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  مقدمھ          
  

  بامعضالت وعوارض مختلفی مواجھکشور شھری بخش موجود دروضعکھ میدانیم ھمانطور      

میتواند ومیباید رویکردی چنین را میطلبد . ای ھمھ جانبھ ودقیق  رویکردی کھ عوارضی. است 

 ھای شھرییگزار سیاستزمینھ در ،کھی ئھابرنامھ ریزیدر، ضروریھای بسیاراساس تجدید نظر

  .، باشد ھستندحال انجام ویا در مسکن تاکنون انجام شدهو

توسعھ بخش شھری کشور، موجب شده دردھھ ھای معاصراقتصادی اجتماعی  گیعقب ماند      

  تداوم افزایش سو، بخش شھری راباوضعیتی کھ ازیک. مختلفی ھمراه گردد مشکالتبا وتحول اش

عوارض گیری وگسترش موجب شکلسوی دیگرواز نموده ، مواجھپیشگفتھ ی  ھانارسائی وکاستی

 »ءطرد « وبالخره »گسیبختگی« ،»حاشیھ نشینی « ، »جدانشینی« :چون  ، دیگریاجتماعی 

  .گردد ،   شھری

شھرھای این ژه درکالنبوی ، جوامع پیرامونی بخش شھریدرورکعوارض وپدیده ھای مذ     

  زیرا،  ندقابل مقایسھ نیست ورھای توسعھ یافتھبخش شھری کش کمیت وکیفیت باازنظر جوامع ،

 »ءطرد« وبویژه » جدانشینی « ، » حاشیھ نشینی«با  ھری کشورھای پیشرفتھ صنعتیبخش ش

 – این جوامعبرخی از، انھم درچنین پدیده ھائی  صورت وجوددر ، هروبرو نبود عمده ای شھری

بنابراین ، براین  . شھرناچیزبوده است ی وکیفی ان نسبت بھ کل جمعیتان کممیز -حداقل تاکنون 



تفاوت میان بخس شھری جوامع پیشرفتھ با بخش َشھری جھان پیرامونی  میگوئیم : ،اساس استکھ 

  .  است » تاریخی ساختاری« تفاوتی 

 وجھ شھرسازی ویا شھرسازانھ بحث گزاردن انرا دارم ، توجھ بھ این نوشتھ قصد بھ انچھ در     

 مذکور عوارضکھ  این جوامعدرایا  ، کنونیی وضعیت شھرھ بیانی دیگردر. ب ست اھ این پدیده

ھ ریزی شھری پی تدوین الگوی شھرسازی وبرناممیباید در ،  روبھ افزایشی دارندابعاد گسترده و

باوجود چنین  ، یا اینکھ؟  ان رفع وتعدیل چنین عوارضی ھدف عمده باشدویژه ای بود کھ در

 تعریف مجددرت با ضرو ،ن مرحلھ ازتوسعھ کشورستکم دراید ،بخش شھریوضعیتی در

تعریفی کھ لحاذ ھمھ ویژگیھای ساختاری  برو ھستیم ؟ گزاری و برنامھ ریزی شھری روسیاست 

قابل  بسیاری ھایاین زمینھ پرسشکھ مالحظھ میگردد درھمانگونھ  وضع موجود را شامل شود .

پاسخ  ، حد توانانب مختلف این مسئلھ دربا طرح جو ، کوشش خواھد شداکنون . ت طرح اس

  . جستجو شودبرای این پرسشھا  ھای مناسبی

   

  چیست؟ طرد شھری     

ی کالنشھرھاعمدتا" اخیری استکھ دردھھ ھای ازجملھ عوارضدرکشورما ،  ، طرد شھری     

اجتماعی ھنگامی بوجود میاید کھ الیھ ھای این مشکل  . شده اندبویژه تھران با ان مواجھ  کشور

نتیجھ را نداشتھ ودرشرایطی قرارمیگیرند ، کھ توان تامین ھزینھ سکونت درشھردر ، کم درامد

   مورد توجھ باشد این استکھ : پدیده این مورد میباید کامال" انچھ در .میشوند »رانده«حاشیھ بھ 

دچار  شھربھ انحاصل ونتیجھ طرد اجتماعی است ؛ بھ ھمان عللی  واقعدرکھ » شھری طرد« 

پدیده ھای دیگری چون قطبی شدن جامعھ ، جدانشینی ، حاشیھ نشینی شھری ومشابھ  ،کھ میشود 

