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سخن�آغازین
در جهان کنونی سرعت تغییرات در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زندگی  سبک  و  پیرامون  محیط  در  که  است  شتابان  حدی  به  فن آوری  و  محیطی  زیست 
به  رو  و  گسترده  نیازهای  کنار  در  تغییرات  این  است.  گذارده  عمیقی  تاثیرات  افراد،  همه 
گسترده،  سبز  فضای  پاك،  و  روان  نقل  و  حمل  همچون؛  زمینه هایي  در  شهروندان  تزاید 
فضاهای شهری مطلوب، بهداشت مناسب محیط شهری، ایمنی و ... از یک سو و مسایل، 
مشکالت، چالش ها و فرصت های باقیمانده از قبل در شهرها از سوي دیگر، صاحب نظران 
به مدیران و دست اندرکاران  آنها  با  بر آن داشته که رویکردهای جدیدی را در مواجهه  را 
مدیریت و برنامه ریزی شهری پیشنهاد نمایند. از جمله این رویکردها می توان به شهرهای 
پایدار، شهرهای هوشمند، شهرهای دانش بنیان، شهرهای خالق، شهرهای تاب آو، شهرهای 
دوستدار محیط زیست و مواردي از این قبیل اشاره نمود که متاثر از مبانی فکری و اندیشه ای 

ایده پردازان و صاحب نظران، در مواجهه با نیازهای جدید، تبیین و عملیاتی شده اند.
از اصلی ترین بازیگران در تحقق رویکردهای جدید در شهرها، مدیران و کارشناسان 
هر  سرمایه  اصلی ترین  کارآمد،  و  توانمند  انسانی  نیروی  که  چرا  هستند.  شهری  مدیریت 
دستگاه و سازمان است و در واقع این سرمایه انسانی با مجموعه ای از دانش ها و مهارت ها 

است که می تواند در پیشبرد اهداف هر سازمان نقش اساسی داشته باشد.
مدیریت شهري  زمینه  در  کاربردي  آموزش هاي  ارایه  در  اقدامات شاخص  از جمله 
و شهرسازي مي توان به مجموعه کتاب هایي که به عنوان "راهنماي عمل شهرداري ها" در 
برخي از کشورهاي جهان تهیه مي شود، اشاره نمود. هدف از تدوین این گونه کتاب ها، ارایه 
آموزش هاي کاربردي، به شیوه ترویجي و مبتني بر شرایط، ویژگي ها، ضوابط و مقررات هر 

کشور در زمینه هاي مختلف و مرتبط با مدیریت شهر و شهرسازي است.  
و  وظایف  راستای  در  نیز  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  این رو  از 
مأموریت های خود درخصوص توانمندسازی مدیران و کارشناسان مجموعه بزرگ مدیریت 
شهری کشور و افزایش دانش در این حوزه، در آستانه ورود به قرن جدید شمسی، اقدامات 
آنها  مهم ترین  از  یکی  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  گسترده ای  برنامه هاي  و 
تهیه محتواهای علمی تحت عنوان "کتاب سبز 1400" )راهنمای عمل شهرداری ها( مشتمل 
مشارکت  با  که  می باشد  شهر  مدیریت  و  با شهرسازي  مرتبط  زمینه هاي  در  و  جلد   20 بر 
صاحب نظران و اساتید دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است. امید است این اقدام، گام موثري 

در ارتقاي سرمایه های انسانی شاغل در مدیریت شهری کشور باشد.
در پایان الزم است از زحمات و تالش های همه کسانی که در تهیه این آثار ارزشمند 

همکاری داشته اند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.
مهدی جمالی نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور
و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور



سخن�ناشر

ــؤولیت ها و  ــی، دارای مس ــی غیردولت ــای عموم ــوان نهاده ــه عن ــهرداری ها ب ش
ــف  ــه وظای ــه نحوی ک ــند. ب ــف می باش ــای مختل ــی در زمینه ه ــف گوناگون وظای
ــوع  ــات متن ــه خدم ــا ارای ــهر ت ــزی ش ــت گذاری و برنامه ری ــطوح سیاس ــا از س آنه
ــماند،  ــت پس ــبز، مدیری ــای س ــل، فض ــل و نق ــای حم ــهروندان در زمینه ه ــه ش ب
فضــای ســبز، بهداشــت محیــط شــهری، ایمنــی و مدیریــت بحــران، امــور اجتماعــی، 
فرهنگــی و اقتصــادی را در بــر می گیــرد. از اینــرو برنامه ریــزی بــرای توانمندســازی 
مدیریت هــای شــهری، زمینــه توســعه شــهر در ابعــاد مختلــف و بــه تبــع آن افزایــش 
ــای توانمندســازی  ــن محوره ــی آورد. از اصلی تری ــم م ــت شــهروندان را فراه رضای
مدیریت هــای شــهری، ارتقــاي ســطح دانــش دســت انــدرکاران و کارشناســان ایــن 
ــه آن  ــا تولیــد و نشــر یافته هــای علمــی و آموزشــی ب حــوزه اســت کــه می تــوان ب

دســت یافــت.
کمبــود منابــع علمــی و آموزشــی در دهــه1370،  ایــن مرکــز را بــر آن داشــت تــا 
نســبت بــه تهیــه محتــوا و انتشــار کتــب در حوزه هــای مختلــف مدیریــت شــهری، 
اقــدام نمایــد. از مجموعــه کتابهایــی کــه در آن دهــه انتشــار آن آغــاز شــد، کتــاب 
ســبز شــهرداری ها بــود کــه ســیزده جلــد آن منتشــر شــد و مــورد اســتقبال مراکــز 
علمــی و اجرایــی قــرار گرفتــه و هریــک از آنهــا بــه چاپ هــای متعــدد رســید. ایــن 
مجموعــه بــر اســاس الگوهــای رایــچ در ســطح کشــورهای دیگــر از جملــه کتــاب 
ســبز تهیــه شــده توســط انجمــن شهرســازان آمریــکا، APA  تدویــن و چــاپ شــده 

بــود.
ــه  ــوای کتــب موصــوف و ب ــد نظــر در محت ــه تجدی ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب حــال ب
ــزي  ــات برنامه ری ــز مطالع ــد، مرک ــی جدی ــات علم ــش و ادبی ــد دان ــور تولی منظ
شــهري و روســتایي، مجـــموعه کتــاب�ســبز��1400)راهنمــای�عمــل�شــهرداری�ها(�را 

ــه و منتشــر نمــوده اســت؛ ــل تهی ــه شــرح ذی ــوان ب در بیســت عن
1- شهرسازی                                                

2- کاربری زمین شهری



3- حمل و نقل شهری
4- نظام مراکز شهری و فضای مسکونی 

5- طرحهای شهری 
6- ساخت و سازهای شهری

7- مدیریت پسماندهای شهری 
8- تاسیسات شهری 
9- فضای سبز شهری

10- تسهیالت شهری )فضاهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی( 
11- مدیریت شهری 
12- تجهیزات شهری

13- گردشگری شهری 
14- مدیریت  و برنامه ریزی

15- مدیریت ایمنی محیط شهری
16- مدیریت بهداشت شهری

17- پیاده رو سازی و پیاده راه سازی
18- بودجه و بودجه ریزي در شهرداري ها 

19- شهر هوشمند
20- شهر خالق

در پایــان شایســته اســت از اســاتید و کارشناســان فرهیختــه اي کــه در بازنگــري، 
تهیــه و تدویــن ایــن مجموعــه همــکاری داشــته اند و همچنیــن کارشناســان ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور و ایــن مرکــز کــه بــا نظــرات خــود بــر غنــای 

ایــن مجموعــه افزودنــد، تشــکر و قدردانــی نماییــم.
انتشارات�



چکیده
ــدف  ــا ه ــهرداري ها(، ب ــل ش ــاي عم ــبز�1400" )راهنم ــاب�س ــه "کت مجموع
تدویــن بنیان هــای نظــری و عملــی برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری تهیــه و تدویــن 
ــه  ــت ک ــي اس ــاب آموزش ــد کت ــر 20 جل ــتمل ب ــه مش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
مي کوشــد تــا بــه تناســب وظایــف شــهرداری ها، محتواهــاي آموزشــي مــورد نیــاز را 

ــد.  ــه نمای ــب ارائ ــه مخاط ــه جامع ــف ب ــاي مختل در زمینه ه
ــم  ــش عل ــازی، پیدای ــف شهرس ــامل تعاری ــه، ش ــن مجموع ــت ای ــد نخس جل
شهرســازی در عصــر حاضــر، عوامــل مؤثــر بــر شهرســازی، رشــته ها یــا شــاخه های 
اصلــی شهرســازی )یعنــی برنامه ریــزی شــهری، طراحــی شــهری، برنامه ریــزی 
محیطــی و برنامه ریــزی منطقــه ای( اســت و رابطــه ایــن رشــته ها را بــا مبانــی علمــی 
ــا  ــه، گرایش ه ــت. در ادام ــته اس ــث گذاش ــه بح ــی ب ــدی و فضای ــزی کالب برنامه ری
ــن  ــن در ای ــای نوی ــهری و نگرش ه ــی ش ــزی و طراح ــی برنامه ری ــول اساس و اص

ــان شــده اســت. خصــوص بی
جلدهــای دوم تــا چهــارم ایــن مجموعــه، بــه تشــریح نظام هــای بنیــادی 
ــن  ــری زمی ــم کارب ــث مه ــه بح ــد دوم ب ــد. در جل ــهری می پردازن ــزی ش برنامه ری
ــاب  ــن کت ــه شــده اســت. در ای ــزی شــهری پرداخت ــان برنامه ری ــوان بنی شــهری به عن
همچنیــن مطالبــي درخصــوص منطقه بنــدي و حریــم شــهر بــه مخاطــب ارایــه شــده 
اســت. در جلــد ســوم کــه موضــوع آن، نظــام ارتباطــات و حمل و نقــل شــهری اســت، 
حمــل و نقــل از دیــدگاه برنامه ریــزی شــهری و در رابطــه بــا موضــوع کاربــری زمیــن 

ــه اســت.  ــرار گرفت شــهری و مســائل انســانی مــورد بحــث و تحلیــل ق
برنامه ریــزی مراکــز شــهری، یکــی از اساســی ترین مســائل برنامه ریــزی و 
طرح ریــزی شــهری اســت کــه هویــت و شــخصیت شــهرها بــه چگونگــی و کیفیــت 
کارکــردی و کالبــدی آن هــا مربــوط می شــود. ایــن موضــوع در بخــش نخســت جلــد 
ــری  ــام کارب ــای مســکونی، نظ ــام تشــکیل محله ه ــده اســت و نظ ــرح ش ــارم مط چه
ــد  ــن جل ــش دوم ای ــکونی در بخ ــای مس ــای فض ــخصات و معیاره ــکونی و مش مس

مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت. 



