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مرور الگوهای نهادی -سازمانی پیشنهادی برای مدیریت
مجموعههای شهری کشور و تبیین دالیل عدم تحقق آنها
خدر فرجی راد1ـ استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/01/18 :

تاریخ پذیرش1397/04/18 :

چکیده
در ایران با روی کار آمدن دولت مدرن و جهت دادن برنامـهها و سـرمایهگذاریها بهسـوی شـهرها ،شـکلگیری
مجموعههای شهری امری اجتنابناپذیر بود و باگذشت زمانبر تعداد چنین پدیدههایی در فضای سرزمینی کشـور
افزوده شد .بااینحال ،مرور مطالعات و نیز بررسی ساختار و سازوکار فضایی اداره مجموعـههای شـهری در کشـور
نشان میدهد که فقدان یکپارچه نگری و توانایی برای تفکر و عملکرد منطقـهای در سـاختارهای مـدیریت چنـد
پارچه و مجزای یکایک مراکز زیست و فعالیت در مجموعـههای شـهری کشـور ازجملـه مهمتـرین مشـکالت و
چالشهایی است که در حال حاضر مجموعههای شهری کشور ازلحاظ نهادی و مدیریتی با آن مواجه هستند .این
در حالی است که بهرغم تصویب طرحهای چندین مجموعه شهری کشور (ازجملـه تصـویب طرحهـای مجموعـه
شهری ته ران ،مجموعه شهری مشهد ،مجموعه شهری تبریز ،مجموعه شهری شیراز ،مجموعه شهری اصـفهان،
مجموعه شهری قزوین و  ،)...سازوکارهای نهادی و سازمانی پیشنهادی آنهـا تحققنیافتـه اسـت .بنـابراین ایـن
نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشـدن الگوهـای پیشـنهادی مـدیریت
مجموعههای شهری کشور کداماند؟
برای پاسخ به سؤال فوق از روش کیفی بهره گرفتهشده است .نتایج بهدستآمده نشان میدهـد کـه در الگوهـای
پیشنهادی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور ،در نظر نگرفتن مسائلی همچون عدم تعریف جایگاه قـانونی
مجموعههای شهری در نظام تقسیمات کشوری و بهتبع آن عدم تعریف ساختار و سـازوکار مـدیریتی خـاص ایـن
مجموعهها ،نظام متمرکز و بخشی اداره امور در ایران ،پیشنهاد ایجاد ساختارهای اداری جدیـد ،تبعیـت الگوهـای
پیشنهادی از رویکرد مدیریت واحد ازجمله مهمترین دالیـل عـدم تحقـق و عملیـاتی نشـدن الگوهـای نهـادی-
سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور بوده است.
واژگان کلیدی :الگو ،نهادی-سازمانی ،مجموعه شهری ،عدم تحقق.

 . 1نویسنده مسئول

Email: farajirad61@gmail.com
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مقدمه
شهر -منطقهها که در ایران طبق تعریف قانونی1با عنوان مجموعههای شهری شناخته میشوند در حـال حاضـر اشـکال
جدیدی در سازمان فضایی سرزمین به شمار نمیروند چراکه تعداد زیادی از آنها در سرتاسـر جهـان چـه در کشـورهای
توسعهیافته و چه در کشورهای درحالتوسعه وجود دارند (ایرانیان .)4 :13852،در اینجا مقصود پرداختن تفصیلی بـه دالیـل
ظهور و شکلگیری چنین الگوهای نظام شهری نیست اما باید اشاره کرد که وجـود پیچیـدگیهای مختلفـی کـه چنـین
الگوهای توسعه شهری بهویژه در عرصه روابط ،تعامالت و کارکردهای فضایی به نمایش میگذارند بح های گستردهای
را در محافل دانشگاهی ،سیاست گذاری و اجرایی در مورد نحوه اداره چنین مناطقی شکل بخشیده است و حجم انبوهی از
مطالعات (اعم ازنظری و تجربی) در مورد نحوه برخورد با مسائل و چالشهای مدیریتی چنـین منـاطقی وجـود دارد .بایـد
اشاره کرد که یکپارچگی کارکردی بهعنوان یکی از ویژگیها و بلکه اصلیترین ویژگی چنین مناطقی در بیشتر مطالعـات
و تحقیقات مورداشاره قرارگرفته است ( ،Pacione,2001; Hamilton,1999صرافی و تورانیـان )1383 ،و بنـابراین،
لزوم یکپارچگی سازوکارهای اداره چنین مناطقی نیز همواره مطرح بوده است .این در حالی است که با توجـه بـه تعـاریف
نظری که از مجموعههای شهری بهعملآمده است ،بزرگتـرین چـالش در اداره و حکمروایـی شـهر -منطقـهها ،تفـرق
سیاسی و اداری و سازمانی و یا فقدان انطباق قلمرو عملکردی (منطقه شهری) با قلمرو سازمانی و نهادی (ترتیبات نهادی
و ساختار و نظام اداره سرزمین) است .منظور از تفرق سیاسی ،وجود تعداد زیادی از قلمروهای مدیریتی مسـتقل از هـم در
گستره فضایی مجموعه شهری است که مانع از اتخاذ تصمیمات سیاسی یکپارچه در کل گستره شهری میشود (ایرانیان،
 .)5 :1385چنین موضوعی را میتوان در شکل زیر به نمایش گذاشت.

شکل شماره  .1تفرق مدیریتی ،سیاسی و نهادی در منطقه شهری (تصویر سمت چپ) در مقابل یکپارچگی و همبستگی عملکردی
آن (تصویر سمت راست) –منبع( ایرانیان)6 :1386 ،

تفرق سیاسی و فقدان هویتسازمانی مشخص و دارای قدرت اعمـال رهبـری ،نـهتنها برنامـهریزی و مـدیریت یکپارچـه
مجموعه شهری را با چالش مواجه میسازد (به علت فقدان سازوکارهای نظارتی یکپارچه و وجود پهنـههایی از مجموعـه
شهری که از حیطه مدیریت و کنترل سازمانهای متعدد موجود در مجموعه شهری خارج اسـت) ،بلکـه انجـام اقـداماتی
همچون ایجـاد زیرسـاختهای حمل ونقـل در مجموعـه شـهری ،جلـوگیری از آلـودگی هـوا و تخریـب محیطزیسـت و
خدمات رسانی به مراکز متعدد سکونتی و فعالیتی واقع در مجموعه شهری که مسـتلزم رویکـردی فرامحلـی اسـت ،را بـا
 . 1بر اساس مصوبه هیئتوزیران در سال  1374مبنی بر طرح ریزی مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها و
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سال  1388در خصوص تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن
 . 2شرکت خدمات مدیریت ایرانیان

مرور الگوهای نهادی -سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور....

