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بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی
لگوی بهینه
حسینفرهادیخواه2

کرامتالهزیاری،1باقرفتوحیمهربانی،2
 .1استاد ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت5921/29/92 :؛ تاریخ پذیرش)5921/21/92 :

چکیده
روند راهکارها و راهبردهای بیانشده برای حل مسائل و مشکالت تهران بعد از طی مراحل مختلف به قانون امکانسنجی مرکز اداری و
سیاسی کشور و ساماندهی و تمرک زدایی از تهران رسیده است .هدف این پزووه پزردانتن بزه مزاد  5ایزن قزانون و طراحزی ای زوی
ساماندهی و تمرک زدایی از تهران است .روش این پووه توصیفی -تحلیلی و از نوع کاربردی است .جمعآوری دادهها نی بزا اسزتفاده از
منابع کتابخانهای -اسنادی و روش پیمایشی انجام گرفته است .نتایج نشان داد ،باید بخ اول این قانون را کنار گذاشزت و راهکارهزای
ساماندهی و تمرک زدایی را جای ین کرد .همچنین ،نتایج نشان داد اجرانکردن دقیق قوانین موجود در زمینز تمرک زدایزی و سزاماندهی،
ن اه نقطهای به تهران و درنظرن رفتن منطق شهری بهعنوان یک کل واحد ،بیتوجهی به ابعاد مسئلهدار تمرک (ابعاد اقتصزادی) و عزدم
پی یری هم مان سیاستهای ساماندهی و تمرک زدایی ،باعث شده است سیاستهای ساماندهی و تمرک زدایزی کز اثزر شزود .در همزین
زمینه ،ابتدا فهرستی از راهکارها از پووه های پیشین استخراج و با بهکارگیری روش دیفی غربزالگزری شزد و بزا ترکیزا راهکارهزای
پیشین و نظر اعضای پانل دیفی 92 ،راهکار اصلی در قایا ای وی ساماندهی و تمرک زدایی از تهران توسط اعضای پانل تأیید شد.

کلیدواژگان
تمرک زدایی ،تمرک

گرایی ،تهران ،ساماندهی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهzayyari@ut.ac.ir :
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مقدمه و بیان مسئله
مسئلة توسعة نامتوازن جغرافیایی به معناي تمرکز رونق و توسعة اقتصادي در کالننشالرر الاللی از
یکسو؛ و محرومیت و انزواي مناطق حاشیه اي کشور از سوي دیگر ،مقولهاي است کاله از حالدود
 06سال پیش در این کشور بهجا مانده است .این رونالد را بازتالاف فیالایی سیاسالتهالاي توسالعة
برونزا ،بهعنوان مرحلهاي از پویش نظام سرمایهداري میدانند .روند توسعة نامتوازن ،ابتدا با ظرالور
مزیتی قابلتوجه در یک منطقه ،یا حمایت جانبدارانة دولتی از یک شرر خاص آغاز میشود .ایالن
رانت ،موجب سرازیرشدن منابع و در نتیجه ،تمرکز برخی فعالیتهالا در منطقالة یادشالده مالیشالود.
افزایش تمرکز منابع نیز مجدداً به تمرکز بیشتر فعالیتها و جمعیت در مرکز منجر شده و ایالن دور
باطل تکرار میشود .بهطوري که پس از قوامیافتن این چرخه ،حتی در لورت حذف عامل محرك
اولیه نیز ممکن است روند تمرکزگرایی ادامه یابد (دانشگاه علم و لالنعت ،3131 ،ص .)3در دهالة
 06شمسی ،ترران تبدیل به کننشرر اللی می شود و نسبت باله سالایر شالررها و سالکونتگاههالاي
کشور از لحاظ تمرکز فعالیت و جمعیت ،با سایر شررها فاللة زیادي میگیرد .چشمانالداز کنالونی
شرر ترران مبین توسعة فیایی ناهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیتهاي اقتصالادي اسالت
که در پی تمرکز بیشازحد فعالیتهاي لنعتی ،خدماتی و اداري متصور شده است .ایالن تالراکم از
یکسو ترران را به کانون برتر سیاسی ،اقتصادي تبالدیل کالرده و از جنبالههالاي دیگالر آسالیبهالاي

فراوانی را در مسیر توسعة آن و سایر نقاط کشالور قالرار داده اسالت (داودي ،3133 ،ص .)3بالراي
مواجره با مشکنت ناشی از تمرکز جمعیت و فعالیتها در ترران و نیز کالاهش خطالر زمالینلالرزه،
معموالً راهبردهایی مانند النح گرایی و ساماندهی ،تمرکززدایی و انتقال مطرح شده اسالت .رونالد
راهکارها و راهبردهاي بیان شده براي حل مسائل و مشکنت پایتخت بعد از طی مراحالل مختلال
به قانون امکانسنجی مرکز اداري و سیاسی کشالور و سالاماندهی و تمرکززدایالی از ترالران رسالیده
است .در مادة  3این قانون مرمترین وظای

این شورا به شرح زیالر بالوده اسالت :الال ) بررسالی و

جمعبندي مطالعالات انجالامگرفتاله زمینالة تمرکززدایالی و سالاماندهی شالرر ترالران؛ ف) انجالامدادن
پژوهشهاي ضروري با هدف امکانسنجی و بیان راهکارهاي برونرفت از وضع موجود .بنالابراین،
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هدف این تحقیق پرداختن به مادة  3قانون یادشده ،و بررسی راهکارهاي بیالانشالده بالراي طراحالی
الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران است.
مبانی نظری
تمرکزگرایی به تجمیع و انحصار قدرت سیاسی گفته میشود که اغلب با مرکزیتگرایی جغرافیایی
در پایتخت همراه و همگام است (شیرودي ،3131 ،ص .)06همچنین ،تمرکز فیایی عبارت اسالت
از توزیع جغرافیایی درآمدهاي دولتی ،لنایع ،تجارت و جمعیت در یک یا چنالد مکالان معالین کاله
نتیجة آن به وجودآمدن نابرابريهاي ناحیه اي در همة شرایط زندگی خواهد بالود (شالکویی،3131 ،
ص .)061یکی از نشانههاي اللی بازسازي سیستمهاي سیاسی در جوامع با اقتصاد آزاد و جوامالع
با اقتصاد برنامهریزيشده ،تمرکززدایی از تصمیمگیري سیاسی ،سیاستگذاري و کنترل مدیریتی از
حکومتهاي مرکزي به سطوح منطقهاي و محلی است (،)Lake & Regulska, 1990; Smith, 1985

ولی برخنف روند جوامع یادشده ،در کشورهاي درحالتوسعه هنوز عزمی جدي براي بازسازي و
تمرکززدایی از ساختارهاي سیاسی و اقتصادي وجود ندارد .سازمان ملل در گالزار

خالود دربالارة

وضعیت تمرکزگرایی و تمرکززدایی در منطقة خاورمیاناله و شالمال آفریقالا معتقالد اسالت ،سیسالتم
حکومت محلی در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از آنکه نوعی از حکومت محلالی مسالتقل
باشد ،شکلی از تمرکززدایی و سازمان محلی است .در کالل ،سیسالتم مالدیریت عمالومی در منطقاله
بهشدت تمرکزگرا است و تصمیمگیري براي بیشتر بخشها ،بهویالژه تصالمیمگیالري بالراي عرضالة
خدمات ،بهوسیلة حکومت مرکزي انجام میگیرد ،و نقش حکومتهاي منطقهاي و محلی به تبعیت
از ایالن دسالتورات محالدود اسالت ( .)Tosun & Yilmaz, 2008, p.6در کشالورهاي درحالالتوسالعه
پایتخت به عنوان کانون سیاسی کشور ،مرکز جاذبه و نفوذ یک فیاي جغرافیایی (حافظنیالا،3133 ،
ص ،)232و معموالً داراي بیشالترین جمعیالت و بالزر تالرین مراکالز اقتصالادي و فرهنگالی اسالت
(برفروز ،3136 ،ص ،)331و مرمتر از همه ،مرکز اقتدار سیاسی کشور محسوف میشود و معمالوالً
محل استقرار سران سه قوه ،اعیاي آنها ،همة وزارتخانههالا ،ادارات حکالومتی و سالفارتخانههالاي
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خارجی است (میرحیدر ،3133 ،ص .)313هر چند در گذشته ،جغرافیاي اقتصالادي ،نظریالة مکالان
مرکزي را براي تولی

سرم شررهاي پایتختی در توسعة اقتصالادي منطقالهاي بالهکالار مالیگرفتاله،

امروزه این چارچوف تا حد زیادي بهعلت کاستیهاي نظري متعدد کالارایی خالود را از دسالت داده
است ( ،)Wolfel, 2002, p.486و باعث شده است شررهاي پالایتختی و همچنالین ،سالایر شالررهاي
منطقه به دلیل تمرکز باالي عملکردها ،به لحاظ مسائل اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادي ،زیستمحیطالی
و کالبدي ،دچار مشکنت عدیدهاي شوند .در چنین موارد متعدد کلیدي ،کشورها تصمیم میگیرند
پایتختهاي خود را به دور از نخست شررها یا قطب شالررها باله مکالان جدیالدي جابالهجالا کننالد
(ابراهیمزاده و همکاران ،3130 ،ص ،)313یا سیاستهاي تمرکززدایی و ساماندهی را براي کاسالتن
از ابعاد مشکنت پیگیري کنند .در سالهاي اخیر تمرکززدایی در کشورهاي درحالالتوسالعه بسالیار
عادي شده است که بهعنوان نوشدارو یا بن در نظالر گرفتاله مالیشالود (

