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چکیده

این پژوهش شناسایی و ردیابی موانع و مسائل اجرایی برنامههای حوزهی مدیریت شهری و نقش و جایگاه قانون در آن است .با

توجه به نظريات مطرح شده ،نتيجهگيري مباحث مطالعه شده ذكر شده و پيشنهادات الزم مطرح شده است و تصویر وضع
موجود سامانه مدیریت شهری در ایران ،تصویری مغشوش است .امور جاری در کشورها براساس مجموعه قوانین آنها اداره
یرغم گسترش شهرها و به تبع آن
یگردد و قوانین و مقررات ،نقش ابزار اجرایی مدیران شهری را به عهده دارد؛ اما ،عل 
م 
پیچیدهتر شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف مدیران شهری ،هنوز هم قانون مصوب  334 1شهرداری(با اصالحات) به
یآید و این امر موجب بروز مشکالت عدیدهای گردیده است.
عنوان قانون اصلی در شهرداری کالن شهر تهران به حساب م 
یدهد که روزآمدی این قوانین
مطالعهی منابع و ماخذ حقوقی ،ناکارآمدی و قدیمی بودن قوانین مدیریت شهری را نشان م 
یتواند جهت اصالح روندهای نادرست
ینماید .یکی از اقداماتی که م 
موجبات ساماندهی بخشی از مشکالت این حوزه را فراهم م 
حهای شهری است ،چرا که با دیدگاه نقادانه مسائل و مشکالت
و یا بهبود وضع موجود موثر واقع شود ،آسیب شناسی اجرای طر 
یتوان راههایی را برای جلوگیری از شدت یافتن مسائل و ریشهکن کردن آنها
حهایی نمایان شده و از این طریق م 
اجرایی چنین طر 
پیشنهاد داد.
واژگان کلیدی :مدیریت شهری ،شهر کالن شهر تهران ،قانون ،مدیران شهری.

 ( -1نویسنده مسئول)khparvin@ut.ac.ir :
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مقدمه

شهر 1به عنوان مجموعهای زنده نیاز به مدیریت دارد که چنین مدیریتی را معمو ًالًال مجموعهای از کارگزاران در مرزهای

یگیرند .شهر چه آن زمان که حاکمان ادارهکننده آن بودند ،چه زمانی که بلدیه را در رأس خود
اداری و معین بر عهده م 
شهای مدیریتی قرار داشته و
دید و چه در روزگار معاصر که با تغییراتی شهرداری را باالدست خود دید همواره در چال 

شها بیشتر و
یکشد تصمیم بگیرند 2این چال 
این روزها که ارگانهای مختلفی باید برای محیطی که انسان در آن نفس م 

بیشتر شده است؛ در این جا است که اهمیت مدیریت شهری 3در ادارهی شهر احساس میشود ،صرفنظر از اینکه

مدیریت شهری بر اساس چه دیدگاهی ساماندهی شده باشد در اغلب کشورهای جهان و از جمله در ایران،
شهرداری مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده دارد(.)Saeedi Rezvani, 2009: 16
مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع شد که در سال  1997در کنار مفاهیمی چون برنامه توسعه پایدار
شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامههای توسعه سازمانملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار
گرفت( .)Sarrafi and Abdullahi, 2000: 75این برنامه به منظور کمک به توسعه شهرهای جهان سوم طراحی شد و
کهایی اعم از فنی و مالی به این کشور ارائه شد .در یک تقسیمبندی سه الگوی مدیریت شهری عبارتند
در قالب کم 
از :الگوی مدیریت مشارکتی که به نقش شهروندان در قدرت تاکید میکند( .)McVan, 2005: 970الگوی مدیریت
یکپارچه که به هماهنگی بین سازمانی میپردازد( )Chakerbat, 2001: 339و الگوی مدیریت استراتژیک که به معنی
فرارفتن از مسائل روزمره شهری و پرهیز از غرق شدن در آنها که مستلزم وجود بینشی گسترده و بلند مدت نسبت
به آینده و یا داشتن راهبردی در زمینهی توسعهی شهری است( )Elsen and Hasselt, 2002: 451در گونهشناسی

دیگری ساختار شورا ـ شهردار ضعیف ،4ساختار شورا ـ شهردار قوی و سیستم کمیسیونی و سیستم مدیر شورا را نام
بردهاند( .)Nalating, 2008: 4; Marger et al., 2004: 5در نگاهی دیگر دو طیف الگوی مدیریت شهری اروپا ،شامل
مدل شهردار قوی ،مدل رهبری جمعی ،مدل رهبری توسط کمیسیون و مدل شورا ـ مدیر و در الگوی مدیریت
شهری در آمریکا مدل شهردار و شورا ،مدل کمیسیونی ،مدل شورا ـ مدیر شهر ،مدل گردهمایی و نشست شهری باز
و نماینده وجود دارد(.)Ainy, 2014: 69
با بررسی الگوهای مدیریت شهری مشخص شد که دارا بودن الگوی مدیریت شهری بومی یکی از ضروریات و
الزمهی هر کشور و شهرهای آن است؛ بنابراین ارائه الگوی مطلوب برنامه محور در مدیریت شهری شهر کالن شهر
تهران به عنوان پایتخت و یکی از کالنشهرهای اصلی کشور ضروری و جزو اهداف اصلی و اساسی این پژوهش

1

 .2با توجه به تعدد تصمیم گیران در حوزه مسایل شهری ،شورا و شهرداری مهمترین آنهایند.

. City

 .3مدیریت شهر در طول تاریخ تحوالت بسیاری را در خود دید در عصر حاضر مدیریت شهری صرفًاًا در اختیار یک ارگان خاص نیست و ارگانهای زیادی ازجمله
شهرداری ،شورای شهر ،وزارت مسکن و شهرسازی ،آبفا ،راهنمایی و رانندگی و غیره در ادارهی آن دخیل هستند.

4. Weak Mayor- council
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است .تجربه تشکیل  ۴دوره شورای شهر 1در ایران نشان داده است که مدل شورای شهر -مدیر شهر دارای نقاط
ضعف ساختاری متعددی است .پس از  ۴دوره ،همچنان مدیریت واحد شهری در ایران اجرایی نشده و موجبات
یرسد که برای
چالش در کارآمدی نظام مدیریت شهری را فراهم آورده است( .)Yazdanpanah, 2013: 2به نظر م 

حل چالشهای ساختاری فراروی نظام مدیریت شهری در کالنشهرهای ایران ،مدل شورای شهر-شهردار ،2مدلی به

مراتب کارآمدتر از مدل شورای شهر -مدیر شهر است .مدلی که کشورهای توسعهیافته نیز با روشهای مختلف ،در
حال پیادهسازی آن در نظام مدیریت شهری خود هستند .شفافیت عملکردی در آن به مراتب باالتر بوده و مردم،
مجری و قانونگذار محلی خود را انتخاب خواهند کرد.