49

چالشها و موانع جدی مواجه میسازد.
در ایران نیز با روی کار آمـدن دولـت مـدرن و جهـت دادن برنامـهها و سـرمایهگذاریها بهسـوی شـهرها ،شـکلگیری
مجموعههای شهری امری اجتنابناپذیر بود و باگذشت زمانبر تعداد چنین پدیدههایی در فضای سرزمینی کشـور افـزوده
شد .این در حالی است که سازوکارهای سازمانی و اداری و ساختارهای فضایی اداره سرزمین متناسب با چنـین الگوهـای
فضایی توسعه شهری نهتنها شکل نگرفتند بلکه در چارچوب نظام سیاسی و سـاختار اداره سـرزمینی موجـود نیـز بـهرغم
تالشهای متعددی که صورت پذیرفته است ،اما نتوانسته بر چالش و مشکل نهادی ،سازمانی و اجرایـی چنـین منـاطقی
غلبه یابد بهطوریکه مرور مطالعات و نیز بررسی ساختار و سازوکار فضایی اداره مجموعـههای شـهری در کشـور نشـان
میدهد که فقدان یکپارچه نگری و توانایی برای تفکر و عملکرد منطقهای در ساختارهای مدیریت چند پارچـه و مجـزای
یکایک مراکز زیست و فعالیت در مجموعههای شهری کشور ازجمله مهمترین مشکالت و چالشهایی است که در حـال
حاضر مجموعههای شهری کشور ازلحاظ نهادی و مدیریتی با آن مواجه هستند.
همچنانکه اشاره گردید در پاسخ به این مشکالت و چالشها ،تالشهای متعددی در داخل کشور صورت پذیرفته اسـت؛
هدف و ایده اصلی چنین تالشهایی جستجوی الگوها و مدلهایی بوده که بتواند مشکل تفرق سیاسی و مدیریتی موجود
در مجموعههای شهری را به حداقل رسانده و آن را برطرف نماید .در این راستا چنـین تالشهـایی عمـدتاً معطـوف بـه
جستجوی انطبـاق قلمـرو عملکـردی (محـدوده مجموعـههای شـهری) بـا قلمـرو سـازمانی بـوده اسـت .در طرحهـای
مجموعههای شهری کشور نیز که تاکنون تهیهشدهاند مسائل نهادی و سازمانی بـهعنوان یکـی از مسـائل و چالشهـای
برجسته تحقق اهداف ،راهبردها و سیاستهای طرحها مدنظر قرارگرفتهانـد؛ امـا بایـد اشـاره نمـود کـه بـهرغم تصـویب
طرحهای چندین مجموعه شهری کشور (ازجمله تصویب طرحهای مجموعه شـهری تهـران ،مجموعـه شـهری مشـهد،
مجموعه شهری تبریز ،مجموعه شهری شیراز ،مجموعه شهری اصفهان ،مجموعـه شـهری قـزوین و  ،)...سـازوکارهای
نهادی و سازمانی پیشنهادی آنها تحققنیافته است .بنابراین این نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که دالیل عدم
تحقق و عملیاتی نشدن الگوهای پیشنهادی مدیریت مجموعههای شهری کشور کدماند؟
در ضرورت آسیبشناسی چرایی عدم تحقق و عملیاتی نشـدن الگوهـای نهـادی -سـازمانی پیشـنهادی بـرای مـدیریت
مجموعههای شهری کشور ،باید بهضرورت نهادسازی و یا بازتعریف سازوکارهای نهادی موجود برای اداره مجموعـههای
شهری کشور اشاره نمود .ضرورت این نهادسازی و بازتعریف سازوکارهای نهادی ازیکطرف ازآنجـا ناشـی میشـود کـه
سازوکارهای نهادی موجود نشان دادهاند ناتوان از اداره کارآمد و یکپارچه مجموعههای شهری کشـورند .از طـرف دیگـر،
طرحهای کالبدی و توسعهای عدیدهای که در ارتباط با مجموعههای شهری تدوینشدهاند ،فاقـد سـازوکارهای نهـادی و
اجرایی بوده و بنابراین عمالً برنامهریزی کالبدی بهعنوان الگوی مسـلط در نظـام برنامـهریزی ،ناکـافی و نـاتوان از حـل
مسائل عدیده مواجه با مجموعههای شهری بوده است .سرانجام اینکه باید به این مسئله اساسی توجه نمود که در ایـران
بهاجبار برنامهریزی فضایی و ازجمله برنامهریزی فضایی -راهبردی مجموعه شـهری را در چـارچوب تقسـیمات کشـوری
تعریف نمودهاند .این در حالی است که مجموعه شهری ماهیتاً ازلحاظ کارکردی و عملکردی فراتر از مرزهـای تقسـیمات
کشوری است و قلمروهای تقسیمات کشوری متعددی را شامل میشود که همین امر ضرورت سازوکارهای نهادی بـرای
هماهنگ و یکپارچه نمودن سازمانهای متعدد مسئول و درگیر در اداره آن را آشکار میسازد.

مبانی نظری
مفهوم مجموعه شهری در ایران برای نخستین بار در مصوبه طرحریزی مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای
بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها در سال  1374مطرح شد .این مفهـوم در ایـران معـادل مفـاهیم همچـون منطقـه
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کالنشهری ،منطقه شهری چندهستهای ،ابر شهر منطقه و  ...قلمداد شده است .در گـزارش پژوهشـی تعریـف مجموعـه
شهری و تعیین شاخصهای آنکه توسط زبردست انجامشده است ،مجموعه شهری محدودهای اسـت جغرافیـایی کـه از
یک شهر مرکزی و حداقل دو شهر پیرامونی و نواحی روسـتایی مـابین آنهـا تشکیلشـده اسـت کـه تمـامی شـهرهای
پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی ،اجتماعی و خدماتی هستند (زبردست .)218 :1387،این تعریف در
مصوبه سال  1388شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در خصوص تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن
عیناً تکرار گردیده است .بر اساس این مصوبه ،ضمن ارائه تعریفی از مجموعه شهری بهصورت فوق ،اشاره گردیده اسـت
که این محدوده جغرافیایی باید تحت مدیریت یکپارچه باشد .بنابراین ،ازلحاظ نظری ،نزدیـکترین مفهـومی جهـانی بـه
مجموعه شهری ،مفهوم منطقه کالنشهری یا منطقه شهری عملکردی است (اسدی و زبردست.)24 :1389،
اما جدای از تعاریف نظری و قانونی مجموعههای شهری ،مسـئله اساسـی در خصـوص مجموعـههای شـهری ،نحـوه و
سازوکار اداره و مدیریت این فضاهای جغرافیایی است چراکه واقعیت این اسـت اگرچـه حکومتهـای ملـی هنـوز سـهم
عمدهای در توسعه کالنشهری به عهدهدارند اما حوزه سیاستگذاری بهنوعی بازی چند سطحی و چند نقشی بدل شده و
پیچیدگی روزافزون حاصل از پویایی شرایط محیطی را به چالش اصلی فراروی حاکمیت کالنشهری و سیاسـت فضـایی
آن تبدیل کرده است ) .(Salet et al,2003:3-4در این میان ،تفرق سیاسی بـهعنوان سـرآغاز هرگونـه بحـ دربـاره
حکومتهای کالنشهری به معنی وجود تعداد زیادی از قلمروهای حکومتی و مدیریتی درون یـک منطقـه کالنشـهری
عملکردی ،حاکی از این است که هر قلمرو حکومتی یا مدیریت محلی دارای حق ،اختیار و صالحیت اظهارنظر در بخشی
از قلمرو منطقه یا شهری اسـت و هـیچ مرجـع حکـومتی واحـدی بـرای تصـمیمگیری و عمـل در گسـتره کـل منطقـه
کالنشهری وجود ندارد .نظریهپردازان حکومت کالنشهری اسـتدالل میکننـد کـه بایـد بـین نـوع سیسـتم سـازمان و
حکومتی یک شهر-منطقه با کلیت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن انطباق وجود داشته باشد .عدم انطباق قلمرو سـازمانی
حکومتی محلی با قلمرو عملکردی شهر-منطقهها را میتوان عمدهترین چالش در اداره و حاکمیت ایـن منـاطق دانسـت؛
زیرا در نبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی در عرصههایی چون حملونقل شهری ،خـزش شـهری ،برنامـهریزی
راهبری و حفاظت زیستمحیطی و مانند اینها غیرقابلحل خواهد ماند .بدون نیـروی فرمانـدهی و بـدون دیـد یکپارچـه
منطقهای ،بسیاری از مسائل بهجای حل و رفع ،از نقطهای به نقطه دیگر از منطقه منتقل خواهد شد .در چنـین شـرایطی،
امکان اتخاذ تصمیمات سیاستی و اجرای آنها در گسترده منطقه کالنشهری کـه کلیـت عملکـردی و سیسـتم شـهری
روزانهای را تشکیل میدهد ،مسیر نخواهد بود (آخوندی و همکاران.)8 :1386 ،
بنابراین ،وجود تفرق و چند پارچگی نهـادی ،سیاسـی و اداری باعـ ظهـور شـکلهای جدیـدی از حکمروایـی منـاطق
کالنشهری ) (Heinelt & Kubler,2005و بهتبع آن بح های گستردهای در خصوص نحوه اداره و مـدیریت ایـن
مناطق گردیده و رویکردها و نظریات مختلفی در این خصوص ارائهشده است .مهمترین این رویکردها و نظریات مربـوط
به اداره مناطق کالنشهری و مجموعههای شهری بهصورت جدول شماره  1خالصه گردیده است.
جدول شماره  .1برخی از مهمترین نظریات موجود در زمینه مدیریت مناطق کالنشهری/مجموعههای شهری
مدل و ویژگیهای ادارهکنندگی
نظریه
 اداره منطقه کالن شهری/مجموعه شهری با یک واحد مدیریتی و در واقع تشکیل دولت واحد بزرگ در منطقهمنطقهگرایی