Bird & Rodriguez 1999,

 .)p.209سرچشمة متون نظري تمرکززدایی حکومتی بر موضوعهاي توزیع مجدد قالدرت ،منالابع و
قدرت تصمیم گیري بین واحدهاي جغرافیایی مشخص تمرکز میکند .این تمرکززدایالیهالا ممکالن
است در جستوجوي اشکال جدیدي از توزیع قدرت و منابع در واکنش به بحرانهالاي اجتمالاعی
و اقتصادي داخلی باشد ( .)Lake & Regulska, 1990, p.703همچنین ،باله منظالور مواجراله بالا آ الار
تمرکززدایی در کشورهاي جران سالوم ،راهکارهالاي سالاماندهی اتخالاذ شالده اسالت .سالاماندهی را
میتوان بررسی و شناخت ویژگی ها و خصولیات شرر در ارتبالاط بالا مسالائل شالرري و طراحالی
الگوي پیشنرادي براي رفع مسائل و مشکنت دانست (رمیالانعلی و ساللطانی .)3136 ،بالهعبالارت
دیگر ،نحوة سازماندادن کالبدي -فیایی فعالیتها در بافت شرري ساماندهی محسالوف مالیشالود.
اگر این سازماندهی به رفع مسائل منجر شود ،مطلوف ،و در غیر این لورت ،ساماندهی نالامطلوف
است و هزینههاي اضافی را به شرر تحمیل میکند (شرکت ساماندهی مشاغل و لنایع شرر ترران،
 ،3133ص.)0
باید توجه کرد که دستیابی به منافع تمرکززدایی نیازمند درنظرگرفتن اشالکال ،شالیوه ،شالرایط و
الول تمرکززدایی است (جدول .)3
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جدول  .1اشکال ،شیوه ،شرایط ،اصول و منافع ناشی از تمرکززدایی

اشکال

شیوه

شرایط

اصول

 .3تراکمزدایی

 .3تمرکززدایی

 .3میزان تعرد سیاسی و

 .3مشروعیت

 .2تفویض

جغرافیایی

حمایت اداري

(انتخابیبودن)

پاسخگویی

 .2نظارت قانونی

 .2کاهش رشوه و فساد مالی

 .1واگذاري

فنی

بر تمرکززدایی

شایسته

 .1افزایش سطح دستیابی به

اختیارات

 .1تمرکززدایی

 .1طراحی مناسب

 .1لنحیت

اطنعات

 .0سپردن امور

نسبی

برنامهریزي تمرکززدایی

 .0استقنل نسبی مالی

 .0افزایش کیفیت در عرضة

به بخش

 .0تمرکززدایی

 .0منابع کافالی مالی،

 .0امکان طرح و اقامة

خدمات محلی

خصولی

کامل

انسانی و فیزیکی

دعوا

 .0افزایش بررهوري در سطح

.0وحدت شرري

مناطق

اختیارات

 .2تمرکززدایی  .2شرایط فرهنگی مؤ ر

منافع
.3گستر

حق اظرارنظر و

 .0کاهش هزینهها
 .1کاهش نابرابريها
 .3افزایش دموکراسی
 .3کاهش ناسازگاريهاي
گروههاي اجتماعی و ایجاد
هماهنگی در اجراي برنامهها
 .36تقویت سرمایة اجتماعی
منبع :رضویان3131 ،؛ سامتی و همکاران3131 ،؛ مرتیوي3132 ،؛ حبیبنژاد3133 ،

روش تحقیق
این تحقیق از نظر ماهیت تولیفی -تحلیلی ،و از نظالر هالدف ،کالاربردي اسالت .رو

گالردآوري

اطنعات در این پژوهش کتابخانهاي -اسنادي و پیمایشالی اسالت .در ایالن تحقیالق بالراي طراحالی
الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت رو

دلفی بهکار گرفتاله شالده اسالت .در ایالن تحقیالق

اعیاي پانل از طریق نمونهگیري غیراحتمالی هدفمند انتخاف شدند که شامل  30نفر بودند کاله در
زمینة موضوع تحقیق تخصص کافی داشتند .در مطالعة دلفی ،اگر شرکتکنندگان همگن باشند36 ،
الی  30فرد براي انجامدادن فن دلفی کالافی خواهالد بالود (

Habibi et al., 2014; Skulmoski et al.,
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دلفی اجرا شالد .پرسشالنامههالا نیالز باله دو رو

 .)2007پس از تعیین اعیاي پانل ،سه دور رو

حیالالوري و الکترونیکالالی توزیالالع شالالد .در دور اول ،فررسالالتی از عوامالالل مالالؤ ر بالالر سالالاماندهی و
تمرکززدایی ترران که از مطالعات پیشین استخراج شده بود ،در اختیار اعیاي پانل قرار گرفالت تالا
میزان اهمیت هر یک را مشخص کنند .همچنین ،از آنان خواسته شد عنوه بر متغیرهالاي موجالود،
متغیرهاي موردنظر خود را به این فررست پیشنراد و اضافه کنند .بررسالی پاسالخ پرسالشهالاي بالاز
نشان داد متغیرهاي پیشنرادي از سوي پاسخدهندگان با عوامالل موجالود و شناسالاییشالده از متالون
نظري یکسان است .بنابراین ،با متغیرهاي موجود ادغام و ترکیب شد .در همة مراحل ،تعیین میالزان
اهمیت متغیرها در قالب طی

لیکرت در هر دور در مقابل هر عامل ،میانگین پاسالخهالاي اعیالاي

پانل در دورهاي پیش و پاسخ هر فرد نیز بهطور جداگانه باله آگالاهی پاسالخگویان رسالید .در ایالن
پژوهش براي تعیین میزان اتفاقنظر میان اعیاي پانل ضریب هماهنگی کندال محاسبه شد .از آنجا
که در پژوهش حاضر تعداد اعیاي پانل  30نفالر بالود و مقالدار ضالریب همالاهنگی کنالدال 6/163
محاسبه شد (جدولهاي  2و  ،)1اتفاقنظر قوي میان اعیاي پانل بهدسالت آمالد و رونالد دورهالاي
دلفی متوق
متوق

شد .در این تحقیق اعیاي پانالل در دور دوم باله اجمالاع رسالیدند و دورهالاي دلفالی

شد.
جدول  .2تفسیر مقادیر ضریب هماهنگی کندال

ضریب کندال

W

6 /3

6/1

تفسیر میزان اتفاقنظر بسیار ضعی
میزان اتفاقنظر

وجود ندارد

6 /0

6 /1

6 /3

ضعی

متوسط

قوي

بسیار قوي

کم

متوسط

زیاد

بسیار زیاد

منبعSchmidt, 1997 :

جدول  .3نتایج ضریب هماهنگی کندال

دور

تعداد شرکتکنندگان

ضریب کندال

اول

30

6/011

دوم

30

6/163
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یافتههای تحقیق
روند تمرکزگرایی در تهران
تمرکز جمعیتی

نتایج سرشماري نفوس و مسکن از سال  3110تا سال  3136نشان میدهد در حال حاضر از هر 0
ایرانی ،یک نفر در منطقة شرري ترران سکونت دارد (جدول  0و شالکل  .)3همچنالین ،بالر اسالاس
آمار ،سرم منطقة شرري ترران از جمعیت کشور طی دهههاي گذشته همواره در حال افزایش بالوده
است .بهطوري که این رقم از حدود  36درلد در سال  3110و  30درلد در سال  3100به حدود
 26درلد در سال  3136افزایش یافته است.
بررسی روند تمرکز جمعیتی شرر و منطقة شرري ترران نسبت به کالل کشالور نشالاندهنالدة آن
است که روند سرم جمعیتی شرر ترران از جمعیت شرري کل کشالور کالاهش داشالته اسالت ،ولالی
بررسی روند سرم جمعیت منطقة شرري ترران به جمعیت کل کشور نشاندهندة افزایشیبودن این
روند است .این مسئله بیان می کند منطقة شرري ترران جذابیتی دارد که بالرخنف همالة مشالکنت
ناشی از تراکم ،همچنان بیشترین جریان جمعیتی را بهسوي خود جالذف مالیکنالد .همچنالین ،بیالان
می کند براي درك برتر روند تمرکزگرایی در پایتخت ،باید از نگاه نقطهاي به شالرر ترالران اجتنالاف
کرده و منطقة شرري ترران را بهعنوان یک کل واحد بررسی کرد.
جدول  .4روند تحول جمعیت شهر و منطقة شهري تهران طی سالهاي ( 1341-1331هزار نفر /درصد)

سال

5331

5331

5331

5331

5331

5331

5311

جمعیت شرر ترران
متوسط رشد سالیانه
جمعیت منطقة شرري ترران
متوسط رشد سالیانه
جمعیت کشور
متوسط رشد سالیانه
سرم شرر ترران از جمعیت شرري کشور
سرم منطقة شرري ترران از جمعیت کشور

3003
0/36
3336
33300
20/61
36/06

0601 0016 2126
2/32
0/21
0/13
3630 0123 1012
0/23
0/10
0/12
03000 11163 20133
1/33
2/13
1/31
22/03 23/01
23
30/11 30/13 31/00

0103
3/31
36100
2/03
06600
3/30
33/10
31/22

1133
3/11
31022
2/00
16030
3/02
30/33
33/60

3200
3/10
30030
3/03
10306
3/23
30/2
33/02

منبع :مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه علم و لنعت.3131 ،
نکته :جمعیت منطقة شرري ترران ،شامل استانهاي ترران و البرز ،براساس تقسیمات کشوري فعلی در سرشماريهاي مختل

مانند شده است.
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شکل  .1روند سهم جمعیت شهر و منطقة شهري تهران به جمعیت شهري و کل جمعیت کشور

تمرکز اقتصادی
تولید ناخالص داخلی

یکی از مرم ترین ابعاد تمرکزگرایی در ترران بعد اقتصادي است .بررسی آمار تولید ناخالص داخلی
استان ( (GDPRدر سالهاي مختل

و مقایسة آن با آمار کشور ،نشان مالیدهالد تمرکالز اقتصالاد در

ترران بسیار شدیدتر از تمرکز جمعیتی است کاله یکالی از مرالمتالرین عوامالل جاذبالة ترالران بالراي
مراجران است (جدول .)0
جدول  .1مقایسة محصول ناخالص داخلی استان تهران با کشور طی سالهاي  93تا ( 31درصد /هزار ریال)

