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چکيده:
در اين مقاله به بررسي تطبيقي جهتگيریهای برنامهای راهبردی و عملياتي هويتيابي و برندسازی
شهر تهران پرداخته شده است .هدف اين پژوهش ،آسيبشناسي مديريتي هويتيابي و برندسازی
شهر تهران از طريق مقايسه برنامه راهبردی شهر و شورا و برنامه اجرايي شهرداری تهران ميباشد.
اين پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که به روش توصيفي و تحليلي انجام پذيرفته است.
اطالعات مورد نياز اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانهای و اسنادی جمعآوری شده است .بر
اساس يافتههای اين پژوهش ،برنامههای توسعه شهری تهران ،هويتيابي و برندسازی اين شهر را
مورد توجه قراردادهاند ،اما عملکرد اجرايي مديريت شهری ،به داليل زير ،غالباً به تجاریسازی و
افزايش ارزش مبادلهای آن سوق يافته است:
 -1عدم هماهنگي رويکردهای برنامهای ملي و محلي تهران در خصوص فرايند جهانيشدن؛
 -2ساختار متمرکز سياسي و فضايي کشور و عدم شکلگيری حکومت محلي تهران؛
 -3فقدان ظرفيت سازماني مديريت شهری در تحقق اهداف هويتيابي و برندسازی برنامهای شهر
تهران؛
 -4تقدم عملي نوسازی فيزيکي شهر بر توسعه هماهنگ ساير زيرساختهای شهری؛
 -5عدم مدلسازی کاربردی اصول بخشي و موضوعي هويتيابي و برندسازی شهر تهران؛
 -6فقدان رويکرد فضايي در مقياس مديريت محلي تهران.
کلمات کليدی :هويت شهری ،برند شهری ،شهر تهران

 -1استاديار گروه جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشکده علوم جغرافيايي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.

 -1مقدمه
شهرها بهعنوان يک سازمان کالن اجتماعي ،به هويت2بخشي ،برندسازی و بازاريابي دارائيهای مشهود و
نامشهود خود در ابعاد مختلف طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی و مصنوع ميپردازند .برند غالباً
عالمت يا نشان تجاری است که بهمنظور ارزشآفريني ،انحصار و بازاريابي محصوالت بنگاههای توليدی
مورد استفاده قرار ميگيرد .شهرها نيز تالش ميکنند در راستای رقابتپذيری ،از نوعي شهرت يا آوازه
برخوردار شوند که «برند شهری» 3ناميده ميشود .برند شهری مبتني بر آميزهای از هويت تاريخي ،اجتماعي،
اقتصادی ،سياسي ،طبيعي و زيرساختهای فيزيکي است .از اينرو هويت و برند شهری ،عالوه بر وجه عيني،
از وجه ذهني نيز برخور بوده و مقولهای چندوجهي و در کل ،فراوجهي هستند .بههمين دليل برندسازی
شهری را ميتوان بخشي از فرايند هويتبخشي شهر در نظر گرفت و صرفاً به ابعاد تجاری محدود نميشود.
مباحث و مفاهيم مربوط به برندسازی را ميتوان در سوابق علمي متعددی مانند آنهولت،)2002( 4
آشورث و گودال ،)1990( 5آشورث و ووگد ،)1990( 6کاتلر ،)2002( 7النگر ،)2001( 8متاکساز،)2002( 9
متاکساز و کاليوراس ،)2004( 10پورتر 1990( 11و  ،)1998راينيستو ،)2003( 12رتسچيلد ،)1979( 13والداني
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و آنکاراني ( )2006و واندنبرگ15و براون ( )1999جستجو نمود .بطور کلي ،برندسازی بيش از هر چيز در
امتداد کارآفريني و بازاريابي مکان 16قرار ميگيرد .البته بازاريابي مکان در اصل يک ارزش مبادلهای 17است،
در حالي که شهرها قاعدتاً بهدنبال ارزش مبادلهای نيستند؛ بلکه شهرها دارای ارزش بهرهبرداری و استفاده
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ميباشند .به همين دليل ،هويت کليِ منحصر ،جاذب و قابل رقابت هر شهر نيز برند شهری تلقي ميشود و
رويکرد تجاریسازی و مبادلهای صرف در برندسازی ميتواند از آسيبهای آن تلقي شود .توسعه حکمراني
و شکلگيری گرايشهای کارآفريني را ميتوان مهمترين زمينههای بازاريابي مکان و برندسازی شهری
قلمداد نمود .جهانيشدن و توسعه نظامهای شهری و حکومتهای محلي ،روند بازاريابي مکان و برندسازی
2.Identity
3.City Brand
4.Anholt
5.Ashworth and Goodall
6.Ashworth and Voogd
7.Katler
8.Langer
9.Metaxas
10.Metaxas and Kallioras
11.Porter
12.Rainisto
13.Rothschild
14.Valdani and Ankarani
15.Van Den Berg and Baun
16.Place Marketing
17.Exchange Value
18.Use Value