کالنشهری باهدف یکپارچه ساختن نهادهای دولتی محلی

کالنشهری

 انتخاب محدود مقامات سیاست گزار توسط شهروندان غیراقتصادی دانستن مدیریتهای کوچک (شهرداریهای مستقل ،محلی و کوچک) برای اداره کالنشهرها -هدایت گسترش فضایی و فعالیتها عمرانی کل منطقه توسط یک سازمان کالنشهری
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 تشکیل ساختاری دوالیه مدیریتی بهصورت  )1مدیریت منطقه کالنشهری (در سطح مسائل منطقه و خدماتمنطقهای) )2 ،مدیریتهای محلی شهرداریها در رابطه با مسائل هر شهر
 تکیه صرف بر بخش دولتی (اعضای انتخابی)دیدگاه اصالحطلب
کالسیک

 استقالل مالی دارای قلمرو وسیع اعمالشده از باال به پایین تأمین زیرساختها و خدمات منطقهای برنامهریزی یکپارچه -اعتقاد به ساختار چندالیهای و تکثر نهادی برای پاسخگویی به خدمات و چالشهای محلی

نظریه انتخاب
عمومی

 هماهنگی بین نهادهای حکومت محلی در سطح منطقهای با موافقتنامههای بین شهرداریها بخش دولتی و خصوصی اجزاء تشکیلدهنده مدیریت منطقه کالنشهری هستند انجام وظایف بهوسیله آژانسهای ویژه و تخصصی -مخالف ایجاد سازمانهای جدید رسمی

منطقهگرایی جدید

 دخالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کالنشهری (اعم از دولتی ،خصوصی ،عمومی و جامعه مدنی) حکمروایی کالنشهری :تشکیل یک ساختار با دوالیه پوششی فرایندی کردن تصمیمها بر پایه توافق همگانی -پیشبرد امور از طریق شبکهای از سازمانهای رسمی و غیررسمی

منبع  (:نویسنده با اقتباس و جمعبندی از کاظمیان1384 ،؛ مهندسین مشاور شهر و خانه)1388 ،

از طرف دیگر برای غلبه بر مشکل تفرق و چند پارچگی در مدیریت شهری بهطور خاص و مدیریت فضـایی و منطقـهای
بهطور عام (و ازجمله مدیریت مجموعههای شهری) دو مدل یا رویکرد اصلی وجود داشته است (کاظمیان:)1388 ،
الگوی مدیریت واحد (یکپارچهسازی واحد) :در این الگو کلیه امور و وظایف توسط یک سازمان یا نهاد خاص (برای
نمونه شهرداری) انجام میشود .در این سیستم سازمانهای مسئول اداره شـهر ،سـازمانهای نماینـده حکومـت مرکـزی
نیستند ،بلکه سازمانهایی محلی زیر نظر نهاد خاص مسئول مدیریت شهری (شهرداری) هستند .در ماده  136برنامه سوم
توسعه اشاره شده بود که باید در راستای تشکیل مدیریت واحد شهری ،بسیاری از وظایف و عملکردهای شـهری (ازجملـه
 22وظیفه سازمانهای دولتی) به شهرداریها واگذار شود .مضمون ماده  136در مـاده  137برنامـه چهـارم و مـاده 173
برنامه پنجم نیز تکرار شد که البته جنبه اجرایی به خود نگرفته است.
الگوی مدیریت یکپارچه (یکپارچهسازی متکثر) :اساس بح مدیریت یکپارچه (یکپارچهسازی متکثر) این است کـه
چون شهر و یا مجموعه شهری یک نظام پیچیده اسـت ،بنـابراین اداره آن مسـتلزم در برگـرفتن طیفـی از سـازمانهای
دولتی ،عمومی ،خصوصی و مردمی است و اداره امور شهر و وظـایف و عملکردهـای مـدیریت شـهری میتوانـد توسـط
سازمانهای مختلفی انجام گیرد .اما این سازمانها باید با هم هماهنگ بوده و با همکاری و مشارکت در راسـتای توسـعه
شهر گام بردارند .بر اساس این الگو ،شورای شهر و شهرداری ازیکطرف و سایر سازمانها و نهادهای موجود در شـهر از
طرف دیگر ،هرکدام استقالل خود را حفظ میکنند ،اما در عین حفظ استقالل خود باید بهصورت هماهنگ بـا هـم عمـل
نمایند .این موضوع بهگونهای ناقص در ماده  173قانون برنامه پنجم ذکرشده اسـت .بایـد اشـاره کـرد کـه در چـارچوب
مدیریت یکپارچه ،هماهنگی در دو سطح مطرح میگردد )1 :هماهنگی افقی :میان سازمانهای موجـود و درگیـر در اداره
یک سطح فضایی (همچون شهر)؛ و  )2هماهنگی عمودی :میان سازمانهایی کـه بهصـورت مسـتقیم و روزمـره در اداره
یک سطح فضایی درگیر هستند با سازمانهای سطوح باالتر (مانند سازمانهای استانی یا وزارتخانهها)؛
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روش پژوهش
برای پاسخ به سؤاالت تحقیق ،از روش کیفی مبتنی بر تحلیل محتوای اسناد اسـتفاده گردیـده اسـت .در ایـن چـارچوب
ضمن شناسایی طرحهای تهیهشده برای مجموعههای شهری کشـور و احصـاء الگوهـای نهـادی -سـازمانی پیشـنهادی
موجود در این طرحها ،دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشدن این الگوهای پیشنهادی بامطالعه اسناد و مطالعـات موجـود در
این زمینه و همچنین تحلیلهای کارشناسی از موضوع و انطباق الگوهای پیشـنهادی بـا چارچوبهـای نظـری اسـتنتاج
گردید .الزم به ذکر است که طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در سـال  1388در خصـوص تعریـف
مجموعه شهری و تبیین شاخصهای آن ،مجموعههای شهری کشور در  3گروه بهصـورت زیـر قابلطبقهبنـدی هسـتند
(شورای عالی شهرسازی و معماری کشور:)1388 :
 درصورتیکه جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور بین  200هـزار تـا
 500هزار نفر باید ،مجموعه شهری مذکور مجموعه شهری میانی نامیده میشود.
 درصورتی که جمعیت شهر مرکزی هر مجموعه شهری بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور بین  500هزار تا 1
میلیون نفر باشد ،مجموعه شهری مذکور مجموعه شهری بزرگ نامیده میشود.
 درصورتیکه جمعیت شهری مرکزی هر مجموعه شهری ،بر اساس آخرین سرشماری رسمی کشور 1 ،میلیون نفر و
یا بیشتر باشد مجموعه شهری مذکور منطقه کالنشهری نامیده میشود.
بنابراین در چارچوب طبقهبندی فوق ،سعی گردید کلیه طرحهای تهیهشده برای مجموعههای شهری کشور شناسایی و
در این میان پیشنهادهای موجود در خصوص مجموعههای شهری تهران ،شیراز و تبریز که دارای پیشنهادهای مدیریتی
مشخصی بودهاند بهعنوان مناطق کالنشهری ،و پیشنهادهای موجود در خصوص مجموعه شهری اردبیل1بهعنوان
نمونهای از مجموعههای شهری در شرف ورود به سطح بزرگ و مجموعه شهری قزوین2بهعنوان مجموعه شهری میانی
موردبررسی قرارگرفتهاند.
بحث و یافتهها
الف) الگوی پیشنهادی طرح مجموعه شهری تهران