بنظران از جمله شالین ،حقوق و قوانین شهری ،3یکی از سازوکارهای اصلی مؤثر بر پویایی شهری
به نظر برخی صاح 

یشود که برخی از قوانین و مقررات شهری میتوانند پیامدهای نامطلوبی بر زندگی شهری
است .عالوه بر این گفته م 
تگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی ،سازماندهی و
داشته باشد .چنانچه نظام مدیریت شهری ،دربرگیرنده فرآیندهای سیاس 
نظارت بر اداره امور شهری در نظر گرفته شود و نظام حقوقی شهری نیز به مثابه روند قانونمندکردن فرآیندهای

چندگانه نظام مدیریت شهری به حساب آید ،آنگاه نقش و جایگاه نظام حقوق شهری 4به عنوان یکی از الزمهها در

یشود .سوال اصلی در این
اعمال مدیریت شهری و تبیین رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق شهروندی 5آشکار م 
تحقیق عبارت است از :نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری شهر کالن شهر تهران چگونه است؟
رویکرد نظری
مدیریت شهری اولین بار زمانی مورد توجه واقع شد که در سال  9177در کنار مفاهیمی چون برنامه توسعه پایدار
شهری و پروژه شهر سالم در دستور کار یکی از برنامههای توسعه سازمانملل با عنوان برنامه مدیریت شهری قرار
گرفت .این برنامه به منظور کمک به توسعه شهرهای جهان سوم طراحی شد و در قالب کمکهایی اعم از فنی و مالی
به این کشور ارائه شد .مدیریت شهری عبارت است از اداره امور شهر به منظور ارتقاء مدیریت پایدار مناطق شهری در
تهای ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور .مدیریت شهری باید
سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاس 
برای شهر برنامهریزی کند ،فعالیتهای شهر را سازمان دهد ،بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند ،حتی برای انجام
بهینه امور ،انگیزش الزم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد نماید( Saeed Nia, 2000:

 .)20مدیریت شهری ،تالش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره
یتر ،عادالنهتر و پایدارتر.
شدن بر مسائلی است که ساکنان شهرها با آن ها مواجه هستند و ایجاد شهرهای رقابت 

فان کینک و برامستا ،جامعترین تعریف از مدیریت شهری را ارائه کردهاند .به نظر آنان ،مدیریت شهری مدرن عبارت
 .1شورای شهر به عنوان یک نماد اجتماعی و سیاسی از ارکان جامعه شهری اسالمی است که قانون برای اداره ی شهر این نهاد را پیش بینی کرده است شد )قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ) که وظیفه آن ارتباط با مردم ،جذب نظرات و پیش نهادهای آنها ،شناخت نیازهای شهر و همچنین تصمیم گیری و برنامهریزی برای
تهای خانه و شهر مشارکت دارند.
حل مسائل شهری است؛ و در کنار این ارگانها ادارات دیگری چون برق ،آب و غیره در ساختن زیرساخ 

یآید.
 .3قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار م 

2. Mayor- Council Form
4

. Urban Law
5
. Citizenship
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است از فرایند ایجاد اجرا ،هماهنگی و ارزیابی استراتژیهای یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف
عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان ،در چارچوب سیاستی که در سطوح باالتر حکومت برای تحقق پتانسیل
یشود ( .)Van Dijk, 2006: 53, quoted by Barakpour, 2011: 79به طور خالصه
توسعه اقتصادی پایدار تدوین م 
یتوان مدیریت شهری را این گونه تعریف کرد :مدیریت شهری با انسان شهری در تماس است و تاثیر و تاثراتی را که
م
یدهد .مدیریت شهری با پاسخگویی به نیازهای شهروندان
یگیرد ،مورد سنجش قرار م 
انسان از شهر و شهر از انسان م 
یدارد که خود تالشی در راستای ایجاد
و حمایت و همکاری متقابل با شهروندان در جهت عدالت و برابری گام برم 
تهای ملی ،اقتصادی و اجتماعی
الگویی پایدار در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری در تطابق با اهداف سیاس 
کشور است است.

افزایش جمعیت ،گسترش شهرنشینی و شهری شدن جهان ،مسبب مشکالت فراوانی در کشورهای مختلف ،به ویژه
کشورهای جهان سوم است .عدم تطابق نیازهای گسترده جمعیت شهری ،با توانایی حکومتهای ملی و مدیریتهای
یآیند .شهر پدیدهای پویاست و به فراخور این پویایی،
شهری در پاسخ به آنها از عوامل اصلی این مشکالت به شمار م 
نکه شهر ،موجودیتی واحد و یکپارچه است ،به نظر
یباشد .با توجه به ای 
نیازمند مدیریت شهر و برنامهریزی اصولی م 
یرسد در مدیریت آن نیز باید رویکردی جامعنگر و یکپارچه و الگویی مطلوب وجود داشته باشد .در کنار مدیریت
م
شهری باید به مفاهیمی چون مدیریت حکومت محلی و مدیریت شهرداری هم اشاره کرد ،شهرداری به عنوان
مهمترین رکن مدیریت شهری از جایگاه خاصی در نظام سازمانهای اداری کشور برخوردار است .ماده  5قانون
محاسبات عمومی کشور بیان نموده :شهرداری سازمانی است عمومی و غیردولتی که دارای شخصیت و استقالل
حقوقی بوده و تحت نظر شورای شهر که منتخب مردم است و نظارت دولت از طریق وزارت کشور برای انجام
وظایفی که در قانون شهرداری آمده است ،تاسیس شده است.
اما با این حال در ایران هیچ گاه شهرداری به طور کامل از این استقالل قانونی برخوردار نبوده و عالوه بر آن قوانین
یها به شدت تحت کنترل و نظارت
موجود از جمله (ماده  53قانون تشکیالت شورای اسالمی) موجب شده شهردار 
وزارت کشور و سازمانها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند .وجود چنین روابط و دیدگاهی
تهای آن است ،فصل ششم قانون شهرداری
نسبت به شهرداری اصلیترین عامل در نقض اختیارات و مسئولی 
مصوب  1334به وظایف شهرداری اختصاص یافته است و به موجب مصوبات بعدی ،الحاقی به آن اضافه و یا
حذف شده است .در حال حاضر با گذشت پنچ دهه از این مصوبه بسیاری از وظایف به سازمانها ،دوایر دولتی و یا
بخش خصوصی واگذار شده است .در تقسیمبندی انجام شده ،در شهرداری دارای  53وظیفه بود که اکنون کمتر از
 40درصد آن توسط خود شهرداری انجام میپذیرد .هفت وظیفه به طور مشترک توسط شهرداری و ادارات دیگر
یشود و  25وظیفه نیز به ادارات دیگر یا بخش خصوصی واگذار شده است .من حیث المجموع ،قوانین،
انجام م 
مقررات ،ضوابط ،دستورالعملها و  ...مرتبط با مدیریت شهری به حدی کثرت دارند که موجبات سردرگمی مجریان
یتوانند به دلیل عدم آگاهی کافی به خوبی عمل
یکه نم 
و مدیران و همچنین شهروندن را فراهم آورده است ،به طور 
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یگردد.
کنند و این عامل منجر به تضییع حقوق شهروندی م 
منطقه مورد مطالعه
کالن شهر تهران در پهنهای بین دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی البرز گسترده شده است و  ۷۳۰کیلومتر
مربع مساحت دارد .از نظر جغرافیایی نیز در  ۵۱درجه و  ۱۷دقیقه تا  ۵۱درجه و  ۳۳دقیقه طول خاوری و  ۳۵درجه
و  ۳۶دقیقه تا  ۳۵درجه و  ۴۴دقیقه عرض شمالی قرار دارد .گستره کنونی کالن شهر تهران از ارتفاع  ۹۰۰تا ۱۸۰۰
ییابد .برای مثال ،ارتفاع در میدان
متری از سطح دریا امتداد یافتهاست؛ این ارتفاع از شمال به جنوب کاهش م 
نتر است ۱۱۰۰ ،متر است .از دید
تجریش ،در شمال شهر حدود  ۱۳۰۰متر و در میدان راهآهن که  ۱۵کیلومتر پایی 
یشود .از کوهپایههای البرز تا جنوب
یهای طبیعی ،کالن شهر تهران به دو ناحیه کوهپایهای و دشتی تقسیم م 
ناهموار 
شهر ری ،تپههای کوچک و بزرگ پرشماری وجود دارند .کالنشهر تهران به  ۲۲منطقه و  ۱۱۲ناحیه شهری تقسیم
یشوند.
شدهاست .با وجود اداره جداگانه ،ری و شمیران نیز جزئی از کالن شهر تهران خوانده م 