محصول

درصد محصول

ناخالص

ناخالص داخلی

داخلی

تهران از کشور

5331

16/31

30/31

5335

13/60

33/31

33/10

5331

13/36

20/00

30/10

3/12

5333

13/06

16/10

33/63

3/03

سرانة محصول ناخالص
داخلی استان تهران

سرانة محصول

نسبت سرانة محصول

ناخالص داخلی

ناخالص داخلی تهران

کشور

به کشور

3/06

3/03
3/03
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ادامة جدول  .1مقایسة محصول ناخالص داخلی استان تهران با کشور طی سالهاي  93تا ( 31درصد /هزار ریال)

محصول

درصد محصول

ناخالص

ناخالص داخلی

داخلی

تهران از کشور

5333

13/13

10/30

5331

13/03

03/10

20/10

5333

13/63

00/36

21/22

3/33

5333

11/03

31/30

06/03

2/61

5333

11/31

30/16

00/61

2/63

5333

12/63

360/31

00/61

3/33

5331

23/62

331/32

03/31

3/11

سرانة محصول ناخالص
داخلی استان تهران

سرانة محصول

نسبت سرانة محصول

ناخالص داخلی

ناخالص داخلی تهران

کشور

به کشور

23/02

3/00
3/30

منبع :محاسبات نگارندگان بر اساس دادههاي حسافهاي منطقهاي مرکز آمار ایران

بررسی روند سرم تولید ناخالص داخلی استان ترران به کل کشور ،نشان میدهد منطقة شالرري
ترران همواره بهطور متوسط بیش از  16درلالد از تولیالد ناخالالص داخلالی کشالور را دارد کاله در
مقایسه با درلد جمعیت منطقة شرري ترران به کل کشور ،یعنی  33درلد در سالال  ،3136نشالان
می دهد تمرکز اقتصادي بیش از تمرکز جمعیتی است که موجب شده است متوسالط درآمالد سالرانة
منطقة شرري ترران نسبت به کشور بین  3/0تا  2برابر باشد.
میزان سپردهها

روند میزان سپردهها در استان ترران از سال  30تا  30نشان میدهد در طول این سالها این رقم بالا
نوساناتی همواره در حال افزایش بوده است (شکل  .)2همچنین ،میتوان بیالان کالرد یکالی از علالل
مرم باالبودن رقم تسرینت و سپرده ها در استان ترران ،استقرار دفاتر مرکزي بسیاري از شرکتهالا
و مؤسسات تولیدي سایر استان ها در استان ترران بوده است که عمدة فعالیتهاي بالانکی آنهالا از
طریق شعب بانکهاي این استان انجام میگیرد.
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61.47

62

59.44
58.3

59.15

58.87
57.99

60

57.83

58
58.11

55.65

55.19

56
54
52

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1385

شکل  .2سهم سپردههاي بانکی استان تهران از سپردههاي بانکی کل کشور (درصد)

منبع :مرکز آمار ایران ،3130 ،آمار کل سپردههاي ریالی و ارزي بانکها و مؤسسات اعتبارى بهتفکیک استانی.

بررسی روند میزان سپرده هاي بانکی در استان ترران و درلد آن از کل کشور بین سالهاي 30
تا  30مشخص میکند که همواره بین  00تا  02درلد سپردههاي بانکی کشور در این منطقه تجمع
کرده است.
همچنین ،بنابر اطنعات موجود ،بیش از  26درلد کل شرکتهاي بتشدة اقتصادي در کشور
و بیش از  36درلد از دستگاهها ،نرادها ،سازمانهاي دولتی و خصولی کشور در پرنة جغرافیالایی
ترران قرار دارند (داودي .)3133 ،بهطور کلی ،بررسالی رونالد تمرکالز جمعیتالی و اقتصالادي نشالان
میدهد تمرکز اقتصادي در پایتخت بسیار شدیدتر از تمرکز جمعیتی است.
بررسی راهکارهای بیانشده پیرامون مشکالت پایتخت
انتقال پایتخت

در سال  3103مرکز مطالعات شررسازي و معماري ایران انجامدادن مطالعات پایالهاي انتقالال مرکالز
سیاسی و اداري کشور را بر عرده گرفت (رهنمایی و شاهحسینی ،3133 ،ص .)303بعالد از آن ،در
سال  3113مطالعاتی جامع با عنوان «امکانسالنجی انتقالال مرکالز سیاسالی از ترالران» انجالام گرفالت
(ساداتی و نعمتی ،3131 ،ص .)361طرح انتقال پایتخت دوباره در سال  3133در شوراي مصلحت

00 
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نظام و بهمنظور جلوگیري از تخریب پایتخت در زمان زلزله تصالویب شالد .در اواخالر سالال 3133
طرح انتقال پایتخت با امیاي  303نماینده براي طی مراحل قانونی تقدیم مجلالس شالد .سالرانجام،
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسالی و اداري کشالور و سالاماندهی و تمرکززدایالی از ترالران در
تاریخ  30/62/60به تصویب مجلس شوراي اسنمی ،و در تاریخ  30/62/30باله تصالویب شالوراي
نگربان رسید (مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسنمی.)3130 ،
بررسی نظرها و پیشنرادهاي مسئوالن پیرامون طرح انتقال پایتخت تفاوتهاي بسیاري را نشالان
میدهد که میتوان آنها را در دو دستة موافق و مخال

مطرح کرد (جدول .)0

جدول  .6دالیل موافقان و مخالفان انتقال پایتخت

دالیل موافقان انتقال پایتخت

دالیل مخالفان انتقال پایتخت

قرارگرفتن ترران روي گسل و احتمال فاجعه در لورت

تجربههاي دیگر کشورها در عدم دستیابی به نتایج

وقوع زلزله

مطلوف در انتقال پایتخت و هزینة باالي انتقال پایتخت

جمعیت باالي پایتخت که سبب مشکنت عدیدهاي براي
پایتختنشینان شده است.

نبود منطقهاي امن در برابر زلزله در ایران

موافقان بر این باورند که با انتقال پایتخت از بار جمعیتی

مخالفان بر این باورند که مشکنت شرر ترران با انتقال

ترران کاسته و مشکنت آن تعدیل میشود.

پایتخت کاسته نمیشود.

حملونقالل و توسالعه 3132؛ حیالدري3131 ،؛ نرالاد برنامالهریالزي

منبع :برنامة رویداد3131 ،؛ لطیفی و سامانی3133 ،؛ ماهنامة
توسعة شرري ترران3133 ،

با توجه به منابع (حسینی داورانی3132 ،؛ دانشگاه تربیت مالدرس3131 ،؛ ابالراهیمزاده ،موسالوي و
کشکولی3130 ،؛ همایش تمرکززدایی و ساماندهی ترران3131 ،؛ همایش بررسی مسئلة انتقال پایتخت،

3131؛ مجلسی3133 ،؛ موسوي و کشکولی3130 ،؛ هاشمزاده ،)3131 ،اکثالر لالاحبنظرانالی کاله در
زمینة انتقال پایتخت بحث کردهاند با انتقال کلی مرکز اداري و سیاسی مخال

بودهاند .جمالعبنالدي

نظرهاي آنان به این شرح بوده است :در نظام برنامه ریالزي متمرکالز ،انتقالال پایتخالت یعنالی انتقالال
مشکنت و معینت از پایتخت قدیم به پایتخت جدید ،زیرا در این نالوع برنامالهریالزي وابسالتگی
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کشور به مرکز بسیار زیاد است .از طرفی ،با هزینة باالیی که انتقال پایتخالت دارد ،بایالد بخالش اول
قانون انتقال پایتخت را منتفی و بخش دوم این قانون (سالاماندهی و تمرکززدایالی) را جالایگزین آن
کرد.
ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
ساماندهی تهران
ساماندهی تهران قبل از انقالب

ریشة نخستین اقدامات ساماندهی را میتوان دورة قاجاریه دانست .بهطوري که در این دوره قالانون
شررداري (بلدیه) در سال  3230هجري شمسی تصویب شد و بهعنوان اولالین سالند توسالعة شالرر
ترران منك عمل قرار گرفالت .در دورة پرلالوي اول نیالز اقالداماتی ماننالد نقشالة دگرگالونی ترالران
( ،)3163قانون توسعه و تعریض معابر ( ،)3132آییننامة پیشآمدگی در گالذرها ( ،)3133و قالانون
توسعة معابر ( )3126بهعنوان اقداماتی براي ساماندهی شرر ترران در نظر گرفته شد .بعالد از آن در
سال  3110با تصویب مادة  00قانون شررداريها ،عمنً منك و معیار ساماندهی ،بند  26این مالادة
قانونی قرار گرفت .در این بند به جلوگیري از ایجاد و تأسیس لنایع آالینده و مزاحم اشالاره شالده
است .ازجمله دیگر اقدامات ساماندهی قبل از انقنف در ترران میتوان به مالواردي ماننالد مصالوبة
ممنوعیت احداث لنایع در شعاع  326کیلومتري ترران در سال  ،3100تریالة اولالین طالرح توسالعة
فیایی شرر ترران در سال  3101و تصویب نخستین طرح جامع در سال  3101اشاره کرد .یکی از
الول طرح جامع عبارت بود از انتقال محور شرر و سازماندهی توسعة آن بر مبناي شرقی -غربالی
به سمت کرج .همچنین ،تصویب قانون ممنوعیت نگرداري و عبوردادن دام در محالدودة خالدماتی
پایتخت در سال  3100توسط مجلس شوراي ملالی ،ازجملاله اقالدامات سالاماندهی در شالرر ترالران
است.
ساماندهی بعد از انقالب

در شررداري ترران و مناطق زیرپوشالش آن تالا قبالل از سالال  3103واحالدهایی باله نالام تشالخیص
مزاحمت وجود داشت که رسیدگی به موضوع ساماندهی را در حد رفع مزاحمت از طریق اجالراي
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بند  26مادة  00انجام میداد .در سال  3103همزمان با تحوالت بعد از جنال