در طرح مجموعه شهری تهران بهعنوان اولین طرح مجموعه شهری تدوین و تصویبشده در کشور یکی از شروط تحقق
پیشنهادهای طرح ،ایجاد نهاد واحد مدیریت مجموعه شهری تهران ذکرشده است .در این طرح با ارجاع به ماده  2و بند
الف ماده  3مصوبه هیئتوزیران در خصوص طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و
شهرهای اطراف آنها نتیجه میگیرد که علت اصلی بیقاعدگی و نابسامانی در استقرار جمعیت و فعالیت در مجموعه
شهری تهران نبود پوشش کامل ،فراگیر و گسترده مدیریت شهری است (بهعبارتدیگر از دیدگاه این مصوبه ازآنجاکه
بخش های زیادی از مجموعه شهری خارج از محدوده و حریم شهرهای واقع در مجموعه شهری و درنتیجه خارج از حوزه
اختیارات و نظارت مدیریت شهری قرار میگیرد بنابراین عمالً در سطح مجموعه شهری نابسامانی در استقرار جمعیت و
فعالیت به وجود آمده است) .اما از دیدگاه تدوینکنندگان طرح مجموعه شهری ،این نابسامانی و بیقاعدگی در استفاده از
زمین و استقرار جمعیت و فعالیت بیش از هر چیز ناشی از فقدان کل نگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه شهری است.
از طرف دیگر ،برخورد بخشها (وزارتخانهها) کلی است و بهجزء توجه ندارند و سهم مجموعه در چارچوب برنامههای ملی
و استانی آنها تعیین میشود و نه بر مبنای نیازها و ضرورتهای درون مجموعه و عملکرد آنها نیز بیشتر تابع
سیاستها و مقتضیات درونی و متغیر آنهاست تا مصالح و منافع مجموعه؛ از سوی دیگر ،عملکرد نهادهای محلی
 . 1شهر اردبیل بهعنوان شهر مرکزی مجموعه شهری اردبیل در سال  1395دارای  529374جمعیت بوده است.
 . 2شهر قزوین بهعنوان شهر مرکزی مجموعه شهری قزوین در سال  1395دارای  402748جمعیت بوده است.
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(شهرداریها و فرمانداریها) ،جزئی است و بهکل توجه ندارند و بر مبنای نیازها و ضرورتهای محلی عمل میکنند و به
منافع و مصالح ملی و منطقهای توجه ندارند .بهطور خالصه بر اساس طرح مجموعه شهری تهران ،اداره امور این
مجموعه نیازمند کل نگری و هماهنگی است و این شکل نامنسجم و ناهماهنگ از مدیریت متشکل از فرمانداریها و
بخشداریها و شهرداریها و وزارتخانههای متعدد ،چون قادر به تشخیص ،موضعگیری ،اخذ تصمیم و اقدام بهموقع در
زمینه مسائل ناشی از مشترکات ،ارتباطات درونی ،وابستگیهای متقابل اجزاء و عناصر خود نیست ،طبیعتاً نه قادر به
تدوین سیاستها و راهبردها و تهیه برنامهها و طرحهای کلنگر است و نه میتواند آنها به اجر درآورد .بهبیاندیگر،
هرچند طرح مجموعه شهری تهران ،ابزارهای الزم برای کلنگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه را فراهم میکند ،اما
مدیریتی که این طرح را راهنمای خود قرار میدهد نمیتواند تنها متشکل از اجزاء و عناصر مستقل و مجزا و بیارتباط با
یکدیگر باشد بلکه عملکرد آنها نیز باید در چارچوبی مناسب و بر مبنای اهداف طرح با یکدیگر هماهنگ شود چراکه
عوارل ناشی از فقدان کل نگری و هماهنگی در مدیریت مجموعه به دالیل نارسایی در تقسیمات مدیریتی مجموعه
(یعنی تقسیم کل فضای مجموعه به سه قلمرو فضایی شهر ،حریم شهر و خارج از حریم شهر و در نظر نگرفتن روابط و
تعامالت این سه محدوده با هم و بهویژه فضای خارج از حریم شهر با حریم و محدوده شهری) و ناهماهنگی در مدیریت
مجموعه (ایفای نقش نهادهای متعدد عمومی و دولتی در سطح مجموعه بدون ارتباط و هماهنگی کافی با یکدیگر و
بدون تبعیت از سیاستها و برنامهها و راهبردهایی برای هدایت و توسعه کل مجموعه) بروز مییابد.

شکل شماره  .2فقدان ارتباط و هماهنگی در مجموعه شهری تهران
منبع( :مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران)1379 ،

بر مبنای بح های فوق ،در طرح مجموعه شهری تهران استدالل شده است کـه حـل مسـائل امـروز و آینـده و ایجـاد
محیطی قابل زندگی در مجموعه شهری تهران و بیش و قبل از هر چیز مستلزم ایجاد نهادی واحد بـا تـوان و اختیـارات
کافی است بهنحویکه بتواند عملکرد کلیه نهادهای موجود ذیدخل در مدیریت مجموعه را در راسـتای نیـل بـه اهـداف
رشد و توسعه کل مجموعه شهری (اهدافی که در چارچوب برنامهها و طرحهای مصوب تعیین میشود) هماهنگ و بر آن
نظارت کند .بهبیان دیگر هم تجربیات جهانی و هم مشکالتی که در حال حاضر مجموعه شـهری از ابعـاد مختلـف بـا آن
مواجه است نشان می دهد که ایجاد یکپـارچگی و وحـدت در مـدیریت مجموعـه شـهری تهـران یـک ضـرورت اسـت.
بهبیاندیگر ،واحدهای کوچکتر مدیریتی مجموعه که وجود آنها به دلیل ضـرورتهای تقسـیمکار و نیـز فـراهم آوردن
امکان مشارکت مردمی ناگزیر است و همچنین عملکرد بخشهای مختلف اجرایی باید در داخل نظامی واحـد هماهنـگ
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شده و بهصورت یکپارچه عمل کند .جدول شماره  2وظایف و ویژگیهای نهاد واحد پیشنهادی برای هماهنگی و نظـارت
بر توسعه مجموعه شهری تهران را نشان میدهد.
جدول شماره  :2وظایف و ویژگیهای سازمانی نهاد واحد پیشنهادی برای هماهنگی و نظارت بر توسعه مجموعه شهری تهران
وظایف
ویژگیهای سازمانی
 ازلحاظ جایگاه قانونی در سطحی باشد که بتواند وظیفه مهم ایجاد  -مطالعه و ارزیابی مستمر وضعیت مجموعه شهری ،تشخیص و طرحهماهنگی در اقدامات بخشهای متعدد اجرایی را بهخوبی به انجام برسانند مسائل ،ارائه راهحلها (از طریق پیشنهاد قوانین و مقررات و ضوابط و  ...و یا
پیشنهاد تهیه برنامهها و طرحها)؛
(تابعیت بخشهای از تصمیمات مدیریتی آن)
 وظیفه بررسی مسائل ،تصمیمگیری و سیاستگذاری در این نهاد باید به  -هماهنگی با سطوح باالتر مدیریت کشور (دولت و مجلس) و نهادهای ملیعهده شورایی متشکل از مسئوالن بخشهای اجرایی ذیربط ،استانداران و و استانی میان بخشی (شورای اقتصاد ،شورای عالی شهرسازی ،شورای
برنامهریزی استان و  )...در زمینه تدوین اهداف و سیاستها و نحوه اداره
شهرداران شهرهای اصلی مجموعه شهری باشد؛
 بهمنظور انجام وظایف محوله در زمینه مطالعه و ارزیابی مستمر وضعیت مجموعه شهری؛مجموعه ،تشخیص و طرح مسائل و ارائه راهحلها این نهاد باید دارای یک  -نظارت بر اجرای صحیح برنامهها ،طرحها و قوانین و مقررات مصوب در
واحد مطالعاتی و تحقیقاتی فنی بسیار قوی ،کمحجم و با کارایی باال باشد .کل مجموعه شهری؛
این واحد باید از وسایل و تجهیزات کافی و نیروهای متخصص در تمامی  -انجام اقدامات الزم جهت ارائه خدمات و یا اجرای طرحهای عمرانی که
بهکل مجموعه شهری مربوط میشود (از طریق هماهنگی با بخشهای
زمینههای مرتبط با مسائل شهر برخوردار باشد؛
 به منظور انجام وظایف محوله در زمینه نظارت بر اجرای صحیح برنامهها ،مسئول و یا پیشنهاد تشکیل شرکتها و سازمانهای خدماتی و عمرانی وطرح ها و قوانین و مقررات مصوب در کل مجموعه ،این نهاد باید دارای یک نظارت بر عملکرد آنها؛
واحد نظارت بسیار قوی باشد .این واحد نظارت باید بتواند بدون تداخل با
واحدهای نظارت محلی (شهرداریها و فرمانداریها) و بدون نیاز به ایجاد
تشکیالت مفصل و موازی و دوبارهکاری و با بهرهگیری از ابزارها ،شیوهها و
فنون پیشرفته مدیریت بر حسن انجام امور در کل مجموعه نظارت نماید؛

بدینسان از دیدگاه تهیهکنندگان طرح مجموعه شهری تهران ،با ایجاد نهاد واحد هماهنگی و نظارت بر توسعه مجموعه
شهری ،مسئله سیاستگذاری ،برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در اجرای برنامهها در عرصه مجموعه -که در نظام فعلی
متولی معین ندارد -حل میشود .اما عملکرد درست این نهاد متفکر و سیاستگذار که میتواند با کلنگری ،مسائل
مجموعه را تشخیص دهد و برای آنها راهحلهای مناسب جستجو کند مستلزم آن است که در اجرا ،یعنی در کار
فرمانداریها و شهرداریهای مجموعه ،بهعنوان نهادهای مجری نیز وحدت عمل و هماهنگی وجود داشته باشد.
پاسخگویی به این ضرورت نیز مستلزم آن است که استانداری یا سطح جدیدی از مدیریت (شهردار یا فرماندار کل) ،که
کلیه شهرداریها و فرمانداریهای مجموعه تابع آن باشند ،ایجاد شود و یا اینکه شورایی متشکل از نمایندگان منتخب
آنها این مهم را بر عهده بگیرد.
ب) الگوی مدیریتی پیشنهادی در طرح مجموعه شهری شیراز

