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مقدمه : 
ــت كه براى  ــان دادن اين واقعيت اس هدف اين مقاله كوتاه، نش
دستيابى به چشم اندازهاى ترسيم شده در طرح هاى توسعه شهرى 
از يك سو و نيز حركت در راستاى اهداف و سياست هاى برنامه هاى 
ــوم و چهارم توسعه جمهورى اسالمى ايران براى ايجاد مديريت  س
واحد شهرى، راهى به جز تجهيز اين كالن شهر به سامانه مديريتى 
ــن خود نيازمند  ــد و يكپارچه وجود ندارد و اي ــزى واح و برنامه ري
ــهر  ــاختار و نظام مديريت و برنامه ريزى كالن ش تجديد نظر در س
ــت.  ــاختار حقوقى قانونى اس تهران و بازنگرى، تكميل و تدقيق س
ــام مديريت و  ــر وضعيت موجود نظ ــريع ب ــذا در ابتدا مرورى س ل
ــه ضرورت و الزامات  ــت و در ادام برنامه ريزى تهران خواهيم داش

موجود در اين دو عرصه را مورد بحث قرار خواهيم داد. 

مرور نظام مديريت و برنامه ريزى كالن شهر و شهر تهران
1- مرور جايگاه مديريت و برنامه ريزى منطقه كالن شهرى

ــوى صاحب نظران و  ــه عمل آمده از س ــى هاى ب مجموعه بررس
حرفه مندان در ارتباط با مديريت و برنامه ريزى منطقه كالن شهرى 
ــم ضرورت ها و  ــر على رغ ــه در حال حاض ــت ك ــى از آن اس حاك
ــكالت  ــاى موجود در برخورد با ارائه راه حل براى مش پيچيدگى ه
ــهرهاى كشور)، نظام  ــهرى تهران (و ديگر كالن ش منطقه كالن ش

مديريت يكپارچه اى براى اين كالن شهر وجود ندارد. 
چنانكه «بصيرت» در يك بررسى اجمالى نشان داده است، نظام 
ــهرى  ــهرى وقتى به حكمروايى كالن ش مديريت منطقه كالن ش
ــد يك همكارى  ــد كه بتوان ــاء مى ياب (Urban Governance) ارتق
هدفمند را بين شهردارى ها، عوامل حكومتى در سطوح مختلف و 

ضرورت ها و الزامات برنامه ريزى و مديريت يكپارچه توسعه 

شهر تهران كالن 
كالن شهر تهران نمونه اى از يك نقطه كوچك جمعيتى است كه از زمان آقا محمدخان قاجار 
با اراده سياســى به عنوان پايتخت انتخاب شده و تداوم آن تا به امروز رشدى انفجارى 
داشته و در حال حاضر بيش از 13,000,000 نفر را در هسته مركزى و در منطقه شهرى 
خود جاى داده و در پهنه اى به وسعت بيش از 16,000 كيلومتر مربع عمل مى كند. متناسب 
با اين رشد، مسايل و مشكالت آن نيز از حد يك شهر كوچك و ميانى به يك كالن شهر و 

منطقه  شهرى پيوسته رسيده است. 
بر اين مبنا اگر روزگارى قانون بلديه و انجمن هاى ايالتى و واليتى مى توانست راه حلى نسبى 
براى اداره امور اين شهر باشد، امروز ديگر حتى قانون شهردارى ها واصالحات بعدى آن، 
ضوابط و مقررات طرح هاى شهرى و شهرسازى، آئين نامه ها و مصوبات موردى براى پاسخگويى به مسايل 
روز افزون آن - توأم با پيچيدگى هاى نا عملكردى آن در شرايط تولد، رشد تا بلوغ خود و به ويژه در روند 
حركت به سمت جهانى شدن- پاسخگو نيست. از سوى ديگر مشكالت ساختارى مديريت و برنامه ريزى 
در دو عرصه شهرى و منطقه شهرى آن، عمالً برنامه ريزى، اجرا و نظارت بر طرح هاى توسعه شهرى را 
با چالشى بزرگ مواجه كرده است. مضاف بر اين، تعدد و تفرق نهادها و دستگاه  هاى متولى امر مديريت 
شهرى و تضاد نگرش بخشى- ملى با نگاه منطقه اى – فضايى و محلى، مديريت تهران را هم در عرصه شهر 

و هم منطقه شهرى نا كارامد كرده است. 
اين در شــرايطى است كه تهران به عنوان پايتخت ايران اسالمى از يكسو و به عنوان كالن شهرى مهم و 
تاثير گذار- حداقل در جهان اسالم- از سوى ديگر در كوران جهانى شدن و حركت به سمت تجديد ساختار 
براى تاثير گذارى جدى (جزء شهرهاى جهانى محسوب شدن) نيازمند دگرگونى هاى اساسى و بنيادى در 

عرصه هاى گوناگونى است كه اين مقاله مرورى بر جنبه هايى از آن خواهد داشت. 