و اسالتقرار مالدیریت

نوین در شررداري ترران ،و همچنین تصویبنامة هیئت وزیالران در ایالن سالال در حالوزة خالدمات
شرري شررداري ترران مجموعهاي به نام سازمان سازماندهی و انتقال لنایع مزاحم شالکل گرفالت
(رمیانعلی و سلطانی .)3136 ،در سال  3103همزمان با مطرحشدن موضوع آلودگیهاي لنعتی و
لزوم انتقال لنایع آالیندة مزاحم به خارج از شرر ،هیئت وزیران طرح مطالعات سالاماندهی لالنایع
ترران را تصویب کرده و شررداري ترران از طریق شرکت زادبوم آن را اجرا کرد .ازجمله طرحها و
راهکارهاي ساماندهی ترران میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 طرح حفظ و ساماندهی شهر تهران :این طرح در نگاه به الگوي خطی طرح جالامع  3101وحد جمعیت پیشنراد  0/0میلیون نفري آن ،آن را ناموفق و ناکارآمد برمیشمرد و خالود را ملالزم باله
بازنگري در طرح پیشین و طراحی طرح مطلوف ساماندهی میداند (مرکز مطالعات و برنامالهریالزي
شرر ترران ،3131 ،ص.)23
 مطالعات ساماندهی فرنهاد :این طرح در سال  3110توسط شرکت مرندسان مشالاور فرنرالادتریه شد .این طرح که با هماهنگی شررداري ترران پایان یافت ،در مجمالوع ،فعالیالتهالا را در ساله
دسته تقسیم کرد :خدمات زیرساختی مبتنی بر تأسیسات و تجریالزات شالرري؛ خالدمات رفالاهی و
اجتماعی مبتنی بر زیرساختهاي اجتماعی؛ خدمات فنی – تعمیراتی مبتنی بر تولیدات لنفی.
 برنامة استراتژیک تهران  :31این برنامه نخستین برنامة مدون شررداري در زمینالة ادارة شالررتلقی میشود .محورهاي ششگانهاي که براي طرح در نظر گرفته شده است ،شامل شرر پاك ،شرر
روان ،شرر با هویت ،شرر ایمن ،شرر سبز ،شرر پویا و شرر با بافت سنتی و مدرن بوده است.
 منشور شهر تهران  :5331شوراي اسنمی شرر ترران در اردیبرشت سال  3136این طالرح راارائه داد .این منشور بر پایة سه هدف کلی بر پایالة الالول پایالداري و شالرروندمداري اسالت .ایالن
اهداف شامل تثبیت مدیریت منیبط شرري ،ایجاد نظامی متعادل و پایدار بالر مبنالاي برنامالهریالزي
لحیح و برخاسته از اراده و خواست شرروندان و ایجاد شرر قابل زندگی و پایالدار و تالأمین رفالاه
نسبی شرروندان.
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 طرح مجموعة شهری تهران :مجموعة شرري ترران  32درلالد جغرافیالاي اسالتان را بالا 13شوراي شرر و  32شررستان دربرمیگرفت و باید همة برنامهها و طرحهاي استان از سال  3131باله
بعد ،براساس آن تنظیم شود .اهداف طرح مجموعة شرري ترران به ایالن شالرح اسالت :سالاماندهی
فعالیتها در مجموعة شرري ترران باله منظالور تیالمین توسالعة پایالدار مجموعالة شالرري؛ کالاهش
خسارات اجتماعی ،اقتصادي و زیست محیطی؛ ایجالاد محیطالی قابالل زنالدگی بالراي همالة سالاکنان
مجموعة شرري؛ ایجاد شرایط الزم در مجموعة شرري ترران براي نیل به جایگاه شایسته و ایفالاي
نقش ملی و بینالمللی راهبردهاي طرح؛ کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شرر ترالران و توزیالع
آنها در سایر کانونها جمعیتی مصوف مجموعه؛ ایجاد انسجام و ساماندهی و تجریالز کالانونهالاي
جمعیتی عمدة مجموعه و تقویت ارتباط بین آنها و همچنین ،بازنگري در سیاستها و برنامههالاي
اسکان جمعیت با تأکید بر حل مسئله اسکان غیررسمی.
 برنامة راهبردی شهرداری تهران  :5333این پروژه بر مبناي فرایند برنامهریزي استراتژیک واز طریق تدوین مأموریت با تحلیل ذينفعان انجام گرفته است .مأموریتهالاي مطلالوف شالررداري
ترران در این پروژه عبارت بودهاند از حملونقل پایدار درون و بالرونشالرري ،طالرحهالاي توسالعة
شرري مبتنی بر شاخصهاي توسعة پایدار ،مسکن ،کنترل ساخت وساز شرري ،کاهش آالیندههالاي
زیستمحیطی ،مدیریت زیستمحیطی شرر ،برداشت محیط ،اطنعرسانی ،ایمنالی ،تربیالتبالدنی و
ورز  ،مدیریت اقتصادي شرر ،آراستگی سیماي شرر ،حفظ و توسعة فیاي سبز و دسترسالی باله
کاال و خدمات مورد نیاز.
 برنامة راهبردی ساماندهی صنایع و مشاالل :ابعالاد ایالن برناماله شالامل ایالن مالوارد اسالت:زیست محیطی با اولویت لنایع پاك و کاهش آالیندههاي لنعتی ،ایجاد اشتغال پایدار و مولد براي
شرروندان ،اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی-امنیتی و فناورانه .در چشمانالداز طراحالیشالده ایالن طالرح
ترران شرري است که شرروندان عنوه بر برخورداري از مزایاي لنایع و مشالاغل فعالال ،فالارز از
پیامدهاي زیانبار فعالیتهاي لنفی و لنعتی هستند.
 -طرح جامع تهران :شوراي عالی شررسالازي و معمالاري ایالران در جلساله  3130/3/0برناماله
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راهبردي – ساختاري شرر ترران ،مشرور به طرح جامع را به تصویب نرایی رساند .مرمترین ابعالاد
ساماندهی در طرح جامع  30عبالارتانالد از  .3سالاماندهی و لالیانت از محالدوده و جلالوگیري از
هرگونه گستر

شرر؛  .2ساماندهی و لیانت از حریم پایتخت؛  .1توسعة اجتمالاعی و سالاماندهی

اسکان جمعیت؛  .0بربود و ارتقاي وضعیت و ساماندهی کالبدي شرر ترالران؛  .0تالأمین آف مالورد
نیاز و توسعه و تجریالز شالبکه و تأسیسالات آف و فاضالنف ترالران و سالاماندهی حالالریم و بسالتر
رودخانهها و مسیلها؛  .0ساماندهی و ارتقاي هویت سیما و منظر شرري )طراحی شالرري) ترالران
بهمنظور احیالاي معمالاري و شررسازي ایرانالی -اسالنمی؛  .1تالأمین نیازهالا و سالاماندهی خالدمات
شرري (شکري.)3131 ،
تمرکززدایی در تهران قبل انقالب

رویارویی با مقولة تمرکز در ترران به سالهاي دهة  3106بازمیگردد ،هنگامی که براي نخستینبار
طرح جامعی براي ترران تریه شد .در این طرح سازماندهی مجدد پایتخت مورد توجه قرار گرفت.
پس از آن ،طرح اجرایی ترران در سال  3106تریه شد که با هدف تمرکززدایی از ترران ،گسالتر
پایتخت را به سمت غرف تولیه کرد .در سال  3100در طرح درازمدت آمایش سرزمین که توسط
مرندس مشاور سیتران تریه و تدوین شد ،تولیههالایی بالراي ضالرورت تمرکززدایالی شالرر ترالران
مطرح شده است (وزارت مسکن و شررسازي ،3130 ،ص .)02مرم ترین اقدامات تمرکززدایی قبل
از انقنف عبارت بودند از:
 .3ممنوعیت احداث لنایع در شالعاع  326کیلالومتري ترالران مصالوف هیئالت وزیالران :3100
ممنوعیالالت احالالداث لالالنایع در شالالعاع  326کیلالالومتري ترالالران در دهالالة  3106بالالهمنظالالور
تمرکززدایی ،تعادلبخشی به جمعیت ،توزیع فعالیتها و جلوگیري از بارگذاري بیشازحالد
لنایع در پایتخت به تصویب هیئت وزیران رسید.
 .2قانون معافیتهاي مالیاتی لنعتی مصوف  3100کمیسیون دارایی مجلالس شالوراي ملالی :از
سال  3100به بعد ،با بهکارگیري راهکارهاي تشویقی ،دولت کوشش کرد برخی واحالدهاي
تولیدي را از ترران و حوزه نفوذ آن خارج کند .در سال  3100قانون معافیالتهالاي مالیالاتی
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لنعتی تصویب شد که سعی در تشویق سرمایه گذاري و ایجاد واحدهاي لنعتی در مناطق
کمتر توسعهیافته و محروم کشور داشت .این معافیتها شعاع  326کیلالومتري ترالران و 06
کیلومتري الفران را شامل نمیشد که خود حرکتی براي تمرکززدایی از ایالن کالننشالررها
بهویژه پایتخت بود.
 .1تفویض اختیالار باله مقامالات اسالتانی و شررسالتانی (تمرکززدایالی اداري) و ایجالاد نرادهالاي
تصمیم گیر و قالانون گالذار در اسالتانهالا و شالررها (تمرکززدایالی سیاسالی) :یکالی دیگالر از
راهکارهایی که براي کاستن از تمرکز ترران از سالهاي پیش از انقنف اسنمی دنبال شالده
و به دلیل ساختار دولت و نظام تصمیمگیري کشور راهی دشوار ،طوالنی و کند را نیز پیمود
است ،واگذاري اختیارات به مقامات و مراجع پایینتر از سطح مرکالزي ،ملالی و در سالطوح
استانی (منطقهاي) و شررستانی (محلی) بود .نخستین اقدامهایی که براي واگالذاري امالور از
ترران (پایتخت) به استان ها و مناطق انجام گرفت ،از جنس امور عمرانی و توسالعهاي بالود
که در برنامالة سالوم عمرانالی ،مالادة  31برناماله ،گالامهالاي اولیالة آن برداشالته شالد و بالراي
منطقهايکردن برنامهریزي کشور حرکت کرد .بالر اسالاس مفالاد ایالن برناماله دفالاتر فنالی در
استانها تشکیل شد و تداوم این سیاستها در برنامههاي چرالارم و پالنجم عمرانالی کاله باله
راهاندازي دفاتر برنامهریزي و واگذاري برخی اختیارات تصمیمگیري عمرانی به اسالتانداران
و نرادهاي مدنی وقت (انجمنهاي شالرر ،روسالتا و شررسالتان) انجامیالد ،در واقالع ،اولالین
اقدامهاي اجرایی براي کاستن تمرکز اداري و اجرایی از مرکز محسالوف مالیشالود (وزارت
مسکن و شررسازي ،3130 ،ص.)00
تمرکززدایی در تهران بعد انقالب