را تسريع کردهاند؛ درپي تغيير ساختار اداره متمرکز شهرها به شيوه مشارکتي ،نقش دولت در سياستگذاری
شهری کاهشيافت و امور کسب و کار با رويکرد رقابتي در حوزه حکمراني شهری واقع شده است.
در هر حال ،هويت و برند شهری پديدهای خلقالساعه و ايستا نيستند ،بلکه در طي فرايند پويايي نظام
حيات اجتماعي يک شهر شکل ميگيرند و تغيير مييابند .پايداری هويت و برند شهری عموماً از طريق
فرايند «نوآوری» 19و «بازساخت» 20که از اصول بنيادين حيات سيستمهای زنده ميباشند محقق ميگردد .از
اينرو پايداری هويت و برند شهری مستلزم پويايي اجتماعي ،فرهنگي و مشارکت شهروندان است .تحقق
اين مهم نيازمند درک متقابل و همکاری مشترک و مستمر مديران شهری و شهروندان ميباشد .به عبارتي
ديگر ،هويتيابي و برندسازی پايدار شهری يک پروژه نيست ،بلکه در فرايندی از توسعه اجتماعي ،فرهنگي
و سياسي فراهم ميآيد .اين فرايند قبل از هر چيز ،مستلزم شناخت و مدلسازی مفهومي و کاربردی اصول و
شاخصهای هويت شهری است .اين اصول و شاخصها را ميتوان به کليه ابعاد مشهود و نامشهود فرهنگي
و تمدني اعم از ارزشها ،باورها ،آداب و رسوم ،معماری ،شهرسازی ،زيرساختهای فيزيکي و محيط
طبيعي تعميم داد .ساماندهي اين عناصر بايد ضمن ابتنا و حفظ اصول بنيادين بومي ،به نوعي مقتضي با روند
فرهنگي و تمدني جديد جهاني نيز تعامل و سازگاری داشته باشند .اين جهتگيری همراه با ارائه خدمات
مناسب ،به توليد فضايي رقيب ،ارتقاء کيفيت زندگي و توسعه پايدار شهری منجر ميشود.
هويتيابي و برندسازی در حوزه مديريت شهری ايران (بهويژه تهران) در چند دهه اخير مورد توجه
مديران ،کارشناسان و برنامهريزان قرارگرفته است .اين روند در حوزه سياستگذاری بيشتر به سمت
هويتسازی و برندسازی کالن و در حوزه اجرا اغلب در جهت تجاریسازی فضاها و افزايش ارزش
مبادلهای کاالها و خدمات شهری سوق يافته است .اين مغايرت بيشتر از ضعف دانش بوميِ هويت محلي و
ساختار و کارکرد شبهمدرنيستي مديريت شهری ايران ناشي شده است؛ مديريت شهری ايران بهرغم
برخورداری از برخي مؤلفههای ساختاری مردمساالری ،کارکرد غالباً متمرکز و ديوانساالرانه داشته و با اصول
و اهداف «حکمراني خوب» 21فاصله دارد (کمانرودی-1384 ،ب ،د ،ج) .فقدان مباني معرفتشناختي ،علمي
و اجرايي مشخص و مستمر ،فقدان الگوها و استانداردی فني و اجرايي کارآمد ،عدم نظام پايش اثربخش و
انتشار نتايج عملکرد ،عدم الگوهای مناسب مشارکت بينسازماني ،فقدان الگوهای کارآمد مشارکت
درونسازماني ،و عدم الگوهای استاندارد و کارآمد مشارکت بخش خصوصي و مدني از جمله آسيبهای
ساختاری مديريت شهری تهران ميباشد (کمانرودی و جنگجو.)1392 ،

19.Innovation
20.Restructuring
21.Good Governance

اين مقاله به بررسي تطبيقي جهتگيریهای برنامهای راهبردی و عملياتي هويتيابي و برندسازی شهری
تهران پرداخته است .در انجام اين پژوهش از اسناد توسعه شهر و اسناد سازماني شورای اسالمي و شهرداری
تهران استفاده شده است .اين پژوهش با هدف آسيبشناسي مديريتي هويتيابي و برندسازی شهری تهران
از طريق مقايسه رويکردهای راهبردی برنامهای شهر و رويکردهای اجرايي مديريت شهری تهران انجام
پذيرفته است .اين پژوهش از نوع پژوهشهای کاربردی است که به روش توصيفي و تحليلي انجام شده
است .اطالعات مورد نياز اين پژوهش به روش مطالعات کتابخانهای و اسنادی جمعآوری شده است.
 -2جايگاه عملکردی شهر و استان تهران
 -1-2جايگاه عملکرد ملی و محلی

شهر تهران بهرغم اجرای سياست تمرکززدايي از دهه  1350تا کنون ،همچنان جايگاه بزرگسری 22شبکه
شهری و نقش راهبری سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و فني کل فضای ملي را بهعهده دارد .بهعنوان
مثال ،اگرچه سهم شهر تهران از جمعيت شهری کشور بهجهت تمرکززدايي و گسترش حومهنشيني در
دهههای  1355تا  1385به ترتيب از  28/6درصد به  22/5درصد 18/4 ،درصد و  16/2درصد کاهش يافت،
اما همچنان در اينخصوص بينظير است .بررسي ميزان ارزش افزوده استاني در توليد ناخالص داخلي طي
سالهای  1380تا  1386نشان ميدهد که استان تهران در سال  1386با سهم  25/45درصدی ،باالترين سهم
از توليد ناخالص داخلي کشور را به خود اختصاص داده است .استان تهران با داشتن سهم  25/12درصدی
در بخش صنعت 41/6 ،درصدی در بخش خدمات 21/9 ،درصدی در بخش ساختمان و  17/4درصدی در
بخش آب ،برق و گاز ،بهترتيب بيشترين سهم ارزش افزوده توليد شده در هر يک از بخشهای مذکور فوق
در کل کشور را در اختيار دارد .از اينرو بخشهای صنعت ،ساختمان و خدمات ،سهم عمده و قابل
مالحظهای در ارزش افزوده توليد شده استان تهران در کل کشور را دارند .بهواسطه شاخصههای اقتصادی و
جايگاه ويژهای که استان تهران در اقتصاد کالن کشور دارد ،ميتوان گفت که اين استان بهتنهايي از يکسوم
قدرت اقتصادی کل کشور برخوردار است (استانداری تهران.)1387 ،
 -2-2جايگاه عملکرد جهانی