 در اقشار وضعیت اقتصادی اجتماعی پیدایش انعلت اصلی ، طبیعی استکھ . بوجود امده اند  ان

   . میباشد حاشیھ ، جدا نشین ویاطرد شده ازشھر 



ضعیت اقتصادی برجستھ نمودن اھمیت و ؛ فقط استمورد نظربیشترحاضر بحثاما انچھ در      

موضوعی ، ؛ چون بھرحال پرداختن بھ ابعاد اقتصادی اجتماعی ان  یستناجتماعی اقشارمذکور

خواھان اینجا دراما بحثی کھ علوم انسانی مطرح شده ومیشود .  توسط صاحب نظران ،است کھ

 درنتیجھ در و ، یست گزاریھای شھرسیاچگونگی واھمیت این پدیده ھا در، تاثیر طرح ان ھستم

مشخص باید عبارت دیگرھ بکشوراست . در ھای شھریبرنامھ ریزی الگوھای بکارگرفتھ شده در

 واھمیتی، تاثیر چھ وزنھمذکور عوارضزی شھری چند دھھ گذشتھ تا کنون ، شود ، دربرنامھ ری

وعلت یابی  چھ برداشت ؟داشتھ اند  ھا وانتخاب الگوی برنامھ ریزی شھری ،گزاری سیاستدر

  ؟غالب ورایج بوده است  ھا وتعریف این پدیدهن تبیی رھائی د

  انجام شده کشوردر این زمینھنظریات کارشناسی وتحقیقاتی کھ دراشنائی با جھت  ،ھنگامیکھ      

  نظریھ پردازی ھاومبانی تئوریکی باشد کھ   اساس میبایستعمل درانچھ  ،م ی، بھ جستجو میپرداز

  : مالحظھ میشود مبتنی برانھا انجام شوند ؛ شھرسازیسیاست گزاریھا وھمچنین الگوھای  تدوین

  با مقاالت وپژوھش   »حاشیھ نشینی شھری «ھا مثال" میتوان نسبت بھ برخی ازاین پدیده

مطالب کمتری  »جدانشینی شھری: «ھمچون  درباره سایرپدیده ھا .مواجھ شد  مختلفیی اھ   

کمترین پژوھش ، مقالھ وحتی اظھار  با »طرد شھری «درمورد پدیده ، اما اند ؛  مطرح شده

  !؟  میشویممواجھ نظری 

عمتدا" : قابل مشاھده است ، این استکھ  دراین زمینھ درکشور باره طرح این مقوالتانچھ در    

 انھا اززمعدودی ا بصورتی کھ فقط انھمپرداختھ شده است ؛  این پدیده ھاتوصیف ظاھری  بھ

بفرض تاکنون با نوشتھ واظھارنظری برخوردارند .  ای ھمھ جانبھنسبتا" ءجامعھ شناختیتحلیلی 

دومطلب را یاد اوری باره  ایندر البتھ الزم است! ام  مواجھ نشده» شھریء طرد «تحت عنوان 

نت اینترمورد این مقوالت، محدود بھ مطالبی استکھ دریم درھاجستجو :نمایم ؛ نخست اینکھ 

 کاربسیاری از : دوم اینکھ .مھ انداشت چندانی منابع دسترسیبھ سایر. استستجوقابل ج فارسی

 کشور وسایر کشورما وضع موجود بخش شھریدرپدیده ایکھ ، مطرح کنندگان  یا ما  شناسان



خوانده  urban exclusion ویا » طرد شھری«ما مواجھ ھستند ، با مشابھ ھائیکھ با وضعیت

 تحت عنوان  عمدا"ویا سھوا" انرا  - استشھرزاشدن شھروند » طرد « بمعنی ھانچ -میشود

  .مطرح مینمایند  ,, !؟,, سرریز جمعیتیودرعمل جھت دارنادرست 

و  ، ایا نباید پرسید : چرا مسئلھ ایکھ بھ توان مالی با رویکردی واقع گرایانھ بھ این مسئلھ     

 ؟  میدھندبھ فزونی حجم جمعیت شھرحوالھ ی انرا برخ شھروند مربوط است ،جایگاه اجتماعی 

توان مالی اگر!  باشند، حال بھرتعدادی کھ شھرحاشیھ نشینان ویا رانده شدگان از بفرضایا اگر