بعد از انقنف ،راهکارهاي اجراشده در قبل انقنف مانند ممنوعیت احداث لالنایع در شالعاع 326
کیلالالومتري پیگیالالري و اجالالرا شالالد .همچنالالین ،تالالا سالالال  3103چنالالدین گالالزار

توسالالط سالالازمان

برنامه وبودجه ،شررداري ترران و استانداري ترالران در زمینالة تمرکززدایالی از ترالران تالدوین شالده
است .در سال  3100شوراي عالی اقتصاد طی مصوبه اي ضرورت تمرکززدایی از ترران و شررهاي
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دیگر کشور را متذکر شد .همچنین ،در سال  3103در الیحالة برنامالة توسالعة پالنجسالالة اول

جمروري اسنمی ایران ( )3103-3112و در متن النحی آن بر ضالرورت تمرکززدایالی ترالران و
مرار رشد آن تأکید شد .در برنامة دوم و بهویژه از برنامة سوم توسعه به بعد ،گستر

تمرکززدایالی

بر امور اداري و اجرایی و از طریق غیرمتمرکزکالردن برخالی تصالمیمهالاي توسالعهاي و واگالذاري
اختیارات الزم به مدیریتهاي استانی و محلی ،بهعنوان الول این برنامهها پذیرفته و عملی شد که
در این زمینه ،طراحی و اجراي نظام درآمد -هزینه استان بهعنوان نظام تصمیمگیالري غیرمتمرکالز و
متکی بر منابع و مصرفهالاي اسالتانی شالایان توجاله اسالت (وزارت مسالکن و شررسالازي،3130 ،
ص.)12
شهرهای جدید :شررهاي جدید بعد از انقنف برمبناي مصوبة سال  3100هیئالت وزیالران ،در
راستاي اهدافی به این شرح در ترران ایجاد شد .3 :توزیع مناسب و برنامهریالزيشالدة جمعیالت در
ناحیة شالرري ترالران از نظالر هالدایت سالرریز جمعیالت کالنن شالرر ترالران باله شالررهاي جدیالد؛
 .2تمرکززدایی از کنن شرر ناحیه با انتقال برخی از وظالای

آن باله شالررهاي جدیالد؛  .1پالاالیش

ترران و بربود و ارتقاي معیارهاي زیستی و خدماتی؛  .0جلوگیري از باالرفتن بیرویة قیمت زمالین
و مسکن ،ایجاد نواحی حاشیهنشینی و تخریب اراضی کشاورزي در اطراف ترران (زیالاري،3133 ،
ص.)331-330
انتقال صنایع مصوب  :5333/13/53هیئت وزیران در جلسة  ،3103/1/31بالا توجاله باله الالل
 313قانون اساسی جمروري اسنمی ایران تصویب کرد« :لنایع آلودهکننده و مزاحم محیطزیسالت
شرر ترران (ترران بزر ) و دامداريها و مرغداريهاي داخل محدودة شرر ترران (ترالران بالزر )
براساس طرحهاي تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط زیر تریه میگردند ،به خارج از محدودة شرر

انتقال یابند».
بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی

در این بخش راهکارهاي طراحیشده براي تمرکززدایی از شرر ترران در عرلههاي زیر بررسالی و
تحلیل شده است .3 :منع استقرار فعالیتها در ترران؛  .2انتقالال فعالیالتهالا از ترالران؛  .1تفالویض
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اختیار به مقامات استانی و محلی؛  .0تمرکززدایی سیاسی و ایجاد نرادهاي تصمیمگیالر منطقالهاي و
محلی؛  .0شررهاي جدید.
بررسی سیاستهاي تمرکززدایانه نشان میدهد اینگونه سیاستها در مجموع ،به کاهش تمرکز
فعالیتهاي لنعتی در ترران منجر شده است .براي مثال ،اجراي سیاست منالع احالداث لالنایع در
شعاع  326کیلومتري ترران باعث شده است سرم ترران از تعداد کارگاههاي لنعتی  36نفر کارکن
و بیشتر از  10درلد در سال  3110به  33/0درلد در سال  3136برسد .این نسبت در سال 3136
در مقایسه با سرم  01/00درلدي استان ترالران در سالال  3103نشالان مالیدهالد در فالاللة زمالانی
13ساله ،سرم استان ترران از واحدهاي لنعتی داراي  36نفر کالارکن و بیشالتر  16درلالد کالاهش
یافته است (یاسوري و همکاران ،3131 ،ص .)02البته طی سالهاي گذشته به ویژه بعد از انقالنف،
درخواست هاي متعددي براي استقرار لنایع در این شعاع انجام گرفته که بسالیاري از آنهالا مالورد
موافقت و تصویب قرار گرفته است که آ ار این مصوبه را کمرن

و باعث تراکم بیشتر فعالیتها و

افزایش مشکنت شرر ترران شده است (جدول .)1
جدول  .9اجازة احداث صنایع در شعاع  121کیلومتري تهران از سال  15تا 1333

سال

تعداد

سال

تعداد

سال

تعداد

سال

تعداد

سال

تعداد

سال

تعداد

5313

3

3100

0

3116

1

3110

6

3132

2

3133

3

5313

6

3100

0

3113

0

3111

6

3131

6

3133

-

5331

6

3100

1

3112

2

3113

2

3130

2

3136

-

5335

0

3101

1

3111

1

3113

3

3130

6

3133

-

5331

36

3103

0

3110

3

3136

6

3130

6

3132

-

5333

3

3103

0

3110

6

3133

6

3131

6

3131

-

منبع :محاسبات نگارندگان براساس سامانة قوانین مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسنمی  3103تا .3131

یکی از راهکارهایی که براي کاستن از تمرکز ترران هم در سالهاي پیش از انقالنف و هالم در
سالهاي پس از انقنف پی گرفته شد ،واگذاري اختیارات به مقامات و مراجالع پالایینتالر از سالطح
مرکزي و ملی و در سطوح استانی (منطقهاي) و شررستانی (محلی) بوده است .اینگونه سیاستهالا

بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

09 

و راهکارها که در متون نظري ادارة امور کشور از آنها بهعنوان عدم تمرکز اداري یاد میشالود ،در
ایران سابقهاي طوالنی دارد و به سالهاي انقنف مشروطیت بازمیگردد .میتوان یکی از علل عدم
توفیق اقدامات ازایندست را نبود عزم جدي الزم در دستگاههاي اجرایالی مرکالزي ذيربالط بالراي
واگذاري و واسپاري اینگونه وظای

به دیگر نرادها در سطوح استانی و محلی دانست.

سیاست شررهاي جدید اطراف ترران کاله بالا هالدف تمرکززدایالی و جالذف سالرریز جمعیتالی
کننشرر به وجود آمدند ،بهدلیل عدم کارکردهاي اقتصادي و اجتماعی ،و همچنالین تنالوع شالغلی،
نتوانستند باري از دو

مادرشررهاي اطرافشان بردارند .بالا وجالود موفقیالت نسالبی سیاسالتهالاي

تمرکززدایی ،روند تمرکزگرایی منطقة شرري ترران همواره فزاینده بوده و آ ار ایالن سیاسالتهالا را
کمرن

کرده است .علت این موضوع در منطقة شرري ترالران را بایالد در ابعالاد مسالئلهدار تمرکالز

جستوجو کرد ،جایی که تمرکز اقتصادي بهشدت زیاد است و روندي روبالهجلالو دارد .در واقالع،
این باعث شده است منطقة شرري ترران همچنان جذابیت خالود را بالراي مرالاجران داشالته باشالد.
همچنین ،نکتة مرم دربارة سیاستهاي ساماندهی این اسالت کاله ایالن سیاسالتهالا بایالد باله کمالک
سیاستهاي تمرکززدایی ،خنثی شود به این معنا که سیاستهاي ساماندهی میتوانند زمینه را بالراي
جذابیت ترران در همة عرلهها فراهم کنند .بنابراین ،باید از طریق سیاستهالاي تمرکززدایالی ایالن
حلقة مثبت شکسته شود .در غیر این لورت ،فشار تمرکز منابع و جمعیت بهسوي ترران ،اقدامات
ساماندهی را کمرن

و کما ر میکند.

الگوی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

نتایج بررسی راهکارها ،طرحها و قوانین مطرحشده نشان میدهد این راهکارها چندان نتوانستهانالد
از ابعاد مسئله بکاهند و برخی از آنها با وجود مطالعات قوي ،اجرایی نشدهاند .مرالمتالرین دالیالل
این موضوع به شرح زیر است:
 اجرانشدن دقیق قوانین موجود در این زمینه .از جملة این موارد میتوان باله قالانون احالداثلنایع در شعاع  326کیلومتري ترران اشاره کرد.
 -بی توجری دقیق به ابعاد مسئلهدار تمرکز در ترران .همانطور که در ایالن تحقیالق مشالخص
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شد ابعاد اقتصادي تمرکزگرایی در ترران بسیار بیشتر از سایر ابعاد تمرکزگرایالی اسالت کاله
باید در راهکارهاي آتی در اولویت قرار گیرد.
 نگاه نقطهاي به شرر ترران و درنظرنگرفتن منطقة شرري ترران بالهعنالوان یالک کالل واحالد،یافتهها نشان میدهد جمعیت شرر ترران نسبت باله جمعیالت کالل کشالور در حالال کالاهش
است .این سخن نتیجة نگاه نقطهاي به کننشرر ترران است ،در حالی که جمعیالت منطقالة
شرري ترران نسبت به جمعیت کل کشور در حال افزایش اسالت و تمرکزگرایالی در سالطح
منطقة شرري ترران ،روند فزاینده دارد.
 بی توجه به پیگیري همزمان راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی ،به این لورت که راهبردساماندهی شرري براي مقابله با روند نابرنجار توسعة شرري کننشالرر ترالران ضالروري و
اجتنافناپذیر است .راهبرد ساماندهی بر بربود حملونقالل عمالومی ،الالنح کالاربريهالا و
بهطور کلی ساماندهی مدیریت شرري در ترران تأکید میکند ،اما ا ربخشبودن سیاستها و
راهبردهاي ساماندهی در ترران مستلزم توجه به راهبرد تمرکززدایی است.
در این تحقیق با بهکارگیري یافتههاي بررسی راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایالی از ترالران و
بهکارگیري رو