نقشه  :1موقعیت شهر تهران در نقشه ایران و استان تهران Source: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com

لگیری مساحتی حدود  ۳کیلومتر مربع داشت .تغییرات سیاسی و
کالن شهر تهران بهعنوان پایتخت ایران ،هنگام شک 
افزایش جمعیت ،شهر را دستخوش دگرگونی منطقهای کرد و مساحت آن افزایش یافت؛ بهطوری که در سال ، ۱۳۴۷
نخستین طرح جامع شهر کالن شهر تهران ابالغ شد که در آن مساحت شهر با افزایشی خیرهکننده به  ۱۸۱کیلومتر
مربع رسید .کالن شهر تهران با این مساحت به  ۱۲منطقه تقسیم شده بود .پس از انقالب  ، ۱۳۵۷تعداد مناطق کالن
یهای دوباره غرب شهر کالن شهر تهران،
شهر تهران به  ۲۰منطقه افزایش یافت .در ابتدای دهه  ۷۰و پس از بررس 
چهار منطقه تازه  ۲۰ ،۵ ،۹و  ۲۱ایجاد شدند و تعداد مناطق کالن شهر تهران به  ۲۲منطقه افزایش یافت.
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نقشه  :2روند گسترش شهر تهران Source: https://www.pbs.org

کالن شهر تهران دارای اقلیم نیمهخشک است .شمال شهر به دلیل ارتفاع بیشتر ،خنکتر از دیگر مناطق شهر است.
همچنین بافت نامتراکم ،وجود باغهای کهن ،بوستانها ،فضای سبز حاشیه بزرگراهها و کم بودن فعالیتهای صنعتی
کتر از مناطق جنوبی
یگراد خن 
در شمال شهر کمک کردهاند تا هوای مناطق شمالی بهطور متوسط  ۲تا  ۳درجه سانت 
شهر باشد .کالن شهر تهران شهری با گوناگونی گروههای قومی است اما جمعیت خارجی آن بسیار کم است .کالن
شهر تهران هنگام پایتخت شدن جمعیتی کمتر از  ۲۰هزار تن داشت و اکنون به یکی از پرجمعیتترین کالنشهرهای
خاورمیانه تبدیل شده است .بر اساس نتایج سرشماری سال  ، ۱۳۹۵شهر کالن شهر تهران  ۸ ۶۹۳۷۰۶تن جمعیت
یرود.
دارد .کالن شهر تهران بیست و چهارمین شهر پرجمعیت جهان و پرجمعیتترین شهر باختر آسیا بهشمار م 
میزان رشد جمعیت در کالن شهر تهران ،ساالنه  ۷۹ /۱درصد است .میزان باسوادی نیز در کالن شهر تهران باالست.
شهر کالن شهر تهران جمعیت سالخوردهتری نسبت به ایران و استان کالن شهر تهران را در خود جای دادهاست.
پراکندگی گروههای سنی در کالن شهر تهران یکنواخت نیست و مناطق شمالی دارای جمعیتی با میانگین سنی
باالتری هستند .مناطق حاشیه شهر نیز دارای جمعیت جوانتری هستند.
کالن شهر تهران کانون اقتصادی ایران است .همچنین این شهر به عنوان پایتخت سیاسی ایران ،مشاغل فراوانی در
زمینههای گوناگون دارد و اولین منطقه صنعتی کشور محسوب م 
تهای اقتصادی بینالمللی با وجود
یشود .فعالی 
لهای آن ندارد .بر اساس آمار سال
پایتخت بودن ،تاریخ و بزرگی کالن شهر تهران نقش چندانی در تعداد شاغ 
 ، ۱۳۹۵سهم کالن شهر تهران در کل تولید ناخالص داخلی ایران  ۲۱درصد است و با اختصاص نیمی از بخش
صنعت کشور به خود ،نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد .صنایع کالن شهر تهران شامل خودروسازی ،الکترونیک و
تجهیزات الکتریکی ،تسلیحات نظامی ،منسوجات ،شکر ،سیمان و محصوالت شیمیایی است .همچنین کالن شهر
تهران ،مرکزی پیشرو در فروش فرش و مبلمان در ایران است .در جنوب حومه کالن شهر تهران نیز یک پاالیشگاه
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نفت به نام پاالیشگاه نفت کالن شهر تهران وجود دارد .مقر اصلی شرکت ملی نفت ایران ،دومین شرکت بزرگ نفتی
جهان در کالن شهر تهران قرار دارد .ایران خودرو نیز به عنوان بزرگترین خودروساز ایران ،در کالن شهر تهران
کارخانه دارد و مقر اصلی آن نیز در همین شهر است.