سطحبندی و تقسيم کار شهری ،توسعه دولتهای شهری ،توسعه ديپلماسي شهری و توسعه شبکه شهرهای
جهاني و جهانشهرها از جمله ويژگيهای جهاني شدن معاصر است .تعامل ساختاری و عملکردی با نظام
شهرهای جهاني و جهانشهرها در اين دوره ،مستلزم وجود زمينههای سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي و فني در
22.Macrocephaly

کشورها ،از جمله خواست ،اراده و همکاری دولتهای ملي با فرايند جهانيشدن معاصر است .به همين
دليل ،بهرغم اينکه سياستهای توسعه شهر و سازمان مديريت شهری تهران به ارتقای نقش فراملي و
جهاني آن تأکيد دارند ،اين شهر بهجهت ساختار متمرکز سياسي و ساير نارساييهای زيرساختي و روبنايي،
از ورود به فضای جريانها و فرايند جهانيشدن معاصر بازمانده است .اين شهر بهدليل عدم استفاده از برخي
فرصتهای داخلي موجود ،امکان مشارکت و نقشآفريني در فرايند جهانيشدن را بيش از پيش از دست
داده ،بر شاخصهای ناپايداری آن افزوده شده و در محاق آن قرارگرفته است (کمانرودی.)1392 ،
بررسي و رتبهبندی کشورها از حيث وضعيت جهانيشدن نيز نشانگر جايگاه بسيار پايين ايران در
اينخصوص در بين ساير کشورها است .بررسي وضعيت جهانيشدن  72کشور در سال  2007توسط
مؤسسه کرني 23با استفاده از  12شاخص در چهار محور يکپارچگي اقتصادی ،24اتصال تکنولوژيکي،25
ارتباطات شخصي 26و روابط سياسي ،27نشانگر جايگاه ايران از حيث يکپارچگي اقتصادی در رتبه شصت و
پنجم ،از حيث ارتباطات شخصي در رتبه هفتاد و دوم ،از حيث اتصال تکنولوژيکي در رتبه پنجاه و چهارم،
از حيث روابط سياسي در رتبه هفتادم و در کل در رتبه هفتاد و دوم ميباشد ).(Kearney, 2007
 -4جهتگيریهای هويتی و برندسازی شهری تهران
دهساله اخير را ميتوان دوره تجديد و توسعه برنامههای شهر و برنامههای سازماني شورای اسالمي و
شهرداری تهران برشمرد؛ در اين دوره ،طرح جامع تهران با رويکرد جديد (ساختاری-راهبردی) و با
مشارکت دولت ،شورای اسالمي شهر و شهرداری تهران و بهواسطه نهادی مشترک؛ اولين برنامه راهبردی
توسعه شهر تهران توسط شورای اسالمي شهر (چشمانداز )1404؛ و دو برنامه راهبردی و عملياتي ميانمدت
(پنجساله) و يک برنامه راهبردی و عملياتي کوتاهمدت (دوساله) و مجموعهای از راهبردهای توسعه بخشي
(حوزههای مأموريتي) شهرداری تهران تدوين و تصويب شدند .در اين بخش ،برخي جهتگيریهای
هويتيابي و برندسازی شهر تهران از اين برنامهها جهت بررسي و آسيبشناسي مديريتي آنها استخراج و
تدوين شده است .اين جهتگيریها بهگونهای انتخاب شدهاند که کالن بوده و امکان مقايسه محتوايي اسناد
مختلف با هم را ميسر سازند.
 -1-4جهتگيری هويتی و برندسازی شهری تهران در طرح جامع

23.A.T.Kearney
24.Economic Integration
25.Tecnological Connectivity
26.Personal Contact
27.Political Engagement

