چارچوب رهیافت ساده ـ جامع روبرو هستید که به  همه ابعاد و موضوعاتی که شهر و شهرداری با 
آن سروکار دارند، پرداخته است و نه تنها به موضوع توسعه اجتماعی یا اولویت بندی پروژه ها بر اساس خلق سرمایه؛1 
درنتیجه، عنوان رویکرد در سطح تزئینی باقی مانده است. در برخی از مواد قانونی تأکیدهایی بر زندگی اجتماعی و 
ارتقای روابط بین افراد اجتماع وجود دارد؛ هرچند که این تأکیدها از یکپارچگی و کمال الزم بهره مند نیستند. ازجمله 
مهم ترین موضوع هایی که باید در توسعه اجتماعی پیگیری شود، ارتقای کّمی و کیفی مشارکت مردمی است که در 
این سند موردتوجه قرار نگرفته است. بنابراین با توجه به اینکه الیحه برنامه از ترکیب برنامه راهبردی ـ ساختاری 
تهران با برنامه های بخشی معاونت های مختلف به دست آمده، یکپارچگی الزم برای دستیابی به یک هدف راهبردی 

)توسعه اجتماعی( حاصل نشده است.

اما برنامه حتی نتوانسته است با وجود ادعایش، این هدف یا رویکرد را در احکامی که ارائه داده است، برآورده 
کند. در عمل، برنامه به صورت جامع به توسعه ابعاد مختلف و نه یک بعد یا موضوع کلیدی، پرداخته است. به صورت 
محتوایی نیز توسعه اجتماعی در همه ابعاد ضروری خود مطرح نشده است. به ویژه موضوع مشارکت مردمی که در 

این الیحه برنامه نادیده گرفته شده و به موضوعاتی مانند آموزش مردم فروکاسته شده است.

سند  روش شناسی  مقدمه  به ویژه  و  نهایی  نتیجه  با  بود  شده  که طی  فرآیندی  میان  دوگانگی  یک  درنتیجه 
منتشرشده برنامه به وجود آمده است؛ یعنی عالوه بر تغییرات محتوایی در برخی احکام یا شیوه ارائه آن ها، تغییرات 
شکلی در روایت تهیه برنامه اتفاق افتاد تا آنچه به عنوان فرآیند تهیه برنامه در مقدمه سند منتشرشده آمده است، 
چندان مطابق با فرآیندی که تهیه کنندگان اصلی برنامه راوی آن هستند، نباشد.2 در ادامه سایر نکات مثبت و منفی 

قابل برداشت از برنامه دوم ارائه شده است:

آن ها،  زندگی  کیفیت  ارتقای  راستای  در  که  هستند  تهران  شهروندان  بی تردید  سند،  این  هدف  جامعه   .1
فعالیت های شهرداری در این سند تعریف و مرتب شده اند اما روشن نیست، برنامه چگونه نیازهای این 
شهروندان را تشخیص داده است و مردم چه جایگاهی در تعریف نیازها و مشکالت برنامه داشته اند. برنامه 
تنها در ابتدا هفت چشم انداز مطرح شده در »طرح راهبردی ـ ساختاری شهر تهران« را مبنای کار خود قرار 
داده است. چشم اندازهایی که خود برنامه راهبردی ـ ساختاری نیز طی فرآیند نه چندان فراگیری مطرح 

کرده بود؛

شهرداری  فعالیت های  بر  باواسطه  یا  مستقیم  که  درگیر  گروه های  حضور  چگونگی  دربارة  دوم،  برنامه   .2
شورای  مسئوالن  شهرداری،  مسئوالن  مثل  گروه هایی  است.  نکرده  بحثی  می گذارند،  اثر  شهر  اداره  و 
آن.  انبوه سازان، سرمایه گذاران در امالک، سازمان های مردم نهاد، بخش های مختلف دولت و جز  شهر، 

1-  نبود اولویت بندی در مواد برنامه با توجه به اشراف گروه اول تهیه کننده برنامه و تجربه برنامه 1392-1390 جای پرسش و بررسی بیشتر دارد. 
بخشی از علت این مشکل ناشی از دوگانگی گروه تهیه کننده برنامه و گروه ارائه دهنده آن بوده است