ــی  ــری و عمل ــول نظ ــوان اص ــاب، به عن ــد اول کت ــار جل ــي چه ــور کل ــه ط ب
شهرســازی، پایــه و مبنــای ســایر بخش هــا محســوب می شــود.

ــه  ــد، تاریخچ ــن جل ــت. در ای ــم اس ــد پنج ــوع جل ــهری، موض ــای ش طرح ه
ــد  ــهری مانن ــای ش ــواع طرح ه ــه ان ــخصات تهی ــران، مش ــهری در ای ــزی ش برنامه ری
ــث  ــی از مباح ــده اند. یک ــی ش ــا بررس ــایر طرح ه ــادی و س ــرح ه ــع، ط ــرح جام ط
ــالغ و  ــل اب ــهری و مراح ــای ش ــه طرح ه ــد تهی ــی فراین ــش، چگونگ ــن بخ ــم ای مه
ــران  ــازی در ای ــردی شهرس ــمی و کارب ــه رس ــه جنب ــه ب ــت ک ــا اس ــرای طرح ه اج

ــت. ــه اس پرداخت
ــط،  ــل، ضواب ــامل: مراح ــه ش ــاز ک ــرل ساخت و س ــام کنت ــه نظ ــم، ب ــد شش جل
ــاع و  ــم، ارتف ــی، تراک ــت، ایمن ــای حفاظ ــاختمان، معیاره ــرل س ــای کنت آیین نامه ه

ــردازد. ــت، می پ ــط اس ــالمت محی ــهر و س ــیمای ش ــرل س ــا در کنت ــش آن ه نق
جلــد هفتــم، شــامل برنامه ریــزی و مدیریــت بهداشــت و نظافــت شــهری اســت. 
ــت  ــا و مدیری ــا، معیاره ــه ي:  روش ه ــهرداری ها در زمین ــف ش ــد وظای ــن جل در ای
جمــع آوری، دفــع و بازیافــت پســماند مطــرح شــده اســت. یکــی از مباحــث بســیار 
جدیــد در ایــن بخــش، پاکیزگــی و نظافــت شــهری اســت کــه نقــش شــهرداری ها را 

ــازد. ــخص می س ــهری، مش ــت ش ــت محیط زیس ــوب حفاظ در چارچ
در جلــد هشــتم، مبانــی مکان یابــی، برنامه ریــزی و مدیریــت تأسیســات شــهری 
ــار و  ــوه و تره ب ــن می ــتارگاه، میادی ــتان، کش ــامل؛ گورس ــه ش ــت ک ــده اس ــرح ش مط

پایانــه اســت و همچنیــن وظایــف شــهرداری در ایــن زمینــه بیــان شــده اســت.
ــرار داده و  ــبز شــهری را محــور بحــث ق ــای س ــت فضاه ــم، مدیری ــد نه در جل
ــعه،  ــهرداری ها در توس ــی ش ــگاه قانون ــزی، جای ــی برنامه ری ــي مبان ــه بررس در آن ب
بهســازی و نگهــداری فضاهــای ســبز، پارك هــای شــهر و پیرامــون شــهری بــا توجــه 
ــای  ــه  روش ه ــرح و ب ــی مط ــرایط اقلیم ــا ش ــه ب ــان در رابط ــی گیاه ــه گونه شناس ب

ــه شــده اســت. ــز پرداخت ــاری، کاشــت و نگهــداری نی آبی
ــی-  ــای فرهنگ ــت فضاه ــزی و مدیری ــهرداری ها در برنامه ری ــن ش ــف نوی وظای
تفریحــی در زمینــه کتابخانه هــای شــهری، زمین هــای ورزشــی و تفرجگاه هــای 



ــان  ــه تفصیــل بی ــا عنــوان تســهیالت شــهری ب طبیعــی پیرامــون شــهرها در جلــد دهــم ب
ــت. ــده اس ــث ش ــز بح ــا نی ــزی آن ه ــای برنامه ری ــی و معیاره ــط مکان یاب ــده و ضواب ش
جلــد یازدهــم دربــاره اصــول و مبانــی مدیریــت شــهری بحــث می کنــد و شــامل دو 
بخــش اســت: بخــش اول بــه تبییــن اصــول نظــری و عملــی مدیریــت شــهری و فراینــد 
ــی و اداری  ــت مال ــش دوم، مدیری ــه و در بخ ــی آن پرداخت ــاد اجرای ــری و ابع تصمیم گی
ــائل  ــرح مس ــش ط ــن بخ ــم ای ــث مه ــی از مباح ــت. یک ــده اس ــرح ش ــهرداری ها مط ش
ــنهادهای  ــه ي پیش ــی و ارائ ــای علم ــن پژوهش ه ــاس جدیدتری ــر اس ــهری ب ــت ش مدیری

ــه اســت. ــن زمین اصالحــی در ای
جلــد دوازدهــم ایــن مجموعــه بــه لــوازم و تجهیــزات فضاهــای شــهری تحــت عنــوان 
تجهیــزات شــهری می پــردازد. در ایــن مبحــث بــا تأکیــد بــر طراحــی فضاهــای شــهری و 

بهبــود کیفیــت محیطــی، ویژگی هــا و معیارهــای زیباســازی شــهری تبییــن گردیده انــد.
ــد شــده  ــاب تاکی موضــوع جلــد ســیزدهم، گردشــگرِی شــهری اســت و در ایــن کت
اســت کــه موضــوع گــذران اوقــات فراغــت شــهروندان، مســتلزم تأمیــن فضاها، تأسیســات 
و امکانــات گوناگــون بــرای گردشــگری اســت. عــالوه بــر شــهروندان یــک شــهر، ســایر 
مــردم کشــور و حتــی مــردم جهــان بــرای گــذران اوقــات فراغــت و آشــنایی بــا فرهنــگ 
ملــل، عالقمنــد بــه ســفر بــه شــهرها و ســیاحت میــراث ملــی و میــراث فرهنگــی هســتند. 
مســئله گردشــگری شــهری امــروز یکــی از شــاخه های اقتصــاد، اشــتغال و توســعه بشــمار 

مــی رود.
ــا توجــه بــه مشــکالت  موضــوع جلــد چهاردهــم، مدیریــت و برنامه ریــزی اســت. ب
ــا مســائل  ــران  کــه ب متعــدد و پیچیــده مدیریــت شــهری به ویــژه در کشــورهایی ماننــد ای
جمعیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی روبــرو هســتند، آگاهــی بــه وجــوه مختلــف مدیریــت و 
برنامه ریــزی ضــروری اســت. در ایــن کتــاب مشــکالت مدیریــت و برنامه ریــزی،  روش هــا 
و معیارهــای مناســب برنامه ریــزی و مدیریــت در ارتبــاط بــا یکدیگــر معرفــی می شــوند.
ــی محیــط شــهری اســت کــه امــروزه آن را  ــد پانزدهــم، مدیریــت ایمن موضــوع جل
ــل؛  ــی نشــده از قبی ــد. بحــران، رخدادهــای پیش بین ــز می نامن ــت بحــران شــهري نی مدیری
ــات  ــاکنین و تاسیس ــهرها، س ــه ش ــت ک ــوزی و ... اس ــان، آتش س ــه، طوف ــیالب، زلزل س
ــن  ــدف ای ــازد. ه ــا وارد می س ــه آن ه ــنگینی ب ــوده و آســیب های س ــد نم شــهری را تهدی
ــرای  ــی ب ــای مدیریت ــد و  روش ه ــر، تهدی ــات خط ــا موضوع ــنایی ب ــاب، آش بخــش از کت



ــت. ــا آنهاس ــه ب ــی و مقابل پیش بین
مدیریــت بهداشــت محیــط شــهری موضوعــي اســت کــه در جلــد شــانزدهم بــه آن 
پرداختــه شــده اســت. شــهرها بــه دالیــل مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی روز 
ــا زمینه هــای  بــه روز آلوده تــر شــده و ســالمتی شــهروندان را تهدیــد می کننــد. آشــنایی ب
مختلــف آلودگــی و آگاهــی از  روش هــای نویــن مقابلــه بــا آلودگــی، بهداشــت شــهرها را 

تضمیــن خواهــد کــرد.
ــهرها  ــردازد. ش ــهری می پ ــای ش ــاده رو و پیاده راه ه ــوع پی ــه موض ــم ب ــد هفده جل
ــینی  ــل ماش ــت. حمل و نق ــف اس ــکال مختل ــه اش ــهروندان ب ــرور ش ــور و م ــل عب مح
ــوده  ــز نم ــوارد تهدید آمی ــی م ــگ و در برخ ــاده، تن ــت پی ــرای حرک ــا را ب ــج فض به تدری
ــر  ــا از نظ ــادگان در خیابان ه ــرور پی ــور و م ــزی عب ــرایط، برنامه ری ــن ش ــت. در ای اس
ــاب، ضمــن  ــن بخــش از کت ــه اســت. موضــوع ای ــت یافت ــی و آســایش بســیار اهمی ایمن
ــهری را  ــزی ش ــی و برنامه ری ــتانداردهای طراح ــط و اس ــا، ضواب ــت پیاده راه ه ــرح اهمی ط