نقشه  :3نقشه کاربری اراضی شهر تهران Source: https://www.sciencedirect.com

یآید و دارای مجموعهای از جاذبههای
کالن شهر تهران یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به حساب م 
یشود .میدان و برج آزادی ،برج میالد ،پل طبیعت و کاخ گلستان از
گردشگری است که شامل کاخها و موزههایش م 
جاذبههای گردشگری مهم شهر کالن شهر تهران هستند .کالن شهر تهران در سال  ۲۰۰۹میالدی ،میزبان  ۶۴۶هزار
گردشگر خارجی بود و در سال  ۲۰۱۲این آمار به  ۱۱ /۱میلیون تن تغییر یافت .افزایش پیوسته ورود گردشگران
خارجی به این شهر باعث شد آمار این گردشگران در سال  ۲۰۱۵به  ۵۱ /۱میلیون تن برسد .عراقیها بیشترین درصد
یدادند .حدود  ۳۰۵هزار عراقی در سال ۲۰۱۲
مسافران خارجی کالن شهر تهران را از سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۶تشکیل م 
یها،
در کالن شهر تهران اقامت شبانه داشتند که این میزان در سال  ۲۰۱۶به  ۴۸۷هزار تن رسید .پس از عراق 
یها دومین گروه مسافران وارد شده به کالن شهر تهران بودهاند.
آذربایجان 
در سال  ۱۹۶ ، ۲۰۱۲هزار گردشگر آذربایجانی به کالن شهر تهران سفر کردند و این میزان در سال  ۲۰۱۶به ۳۲۰
هزار نفر رسید .افغانستان نیز در سال  ۲۰۱۶با فرستادن  ۱۵۶هزار گردشگر با اقامت شبانه به کالن شهر تهران ،در
رده سوم مبادی برتر کالن شهر تهران قرار گرفته بود که پس از آن ،ترکیه و ترکمنستان قرار داشتند .در سال ، ۲۰۱۶
حدود  ۱۴۳هزار تن از شهروندان ترکیه و  ۷۵هزار تن از شهروندان ترکمنستان به کالن شهر تهران سفر کردند و
دارای اقامت شبانه در این شهر بودند.
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کالن شهر تهران با جذب  ۶۴ /۱میلیون گردشگر در سال  ۲۰۱۶میالدی ،یکی از مهمترین شهرهای خاورمیانه در
زمینه گردشگری بودهاست .همچنین کالن شهر تهران پس از شهرهای دبی ،ژوهانسبورگ ،ریاض و ابوظبی ،در رتبه
پنجم از دیدگاه شمار ورود گردشگران خارجی در سال  ۲۰۱۶در مناطق آفریقا و خاورمیانه قرار داشت و گردشگران
خارجی کالن شهر تهران در این سال ،نیم میلیارد دالر هزینهکرد داشتهاند .کالن شهر تهران از آلودگی هوا رنج
یبرد .عوامل آلودگی هوا در کالن شهر تهران شامل عوامل جغرافیایی همانند اثر محصورکننده کوهها ،وسایل نقلیه
م
یشود .همچنین کیفیت پایین
تها ،سوخت خانهها و آلودگی حاصل از کارخانهها م 
نظیر خودروها و موتورسیکل 
یشود .در سال  ، ۱۳۹۶سرپرست
بنزین عرضهشده در ایران نیز جزو دالیل آلودگی هوای کالن شهر تهران دانسته م 
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعالم کرد که حدود  ۲۰درصد از آلودگی هوای
کالن شهر تهران حاصل تردد موتورسیکلتهای کاربراتوری است .آالیندههای اصلی هوای کالن شهر تهران نیز
اکسیدهای نیتروژن ،اکسیدهای گوگرد ،مونوکسید کربن ،ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق هستند .از ذرات معلق به
عنوان عامل اصلی مرگ ناشی از آلودگی هوا در کالن شهر تهران یاد شدهاست .همچنین بخش بزرگی از ذرات معلق
یکنند.
تها تولید م 
سها ،کامیونها و موتورسیکل 
یبو 
کالن شهر تهران را اتوبوسها ،مین 
ساختار اداری ایران در کالن شهر تهران متمرکز شده و به  22منطقه 134 ،ناحیه(شامل ری و تجریش) و  073محله
تقسیم شده است .دو برج مهم در کالن شهر تهران وجود دارد ،یکی برج آزادی که نماد شهر محسوب می شود و
دیگری برج میالد که از جاذبه های مهم شهر هستند .کالن شهر تهران میزبان نزدیک به نیمی از فعالیت های صنعتی
کشور است و کارخانجاتی در زمینه تجهیزات خودرو ،برق و الکترونیک ،منسوجات ،شکر ،سیمان و مواد شیمیایی
در این شهر واقع شده اند .کالن شهر تهران همچنین بازار بزرگ فرش و محصوالت مبلمان در سراسر کشور به
شمار می آید .در جنوب حومه پایتخت یک پاالیشگاه نفت به نام پاالیشگاه کالن شهر تهران وجود دارد .در کالن
شهر تهران و حومه ،اماکن تاریخی مذهبی نظیر مساجد ،کلیساها ،کنیسهها و آتشکدههای زرتشتیان قرار گرفتهاست.
در فهرست گرانترین پایتختهای دنیا در سال ( 2008میالدی) ،این شهر در پله ی آخر قرار داشت .همچنین کالن
شهر تهران در فهرست گرانترین شهرهای دنیا و بر مبنای شاخص هزینههای زندگی ،در پله یکی مانده به آخر جای
دارد .این شهر از جهت تولید ناخالص داخلی رتبه پنجاه و ششم و با لحاظ کردن جمعیت منطقه شهری ،رتبه بیست
و نهم را در بین شهرهای دنیا به خود اختصاص داده است.
کالن شهر تهران بزرگترین و مهمترین شهر ایران است .بر اساس اطالعات دریافتی از سایت رسمی شهرهای بزرگ
دنیا ،کالن شهر تهران به لحاظ مساحت صدو بیستو پنجمین کالن شهر دنیاست؛ اما از نظر جمعیت در رتبه بیست
و هشتم جهان قرار دارد .این بزرگی و موقعیت ویژه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و جغرافیایی آن و تمرکز امکانات
(در مقایسه با سایر نقاط کشور) سبب شده بسیاری از مردم کشور(برای کار ،تحصیل ،درمان ،انجام امور اداری،
خرید یا فروش کاال و تفریح) به این شهر آمده و تدریجًاًا در آن ساکن شوند .قریب  ۱۱ /۵درصد جمعیت کشور۲۴ ،
درصد جمعیت با تحصیل عالی کشور ۲۶ ،درصد تولید ناخالص ملی ۱۴ ،درصد بودجه عمرانی کشور ۲۶ /۵ ،درصد
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بودجه جاری دولت ۳۸ ،درصد امکانات فرهنگی و آموزشی و  ۲۶درصد امکانات درمانی کشور در این کالن شهر
متمرکز شده است .این کالن شهر با انبوه نیازها و مسائل جاری و عمرانی خود ،توسط چندین سازمان و نهاد دولتی
یا عمومی هدایت میشود که شهرداری(در چارچوب راهبردهای وزارت کشور و شورای شهر) متولی اصلی
ساماندهی مسائل شهر و ارتقای مشارکت و رضایت شهروندان است .تراکم باالی جمعیتی در این شهر  ۲۰۰ساله،
تهای مسئوالن شهری مبتنی بر جلوگیری از رشد جمعیت باشد .شهر کالن شهر تهران با تراکم
موجب شده سیاس 
جمعیتی  ۱۰هزار و  ۵۵۰نفر در هر کیلومترمربع ،جزو شهرهای با تراکم باالست .روزانه حدود  ۲۰۰هزار نفر و
ساالنه بیش از  ۷۰میلیون نفر یعنی معادل جمعیت کل کشور از نقاط مختلف ایران به کالن شهر تهران سفر میکنند
یشوند؛ پایانه مسافربری شرق در
که بالغ بر  ۷۰درصد از این تعداد از طریق چهار پایانه مسافری وارد پایتخت م 
ی در میدان آرژانتین و پایانه مسافربری جنوب در خیابان بعثت بزرگ-
خیابان دماوند ،غرب در خیابان آزادی ،بیهق 
یکنند.
ترین پایانههایی هستند که در مبادی ورودی کالن شهر تهران اقدام به جابجایی مسافران م 

نقشه  :4راهنمای مدیریت شهری تهران Source: https://www.sciencedirect.com

نقش و جایگاه قانون در مدیریت شهری
قوانين و مقررات شهري را مي توان به عنوان يكي از مهم ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد
نمود .شهر کالن شهر تهران به عنوان بزرگترین کالن شهر و پایتخت سیاسی کشورمان ایران ،شاهد تحوالت
گستردهای در شهرنشینی و به تبع آن مشکالتی مانند آلودگی محیط زیست ،ترافیک ،فقر ،حاشیه نشینی و دیگر
معضالت شهری شده است .با گذشت بیش از دوقرن از پایتخت شدن کالن شهر تهران و بیش از یک قرن از اولین
قانون بلدیه به عنوان نخستین قانون مدون در خصوص مدیریت شهری ،کماکان سازمان قضایی و مدیریت شهری
کالن شهر تهران فاقد وظایف روشن محلی و تقسیمبندی ماموریتی در حوزههای برنامهریزی ،سیاستگذاری،
تگذاری ،اجرا و نظارت است.
مقررا 
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تهای قانونی و نهادی تقویت گردد تا دستگاهها و
برای مقابله با تفرق در برنامهریزی و مدیریت شهر ،بايد ظرفی 
سازمانهای دخیل ،هماهنگ عمل نمایند .حیات اجتماعی شهرها بدون وجود قوانین و مقرراتی که از یک طرف رابطه
بین مردم و تشکیالت اداری و از طرف دیگر رابطه متقابل بین همه اقشار و گروههای مردم را شکل بخشد ،میسر
یترین و مؤثرترین ابزارهای برنامهریزی و مدیریت شهری ،قوانین و مقررات متناسب و کارآمد
نیست ،یکی از ضرور 
است .در واقع هرگونه مداخله و اقدام رسمی در سطح شهر و مناطق شهری نیازمند دارا بودن پشتوانهها و مستندات
یتواند
یگیرد و این جایگاه م 
حقوقی و قانونی است ،برنامهریزی برای شهر در چارچوب خاص ملی صورت م 
تها و موانع معینی را برای برنامهریزی در یک شهر فراهم آورد .برنامهریزی ،قدرت خود را از قوانین و مقرراتی
فرص 
يآورد که بخشی از دستگاه حقوقی یک کشور خاص است( .)Newman and Thornley, 2008: 41از
به دست م 
آنجایی که یکی از وظایف مدیریت شهري ،برنامهریزی است ،قدرت مدیریت شهر منوط به قوانین و مقررات مورد
عمل آن است.