طرح راهبردی-ساختاری (جامع) توسعه و عمران شهر تهران ( )1386مهمترين سند محلي مالک عمل
توسعه اين شهر بهحساب ميآيد .بررسي اين سند نشانگر حاکميت رويکرد هويتيابي و برندسازی شهری
تهران با تأکيد بر وجه فرهنگي است .چشمانداز توسعه شهر تهران در اين طرح به قرار زير است:
 با اصالت و هويت ايراني-اسالمي، دانشپايه ،هوشمند و جهاني، سرسبز و زيبا ،شاداب و سرزنده با فضاهای عمومي متنوع و گسترده، امن و مقاوم در برابر انواع آسيبها ،مخاطرات و سوانح، پايدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعاليت و فراغت، روان با رفاه عمومي و زيرساختهای مناسب با تعديل نابرابریها و تأمين عادالنه کليه حقوق شهروندی، با عملکردهای ملي و جهاني و با اقتصادی مدرن و مرکزيت امور فرهنگي-پژوهشي و سياسي در سطحکشور و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسيای جنوب غربي.
در اين طرح ،جايگزيني منابع پايدار ،بهويژه با رونق اقتصاد شهری ،جلوگيری از سوداگری و کسب و
کار غيرمولد در مسکن و زمين شهری ،پااليش پهنههای فعاليت کنوني و گسترش عرصههای فعاليت در
محدوده و حريم و مجموعه شهری تهران ،ايجاد مراکز خدماتي-اداری و تجاری با عملکرد جهاني به منظور
ايجاد فضای الزم برای حضور شرکتهای فراملي و خدمات مولد جهاني و بازاريابي و تخصيص فضا برای
جذب بنگاههای بينالمللي فعال در جهان و باالخص کشورهای منطقه ،اسالمي ،آسيايي و جنوب-جنوب
تأمين فضای مورد نياز برای کريدورهای فناوری (پارکهای علمي و فناوری و مراکز خدمات کسب و کار با
استفاده از پهنههای دارای مزيت برای تشکيل شاخههای تخصصي از بنگاههای  (ITو مجتمعهای علمي و
پژوهشي و جايگزيني تدريجي صنايع متوسط و کوچک با فناوری باال و پاک بهجای صنايع بزرگ آالينده و
انبارهای موجود بهعنوان راهبردهای توسعه اقتصادی و رونق فعاليت شهر تهران نامبرده شده است (شورای
عالي شهرسازی و معماری ايران 3 :1386 ،و .)6
 -2-4جهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در سند چشمانداز 1343

سند «چشمانداز و جهتگيریهای راهبردی تهران در افق  »1404شامل  7هدف کالن چشماندازی14 ،
جهتگيری کالن راهبردی ،و چشماندازها و جهتگيریهای راهبردی در  8بخش اقتصاد ،زيرساختها،
مديريت ،امنيت ،حمل و نقل ،محيط زيست ،معماری و بافت شهری و فرهنگي-اجتماعي است .بررسي اين
چشماندازها و جهتگيریها نيز همانند طرح جامع ،نشانگر توجه به هويتيابي و نمادسازی شهری تهران در
تدوين آنها است .بر اساس چشمانداز اقتصادی اين سند ،اقتصاد تهران در افق  1404اقتصادی دانشبنيان با

ويژگيهای اقتصادی يک جهانشهر خواهد بود .تهران با گزينش کسب و کارهای مناسب و سازگار با
چشمانداز خود ،قابليت ايفای نقش محرک توسعه کشور ،بهويژه استانهای همجوار را در قالب يک قطب
اقتصادی دارد .بر اساس اين سند ،اهداف چشماندازی تهران در افق  1404به قرار زير است:
 دستيابي به جايگاه اول صنعت فرهنگي در جهان اسالم (شهر فرهنگ)، اختصاص بيش از  50درصد توليد ناخالص داخلي تهران به فعاليتهای دانشبر و تحکيم زيرساختهایاقتصاد دانشبنيان (شهر دانش)،
 جایگرفتن در فهرست  50شهر برتر دنيا از منظر شاخص کيفيت زندگي (شهر زندگي)، رساندن سرعت متوسط حرکت خودروها به  40کيلومتر در ساعت (شهر روان)، ارتقای ايمني بافتهای شهر تا  7/5ريشتر (شهر ايمن)، کاهش آلودگي هوا تا سطح استانداردهای جهاني (شهر پاک)، حضور در جمع  3شهر برتر منطقه آسيای جنوب غربي از منظر زيرساختهای ( ICTشهر تکنولوژیاطالعات و ارتباطات) (شورای اسالمي شهر تهران.)1386 ،
 -4-4جهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در برنامه پنجساله اول شهرداری

برنامه پنجساله اول شهرداری تهران ( )1387-92در امتداد اسناد راهبردی توسعه شهری و در چهارچوب
مأموريتها و وظايف شهرداری تهران تدوين شده است .در اين برنامه ،تکاليف برنامهای شهرداری تهران در
دو سطح راهبردی و اجرايي و در پنج بخش برنامه راهبردی و الزامات حوزههای ستادی ،برنامه راهبردی
شهرداریهای مناطق ،عمليات اجرايي شهرداریهای مناطق ،نظارت و ارزيابي و اهداف کمي و منابع مصرف
درج شده است .اين برنامه بر اساس چشمانداز ،اهداف ،راهبردها ،طرحهای موضوعي و موضعي طرح جامع
و سند چشمانداز  1404شهر تهران تدوين شده است .در بخش برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادی
معماری ،شهرسازی و مديريت شهری ،برنامههای شهرداری در راستای چشماندازهای زير تنظيم شده است:
 تهران؛ شهری با اصالت و هويت ايراني-اسالمي (شهری برای رشد و تعالي انسان و حيات طيبه)، تهران؛ امالقرای نظام اسالمي ،بسترساز آرمان شهری مهدوی (عج)، تهران؛ با شهرونداني برخوردار از ايمان و معنويت ،فضائل اخالقي ،ارزشهای فرهنگي و روحيه ايثارگری، تهران؛ شهری سالم ،پويا و خانواده بنياد ،با شهرونداني برخوردار از سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي وآيندهنگر ،اميدوار ،ساعي ،کوشا ،مقتدر و مشارکتپذير (شهرداری تهران.)98 -118 :1387 ،
چشمانداز توسعه اقتصادی شهر تهران در بخش برنامه راهبردی و الزامات حوزه ستادی رقابتپذيری و
فضای کسب و کار در اين برنامه بهقرار زير است:

