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شهر و  مديريت شهر
ــا به تعريف  ــروع كرده ت ــهر ش ــت از تعريف ش در ابتدا الزم اس
ــهر» برسيم. در يك تعريف شهر جايى است كه بيش  «مديريت ش
ــغل  ــهردارى بوده و ش ــته، داراى ش از پنج هزار نفر جمعيت داش
ــاكنين آن غير كشاورزى است. اما امروزه اين تعريف، مرز  غالب س
ــت. با اين تعريف بسيارى  ــتا را به هم ريخته اس ــهر و روس بين ش
ــش هزار نفر،  ــا با دارا بودن جمعيت پنج يا ش ــور تنه از نقاط كش
ــده كه ما را در «مديريت واحد» دچار مشكل كرده  ــهر تلقى ش ش
است. اگر براى تهران با 13 ميليون نفر جمعيت، مديريت واحدى 
ــا نخواهد  ــهرهاى كوچك تر اين تعريف راه گش تعريف كنيم، در ش
بود. بنابراين بهتر است شهر را با ويژگى هايى فراتر از جمعيت و با 

شاخص هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بسنجيم. 

مديريت واحد شهرى، مديريت هماهنگ شهرى
ــت واحد يا هماهنگ يك  ــى بى ترديد مديري به لحاظ كارشناس
ــناس امور شهرى معتقدم كه  ــت. به عنوان يك كارش ضرورت اس
ــورهاى پيشرفته دنيا در اين زمينه نشان داده كه بدون  تجربه كش
ــعه و پاسخ گويى به  ــهر نبايد انتظار توس «مديريت واحد» براى ش
ــيم. دليل اين كه از  ــته باش ــاز مردم حتى در كوتاه مدت را داش ني

«مديريت واحد» نام مى برم آن است كه در وضعيت كنونى امكان 
ــراى ما وجود ندارد. اين يكپارچگى  تعريف «مديريت يكپارچه» ب
ــت. «مديريت  ــهر اس به معناى وجود يك مديريت براى هدايت ش
واحد» يعنى يك نفر مدير شهر است و همه تابع او هستند و امور 
ــده و  خدماتى چون آب، برق، گاز و تلفن همه در يك جا جمع ش
زير نظر همان مديريت اداره شوند. البته اين مقوله در حال حاضر 
ــه وزارتخانه ها از واگذارى  ــت. چرا ك ــور ما امكان پذير نيس در كش
ــهرها در پرداخت  اختيارات خود امتناع مى كنند و عدم توانايى ش
ــهرها  ــيارى از ش ــا را نيز به عنوان دليل ذكر مى كنند. بس هزينه ه
ــهرها  توان علمى، فنى و اجرايى اين مديريت را هم ندارند. اگر ش
ــد،  اين يكپارچگى نيز امكان داشت. بنابراين دو  سطح بندى مى ش
گزينه براى برنامه ريزى داريم؛ «مديريت واحد شهرى» كه اولويت 
ــت  ــكالت فرايند اجرا ممكن نيس ــت، اما به لحاظ مش ــا اس اول م
ــمت آن  ــهرى» كه ناگزير از رفتن به س ــت هماهنگ ش و «مديري
ــازمان شهردارى ها، وزارت كشور  هستيم. در نشست هاى ميان س
و مجلس شوراى اسالمى تصميماتى گرفته شده كه مطابق آن ها، 
«مديريت هماهنگ شهرى» بيشتر مورد نظر قرار خواهد گرفت تا 

از اين راه، زمينه تحقق «مديريت واحد شهرى» مهيا شود.