دلفی ،الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران طراحی میشود .به همین منظالور

ابتدا مرمترین راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران با مطالعة مبانی نظري و پالژوهشهالاي
پیشین استخراج شد (جدول  ،)3سپس ،از طریق رو

دلفی غربالگري قرار گرفالت و مرالمتالرین

راهکارها در قالب الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران مطرح شد.
جدول  .5راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در پژوهشهاي پیشین

راهکار
توسعه و ساماندهی سیستم حملونقل
همگانی
توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در کل
کننشرر

منبع
موسوي و کشکولی ( ،)3130داودي ( ،)3133طرح ساماندهی لنایع و
مشاغل ترران ( ،)3133واحدیان و همکاران ( ،)3136چشمانداز نقش ملی و
فراملی ترران ()3130
طرح جامع ترران ( ،)3130سامتی و همکاران ()3131
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ادامة جدول  .5راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در پژوهشهاي پیشین

راهکار

منبع

کاهش نابرابري فیایی

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131خالوباقري ( ،)3132رضوانی (،)3133
واحدیان و همکاران ()3136

کاهش روند آلودگی

داودي ( ،)3133چشمانداز نقش ملی و فراملی ترران ( ،)3130موسوي و
کشکولی ( ،)3130ابراهیمزاده و همکاران ()3132

حکمروایی خوف شرري

نظریان و رحیمی ( ،)3133رضویان ( ،)3131موحد و همکاران ()3131

جلوگیري از روند توسعة فیزیکی شرر

داودي ( ،)3133طرح جامع ترران ( ،)3130واحدیان و همکاران (،)3136

ساماندهی بافتهاي فرسوده
ساماندهی یکپارچه مجموعة شرري با
الگوي چندمرکزي

کمانرودي کجوري( ،)3132شیخی ( ،)3133طرح تجمیع ،نوسازي و
برسازي بافتهاي فرسودة شررهاي ترران ()3131
طرح جامع ترران ()3130

افزایش روند درآمد پایدار براي

جعفري و همکاران ( ،)3132طرح جامع درآمدهاي پایدار شررداري ترران

شررداري

( ،)3130پورزرندي و همکاران ( ،)3130محمودي و همکاران (.)3136

مشارکت بخش خصولی در تأمین
هزینة طرحهاي توسعة شرري

طرح جامع درآمدهاي پایدار شررداري ترران ()3130

ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی

(مشکینی و همکاران  ،)3136عبودي و همکاران (.)3133

خروج تدریجی فعالیتهاي خدماتی،

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131طرح مجموعه شرري ترران (،)3132

آموزشی ،لنعتی ،کشاورزي و تجاري

یاسوري و همکاران ( ،)3130رضایی و همکاران ( ،)3136ابراهیمزاده و

غیرضروري

همکاران ( ،)3132موسوي و کشکولی ()3130

کاهش تدریجی فعالیتهاي فراشرري

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131طرح جامع ترران ( ،)3130مطالعات

و توزیع آن در منطقة کننشرري

فرادست طرح جامع ترران ()3130

کاهش تدریجی موقعیت ترران در

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131سامتی و همکاران ( ،)3131ابراهیمزاده و

اقتصاد ملی

همکاران ()3132
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ادامة جدول  .5راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در پژوهشهاي پیشین

راهکار

منبع

تمرکز جمعیت و شررهاي جدید

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131زیاري (.)3133

کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در

طرح مجموعه شرري ترران ( ،)3132رضوانی ( ،)3133موسوي و کشکولی

مرکز و توزیع آن در کل منطقة شرري

()3130

تقویت و تجریز کانونهاي اللی

مبنا قرار دادن تحلیل اقتصادي در
سیاستگذاريها
افزایش اختیارات در سطوح استانی و
مجموعة شرري
انتقال وظای

اجرایی وزارتخانهها به
استانها

دانشگاه علم و لنعت ()3131
دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131طرح مجموعه شرري ترران (،)3132
رضایی و همکاران ( ،)3133رضایی و پوراحمد ( ،)3133موسوي و
کشکولی ( ،)3130سامتی و همکاران ( ،)3132رضویان (.)3131
دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131داودي ( ،)3133موسوي و کشکولی
( ،)3130سامتی و همکاران ( ،)3132ابراهیمزاده و همکاران (،)3132
رضویان (.)3131

جذف جمعیت و فعالیت به دیگر
مناطق سرزمین بر پایة طرحهاي

دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131طرح مجموعة شرري ترران (،)3132

مصوف ملی
تمرکززدایی در نظام تصمیمسازي و

رضوانی ( ،)3133چشمانداز نقش ملی و فراملی ترران ( ،)3130ابراهیمزاده

تصمیمگیري

و همکاران ( ،)3132رضویان ()3131

تمرکززدایی از تصديها و امور اجرایی
دولتی
تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین
و اجراي دقیق آن
تحویل اختیارات مدیریتی در
حوزههاي شرري به شررداريها و
مدیریت مجموعة شرري
ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی و منطقة
شرري ترران

سامتی و همکاران ( ،)3131رضویان ()3131
ضوابط ملی طرح آمایش سرزمین
دانشگاه علم و لنعت ( ،)3131رضوانی ( ،)3133سامتی و همکاران
( ،)3131رضویان ()3131
ضوابط ملی طرح آمایش سرزمین ،طرح مجموعه شرري ترران (.)3132
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در پژوهش حاضر رو
دلفی و بخشهاي مختل

دلفی در دو دور اجرا شد .با توجه باله دادههالاي حالالل از دورهالاي
پرسشنامه در هر دور ،شاخصهاي آماري کمینه ،بیشینه ،میانگین ،نمالا و

انحراف معیار محاسبه شد .توزیع پرسشنامه طبق رو

دلفی در دو مرحله انجام گرفالت و در هالر

دور گویههایی که میانگین باالتر از  0را داشتند ،در دور بعدي مطالرح شالدند ،یالا مؤلفالههالایی کاله
میانگین کمتر از  0داشتند ،حذف و در دورهاي بعدي لحاظ نشدند .همچنین ،شاخصهاي اجمالاع
و میزان اتفاقنظر اعیاي پانل دلفی در دورهاي مختل

محاسبه شد (جدول .)3

جدول  .3نتایج دورهاي دلفی ،پرسشنامههاي نظرخواهی از خبرگان

دور اول
بعد

راهکار

میانگین

انحراف
معیار

دور دوم
میانگین

انحراف
معیار

ساماندهی

مدیریت یکپارچة شرري*

0/36

6/03

0/36

6/03

توسعه و ساماندهی سیستم حملونقل همگانی

0/11

6/00

0/36

6/03

توزیع متوازن جمعیت و فعالیت در کل کننشرر

0/11

6/03

0/31

6/10

کاهش نابرابري فیایی

0/21

6/03

0/11

6/03

کاهش روند آلودگی

0/01

6/00

0/01

6/02

حکمروایی خوف شرري

0/01

6/03

0/01

6/03

جلوگیري از روند توسعة فیزیکی شرر

0/36

6/03

0/36

6/03

ساماندهی یکپارچة مجموعة شرري با الگوي چندمرکزي

0/11

6/00

0/11

6/00

ساماندهی بافتهاي فرسوده

0/01

6/02

0/06

6/03

افزایش روند درآمد پایدار براي شررداري

0/31

6/20

0/31

6/20

ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی

0/31

6/10

0/31

6/10

تغییر نظام رفتوآمد در منطقة شرري

0/06

6/01

0/01

6/03
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ادامة جدول  .3نتایج دورهاي دلفی ،پرسشنامههاي نظرخواهی از خبرگان

دور اول
راهکار

بعد

خروج تدریجی فعالیتهاي خدماتی ،آموزشی ،لنعتی،

میانگین

انحراف
معیار

دور دوم
میانگین

انحراف
معیار

0/36

6/03

0/36

6/03

0/11

6/00

0/11

6/00

0/31

6/10

0/31

6/10

0/26

6/00

0/21

6/00

0/21

6/00

0/21

6/00

0/01

6/03

0/11

6/00

0/31

6/10

0/31

6/10

0/36

6/03

0/31

6/10

0/01

6/03

0/01

6/03

0/06

6/03

0/01

6/03

تمرکززدایی در نظام تصمیمسازي و تصمیمگیري

0/31

6/20

0/31

6/20

تمرکززدایی از تصديها و امور اجرایی دولتی

0/01

6/02

0/01

6/02

تکمیل و تصویب طرح آمایش سرزمین و اجراي دقیق آن

0/31

6/10

0/31

6/10

0/11

6/00

0/11

6/00

کشاورزي و تجاري غیرضروري
کاهش تدریجی فعالیتهاي فراشرري و توزیع آن در منطقة
کننشرري
کاهش تدریجی موقعیت ترران در اقتصاد ملی
النح و تقویت راهکارهاي ناموفق و پیگیري و اجراي
دقیق راهکارهاي موفق تمرکززدایی
تقویت و تجریز کانونهاي اللی تمرکز جمعیت و
شررهاي جدید
کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در مرکز و توزیع آن در
تمرکززدایی

کل منطقة شرري
مبناقراردادن تحلیل اقتصادي در سیاستگذاريها و
راهکارهاي تمرکززدایی
افزایش اختیارات در سطوح استانی و مجموعة شرري
انتقال وظای

اجرایی وزارتخانهها به استانها

جذف جمعیت و فعالیت به دیگر مناطق سرزمین بر پایة
طرحهاي مصوف ملی

واگذاري قدرت یا تحویل اختیارات مدیریتی در حوزههاي
شرري به شررداريها و مدیریت مجموعة شرري
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ادامة جدول  .3نتایج دورهاي دلفی ،پرسشنامههاي نظرخواهی از خبرگان

دور اول
بعد

راهکار

میانگین

انحراف
معیار

دور دوم
میانگین

انحراف
معیار

ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی و منطقة شرري ترران

0/06

6/03

0/06

6/03

خصولیسازي و اهتمام به اجراي الل  00قانون اساسی

0/06

6/01

0/01

6/02

تقویت شوراهاي استان ،شررستان ،بخش ،شرر و روستا

0/06

6/03

0/01

6/03

0/01

6/03

0/01

6/00

معافیتهاي مالیاتی براي توزیع متعادل فعالیت در کل
کشور
میانگین انحراف معیار

6/013

6/011

*متغیرهایی که با قلم ایتالیک نشان داده شده است ،حالل از نظر اعیاي پانل دلفی است.