ون فوک و وین ترن ) 2018 ( 1در پژوهشی به مشكالت برنامهریزی شهری در ویتنام اشاره و پارادوکس بین

یگیرند :یکپارچهسازی برنامهریزی
سیستمهای برنامهریزی سنتی و مدرن در بعضی از شهرها پرداخته و نتیجه م 
استراتژیک مدیریت شهری ،برنامهریزی قانون ،مقررات ،حکم ،دایره ،به عنوان تجربهی موفق کشورهای پیشرفته

م
یتواند جایگزینی بر برنامههای کنونی باشد .توماس کوگینگ ) 2018 ( 2معتقد است ،دولت باید برنامههای جدید

شهری را از طریق تغییرات قانونی تغییر دهد چرا که قانون در مدیریت شهری م 
یتواند سطح اطمینان در تعامالت را
فراهم آورده و شهرها را به سمت برابری ،پاسخگویی و فرصت سوق دهد .هلمات آست ) 2018 ( 3نیز پیادهسازی

قانون در مدیریت شهری را به عنوان یک آرمان جهانی در نظر گرفته و وجود شهرهایی ایمن و انعطافپذیر را یکی
یداند که باید تا سال  03 20محقق شود.
از اهداف توسعه پایدار م 

شکل  :1ابعاد نقش قانون در مدیریت شهری
)Source: (Research Findings, 2020

1

. Van Phuc Ma and Trung Vinh Tran
. Thomas Coggin
3
. Helmut Aust
2
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به نظر برخی صاحب نظران از جمله شالین ،حقوق و قوانین شهری ،یکی از سازوکارهای اصلی مؤثر بر پویایی شهری
یشود که برخی از قوانین و مقررات شهری می توانند پیامدهای نامطلوبی بر زندگی شهری
است .عالوه بر این گفته م 
تگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی ،سازماندهی و
داشته باشد .چنانچه نظام مدیریت شهری ،دربرگیرنده فرآیندهای سیاس 
نظارت بر اداره امور شهری در نظر گرفته شود و نظام حقوقی شهری نیز به مثابه روند قانونمندکردن فرآیندهای
چندگانه نظام مدیریت شهری به حساب آید ،آنگاه نقش و جایگاه نظام حقوق شهری به عنوان یکی از الزمهها در
یشود( Arabshahi, 2004:
اعمال مدیریت شهری و تبیین رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق شهروندی آشکار م 

.)69
سیاستها و اقدامات دولت در قالب طرح های توسعه شهری و قوانین و مقررات متعدد در پهنه عملکردی شهر ،یکی
تها و راهبردها
از عوامل مؤثر در چالشهای فعلی موجود در آن است .فقدان یک نظریه مشخص که هدایتگر سیاس 
و تدوین قوانین و مقررات مربوط به آن باشد ،همواره اثربخشی اقدامات را با چالشی جدی مواجه نموده است .بررسی
تهای مرتبط با توسعه شهری در دهههای گذشته ،بیانگر نوعی آشفتگی و نابسامانی در تصمیمگیری است
سیاس 
یگیرد که بیش از چهار دهه از
( .)Hajipour, 2008: 207در ایران تاكنون اداره شهرها به استناد قانونی صورت م 
یگذرد .به دليل پويا يي هاي جمعيتي در چند دهه اخير ،اين قوانين نیازمند بازنگری اساسي است
تصویب آن م 
( .)Kamyar, 2008: 53سامانه مدیریت شهری در کشور ما حاکم نیست و عالوه بر شهرداری ،سازمانها و شرکت
های دولتی و غیردولتی متعدد دیگری نیز عهدهدار انجام امور محلی هستند.
مدیریت شهری و محیط زیست شهر کالن شهر تهران
یهای زیست محیطی
یکی از اساسیترین مشکالت شهر کالن شهر تهران و کالن شهرهای دیگر مساله ترافیک ،آلودگ 
و آلودگ 
یهای صوتی است ( .)Parvin and Zarshaki, 2016: 22هنگامی که شهر ،دارای مشکالت و نارساییهایی در
یبرد و
چرخه امور خود است و از مشکالت بهداشت شهری و آلودگیهای محیطی و اقسام آسیبهای اجتماعی رنج م 
بحرانهایی همچون مسکن ،نقص در ظرفیت تأسیسات عمومی ،بیکاری ،کمی درآمد ،زاغه ـ نشینی ،رشد خودروی
یتوان به این نتیجه رسید که مدیریت شهری
لگیری بافتها و ساختمانها را تجربه میکند ،م 
یهویتی در شک 
شهری و ب 
نباره ،مدیریت شهری باید ضمن دارا بودن برنامه برای وضع موجود شهر و فایق
یبرد .در ای 
در تنگنا و نارسایی به سر م 
آمدن بر مشکالت آن ،برنامههای آینده شهر را تدوین کرده ،بر اساس آنها به ترسیم آینده ایدهآلی که بر مبنای واقعیتها
و شرایط زمان و مکان قرار دارد ،بپردازد .در این مورد مدیریت شهری باید حافظ شهرها و منافع مردم شهرها باشد
.)(Shiite, 2003: 39
تراکم زدایی

1

با اینکه نظام اداری ایران از نظام اداری فرانسه گرفته شده است ،اما نظام سیاسی اداری ایران از فرانسه هم متمرکزتر
یکرد ،اما آرام آرام
است؛ هر چند ابتدائا حجم وظایف و خدمات دولتی کم بود و این سیستم به طرز مطلوبی عمل م 
1. Deconcentration
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لها نمایان شد و نهایتا شهر کالن شهر تهران جایگاه همه جانبهی پیدایش تمرکز شهری شد؛ و سرمایههای
مشک 
یکرد و باعث تمرکز بیشتر و انباشت سرمایه در پایتخت بوده است،
دولتی و خصوصی بیشتری را به خود جذب م 

این تمرکزگرایی ،1شهر کالن شهر تهران و سایر نقاط کشور را با مشکالتی روبرو کرده است که حل آنها در ابتدا در
گرو عوامل زمینهساز تمرکزگرایی و سپس کاهش آن عوامل است( .)Yasuri et al., 2015: 2یکی از راههای فائق

یشود؛ بلکه با راهکارهای علمی
ننامه و بخشنامه محقق نم 
آمدن بر تمرکزگرایی ،تراکمزدایی است ،تراکمزدایی با آیی 
و قانونی مانند آمایش سرزمین ،دولت الکترونیک ،اعمال اصول حاکم بر خدمات عمومی ،اجرایی نمودن تکالیف
قانونی دولت در قانون اساسی برای تراکمزدایی و ...م 
یتوان به این مهم دست یافت(.)Parvin and Zarshaki, 2016