محمد شيخى 
دكتراى شهرسازى

تعـدد و تفرق نهادها و 
دستگاه  هاى متولى امر 
مديريت شهرى و تضاد 
نگرش بخشى- ملى با 
نگاه منطقه اى – فضايى 
و محلى، مديريت تهران 
را هم در عرصه شـهر 
و هم منطقه شـهرى 

نا كارامد كرده است. 
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ــيار  نيز بخش خصوصى و نهادهاى جامعه مدنى و مجموعه اى بس
ــگران و عوامل مختلف با زمينه هاى  ــن و نامتجانس از كنش ناهمگ
ــاوت ايجاد كند.  ــا و قابليت هاى قانونى متف ــوع و صالحيت ه متن
ــيار متفاوتى در اين رابطه وجود دارد كه 8  ديدگاه ها و نظريات بس

مورد زير چكيده اى از برخى از آن ها را نشان مى دهد.
چنانكه مالحظه مى شود عليرغم آنكه در 9 مورد از 15 مورد بررسى 
شده مكانيسم هاى قانونمندى در رابطه با اداره و مديريت منطقه شهرى 
وجود دارد؛ اما در بسيارى از كالن شهرها و مناطق رو به گسترش آن ها 
هنوز نظامات برنامه ريزى و مديريت يكپارچه و قانونمندى وجود ندارد 
ــت كه در مقياس جهانى نيز برنامه ريزى و مديريت  واين بدان معناس
كالن شهرها سابقه چندانى ندارد. در عين حال در مواردى چون ونكوور 
ــكو و پاريس بزرگ و حتى مانيل  بزرگ، تورنتوى بزرگ، سانفرانسيس
بزرگ و منطقه كالن شهرى بمبئى با ساختارهاى مديريت منطقه اى 

ويژه خود امور منطقه شهرى را پوشش مى دهند. 

مدل هاى ممكن براى حكمروايى مناطق كالن شهرى
ــعه شهرى و نيازهاى خدماتى پا  گزينه هاى زير، زمانى كه توس
را فراتر از مرزهاى شهردارى و يا ظرفيت هاى خدماتى مى گذارند، 

مورد توجه قرار مى گيرند:
1 الحاق (Annexation) بخش هاى پيرامونى:

 توسعه هاى حومه اى جديد
 نواحى ساخته شده

 (Merger) :يا تلفيق (Amalgamation) 2 ادغام
 شهر و حومه هاى اطراف 

 دو يا چند شهر مجاور
 شهر و شهرستان

3 ايجاد نهادهاى عمومى، هيئت ها و يا موسسات خدمات رسانى 
منطقه اى كه عضويت در آن ها ممكن است داوطلبانه و يا اجبارى 

باشد :
 نهاد، موسسه و يا هيئت واحد داراى اهداف عام (چند منظوره)

ــاى داراى مقاصد خاص (تك منظوره) كه هر  ــا و هيئت ه  نهاده
كدام براى يكى از خدمات ارائه مى شوند. 

4 همكارى و مشاركت براى خدمات رسانى منطقه اى
 بين واحدهاى حكومت محلى

 بين واحدهاى حكومت محلى، ايالت و يا استان
 بين واحدهاى حكومت محلى و موسسات خصوصى

5 ايجاد ساختار دو سطحى حكومت
 با اعضاى منتخب محلى اما منصوب براى سطح باالتر

ــطح (به طور مستقيم و يا غير مستقيم)   همه اعضا در هر دو س
منتخب اند. 

6 تمركز زدايى از قدرت و خدمات
ــطوح كالن حكومت (ايالت و  ــا و وظايف به س ــال كاركرده  انتق

استان)
ــات خدمات رسانى تشكيل   انتقال كاركردها و وظايف به موسس

شده در خارج از واحد حكومت محلى. 
7 خصوصى سازى: انتقال تمامى يا بخشى از كاركردها و وظايف 

موجود در قلمرو شهردارى 
8 عدم اقدام (حفظ وضع موجود)

(برگرفته از: بصيرت،ميثم، 36 و 35 : 1386 )
ــى مقايسه اى جايگاه مجموعه شهرى تهران  هم او در يك بررس
ــه در جدول زير  ــان داده ك ــهر جهان نش ــان 15 كالن ش را در مي

مشاهده مى شود:

وسعتنام قلمرو
(كيلومتر مربع)

قلمروهاى حكومتى
سازوكارهاى اصلى 

منطقه گرايى در اداره 
منطقه كالن شهرى (منطقه 

عملكردى)

توضيحات

    31 شوراى شهر8831منطقه كالن شهرى ملبورن
ــراى كل قلمرو - ــه خاصى ب ــازمان يا موسس س

ــهرى ملبورن وجود ندارد. عمده  منطقه كالن ش
ــيله حكومت ايالت  ــهرى به وس وظايف كالن ش

ويكتوريا انجام مى شود. 

 يك استان 5342ناحيه كالن شهرى استانبول
 يك شهردارى كالن شهرى: استانبول

 چهار شهردارى بخش
 17 شهردارى شهر كوچك

شهردارى كالن شهرى استانبول با ايجاد ناحيه -
شهرى يكپارچه بدون وجود تفرق سياسى اداره 

كالن شهر مركزى منطقه را بر عهده دارد. 