2-  برای نمونه ر.ک: بصیرت، 1392.
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آشکار نیست شهروندان و نمایندگانشان و گروه های مختلف چگونه بر محتوای این برنامه اثر گذاشته اند 
و مجریان برنامه تا چه حد برطرف شدن خواسته ها و نیازهای سازمان خود را در این برنامه می بینند و 

درنتیجه با آن همسو هستند؛

الیحه برنامه پنج ساله دوم همچنان در چارچوب رهیافت ساده ـ جامع برنامه ریزی شهری قرار می گیرد   .3
که تالش دارد تا همه موضوعاتی که در شهر جریان دارد را کنترل کند؛ درحالی که برنامه ریزی و اداره 
شهر نیاز به نگاهی راهبردی دارد تا بتواند روی موضوعات حساس و مشکالت اصلی شهر تمرکز کرده و 
گره از آن ها بگشاید. باوجوداینکه چشم اندازهای برنامه ساختاری ـ راهبردی باید چنین نقشی را ایفا کنند، 
این چشم اندازها تأثیر محتوایی بر برنامه پنج ساله دوم نداشته و به نظر می رسد توجیهی برای حفظ ساختار 

سلسله مراتبی قانونی برنامه ریزی و جایگاه حقوقی برنامه است؛

این سند برنامه پنج ساله دوم از سویی چشم اندازهای شهر تهران در برنامه راهبردی ـ ساختاری )جامع(   .4
را مبنای کار خود قرار داده و بر آن اساس راهبردها و سیاست هایی را ارائه داده است و از طرف دیگر، 
اهداف عملیاتی و طرح های اجرایی را برای معاونت های موضوعی )حوزه های تخصصی شش گانه( تدوین 
کرده که به همراه یک برنامه زمان بندی اجرای اهداف عملیاتی تا پایان سال برنامه ارائه شده است. این 
موضوع سبب پیدایش دوگانگی و ابهام ارتباط میان چشم اندازها و اهداف عملیاتی شده است که به نظر 
می رسد چون هر یک از مسیری جداگانه به دست آمده اند، اهداف عملیاتی به الزام برآوردکنندة چشم اندازها 
نیستند. این مشکل در نبود ارتباط میان دو جدول شماره یک و دو به ترتیب در ماده یک و دو آشکارا 
جداگانه  به صورت  دیگری  و  به چشم اندازها  رسیدن  سیاست های  و  راهبردها  یکی  که  می شود  مشاهده 
اهداف راهبردی و اهداف عملیاتی را فهرست کرده است؛ درحالی که در یک چارچوب اصولی و یکپارچه 
چشم اندازها تا سطوح عملیاتی خرد شده و در یک روند سلسله مراتبی در چارچوب راهبرد، سیاست و پروژه 
تعریف می گردند. اما سند برنامه، شیوه مرسوم را خطی و شیوه مالک عمل در برنامه را ماتریسی می داند که 
در دو سطح راهبردی و عملیاتی تعریف می شوند. آن طور که در نمودار ارائه شده در مقدمه برنامه )مشتاق، 
1393: 50( مشخص شده است باید یک ارتباط و تناظر بین راهبردها و اهداف راهبردی وجود داشته باشد 
اما بین سیاست ها و اهداف عملیاتی و درنهایت اهداف کّمی ارتباطی وجود ندارد؛ یعنی مشخص نیست 
اهداف عملیاتی چگونه با سیاست ها و اهداف کّمی ارتباط می یابند. این مشکل آن گونه که در مصاحبه با 
دست اندرکاران تهیه و تصویب برنامه روشن شد، به این علت است که جدول اهداف کّمی را شورای شهر 
به برنامه اضافه کرده است؛ عالوه بر این مشکل که در نمودار مربوطه نیز روشن است، مشکالت بیشتری 
در متن احکام برنامه وجود دارد که بیانگر ارتباطات نشان داده  شده در نمودار نیز نیستند. تفاوت و ارتباط 
چشم انداز، راهبرد و سیاست در ماده 1 با اهداف راهبردی و عملیاتی در ماده 2 و همچنین این هر دو، با 
جهت گیری راهبردی و احکام قانونی بیان شده در هر حوزه مأموریتی، روشن نیست. نبود تعریف دقیقی از 
این انگاره ها سبب شده تا جدول های دوم و سوم نامنظم نوشته شوند و به ترتیب چشم اندازها یا هر معیار 
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دیگری نباشند. در ضعف تعریف این انگاره ها باید اشاره به این موضوع داشت که مواردی که در یک بخش 
در سطح سیاست بیان شده اند، در بخشی دیگر در سطح جهت گیری راهبردی بیان شده اند )سیاست شماره 
1202 با موضوع احیای میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی که به صورت هدف راهبردی نیز ارائه شده است(. 
حتی درون چارچوب سیاست گذاری برای چشم اندازها )جدول 1( نیز این مشکل مشاهده می شود؛ برای 
نمونه: سیاست های مربوط به چشم انداز هفتم و به ویژه موضوع جهانی شدن، به اندازه کافی جامع و برآورد 