خروج کارمندان مشمول آیی 
ننامه انتقال از شهر کالن شهر تهران( 2هر چند در عمل موفقیتآمیز نبود)؛ طرح خروج

دستگاههای دولتی از کالن شهر تهران؛ طرح مهرآفرین 3از جمله چالشهای دولت برای تراکمزدایی از کالن شهر
تهران بودهاند.
حكومتهاي محلي ،الگوهاي راهبردي در فرايند تمركززدا يي هستند .از كي

طرف ،دريافت كننده وظايف و مسئوليتها

از حكومت مركزي و از طرف ديگر ،ايجاد كننده محيط حمايتي براي توسعه و تحرك منابع براي اجراي خدمات نوين
زير ساختي در مقياسي كه اكثرًاًا فراتر از ظرفيتشان است .تقويت ظرفيت نهادي ،مالي و حرفهاي براي اجراي سياستهاي
مربوطه ،به نيازي تبديل شده است كه نبايد هيچ وقت مورد غفلت قرار گيرد(.)Willington and Inkent, 2009: 170
 .1آمایش سرزمین
توزیع همزمان و عادالنه آزادی و امکانات به برپایی عدالت اجتماعی در جامعه م 
یانجامد( Qari Seyed Fatemi,

شسرزمین ،4توسعهی پایدار و
 .)2014: 88با عمل کردن به اصول  48و  101قانون اساسی که در قالب طرح آمای 
متوازن و توجه بیشتر به مناطق محروم و کمتر برخوردار شهری و روستایی میباشد به این منظور که توزیع عادالنهی
یرویه به شهر کالن شهر تهران به بهانهی دستیابی به امکانات و
تهای ب 
امکانات در اقصی نقاط کشور ،از مهاجر 
رفاه بیشتر جلوگیری خواهد کرد.
 .2شهر هوشمند

از نظر لوئیس و جفرسون ) 2018 ( 5متغیرهایی که منعکس کننده راهحل برای مقابله با چالشهای ناشی از ترافیک
باالی شهری هستند انقالب دیجیتال است .شهر هوشمند میتواند راهی برای خدمات کارآمد و پایدار شهری و بهبود
کیفیت زندگی باشد؛ که این شاخص تأثیر فوری بر سیستمهای حمل و نقل و به تبع آن کیفیت محیطی و کیفیت هوا
را به دنبال خواهد داشت.
1 .centralization

 .2بر اساس تصویب نامه شماره  / 93138ت  9 3790ه مورخ  386 1/ 12 /6و شماره  44186 / 262747مورخ 1388 / 12 / 27
 .3طرح مهرآفرین به استناد اصول  721 ،621و  821قانون اساسی و مواد  181و  681و بند «ه» ماده  422قانون برنامه پنجم توسعه ی جمهوری اسالمی
ایران و بند  112قانون بودجه سال  19 13تصویب شد.
 .4بند 1ماده 1قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  1353 /4/61تعریف شده است.

5. André Luis Azevedo Guedes, ID, Jeferson Carvalho Alvarenga
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 .3دولت الکترونیک

یکی از راههای فایق آمدن بر مشکالت استفاده از دولت الکترونیک است) ،)Malek Nia, 1394: 30دولت الکترونیک
عبارت است :از تعهد به استفاده از فناوری برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به
یشان و کرامت انسان ،حمایت از توسعهی اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی ( Basirat,
عبارتی ،گسترش دموکراسی ،ارتقا 
.)2014: 3

یتواند دارای مزایای بسیاری باشد؛ از جمله :کاهش هزینهها ،تمرکززدایی ،بهینهسازی فرایندها ،افزایش
دولت الکترونیک م 
ترسانی بهتر ،افزایش سطح رضایت مردم و ...
سالمت اداری ،پاسخگویی و قانونگرایی ،افزایش بهرهوری ،تکریم مردم ،خدما 

(.)Tabatabai, 2011: 127

حهای مرتبط با دولت
در ماده  9آئین نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه مصوب  1388 /3/8هیات وزیران «اجرای طر 

الکترونیک با رویکرد کاهش تقاضای حمل و نقل» مورد توجه قرار گرفته است ،1اما وجود سازمانها و نهادهای متعدد در

تگذاری ،برنامهریزی و دیگر اقدامات شهری
نظام مدیریت شهری سبب شده است هرکدام از آنها بدون هماهنگی به سیاس 
مشغول باشند .در صورتی که نهادهای اصلی همچون شورای شهر و شهرداری از استقالل کافی در جهت هماهنگی الزم
برخوردار نیستند .همچنین فراهم نبودن زمینهای برای مشارکت مردم در اداره امور شهر و نقش محدود بخش خصوصی را
یتوان مسألهای دانست که ناشی از شیوه مدیریت شهری حاضر در ایران به خصوص شهر کالن شهر تهران است.
م

مدیریت محلهای

اندیشمندان مطالعات شهری ،محله محوری 2و مشارکت 3شهروندان را از زیرساختهای افزایش توانمندی مدیریت
یدانند( .)Rostami, 2008: 18شری
تهای شهری م 
شهری به عنوان یک راهبرد مهم در ارتباط با تدوین سیاس 

ارنشتاین 4در زمره اولین کسانی بود که مشارکت شهروندی را ،با تعبیر قدرت شهروندی ،به کار گرفت.

شکل  :2سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت شهری(Source: (Barakpour and Asadi, 2009: 68

 .1بندهای  15و  17سیاستهای کلی ابالغی مقام معظم رهبری نیز نشانگر توجهای ویژه به دولت الکترونیک هستند.
مواد  38 ، 37و  40قانون مدیریت خدمات کشوری نیز با تاکید بر ارائه خدمات و اطالعات اکترونیک مهر تایید زدهاند.

2. Community-led or Community-Based
3. Participation
4. Sherry. R. Arnstein
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یتواند در پایداری آن تاثیرگذار باشد .مدیریتی که زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت ،امن
نحوه مدیریت شهر م 
یهای آنان و جامعهی مربوط فراهم کند (.)Kazemian et al., 2011: 8
و اثربخش شهروندان به تناسب ویژگ 

شکل  :3نردبان مشارکت ارنشتاين(Source: (Sharifian Thani, 2001

الگوی محلهمحوری با مبنا قرار دادن محلهها در مدیریت شهر ،آنها را همچون منابعی پویا در راه ایجاد توسعه ،انسجام
تهای محلهها به ویژه در بعد
یگیرد .تمرکز بر مقیاس خرد و استفاده از ظرفی 
اجتماعی و هویت بخشی به کار م 
تهای توسعه محلی است؛ فرایندی که در صورت
اجتماعی ،موجب روشن شدن نقاط ضعف و کشف فرص 
یکپارچگی و تداوم موجب توسعه شهری خواهد شد.