ــد منظوره  21 شهردارى و يك ناحيه انتخاباتى 2878منطقه ونكوور بزرگ ــازمان خدماتى چن س
كالن شهرى

ــازمان خدمات  ــورد بحث س ــازمان م عنوان س
منطقه اى ونكوور بزرگ (GVRD) است
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وسعتنام قلمرو
(كيلومتر مربع)

قلمروهاى حكومتى
سازوكارهاى اصلى 

منطقه گرايى در اداره 
منطقه كالن شهرى (منطقه 

عملكردى)

توضيحات

25 شهردارى7200ناحيه تورنتوى بزرگ
2 شهرستان

ــهرى در قالب ايجاد  حكومت فراش
ــه اى در  ــهردارى منطق ــش ش ش

پيرامون

ــازوكارى براى حكمروايى  در زمان حاضر فاقد س
يكپارچه منطقه عملكردى – يعنى ناحيه تورنتوى 

بزرگ- است، اما سوابقى از آن وجود دارد.

101 شهر و شهردارى 18593ناحيه خليج سانفرانسيسكو
9 شهرستان

صدها واحد يا سازمان خدماتى ويژه

شوراى منطقه اى يكپارچه سازى 
شهر و شهرستان

ــه  اتحادي ــى  گراي ــه  منطق ــازوكار  س ــوان  عن
حكومت هاى محلى ناحيه خليج سانفرانسيسكو 

(ABAG)

منطقه كالن شهرى سئول
يك حكومت كالن شهرى (شهر ويژه 2/986

سئول)
يك كالن شهر 

يك استان

ــطحى از حكومت  ــد نهاد يا س فاق
است كه در آن سياست هاى عمومى 

منطقه مورد توجه قرار گيرد. 

ــه پايتخت زير نظر  ــا كميته مديريت منطق تنه
نخست وزير كره به فعاليت مى پردازد.

مجموعه شهرى تهران (منطقه 
كالن شهرى تهران)

بيش از 40 محدوده شهرى16000
10 شهرستان

ــى و رفع - ــراى منطقه گراي ــازكارى ب تاكنون س
چالش هاى موجود به كار گرفته نشده است. 

6 شركت شهردارى، 13 شوراى 4355منطقه كالن شهرى بمبئى
شهردارى و 982 دهكده

ــعه  توس و  ــزى  برنامه ري ــاد  نه
منطقه اى

نهادى موسوم به نهاد توسعه منطقه كالن شهرى 
بمبئى (MMRDA) به فعاليت مى پردازد

13 شهر (از جمله مانيل و گويزن) و 4 636منطقه كالن شهرى مانيل
ناحيه شهردارى

ــعه  توس و  ــزى  برنامه ري ــاد  نه
منطقه اى

ــازمان ويژه،نهاد توسعه منطقه مانيل  عنوان س
است.

13500ناحيه توكيوى بزرگ
-كالن شهر توكيو و سه استان

ــى  ــاد ويژه اى با وظايف سياس ــون هيچ نه تاكن
 Greater Tokyo) خاص در ارتباط با اين سطح

Area) تعريف نشده است.

ــهرى  كالن ش منطقه  ــدرت  ق
بانكوك

قدرت ادارى كالن شهر بانكوكحكومت منطقه كالن شهرىاستان بانكوك و پنج استان مجاور آن7761
Bangkok Metropoltan Administrion

12000منطقه ايل دوفرانس

8 دپارتمان داراى شوراى عمومى
ــهردارى كه تنها 10  - داراى 1300 ش
شهردارى آن بين 100 تا 200 هزار نفر 

جمعيت دارند

تركيبى از شوراى منطقه اى منتخب 
(حكومت منطقه ايل دو فرانس) و 
فرماندار منطقه كه از سوى حكومت 

مركزى منصوب مى شود.
حكومت منطقه ايل دو فرانس

8382منطقه كالن شهرى لندن
3 منطقه 

50 واحد حكومت محلى مستقر در سه 
منطقه مذكور از جمله حكومت لندن 

بزرگ

حكومت لندن بزرگ با ايجاد يك ناحيه شهرى -
ــى اداره  ــرق سياس ــدون وجود تف ــه ب يكپارچ
ــهر مركزى منطقه – يعنى لندن- را بر  كالن ش

عهده دارد.

پنج شهرستان34523منطقه استكهلم – ماالر
- 62 شهردارى 

شوراى منطقه اى (كميسيون 
منطقه اى) 

ــازمان با كمك مدل كميسيونى مديريت  اين س
ــازمان هاى  ــدگان س ــور نماين ــهرى با حض ش
ــهردارى ها شهرستان ها  خصوصى و عمومى (ش
و دانشگاه ها) منطقه مسئوليت اداره اين منطقه 

را برعهده دارد. 

794قاهره
162 دهدارى، شش شهردارى شهرهاى 

كوچك، و سه فرماندارى
-

ــيم به  فرماندارى قاهره (محافظ القاهره) با تقس
ــهرى داراى ساختارى دو سطحى  23 بخش ش

براى اداره كالن شهر مركزى منطقه است. 
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در رابطه با تهران بزرگ تا اين زمان برنامه ريزى در مقياس منطقه 
ــهرى تنها در قالب طرح مجموعه شهرى (يك دهه گذشته) و نيز  ش
ــاختارى حوزه هاى شهرى (دهه اخير) صورت گرفته كه  طرح هاى س
ــتر مى طلبد. اين گونه طرح  ارزيابى و تحليل دقيق آن ها مجالى بيش
ــته اند به  ــه فايده مندى هاى خود، تاكنون نتوانس ــا عليرغم هم (؟) ه
عنوان «برنامه»اى واحد مجموعه اقدامات بخش هاى دولتى، عمومى و 
خصوصى را يكپارچه نموده، در جهت اهداف توسعه شهرى و منطقه اى 
به كار گيرند. گو اينكه در سرلوحه شرح خدمات و شيوه تهيه آن ها نيز 