مشــخص می ســازد. 
جلــد هجدهــم بــه موضــوع بودجــه و بودجه ریــزي در شــهرداری ها پرداختــه اســت. 
ــهرداری ها،  ــب در ش ــی مناس ــزی مال ــراي برنامه ری ــي ب ــاب راهنمای ــن کت ــدف از ای ه
ــی  ــای مال ــق ابزاره ــا از طری ــت ها و برنامه ه ــردن سیاس ــاده ک ــای پی ــی از  روش ه آگاه
ــهرداری  ــدت ش ــدت و بلندم ــان م ــزی می ــتای برنامه ری ــالیانه در راس ــدی س و بودجه بن
ــات  ــا و امکان ــا محدودیت ه ــهری را ب ــران ش ــی، مدی ــزی مال ــای برنامه ری ــت. راهنم اس

ــازد. ــنا می س ــوزه آش ــن ح ــزی در ای برنامه ری
ــه  موضــوع جلــد نوزدهــم، یعنــی شــهر هوشــمند، دارای دو بعــد اســت. یکــی جنب
تکنولــوژی اداره و مدیریــت توســعه شــهری اســت کــه به عنــوان ابــزاری بــرای مدیریــت 
ــری و  ــاد کارب ــهر در ابع ــمند ش ــد هوش ــر آن رش ــه دیگ ــد و جنب ــل می کن ــرل عم و کنت

ــده و آشــفته مطــرح می شــود.  ــل رشــد پراکن ــه در مقاب عملکــردی اســت ک
ــائل و  ــواع مس ــوع ان ــل وق ــهرها مح ــت. ش ــالق اس ــهر خ ــتم، ش ــد بیس ــوان جل عن
مشــکالت اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و به ویــژه محیطــی هســتند کــه بســیاری از ایــن 
مســائل راه حــل فــوری و کوتاه مــدت ندارنــد. بــرای احیــای زندگــی، رونــق اقتصــادی و 
ارتقــای نشــاط فرهنگــی شــهرها، نیازمنــد راه حل هــای خالقانــه ی گوناگونــی هســتیم تــا 

بتوانیم بر مشکالت شهری فائق آییم. 



پیشگفتار

ــتند.  ــهرها هس ــری، ش ــکونت گاه های بش ــات و س ــن اجتماع پیچیده تری
ــد  ــبب تولی ــهرها س ــر در ش ــا نف ــزاران و میلیون ه ــع ه ــم و تجم ــز، تراک تمرک
ــی  ــکل  های سیاس ــادی و تش ــای اقتص ــی، فعالیت ه ــای اجتماع ــواع گروه ه ان
ــد. از  ــتیزه جو دارن ــواردی س ــارض و در م ــاوت، متع ــع متف ــه مناف ــود ک می ش
ــه  ــت ک ــن اس ــهری ای ــت ش ــوع مدیری ــم در موض ــش  های مه ــن رو پرس همی
ــهر  ــر ش ــانی ب ــه کس ــد؟ چ ــود دارن ــهرها وج ــرای اداره ش ــیوه هایی ب ــه ش چ
ــم  ــروت تصمی ــدرت و ث ــع ق ــع مناب ــاره تقســیم و توزی ــد و درب ــم می رانن حک
ــهری  ــردم ش ــی م ــر زندگ ــهری ب ــران ش ــات مدی ــرات تصمیم ــد؟ تأثی می گیرن
ــترین  ــه بیش ــت ک ــهرها گرف ــرای ش ــی ب ــوان تصمیمات ــه می ت ــت؟ چگون چیس

ــند؟ ــته باش ــی و اثربخشــی را داش کارای

ــه ای  ــران از قدیمی تریــن کشــورهای جهــان و صاحــب تمــدن شــهری دیرین ای
اســت. از همیــن رو موضــوع مهــم دیگــر توجــه بــه الگوهــا و مدل هایــی اســت 
کــه شــهرهای ایــران بــرای اداره امــور عمومــی خــوب پیــش و پــس از دوران 
ــس از ظهــور  ــده پ ــد آم ــی پدی ــد. چالش  هــای مدیریت ــه انتخــاب کرده ان مدرنیت
ــائل  ــهر و مس ــوراهای ش ــه ش ــار تجرب ــران در کن ــهر ته ــر ش ــهرها و اب کالن ش
ــد  ــی شــهر و مســاله جدی ــع اداره نظــام مدیریت ــن مناب ــر ســر تأمی ــده ب پیش آم
ــی شــهری از دیگــر موضوعــات مــورد توجــه در بحــث اداره شــهرها  حکمران

اســت. 
کتــاب حاضــر نخســتین بــار در نیمــه دهــه 1370 بــرای کاربردهــای آموزشــی 
ــود. در آن  ــن ش ــهری وزارت کشــور تدوی ــزی ش ــات برنامه ری ــز مطالع در مرک
ــداد  ــش تع ــو و افزای ــی از یک س ــع آموزش ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج دوران ب
ــا  ــا هــر چــه ســریع تر ب ــود ت شــهرها و مســائل شــهری از ســوی دیگــر الزم ب
ــاب آموزشــی  ــن یــک کت ــه تدوی ــع و اســناد موجــود نســبت ب اســتفاده از مناب
ــاب  ــرد در دوره  هــای آموزشــی نوشــته شــود. خوشــبختانه کت ــت کارب ــا قابلی ب



ــجویان و  ــگران، دانش ــهری، پژوهش ــران ش ــوی مدی ــیار از س ــه بس ــورد توج م
ــارج  ــادی از آن خ ــش زی ــه بخ ــت ک ــرار گرف ــهری ق ــث ش ــدان مباح عالقه من
از تصــور نویســندگان و تهیه کننــدگان کتــاب بــود. همیــن اســتقبال مســؤولیت 
ــت  ــاب مدیری ــژه کت ــهرداری به وی ــبز ش ــای س ــه کتاب ه ــندگان مجموع نویس
شــهری را حســاس تر می کنــد و نویســندگان ضمــن ســپاس گــذاری از تمامــی 
ــش  ــر از ویرای ــاب بهت ــن کت ــش دوم ای ــا ویرای ــد ت ــالش کرده ان ــدگان ت خوانن

ــد.  اول باش
ــم  ــهرها و ه ــت ش ــه مدیری ــم در عرص ــادی ه ــوالت زی ــر تح ــوی دیگ از س
ــرای  ــال ها ب ــر در آن س ــده اســت. اگ ــم آم ــناد فراه ــع و اس ــه مناب ــی ب دسترس
کســب اطــالع از مثــاًل قوانیــن و مقــررات اداره شــهرها در کشــورهای دیگــر نیاز 
بــه مکاتبــات طوالنی مــدت بــود اکنــون بــه برکــت اینترنــت و انــواع ســایت  های 
ــای  ــوز تفاوت  ه ــد هن ــت هرچن ــده اس ــل ش ــکل ح ــن مش ــد ای ــوب و مفی خ

ــد. ــل کن ــع عم ــوان مان ــد به عن ــی می توان ــی و مفهوم زبان
ویرایــش دوم کتــاب حــاوی اصالحــات و اطالعــات تکمیلــی و حــذف 
ــاب را موفــق  ــا ایــن حــال آن چــه یــک کت ــه شــده می باشــد. ب اطالعــات کهن
ــم  ــت. چش ــمند آن اس ــدگان ارزش ــی خوانن ــکات اصالح ــا و ن ــد، نقده می کن
ــش  ــاب خوی ــدگان کت ــه لطــف خوانن ــم ب ــاب حاضــر ه ــد نویســندگان کت امی
ــاب  ــت کت ــش کیفی ــرای افزای ــا و نظــرات نویســندگان را ب ــا نقده ــا ب اســت ت

ــد.  ــاری دهن ی
احمد سعید نیا
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مبانی�مدیریت�شهری

دربــاره مشــکالت شــهرها می تــوان کتاب هــا نوشــت؛ امــا گســترش شهرنشــینی 
و مســائل و مشــکالت خــاص زندگــی شــهری، بیــش از پیــش ضــرورت توجــه 
ــی  ــازی زندگ ــرای بهینه س ــودمند ب ــای س ــا و چاره  ه ــه راهبرده ــه ب همه جانب
ســاکنان شــهرها را روشــن ســاخته اســت. در میــان موضوع هایــی ماننــد 
محیط زیســت شــهری، حمل ونقــل شــهری، ایمنــی شــهری و برنامه ریــزی 
شــهری، یــک عامــل بســیار مهــم کــه تأثیــر فزاینــده و تعیین کننــده ای بــر دیگــر 

عوامــل ســازنده زندگــی شــهری دارد، مدیریــت شــهری اســت. 
ــدون وجــود مدیریــت ســازمان یافته ـ کــه اهــداف و  هــر فعالیــت اجتماعــی ب
ابزارهــای رســیدن بــه آنهــا را مشــخص کنــد و فعالیت هــا را هماهنــگ ســازد، 
ــن و  ــه پیچیده تری ــز ک ــهر نی ــد؛ و ش ــی می گرای ــه بی نظم ــد و ب ــم می پاش از ه
متنوع تریــن جلوه  هــای زندگــی بشــری را در خــود دارد ـ بــدون وجــود نظــام 
ــد و  ــرای رش ــای الزم ب ــام برنامه ریزی ه ــن انج ــه ضم ــهری، ک ــت ش مدیری
ــردازد،  ــی آن بپ ــا مســائل و مشــکالت کنون ــه ب ــه مقابل ــده شــهر، ب توســعه آین

می گــردد. بی ســامان 
ــم  ــه بررســی مفاهی ــم و ب ــف می کنی ــت شــهری را تعری ــن فصــل، مدیری در ای
ــد  ــم. ؛ بع ــناختن عناصــر تشــکیل دهنده اش می پردازی ــم ش ــا از ه ــازنده آن ب س
ــان  ــطوح آن بی ــف و س ــا، وظای ــداف، گونه ه ــهری، اه ــت ش ــف مدیری از تعری
ــرح  ــان ط ــران و جه ــهری در ای ــت ش ــول مدیری ــیر تح ــپس س ــردد، س می گ

خواهــد شــد.

