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يك تعريف از «مديريت يكپارچه شهرى» 
به نظر بنده چنان چه شهر را داراى دو بعد كالبدى فيزيكى و بعد 
روحى و روانى بدانيم،. مديريت يكپارچه مديريتى است كه بتواند 
ــد و برهم كنش اين دو بخش را  ــته باش بر هر دو بخش احاطه داش
ــاط شهر و شهروندان بيانجامد و  مديريت كند، به گونه اى كه به نش
ــازمان ها با يكديگر و اتالف سرمايه و انرژى  اصطكاك بخش ها و س
ــترك اين دو بخش به عهده  ــاند. درك وجوه مش را به حداقل برس

مديريت يكپارچه شهرى است.

مديريت يكپارچه و 25 نهاد تصميم گيرنده در شهر تهران
تغيير به سمت مديريت يكپارچه الجرم است. اعتقاد من بر اين 
است كه بايداز شرايط كنونى كه بخشى از شهر در اختيار مديريت 
محلى و بخشى ديگر در اختيار مديريت دولتى است، فاصله گرفته 
ــت گذارى هاى كالن توسط بخش  ــرايطى برسيم كه سياس و به ش
دولتى انجام گيرد و بخش هايى كه با مردم و زندگى روزمره آن ها 

سروكار دارد، به مديريت محلى واگذار شود.
ــود. برخى مشكالت  ــاختار كنونى مديريت ما بايد ترميم ش س
ــاختار مديريت فعلى است. در كشور ما تشكيل  كنونى ناشى از س
ــى دارد. به عنوان مثال  ــاى يك «دولت محلى» عمر كوتاه نهاده
ــتيم كه تازه اين هم كامل  ــوم شوراى شهر هس اكنون در دوره س
نيست، يعنى تمام امور شهر در اختيار شوراى شهر نيست. تنها يك 
بخش از آن كه  شهردارى است، در اختيار شورا است. در حالى كه 
ــازمان هاى خدماتى چون  ــيارى از بخش هاى ديگر از جمله س بس
ــهر حضور  ــتند كه در اداره ش ــرات و... هس ــرق، گاز و مخاب آب، ب
ــازمان  دارند و برخى نهادهاى ديگر نيز مانند آموزش و پرورش، س

ــكن به نوعى در تصميم گيرى هاى شهرى  ــتى و وزارت مس بهزيس
نقش دارند.  
يك مثال 

ــوده» بر دوش  ــا عنوان«بافت هاى فرس ــنگينى ب ــون بار س اكن
ــهر است. در حاليكه تمام زمين هاى درون شهرى تهران  شوراى ش
كه مى تواند به عنوان زمين ذخيره براى نوسازى استفاده شود، در 

اختيار سازمان ملى زمين و مسكن است.

فاصله ما تا مصوبات قانونى؛ 
اصالح ساختارى، تجميع وظايف، حذف موازى كارى و واگذارى 
ــوم و  ــهردارى در برنامه س ــهرها به ش تصدى  گرى امور عمرانى ش

چهارم توسعه ديده شده است.
ــت. سال هاى متمادى  ــكل فرهنگى اس من فكر مى كنم كه مش
ــود. درست است كه  ــور ما توسط دولت اداره مى ش ــت كه كش اس
اراده كلى نظام بر اين است كه اين مسئوليت اداره كشور به بخش 
ــود (يعنى بخش هايى كه  ــى و نهادهاى مردمى واگذار ش خصوص
ــت مردم اداره شود)، اما  نياز به تصميمات حاكميتى ندارد، به دس
ــفانه در بدنه دولت چنين اراده اى وجود ندارد. واگذارى هايى  متأس
ــت. اين گفته  ــه، واقعى و مؤثر نيس ــه تا كنون صورت گرفت هم ك
آقاى خادم درست است كه "بدنه ميانى دولت در واگذارى وظايف 
مقاومت مى كند".  اين مقاومت ها در شوراى دوم و از دولت هشتم 
ــت. شخص  ــته و در دولت نهم هم به  همين صورت اس وجود داش
بنده به خاطر دارم زمانى كه دولت هشتم قصد واگذارى 23 مورد را 
به شوراى شهر داشت، اولين پيشنهاد آن ها سازمان بهزيستى بود 
ولى خواسته ما واگذارى سازمان بهزيستى و سازمان ملى زمين و 

مصاحبه با دكتر شـكيب، رئيس كميسـيون عمران شـوراى اسـالمى شـهر تهران پيرامون الزامات مديريت 
يكپارچه برنامه ريزى شهرى :

وقتى تصميم گيرى در 
امور شهر به مردم واگذار 
شـود، درك بهترى از 
مشـكالت خـود پيدا 
مى كنند و توقعات بى جا 

نيز از بين خواهد رفت.
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ــكن با هم بود. اين مقاومت ها در نهايت به ضرر دولت و مردم  مس
ــهر به مردم واگذار  ــود. وقتى تصميم گيرى در امور ش تمام مى ش
ــود، درك بهترى از مشكالت خود پيدا مى كنند و توقعات بى جا  ش
نيز از بين خواهد رفت. از لحاظ تقسيم كار شورا هم بايد عالوه بر 
15 نفر عضو، از نمايندگان خود نيز كه همان شورايارى ها هستند 

به خوبى استفاده كند.