کننده هدف موردنظر نیستند؛

این برنامه به یکپارچه کردن بخش های مختلف نپرداخته است. نبود یکپارچگی بین بخش ها و برنامه های   .5
مختلف سبب شده تا احکام و اهداف عملیاتی الیحه برنامه به شدت نامنظم و بی ارتباط باهم باشند. این 

بی نظمی در شکل و محتوای الیحه برنامه نیز  قابل  مشاهده است؛

در برخی موارد به طرز ناموجهی، خود برنامه به ارائه راه حل پرداخته که خارج از مقیاس این برنامه یا در   .6
مطالعات پشتیبان آن ارائه نشده است مانند توسعه فضاهای زیرسطحی، بازگشایی معابر در نواحی فرسوده، 
اماکن  تابلوهای معرفی در  به فضای سبز، نصب  اراضی نظامی  تبدیل  ایجاد پروژه های محرک توسعه، 
تاریخی، ایجاد پایگاه اینترنتی به نام تهران تیوب، ارائه نقشه پارکینگ حاشیه ای و موارد مشابه دیگر که 
چون نیاز به مطالعات خرد داشته و دارند، راه حل های فراگیر ارائه شده هم در بعضی موارد خام و ضعیف 
بوده و هم  تعمیم پذیر به  همه فضاها نیستند؛ به عبارت دیگر، چنین راهکارهایی به طور ذاتی نمی تواند حکم 
قانون داشته باشد و نباید در متن قانونی بدین صورت می آمد، زیرا از یک مکان و زمان به مکان و زمان 
دیگر تفاوت می کند و می تواند حتی کنار گذاشته شود. این متن می توانست این ابزار را به عنوان ابزارهای 
ممکن تنها معرفی کند. همان طور که در بسیاری موارد، تدوین آیین نامه هایی را برای موارد خردتر پیشنهاد 

داده است؛

چگونگی تعیین استانداردها و نیازها در این برنامه که با هدف سنجش پذیر ساختن آن انجام شده، نامشخص   .7
باید به زمان 2/5 دقیقه ای  است؛ برای نمونه: چرا باید 20 کیلومتر پیاده راه در تهران ساخته شود؟ چرا 
سرفاصله قطارها در تهران رسید؟ چرا متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی به 5 و 4 سال برسد؟ 
چرا 10 هزار چشمه سرویس بهداشتی نیاز است؟ مشخص نیست این استانداردها بر اساس کدام مطالعات 
است و برخی از آن ها بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد ازجمله اینکه طول خطوط مترو از 150 کیلومتر در 

وضع فعلی، ظرف پنج سال به 300 کیلومتر برسد )رجوع شود به جدول 11(؛
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جدول 11: پیشنهاد های غیرواقع گرایانه برنامه دوم )1393-1397(

ماده مربوطهوضع پیشنهادیوضع موجودشاخص

ماده 3006 کیلومتر150 کیلومترطول خطوط مترو

ماده 208 کیلومتر7/2 کیلومترطول پیاده راه

ماده 67519 مورد175 موردتعداد دوربین ثبت تخلفات رانندگی

ماده 200019 کیلومتر886 کیلومترطول فیبر نوری

ماده 10025 درصد منابع موجود8 درصد منابع موجودپایش کیفی منابع آب

ماده 175000026 مترمکعب15000 مترمکعبآب تصفیه شده از پساب

ماده 2029 مگاوات بر ساعت5 مگاوات بر ساعتاستحصال انرژی از پسماند

ماده 1036 هزار چشمه4500 چشمهتعداد سرویس بهداشتی

نسبت آرامستان های ارزشمند بهسازی شده به کل 
ماده 3/7510042 درصدآرامستان های ارزشمند