تعریف�مدیریت�شهری
ــد  ــی مانن ــاخه  های گوناگون ــه ش ــود ک ــبیه ش ــی تش ــه درخت ــت ب ــر مدیری اگ
مدیریــت صنعتــی، مدیریــت مالــی، مدیریــت روســتایی و ماننــد اینهــا دارد، یکی 
از شــاخه  های جدیــد ایــن درخــت، مدیریــت شــهری اســت. پیــش از تعریــف 
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مدیریــت شهری،ســودمند اســت کــه مفهــوم مدیریــت روشــن گــردد. اگرچــه 
مدیریــت بــه شــکل  های مختلفــی تعریــف شــده اســت، امــا بــا نگاهــی دقیــق 
بــه ایــن تعاریــف، مشــخص می شــود کــه منظــور اصلــی همــه آنهــا ایــن نکتــه 
ــرای  ــه ب ــد ک ــی می باش ــه اهداف ــتیابی ب ــت، روش دس ــه: مدیری ــوده اســت ک ب
ســازمان نظــر گرفتــه شــده اســت؛ لیکــن بــرای ارائــه تعریــف جامــع می تــوان 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــراد و گروه ه ــا اف ــردن ب ــت " کار ک ــه مدیری ــت ک گف

مقاصــد سازمان"اســت..
وظایفــی کــه بــر عهــده مدیــر گذاشــته شــده اســت نیــز عبارتنــد از: برنامه ریزی، 
ــی  ــد و تفاوت ــا هــم مرتبط ان ــف ب ــن وظای ــزش. ای ســازماندهی، نظــارت و انگی
نــدارد کــه در ســازمان یــا در چــه ســطح مدیریتــی مطــرح شــوند." برنامه ریــزی 
ــه  های کاری  ــردن نقش ــل ک ــازمان و تکمی ــد س ــداف و مقاص ــن اه ــامل تعیی ش
ــد.  ــد می باش ــداف و مقاص ــن اه ــه ای ــیدن ب ــه رس ــانگر طریق ــه نش ــت ک اس
زمانــی کــه برنامه هــا تهیــه شــدند، ســازماندهی دارای معنــا و مفهــوم می گــردد. 
ســازماندهی هــم شــامل گــردآوری منابــع، مــردم و وســایل بــه مؤثرتریــن شــیوه 

بــرای رســیدن بــه اهــداف اســت.
ــر عهــده مدیریــت می باشــد، »نظــارت« اســت. در  وظیفــه مهــم دیگــری کــه ب
تعریــف نظــارت نیــز گفتــه شــده کــه نظــارت دربردارنــده نقــد نتایــج و پیگیــری 
کارهاســت. بــه عبــارت دیگــر، مقایســه کارهــای انجــام شــده بــا برنامه ســازمان، 
ــده  ــارت خوان ــده اند، نظ ــرف ش ــداف منح ــه از اه ــی ک ــالح کارهای ــرای اص ب
ــن موضــوع را  ــر، ای ــه یکدیگ ــر ب ــف مدی ــتگی وظای ــاط و وابس ــود. ارتب می ش
نفــی نمی کنــد کــه گاهــی ممکــن اســت یــک یــا تعــدادی از آنهــا اهمیــت ویــژه 
یــا بیشــتری داشــته باشــند. شــکل زیــر نشــانگر ارتبــاط وظایــف مدیریــت بــا 

یکدیگــر اســت.
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شکل�1��وظایف�مدیریت�و�ارتباط�آنها�با�هم

موفقیــت و شکســت هــر ســازمانی در دســتیابی بــه اهــداف و انجــام وظایفــش، 
ــه عهــده دارد.  متکــی بــر مدیریــت اســت کــه یکــی از مهم تریــن نقش هــا را ب
اگــر شــهر، همچــون ســازمانی در نظــر گرفتــه شــود، الزم اســت کــه در رأس 
ــن  ــرد. ای ــرار گی ــی ق ــور کنون ــده و اداره ام ــزی آین ــرای برنامه ری آن عنصــری ب
عنصــر را می تــوان مدیریــت شــهر نامیــد. مســائل بســیاری در شــهرها وجــود 
دارنــد کــه بــرای حــل آنهــا وجــود مدیریــت شــهری، الزامــی قلمــداد می شــود. 
مســائلی ماننــد چگونگــی گســترش آینــده شــهر، تأمیــن خدمــات عمومــی )آب، 
بــرق، نظافــت و...(، احــداث مراکــز عمومــی بــا کارکردهــای تفریحــیـ  فرهنگی 
و ورزشــی، ســاختن خیابان هــا و کوچه هــا و. .. آنچــه وظیفــه هــر مدیــری بــه 

شــمار می آیــد، وظیفــه مدیریــت شــهری نیــز هســت.
دهــد،  انجــام  برنامه ریزی هایــی  شــهر،  بــرای  بایــد  شــهری  مدیریــت 
ــای انجــام شــده نظــارت  ــر فعالیت ه ــد، ب ــای شــهری را ســازمان ده فعالیت ه
کنــد و حتــی بــرای انجــام بهینــه امــور، انگیــزش الزم را در ســازمان مدیریــت 

ــد.  ــاد نمای ــهروندان ایج ــازمان ها و ش ــایر س ــهری و س ش
ــک  ــر وان دی ــن پیت ــهری از آن مای ــت ش ــد از مدیری ــف جدی ــی از تعاری یک
اســت. او در کتابــی بــه نــام مدیریــت شــهری: از نظریــه تــا عمــل می گویــد کــه 
می تــوان مدیریــت شــهری را این گونــه تعریــف کــرد: »تــالش بــرای هماهنگــی 
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و یکپارچگــی فعالیت هــای بخــش عمومــی و اقدامــات بخــش خصوصــی بــرای 
ــا آن هــا روبــرو هســتند  پرداختــن بــه مشــکالت اصلــی کــه ســاکنان شــهرها ب
ــک، 1393: 35(. ــر« )وان دی ــر و پایدارت ــر، منصفانه ت ــهری رقابتی ت ــاد ش و ایج

ــگاه  ــه در ن ــری اســت ک ــت شــهری نشــان دهنده تغیی ــن تعریفــی از مدیری چنی
ــود  ــرار ب ــر ق ــته اگ ــده اســت. در گذش ــد آم ــهر پدی ــازوکارهای اداره ش ــه س ب
ــه ارایــه خدمــات شــهری بپــردازد امــا امــروزه از آن  مدیریــت شــهری فقــط ب
ــده  ــده و یکپارچــه کنن ــک دســتگاه هماهنگ کنن ــوان ی ــه به عن ــی رود ک ــع م توق

ــد.  ــل کن ــهر عم ــف ش ــای مختل ــان بخش  ه می
ــت  ــد مدیری ــری مانن ــابه دیگ ــم مش ــهری، مفاهی ــت ش ــوم مدیری ــار مفه در کن
ــه بســیاری  ــز مطــرح اســت ک ــی نی ــت محل ــت حکوم ــا مدیری شــهرداری و ی
ــت  ــوالً مدیری ــا معم ــوند. ام ــرده می ش ــه کار ب ــر ب ــای یکدیگ ــات به ج اوق
شــهری به عنــوان زیرمجموعــه ای از حکومــت محلــی تعریــف و تلقــی شــده و 
بــه آن شــهرداری گفتــه شــده اســت. روشــن اســت کــه مشــخصات و ســاختار 
شــهرداری از کشــوری بــه کشــور دیگــر تفــاوت دارد و هــر جامعــه ای بــا توجــه 
بــه گذشــته تاریخــی و ســاختار اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی خــود تعریــف 

ــا تلقــی خاصــی از مدیریــت شــهری دارد. ی
ازآنجــا کــه مدیریــت شــهری ارتبــاط نزدیکــی بــا حکومــت محلــی پیــدا می کنــد 
ــه  و در کشــورهای پیشــرفته، شــهرداری ها در واقــع نوعــی حکومــت محلــی ب

شــمار می رونــد، بنابرایــن بایــد حکومــت محلــی نیــز تعریــف شــود. 

تعریف�حکومت�محلی
ــی  ــن عموم ــب قوانی ــه به موج ــت ک ــی اس ــازمانی عموم ــی، س ــت محل حکوم
ــا در  ــردد ت ــاد می گ ــاك آن ایج ــمتی از خ ــور در قس ــک کش ــی ی ــا اساس و ی
محــدوده ای کــه مشــخص شــده، خدماتــی را کــه کامــاًل محلــی هســتند بــرای 
ــدوده  ــی داری مح ــای محل ــد. " حکومت ه ــن کن ــدوده تأمی ــاکنان آن مح س
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معیــن، جمعیــت معیــن، ســازمان و امتیازهــای الزم بــرای انجــام وظایــف محلــی 
می باشــند. بســیاری از حکومت هــای محلــی دارای شــخصیت حقوقــی، اختیــار 
وضــع مالیــات و بودجــه مســتقل می باشــند و صفــت مشــخصه آنهــا ایــن اســت 

ــه سیاســی می باشــند". ــدار عالی ــد اقت ــه فاق ک
حکومت هــای محلــی، حالتــی دوگانــه دارنــد؛ از یک ســو بایــد امــور محلــی را 
بــا نظرســنجی از مــردم محــل، مطابــق قانــون انجــام دهنــد و از طرف دیگــر باید 
به عنــوان نماینــده حکومــت مرکــزی، سیاســت ها و خطــوط مشــی عمومــی آن 
ــای  ــول، حکومت ه ــور معم ــد. به ط ــرا کنن ــی اج ــطح محل ــت را در س حکوم
ــا برخــی از  ــه تمــام ی ــل هســتند ک ــی کام ــک ســازمان حکومت ــی دارای ی محل

ــد. ــردم انتخــاب می کنن ــان آن را م کارکن

گونه�بندی�حکومت�های�محلی
از نظــر حــدود، اهــداف و اختیــارات، حکومت هــای محلــی در ســه طبقه جــای 