در طرح مجموعه شهری شیراز با برشمردن مجموعهای از مسائل ،مشکالت و تنگناهایی که مجموعه شهری با آن
مواجه است (که بهصورت عام در ارتباط با مجموعه شهری کشور وجود دارد) و همچنین با شناسایی برخی از ظرفیتها و
امکانات موجود همچون وجود سازمانهایی با عملکرد فرادستی و منطقهای (همچون فرمانداریها) ،وجود شکل شورایی
خاصی از مدیریت ،وجود شهرداریها بهمثابه محور اصلی مدیریت مجموعه شهری و وجود تجربههایی در زمینه روابط
افقی بین نهادها و سازمانهای موجود و حاکم بر مدیریت مجموعه شهری برای اداره کارآمد مجموعه شهری بر ایجاد
سازمانی جدید تأکید شده است .از دیدگاه این طرح ،این سازمان جدید باید در سلسلهمراتب اداری  -سیاسی کشور دارای
جایگاه تعریفشدهای باشد و از ویژگی قانونگذاری و تصمیمگیری در چارچوب قوانین مصوب کشوری برخوردار باشد.
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همچنین چنین سازمانی باید دارای دو یا سه الیه تشکیالتی باشد .در الیهای امر قانونگذاری و سیاسی مجموعه شهری
صورت گیرد .در الیه دیگر هماهنگی ،تصمیمسازی و برنامهریزی انجام شود در و الیه سوم ،امور اجرایی و فنی را در بر
گیرد (بهعبارتدیگر الیهای در مقام تصمیمگیری و برنامهریزی استراتژیک برای کلیت منطقه و الیهای در مقام اداره و
مدیریت شهرها و روستاهای منطقه)؛ این سازمان همچنین در سطح محدوده مجموعه شهری از دو نوع ساختار
تشکیالتی میتواند برخوردار باشد .نخست ،ساختار تشکیالتی شعاعی شورایی مرکب از اعضای شورا و کمیتههای وابسته
و دوم ،سازمانهای سلسلهمراتبی که در ارتباط با تشکیالت فوق قرار میگیرند .در بدنه سازمان مذکور انواع روابط افقی
تعریفشده و قانونی میتواند بین اجزاء مختلف آن به وجود آید؛ ازجمله همکاری غیررسمی و داوطلبانه بین اجزاء
سازمانی ،ایجاد سازمانهای منطقهای در رابطه با خدمات خاص ،توافقهای بین محلی در جهت بهرهگیری از خدمات
مشترک بین چند شهر و روستا ،منطقهگرایی پولی یا مالی ازجمله مشارکت در کسب درآمد از پروژههای معینی یا در نظر
گرفتن مالیات و عوارل واحد یا ایجاد سازمان داراییهای فرهنگی بهمنظور تأمین مالی سازمانها و نهادهای مدنی و
امثال آن .در چنین ساختار مدیریتی ،شهرداری-شورا در هر شهر بهعنوان ستون اصلی مدیریت هر شهر بهحساب میآید.
این مدیریت بهتدریج با افزایش اختیارات و مسئولیت های قانونی از وضع موجود در جهت استقالل نسبی در تصمیمگیری
محلی ،وضع عوارل و تخصیص بودجه در زمینههای مختلف حرکت میکند .درنهایت بر اساس مجموعه بح هایی که
در این طرح صورت گرفته است الگوی پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری شیراز بهصورت شکل زیر پیشنهادشده است.

شکل شماره  .3الگوی پیشنهادی طرح مجموعه شهری شیراز
منبع( :مهندسین مشاور شهر و خانه)1388 ،
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الگوی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه شهری شیراز متشکل از سه الیه بهصورت مدیریت مجموعه شهری که استاندار
می باشد؛ کمیته پیگیری طرح مجموعه شهری شیراز که متشکل از سازمان مسکن و شهرسازی ،مدیریت و برنامهریزی و
محیطزیست میباشد و اعضای دیگری نیز به تشخیص اعضای اصلی میتوانند به آن اضافه شوند و الیه سوم کمیتههای
سهگانه کنترل کاربری زمین ،کمیته جذب سرمایهگذاریها و کمیته هماهنگی طرحها و برنامههای بخشی با طرح
مجموعه شهری شیراز میباشد .این کمیتهها هرکدام وظایفی را بر عهدهدارند که در جدول زیر ارائهشده است.
جدول شماره  .3وظایف کمیتههای سهگانه در الگوی مدیریتی پیشنهادی طرح مجموعه شهری شیراز
کمیته

کمیته حفاظت

کمیته کنترل کاربری زمین

کمیته

جذب

سرمایهگذاریها

کمیته هماهنگی طرحها و
برنامههای بخشی با طرح
مجموعه شهری شیراز

وظایف
 تدوین برنامه حفاظت از منابع باارزش طبیعی-محیطی مجموعه شهری شیراز تدقیق برنامه حفاظت از منابع باارزش طبیعی-محیطی در طرح م.ش.ش اعمال ضوابط فضای سبز و باز در سطح مجموعه شهری پیگیری طرحهای مربوط به فضای سبز و باز و ارائهشده در طرح م.ش.ش ارزیابی طرحهای عمرانی و صنعتی از زاویه حفاظت محیطزیست حمایت علمی-آموزشی ،مالی ،انسانی و سازمانی از گروههای زیستمحیطی تدوین برنامه جهت جلب مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در زمینه حفاظت همکاری با سازمانهای ذیربط در تدوین دستور کار  21محلی ارزیابی درخواستهای کاربری زمین یا تغییر آن در سطح محدوده اعمال ضوابط منطقه بندی طرح بر اراضی محدوده پیشنهاد اصالح ضوابط منطقه بندی ،بررسی پیشنهادهای وارده برای اصالح ضوابط ارزیابی طرحهای پیشنهادی (با توجه به ضوابط و مقررات کاربری اراضی) هماهنگی با سازمانهای ذیربط در عرصههای ویژه (میراث فرهنگی ،محیطزیست و )... پیگیری تدوین برنامه اقتصادی-اجتماعی مجموعه شهری بر پایه راهبردهای طرح م.ش.ش بررسی و ارزیابی جذب سرمایه در سطح منطقهای ،ملی و فراملی تدوین شرایط سرمایهگذاری در م.ش.ش در چارچوب قوانین و منافع محلی ا یجاد ارتباط و هماهنگی بین منابع مالی و کارآفرینان با خواستههای برنامه اقتصادی-اجتماعی و طرح م.ش.ش وتسهیل مراحل قانونی سرمایهگذاری
 بررسی مشکالت و موانع جذب سرمایه در سطح محلی و ارائه راهحل آنها تدوین گزارشهای موردی و ارائه به مقامات مسئول در جهت حل مسائل ،پیشرفت کار و ارائه پیشنهادهای ارزیابی طرحهای مصوب اجرانشده و در حال اجرا در محدوده م.ش.ش هماهنگی بین طرحهای مزبور و چشمانداز و اهداف طرح م.ش.ش پیگیری اجرای طرحهای پیشنهادی طرح م.ش.ش (طرحهای موضعی و موضوعی) ارزیابی از روند طرحهای پیشنهادی ،تدوین اصالحات الزمه بهصورت پیشنهاد و ارائه آن به کمیته مدیریت م.ش.ش فراهم کردن امکانات اجرایی طرحهای پیشنهادی با هماهنگی ادارههای ذیربط ،سرمایهگذاران بخش خصوصی ونهادهای غیردولتی
منبع( :مهندسین مشاور شهر و خانه)1388 ،

ج) الگوهای مدیریتی پیشنهادی در طرح مجموعه شهری تبریز

در طرح مجموعه شهری تبریز مدیریت واحد مجموعه بهصورت ساختاری سه الیهای متشکل از شورای برنامهریزی و
توسعه استان (سطح  ،)1شورای سیاستگذاری مجموعه شهری (سطح  )2و کمیته اجرایی سطح و متولیان اجرای طرح
(سطح  )3بهصورت شکل زیر پیشنهادشده است.
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شکل شماره  .4ساختار تشکیالتی پیشنهادی مدیریت توسعه و عمران مجموعه شهری تبریز
منبع( :مهندسین مشاور زیستا)1388 ،