ماده 35050 هزار70 هزارمیزان قبور جدید از موردنیاز

ماده 50110 درصد18 درصدمشارکت در ورزش همگانی

ماده 4000111 نفر748 نفرتعداد سالمت یار

منبع آمار و داده هایی که در سند آمده است، مشخص نیست؛ همچنین در برخی موارد، داده های الزم   .8
ارائه نشده است؛ برای نمونه: در بخش پانزدهم، صفحه 54 پیشنهاد شده که تا پایان سال اول نیمی از 
طرح های موضعی ـ موضوعی برنامه ساختاری ـ راهبردی )جامع( شهر تهران که باقی مانده است، تهیه 
شوند و نیمی دیگر نیز در پایان سال دوم. الزم بوده مشخص شود که تا آن هنگام، چه تعداد طرح تهیه 
شده و چه تعداد باقی مانده است. همین موضوع درباره پیشنهاد تهیه همه طرح های موضعی ـ موضوعی 
باقیمانده نیز درست است؛ سپس برنامه مقید کرده که همه این طرح ها ظرف چهار سال به مرحله اجرا 

برسند که این خالف زمان بندی طرح جامع برای یک دوره بیست ساله است؛

نمونه:  )برای  داده اند  ارائه  راهبردی  پیشنهاد های  احکام  برخی  نیست؛  قانونی یکی  احکام  تفصیل  سطح   .9
یا 77( و برخی دیگر  یا 17  مانند مواد 15  به یک موضوع خاص  لزوم توجه  یا  آیین نامه  پیشنهاد تهیه 
راهکارهای اجرایی دقیق و جزئی )مانند ماده 36 یا 43(. این مشکل درباره شاخص ها نیز وجود دارد 
و سبب شده تا شاخص های ارائه شده هم وزن نباشند؛ برای نمونه: در هدف عملیاتی با عنوان افزایش سطح 
بهداشت و بهبود کیفیت محیط زیست شهر، یکی از شاخص ها عبارت است از: میزان توسعه انرژی های 
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نو برحسب کیلووات ساعت و شاخص دیگری عبارت است از: نسبت وزنی تعداد نواحی با روش کنترل 
جمعیت سگ های ولگرد به روش زنده گیری که در مورد اول، به درستی انرژی های نو کلی بیان شده )جدا 
از اینکه توربین باشد یا باطری خورشیدی یا جز آن( و در مورد دوم تا سطح روش کنترل جمعیت سگ های 

ولگرد خرد شده است که بهتر بود بیان آن به »کنترل حیوانات موذی و مزاحم« تغییر می یافت؛

در جدول اهداف کّمی، ارتباط هر مورد با مواد و احکامی که در متن ارائه شده، به طور مستقیم قابل درک   .10
نیست. بهتر بود در جدول، اینکه هر مورد با کدام ماده ارتباط دارد، مشخص می شد؛

از مقایسه منابع درآمدی که در برنامه تعیین شده بوده با عملکرد شهرداری )معاونت برنامه ریزی، توسعة   .11
منابع درآمدی شهرداری در عملکرد سال  امور شورا، 1395: 740-737( می توان دریافت که  شهری و 
اول حدود 3,720 میلیارد ریال برابر با 2/3 درصد، از میزان مصوب بیشتر است. این تغییر در اجزاء هم 
اّما مهم ترین تغییر، افزایش 12/2 درصدی درآمد حاصل از  با کاهش روبرو بوده است و هم با افزایش 
عوارض عمومی )شامل عوارض بر ساختمان و زمین، عوارض کسب و فروش و خدمات و جز آن( است. 
مصارف شهرداری نیز، برابر با 170,433 میلیارد ریال بوده است که با برنامه پنج ساله )158,450 میلیارد 
ریال( مطابقت ندارد و البته به طور تقریبی با بودجه مصوب تطبیق دارد. مهم تر از این نبود تطابق، اختالف 

8 هزار میلیارد ریالی بین درآمدهای شهرداری و مصارف آن است.

برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران 1397-1393 را باید اولین برنامه عملیاتی از سال 1380 شمسی به این سو 
دانست که ارتباط قابل قبولی با سایر برنامه ها و همچنین معاونت ها و مناطق مختلف برقرار کرده است؛ همچنین با 
وجود اینکه یک فرآیند برنامه ریزی ساده – جامع را از ابتدا تا انتها پیموده است، خالف فرآیند ساده – جامع و در یک 
اقدام پیشرو، سازوکاری برای فرابینی و ارزیابی و اصالح برنامه در سال های اجرای برنامه ارائه داده است که از این 
لحاظ، بی مانند است. به نظر می رسد نقاط ضعف آن نیز بیشتر به تغییر رویکرد برنامه ریزی میان دو گروه تهیه کننده 

آن باز گردد که همین امر سبب شده هریک از دو گروه، این نقاط ضعف را به عهده دیگری بدانند.1

  برای نمونه ر.ک: بصیرت، 1392 درباره انتقاد یکی از دست اندرکاران اصلی تهیه برنامه به سند ارائه شده. در میان نشست های تدوین برنامه سوم شهرداری تهران در مرکز و -1
 مصاحبه با دست اندرکاران فعلی اداره کل برنامه وبودجه نیز همواره عنوان می شود و به طور تقریبی اتفاق نظر وجود دارد که ضعف برنامه ناشی از ضعف گروه تدوین کننده برنامه بوده
است.
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جدول 12: جمع بندی ویژگی های برنامه پنج سالة دوم شهرداری تهران )1393-1397(

ویژگی هاردیف

درگیر ساختن همه واحدهای ستادی و اجرایی در تدوین برنامه1

ارائه سازوکار نهادی و عملی دقیق فرابینی و بازبینی برنامه2

نبود مشارکت مردمی و درگیر نبودن مردم در تهیه برنامه3

تغییر مدیریت تهیه کننده برنامه در اواخر دوران تهیه برنامه4

تأثیرپذیری از منویات غیرواقع گرایانه افراد ذی نفوذ و گروه های فشار5

تعاریف مبهم سطوح برنامه و  سلسله مراتب و بهینگی میان آن ها6

نبود اولویت بندی در مواد برنامه7

وجود ارتباط صوری بین برخی سطوح برنامه به ویژه ارتباط چشم انداز و رویکرد با سایر اجزا8

جمع بندی و نتیجه گیری. 5

تهیه برنامه پنج ساله در تهران، پیشینه 47 ساله دارد که در این میان به جز برهه سال 1360-1351 که روشن 
نیست برنامه ای وجود داشته یا خیر، در همه سال ها برنامه پنج ساله وجود داشته یا در حال تهیه بوده است.

نقاط قوت و ضعف تجربه های را که در گزارش تشریح شد، می توان در قالب جدول زیر جمع بندی کرد.

جدول 13؛ مرور نقاط قوت و شعف و ویژگی های برنامه های میان مدت شهرداری تهران

نام و دوره زمانی ردیف
توضیحات تکمیلینقاط ضعفنقاط قوتبرنامه

1
برنامه عمرانی پنج ساله 

شهرداری تهران 
)1347-1351(

نگاه مشکل گشایانه و پرداختن - 
به مشکالت کلیدی شهر

ارائه گزینه های پیش بینی از - 
منابع مالی شهرداری

ارتباط برنامه ها با بودجه- 

پیش بینی بودجه بر اساس - 
موضوع های شناسایی شده و 

نه واحدهای ستادی و اجرایی 
شهرداری

تهیه این برنامه را شاید - 
بتوان زمینه ساز تصویب 
ماده 15 قانون عمران و 
نوسازی شهری دانست.

2

برنامه های پنج ساله 
عمرانی شهرداری 

تهران )1361-1365( 
)به همراه دو تجدیدنظر 
1367-1363 و 1371-

)1367

نظرسنجی از مردم- 
نظرسنجی از شهرداری - 

منطقه های شهر

فروکاست مشارکت مردمی - 
به نظرسنجی

پرداختن به موضوع های تنها - 
کالبدی و نادیده گرفتن سایر 

بخش ها
نبود برنامه مشخص برای - 

واحدهای ستادی

 --
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نام و دوره زمانی ردیف
توضیحات تکمیلینقاط ضعفنقاط قوتبرنامه