روانھ شود ، قبل ازاینکھ بسوی شھر ، حاشیھ نشین میشدند ؟! ایا حاشیھ نشینالزمھ را داشتند ، 

ند وایا واقعیت این نیست کھ شھر حاشیھ نبوده است ؟! ازنظر امکانات مالی وجایگاه اجتماعی در

» درحاشیھ بودنش«واقع یھ نشینان میپیوندد درمیاید وبھ جمع حاششھرجابجا شده ھنگامی کھ بھ 

ظاھرمسئلھ با مشاھده  ایا بھ سبب نادیده گرفتن واقعیت مذکور نیست ، کھ !؟ میگردد  ھویدا

یا ,,  و حد ,,گسترش ,,بیش از ,,بی رویھ ,, ھای بھ علل بی پایھ ای چون مھاجرت مشکل را 

حوالھ  ,,سرریز جمعیتی ,, بھ عنوان واقعا" بی پایھ ای چوندر نتیجھ شھرنشینی شتابان ,, و

مسئلھ افزایش ,,  !درکارنیست  ,,سرریزی,, ھمانگونھ کھ مشاھده میشود ، درواقع   میدھیم !؟

مبتنی بر  جھت دار نباشند ، اگر ائی ھستند کھاینھا برداشت ھ ؛بیش ازحد جمعیت ,,ھم نیست 

ماندن خالی ، واقع در ، طرد ازشھرویا حاشیھ نشینی علت اصلی. مسئلھ ھستند »ظاھر«توجھ بھ 

چون  ؛است نبوده مقدور برایشان اینبیش از، بیش ازحد کیسھ اقشاری است کھ ، ماندن درشھر

برخی  ، بھ احتمال زیاد ، اکنوننیست !  ینھ ھای اقامت درشھرکافیدرامد شان برای پرداخت ھز

چون این فزونی موجب  !است بعلت افزایش جمعیت شھراین مسئلھ ھم  : خواھند نمودادعا 

 ، در شدهشھرضروری برای اقامت درامکانات گرانی مسکن وسایرنتیجھ ودرتقاضا  افزایش

کھ خواھند ورزید برداشت تاکید  براین انھابنابراین  .بھ حاشیھ رانده میشوند امد نتیجھ اقشارکم در

وضع  ویژگیھای ساختاری  کمی توجھ بھ با اما علت ھمان افزایش جمعیت است !حال ، بھر



انچھ معلول با سطحی نگری ، میابیم ، بازھم درموجود وشرایط اقتصادی اجتماعی شھروندان ، 

  ! میگرددبصورت علت ارائھ  ،جریان است روندھای در

رانده شدن ازروی است ؛ موجب » اجتماعی دءطر«در واقع نتیجھ وحاصل طرد شھری کھ       

 تامین  توان مالی نیا، بیش از کھجامعھ شھری استاقشاری از شھر، ءحاشیھواقامت در ، ناچاری

 امامیباشد ، دارای امکانات ماندن این اقشارشھریعنی درواقع  .را ندارندشھردر ھای ماندنھزینھ 

دارای تسھیالت کافی  بلی ممکن است گفتھ شود کھ شھرتامین ھزینھ انرا ندارند!؟  انھا توان

شھری الزمھ جھت تامین ھزینھ ھای  چون شھروندان توان مالی چرانیست ؟  آری ، اما نیست !

وبعلت عدم توانائی پدیده ایکھ عارضھ اجتماعی  ، پرسش این استکھ اکنون مربوطھ را ندارند .

,, !جمعیت  زتحت عنوان ,, سرری انرا ؛ چگونھ میتواناست شھروند جتماعی وجایگاه ا مالی

 سرریزدچار » !جا«بعلت کمبود  اش پُرشده ، ظرفیت انباری استکھ ، شھر گوئی!؟ نمودمطرح 

بگفتھ  (حالیکھ بفرض، درشھری چون تھران ، چندصد ھزارانھم در؛  است ؟  شده!!جمعیت

 کھ نیومسک واحد ھای تعداد  !؟مسکونی خالی وجود دارد واحد ھزار)  500تا  300مسئولین 

 کافی است!!؟ ،شھر تھران  حاشیھ نشین کنونی معادل کل جمعیت ویادوملیون نفر ءبرای سکنی

واحد ھای مسکونی خالی را بھ حاشیھ : قصدم این نیست کھ بگویم البتھ  ازاین است ؟واقعیت غیر

و دعوت بھ روبروشدن اصولی با ان  بھ واقعیت مسئلھکھ توجھ بل !؟نشینان شھر واگذارنمائید 

چندین دھھ گذشتھ توسعھ پیش روی ما میبایست ازمرحلھ کھ : درتوجھ بھ این مھم استاست . 