قوانين صريح و شفاف اما غير قابل اجرا 
از لحاظ قانونى هم در ماده 136 برنامه سوم و هم در ماده 137 
برنامه چهارم توسعه از «مديريت واحد شهرى» نام برده شده است 
ــده است. اما تكرار  كه البته در هيچ يك از اين برنامه ها اجرايى نش
ــد  ــعه كه به تصويب مجلس مى رس اين بند در هر دو برنامه توس
ــند چشم انداز كه به تاييد شخص مقام معظم رهبرى  و نيز در س
ــان از اهميت توجه به اين اصل در برنامه ريزى دارد.  ــد، نش مى رس
ــت و تمامى وزرا بر اين موضوع تاكيد دارند، براى  در حالى كه دول
ــوال دارد كه چطور امرى با اين اهميت به مرحله اجرا  ما جاى س
در نمى آيد؟ ما به دنبال اين حلقه مفقوده هستيم. جداى از اين كه 
عملكرد مديريت شهرى ضعيف است، بسيارى از مشكالت كنونى 
شهرهاى ما به دليل ناهماهنگى در مديريت شهر است. براى مثال 
در سال 1372 قانونى براى اجراى تونل مشترك تاسيسات شهرى 
ــال بعد دولت آيين نامه اجرايى  ــد و چند س در مجلس تصويب ش
آن را هم تهيه كرد. اما با اين اوصاف، حتى هنوز در تهران اقدامى 
ــاتى صورت نگرفته است. اين در حالى است  در زمينه تونل تاسيس
كه قوانين پس از سال ها كار كارشناسى و با طى فرايندى به تاييد 
مجلس و شوراى نگهبان مى رسد. ولى محدوديت هاى نهادها باعث 
ــفافيت مى شود. يكى از  بر زمين ماندن قانونى با اين صراحت و ش
ــرمايه ملى  ــن تاخير، صرف هزينه هاى كالن و اتالف س عواقب اي
ــازى و آسفالت  ــهردارى بارها معابر را زيرس ــت. به طور مثال ش اس
ــروع به حفارى  ــرق، گاز و ... ش ــى بعد ادارات آب، ب ــرده و مدت ك
ــكالت ناشى از اين ناهماهنگى  مى كنند و در اين بين مردم با مش
ــام معظم رهبرى  ــرم مى كنند. از نظر من اگر مق ــت و پنجه ن دس
ــال «اصالح الگوى مصرف» ناميده اند، اين سال بايد  ــال را س امس
ــال هاى آتى باشد.  آغاز برنامه ريزى براى حذف اين هزينه ها در س
ــيارى از مشكالت و موازى  ــهر بس كاهش تصدى گرى دولت در ش
كارى ها را نيز حذف خواهد كرد. براى نمونه در پرونده هر شهروند 

پنج مانع 
در تحقق مديريت يكپارچه شهرى

مصاحبه  با  دكتر صارمى، مدير كل دفتر عمران شهرى 
سازمان شهردارى هاى كشورپيرامون موضوع مديريت 
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نيست.
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ــاختمان و پايان كار آن بايگانى شده  ــند س ــهردارى يك س در ش
ــت. همين مدارك در اداره هاى آب، گاز و ... نيز موجود است و  اس
براى نگهدارى اين اسناد چند صدهزار نفر در كل كشور استخدام 

شده و حقوق دريافت مى كنند تا كار مشتركى انجام دهند. 

پنج مانع تحقق «مديريت واحد شهرى»
ــت، از عهده هزينه هاى خود  ــهر بزرگى اس ــايد تهران كه ش 1 ش
ــهردارى بسيارى  برآيد اما در همان ابتداى واگذارى اختيارات، ش
از شهرها از تقبل هزينه ها طفره مى روند. به طور مثال دولت بابت 
ــهرى هفتاد تومان يارانه پرداخت مى كند كه  هر كيلو وات برق ش
ــايد يكى از اثرات  ــده آن بر نمى آيند. ش ــهرها به تنهايى از عه ش
ــا كمك به تحقق مديريت  ــدت طرح هدفمند كردن رايانه ه دراز م

شهرى نيز باشد.
ــدارى حكمفرما  ــا از لحاظ فرهنگى، تفكر حاكم م ــور م 2 در كش
ــت در برابر هر  ــدارد. مقاوم ــم به دولت ها ن ــت كه ارتباطى ه اس
ــورهاى جهان سوم است. در هر يك از  تغييرى از ويژگى هاى كش
ادارات با نوعى مقاومت براى انتقال وظايف رو به رو هستيم. به طور 
مثال سازمان شهردارى ها در نامه اى خواستار واگذارى تصدى گرى 
ــده بود. اما هر كدام از آن ها  ــهردارى ش وزارتخانه ها و ادارات به ش
ــن دليل در عدم امكان اين واگذاى اعالم كرده بودند. به هر  چندي

حال بايد به سمت حذف اين موانع برويم.
3 عملكرد شوراهاى شهر در ده سال گذشته نشان داده كه شوراها 
هنوز جايگاه واقعى خود را پيدا نكرده اند. نوپا بودن شوراها و پايين 
ــى از  ــاركت مردم در انتخاب اعضاى آن ها بخش ــطح مش بودن س
ــت. شوراهاى شهر به عنوان يك نهاد مردمى  داليل اين ناكامى اس
ــهردارى ها كارنامه قابل قبولى  ــتند در نظارت و هدايت ش نتوانس
ــاختار  ــى دارد. از لحاظ س ــه دهند كه خود جاى آسيب شناس ارائ
شهرى، شوراها ناظر بر مديريت كامل شهر هستند ولى عمًال حوزه 
نظارت آن ها به شهردارى محدود شده است. اين در حالى است كه 
ــهردارى هم به عنوان نهاد اجرايى شوراى شهر، اختيارات كامل  ش
ــيس داشته ولى به مرور زمان از آن جدا شده  ندارد (از ابتداى تاس
ــهردارى هر دو نهادهاى قانونى  ــهر و ش ــت). اگرچه شوراى ش اس
ــهرى  ــرفته دنيا مديريت ش ــورهاى پيش ــتند، اما در اكثر كش هس