 تهران؛ کالنشهری با عملکردهای ملي و جهاني و با اقتصادی مدرن و مرکزيت امور فرهنگي-پژوهشي وسياسي در سطح کشور ،و حداقل يکي از سه شهر مهم و برتر منطقه آسيايي جنوب غربي،
 تهران؛ شهری پايدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت ،فعاليت و فراغت (همان مرجع). -3-4جهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در برنامه عملياتی ميانمدت شهرداری

هدف اساسي برنامه عملياتي ميانمدت (دوساله) شهرداری تهران ( ،)1390-92شفافسازی فعاليتها و
خدمات ارائه شده توسط شهرداری ،اتصال پروژهها و فعاليتهای هر حوزه مأموريتي به چشمانداز ،راهبردها
و سياستهای اسناد فرادست و سنجشپذيرکردن فعاليتهای واحدهای مختلف شهرداری تهران بوده است.
اين برنامه متناظر با شش حوزه مأموريتي شهرداری تهران شامل حوزه مأمويتي اجتماعي و فرهنگي ،حمل و
نقل و ترافيک ،خدمات شهری ،ايمني و مديريت بحران ،شهرسازی و معماری ،و توسعه و هوشمندسازی
شهری تنظيم شده است .يکي از نوآوریهای اين برنامه برای رفع نياز اتصال اسناد فرادست به بودجه،
سطحبندی پنجگانه آن شامل چشمانداز ،راهبرد ،سياست اجرايي ،برنامه و خدمت اعالم شده است .سه سطح
اول ناظر بر اسناد فرادست (از جمله طرح جامع تهران) و دو سطح آخر ،اتصالدهنده به بودجه است .در اين
برنامه ،شرح نسبتاً مفصلي از مأموريت ،عملکرد ،چشماندازها ،راهبردها ،سياستهای اجرايي و برنامههای
حوزههای ششگانه مأموريتي شهرداری تهران و سيستم و فرايندهای اجرايي آن ارائه شده است .اين برنامه از
حيث چهارچوب و شکل تدوين از برنامه پنجساله اول شهرداری کاملتر و از حيث محتوايي از آن منطقيتر
ميباشد ،اما تفاوت ماهوی و محتوايي اساسي با آن ندارد (شهرداری تهران.)1391 ،
 -5-4جهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در برنامه پنجساله دوم شهرداری

برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران ( )1393-97در امتداد برنامه پنجساله اول ( )1389-92و برنامه عملياتي
ميانمدت شهرداری تهران ( )1390-92در  9فصل شامل کليات برنامه ،احکام حوزه مأموريتي حمل و نقل و
ترافيک ،احکام حوزه مأموريتي حفاظت محيط زيست و خدمات شهری ،احکام حوزه مأموريتي ايمني و
مديريت بحران ،احکام حوزه مأموريتي شهرسازی و معماری ،احکام حوزه مأموريتي اجتماعي و فرهنگي،
احکام حوزه مأموريتي مديريت ،هوشمندسازی و اقتصاد شهری ،احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه ،و
احکام پايش و نظارات بر حسن اجرای برنامه ،و همچنين دو پيوست شامل اهداف کمي حوزههای
مأموريتي و نقشههای برنامه تدوين شده است .بهمنظور هماهنگي بين اجزای مختلف نظام برنامهريزی
شهرداری تهران در سطوح بلندمدت ،ميانمدت و کوتاهمدت ،درختواره اجزای اصلي اين برنامه شامل
چشمانداز ،راهبرد و سياست اجرايي تدوين گرديد .اين درختواره شامل  7چشمانداز 27 ،راهبرد99 ،

سياست اجرايي و  61هدف عملياتي است .چشماندازهای مذکور منطبق بر بندهای چشمانداز طرح جامع
شهر تهران ( )1386است (شهرداری تهران .)1392 ،چشماندازها و راهبردهای اين برنامه و برخي
جهتگيریهای هويتي بخشي آن بهقرار جداول شماره  1و  2ميباشد.
جدول  : 1چشماندازها و راهبردهای برنامه پنجساله عملياتی دوم شهرداری تهران
چشمانداز

تهران؛ شهری با اصالت و هويت
ايراني-اسالمي (شهری برای رشد
و تعالي انسان و حيات طيبه)
تهران؛ شهری دانش پايه ،هوشمند
و جهاني

راهبرد

زيباسازی و هويت بخشي به سيما و منظر شهری
احياء بازنمايي هويت اسالمي-ايراني در معماری و منظر شهر تهران
ترويج فرهنگ اسالمي-ايراني و ارتقای سرمايه فرهنگي و اجتماعي شهروندان
دانشمحور نمودن شهرداری تهران
هوشمندسازی شهرداری و گسترش شبکههای ارتباطي ارائه خدمات به شهروندان
تحول سازماني شهرداری تهران مبتني بر اصول حکمروايي خوب شهری

تهران شهری سرسبز و زيبا ،شاداب

توسعه يکپارچه و متوازن فضای سبز شهری و پيراشهری

و سرزنده با فضاهای عمومي متنوع

ارتقاء سطح بهداشت و محيط زيست شهری

و گسترده
تهران شهری امن و مقاوم در برابر
انواع آسيبها و مقاوم در برابر
مخاطرات و سوانح