در چارچوب ساختار تشکیالتی فوق ،بر تجمیع مسئولیتهای مربوط به امور عمرانی و خدماتی مجموعه در ساختار
پیشنهادی و همچنین تمرکز اختیارات و مسئولیتهای امور عمرانی و خدماتی مجموعه به مدیریت واحد مجموعه و
موزاییک محدودههای مدیریتی و مراکز سکونتی در قالب محالت و نواحی کالنشهری در مجموعه شهری تأکید شده
است .جدول  4اعضا ،ساختار سازمانی و وظایف شوراها و کمیتههای پیشنهادی ساختار فوق را نشان میدهد.
جدول شماره  .4اعضا ،ساختار و وظایف شورا و کمیتههای پیشنهادی طرح مجموعه شهری تبریز
شورا/کمیته

شورای
سیاستگذاری

اجرایی
کمیته
(راهبری) طرح

اعضا
شورای سیاستگذاری از بر
همنهاد سه نهادی تصمیمگیری
زیر تشکیل خواهد شد
 نمایندگان فرمانداریهایشهرستانهای مجموعه شهری
 نمایندگان ارگانها وسازمانهای عضو کارگروه
تخصصی مسکن و شهرسازی
 نمایندگان شوراهای اسالمیشهرستانها ،شهرها و روستاهای
مجموعه

ساختار سازمانی
 حکم نمایندگان شورایسیاستگذاری توسط استاندار ابالغ
و تنفیذ میشود
 ریاست شورای سیاستگذاری برعهده رئیس کارگروه تخصصی
مسکن و شهرسازی خواهد بود
 دبیرخانه شورای سیاستگذاری درسازمان مسکن و شهرسازی و دبیر
شورا نیز مدیریت شهرسازی و
معماری سازمان خواهد بود
 تصمیمات شورا با حضور و تائید 2/3اعضا رسمیت خواهد یافت

مجمعی است که تمامی
فرمانداران ،شهرداران و روسای
مسکن استان و شهرستانهای
مجموعه در آن عضویت خواهند
داشت

 کمیته اجرایی طرح زیر نظرشورای سیاستگذاری فعالیت خواهد
نمود
دبیرخانه کمیته اجرایی طرح
مجموعه شهری ،شهرداری تبریز
خواهد بود
 ریاست کمیته اجرایی طرحمجموعه شهری با شهردار تبریز
خواهد بود

وظایف
 هماهنگی با سطوح باالتر مدیریت استان (شورایبرنامهریزی و توسعه استان)
 پیشنهاد قوانین و مقررات و انعکاس آن به سطوحمدیریتی باالتر
 نظارت بر اجرای صحیحی برنامهها و طرحها پیشنهاد تشکیل شرکتها و سازمانهای خدماتی وعمرانی و نظارت بر عملکرد آنها
 تائید مقدماتی تصمیمات اتخاذشده در کمیته اجراییمجموعه شهری
 اولویتبندی زمینههای جذب سرمایهگذاری جهتتمهید مقدمات آنها توسط مبادی ذیربط بهمنظور
ارائه در همایش ساالنه فرصتهای سرمایهگذاری
مجموعه شهری
 تعیین اولویتهای طرحها و پروژههای مشترک درمحدوده مجموعه شهری و بودجهریزی آنها؛
 تشکیل صندوق انسجام جهت تأمین هزینههایاجرای طرحها و پروژههای مشترک در داخل مجموعه
شهری؛
 تهیه طرحهای مطالعاتی و امکانسنجی برایتمامی زیرساختهای خدماتی و زیربنایی انتفاعی و
عرضه آنها در قالب فرصتهای سرمایهگذاری در
مجموعه شهری
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متولیان اجرای طرح
مجموعه شهری

تصمیمات با حضور و تائید  2/3اعضا  -تمرکز ارائه کلیه خدمات در شهرداریهای
شهرهای داخل مجموعه شهری و تعیین تکلیف نحوه
رسمیت مییابد.
فروش آنها بهوسیله کمیته راهبردی برای تأمین
هزینه طرحهای عمرانی
فرمانداریهای شهرستانها ،شهرداریهای مجموعه ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و نمایندگیها شهرستانها در قالب
تقسیمات مدیریتی پیشنهادی به اجرای طرح مبادرت خواهند کرد

د) الگوی مدیریتی پیشنهادی در طرح مجموعه شهری اردبیل

در طرح مجموعه شهری اردبیل اظهار گردیده که ساختار و نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری اردبیل در چارچوب
ظرفیتها و سازوکارهای قانونی و مدیریتی موجود پیشنهادشده است .این ساختار پیشنهادی باهدف دستیابی به
برنامهریزی و مدیریت یکپارچه در سطح مجموعه شهری طراحی گردیده و سه بُعد اصلی را شامل میشود:
 نظام برنامهریزی یکپارچه مجموعه شهری باهدف برنامهریزی یکپارچه مشارکتی بخشهای دولتی ،عمومی
(شهرداری و دهیاری) ،خصوصی و مردمی در سطح مجموعه شهری؛
 نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری باهدف سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگسازی اجرایی و همچنین تالش
برای بودجهریزی مشارکتی بخشهای دولتی ،عمومی (شهرداری و دهیاری) ،خصوصی و مردمی در سطح مجموعه
شهری؛
 نظام پایش و هدایت و بهنگام سازی برنامهریزی باهدف نظارت بر اجرای برنامههای یکپارچه تدوینشده و هدایت
توسعه و عمران در چارچوب برنامه یکپارچه مجموعه شهری و اسناد فرادست آن.
طبق الگوی پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری اردبیل ،نظام یکپارچه برنامهریزی مجموعه شهری اردبیل در چارچوب
سازوکارهای موجود وضع موجود پیشنهادشده است و ایجاد سازمان جدید را پیشنهاد نمیکند .اما برخی نهادها و رویههای
جدید بهمنظور ایجاد نظام سیاستگذاری و هماهنگی در مدیریت مجموعه شهری و همچنین ارتباط با نهاد پایش و
هدایت و بهنگام سازی برنامههای توسعه و عمران در آن پیشنهادشده است .بهعنوانمثال نهاد مدیریت یکپارچه مجموعه
شهری میتواند پیشنهادهایی را هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم (از طریق استانداری و یا نهاد پایش و
کنترل توسعه و عمران مجموعه شهری) به مدیریت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بهعنوان هسته
اصلی برنامهریزی مجموعه شهری پیشنهادی نماید و یا این مدیریت از طریق مباح کارشناسی که در کمیته فنی و
کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مطرح میگردد میتواند توصیههای کارشناسی در اختیار شورای برنامهریزی
و توسعه استان و یا نهاد مدیریت یکپارچه مجموعه شهری پیشنهاد کند .عالوه بر آن نهاد پایش و هدایت توسعه و
عمران مجموعه شهری ،برنامههای تدوینشده در مجموعه نظام برنامهریزی یکپارچه مجموعه شهری را رصد نموده و در
صورت بروز مشکالتی در فرایند اجرای این برنامه (که توسط نهادهای اجرایی در سطح مجموعه شهری به اجر در
میآید) چنین مشکالتی را بهنظام مدیریتی مجموعه شهری منعکس مینماید .نظام مدیریتی نیز میتواند پیشنهادهای
خود را بهعالوه آخرین برنامهها و مصوبات قانونی را در زمینههای مختلف برای به هنگام سازی برنامهها در اختیار نهاد
پایش و هدایت توسعه و عمران قرار دهد .عالوه بر چنین رویههایی ،در ساختار و نظام پیشنهادی جدید ،نهاد پایش و
هدایت توسعه و عمران مجموعه شهری بهعنوان نقطه اتصال سه مجموعه اصلی این ساختار یعنی نظام برنامهریزی
یکپارچه (اداره کل راه و شهرسازی استان ،کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامهریزی و توسعه استان) ،نهاد
مدیریت یکپارچه مجموعه شهری و نهادهای اجرایی محلی عمل مینماید.
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شکل شماره  .5ساختار و نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری اردبیل
منبع( :مهندسین مشاور عرصه)1394 ،