ــد: می گیرن
ــق  ــی را تحق ــای عموم ــد و هدف  ه ــه انتخابی ان ــی ک ــای محل 1ـ حکومت ه
می بخشــند. از مهم تریــن آنهــا بایــد از شــهرداری ها کــه در مناطــق 
ــرد. ایــن حکومت هــا، دارای شــخصیت  ــام ب شــهری ایجــاد می شــوند، ن
حقوقــی بــوده و در ســطح محلــی نیــز اختیــارات زیــادی دارنــد. مدیریت 
شــهری، بــه تعبیــری، در این گونــه قــرار می گیــرد. زیــرا بــه دنبــال تحقــق 
اهــداف عمومــی در مناطــق شــهری اســت و در کنــار شــخصیت حقوقــی 

خــود، از اســتقالل و اختیارهایــی در ســطح محلــی برخــوردار اســت.
ــف  ــرای انجــام برخــی وظای ــا ب ــه تنه ــی ک ــی انتخاب ــای محل 2ـ حکومت ه
ــا چندوظیفــه  خــاص ایجــاد شــده اند و فعالیت شــان از محــدوده یــک ی

مخصــوص فراتــر نمــی رود.
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ــاد  ــزی ایج ــت مرک ــط حکوم ــه توس ــی ک ــای محل ــی از حکومت ه 3ـ برخ
ــهیل  ــا تس ــرای کاره ــزی را در اج ــت مرک ــد حکوم ــا مقاص ــوند ت می ش
ــی  ــای اصل ــزی و واحده ــت مرک ــن حکوم ــا بی ــن واحده ــند. ای بخش
حکومــت محلــی قــرار می گیرنــد و در بیشــتر مــوارد در محــدوده محــل 
ــن واحدهــای  ــد. ای ــد می آورن ــد حکومــت محلــی دیگــر پدی خــود، چن
ــات  ــه، خدم ــق وظیف ــده می شــوند و طب ــی، واســط خوان ــت محل حکوم
ــت  ــام داده و فعالی ــزی انج ــت مرک ــت حکوم ــق سیاس ــی را مطاب محل
وزارتخانه هــا را در ســطح محلــی هماهنــگ می کننــد. وظیفــه مهــم دیگــر 

ــر واحدهــای محلــی اســت.  آنهــا نظــارت ب
در ایــران، اســتانداری ها، نمونــه مشــخص ایــن نــوع واحدهــای حکومت هــای 
ــور شــهری  ــت ام ــا و هدای ــرد برنامه ه ــش ب ــه پی ــی واســط هســتند. وظیف محل
در ســطح شــهر نیــز بــر عهــده شــهرداری اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
ــان  ــورهای جه ــهرداری های کش ــه ش ــی ک ــا و اختالفات ــر از تفاوت ه صرف نظ
بــا یکدیگــر دارنــد، مدیریــت شــهری همــان شــهرداری اســت. اگــر شــهرداری 
مســاوی بــا مدیریــت شــهری باشــد، تعریــف شــهرداری، بــا تعریــف مدیریــت 

شــهری تفــاوت چندانــی نخواهــد داشــت.

تعریف�شهرداری
ــکل  ــه مش ــد ک ــدری زیادن ــده به ق ــهرداری ش ــوم ش ــه از مفه ــی ک تعریف های
ــرای تعریــف مفهــوم  می تــوان از میــان آنهــا تعریفــی جامــع اســتخراج کــرد. ب
شــهرداری بایــد تــا حــد زیــادی بــر چارچــوب سیاســی کــه شــهرداری در آن 
قــرار گرفتــه، متکــی بــود. بــرای نمونــه، در نظام هــای سیاســی نامتمرکــز، نقــش 
ــارات و قــدرت محلــی عاملــی مهــم در تعریــف  انتخــاب شــهرداری ها و اختی

شــهرداری اســت. 
بــرای آنکــه تعریفــی مناســب از مفهــوم شــهرداری ارائــه شــود، مــرور تعاریفــی 

چنــد در ایــن زمینــه الزم اســت:
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1ـ "شــهرداری یــا حکومــت شــهر بــه واحــدی گفتــه می شــود کــه به وســیله 
ــور محــل و  ــور اداره ام ــک کشــور به منظ ــاك ی ــردم در قســمتی از خ م
ارائــه خدمــات موردنیــاز مــردم آن منطقــه تشــکیل می شــود. شــهرداری 
ــاظ  ــد و از لح ــکیل می ده ــی را تش ــت محل ــمت حکوم ــن قس مهم تری
ــر نظــر حکومــت محلــی در اســتان مربوطــه می باشــد". ــاً زی ــی، تقریب حقوق
2ـ " شــهرداری ســازمانی اســت حقوقــی، محلــی و مســتقل کــه در محــدوده 
شــهر بــرای رفــع نیازهــای عمرانــی، رفاهــی و خدماتــی مــردم شــهر کــه 
ــا  ــور ب ــه ام ــردد و منظــور آن اســت ک ــی دارد تشــکیل می گ ــه محل جنب

مشــارکت شــهروندان حل وفصــل شــود".
3ـ " شــهرداری بــه واحــدی اطــالق می شــود کــه در یــک مرکــز جمعیتــی 
ــات  ــه خدم ــل و ارائ ــور مح ــور اداره ام ــهری به منظ ــص ش دارای خصای

ــود”. ــاز تشــکیل می ش ــی موردنی عموم
4ـ “ شــهرداری ســازمانی اســت کــه ســکنه یــک شــهر بــا اســتفاده از حقــوق 
ــت،  ــوده اس ــا نم ــا اعط ــه آنه ــون ب ــه قان ــاری ک ــود و اختی ــی خ طبیع
ــرای  ــع و اج ــی، وض ــات عموم ــردن تأسیس ــاد و اداره ک ــور ایج به منظ
ــود  ــه وج ــی ب ــترك محل ــای مش ــن نیازمندی ه ــهری و تأمی ــات ش نظام
می آورنــد و بــه آن اختیــار و نمایندگــی می دهنــد تــا هزینــه خدماتــی را 
کــه بــه عهــده آن واگــذار گردیــده اســت، بــا اســلوبی منطقــی و عادالنــه 
بیــن ســکنه شــهر و اســتفاده کنندگان توزیــع و سرشــکن نمــوده، از آنهــا 
وصــول کنــد و در صورتــی کــه هــر یــک از آنهــا پرداخــت ســهمی کــه 
بایــد پرداخــت کنــد خــودداری و یــا نظامــات شــهری را رعایــت نکنــد، 
ــون به وســیله مــردم شــهر  ــه حکــم قان ــه کــه ب ــوه قهری ــا اســتفاده از ق ب
بــه آن داده شــده اســت، آنهــا را وادار بــه پرداخــت ســهم خــود و رعایــت 

نظامــات و مقــررات شــهری بنمایــد".
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ــور(  ــی کش ــبات عموم ــون محاس ــاده 5 قان ــاس م ــهرداری )براس 5ـ " ش
ســازمانی عمومــی و غیردولتــی کــه دارای اســتقالل و شــخصیت حقوقــی 
بــوده و تحــت نظــر شــورای شــهر کــه منتخــب مــردم اســت و نظــارت 
ــون  ــه در قان ــی ک ــام وظایف ــرای انج ــور ب ــق وزارت کش ــت از طری دول

شــهرداری آمــده، تأســیس شــده اســت".
6ـ " ناحیــه ای کــه به وســیله مرزهــای اداری معینــی مشــخص شــده اســت، 
ویژگــی مســلط شــهری دارد و معمــوالً توســط یــک مجموعــه از مأموران 
ــی  ــد حکومت ــک واح ــدوده ی ــود و در مح ــی اداره می ش ــده محل برگزی

باالتــر مثــل فرمانــداری قــرار دارد".
به طوریکــه ذکــر آن گذشــت، از شــهرداری تعاریــف زیــادی شــده و همچنــان 
نیــز می تــوان از منابــع گوناگــون تعاریــف بســیار دیگــری هــم بیــان کــرد. امــا 

نکاتــی کــه در همــه ایــن تعاریــف مشــترك اند، عبارتنــد از:
1 ـ شهری بودن

شــهرداری ســازمانی اســت کــه در ســطح شــهر فعالیــت دارد. البتــه مالك هایــی 
کــه براســاس آن می تــوان به جایــی نــام شــهر داد، متفاوت انــد. داشــتن جمعیتــی 
بیشــتر از حــد معیــن، ســیمای شــهری، روابــط شــهری و ماننــد اینهــا ازجملــه 

ایــن معیارهــا هســتند.
2 ـ غیردولتی بودن

ــد و  ــران آن را برگزیده ان ــهر، مدی ــی ش ــه اهال ــت ک ــازمانی اس ــهرداری س ش
اختیــار خــود را بــرای تصمیم گیــری و اداره امــور شهرشــان بــه آنهــا ســپرده اند. 
بنابرایــن شــهرداری، ســازمانی غیردولتــی اســت کــه دولــت فقــط نظــارت بــر 

ــه عهــده دارد. آن را ب
3 ـ استقالل

ــؤوالن آن  ــت و مس ــی اس ــازمانی غیردولت ــهرداری، س ــه ش ــه آن ک ــه ب ــا توج ب
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ــرای انجــام وظایفــش در حیطــه ی عملکــرد خــود ،  ــردم هســتند، ب منتخــب م
ــت.  ــتقالل اس دارای اس

4 ـ انتخابی بودن 
ازآنجــا کــه یکایــک شــهروندان نمی تواننــد اداره ی امــور شــهر را انجــام دهنــد 
ــد و  ــهر برمی گزینن ــران ش ــا مدی ــر ی ــوان مدی ــرادی را به عن ــان خــود، اف ، از می

حــق طبیعــی اداره امــور شــهری خــود را بــه آنهــا واگــذار می کننــد. 
5 ـ رسمیت داشتن 

شــهرداری، مطابــق بــا قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه آن 
تشکیل شــده و شــخصیتی حقوقــی دارد.