سیاست درمرکز –شھروندان  توان وامکانات اقتصادیتوجھ بھ   –مسئلھ مسکن شھروندان 

ست درصد م اکنون دستکم بیمیبایست ھ ،اگرچنین میبود !اری ھای شھری قرارمیگرفت زگ

در  را مسکن اجتماعی (سوسیال) تشکیل میداد . کشور بخش شھریواحدھای مسکونی موجود در

واقعیت این استکھ چون چنین تسھیالتی را نداریم  ؟ اینصورت ایا با مشکل مسکن مواجھ میشدیم 

ھاجرت ھای بی رویھ و یا ویا درشرایطی نیستیم کھ داشتھ باشیم !! ره افسانھ زده ، مسئلھ را بھ م

  فزونی جمعیت شھری حوالھ میدھیم !   



  

    و شھرسازی  طرد شھری     

پژوھش واھل  ، شھرسازانحب نظران صااکثراین اواخر، در کھپدیده است» طرد شھری«     

اغلب وسعھ را بخود مشغول داشتھ است . بخش شھری ، بویژه کالن شھری ، جوامع درحال ت

جوامع  کالنشھرھای افزایش پدیدھای مذکوردر، حاکی از انجام شدهسالھای اخیررپژوھشھائی کھ د

این جوامع  ءھمھ،شھرھای بویژه کالن ،بخش شھری تقریبا". حال توسعھ استتوسعھ نیافتھ ویا در

مع حاشیھ قریب بھ اتفاق کالنشھرھای این جوااکثردربا عارضھ ھای مورد بحث مواجھ اند . 

دانشگاه در  شھرسازی استاد ،مایکل دیویس. بھمین سبب است کھ استنشینی درحال افزایش 

 planet of  slums    » سیاره الونک نشینان« رابصورتجھان دروضعیت  اینده این، کالیفرنیا

planeta das favelas  توصیف مینماید .  ای و    

قابل وجود پیدیده ھائی مدر شھرسازی ویابرنامھ ریزی شھری ،» نقش«ھنگامیکھ  چگونگی      

بخش ویژگیھای ھرچیز قبل از؛ باید  گرددچون حاشیھ نشینی، طرد شھری وغیره ، مطرح می

  با رعایتانھم ، مختصرمورد توجھ قرارداد . بطوردیگربار را، کشور وضع موجود، در شھری

 عالوه براینیعنی  .کل جھان پیرامونی باشدھمواره  بایداین زمینھ در: مبنی توجھ ما این مھم کھ 

وجوه مشترکی کھ مورد توجھ قرارگیرند ، نمیبایست ژگیھای بخش شھری کشورکلیھ ویمیباید  کھ

     تعیین کننده ،عبارتند از: برخی ازاین ویژگیھای بسیار  .مانندباین جوامع دارند ، ازنظردور

   بخش شھری در تحرک جمعیتی مربوط بھ ویژگیھای --       

 باتوجھ بھ وضعیت این بخش درکل جوامع در ،جامعھ مادر معیت بخش شھریج مورددر      

 کل جمعیت کشورجمعیت بخش شھری درسھم ھم ، میباید گفت : تا چند دھھ دیگر حال توسعھ

ھ ھم اکنون با شتاب منفی مواجکشور معیتباوجود اینکھ رشد جانھم  ؛ حال افزایش خواھد بوددر

    !کشوردرحال کاھش باشد  درصد رشد جمعیتسال است و پیش بینی میشود، سال بھ 



ین جوامع دراکھ  حال توسعھ وپژوھشھای وسیعیبامالحظھ وتوجھ بھ سایرجوامع در  --      

کل جمعیت در سھم جمعیت شھری ، سالھای اخیرانجام شدهدر سازمان مللوھمچنین اسکان بشر

  خواھد گذشت !کشور جمعیت لدر صد ک 90 ازنیمھ دوم سده میالدی حاضر درکشورماھم 

  ، مانند سایرجوامع پیرامونی  ، را جمعیت شھری درجامعھ ماکما کان بخش مھمی از  --     

ویا در درحول کالنشھر کھ جمعیتی. دد دانشھرتشکیل خواھجمعیت حاشیھ نشین ورانده شده از