نتایج دورهاي دوگانة دلفی نشان میدهد به دالیل زیر اتفاقنظر میان اعیاي پانل حالل شالده
است و می توان به تکرار دورها پایان داد :ال ) کاهش میانگین انحراف معیالار دور دوم نسالبت باله
دور اول ،میانگین انحراف معیالار از  6/013در دور اول باله  6/011در دور دوم کالاهش یافالت؛ ف)
ضریب هماهنگی کندال براي پاسخ اعیاي پانل در دور دوم  6/163محاسبه شد .با توجه به اینکاله
تعداد اعیاي پانل بیش از  36نفر بود ،این میزان از ضریب کندال کامنً معنادار محسوف میشالود.
همچنین ،از آنجا کاله مقالدار ضالریب همالاهنگی کنالدال در دور دوم ( )6/163نسالبت باله دور اول
( ،)6/011فقط  6/10افزایش یافت و با توجه به اینکه میزان اجمالاع و اتفالاقنظالر اعیالا در دو دور
رشد قابلتوجری را نشان نمیدهد ،میتوان به دورهاي دلفی پایالان داد .اعیالاي پانالل  16راهکالار
ساماندهی و تمرکززدایی ترران کلیدي تشخیص دادند .با توجه به نتایج دلفی ،الگوي سالاماندهی و
تمرکززدایی از ترران بهلورت نمودار ارائه میشود (شالکل  ،)1کاله ترتیالب قرارگیالري راهکارهالا
براساس میزان میانگین آنها در دور دوم دلفی اسالت و راهکارهالایی کاله در ابتالداي نمالودار قالرار
میگیرند اهمیت بیشتري نسبت به مراحل پایینتر دارند.

الگوی تمرکززدایی

الگوی ساماندهی و تمرکززدایی

الگوی ساماندهی

از پایتخت

اقدامات در سطح ملی
منطقة شهری تهران
تمرکززدایی در نظام تصمیمسازي
و تصمیمگیري

افزایش اختیارات در سطوح
استانی و مجموعة شرري

تکمیل و تصویب طرح آمایش
سرزمین و اجراي دقیق آن

انتقال وظای اجرایی
وزارتخانهها به استانها

جذف جمعیت و فعالیت به دیگر
مناطق سرزمین بر پایة طرحهاي
مصوف ملی

تمرکززدایی از تصديها و امور
اجرایی دولتی

خروج تدریجی فعالیتهاي خدماتی ،آموزشی ،لنعتی،
کشاورزي و تجاري غیرضروري

معافیتهاي مالیاتی براي توزیع
متعادل فعالیت در کل کشور

کاهش تدریجی فعالیتهاي فراشرري و توزیع آن در
منطقة کننشرري

تقویت شوراهاي استان،
شررستان ،بخش ،شرر و روستا

واگذاري قدرت یا تحویل اختیارات مدیریتی در حوزههاي
شرري به شررداريها و مدیریت مجموعة شرري

ایجاد تعادل در پرنة سرزمینی و منطقة شرري ترران

کاهش تدریجی موقعیت ترران در اقتصاد ملی

مبناقراردادن تحلیل اقتصادي در سیاستگذاريها و
راهکارهاي تمرکززدایی

کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در مرکز و توزیع آن در
کل منطقة شرري
تقویت و تجریز کانونهاي اللی تمرکز جمعیت و
شررهاي جدید
النح و تقویت راهکارهاي ناموفق و پیگیري و اجراي
دقیق راهکارهاي موفق تمرکززدایی

درهمشکستن چرخة علیت تراکمی مشکنت پایتخت با پیگیري همزمان
راهبردهاي ساماندهی و تمرکززدایی
شکل  .3الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

افزایش روند درآمد پایدار برای
شهرداری
ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی

توسعه و ساماندهی سیستم حملونقل
همگانی
ساماندهی یکپارچة مجموعة شرري با
الگوي چندمرکزي

توزیع متوازنجمعیت و فعالیت در
کل کالنشهر
مدیریت یکپارچة شرري

جلوگیري از روند توسعة فیزیکی شرر

حکمروایی خوف شرري

تغییر نظام رفتوآمد در منطقه شرري

ساماندهی بافتهاي فرسوده

کاهش روند آلودگی

کاهش نابرابري فیایی

ایجاد تعادل فیایی و افزایش کیفیت زندگی و فراهمشدن
زمینة تحقق چشمانداز ترران 3060
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نتیجه
تمرکز تصمیمگیريهاي دولتی و نیز تأ یر فیالایی تمرکالز قالدرت و حکومالت در هالدایت تمرکالز
جمعیت و فعالیت بسیار مؤ ر است .تمرکز یا عدم تمرکز تصالمیمگیالري در سالاختار حکالومتی بالر
سازماندهی فیایی هر کشور ا رگذار است .میتوان ریشة مشکنت کننشرر ترالران را نالوع نظالام
برنامهریزي کشور دانست .کننشرر ترران با توجه به نقش قانونی خود بهعنوان پایتخالت سیاسالی
کشور و نقشهاي دیگري که بهتدریج و در ا ر اعمال سیاستهاي تمرکزگرایالی دولالت ،بالهعنالوان
پایتختهاي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشور بهدست میآورد ،قلب این سیسالتم تمرکزگالرا را
تشکیل می دهد و جریان سرمایه و جمعیت و جز آن به سالمت آن کشالیده مالیشالود .مشالکنت و
مسائل روزافزون ناشی از ادامة این روند باعث بیالان راهکارهالایی ماننالد انتقالال ،الالنحگرایالی و
تمرکززدایی از پایتخت میشود .این تحقیق با جمعبندي و تحلیل نظرهالاي لالاحبنظالران انتقالال
پایتخت ،به این نتیجه میرسد که باید بخش اول قانون «امکانسنجی مرکز اداري و سیاسالی کشالور
و ساماندهی و تمرکززدایی از ترران» ،یعنی انتقال کلی مرکز اداري سیاسی کشور را کنار گذاشت و
سیاستهاي ساماندهی و تمرکززدایی را در دستور کار قرار داد .شروع سیاسالتهالاي تمرکززدایالی
حداقل از پنج دهة پیش تاکنون به لورتهاي گوناگون و با دالیل و استداللهالاي مختلال

آغالاز

شده و در قبال آن راهبردها و سیاستگذاريهاي مختلفی مطرح شده است ،امالا واقعیالتهالا مبالین
وجود روند ادامهدار تمرکزگرایی و مشکنت موجود است که ا ر آن سیاستهالا را کمرنال

کالرده

است .دالیل این عدم موفقیت را میتوان در استمرار تمرکز سیاسی -اداري و تصمیمگیري کشالور،
بخشی نگري به توسعه ،بیتالوجری نسالبی باله منالابع سالطوح محلالی و منطقالهاي و واگالذارنکردن
اختیارات به سطوح محلی و منطقهاي دانست .همچنین ،این تحقیالق باله ایالن نتیجاله مالیرسالد کاله
اجرانکردن دقیق قوانین موجود در راستاي تمرکززدایی و ساماندهی ،بیتوجری به ابعالاد مسالئلهدار
تمرکز ،نگاه نقطهاي به ترران و درنظرنگرفتن منطقة شرري بهعنوان یک کل واحالد ،عالدم پیگیالري
همزمان سیاستهاي ساماندهی و تمرکززدایی و نبود ارادة قالوي بالراي تمرکززدایالی از مرالمتالرین
عوامل شکست تأ یر سیاستهاي تمرکززدایی و ساماندهی در کاستن از ابعاد مسالائل و مشالکنت
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پایتخت است .در این تحقیق با توجه به این یافتهها و جمعبندي از طرحها و راهکارهالاي موجالود
در این زمینه ،الگوي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران بهعنوان پیشنرادي در راستاي مالادة 3قالانون
امکانسنجی انتقال مرکز اداري -سیاسی و ساماندهی و تمرکززدایی از ترران براي کاسالتن از ابعالاد
مسائل و مشکنت طراحی شد .در این الگو با توجه به دالیل مبتنی بر رد گزینالة انتقالال پایتخالت،
ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت در اولویت قالرار مالیگیالرد .همچنالین ،در ایالن الگالو پیگیالري
همزمان سیاستهاي ساماندهی و تمرکززدایی اساس کار قرار میگیرد و راهبردهالاي تمرکززدایالی
در دو سطح ملی و منطقة شرري ترران بیان میشود .بالراي طراحالی ایالن الگالو ،ابتالدا فررسالتی از
مرمترین راهکارهاي ساماندهی و تمرکززدایی از ترران از طریق مبانی نظري و پژوهشهاي پیشین
استخراج شد ،سپس ،از طریق رو