6 ـ اداره امور محل و ارائه خدمات عمومی موردنیاز ساکنان شهر
شــهرداری وظایفــی ماننــد تهیــه نقشــه توســعه شــهر، نظــارت بــر ساخت وســاز، 
حفاظــت از محیــط و ماننــد اینهــا را کــه از عهــده تک تــک شــهروندان خــارج 

اســت، انجــام می دهــد.
حــال می تــوان گفــت کــه تعریــف مدیریــت شــهری )بــا توجــه بــه دیدگاهــی 
ــازمانی  ــارت اســت از اداره س ــرد(، عب ــهرداری می گی ــا ش ــه آن را مســاوی ب ک
ــرآورده کــردن نیازهــای مشــترك شــهروندان در ســطح  ــرای ب غیردولتــی کــه ب
ــردد و در محــدوده  ــیس می گ ــون، تأس ــا قان ــق ب ــان و مطاب ــرف آن ــهر، از ط ش

فعالیــت خــود اســتقالل ســازمانی دارد.
اگرچــه شــهرداری وظایــف مهمــی در شهرســازی، حفــظ ایمنــی شــهروندان در 
ــا  ــهری و ده ه ــل درون ش ــرل حمل ونق ــوزی ها، کنت ــوادث و آتش س ــر ح براب
وظیفــه مهــم دیگــر دارد، برداشــت و نــگاه عمومی، شــهرداری را ـ تنها ســازمانی 
کــه مهم تریــن و بیشــترین وظیفــه اش حفــظ نظافــت و پاکیزگــی شــهری اســت 
ــه  ــز ب ــی نی ــمی آموزش ــای رس ــدگاه در کتاب ه ــن دی ــفانه ای ــد. متأس ـ می دان
نســل جدیــد منتقــل شــده و خــود ســبب شــیوع چنیــن نظــری می گــردد. بــرای 
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نمونــه در کتــاب تعلیمــات اجتماعــی ســال ســوم دوره راهنمایــی تحصیلــی، در 
ــراد  ــای اف ــن نیازه ــرای تأمی ــه ب ــددی ک ــازمان ها و مؤسســات متع بحــث از س
ــاز  ــن نی ــرای تأمی ــه ب ــه "مدرس ــده ک ــه ش ــد، گفت ــود آمده ان ــه وج ــه ب جامع
آمــوزش، بانــک بــرای تأمیــن نیازهــای اقتصــادی و شــهرداری بــرای تأمیــن نیــاز 

بــه پاکیزگــی محیــط" اســت.
البتــه یکــی از دالیــل چنیــن نگرشــی، صرف نظــر از عملکــرد نادرســت 
ــرای شــهرداری،  ــر شــده ب ــه برخــالف ویژگی هــای ذک آموزشــی، آن اســت ک
مدیریــت شــهری در ایران)شــهرداری(، دارای اختیــار و اســتقالل عمــل نیســت و 
حیطــه وظایــف و عملکــرد آن محــدود اســت. حــال آن کــه در "اغلــب شــهرهای 
دنیــا، وظایــف شــهرداری ها گســترده تر از وظایــف شــهرداری ها در ایــران 
اســت. در بســیاری از ایــن شــهرها آموزش وپــرورش، بهداشــت، امنیــت، امــور 
فراغــت و رفــاه اجتماعــی بــر عهــده شــهرداری اســت و در برخــی از شــهرها 
حتــی وظایــف تولیــدی و اقتصــادی نیــز برعهــده واحدهــای مختلــف شــهرداری 

قــرار گرفته اســت".
شــهرداری ها در ژاپــن، ســوئد، آمریــکا و فرانســه، در بســیاری از امــور، قدرت و 
اختیــاری فــراوان دارنــد. امــا در ایــران، شــهرداری تنهــا در زمینه هایــی مشــخص 
ــا تأســیس ادارات محلــی، امــور  ــرا هــر یــک از وزارتخانه هــا ب ــار دارد زی اختی
مربــوط بــه خــود را ســازماندهی و هدایــت می کننــد و در ایــن زمینــه کاری هــم 
بــه شــهرداری ندارنــد. ایــن وضعیــت، مشــکالت بســیاری بــه وجــود آورده کــه 
یــک نمونــه روشــن آن، ناهماهنگــی میــان ادارات شــهر و شــهرداری اســت. از 
ــه  ــهر را ب ــت ش ــی مدیری ــهرداری ها به تنهای ــران، ش ــهرهای ای ــن رو، در ش ای
ــده اند.  ــذار ش ــهر اثرگ ــی در اداره ش ــا به نوع ــه نهاده ــه هم ــد، بلک ــده ندارن عه
نیــروی انتظامــی، فرمانــداری، آموزش وپــرورش، شــرکت های آب، بــرق، گاز و 
مخابــرات و ده هــا ســازمان و نهــاد دیگــر اغلــب بــدون هماهنگــی بــا یکدیگــر 
بــه دخالــت در امــور شــهری پرداختــه و در مدیریــت شــهری امــروز ایــران اثــر 

گذاشــته اند.
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4ـ1ـ مدیریــت شــهری به مثابــه یــک نظام1بــرای درك مدیریــت شــهری می تــوان 
آن را بــه یــک نظــام تشــبیه کــرد." نظــام عبــارت اســت از ترکیبــی از اجــزا و 
قســمت  های یــک مجموعــه کــه بــه یکدیگــر وابســته اند و روابــط متقابــل میــان 
ــه  ــرای ب ــن ســازمان یافتگی ب ــه شــکل خاصــی ســازمان یافته اســت". ای ــا ب آنه
انجــام رســاندن کاری، یــا دســتیابی بــه هدفــی خــاص اســت. مدیریــت شــهری 
ــته  ــای وابس ــا اداره  ه ــازمان ها ی ــا و س ــون معاونت ه ــمت هایی چ ــز از قس نی
ــل  ــط متقاب ــد، رواب ــاختاری واح ــب س ــر در قال ــا یکدیگ ــه ب ــده ک تشکیل ش
ــت  ــوی باشــد. نظــام مدیری ــا ق ــف ی ــاط ممکــن اســت ضعی ــن ارتب ــد. ای دارن
ــش  ــه نمای ــی دارد ک ــری ورودی و خروجی های ــام دیگ ــر نظ ــد ه ــهری مانن ش

ســاده آن در شــکل زیــر نشــان داده شــده: 

شکل�2��مدیریت�شهری�به�عنوان�یک�نظام �

نظــام مدیریــت شــهری از نظــر رده بنــدی نظام هــا، در رده نظام هــای اجتماعــی 
ــاخت  ــوده، دارای س ــراد ب ــادی اف ــداد زی ــکل از تع ــرا متش ــرد، زی ــرار می گی ق
سلســله مراتبــی و تقســیم کار دقیــق اســت قســمت مهــم ایــن نظــام، امــور مالــی 
ــد و  ــکیل می ده ــهری را تش ــت ش ــام مدیری ــأله نظ ــن مس ــه مهم تری ــت ک اس
درجــه اســتقالل ایــن نظــام تــا حــد زیــادی بــه وضــع مالــی آن بســتگی دارد. 

1- - System
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ــه  ــهرداری هایی ک ــده ش ــه ش ــه گفت ــم ک ــع می بینی ــی مناب ــن رو در برخ از ای
منابــع درآمــد کافــی ندارنــد حتــی در صــورت داشــتن قــدرت و اختیــار زیــاد، 
ــود. بی جهــت نیســت کــه  ــد ب ــر نخواهن ــات مؤث ــه انجــام خدم ــادر ب بازهــم ق
ــی  ــن مســائل شــهرداری ها چاره جوی در بســیاری از کشــورها، یکــی از مهم تری
ــت  ــی در مدیری ــور مال ــد اســت. ام ــش درآم ــی و افزای ــع مال ــن مناب ــرای یافت ب
شــهری، هماننــد قلــب در بــدن اســت کــه خــون را بــه جریــان می انــدازد و آن 

ــاند. ــدن می رس ــای ب ــه ارگان  ه ــه هم را ب
اگرچــه قســمت  های گوناگــون مدیریــت شــهری هر یــک در کار خود اســتقاللی 
نســبی دارنــد، بــرای تحقــق اهــداف نظــام بایــد بــا یکدیگــر هماهنگــی داشــته 

باشــند. انجــام ایــن وظیفــه مهــم بــر عهــده مدیــر نظــام یــا شــهردار اســت.

وظایف�مدیر�شهر
شــهردار یــا مدیــر شــهر در اداره نظــام مدیریــت شــهری بایــد ســه جنبــه را در 

نظــر داشــته باشــد: 
1ـ فرماندهــی، بــه معنــی برنامه ریــزی کارهایــی کــه در شــهرداری بایــد انجــام 

شــود و صــدور دســتورهای الزم بــرای انجــام آنهــا.
2ـ هماهنــگ کــردن وظایــف و کار قســمت  های مختلــف شــهرداری به طــوری 

کــه از تداخــل وظایــف و ایجــاد موانــع جلوگیــری شــود.
3ـ نظــارت در انجــام کارهــا بــه ایــن معنــی کــه اطمینــان حاصــل شــود اعضــای 
ســازمان شــهرداری الگویــی را کــه بــرای آنهــا معیــن شــده، اجــرا می نماینــد 

و کار دســتگاه ها طبــق برنامــه پیــش مــی رود.
ایــن ســه وظیفــه، هســته مرکــزی کار مدیریــت شــهرداری را تشــکیل می دهنــد 
و شــهردار بایــد بدانــد کــه انجــام ایــن وظایــف تنهــا بــا بهره گیــری از یــاری و 

همــکاری همــه کارکنــان شــهرداری میســر اســت. 
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انعطاف�پذیری�مدیریت�شهری
آنچــه امــروزه در هدایــت نظــام مدیریــت شــهری اهمیــت بســیار دارد، توانانــی 