3
برنامه های پنج ساله 
شهرداری تهران 
)1369-1373(

وجود برنامه برای همه - 
واحدهای ستادی و اجرایی

نبود مشارکت مردمی و - 
درگیر نبودن مردم در تهیه 

برنامه
نبود رویکرد راهبردی- 

 --

5
برنامه اول شهرداری 
تهران، تهران 80 

)1375-1380(

پرداختن به مشکالت کلیدی - 
شهر

نظرسنجی مردمی- 
درگیر ساختن واحدهای - 

ستادی و اجرایی
انتشار اسناد پشتیبان برای - 

عموم
پشتیبانی کامل شخص - 

شهردار از تهیه برنامه

فروکاست مشارکت مردمی - 
به نظرسنجی

تفاوت خروجی پروژه ها با - 
سازوکار مرسوم پروژه ها در 
شهرداری و درنتیجه متصل 

نبودن به بودجه ساالنه
پیش بینی بودجه بر - 

اساس اهداف و برنامه های 
تعریف شده و نه واحدهای 
ستادی و اجرایی شهرداری

تعاریف مبهم سطوح - 
پیشنهاد ها و نبود 

سلسله مراتب روشن و بهینگی 
میان آن ها

 --

برنامة پنج سالة 
شهرداری تهران 
)1378-1382(

تطبیق با سازوکار بودجه ریزی - 
شهرداری تهران

درگیر ساختن واحدهای - 
اجرایی در تدوین برنامه

اصالح و تکمیل برنامه - -- 
راهبردی پیشین

6
برنامه اول پنج ساله 
شهرداری تهران 
)1379-1383(

ارائه یک برنامه راهبردی - 
خالصه با تعیین کلی منابع 

مالی

فروکاست مشارکت مردمی - 
به نظرسنجی

نبود ارائه اسناد پشتیبان به - 
شورای شهر جهت تصویب و 

تعامل ضعیف با آن نهاد

بر اساس برنامه تهران 80 - 
تهیه شد.

7
برنامه عمرانی پنج ساله 

شهرداری تهران 
)1382-1386(

درگیر ساختن واحدهای - 
ستادی و اجرایی

فرآیند دقیق برنامه ریزی برای - 
همه امور شهرداری

مطالعات مالی دقیق و ارائه - 
سیاست های مالی به جای 
تعیین بودجه در سطح خرد

نبود مشارکت مردمی و - 
درگیر نبودن مردم در تهیه 

برنامه
نبود رویکرد راهبردی- 

فرآیند و فرآورده آن مشابه - 
برنامه 1373-1369 است.
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نام و دوره زمانی ردیف
توضیحات تکمیلینقاط ضعفنقاط قوتبرنامه

8
برنامه پنج ساله اول 
شهرداری تهران، 

)1388-1392(

پیروی از برنامه های فرادست - 
به ویژه طرح جامع

نبود مشارکت مردمی و - 
درگیر نبودن مردم در تهیه 

برنامه
آشفتگی میان بخش های - 

برنامه
تفاوت خروجی پروژه ها با - 

سازوکار مرسوم پروژه ها در 
شهرداری و درنتیجه متصل 

نبودن به بودجه ساالنه

برنامه در مدت بسیار - 
کوتاهی تهیه شد.

9
برنامه عملیاتی 

میان مدت شهرداری 
تهران )1390-1392(

درگیر ساختن واحدهای - 
ستادی و اجرایی

اولویت بندی پروژه ها و - 
فعالیت ها

انتشار اسناد پشتیبان برای - 
عموم

ایجاد سامانه یکپارچه - 
برنامه ریزی به وسیله کدگذاری 

پروژه ها و فعالیت ها
ارائه سازوکار نهادی و عملی - 

دقیق فرابینی و بازبینی برنامه

نبود مشارکت مردمی و - 
درگیر نبودن مردم در تهیه 

برنامه
ابهام در تفکیک وظایف - 

میان واحدهای ستادی و 
اجرایی به ویژه منطقه ها

پیش بینی ریز بودجه برای - 
پروژه ها که در عمل ممکن 

نیست.

در تکمیل برنامه 1392-- 
1388 تهیه شد.

10
برنامه پنج ساله دوم 
شهرداری تهران 
)1393-1397(

درگیر ساختن واحدهای - 
ستادی و اجرایی

ارائه سازوکار نهادی و عملی - 
دقیق فرابینی و بازبینی برنامه

نبود مشارکت مردمی و - 
درگیر نبودن مردم در تهیه 

برنامه
تغییر رویکرد تهیه برنامه در - 

اواخر دوران تهیه برنامه ناشی 
از تغییر گروه تهیه کننده

تأثیرپذیری از منویات - 
غیرواقع گرایانه گروه های 

فشار
ابهام در تعاریف سطوح - 

برنامه و سلسله مراتب و 
بهینگی میان آن ها

در ادامه برنامه میان مدت - 
1392-1390 تهیه شد.