دلفی و نظر اعیالاي پانالل راهکارهالا غربالالگالري شالد و 16

راهکار اللی مورد تأییالد اعیالاي پانالل قالرار گرفالت کاله در زمینالة تمرکززدایالی در سالطح ملالی
راهکارهایی مانند تمرکززدایی در نظام تصمیمسازي و تصمیمگیري و افزایش سالطح اختیالارات در
سطوح استانی و مجموعة شرري و در سطح مجموعة شرري ترران راهکارهالاي کالاهش تالدریجی
موقعیت ترران در اقتصاد ملی و مبناقراردادن تحلیل اقتصادي در سیاستگالذاريهالا و راهکارهالاي
تمرکززدایی ،باالترین میانگین را از نظالر اعیالاي پانالل دلفالی کسالب کردنالد .همچنالین ،در زمینالة
ساماندهی ،راهکارهاي افزایش رونالد درآمالد پایالدار بالراي شالررداري و توزیالع متالوازن جمعیالت،
امکانات و فعالیت در کل کننشرر باالترین میانگین را بهدست آوردند .بهطور کلی میتوان گفالت
وجود ارادة سیاسی قوي براي تمرکززدایی میتواند یکی از مرمترین عوامل بالراي تحقالق مناسالب
سیاستهاي ساماندهی و تمرکززدایی ،و قطع روند فزایندة تمرکز در منطقة شرري ترران باشد.
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منابع و مآخذ
 .3ابالالراهیمزاده ،عیسالالی ،موسالالوي ،میرنجالال

و بالالاقري کشالالکولی ،علالالی ( .)3130بررسالالی میالالزان

تأ یرگذاري جابهجایی برخی از کارکردهاي شالرر ترالران در سالاماندهی وضالعیت پایتخالت در
ایران .فصلنامة ژئوپلیتیک ،سال  ،32شمارة  ،3لفحات .310-300
 .2بانک مرکزي جمروري اسنمی ایران ( .)3130آمار کل ماندة تسرینت و سپردههالاي ریالالی و
ارزي بانالالکهالالا و مؤسسالالة اعتبالالارى توسالالعه بالالهتفکیالالک اسالالتانی ( .)3130-30برگرفتالاله از
.http://www.cbi.ir/simplelist/6068.aspx
 .1برنامة رویداد ( .)3131نظر مخالفان و موافقان انتقال پایتخت .ایران :شبکة

خبر.

 .0پایگاه لوتی ،تصویري و خبري ادارة کل مجلس ( .)3131مخالفان و موافقان انتقالال پایتخالت.
ایران :شبکة اول

سیما.

 .0جعفري ،داود ،باباجانی ،جعفر و کریمی اسبوئی ،سمانه ( .)3132ارزیابی پایداري منابع مالالی و
درآمدي شررداري ترران .فصل نامة اقتصاد و مدیریت شرري ،دورة  ،2شمارة  ،1لفحات -10
.30
 .0چشمانداز نقش ملی و فراملی ترران ( .)3130وزارت مسکن و شررسالازي ،مرکالز مطالعالات و
تحقیقات شررسازي و معماري ایران .مطالعات فرادست طرح جامع ترران
 .1حافظنیا ،محمدرضا ( .)3133جغرافیاي سیاسی ایران .چاپ پنجم .ترران :انتشارات

سمت.

 .3حبیبنژاد ،سالید احمالد ( .)3133بررسالی حقالوقی شالوراهاي اسالنمی شالرر در پرتالو الالول
تمرکززدایی .حقوق اسنمی (فقه و حقوق) ،دورة  ،0شمارة  ،26لفحات .333-312
 .3حسینی داورانی ،سید عباس ( .)3132انتقال پایتخت تنشی براي پالاكکالردن لالورت مسالئله.
ماهنامة تراز ،شمارة  ،33ص.10
 .36حیدري ،مرتیی ( .)3131مخالفان و موافقان انتقال پایتخت .ایالران :برنامالة منالاظره شالبکة اول
سیما.

31

آمایش سرزمین ،دورة  ،8شمارة  ،1بهار و تابستان 1931

 .33خالو باقري ،مردیه ( .)3133رویارویی با نابرابري فیایی ضمن بهکارگیري برنامهریالزي مبتنالی

بر ارتقاي کیفیت زندگی (مورد مطالعه :منطقة  31شرر ترالران) .فصاللنامالة اقتصالاد و مالدیریت
شرري ،دورة  ،3شمارة  ،3لفحات .03-01

 .32دانشگاه تربیت مدرس ( .)3131مجموعه مقاالت همایش تمرکززدایی و ساماندهی

پایتخت.

 .31داودي ،سید مجید ( .)3133امکانسنجی جابه جایی و انتقال مراکز سیاسالی ،اداري و اقتصالادي
پایتخت به خارج از ترران (بررسی مقدماتی موضوع).

ترران.

 .30رضایی ،رحالیم ،تابالدیق ،حسالن اف و قاسالم اوغلالی ،لالالحنقالی ( .)3136بررسالی و تحلیالل
سیاستهاي تمرکززدایی از کننشرر ترران با نگاهی به برنامة پنجم توسعة انتقالال سالازمانهالا
وزارتخانهها و کارمندان از ترران .یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ،ترران ،انجمن جغرافیایی
ایران ،دانشگاه شرید برشتی.

 .30رضوانی ،محمدرضا ( .)3133شرر گریزي و چشمانالداز تمرکززدایالی در شالرر ترالران .نشالریة
مدیریت شرري ،دورة  ،3شمارة  ،20لفحات .03-02
 .30رضویان ،محمدتقی ( .)3131تمرکززدایی در کشالورهاي درحالال توسالعه و ایالران .چالاپ دوم.
ترران :انتشارات

شروین.

 .31رمیان علالی ،فتالاح و ساللطانی ،فاطماله ( .)3133چگالونگی کالاربرد قالوانین و مقالررات بالراي
سامانبخشی لنایع و مشاغل شرر .شرکت ساماندهی لنایع و مشاغل شرر ترران .برگرفتاله از
.http://samandehi.tehran.ir/Default.aspx?tabid=73&language=fa-IR
 .33رهنمایی ،محمدتقی و شاهحسینی ،پروانه ( .)3133فرایند برنامهریزي شالرري در ایالران .چالاپ
نرم .ترران :انتشارات

سمت.

 .33زیاري ،کرامتاله ( .)3133برنامهریزي شررهاي جدید .چاپ دوازده .ترران :انتشارات

سمت.

 .26ساداتی میانایی ،سیدضیا و نعمتی کشالتلی ،رمیالان ( .)3131تحلیالل انتقالال پایتخالت ایالران بالا
استفاده از مدلهاي چندمعیاره .فصلنامالة مطالعالات برنامالهریالزي شالرري ،دورة  ،2شالمارة ،0
لفحات .361-320
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 .23سامتی ،مرتیی ،فرهمند ،شکوفه و موسوي ،مریمالسادات ( .)3131تحلیل ا الرات تمرکززدایالی
مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادالنة منالابع مالالی در اسالتانهالاي ایالران (.)3136-3130
فصلنامة پژوهشهاي اقتصادي ،دورة  ،30شمارة  ،1لفحات .3-22

 .22شکري ،نادر ( .)3131مجموعة قوانین و مقررات مورد عمالل شالررداري ،سالاماندهی لالنایع و
مشاغل .ترران :نشر

شرر.

 .21شکویی ،حسین ( .)3131دیدگاههاي نو در جغرافیاي شرري .چالاپ دوازده ،ترالران :انتشالارات
سمت.

 .20شیخی ،مسعود ( .)3133ساماندهی بافت فرسودة شرري (مطالعة موردي :محلة امالامزاده یحیالی
ترران) .پایاننامة کارشناسی ارشد ،رشتة جغرافیا و برنامهریزي شرري ،دانشگاه

تربیتمعلم.

 .20شیرودي ،مرتیی ( .)3131تمرکز و توسعة سیاسی در تاریخ معالر ایالران (مقایسالة دو مقطالع
مشروطه و انقنف اسنمی) .مطالعات انقنف اسنمی ،دورة  ،0شمارة  ،31لفحات

.03-31

 .20طرح جامع درآمدهاي پایدار و سالایر منالابع مالالی شالررداري ترالران ( .)3130مصالوبة شالوراي
اسنمی شررداري ترران ،معاونت مالی و اداري ،ادارة کل تشخیص و ولول درآمد.
 .21عبودي ،ادریس ،محمالدي ،معصالومه ،بابالامیري ،رنگالین و محمالدي ،چالیمن ( .)3133بررسالی

راهکارهاي ساماندهی سکونتگاههاي غیررسمی در ایران .اولالین همالایش منطقالهاي معمالاري و
شررسازي 26 ،مررماه ،سقز ،مرکز آموز

عالی علمی کاربردي سقز.

 .23قطب علمی جغرافیاي سیاسی ( .)3131همایش بررسی مسئلة انتقال پایتخت .دانشالگاه تربیالت
مدرس.

 .23کمانرودي کجوري ،موسی ( .)3132آسیبها و راهکارهالاي قالانونی -اجرایالی تملالک امالنك
واقع در طرحهاي ساماندهی بافت فرسودة شرر ترران .مدیریت شالرري ،دورة  ،33شالمارة ،13
لفحات .203-200
 .16لطیفی ،غنمرضا و علیرضا ،سامانی ( .)3133ضرورت و چالشهاي تغییالر پایتخالت در ایالران.
نشریة سپرر (سازمان جغرافیایی) ،سال  ،31شمارة  ،16لفحات .03-00
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 .13مجلسی ،فریدون ( .)3133معادلة چندمجرولی انتقال پایتخت .فصلنامة مرندس مشاور ،شالمارة
 ،03ص.0
 .12محمدپور زرندي ،حسین ،هاشمی ،سید مناف و طاهرخالانی ،حبیالبالاله ( .)3130طالرح جالامع
درآمدهاي پایدار شررداري ترران .پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت ،ترران ،گروه پژوهشالی
آریانا.
 .11محمودي ،محمود ،زمردیان ،غنمرضا و آقالایی ،مرتیالی ( .)3136بررسالی عوامالل مربالوط باله

درآمدهاي پایدار شررداري ترران و اولویتبندي آنهالا .مالدیریت شالرري ،دورة  ،3ویالژهناماله،
لفحات .203-210
 .10مرتیوي ،مردي ( .)3132مدیریت محلی و حکمروایی شرري با نگاهی باله سالاختار مالدیریت
شرري ژاپن ،کرة جنوبی ،ترکیه و فرانسه ،ترران .مرکز مطالعالات و برنامالهریالزي شالرر ترالران،
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