ه) الگوی مدیریتی پیشنهادی در طرح مجموعه شهری قزوین

الگوی پیشنهادی برای مجموعه شهری قزوین الگویی دوسطحی است .بر اساس استدالل طرح مجموعه شهری قزوین،
بنیان نظری الگوی پیشنهادی ،سناریوی منطقهگرایی کالنشهری است که سیستم مجموعه شهری را بهعنوان یک
کلیت یکپارچه و با موجودیت مجزا از شهرداریها میپذیرد .در این چارچوب ،الگوی مدیریت کالنشهری دوسطحی
مدنظر است که سطح اول آن را مدیریتهای شهری محلی (شهرداریها ،دهیاریها و شوراهای مربوطه) شکل میدهند
و سطوح دوم به تشکیالت ویژه مدیریت مجموعه شهری میپردازد .عملکردهای اصلی سطح دوم عمدتاً به
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت مربوط میشود و بهجز موارد خاص و خارج از اختیارات و امکانات سطوح
محلی وارد امور جزئی نمیشود .در الگوی پیشنهادی مجموعه شهری قزوین ،عناصر مدیریت محلی (شهرداریها،
دهیاریها و شوراهای شهر و روستا) استقالل مدیریتی و قلمروی خود را در درون محدوده رسمی (محدوده شهر و روستا)
حفظ کرده و به انجام وظایف و ارائه خدمات محلی میپردازند.
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شکل شماره  .6نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه شهری قزوین
منبع( :مهندسین مشاور نقشجهان پارس)1392 ،

 شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری قزوین :طبق الگوی پیشنهادی ،این شورا بهصورت ویژه در قالبشورای برنامهریزی و توسعه استان تشکیلشده و عالیترین مرجع تصمیمگیری و برنامهریزی در سازمان مدیریت
مجموعه شهری قزوین خواهد بود که مستقیماً تحت نظارت عالیه استاندار فعالیت میکند .شورای سیاستگذاری و
برنامهریزی مجموعه شهری اعضاء متعددی از نهادهای تأثیرگذار دولتی و نیز نهادهای تأثیرگذار مردمنهاد را در ترکیب
خود دارد .کلیه مصوبات شورای مذکور باید برای تمام سازمانهای ذیربط ،قانونی و الزماالجرا باشد .در همین چارچوب،
کلیه شوراهای اسالمی شهرها ،روستاها و شوراهای باالدستی واقع در مجموعه شهری قزوین مکلف به رعایت مصوبات
شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری در تصمیمات و مصوبات خود هستند .همچنین کلیه نهادها و
دستگاههای بخش دولتی و عمومی موظف هستند تمامی فعالیتهایی که حوزه اثرگذاری و عملیات آنها تمام و یا
قسمتی از مجموعه شهری را در بر میگیرد را با شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری هماهنگ نموده و
در صورت لزوم به تصویب این مرجع برسانند.
 نهاد دائم برنامهریزی و مدیریت توسعه :این نهاد نقش بازوی علمی-کارشناسی و بدنه برنامهریزی سیستم مدیریتمجموعه شهری را ایفا خواهد کرد .بررسی و شناخت کمبودها ،نیازها و نارسائیهای اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی،
بهداشتی ،اقتصادی ،رفاهی ،کالبدی و زیستمحیطی مجموعه شهری و عناصر متشکله آن و تهیه برنامهها ،طرحهای و
پروژه های الزم برای رفع مشکالت و تسریع توسعه پایدار مجموعه شهری ،وظیفه اصلی این نهاد است .در این چارچوب،
نهاد مذکور نقش حلقه واسط نظام مدیریت مجموعه شهری با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را ایفا کرده و از
طریق امکان رعایت سیاستها ،برنامهها و ضوابط کالن شورای مذکور هم فراهم و تضمین خواهد شد .لذا کلیه برنامهها،
طرحها و پروژههای ذیربط با مقیاس عملکرد پیرا شهری (خارج از شهر و روستاهای واقع در مجموعه) پس از تائید در
نهاد مذکور قابلیت طرح در شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری و سپس شورای عالی را خواهند یافت.
رئیس دائم این نهاد با رأی اکثریت اعضای شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری انتخاب و منصوب
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خواهند شد .کلیه شهرداریها ،دهیاریها ،بخشداریها ،ادارات و سازمانهای دولتی و مؤسسات و شرکتهای تخصصی
واقع یا فعال در مجموعه شهری قزوین موظفاند با شورای عالی سیاستگذاری و برنامهریزی و نهاد دائم برنامهریزی و
مدیریت توسعه شهری مجموعه شهری همکاری الزم را داشته باشند .ارائه اطالعات ،ارائه برنامهها ،بودجههای
اختصاصی ،اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامهریزی مجموعه شهری و  ...ازجمله این موارد خواهند بود.
 سازمان اجرایی مدیریت مجموعه شهری :بهزعم طرح مجموعه شهری قزوین ،سازمان اجرایی و عملیاتی مجموعهشهری قزوین بامنظور یکپارچگی در عملیات اجرایی بهویژه در زمینههای هماهنگی درونشهری ،مدیریت و کنترل پیرا
شهری ،مدیریت و کنترل امور بخشی و طراحی و ارائه زیرساختها و خدمات مشترک مجموعه شهری با ریاست مدیر
مجموعه شهری و متشکل از چهار هماهنگی درونشهری ،مدیریت و کنترل پیرا شهری ،مدیریت و کنترل امور بخشی و
طراحی و ارائه زیرساختها و خدمات مشترک پیشنهادشده است.
نتیجهگیری
این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال بود که دالیل عدم تحقق و عملیاتی نشدن الگوهای پیشنهادی مدیریت
مجموعههای شهری کشور کدام اند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که شکلگیری مجموعههای شهری در ایران
اگرچه پدیده جدیدی نیست و بهویژه مجموعههای شهری با محوریت کالنشهرهایی همچون تهران ،شیراز ،اصفهان،
تبریز و مشهد از چند دهه پیش وجود داشتهاند ،بااینحال نحوه برخورد با مسائل نهادی و مدیریتی آن کمتر موردتوجه
بوده است و یا اصوالً راهبردها و سیاستهایی غیرقابل اجرا و گاه ایدهآل مدنظر قرارگرفته است .عالوه بر آن همواره در
نحوه برخورد با مشکالت نهادی و مدیریتی مجموعههای شهری نوعی سردرگمی وجود داشته است .این سردرگمی
بهصورت بارز در نحوه برخورد با مسائل نهادی و مدیریتی مجموعه شهری تهران (بهعنوان یکی از مجموعهای شهری
کشور که بیشترین طرحهای مطالعاتی و برنامهریزی در مورد آن انجام پذیرفته است) قابلمشاهده است؛ چراکه به تعداد
طرحها و مطالعاتی که در زمینه مجموعه شهری تهران تدوینشده است ،پیشنهادهای مدیریتی مجزایی نیز وجود داشته
است .بهطورکلی ،بر اساس مرور مطالعات انجامشده (ازجمله نگاه کنید به صرافی1378 ،؛ مرکز پژوهشهای شهری و
روستایی وزارت کشور1384 ،؛ پرهیزکار و کاظمیان1384 ،؛ عسکری و کاظمیان1385 ،؛ ایرانیان1386 ،؛ غمامی و
همکاران1386 ،؛ آخوندی و همکاران1386 ،؛ آخوندی و همکاران1387 ،؛ و آخوندی و برکپور 1،)1389 ،ساختار کالن
اداره فضای سرزمینی در ایران ،قانون تقسیمات کشوری و نیز وضعیت موجود ساختار فضایی اداره مجموعههای شهری،
مشکالت و مسائل نهادی  -سازمانی اعم از چالشها و تنگناهای مدیریتی و سازمانی و نیز تشکالت و ضوابط و مقررات
مرتبط با مجموعههای شهری در ایران که تاکنون بهعنوان مانع اصلی بر سر راه تحقق الگوهای پیشنهادی طرحهای
مجموعههای شهری کشور عمل نموده است ،را میتوان بهصورت زیر دستهبندی نمود:
 نخست ،به خاطر عدم تعریف جایگاه قانونی مجموعههای شهری در نظام تقسیمات کشوری و بهتبع آن عدم
تعریف ساختار و سازوکار مدیریتی خاص این مجموعهها ،بنابراین هرگونه پیشنهادی که با ساختار موجود اداره
فضای سرزمین همخوانی نداشته باشد ،در عمل امکان تحقق نخواهد داشت .امری که تاکنون نیز چنین بوده است
 .1باید اشاره کرد که عمده مطالعاتی که در خصوص مسائل نهادی و مدیریتی مجموعههای شهری در سطح کشور بهعملآمده است با تمرکز بر مجموعه
شهری تهران بوده است .ذکر این نکته الزم است که مجموعه شهری تهران برخی تفاوتهای اساسی بهویژه ازنظر کارکردی و گستردگی و نیز نقش ملی و
حتی فراملی آن با سایر مجموعههای شهری کشور دارد .بااینحال از آنجائی که نظام اداره امور آن همانند سایر مجموعههای شهری کشور تابع نظام سیاسی
و نظام تقسیمات کشوری است بنابراین نتایج حاصل از مطالعات آن قابلیت تعمیم به سایر مجموعههای شهری کشور را دارد .هرچند باید تأکید کرد که شدت
تمرکز مراکز سکونت و فعالیت در مجموعه شهری تهران بهمراتب بیش از سایر مجموعه های شهری کشور است که همین امر مسائل و چالشهای نهادی و
مدیریتی آن را نسبت به سایر مجموعههای شهری کشور دوچندان نموده است.
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و بنابراین میبایست در چارچوب ساختار و نظام موجود تقسیمات کشوری اقدام به حلوفصل مسائل نهادی و
مدیریتی مجموعههای شهری نمود؛
 دوم ،نظام متمرکز و بخشی اداره امور در ایران بهعنوان یکی از موانع اصلی شکلگیری سازوکارهای
هماهنگسازی و یکپارچهسازی در نظام مدیریت مجموعههای شهری عمل نموده است و عمالً شکلگیری
نهادهای پیشنهادی در خصوص مدیریت مجموعههای شهری را با چالش مواجه ساخته است .غلبه بر این مسائل و
مشکالت مستلزم اتخاذ نگرشهایی واقعنگر و تدوین چارچوب و نظامی مبتنی بر ظرفیتهای قانونی و نهادی
موجود در نظام مدیریت و برنامهریزی سرزمین کشور است.
 سوم ،الگوهای مدیریتی که تاکنون برای مجموعههای شهری کشور پیشنهادشده است عمدتاً در زمره الگوهایی
بودهاند که بر پیچیدگیهای موجود در نظام اداری کشور میافزایند و عالوه بر آن از آنجائی که عملیاتی ساختن
این الگوها مستلزم ایجاد ساختارهای اداری جدید و بهتبع آن ایجاد بار مالی برای نهادهای ملی و محلی بودهاند لذا
به خاطر تعارل با سیاستها و اسناد کالن توسعه کشور مبنی بر کوچک و چابک سازی دولت عملیاتی ساختن
آنها در عمل امکانپذیر نشده است؛
 سرانجام اینکه ،در کلیه الگوهای پیشنهادی بهرغم اینکه ذکرشده است که باهدف یکپارچهسازی نظام مدیریت
مجموعه شهری طراحیشدهاند اما در عمل الگو از گونه مدیریت واحد بوده است و نه مدیریت یکپارچه؛ این در
حالی است که تجربه نظام مدیریت سرزمین در ایران بهطور عام و مدیریت شهری بهطور خاص در سطح کشور
نشان میدهد که بنا به برخی دالیل و زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و حتی تاریخی شکلگیری مدیریت
واحد با توجه به ساختارهای موجود اداره کشور ناممکن مینماید .این در حالی است که میتوان در چارچوب نظام و
سازوکارهای موجود اقدام به یکپارچهسازی نهادهای مدیریتی و برنامهریزی کشور در ارتباط با مجموعههای شهری
کشور نمود.
در کنار موارد فوق باید اشاره نمود که عدم رعایت برخی از اصولی پایهای و بنیادی در طراحی سازوکارهای نهادی –
سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور باع