ایــن نظــام در انعطاف پذیــری1 درونــی اســت. 
در بحث  هــای عمومــی از نظام هــا، آنهــا را برحســب روابطشــان بــا محیــط بــه 
ــتند  ــی هس ــاز، نظام های ــای ب ــد. نظام ه ــیم می کنن ــاز تقس ــته و ب ــای بس نظام ه
کــه "مبــادالت زیــادی بــا هــر چیــزی کــه در اطــراف آنهــا وجــود دارد انجــام 
ــود  ــه در خ ــتند ک ــی هس ــته،" نظام های ــای بس ــل، نظام ه ــد" و در مقاب می دهن
ــدارد  ــود ن ــته ای وج ــاًل بس ــام کام ــچ نظ ــت هی ــه در واقعی ــد”. البت ــرو رفته ان ف
ــد و  ــل می کنن ــر عم ــوالً بهت ــه معم ــتند ک ــی هس ــاز،" نظام های ــای ب و نظام ه
ــی ســازگار  ــر، به خوب ــاك محیــط دور و ب ــا شــرایط خطرن می تواننــد خــود را ب

ســازند".
در شــرایط کنونــی، بــا توجــه بــه متغیرهــای بســیار و محیــط ناهمگــن و متنوعی 
ــاز  ــه روش ب ــد ب ــن نظــام بای ــرار دارد، ای ــت شــهری در آن ق ــه نظــام مدیری ک
عمــل کنــد و ســاختارهای خشــک و غیرقابــل انعطــاف را از خــود دور ســازد؛ 
ــد و  ــازگار کن ــش س ــط اطراف ــا محی ــود را ب ــد خ ــد بتوان ــام بای ــن نظ ــرا ای زی

ضمــن حفــظ کلیــت خــود، بــه تبــادل پویــا بــا آن بپــردازد.
ــری نظــام مدیریــت شــهری از فرصت  هــای  ــه بهره گی ــن زمین ــه مهــم در ای نکت
زمانــی اســت کــه امــکان ســازگاری آن را بــرای کارایــی بهتــر در زمــان مطلــوب 
ــدازه  ــه ان ــد ب ــارت دیگــر، نظــام مدیریــت شــهری بای ــه عب فراهــم مــی آورد. ب
کافــی تنــوع داشــته باشــد تــا بتوانــد از عهــده ســازگاری خــود بــا موقعیت  هــای 

جدیــد برآیــد.

1- - Flexibility
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مدیریت�شهری�و�نقش�آن�در�توسعه�شهری
ــعه یافتگی  ــه توس ــیار ب ــتگی بس ــت و بس ــاده ای نیس ــهری کار س ــعه ش توس
ــران  ــی از صاحب نظ ــت. برخ ــه اس ــرار گرفت ــهر در آن ق ــه ش ــوری دارد ک کش
توســعه نســبت بــه توســعه پیــدا کــردن کشــورها شــک و تردیــد دارنــد. بــرای 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــرض ب ــواره ف ــون هم ــد تاکن ــورو می گوی ــوالدو ری ــال اس مث
ــد  ــد می توانن ــرار دارن ــه در آن ق ــی ک ــر از وضعیت ــورها صرف نظ ــام کش تم
توســعه پیــدا کننــد. امــا تجربــه ی قــرن بیســتم نشــان داد کــه ایــن فرض درســت 
ــی  ــند؛ یعن ــی بیاندیش ــری باورنکردن ــه ام ــی ب ــا برخ ــد ت ــبب ش ــت و س نیس
این کــه، بســیاری از کشــورها کــه بــه غلــط »در حــال توســعه« نامیــده شــده اند 
ــد. از  ــرار ندارن ــی شــده ق ــازه صنعت ــه کشــورهای ت ــل شــدن ب در مســیر تبدی
ــن کشــورها در  ــده ای خــوب، ای ــه ســمت آین ــورو به جــای حرکــت ب نظــر ری
حــال لغزیــدن به ســوی وضعیــت اقتصادهــای ملــی ناکارآمــد هســتند. شــرایطی 
ــار  ــار انفج ــت از درون دچ ــن اس ــود، ممک ــر نش ــان وخیم ت ــر وضعیتش ــه اگ ک

ــورو، 1383: 15(.  ــوند )ری خشــونت ش
از مشــکالتی کــه کشــورهای در حــال توســعه گرفتــار آن هســتند رشــد ســریع 
شهرنشــینی اســت کــه ســبب پدیــد آمــدن مشــکالت عمــده اجتماعــی، اقتصادی 
ــد از:  ــکالت عبارتن ــن مش ــن ای ــی از مهم تری ــت. برخ ــده اس ــی ش و فیزیک
ــی  ــات اصل ــکن و خدم ــه مس ــی ب ــی ناکاف ــهرها، دسترس ــر در ش ــش فق افزای
شــهری، بیگانگــی شــهروندان از هــم، ایجــاد زاغــه و مســکن  های غیرقانونــی، 
ــی از  ــهری. یک ــی ش ــات اصل ــایی امکان ــی و نارس ــل ناکاف ــامانه حمل ونق س
ــام چیمــا می گویــد کــه شــهرها در ایــن  ــه ن صاحب نظــران مدیریــت شــهری ب

ــد: ــال کنن ــد دنب ــت را می توانن ــرایط دو رهیاف ش
ــرت از  ــرل مهاج ــهر از راه کنت ــر ش ــی ب ــار جمعیت ــتن از فش ــت کاس »راه نخس
ــرد  ــت. راه دوم بهک ــد اس ــرخ زاد و ول ــش ن ــویق کاه ــهر و تش ــه ش ــتا ب روس

ــا، 1379: 3(. ــت« )چیم ــهری اس ــت ش مدیری
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برخــی کشــورها تــالش کردنــد تــا جلــوی مهاجرت  هــای روســتایی بــه شــهر 
را بگیرنــد حتــی در کشــوری مثــل کامبــوج زمانــی مــردم را بــه زور از شــهرها 
ــورد و  ــت خ ــت ها شکس ــن سیاس ــام ای ــًا تم ــا تقریب ــد ام ــتاها راندن ــه روس ب
بــه قــول معــروف مــردم نظــر خــود را بــا پــای خــود بیــان کردنــد، پایــی کــه 

محکــم بــه ســمت شــهرها در حــال حرکــت بــود. 
و  سیاســت  داشــتن  لــزوم  باقی مانــده  راه  هــای  از  یکــی  رو  همیــن  از 
ــات  ــرای اقدام ــی ب ــه شهرنشــینی در ســطح مل اســتراتژی  های مناســب در زمین
نوآورانــه شــهرداری های اســت. شــهرها بــا تولیــد بیــش از 60 درصــد درآمــد 
ناخالــص ملــی، کمــک مهمــی بــه اقتصــاد کشــورهای رو بــه توســعه می کننــد 
امــا کارایــی شــهرها در ایفــای نقــش »موتــور رشــد اقتصــادی« تــا انــدازه بســیار 
زیــادی بــه شــهرداری ها بســتگی دارد تــا منابــع محلــی بســیج شــوند، امکانــات 

ــد. ــه مســکن و خدمــات افزایــش یاب اصلــی ارایــه شــود و دسترســی ب
ــز،  ــن اجتماعــات و ســکونت گاه های بشــری، شــهرها هســتند. تمرک پیچیده تری
ــبب  ــهرها س ــهرها و کالن ش ــر در ش ــا نف ــزاران و میلیون ه ــع ه ــم و تجم تراک
ــادی  ــای اقتص ــی، فعالیت ه ــای اجتماع ــواع گروه ه ــکل گیری ان ــش و ش پیدای
ــواردی  ــع متفــاوت، متعــارض و در م و تشــکل  های سیاســی می شــود کــه مناف
ــت شــهری  ــن رو پرســش  های مهــم در بحــث مدیری ــد. از همی ســتیزه جو دارن
ــه  ــد؟ و چ ــود دارن ــهرها وج ــرای اداره ش ــیوه هایی ب ــه ش ــه چ ــت ک ــن اس ای
کســانی بــر شــهر حکــم می راننــد و دربــاره تقســیم و توزیــع منابــع قــدرت و 
ثــروت تصمیــم می گیرنــد؟ روشــن اســت کــه در صــورت نبــود ســازوکارهای 
ــهرها کار  ــت ش ــد، مدیری ــفاف و قانون من ــف، ش ــارکتی، منعط ــده مش اداره کنن
آســانی نخواهــد بــود و مشــکالت شهرنشــینی چــون انــواع ازدحــام و آلودگــی 
ــی چــون مســکن و حمل ونقــل عمومــی افزایــش  ــود خدمــات و امکانات و کمب

خواهنــد یافــت. 
ــینی در  ــد شهرنش ــرعت رون ــت س ــه عل ــد ب ــه می نویس ــن زمین ــا در ای چیم
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ــی و  ــع مال ــد مناب ــهرداری ها فاق ــتر ش ــن، بیش ــکای التی ــیا و آمری ــا، آس افریق
ــتر  ــرمایه گذاری بیش ــهری اند و س ــی ش ــات اصل ــه خدم ــرای ارای ــازمانی ب س
بــه محله  هــای پردرآمــد و متوســط اختصــاص داده می شــود. در نتیجــه 
ــات  ــه خدم ــول ب ــرای حص ــده ب ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــر ب ــهروندان فقی ش
اصلــی ســازکارهای  های غیررســمی پیــدا کرده انــد. در بیشــتر مــوارد، فقــرا 
ــه خــرج خــود  ــرده و ب ــغال ک ــا خصوصــی را اش ــی ی ــای بخــش دولت زمین  ه
ســرپناهی ســاخته اند کــه لزومــًا مطابــق قوانیــن ساخت وســاز و اســتانداردها و 
ــی در  ــا و مســکن  های غیرقانون ــررات نیســت. در نتیجــه زاغه ه ــایر مق ــا س ی