ومشابھ ان  نشینکپروالونک  ، محقرنشین ،مجازغیربصورت استقرارھای  منطقھ کالن شھری ان

   مکانھائی کھ درعمل ازتسھیالت شھری وسایرامکات مربوطھ بی بھره اند .  .شدخواھند  ساکن

بدو  را ، البتھ عمدتا" کالنشھرھا ،بخش شھری کشوراگراستقرار وسکنی جمعیت در --      

ھد امروزه شواھد نشان مید ؛وغیرمجاز ویا جمعیت شھر وحاشیھ نشین تقسیم نمائیم مجاز بخش

صد رشد حاشیھ نشینان با درصدی چند برابردر ویاجوامع مورد بحث ، بخش غیرمجازاکثردر

حاشیھ  بصورتعمدتا"در این جوامع واقع شھرنشینی در یعنی .است افزایش حالشھردر جمعیت

ھم اکنون  ؛ امارھای مختلفی کھ ارائھ میشود بھ بفرض بھ استناد !است  تحقق حالنشینی در

حساب جمعیت ؟ با این ست !ااشیھ نشین دربخش شھری کشوربین ده تا پانزده ملیون نفرحجمعیت 

ھمھ شواھد حاکی  فراتر رفتھ ،  انصد کل جعیت در 20 ھم اکنون ازحاشیھ نشین بخش شھری 

    .خواھد داشتاین افزایش کماکان ادامھ از این استکھ ، 

بحث دربخش شھری، بویژه  پدیدھای مورداکثرپژوھشھائی کھ دررابطھ با اسیب شناسی  --     

گسترش این  »تشدید«کھ : انجام شده ، موید این واقعیت است، جوامع پیرامونی  یکالن شھر

جوامع پیرامونی ،  وضعیت اقتصادی اجتماعی وسیاسی علل ساختاری مربوط بھپدیدھا عالوه بر

ٌ ت ھمچون دیل ھای ساختاری ،انواع تعمبتنی بر ،نتیجھ اعمال سیاستھای اقتصادی نئو لیبرال  سی ا

    ومشابھ ان بوده است.  » اجماع واشنگتن«توصیھ ھای  بھ

جھان پیرامونی درھای جمعیتی روال جابجائی ،نشان میدھندمعاصری شواھد وپژوھشھا --       

کھ ه است . بگونھ ایبود ، مشابھ تقریبا" عین حالولی در ، کم وبیش دارای مراحل مختلف



جابجائی روستا مھاجرت وھای جمعیتی جابجائی مراحل اولیھدر : کلی میتوان گفتربصورت بسیا

صد کل رپنجاه دمرزازشھری  بخش جمعیتکم وبیش سپس ھنگامی کھ .  شھری عمده است

ھای روستا شھری ازمھاجرت بتدریج بخش شھری جابجائی درونمیزان ، میگذرد  جامعھ جمعیت

؛ میرود فراتر ان ھشتاد درصد،، ازھفتاد  کلازت شھری سھم جمعی،  تا اینکھ ، پیشی میگیرد

تداوم و »شھری طرد«مسئلھ  اعمال نگردد ، اگرسیاستھای مقتضی وکارامدی این مرحلھدر

 وضع موجودازدرصد رشد جمعیت شھرپیش میاید . در ،یھ نشینصد رشد جمعیت حاشدرافزایش 

   ھستیم ! مواجھ وضعیتیچنین با ھم اکنون  –کالنشھرھا در بویژه –بخش شھری ایران در

حال توسعھ ایکھ روند در جوامع یند نیست ، درآچندان خوش  کھھمراه باگرایش مذکور --      

امروزه مشکالت شھری  جوامعی کھ یشتری دارد ،سابقھ بشھرنشینی وتوسعھ ا قتصادی صنعتی 

 : کامال" مسجل شدهابعاد گسترده ای بخود گرفتھ ،  انھادر چون حاشیھ نشینی ویا طرد شھری