(شهردارى) زير نظر شوراى شهر نيست.
ــاختارى است. جمعيت ايران از  ــايل س 4 نكته ديگر توجه به مس
ــر به بيش از پنجاه  ــون از حدود پنج ميليون نف ــال 1335 تا كن س
ــت. يعنى جمعيت ما  ــيده كه اين رشد زيادى اس ميليون نفر رس
ــهم رشد برخى  ــت و حتى س ــده اس در نيم قرن حدوداً نه برابر ش

ــت. اين در حالى است كه ساختار  ــهرها بيشتر از ميانگين اس از ش
ــت. در  ــد پيش نرفته اس ــهر ها و مديريت آن ها همگام با اين رش ش
ــت.  ــهرى كارى پر هزينه اس ــه اكنون واحد كردن مديريت ش نتيج
ــور، حاشيه نشينى و اسكان  ــش شهر كش به طور مثال در پنج يا ش
ــمى يك سوم جمعيت آن شهر را تشكيل مى دهد و اين به  غير رس
معناى گسترش شهر قبل از تامين زير ساخت هاى آن مناطق است. 
ــوار تر است. عالوه  ــخت تر و دش مراقبت از اين بخش ها به مراتب س
ــهرى درگير موانع ساختارى-كالبدى  بر اين، براى ارائه خدمات ش

نيز هستيم.
ــرمايه گذارى در بخش آموزش  ــورد ديگر توجه به اهميت س 5 م
ــته هاى شهرسازى، هنوز  ــهرى است. با وجود رشد رش مديريت ش
دانشكده اى به نام مديريت شهرى تحت نظارت سازمان شهردارى ها 
ــهرى   ــور نداريم. در نتيجه پرورش مديران كارامد ش يا وزارت كش
ممكن نيست و پى امد اين فقدان به كارگيرى مديران ساير ادارات 
نظير آموزش و پرورش، نهاد هاى نظامى و ... در حوزه شهرى است 

كه قادر به كسب نمره عالى در مديريت شهر نيستند. 

راهكار اول : آموزش هدفمند مردم
ــرمايه گذارى در بخش آموزش هدفمند، ضرورى است. بدون  س
ــاركت مردم هيچ كارى به موفقيت كامل دست پيدا نمى كند.  مش
ــت كه مهم ترين مبحث  ــاس برنامه ريزى در دنيا، مشاركت اس اس
ــازى نيز به شمار مى رود. اگرچه مردم مانع  در دانشگاه هاى شهرس
برقرارى «مديريت واحد شهرى» نيستند، اما مى توانند تحقق اين 
ــريع كنند. نهادهاى مردمى (NGO) مى توانند «مديريت  امر را تس
ــته از مجلس، دولت و ساير  ــهرى» را به عنوان يك خواس واحد ش

نهادهاى موثر بر اين فضا طلب كنند.

گام بعدى
ــمرده شده بايد  پيگيرى مصوبات براى واگذارى 22 وظيفه برش
ــازمان شهردارى ها در قالب كميته هاى  ادامه يابد كه در اين راه س
تخصصى تالش بسيارى كرده است. تمامى مقامات از رئيس جمهور 
ــت مطابق اصل 44 تاكيد  ــوراها بر واگذارى تصدى گرى دول تا ش
ــه جاى حذف صورت  ــكالت، ب ــد. بنابراين در رويارويى با مش دارن
ــدن  ــت. تحقق هدفمند ش ــر راه برداش ــئله بايد موانع را از س مس
ــتر براى مقابله با  يارانه ها به همت دولت و نيز الزامات قانونى بيش

مقاومت هاى بدنه ميانى دولت مى تواند اثربخش باشد.

ااكار آن بايگانى شده ــاختمان و پايان ــند س ــهردارى يك س كدر ش

اگرچـه مـردم مانـع 
«مديريـت  برقـرارى 
واحد شهرى» نيستند، 
اما مى توانند تحقق اين 

امر را تسريع كنند.