گردیده که این الگوهای پیشنهادی در نظر

سیاستگذاران و مدیران دستاندرکار مقبولیت نداشته و جنبه اجرای به خود نگیرد .این اصول عبارتاند از:
نخستین اصل اساسی که میبایست در طراحی سازوکار نهادی -سازمانی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور
مدنظر قرار گیرد انطباق حداکثری با ساختارهای موجود و درواقع استفاده حداکثری از سازوکارهای موجود برنامهریزی و
مدیریت کشور میباشد .دراینارتباط استفاده از سازوکارهای موجود برنامهریزی استان همچون کارگروههای تخصصی
زیربنایی و شهرسازی استان و شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها بهعنوان پایه اساسی نظام برنامهریزی کالبدی و
فضایی که در چارچوب کالن نظام برنامهریزی کشور عمل میکند میبایست پایه اساسی در پیشنهاد سازوکار برنامهریزی
یکپارچه مجموعههای شهری کشور میباشد؛ امری که در سازوکارهای پیشنهادی مرور شده وجود نداشته است.
دومین اصل اساسی ،میبایست تالش برای غلبه بر تفرق و چند پارچگی ناشی از تقسیمات کشوری (بهصورت استان،
شهرستان ،بخش ،شهر و روستا) و مدیریت قلمروی (شهر ،حریم شهر و خارج از حریم شهر) باشد .در این راستا استفاده
حداکثری از ظرفیتهای قانونی موجود همچون استفاده از بند ب ماده  9آئیننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه
استان در خصوص وظایف مرتبط با اجرای آئیننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از
محدوده قانونی و حریم شهرها که به کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی واگذارشده است میبایست مدنظر
قرار گیرد .اصلی که در طراحی سازوکارهای پیشنهادی رعایت نشده است.

مرور الگوهای نهادی -سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور....
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سومین اصل اساسی که میبایست در طراحی سازوکار نهادی -سازمانی برای مدیریت مجموعههای شهری کشور مدنظر
قرار گیرد ،غلبه بر نظام بخشی اداره امور میباشد که بهعنوان یکی از موانع اصلی شکلگیری سازوکارهای
هماهنگسازی و یکپارچهسازی در نظام مدیریت مجموعههای شهری عمل نموده است و عمالً شکلگیری نهادهای
پیشنهادی در خصوص مدیریت مجموعههای شهری را با چالش مواجه ساخته است .در این راستا تعریف نظام یکپارچه
برنامهریزی مجموعه شهری که در چارچوب نهاد فرا بخشی شورای برنامهریزی و توسعه استان و با محوریت اداره کل
راه و شهرسازی استان که اصلیترین نهاد با عملکرد فضایی استان (و درواقع اصلیترین نهاد برنامهریزی فضایی استان)
در سطح میباشد میتواند در سطح زیادی به غلبه بر نظام بخشی اداره امور و درواقع عمل نمودن دستگاههای اجرایی در
چارچوب برنامههای یکپارچه توسعه فضایی کمک کند .عالوه بر آن پیشنهاد نهاد مدیریت یکپارچه مجموعه شهری که
باهدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اقدامات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی پیشنهادشده است نیز میتواند در
عمل ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سطح مجموعه شهری را به دنبال داشته باشد .باید اشاره نمود که رفع نظام بخشی
و غلبه بر تفرق و چند پارچگی ناشی از آن مستلزم اتخاذ رویکردی فراخ نگر به بح یکپارچگی و هماهنگی به شرح
شکل زیر است.

شکل شماره  :7انواع هماهنگی و یکپارچگی الزم در طراحی سازوکار مدیریت مجموعههای شهری کشور
منبع( :نویسنده)

چهارمین اصل اساسی که میبایست در طراحی سازوکار مدیریتی مجموعههای شهری کشور مدنظر قرار گیرد اصل
تحمیل حداقل بار مالی بهنظام مدیریتی موجود است .همچنان که اشاره شد الگوهای مدیریتی پیشنهادی که برای سایر
مجموعههای شهری کشور تاکنون پیشنهادشده است ،عموماً بهصورت ایجاد ساختارهای سازمانی جدید بودهاند که بار
مالی زیادی را به دولت تحمیل میکند و باسیاستهای کالن کشور مبنی بر کوچکسازی و چابک سازی دولت در
تناقض هستند و به همین خاطر تمایلی هم به عملیاتی ساختن چنین الگوهایی وجود نداشته است.
نهایت اینکه ،پنجمین اصل اساسی که میبایست در طراحی سازوکار مدیریتی مجموعههای شهری کشور مدنظر قرار
گیرد پرهیز از بوروکراتیزه کردن نظام مدیریت مجموعههای شهری کشور میباشد .درواقع میتوان گفت ازآنجاییکه
ایجاد ساختارهای سازمانی جدید به تعمیق سازوکارهای بوروکراتیک منجر شده و در سطح زیادی میتواند چاالکی و
کارایی نظام مدیریت مجموعههای شهری را پایین آورد لذا منطبق بر راهبردها و سیاستهای کالن نظام اداره امور کشور
نبوده و بنابراین ،الگوهای پیشنهادی که به اداره زایی منجر شدهاند جنبه عملیاتی به خود نخواهند گرفت .امری که در
ارتباط با پیشنهادهای نهادی – سازمانی مجموعههای شهری کشور نیز اینگونه بوده است.
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