 ارداتیوجریان کھ اغلب مبتنی برالگوھای متعارف درھای شھری وبرنامھ ریزی ھاسیاست گزاری

بصورت مزید برعلت وعامل تشدید عوارض نامبره عمل  - این برنامھ ریزی ھا - ھموارهبوده 

بخش شھری  ویژگیھای ساختاریھنگامیکھ  :بدان معنی است عالوه بران، این واقعیت  .ندانموده 

، راه  بھرعلتی انچنان کھ باید در برنامھ ریزی ھای شھری مورد توجھ نیستند جوامع پیرامونی ، 

  خواھد ماند .باز وارداتیالگوھای  کلیشھ اده شدن بھبرای سوق د

  

  عوارض مذکوردرجھت تعدیل ریزی شھری برنامھ  ضروری گامھای      

پس از تجربھ شان بامشکالت مورد بحث مواجھ اند ؛ دراکثرجوامع ایکھ بخش شھریامروزه       

 انجام میشده ، وارداتی کھ برنامھ ریریزی شھری مبتنی برالگوھای اخیرھای ناموفق دھھ ھای 

این   ؟!میدانستند   »طرح «اغلب علل مشکالت را نداشتن  مبتنی براین برداشت  کھ :انھم 

رسازی ، برنامھ ریزی شھری نکھ ازشھبدون ایبسیارمھم مطرح میگردد : وانتظارواقعیت 

؛  باشیمرا داشتھ جامعھ شھری ھای مربوطھ ان انتظار معجزه ورفع ھمھ مشکالت وسیاست گزاری



مرا بھ خیر تو امید  ،  یا اینکھ  ! دنکھ مزید برعلت نباش شتھ باشیمداانتظارومیباید  یممیتوان اما

   !غیر معقولی نیستبیش از حد و یانتظار  نھمیکھ ا !؟ شر مرسان نیست

گام ، پذیرش لزوم تجدید نظر اساسی در برداشتھا واھدافی است کھ در این  نبنابراین ، نخستی     

  بصورت مزید برعلت عمل مینمایند . زمینھ 

  

  درچھ راستائی؟ھا  نظرید تجد     

دست درویا طرحھای شھری  ھدف اصلی تجدید نظرھای پیشنھادی ، رھا نمودن برنامھ ریزی     

اجرا ، از اھداف دستوری ، بھ بن بست رسیده کنونی ، یا اھدافی کھ بوضوح ناکارامدی واشتباه 

از  احداث شھرھای جدید دور انتقال پایتخت ،بودنشان محرز شده است . ایده ھائی نظیر : 

ی تگراسیون نقاط شھرنبجای کمک بھ ا  کالنشھرھا ، ایجاد حریم محدود کننده برای کالن شھر ،

کیلومتری  120 ، انتقال واحدھای تولیدی بھ خارج از شعاعداخل منطقھ کالنشھری با شھراصلی 

  ایده ھای مسئلھ ساز دیگر . . محدوه شھری فعلی وکاستن ازشھر، 

گروه مطالعھ  عبث بودن ان توسط ودراین اواخرنادرستی  : انتقال پایتخت کھ بفرض ، 

   !؟شد  تائیدوزارت مربوطھ نیز

 ت راه و شھرسازی:وزار 

  انتقال پایتخت سیاسی کشور منتفی شد 

و  ھاای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاهجایی پایتخت در مجلس، مصوبهدرنتیجه اصرار طراحان طرح جابه" . . . . 

نھادھای مختلف فرھنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر 

  کند.» سنجیامکان«اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماھه طرح انتقال پایتخت را 

  

ر و دبیری وزیر راه و شھرسازی با حضور رئیسان ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمھوصفحه ٢39نتیجه این تحقیقات 

» امنیت ملی و سیاست خارجی«و نمایندگان کمیسیون » عمران«، »صنایع و معادن«، »شوراھا و امور داخلی کشور«ھای کمیسیون

اور عالی مجلس، رئیس سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تھران، رئیس شورای اسالمی شھر تھران، مش

مقام معظم رھبری در امور نیروھای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمھور و تعدادی از کارشناسان 

رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام ارشد و استادان دانشگاه تھران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی

جایی پایتخت، ھمه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور سوی وزارت راه و شھرسازی در خصوص جابهشده از 

  " اعالم کردند.

   