چنين هدفى ديده نشده است! 
تهيه اين طرح ها از سوى مهندسين مشاور – معمار- شهرساز و به 
كارفرمايى وزارت مسكن و شهرسازى (دفتر طرح هاى كالبدى شهرى 
ــه اى) صورت گرفته و تا جايى كه نگارنده اطالع دارد، در تهيه  و ناحي
ــتگاهى و بين بخشى ضعيف بوده و  اين «طرح» ها همكارى بين دس
صرفاً در حد جمع آورى اطالعات و نظر خواهى اوليه و يا پاسخگويى به 
هنگام تصويب طرح ها مطرح بوده است! با اين وصف عالوه بر مشكالت 
اين دسته طرح ها از جهت انتگره كردن مجموعه سياست ها واقدامات 
اجرايى بازيگران عرصه منطقه شهرى تهران، ناكارامدى آن ها از جهت 
ــازمان هاى  ــخگويى به نيازهاى روزمره ملموس مردم، نهادها و س پاس

مسئول و درگير در اين محدوده آشكار است. 
در وجه مديريت منطقه كالن شهرى نيز در حال حاضر منطقه شهرى 
تهران فاقد يك نظام مديريت منطقه اى است بلكه در حال حاضر نظام 
تصميم گيرى و مديريت درحوزه ها و مناطق كالن شهرى كشور و از 

جمله تهران در سطوح مختلفى به شرح زير صورت مى گيرد:
ــهر ، دهيارى ها و  ــهردارى ها و شوراى ش 1 سـطح محلى: شامل ش

شوراى روستا
ــامل دستگاه ها و نهادهاى ادارى كه وزارتخانه ها  2 سطح بخشى: ش
ــطح ملى را نمايندگى مى كنند چون سازمان  و بخش هاى خود در س

مسكن و شهرسازى، جهاد كشاورزى، بنياد مسكن، راه و ترابرى، …
ــتاندارى، فرماندارى،  3 سـطح بين بخشـى / پهنـه اى چـون: اس

بخشدارى
ــطوح فوق  ــوى هر يك از س ــاختارى و ماه ــكالت س فارغ از مش
ــكالت جدى را در  نحوه برقرارى ارتباط و تعامل آن ها با يكديگر مش
ــهرى  محدوده هاى بينابينى آن ها ايجاد كرده و در محدوده مناطق ش
ــدان انتظام در زير  ــد پراكندگى مراكز جمعيتى و فعاليتى و فق موج
ساخت هاى توسعه و نيز در ساخت و سازها و كليه فعاليت هاى عمرانى 

شده است. 
چنان چه كاظميان و سعيدى رضوانى اشاره مى كنند: 

"در شرايط فقدان سطح محلى دولت در ايران و حتى نهادى مشابه 
آن، كه بتواند مجموعه مسائل يك محدوده فضايى را به طور يكپارچه و 
جامع مديريت كند، تداخل و تفكيك امور بخشى از امور فضايى مشكل 
آفرين است. در واقع مديريت شهرى اصوالً به عنوان يك سطح و رده 
ــهر به عنوان يك واحد  فضايى مديريت محلى براى اداره همه امور ش

فضايى، مطرح است اما در نظام كالن ادارى– اجرايى كشور چنين طرز 
ــى نسبت به مديريت شهرى و هويت مستقل و مجزاى  تلقى و نگرش
آن وجود ندارد و ساختار اداره بخشى و تمركزگرا امكان چندانى براى 
ــى و افقى ايجاد نكرده  ــتم هاى مديريت فضاي پيدايش و تكوين سيس

است". (كاظميان و سعيدى رضوانى ، 7 و  1381 : 126)
بر اين مبنا عدم تعامل كافى، ناسازگارى و نا همخوانى دستگاه ها و 
نهادهاى بخشى با نهادهاى مديريت فضايى – محلى در سطح نقطه اى 
ــه اى ابعاد پيچيده ترى پيدا  ــهر- ده) بروز كرده و در عرصه منطق (ش
مى كند. حال چنانچه به دليل پيش گفته مديريت منطقه شهرى شكل 
نگيرد، عمالً وظايف بر زمين مانده و يا موازى كارى ها موجب گسترش 
ناهماهنگى و آشفتگى شده و نتيجه آن در قالب بى سامانى در حوزه ها 
ــهرى ضمن آنكه زمينه ساز رانت خوارى بازيگران  و مناطق كالن ش
بخش دولتى، عمومى و خصوصى شده، موجب ضرر و زيان هاى جبران 
ــهر و منطقه شهرى و در نهايت ساكنين آن ها  ناپذير براى توسعه ش