کاردناس 1و همکاران (  ) 2005در پژوهشی که درباره مدیریت توسعه مشارکتی ،بر مبنای اجتماعات محلی در فیلیپین
یکنند:
انجام دادهاند ،به اصولی اساسی برای تحقق مدیریت مشارکتی بر مبنای محلهها اشاره م 
بسیج نیروهای محلی و ظرفیتسازی ،برنامهریزی مشارکتی ،عملیاتی کردن مشارکت ،نظارت و ارزیابی مشارکتی،
آسانسازی تعامالت درون محله از جملهی این اصول هستند.
مطالعه رابرت پاتنام در شرايطي صورت گرفت كه حكومتهاي محلي در ايتاليا در شرايط كي ساني از نظر جايگاه
قانوني ،امكانات سازماني و  ...قرار داشتند ولي با اين حال نهادهاي محلي شمال ايتاليا ،عملكرد بهتري نسبت به همان
يتوان فهميد كه صرف داشتن جايگاه قانوني مشخص
نهادها در جنوب ايتاليا داشتند .با نگاهي تحليلي به اين مطالعه م 
يتواند متضمن عملكرد بهينه اين نهادها باشد بلكه وجود بسترهاي اجتماعي و
و حيطه اختيارات و وظايف قانوني ،نم 
فرهنگي نيز سهم بسزا يي در عملكرد آنها دارد.
1. Cardenas
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نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
مدیریت شهرى تالشى است براى هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتى و خصوصى جهت چیره شدن بر
مسائلى که ساکنان شهرها با آن مواجه هستند و ایجاد شهرهاى رقابتىتر ،عادالنهتر و پایدارتر .مدیریت شهری روند
توسعه ،اجرا ،هماهنگسازی و ارزیابی راهبردی یکپارچه است که با کمک کنشگران شهری و با در نظر گرفتن
یشود که در سطح عالی دولت برای دستیابی
اهداف بخش خصوصی و منافع شهروندان در چارچوب سیاسی اجرا م 
صشده است .شالوده مدیریت شهری عبارت است از بر عهده گرفتن نقشی فعال در
به توسعه اقتصادی پایدار مشخ 
توسعه ،مدیریت و هماهنگسازی منابع برای دستیابی به اهداف توسعه شـهری .مدیریت شهری فراتر از ساختار و
ینفوذ در اداره شـهر و چگـونگی تعامالت این عناصر با یکدیگر اشاره
سازمان ،به مجموعه نهادهای ذیربط و ذ 
دارد .در سالهای گذشته در محافل علمی و اجرایـی کشـور ،در حیطه مسائل و مشکالت پیشروی مدیریت شهری،
حشده است .همچنین تصریح ماده  36 1قانون برنامه سوم
مفهوم مدیریت یکپارچه ،هماهنگ و یا واحد شهری مطر 
توسعه ،ماده  137قانون برنامه چهارم و ماده  371قانون برنامه پنجم توسعه به تحقق مدیریت واحد شهری ،منجـر
بـه فراگیرتـر شـدن این مفهوم شده است .در مفهوم مدیریت یکپارچه شـهری ،بیشـتر همـاهنگی و یکپارچگی در
عملکردها و وظایف مدیریت مدنظر اسـت.
امروزه واژه مدیریت شهری در شهرها مفهوم ویژهای ندارد که بر اساس آن جایگاه و نظام خاص اداره شهر را در
ذهن تداعی کند .بهعبارتدیگر ،سامانههای مدیریتی شهرها از حداقل ساختارهای نظاممند و متناسب با نیازهای
تهای متفاوت و گاه متضاد
امروزی شهرها برخوردارند .نیازهای وسیع شهروندان در همه زمینهها از یکسو و سیاس 
دستگاههای خدمات رسان شهری برای پاسخگویی به این نیازها از سوی دیگر ،فضایی را فراهم آورده که به دلیل
ناهماهنگی دستگاهها و چرخه نیمهکامل اداره شهر ،اثربخشی سیاستها را به حداقل ممکن کاهش داده است .در
ایران حدود  ۱۲۰۰شهر وجود دارد که  ۴۰شهر آن باالی  ۲۰۰هزار نفر جمعیت دارند و مابقی جمعیتی کمتر از این
مقدار دارند .بیش از هفتاد درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند.
اهداف مدیریت شهری به  2گروه خرد و کالن و از نظر زمانی به  3گروه کوتاهمدت -میانمدت و بلندمدت تقسیم
یشود .شهروندان در تصمیمگیریهای مدیریت شهری ،نقش بسزایی دارند و هرجا حضور شهروندان و مشارکت
م
آنها در تصمیمات مدیریت شهری بیشتر شده ،میزان رضایتمندی شهروندان و موفقیت مدیران در اجرای پروژهها
شهای موجود
لهای کارا و اجرایی از دیگر مشکالت و چال 
افزایش یافته است .نبود قوانین و مقررات و دستورالعم 
یشود .ضمن اینکه اختالف
در شهر است و عدم اجرای قوانین در بسیاری از حوزههای مدیریت شهری احساس م 
ینفع در شهر و نبود مرجع رسیدگی به اختالفات آنها از دیگر
یها ،سازمانهای دولتی و ارگانهای ذ 
بین شهردار 
یآید ،اما نبود مدیریت یکپارچه در شهر ،یکی از مشکالت اساسی مدیریت
شهای مدیریت شهری به شمار م 
چال 
شها و نواقص در شهر است .این در حالی است که در بسیاری
شهری است که خود پیش زمینه بروز بسیاری از چال 
یها مسئول مدیریت شهری هستند و سازمانهای تابعه(برق ،آب ،مخابرات ،پلیس و )...با
از شهرهای دنیا ،شهردار 
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یپردازند .در عین حال ،نیروی انسانی هم بهعنوان
هماهنگی مدیریت یکپارچه شهری به فعالیت و خدمترسانی م 
شهای مدیریت شهری بدل شده است.
یکی از سرمایههای سازمانها ،در شهری همچون تهران به یکی دیگر از چال 

یها ،نقش بسزایی در پیشبرد اهداف
به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در بدنه مدیریت شهری و تصمیمگیر 
شهای فراوانی را در اجرای مصوبات و امور اجرایی به وجود میآورد؛
یتوجهی به تخصصگرایی ،چال 
دارد و ب 
بنابراین با توجه به موارد مذکور نیاز مدیریت شهری به داشبورد اطالعاتی در شهر و آگاهی از وضع موجود،
اطالعات و منابع مالی ،ابزار تجهیزات ،نیازها و مشکالت شهر و شهروند ،بیش از پیش احساس میشود .وقتی مدیر
شهری شناخت خوبی از وضع موجود و امکانات و مشکالت داشته باشد ،منابع مالی را بهینه بهکار بسته و با
برنامهریزی و سازماندهی و نظارت در راستای رفع آنها گام برم 
یدارد.
یکنند که عمدهترین آنها عبارتند از :قانون شهرداریها ،برنامه
در ایران منابع مختلفی اهداف مدیریت شهری را تعیین م 
های توسعه اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی کشور و طرحهای توسعه شهری .در قانون شهرداریها سه دسته از
اهداف قابل استخراج است که عبارتند از:
 .1تأمین و ارائه خدمات شهری.
 .2عمران شهری و ایجاد و تجهیز امکانات الزم برای مقابله با مسایل شهری .در طرحهای توسعه شهری عمدتًاًا به
بعد کالبدی توسعه شهر پرداخته شده است.
 .3توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور(  ) 1374 - 78به اهدافی چون توسعه اندیشیده شهرها ،بهبود وضعیت
آب ،سوق دادن شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد شوراهای اسالمی ،اداره اقتصادی واحدهای ارائه کننده
عآوری و دفع فاضالب ،بهبود امور حمل و نقل و ترافیک ،افزایش ایمنی شهرها،
خدمات شهری ،بهبود تأسیسات جم 
بهسازی نوسازی و بازسازی بافتهای باارزش ،گسترش تحقیقات شهری ،بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از
تخریب فضای سبز شهری و امثال آن اشاره کرد.
فارغ از تعاریف جامعه شناختی و شهرسازی ،شهرها بستری برای زندگی جمعی و رفع نیازهای اجتماعی هستند .در
شهرها مردم کار و تالش ،استراحت و تفریح می کنند .شورای شهر و شهرداری ،نهاد عمومی غیردولتی هستند و
شهردار که منتخب شورای شهر است ،وظیفه دارد شهر را در چارچوب اسناد و قوانین فرادستی اداره نماید .عمده
محورهای تالش شورای شهر و شهرداری عبارتند از؛ عمران و آبادانی شهر ،نظافت و زیبایی شهری ،خدمات شهری
و حمل و نقل عمومی ،فضای سبز ،اوقات فراغت و فرهنگ شهروندی و آسیب های اجتماعی و غیره که البته
نظارت بر ساخت و ساز ،انتقال زباله های شهری و آسفالت نیز جزئی از وظایف یک شهردار محسوب می شود.