سازگاری سيستمها و تسهيالت حمل و نقل با محيط زيست
ارتقای ايمني شهر و شهروندان در برابر سوانح طبيعي و انسانساز
بهبود سيستم ايمني ،آتشنشاني و مديريت بحران
کاربست اصول پدافند غير عامل در شهر تهران
بهسازی ،بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری

تهران شهری پايدار و منسجم با

برنامهمحوری در انتظامبخشي به کالبد و فضای شهری تهران

ساختاری مناسب برای سکونت،

نظارت و کنترل ساخت و ساز

فعاليت و فراغت
تهران؛ کالنشهری با عملکردهای
ملي و جهاني و با اقتصادی مدرن
و مرکزيت امور فرهنگي-پژوهشي
و سياسي در سطح کشور

تحول شهرداری از سازماني خدماتي به نهادی اجتماعي-خدماتي
توسعه عرصههای عمومي و فضاهای فرهنگي شهر تهران در ابعاد بينالمللي ،ملي
و شهری به منظور احيا و تقويت حيات مدني
مشارکت بخش خصوصي دولتي و عمومي در توسعه اقتصادی شهر
تأمين هزينههای توسعه و اداره شهر توسط شهروندان
تقويت حضور و نقش تهران در مجامع بينالمللي و رسيدن به تراز جهاني
مرجع :شهرداری تهران1392 ،

جدول  :2برخی جهتگيریهای هويتی بخشی برنامه پنجساله عملياتی دوم شهرداری تهران
حوزه مأموريت

جهتگيریهای راهبردی

شهرسازی و

انسجام فضائي-کالبدی شهر تهران برای تحقق توسعه پايدار با تأکيد بر زيستپذيری و رقابتپذيری؛

معماری

کمک به تبيين و گسترش هويت اسالمي-ايراني در معماری و منظر شهری؛

بازآفريني سازمان فضائي و اجتماعي شهر بهمنظور هويتمندی و منزلتيابي شهر و شهروندان؛
ارتقاء کيفيت فضايي-کالبدی شهر تهران در مقياسهای مختلف (تک بنا تا شهر و پيرامون) با تکيه بر
هويت غني اسالمي -ايراني به منظور ايفای نقش »امالقری جهان اسالم« در منطقه؛
جهانيشدن تهران و بهرهگيری از الزامات کالبدی ،فرهنگي ،هويتي و اقتصادی الزم برای ارتقاء تهران
در شبکه پايتختها و کالنشهرهای جهاني؛
بسترسازی اقتصادی و شکوفائي فرهنگي-اجتماعي از طريق توجه به عرصهها و فضاهای عمومي؛
برنامهمحوری و تبعيت از برنامههای فرادست ملي ،منطقهای و بهويژه طرح جامع و تفصيلي؛
ارجحيت منافع عمومي ،تأمين حقوق شهروندی و ارتقاء آگاهي شهروندان به حقوق و تکاليف خود؛
ارتقاءکيفيت محيطي و ساماندهي کالبدی و فضايي شهر تهران با اتکا بر ساختارها و بسترهای طبيعي،
هويت ايراني-اسالمي و تاريخي در معماری و منظر شهری.
چابکسازی ،کاهش تصدیگری و حاکميت مديريت کارفرمائي؛
هوشمندسازی شهر و شهرداری با بهرهگيری فناوری نوين جهت تحقق شهر و شهرداری الکترونيک؛
بهرهمندی از بخش خصوصي و نهادهای مردمي در انجام وظايف شهرداری؛
توانمندسازی شهروندان برای ايجاد نهادهای مردمي؛
مبتنيساختن همه اقدامات شهرداری تهران بر پايه مطالعه و پژوهش و توسعه مديريت دانش؛
تأکيد بر نظارت و ارزيابي برنامه و اقدامات؛
مديريت،
هوشمندسازی
و اقتصاد شهری

جذب و نگهداری نيروی انساني در فضای رقابتي؛
ارتقاء سرمايه انساني مديريت شهری شامل دانش ،تخصص ،مهارتها ،ظرفيتها و صالحيتها؛
پيگيری و بازنگری تصويب ،و تثبيت قوانين و مقررات؛
نيل به پايدارسازی درآمدهای شهرداری وتأمين هزينههای توسعه و مديريت شهر توسط شهروندان؛
افزايش کارآمدی ،پاسخگويي ،عدالتمحوری ،اثربخشي و شفافيت در تحول نظام مديريت شهری؛
حضور فعال در فضاهای رقابتي کالنشهرهای جهاني و ارتقاء شاخصهای عملکرد شهر و شهرداری؛
توسعه ديپلماسي شهری و تقويت جايگاه تهران در مجامع بينالمللي و رسيدن به تراز مطلوب جهاني؛
استانداردسازی روشهای انجام کار و تأکيد بر استفاده از تکنولوژیها و روشهای نوين اجرائي؛
مالک قراردادن شاخصهای بهرهوری (مديريت هزينه ،زمان و کيفيت) در تصميمات و اقدامات؛
کمک به حمايت نظاممند از کارآفرينان و مولدين ثروت و اشتغال در شهر.
مرجع :شهرداری تهران1392 ،

 -6-3جهتگيری هويتی و برندسازی شهر تهران در برنامه عملياتی کوتاهمدت (بودجه) شهرداری