خواهد شد. 
عسگرى و كاظميان به يك نكته مهم و كليدى در اين رابطه اشاره 
ــاش مفهومى تقسيمات كشورى است  كرده اند و آن دوگانگى و اغتش
ــهر و روستا به عنوان يك نقطه داراى تعريف حقوقى و  در جايى كه ش
ــتقل حقوقى و ادارى هستند در حالى كه آن ها به ترتيب  مديريت مس
ــه خود به نوعى پهنه  ــده اند ك ــتان خود قلمداد ش تابع بخش و دهس
ــود را دارند. در اين  ــد و آن ها نيز مديريت هاى خاص خ جغرافيايى ان
حالت شهرها و روستاها با مديريت هاى مستقل خود ارتباط مديريتى 
تعريف شده و هماهنگى با پيرامون خود (در پهنه تعريف شده بخش و 
دهستان) ندارند و اين امر موجب تعارض مديريتى شهر و ده با بخش، 
ــتان و شهرستان شده كه در برخورد با خصلت انتصابى ودولتى  دهس
بودن سطح مديريتى آن ها موجب تشديد تعارض ها شده و كارايى نظام 
مديريت منطقه شهرى را به ويژه در محدوده هاى با تراكم باالى نقاط 
شهرى و روستايى به شدت زير سوال مى برد. (با استفاده از عسگرى و 

كاظميان، 1386 : 21) 
در ادامه مرورى سريع بر وضعيت مديريت وبرنامه ريزى شهر تهران 

خواهيم داشت : 

مرور جايگاه مديريت و برنامه ريزى شهر تهران
1- مرور وضعيت مديريت شهرى تهران

ــهردارى تهران به عنوان يك نهاد عمومى و غير  در حال حاضر ش
ــوراى شهر تهران - منتخب مردم  ــوى ش دولتى كه تا اين زمان از س
ــد- اصلى ترين نهاد مديريت  ــورا كار مى كن انتخاب و تحت نظارت ش
ــود كه به موجب قانون (ماده 55  شهرى شهر تهران محسوب مى ش

قانون شهردارى ها) وظايف زير را بايد تصدى نمايد.
الف- بخش عمرانى

 ايجاد خيابان ها، كوچه ها،ميدان هاى عمومى و به طور كلى 
احداث، اصالح و توسعه معابر شهرى
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ــاد پارك ها، باغ هاى عمومى، پاركينگ هاى عمومى و فضاى   ايج
سبز (فضاى سبز شهرى)؛ 

ــاختمانى و  ــه زباله و نخاله س ــب براى تخلي ــاد محل مناس  ايج
بازيافت؛

 اتخاد تدابير پيشگرى از حوادث، مثال ايجاد سيل بند براى حفظ 
شهر از خطر سيل؛ 

 پيشگيرى از آلودگى محيط زيست؛
 تعمير و نگهدارى از تونل هاى شهرى؛
 حفظ و گسترش فضاى سبز شهرى؛ 

 پيشنهاد اصالح نقشه هاى جامع و هادى شهرها؛
 ايجاد ميدان هاى عمومى براى خريد و فروش ارزاق و دام؛ 

ــاختمان و بناهاى مورد نياز شهر، از قبيل كشتارگاه،   احداث س
آتش نشانى، گورستان ها، پايانه هاى مسافربرى. 

ب- بخش خدماتى
ــد معبر تنظيف انهار عمومى   تنظيف و نگاهدارى معابر و رفع س

و مجارى آبها؛
ــگاه،  ــتى، نوانخانه و پرورش ــات فرهنگى و بهداش  ايجاد موسس
ــتان و نظاير اينها و كمك به اين  ــيرخوارگاه، تيمارس درمانگاه و ش

قبيل موسسات، 
 انجام امور مربوط به متوفيات، 

 تهيه مقررات صنفى و مراقبت در امور اصناف (در شهرهايى كه 
اتحاديه هاى صنفى تشكيل نشده  است)؛

ــاغل مزاحم و مخالف اصول  ــيس اماكن و مش  جلوگيرى از تاس
بهداشت در محدوده شهرها؛ 

 صدور پروانه ساختمانى براى ساختمان هاى احداثى و نظارت بر 
نحوه احداث آن ها. 

ج- بخش امور جارى
ــعه آموزش براى  ــرى از تكدى گرى و توس ــكارى در جلوگي  هم

متكديان
ــيس كتابخانه هاى عمومى، موسسات فرهنگى   همكارى در تاس
و بهداشتى، درمانگاه، بيمارستان، كالس هاى مبارزه با بيسوادى و 

كمك به تربيت بدنى و زندان ها، موزه ها و خانه هاى فرهنگى
 تشريك مساعى در حفظ ابنيه و آثار باستانى

 همكارى در مراقبت و نگاهدارى اطفال بى بضاعت و سرراهى. 
ــت كه اگر  آن  چه در باال آمد چكيده اى از وظايف شهردارى هاس
ــهردارى ها مصوب 1334 را  ــور در ماده 99 قانون ش وظايف مذك
بدان بيفزاييم وظايف شهردارى ها به حريم شهر نيز گسترش يافته 
ــازى» نيز برعهده  ــه جامع حريم شهرس و حتى وظيفه تهيه «نقش

شهردارى قرار گرفته است. 
ــاس آخرين تغييرات مصوب  ــكيالت و ساختار نيز براس از نظر تش
شهردارى تهران در سال 1367 شهردارى تهران داراى 19 سازمان، 35 
ــركت تابعه، 13 واحد ستادى، 15 مركز و دفتر است.  اداره كل، 28 ش
مضاف براين شهردارى هاى مناطق تهران در 22 منطقه زير نظر معاونت 
امور مناطق فعاليت  دارند. كه البته از سال 67 تا كنون تغييراتى نيز در 