اگر مدیریت ،به درختی تشبیه شود که شاخههای گوناگونی ،مانند مدیریت صنعتی ،مدیریت مالی و  ...دارد ،یکی از
شاخههای جدید این درخت ،مدیریت شهری است .مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به
مقاصد سازمان .وظایف مدیریت عبارتند از برنامهریزی ،سازماندهی ،نظارت و انگیزش .شالوده مدیریت شهری
عبارت است از برعهده گرفتن نقشی فعال در توسعه ،مدیریت و هماهنگ سازی منابع برای دستیابی به اهداف
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توسعه شهری .مدیریت شهری می تواند به دنبال ايجاد محيطي بهتر ،مساعد تر ،سال متر ،آسان تر ،مؤثر تر و دلپذير
تر براي كليه ساكنان كي

شهر باشد .مديريت شهري ،بايد در پاسخ دادن و غلبه بر محدوديت ها و مسائل شهري به

بهترين شکل عمل نمايد.

با عنایت به اهمیت این جایگاه ،در قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی چندین اصل به شوراها اختصاص یافته
است بطوریکه فصل هفتم این قانون که برتریت آن بر سایر قوانین از منظر حقوقی مبرهن می باشد ،به امر شوراها
پرداخته و به نوعی دموکراسی و اراده مردم را در اراده امور جامعه پذیرفته است که حدود  ۷اصل آن به این امر
ی،
ی اجتماع 
ی پیشبرد سریع برنامه ها 
پرداخته است .مطابق اصل یکصدم قانون اساسی این چنین مقرر می دارد :برا 
ت
ق همکاری مردم با توجه به مقتضیا 
ی از طری 
ی و سایر امور رفاه 
ی ،آموزش 
ی ،فرهنگ 
ی ،بهداشت 
ی ،عمران 
اقتصاد 
ش ،شهر،
ی ده ،بخ 
ی به نام شورا 
ت شورای 
ش ،شهر ،شهرستان یا استان با نظار 
ی ،اداره امور هر روستا ،بخ 
محل 
ب کنندگان و
ی کنند .شرایط انتخا 
بم
ل انتخا 
ی گیرد که اعضاءی آن را مردم همان مح 
شهرستان یا استان صورت م 
ی مذکور و سلسله مراتب آنها را که
ت شوراها 
ب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظار 
انتخا 
ت مرکزی باشد قانون
ت حکوم 
ی و تابعی 
ی اسالم 
ت ارضی و نظام جمهور 
ی و تمامی 
ت اصول وحدت مل 
باید با رعای 
ی کند.
معین م 
یتواند سیستم مدیریتی
مجموعهی مدیریت هماهنگ شهری ازآن جهت اهمیت دارد که با به عمل رساندن آن م 
شهروندمحور یا انسانمحور داشته باشد و صرفهجویی در وقت و هزینهی شهروندان از دیگر نکات مهم آن است.
مکانی که میتواند به آگورایی برای شهر تبدیل شود تا سهیم شوند مردمانی که از این دیارند و قلبشان برای دیارشان
یتوان توسعه را در شهر شاهد بود و عالوه بر صرفهجویی در وقت و
یتپد .اگر این مجموعه امکان یابد آنگاه م 
م
هزینه ،آلودگی هوا ،ترافیک ،آلودگی صوتی و غیره از شهر کم شود و اگر این مجموعه تحقق نیابد روزگار به همین
منوال که حتی دیگر توضیح آن تکراری و مأیوس کننده است ،خواهد بود.
ل
منطقهی کالن شهر کالن شهر تهران یکی از چند منطقهی کالن شهری کشور و بلکه مهمترین آنهاست که سهم قاب 
ـ توجهی از جمعیت و فعالیت را در سطح ملی به خود اختصاص داده است .مدیریت بهینهی این بزرگ شهر در
دهههای اخیر همواره یکی از مسائل مهم کشور بوده است .عواملی چون افزایش طبیعی جمعیت ،افزایش مهاجرت
از روستاها و شهرها به کالن شهر تهران ،افزایش قیمت زمین در داخل محدوده و در نتیجه اسکان اقشار کم درآمد
در فضاهای پیرامونی ،اعمال محدودیت در زمینه ی استقرار صنایع و کارخانهها در قلمرو بالفصل ،تمرکز سرمایه و
تهای عینی و ذهنی ،کالن شهر تهران را
امکانات و نقش کانونی فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی ،علمی و خالصه جذابی 
به یک بزرگ شهر و یک منطقهی کالن شهری تبدیل کرده است؛ حال در این کالنشهر قانون باید نقش پررنگ و
جلوهگری داشته باشد چرا که نبود قانون و مقررات شهری موجب ازهم ـ گسیختگی و پاشیدن شیرازهی شهری
یشود.
م
امروزه مديريت شهري نقشي اساسي در پايداري و توسعه يافتگي زندگي شهري دارد .با اين وجود اثرگذاري مثبت
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 توانا يي،مديريت شهري مستلزم فراهم آوردن شرايطي است كه مهمترين آنها را ميتوان داشتن اختيار و مسئوليت
يدهد كه با وجود تفاوت در
  تجارب موفق جهاني نشان م.تامين منابع مالي پايدار و مشاركت عمومي دانست
 وظايف و اختيارات مديريت شهري و تطبيق جايگاه آنها با نظام سياسي و اداري حاكم بر اداره امور كال ِنِن،جايگاه
.يشود
 سيستم ويژه و نسبتًاًا مستقل انجام م

 امور محلي و مديريت شهري در قالب كي،كشورها
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Abstract
The purpose of this study is to identify and track the obstacles and implementation
issues of programs in the field of urban management and the role and position of law
in it .In this research, the library or document method with tools, ie filing, has been
used.The picture of the current situation of the urban management system in Iran is a
confused picture. Current affairs in countries are governed by their own set of laws,
and laws and regulations act as executive tools for city managers. However, despite
the expansion of cities and the consequent complication of urban issues and the
expansion of the scope of duties of city managers, the law adopted in 1334 (with
amendments) is still considered as the main law in the municipality of Tehran and this
has caused many problems. Conclusion: The study of legal sources and sources shows
the inefficiency and obsolescence of urban management laws that the updating of these
laws provides a way to organize some of the problems in this area. One of the
measures that can be effective in correcting incorrect trends or improving the current
situation is the pathology of the implementation of urban plans, and through this, ways
can be suggested to prevent the escalation of problems and eradicate them.
Keywords: urban management, Tehran, law, urban managers.
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