برای حل  عملیاتی  و همچنین  نگاه مشکل گشایانه  می توان  را  ساله  پنج  برنامه های  در  مثبت مشترک  نقاط 
این  به  پرداختن  به ماهیت سازمانی شهرداری  توجه  با  آنکه  ویژه  به  دانست.  تهران  مشکالت شهر و شهرداری 
مشکالت به صورت چندبعدی )و نه صرفا کالبدی( در برنامه ها متجلی شده است. همچنین برنامة پنج ساله از معدود 



61 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

برنامه های شهری است که در فرآیند تهیة آن، بدنة اجرایی مشارکت بسیار جّدی و تنگاتنگی در تدوین برنامه داشته 
و دارند و بر خالف سایر برنامه های شهری از صفر تا صد به شرکت مشاور خصوصی واگذار نشده است. از سویی 
نقاط ضعف مشترک میان برنامه های مرور شده، ضعف در حضور و درگیری کامل مردم در فرآیند تدوین و اجرا و 
فرابینی برنامه است در اثر نبود همین نظارت است که حسن و عیب برنامه ها در تدوین و اجرا وابسته به رویکرد 
افراد بلندپایة شهرداری است. همین موضوع سبب شده تا تغییرات سریع مدیریتی به آفت جبران ناپذیر برنامه های 
میان مدت شهرداری تهران بدل گردد. تحت این شرایط بوده است که هر بار این فرآیند آغاز شده )دورة پیش از 
انقالب، دهة 1360 شمسی، اواخر دهة 1380 شمسی( و به سمت بالندگی گام برداشته است )در نیمة دوم دهة 
1370 و همینطور دهة 1390 شمسی( در اثر اتفاقات مختلف )انقالب، تغییر شهردار، محاکمة شهردار، تغییر رویکرد 

برنامه ریزی( قطع و پس از اندکی به فراموشی سپرده شده است.

بر اساس مجموعة این بررسی ها می توان اصولی را برای تدوین برنامه های پنج سالة شهرداری تهران )و حّتی 
شهرداری های کشور( تعریف کرد. این اصول عبارتند از:

برنامة پنج سالة شهرداری باید اقدامات کلیة بخش های ستادی و اجرایی شهرداری را در بر بگیرد؛  •

با توجه به اینکه تدوین برنامه تنها با حضور کلیة عناصر سازمانی شهرداری انجام می شود، تهیة برنامه  •
توسط خود بدنة شهرداری اجتناب ناپذیر است و حضور مشاور بخش خصوصی تنها برای تحلیل اطالعات 

اولیه و پشتیبان کارآمد است و در سایر موارد ضرورت چندانی ندارد؛

برنامة پنج سالة شهرداری باید حلقة واسط میان برنامه های فرادست و بودجة ساالنه باشد. یعنی تبدیل  •
اهداف کالن به عملیات اجرایی؛

با وظایف بخش های مختلف شهرداری یکپارچه و  • با هم و همینطور  باید احکام برنامه های فرادست را 
همسو کند. در نتیجه الزم است نگاه استراتژیک به موضوع ها و اولویت بندی آن ها داشته باشد؛

برنامه باید وظایف قانونی شهرداری و البته وظایف مرسوم که با گذر زمان آن ها را به عهده گرفته است  •
در نظر گرفته و آن ها را به هم نزدیک کند؛

با ایجاد یک سیستم کدگذاری نظام برنامه ریزی یکپارچه ایجاد کند تا ارتباط سطوح مختلف برنامه با هم  •
روشن باشد؛

باید منابع مالی ممکن برای شهرداری را شناسایی و همینطور قیود مالی حاکم بر آن را شناسایی و تعیین  •
کند؛

باید بودجه بندی در برنامة میان مدت به ارائة سیاست های مالی و سهم بودجه تغییر یابد. •

برنامة پنج ساله باید از مشارکت مردم و حضور نمایندگان آن ها در تمامی مراحل برنامه ریزی و تصمیم گیری  •
استفاده کند. این امر به نهادینه شدن برنامه و کاهش دخل و تصرف فردی کمک می کند. شورای شهر 
و شورایاری ها نهادهای مناسبی برای پیشبرد این هدف هستند. ضمن آنکه حضور شورای شهر در تدوین 
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برنامه، تصویب آن را نیز تسهیل می کند؛