ساختار ايجاد شده كه غالبا مصوب نيست. (همان، 555 : 1387) 
بر مبناى تشكيالت مصوب و مالك عمل شهردارى تهران واحدهاى 

سازمانى مصوب به قرار زير است.
1 حوزه دفتر شهردار

2 حوزه معاونت مالى و ادارى

3 حوزه معاونت شهرسازى و معمارى
4 حوزه معاونت هماهنگى و برنامه ريزى
5 حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك

6 حوزه معاونت خدمات شهرى
7 حوزه معاونت امور اجتماعى و فرهنگى 

8 حوزه معاونت امور مناطق
در مناطق شهردارى نيز جز معاونت امور مناطق ساير حوزه ها وجود 

داشته و عمل مى نمايند. 
نگاهى به ليست سازمان ها و شركت هاى وابسته به شهردارى تهران 
حاكى از گستردگى و پيچيدگى وظايف در طول زمان است. (همان : 

  (555 -563
 شركت واحد اتوبوسرانى (1331)

 سازمان بهشت زهرا (1347)
 سازمان حمل و نقل و ترافيك (1353)

 سازمان ميادين ميوه و تره بار و فراورده هاى كشاورزى (1358)
 سازمان تاكسيرانى شهر تهران (1360)

 شركت ساماندهى صنايع و مشاغل شهر (1368)
 شركت كنترل ترافيك شهردارى تهران (1369)
 سازمان مهندسى و عمران شهر تهران (1369)

 سازمان زيبا سازى (1370)
 سازمان بازيافت و تبديل مواد (1370)

 سازمان آمار و اطالعات و خدمات كامپيوترى (1370)
 سازمان پارك ها و فضاى سبز (1370)

 سازمان پايانه هاى مسافرى و پارك سوارها (1371)
 شركت كنترل كيفيت هوا (1372)

 شركت كاال و خدمات شهرى (1372) 
 سازمان فرهنگى – هنرى شهردارى تهران (1375)

 سازمان سردخانه و كشتارگاه شهردارى تهران 
 سازمان سرمايه گذارى و مشاركت هاى مردمى شهر تهران 

چنانكه مالحظه مى شود در طول سال هاى بعد از انقالب و به موازات 
ــترش اندازه (فيزيكى و جمعيتى) و پيچيدگى عملكردى شهر و  گس
كالن شهر تهران، سازمان ها و نهادهاى جديدى در حوزه هاى معاونت 
شهردارى شكل گرفته و هر بار با گسترش هاى بعدى و پيچيده شدن 
ساختار، نهادى جديد و اساسنامه و وظيفه اى جديد؛ با اين همه اما باز 
هم به نظر مى رسد عرصه هاى جديدى چه در هسته مركزى شهر و چه 
در منطقه كالن شهرى وجود دارد كه در قانون شهردارى ها اصالحيه هاى 
مكرر آن بر عهده شهردارى است اما نارسايى هاى ساختارى- تشكيالتى 
و نيز تضاد مذكور در مبحث پيشين (مديريت بخشى- مركزى درمقابل 
ــكالت جدى بودجه اى– مالى و  مديريت فضايى – محلى) توام با مش
اعتبارى از يكسو و فقدان يكپارچگى نظام مديريت شهرى مانع از آن 
ــهرى حتى در مقياس هسته مركزى شهر  بوده است كه مديريت ش

بتواند عملكرد قابل قبولى داشته باشد. 
اين در حالى است كه برابر ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه مقرر 
ــالل يكپارچه نمودن (ادغام، الحاق يا  ــهرى از خ بود مديريت واحد ش
ايجاد نهادهاى جديد) ساختارى – نهادى و حقوقى – قانونى شهردارى 
(حداقل دركالن شهرها) ايجاد شود تا كليه وظايف بر زمين مانده يا به 

عبارت بهتر تعليق شده  را برابر قانون عهده دار  شود. 
تا جايى كه نگارنده به خاطر دارد مقرر بود براى وظايفى كه قرار بود به 
شهردارى ها واگذار شود، ساختار اجرايى و سازمانى و نيز چارچوب هاى 

از نظـر تشـكيالت و 
نيز براساس  سـاختار 
تغييـرات  آخريـن 
شـهردارى  مصـوب 
تهران در سـال 1367 
شهردارى تهران داراى 
19 سـازمان، 35 اداره 
كل، 28 شركت تابعه، 
13 واحد سـتادى، 15 

مركز و دفتر است. 
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حقوقى، مديريتى در طرح هاى مطالعاتى مشخص شود كه حتى آن نيز 
در پيچ و خم بوروكراسى ادارى و مشكالت مالى معطل ماند و به نتيجه 
ــيد. به نحوى كه تا اين زمان وظايفى چون  ــخص و كاربردى نرس مش
تهيه طرح هاى توسعه شهرى در شهرهاى بزرگ، حمايت هاى فردى 
ــار كم درآمد و امثال آن به شهردارى ها واگذار شده  و جامعه اى از اقش
ــكيالت شهردارى ها تحوالتى نسبى ايجاد  و البته به موازات آن در تش
ــهردارى هاى كالن شهرها نيز در اجراى  ــت اما هنوز حتى ش كرده اس
اين ماده قانون برنامه راه به جايى نبرده اند. حتى تنفيذ ماده 136 در 
ــخيص وظايف قابل واگذارى به شهردارى  بندهاى 135 و  136 وتش
ــعه نيز به داليل پيش گفته تغيير  طبق ماده 137 برنامه چهارم توس
جدى را در نظام مديريت شهرى و شهردارى ها به دنبال نداشته است. 