نقش مردم و نهادهاى مردمى (NGO) در به دستيابى به 
يكپارچگى مديريت شهرى 

ــت كه هر اتفاقى بايد با خواست مردم باشد.  باور من بر اين اس
ــيدن به اين امر، آشنايى مردم با حق و حقوق خودشان  الزمه رس
ــكيل انجمن هاى محلى،  ــن آگاهى، با تش ــت. بعد از حصول اي اس
ــيم و  ــوراها به يك «دولت محلى» مى رس انجمن هاى صنفى و ش
ــته هاى خود را به دولت  ــوراها مى توانيم خواس از طريق همين ش
ــى و با وجود  ــا همين ظرفيت قانون ــم و به نظر من ب ــل كني منتق
همين مقاومت بدنه ميانى دولت، در حال حاضر بستر اين تغييرات 
ــت. هر چه از عمر اين شوراها بگذرد و مردم نقش آن ها را  مهياس
ــمتى خواهيم رفت كه مديريت كارها به  ــتر درك كنند، به س بيش
ــت خود مردم بيفتد. تشكل ها بايد از سطوح خود مردم شكل  دس
ــمت باال تا رسيدن به دولت ادامه پيدا كند. در حال  بگيرد و به س
ــنايى با وظايف خود هستند و ان  ــورايارى ها در حال آش حاضر ش

شاءا... آينده روشنى پيش رو داريم.

گام بعدى در مسير تحقق مديريت يكپارچه 
ــت  ــت اس من فكر مى كنم كه ما در ابتداى راه قرار داريم. درس
ــوم شوراهاى شهر هستيم ولى همچنان در حال  كه ما در دوره س
تمرين هستيم. ما 2 هزار سال سابقه سيستم اداره دولتى كشور را 
پشت سرخود داريم. تصميم به خروج از اين وضعيت خيلى جوان 
ــى طوالنى در پيش  ــت مردم، راه ــت و تا واگذارى امور به دس اس
ــيم و  ــد و اميدوار باش داريم. به هرحال بايد حركت رو به جلو باش

ــتيم. اگر شوراى اول دوامى پيدا نكرد، تجربه آن به  از حركت نايس
ــوراى دوم و سوم انتقال پيدا مى كند و با صرف زمان به حداقل  ش

استانداردهايى دست پيدا خواهيم كرد.
ــر راه داريم ؛ يكى عدم  ــن تمرين، موانعى از دو جنس س در اي
ــت كه در طول زمان و با آموزش با  ــناخت مردم از حق خود اس ش
اين حقوق آشنا مى شوند. ديگرى مقاومت دولت است كه به مرور 
ــود.  دولت هم متوجه منفعت خود در واگذارى امور به مردم مى ش
وقتى امور مردم به خود آن ها واگذار شود، دولت كمتر درگير امور 
خرد داخلى و كارهاى روزمره مردم، چه از لحاظ اجتماعى و چه از 
لحاظ سياسى و امنيتى است و بهتر مى تواند به سياست هاى كالن 
ــورى و بين المللى بپردازد. به هر حال در ابتداى راه هستيم و  كش

معتقدم كه آينده روشنى را پيش رو داريم.

چرا شوراى شهر كنونى معادل مديريت يكپارچه شهرى 
نيست ؟

ــوراى واقعى نيست و فقط  ــوراى شهر، يك ش در حال حاضر ش
ــهردارى است كه نظارت آن بر  نامى از آن دارد. در عمل همان ش
ــاختارى نياز داريم تا  ــهردارى هم كامل نيست. ما به اصالح س ش
ــهرى قرار گيرد. به طور مثال  كل امور مردم در اختيار مديريت ش
ــى در اختيار دولت و  ــكل ترافيك شهرى، نبايد بخش در حل مش
ــد. و يا در بخش  ــهردارى و ساير نهادها باش ــى در اختيار ش بخش
ــتاندارد (از استخدام مهندسين مجرب و  ــاخت و ساز مسئله اس س
كارگران ماهر آموزش ديده تا ساير مسايل) در شرايط كنونى هيچ 
چيز مديريت يكپارچه شهرى ندارد. با اين پراكندگى دسترسى به 

هدف امكان پذير نيست.

و  شـوراها  تشـكيل  يكپارچـه،  مديريـت  ايـده آل 
شورايارى هاى محالت

از نظر من هنوز در يك چهارم اول كار قرار داريم و تا رسيدن به 
حالت ايده آل زمان زيادى الزم است. 

تشكل ها بايد از سطوح 
شـكل  مـردم  خـود 
بگيرد و به سـمت باال 
تا رسـيدن بـه دولت 
ادامه پيدا كند. در حال 
حاضر شورايارى ها در 
حال آشنايى با وظايف 
خود هستند و ان شاءا... 
آينده روشنى در پيش 

رو داريم.