برنامه باید سازوکار نهادی و اجرایی برای فرابینی و بازنگری خود را ارائه دهد. •

برنامه نباید تهیة بخش هایی از خود را به پس از تصویب ارجاع دهد بلکه خود سند برنامه باید خودکفا باشد. •

با توجه به ضعف کار گروهی و در بسیاری موارد اولویت منافع فردی و گروهی کوتاه مدت بر منافع جمعی  •
بلندمدت، تهیة برنامه به شکل منظم و آموزش آن و همینطور اخذ نظرات دقیق شورای شهر تهران و سایر 
بلندمدت برنامه ریزی و رفتار عقالنی در راستای منافع عمومی را نهادینه  نهادهای مردمی، می تواند در 

سازد.

برنامه های میان مدتی که در آینده برای شهرداری تهران )و چه بسا شهرداری های کّل کشور( تهیه می شود باید 
بتواند از الزاماتی که با مرور تجارب پیشین شناسایی و مطرح شد، پیروی کرده و رویارویی با نقاط ضعف پیش روی 

این برنامه را در دستورکار خود قرار دهد.

پیشنهاد پژوهش های آتی:. 6

با انجام پژوهش حاضر، نگارنده موضوع هایی را جهت انجام پژوهش بیشتر حایز اهمیت می داند که در ادامه 
تشریح شده اند:

انجام مصاحبه با دست اندرکاران برنامه های بررسی شده در رده های مختلف سازمانی تا روایت دقیق و . 1
کاملی از چگونگی تهیة برنامه پدید آید به ویژه از حیث تغییرات یا ثبات گفتمان های حاکم بر برنامه ها.

بررسی ارتباط محتوایی و روندکاری برنامه های پنج ساله با طرح جامع سال 1347، طرح ساماندهی سال . 2
1371 و طرح جامع و تفصیلی سال 1385.

مطالعة بودجة ساالنه و تطبیق با برنامه های پنج ساله به ویژه در سال های میانی دهة هفتاد با بودجه بندی . 3
برنامة تهران 80 به منظور ارزیابی اثر برنامه بر بودجه ریزی. برای شناسایی این موضوع و احیانا شناسایی 
مشکالتی مشابه مواردی که بدنة شهرداری تهران در حال حاضر در بودجه بندی ساالنه با برنامة 93-97 

دارد، اخذ نظرات مدیران وقت نیز راهگشا است.

پژوهش دربارة موانع اجرای برنامه های پنج سالة شهرداری، که خود تهیه کننده و تصویب کنندة آن بوده . 4
است. به ویژه از طریق مصاحبه با مدیرانی که راهبری تدوین برنامه ها را داشته اند.

با  مبتنی  برنامه ریزی  نظریة  ارائة  زمینة  مشابه  پژوهش های  و  پژوهش ها  این  انجام  با  است  امیدوار  نگارنده 
مقتضیات بومی فراهم آید.



63 تاریخچه تهیه برنامه های پنج ساله و میان مدت شهرداری تهران

تقدیر و تشکر

نگارنده بر خود الزم می داند از جناب آقای افراسیابی و همچنین خانم الهام فالح به واسطة در اختیار گذاشتن 
فرصت تهیة این گزارش تشکر کند. همچنین این گزارش نزدیک به ده بار ویرایش علمی و ادبی شده است که 
به ارزشمندتر شدن آن کمک کرده و این ناشی از زحمات آقایان مهدی پندار، محمدرضا واحدی، حسین اصلی پور 
حمید ابطحی، حسام الدین باب گوره و خانم زهرا خلیلی و ویراستاران محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
و همچنین فروغ شعبانی به واسطة تصحیح و ویراستاری ادبی دقیق ایشان بوده است، که باید کمال تشکر خود را 

از این بزرگواران ابراز کنم.
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ــت مى تواند به توليد نظريه ها و  ــياديس براى تهران، طرح هاى جامع و مواردى از اين دس برنامة دوكس
رهيافت هاى درون زاى برنامه ريزى شهرى در تهران و ايران كمك كند. اين پژوهش با رديابى و بررسى 
برنامه هاى پنج سالة شهردارى تهران گوشه اى از اين تاريخچه را كه نزد جامعة علمى و حرفه اى پنهان 
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