 
 2- مرور وضعيت نظام برنامه ريزى و طرح ريزى شهر تهران

ــعه شهرى از  با توجه به تصويب ضرورت تغيير رويه طرح هاى توس
طرح هاى جامع و تفصيلى به رويكرد راهبردى - ساختارى و شروع آن 
از شهر تهران ونيز تفويض اختيار تهيه طرح به حوزه معاونت شهرسازى 
و معمارى شهردارى تهران و سپس كالن شهرهاى كشور،اكنون حدود 
يك دهه از تهيه طرح هاى مناطق 22 گانه و نيز تفصيلى اين مناطق 
مى گذرد و به جز تغييرات جزيى در ساختار حوزه معاونت، مجموعه اى 
ــه بتواند از پس هدايت، نظارت و  ــى– ادارى و مديريتى) ك (كارشناس
ــكل نگرفته و بلكه با  ــن طرح ها برآيد در بدنه اين حوزه ش كنترل اي
استفاده از مهندسين مشاور بخش خصوصى در اين رابطه راه ميان برى 
انتخاب شد و به هر حال با تالش پى گير برخى مسئولين و به ويژه «نهاد 
نو پاى برنامه ريزى توسعه شهرى تهران » اين طرح ها به سرانجامى – 
نه چنانكه شايد و بايد- رسيدند. اما به گمان نگارنده اين طرح ها عليرغم 

آن كه تجربه جديدى در نظام تهيه طرح هاى توسعه شهرى محسوب 
شده و رويكرد نويى در نوع خود محسوب مى شوند، اما تاكنون از ايجاد 
يكپارچگى در طرح هاى موضعى و موضوعى و هدايت و خط دهى آن ها 
بازمانده اند و حتى حين تهيه و تصويب دستخوش تغييرات اساسى در 
روش، شكل و حتى محتوا و ماهيت شده اند كه خود داليل ساختارى، 
ــاس حتى اين طرح ها به عنوان  نهادى و حقوقى ويژه دارند. بر اين اس
ــت و مادر نتوانسته اند به ايجاد همنواختى طرح هاى  طرح هاى فرادس

توسعه پايين دستى يا موازى كمك موثرى بنمايند. 
ــت كه نه فقط هماهنگى و وفاق بين بخشى بين  اين در حالى اس
دستگاه ها و نهادهاى موثر در عمران و مديريت شهرى در رابطه با اين 
ــت بلكه در درون خود شهردارى نيز برخورد واحد  طرح ها وجود نداش
و هماهنگى با اين طرح ها و نه حتى باور و پذيرش هم سويى با آن ها 

شكل نگرفت. 
ــر حوزه هاى معاونت  ــاى خردتر طرح هايى كه در ديگ در مقياس ه
ــازمان حمل ونقل و ترافيك،  ــهردارى چون سازمان زيبا سازى، س ش
ــازمان پارك ها و فضاى سبز و شركت  ــازمان مهندسى و عمران، س س
ساماندهى صنايع و مشاغل شهر تهيه، تصويب و اجرا مى شود نيز كمتر با 
هم هماهنگ و هم جهت شده و روابط عمودى – افقى ضعيفى دارند. 

در مجموع مى توان گفت كه على رغم همه تالش هاى درخور تقدير 
صورت گرفته هنوز فقدان ساختار و  نهاد واحد تعريف شده مشخص 
از نظر حقوقى و قانونى و متناسب با نظام تهيه، بررسى، تصويب، اجرا 
ــده و  ــهرى مانع از كارامدى آن ها ش ــعه ش و نظارت بر طرح هاى توس
تداوم وضع فعلى تنها به هرزروى منابع كمياب (نيروى انسانى ماهر و 
متخصص، منابع مالى و اعتبارى، …) منجر شده و طرح ها و برنامه هاى 
توسعه شهرى به طور منظم دستخوش تغيير در اساس و بنيان خود 

شده و اثر گذارى آن ها بسيار محدود خواهد شد. 

تا جايى كه نگارنده به 
خاطـر دارد مقـرر بود 
براى وظايفـى كه قرار 
بـه شـهردارى ها  بود 
واگذار شـود، ساختار 
اجرايى و سازمانى و نيز 
چارچوب هاى حقوقى، 
مديريتى در طرح هاى 
مطالعاتى مشخص شود 
كه حتى آن نيز در پيچ 
و خم بوروكراسى ادارى 
و مشكالت مالى معطل 
ماند و به نتيجه مشخص 

و كاربردى نرسيد.