سياستها ،طرحها و پروژههای ساالنه شهرداری بهخوبي نشانگر ارتباط و سنخيت اقدامات اجرايي اين
سازمان با برنامههای راهبردی توسعه شهری است .در اينخصوص راهبردهای بخشي ابالغي ،بودجه مصوب
و ابالغي سال  1390و دستورالعمل بودجه سال  1391شهرداری تهران بررسي شده است .راهبردهای بخشي
شهرداری تهران ،نشانگر جهتگيری راهبردی اين سازمان در راستای چشمانداز ،راهبردها و سياستهای

اجرايي برنامههای باالدست با تأکيد بر تحول اداری و توسعه سازماني آن است .اين جهتگيری در مقدمه
دستورالعمل اجرايي بودجه مصوب سال  1390و در متن مقدمه و ماده  1و ماده  2بخشنامه تدوين بودجه
سال  1391نيز مشاهده ميشود .اما تخصيص اعتبارات بين برنامهها نشانگر اولويت و جهتگيری اقدامات به
اصطالح عمراني (اعم از نگهداری و توسعه) در بودجه اين سازمان است .همچنين بخش عمده منابع مربوط
به توسعه هويتي و برندسازی در اين اسناد ،به اقدامات مطالعاتي ،برنامهريزی و طراحي (نه اجرايي) توسط
حوزهها و واحدهای ستادی شهرداری تهران معطوف شده است (شهرداری تهران.)1390 ،
 -3مقايسه جهتگيریهای برنامهای راهبردی و عملياتی توسعه شهری تهران
بطور کلي ،جهتگيریهای کالن برنامههای مورد بررسي در اين پژوهش ،مبتني بر هويتيابي و برندسازی
شهری تهران در ابعاد مختلف طبيعي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،اقتصادی و کالبدی بودهاند .مقايسه
جهتگيریهای اين برنامهها حاکي از همراستايي سلسلهمراتبي آنها با هم است ،با اين تفاوت که اولويت،
حجم و محتوای اقدامات اجرايي با جهتگيریها و اهداف راهبردی برنامهای توسعه هويت و برندسازی
شهری هماهنگي ندارد که در بخش بعدی اين مقاله به آن پرداخته شده است .جهتگيریهای کلي هويت و
برندسازی شهری تهران که وجه مشترک تمامي برنامههای راهبردی و عملياتي مورد بررسي در اين پژوهش
ميباشد را ميتوان در موارد زير برشمرد:
 -1جهتگيری فضايي-عملکردی؛ احراز جايگاه شهر جهاني ،جهانشهری ،ملي و منطقهای؛
 -2جهتگيری سياسي؛ استقالل ،مديريت يکپارچه ،مردمساالری و حکمراني خوب محلي؛
 -3چشمانداز اقتصادی؛ مزيت ،رقابت ،کارآفريني ،مشارکت و توليد کاال و خدمات دانشبنيان و برتر؛
 -4جهتگيری اجتماعي؛ عدالت اجتماعي و برخورداری از رفاه عمومي و خصوصي؛
 -5جهتگيری فرهنگي؛ زيرساختها ،نمادها و هنجارهای فرهنگ اصيل ايراني-اسالمي؛
 -6جهتگيری کالبدی؛ معماری و شهرسازی بومي و زيرساختهای مقاوم و پايدار؛
 -7جهتگيری دانشي-تکنولوژيکي؛ مديريت شهری و شهر دانشپايه ،هوشمند و الکترونيک.
 -5آسيبهای مديريتی هويتيابی و برندسازی شهر تهران
تدوين برنامههای راهبردی توسعه شهر ،شورای اسالمي و شهرداری تهران در دو دهه اخير در نوع خود
بينظير بوده و از اعتبار فني و مديريتي قابل توجهای برخوردار است .اما تحقق اهداف و جهتگيریهای اين
برنامهها مستلزم هماهنگي آنها با رويکردهای راهبردی توسعه ملي از يکسو و واقعگرايي ،پويايي ،قابليت
تعديلپذيری و هماهنگي آنها با برنامهها و اقدامات اجرايي از سوی ديگر ميباشد .ضرورت و نارسايي آن
برنامهها از اين حيث به صراحت در مواضع رسمي سازمان مديريت شهری تهران نيز منعکس شده است.