جمع بندى، نتيجه گيرى و طرح پيشنهاد:
با توجه به مباحث فوق و مرورى بودن مقاله حاضر، ضمن تشخيص نياز به برنامه ريزى و مديريت يكپارچه منطقه كالن شهرى تهران، جمع بندى 

و نتيجه گيرى زير قابل طرح است: 

1- ضرورت برنامه ريزى يكپارچه شهر و منطقه شهرى تهران
با توجه به مباحث فوق، پيوستگى هسته مركزى شهر تهران و منطقه شهرى آن ضرورت برنامه ريزى با هم (توأم) شهر و منطقه شهرى را ايجاب 
مى كند. به نحوى كه در يك برنامه واحد، شهر و منطقه تهران كه در يك كنش و واكنش پيوسته، مستمر و گسترده و پيچيده قرار دارند با هم 
ديده شده و به صورت يكپارچه برنامه ريزى شوند. اين يكپارچگى زمانى معنا دار خواهد بود كه برنامه مجموعه نهادها، ساختارها، نظام ها و اقدامات 
بخش هاى دولتى را در رابطه با بخش غير دولتى، خصوصى و مردمى در نظر گرفته و بردارهاى حاصل از آن ها را هم سو و هماهنگ نمايد. بديهى 
است چنين برنامه اى نمى تواند صرفا به ابعاد كالبدى مثل پيدا كردن اراضى مناسب گسترش شهر يا صنايع، سطح بندى خدمات و مانند آن بسنده 
كند، بلكه پيش از آن و بيش از آن بايد متوجه مجموعه نيروهاى عمل كننده (دولتى– عمومى– خصوصى و مردمى) واقعى در سطح شهر و  منطقه 

تهران و نحوه هم سو كردن بردارهاى آن ها براى تدارك مجموعه اى يكپارچه و هم پيوند باشد. 
 البته در تهيه چنين برنامه اى نهاد اصلى هدايتگر مى تواند شهردارى تهران – با تدارك ساختار متناسب و كارامد – يا حتى وزارت مسكن و 

شهرسازى باشد اما ايجاد هماهنگى بين بخشى و بين مجموعه نيروهاى مورد بحث ضرورتى اجتناب ناپذير خواهد بود. 

2- ضرورت هاى مديريت واحد تهيه، نظارت و تصويب طرح هاى توسعه شهرى تهران
به داليل پيش گفته تفرق و پراكندگى موجود و فقدان نظام مشخص و كارامد در تهيه، نظارت و تصويب طرح هاى توسعه و عمران شهرى در 
مقياس هاى مختلف عمالً از يك سو موجب ناكارامدى و عدم اجرا يا نتايج مشخص و مبتنى بر اهداف اين طرح ها شده و از ديگرسو فقدان روابط 
ــازگارى شده است كه نتيجه نهايى آن هرز روى مجموعه منابع كمياب  ــو و ناس عمودى و افقى اين طرح ها موجب حركات موازى و گاه نا هم س

(مديريت كارامد، نيروى انسانى ماهر، بودجه و اعتبار و …) بوده است. 
لذا به نظر مى رسد در صورت ايجاد ساختار و نظام مديريتى توانمند و كارامد با تشكيالت، نيروى انسانى، اعتبارات و امكانات سخت و نرم افزارى 
مناسب، يكپارچه سازى امر تهيه، بررسى، نظارت و تصويب طرح ها از طريق آن امكان پذير شده و توسط ارتباط هاى تعريف شده اين مجموعه با ساير 





واحدهاى دولتى، عمومى و خصوصى، مديريتى واحد بر مجموعه برنامه ها و طرح هاى توسعه شهرى تهران در مقياس هاى كالن، ميانى و خرد امكان پذيرتر خواهد شد. در اين جهت البته 
تدوين و تصويب قوانين و ضوابط مشخص جهت حمايت قانونى از مجموعه اقدامات فوق الذكر و نيز ايجاد هماهنگى هاى بين بخش ضرورت خواهد داشت. 

3- ضرورت مديريت يكپارچه شهر و منطقه تهران
با توجه به مشكالت و مسايل مورد اشاره در رابطه با مديريت شهر و منطقه شهرى تهران ضرورت هاى زير جهت يكپارچه سازى مديريت شهر و منطقه تهران احساس مى شود:

 تعريف مديريت يكپارچه منطقه كالن شهرى بر مبناى بررسى ها و مطالعات صورت گرفته يا در حال انجام وبا تعريف مشخص از نيازها، كمبودها، ساختار و تشكيالت، وظايف، مسئوليت ها 
و اختيارات، عناصر، مولفه ها، ارتباط ها و … 

 باز تعريف و تدارك زير ساخت ها و پيش نيازهاى حقوقى- قانونى الزم جهت بستر سازى هماهنگى و يكپارچگى كليه نهادهاى بخشى موثر در توسعه و عمران شهر و منطقه تهران 
 تدوين قوانين و مقررات ويژه در راستاى يكپارچه سازى مديريت شهر و منطقه تهران و تصويب آن در سطوح متناسب (مجلس، قوه مجريه، قضاييه) 

 باز تعريف، تقويت، تكميل و ايجاد ساختار و تشكيالت متناسب با وظايف و ماموريت هاى قابل واگذارى به مديريت يكپارچه از طريق تقويت و تجهيز شهردارى مركزى و واحدهاى تابعه و 
نيز شهردارى مناطق و گاه ساختارزدايى و تعريف ساختارهاى جديد. 

 تعريف نهاد بين بخشى مشخص براى اداره، مديريت و ساماندهى حرايم و محدوده منطقه كالن شهرى با امكانات و زير ساخت هاى نهادى- حوقى موجود در كوتاه مدت و ايجاد نهاد 
مديريتى واحد شهر ومنطقه تهران در بلند مدت. 
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