بطور مثال ،در مقدمه برنامه عملياتي ميانمدت (دوساله) شهرداری تهران ( )1390-92در اينخصوص آمده
است؛ "اين برنامه بهمنظور پرکردن خأل عدم ارتباط برنامههای بلندمدت شهرداری با برنامه کوتاهمدت آن
تدوين شده است .مسأله مهمي که سالها نظام برنامهريزی اين شهرداری را تحت تأثير ميگذاشت ،عدم
ارتباط يا ارتباط ناکافي طرحها و برنامههای تهيهشده برای حوزههای مختلف شهرداری بود؛ بهنحوی که
طرحهای بلندمدت ،اهداف ،الگوها و سياستهای خود را پيش ميبردند و بودجههای ساالنه پروژههايي را
به تصويب ميرساندند که ارتباط منسجمي با اهداف طرحهای فرادست نداشته يا اگر هم ارتباطي وجود
داشته ،بهطور منظم مستند نشده است" (شهرداری تهران .)13 :1391 ،بر اساس اين پژوهش ،آسيبهای
مديريتي هويتيابي و برندسازی شهری تهران را ميتوان بهقرار زير برشمرد:
 -1-5عدم هماهنگی رويکرد برنامهای محلی و ملی تهران در خصوص فرايند جهانیشدن؛ اگرچه چشماندازهای
توسعه برنامهای توسعه شهری تهران از نوع اهداف آرماني ميباشند ،اما هماهنگي کامل با مواضع ملي درباره
جهانيشدن را ندارند .بهگونهای که سياستهای ملي بيشتر بر توسعه تعامالت فرهنگي و اقتصادی منطقهای
و بينالمللي و بدون تأييد اهداف و الزامات جهانيشدن توجه دارند ،در صورتي که در برنامههای توسعه
شهری و مديريت شهری تهران بيشتر به همراستايي با فرايند جهانيشدن و احراز جايگاه شهر جهاني و
جهانشهری آن تأکيد دارند .رويکرد ايدهآلي و تفاوت اين اهداف با جهتگيریهای رسمي توسعه ملي
بهگونهای است که منتهي به بياعتباری اجرايي و وجه شعارين آنها شده است.
 -2-5ساختار متمرکز سياسی و فضايی کشور و عدم شکلگيری حکومت محلی تهران؛ تحقق اهداف چشماندازی،
هويتيابي و برندسازی شهری برنامهای تهران مستلزم شکلگيری حکومت محلي در چهارچوب حکمراني
خوب است .در حالي که ،ساختار سياسي و فضايي متمرکز کشور بهرغم برخي الزامات برنامهای ملي در
چند دهه اخير ،اين امکان و عملکرد مستقل شهر تهران در شبکه شهرهای فراملي را نميدهد .همچنانکه
شهر تهران نه تنها تاکنون بهرغم برخورداری از برخي زمينهها و ظرفيتهای الزم از اين امکان محروم مانده
است ،بلکه بهطور روزافزون شاهد فرسايش و از دست دادن آن قابليتها نيز ميباشد.
 -4-5فقدان ظرفيت کارفرمايی مديريت شهری در تحقق اهداف هويتيابی و برندسازی برنامهای شهر تهران؛ انجام
اقدامات اجرايي برای تحقق اهداف برنامهای راهبردی هويتيابي و برندسازی شهری ،مستلزم تمرکززدايي و
وجود زيرساختهايي چون استانداردها و ابزارهای فراگير فني و اجرايي و منابع مالي و مشابه آن در حوزه
سازماني مديريت شهری تهران در چهارچوب اصول و شاخصهای حکمراني خوب است .عالوه بر اينکه
اين شرايط در مديريت شهری تهران وجود ندارد ،بلکه زمينهها و ظرفيتهای موجود در اينخصوص نيز
امکان تحقق آن اقدامات در افق زماني آن برنامهها را غير واقعي مينمايد (کمانرودی و جنگجو.)1391 ،

 -3-5تقدم عملی نوسازی فيزيکی شهر بر توسعه هماهنگ ساير زيرساختهای شهری؛ خالء الزامات زمينهای درون
و برونسازماني مديريت شهری تهران موجب شد تا هماهنگي برنامهريزیها و ساختاربندی اسناد برنامهای
مديريت شهری تهران بيشتر وجه مکانيکي پيداکرده و از داشتن ارتباط ارگانيک با هم محروم بمانند .بههمين
دليل برنامهها و اقدامات اجرايي مديريت شهری تهران در عمل بيشتر به سمت فعاليتها و پروژههای
بهاصطالح عمراني سوقيافته و از فرصت توانمندسازی و ايجاد ظرفيت توسعه هماهنگ شهری بازمانده
است .مديريت شهری تهران بهجهت محدوديتهای ساختاری درون و برونسازماني و بودجهای ،بيشتر به
نوسازی و تجاریسازی و افزايش ارزش مبادلهای فضاها و ساير داشتههای مادی آن رویآورده است.
 -5-5عدم مدلسازی کاربردی اصول و شاخصهای هويتيابی و برندسازی شهر تهران؛ اقدام اجرايي و تحقق
اهداف برنامهای هويتيابي و برندسازی توسعه شهر تهران ،موکول به تبديل مباني نظری و مفهومي برنامهای
راهبردی آن به اصول و شاخصها و مدلهای کاربردی يا اجرايي است .واقعيت آن است که تاکنون اين
اقدام بهصورت فراگير در هيچيک از حوزههای بخشي توسعه شهری تهران بهعمل نيامده است .اين نارسايي
در حوزههای شهرسازی و معماری و فرهنگي بيش از هر حوزه ديگری مشاهده ميشود.
 -6-5فقدان رويکرد فضايی در مقياس مديريت محلی تهران؛ هويتيابي و برندسازی شهری مستلزم برخورداری و
کاربرد رويکرد فضايي (آمايشي) به شهر و برنامهريزیهای توسعه شهری است .بر اساس اين رويکرد،
برنامهريزی فضايي شهر به عنوان يک انضباط برنامهريزی راهبردی فرابخشي شهری انجام ميپذيرد و کليه
تعامالت محيط دروني با محيطهای دور و نزديک بيروني ،روندها و رويدادهای گذشته ،حال و آينده قطعي
و محتمل آن را در نظر ميگيرد .اين رويکرد در حوزه مديريت شهری (محلي) تهران بهدليل فقدان سابقه
دانشي و فني از يکسو و حاکميت ساختار مديريت بخشي و انطباق حوزههای جغرافيايي برنامهريزی با
مرزهای سياسي و اداری امکانپذير نيست .در اين ساختار ،تکاپوی کسب هويت برای مکانهای مجرد
شهری ،ميسر نميشود.
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