ــان: 8(. ــا، هم ــده اند )چیم ــدار ش ــعه پدی ــه توس ــورهای رو ب کش
به طــور معمــول شــهرها بــرای ترســیم مســیر آینــده حرکــت خــود از ســازوکاری 
ــی  ــه در روزگار فعل ــد ک ــتفاده می کنن ــهری اس ــعه ش ــای توس ــام طرح  ه ــه ن ب
ــا  ــع شــهر ت ــد طــرح جام ــه مانن ــی از کالســیک ها گرفت ــواع و اقســام متفاوت ان
ــت  ــم اس ــه مه ــال آن چ ــر ح ــد. در ه ــردی دارن ــاب آوری و راهب ــای ت طرح  ه
نقشــی اســت کــه مدیریــت شــهری در طراحــی، بــه اشــتراك گذاری و تدویــن 
ــه  ــم کــه حتــی در صــورت تهی ــه فهمیده ای ــه تجرب طــرح توســعه شــهر دارد. ب
ــان  ــا هم ــهری ی ــت ش ــازمان مدیری ــوی س ــر اراده ای از س ــرح اگ ــن ط بهتری
شــهرداری بــرای اجــرای طــرح توســعه نباشــد، چنیــن طرح هایــی راه به جایــی 
نخواهنــد برنــد. از همیــن رو خواســت و اراده مدیریــت شــهری بــرای داشــتن 
برنامــه ای آینده نگــر و ترســیم کننده نقشــه راه اهمیــت زیــادی در توســعه 

شــهری دارد. 
شــکل گیری خواســت توســعه شــهر و تحقــق آن بســتگی زیــادی بــه نیروهایــی 
دارد کــه در ســازمان قــدرت مدیریــت شــهری وارد می شــوند و ماهیــت آن هــا 
ــام »رژیــم شــهری« شــناخته می شــود.  ــه ن شــکل دهنده آن چیــزی اســت کــه ب
بــرای مثــال اگــر مناصــب تصمیم گیــری و اجرایــی مدیریــت شــهری در اختیــار 
گروهــی باشــد کــه بهتریــن راه توســعه شــهر را ساخت وســاز و فــروش تراکــم 
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می داننــد نحــوه اداره شــهر بســیار تفــاوت خواهــد داشــت بــا زمانــی کــه بــرای 
مثــال گروهــی طرفــدار حفــظ محیط زیســت و حقــوق شــهری در ایــن مناصــب 

حضــور پیــدا کننــد. 

حکمرانی�شهری
ــرای حــل مشــکالت شــهرها از ضــرورت اتخــاذ و  ــه ب ــد ســالی اســت ک چن
ــام »حکمرانــی خــوب شــهری«1 صحبــت  ــه ن به کارگیــری رویکــرد جدیــدی ب
ــه مشــکالت شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه  ــه شــده ک می شــود. گفت
ــه قوانیــن جدیــد. آن چــه کــه اهمیــت دارد  ــه تخصــص و ن ــه پــول اســت ن ن
داشــتن حکمرانــی خــوب شــهری اســت. ســردمدار ایــن مباحــث هــم یکــی از 
ســازمان های وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد اســت کــه شــهرداران و اعضــای 
شــوراها کم وبیــش بــا آن آشــنا هســتند. نــام ایــن ســازمان برنامــه اســکان بشــر 
ملــل متحــد یــا به اصطــالح یــو آن هابیتــات2 اســت. ایــن برنامــه بــرای زندگــی 
شــهری بهتــر تــالش می کنــد. رســالت هبیتــات بــه گفتــه خــود ترویــج و ارتقــاء 
ــدف  ــه ه ــت یابی ب ــر و دس ــکان بش ــی و زیست محیطی اس ــعۀ اجتماع توس
ــا پیشــگامی در  ــا ب مســکن درخــور بــرای عمــوم اســت. هابیتــات می کوشــد ت
ــای  ــا و نگرش ه ــت ها، روش ه ــر سیاس ــج تغیی ــدن و تروی ــهری ش ــد ش فراین
ــه  ــا نیازهــای توســعۀ شــهری، رشــد شــهرها و مناطــق روســتایی را ب مقابلــه ب
فرصتــی فراگیــر بــرای همــه شــهروندان بــرای توســعه تبدیــل کنــد. امــا ببینیــم 

از نــگاه هبیتــات حکمرانــی چیســت و اصــول حکمرانــی خــوب چیســتند؟
در تعریفــی ســاده حکمرانــی همــان حکومــت نیســت. از نظــر حکمرانــی قدرت 
ــن  ــه ای ــی وجــود دارد. ب ــدار رســمی و نهادهــای حکومت ــرون از اقت درون و بی
ترتیــب مفهــوم حکمرانــی شــامل حکومــت، بخــش خصوصــی و جامعــه مدنــی 
ــق  ــد« اســت و تصدی ــر »فرآین ــی ب ــد حکمران ــم می شــود. تأکی ــا ه ــر ســه ب ه
ــان  ــده موجــود می ــط پیچی ــای رواب ــر مبن ــوان ب ــا را می ت ــه تصمیم ه ــد ک می کن

1-  -Good Urban Governance 
2-  -Un habitat )United Nations Human Settlements Center(



32

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

ــد.  ــی دارن بازیگــران مختلفــی گرفــت کــه اولویت  هــای متفاوت
ــی  ــمی مختلف ــمی و غیررس ــران رس ــامل بازیگ ــی ش ــهر حکمران ــه ش در عرص
ماننــد مقامــات شــهرداری، تأمین کننــدگان خدمــات، نماینــدگان محلــی دولــت 
مرکــزی، ســازمان های مردم نهــاد، ذی نفعــان بخــش خصوصــی، رســانه ها، 
گروه هــای اجتماعــی، ســازمان های مردمــی و به ویــژه خــود شــهروندان 

ــر، 1392: 39(.  ــکان بش ــه اس ــد، برنام ــل متح ــازمان مل ــود )س می ش
 از نــگاه برنامــه اســکان بشــر حکمرانــی خــوب شــهری هشــت ویژگــی دارد. 
خــوب اســت بــه ایــن ویژگی هــا نگاهــی بیندازیم:یــک. ویژگــی اول حکمرانــی 
خــوب مشــارکتی بــودن آن اســت. حکمرانــی بدنبــال تقویــت مشــارکت اســت 
ــارکت  ــوب مش ــن چارچ ــد. در ای ــویق می کن ــهروندان تش ــان ش و آن را در می
ــون در  ــه تاکن ــی ک ــرادی و گروه های ــان و اف ــودکان، زن ــد ک ــی مانن گروه های
ــد  ــران و مانن ــی، مهاج ــای مذهب ــد اقلیت  ه ــد مانن ــزوا مانده ان ــا ان ــیه ی حاش

ــد.  ــتری دارن ــت بیش ــا اهمی این ه
دو. احتــرام بــه قانــون و قانونمنــدی ویژگــی دوم حکمرانی اســت. قرار نیســت 
تصمیمــات مبنایــی شــخصی و جناحــی داشــته باشــد، هــر تصمیمــی کــه بــرای 

شــهر گرفتــه می شــود بایــد بــر مبانــی قانونــی اســتوار باشــد. 
ــمار  ــه ش ــوم آن ب ــی س ــه ویژگ ــوب ک ــی خ ــات حکمران ــی از الزام ــه. یک س
ــی  ــه حکمران ــه متکــی ب ــی ک ــفافیت در تصمیم گیری هاســت. نظام ــی رود، ش م
ــه اداره شــهر از  ــوط ب ــدارد و داده  هــای مرب ــی ن خــوب اســت اطالعــات پنهان
ــه در دســترس همــه قــرار دارد. حتــی  ــا واگذاری هــا آزادان قراردادهــا گرفتــه ت
ــه زبانــی ســاده و قابــل  ــا اطالعــات پیچیــده مالــی و فنــی ب تــالش می شــود ت

فهــم وجــود داشــته باشــد. 
ــک  ــا در ی ــت. تصمیم ه ــی اس ــارم حکمران ــی چه ــخ گویی ویژگ ــار. پاس چه
ــب  ــن ترتی ــه همی ــز ب ــا نی ــوند و نیازه ــرا می ش ــی مشــخص اج محــدوده زمان
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ــوند. ــن می ش تأمی
پنــج. حکمرانــی تأکیــد بــر اجماعــی بــودن دارد و شــرایطی را فراهــم مــی آورد 
ــر و  ــراد فقی ــد اف ــه محــروم هســتند مانن ــژه کســانی ک ــان به وی ــه ذینفع ــا هم ت
حاشــیه ای در تصمیم گیری هــا و ســازوکارهای اداره کننــده شــهر حضــور داشــته 
و نظراتشــان را بیــان دارنــد. قــرار نیســت فقــط نظــرات و صــدای قدرتمنــدان در 

اداره شــهر شــنیده شــود.
شــش. حکمرانــی خــوب دنبــال برابــری و شــمولیت اســت. شــهروندان بایــد 

احســاس کننــد کــه عضــو از جامعــه بــوده و ســهمی در اداره شــهر دارنــد.
ــال آن  ــه دنب ــن نظــام ب ــی اســت. ای ــم حکمران ــدی ویژگــی هفت هفــت. کارآم
اســت کــه بــا بهتریــن شــیوه ها اقتصــاد شــهر توســعه یافته و کاالهــا و خدمــات 

در شــهر تأمیــن شــوند.
ــه  ــری اســت ک ــؤولیت پذی ــی خــوب، مس ــی حکمران ــن ویژگ هشــت. آخری
شــامل همــه بازیگــران شــهری یعنــی نهادهــای حکومتــی، بخــش خصوصــی و 

ــود.  ــی می ش ــه مدن جامع
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وظایف�مدیریت�شهری

تنوع�وظایف
ــی  ــا کارکردهای ــف ی ــه وظای ــال جامع ــک از ســازمان ها و تشــکیالت فع ــر ی ه
ــد.  ــرآورده کــردن نیازهــای جوامــع انجــام می گیرن ــرای ب ــد کــه ب ــر عهده دارن ب
بــرای نمونــه وظیفــه دســتگاه آموزش وپــرورش، آمــوزش و انتقــال تجربه هــا و 
یافته  هــای علمــی بــه نســل جدیــد، وظیفــه نیروهــای نظامــی، دفــاع از مرزهــا 
و مقابلــه بــا تجــاوز اســت و مدیریــت شــهری نیــز وظایفــی خــاص خــود دارد 
کــه از عهــده دســتگاه های دیگــر خــارج اســت. البتــه امــروزه اجمــاع بــر ایــن 
ــهری در بخــش  ــت ش ــنتی مدیری ــف س ــام وظای ــی انج ــر توانای ــه اگ اســت ک
ــه آن  ــف ب ــن وظای ــت ای ــر اس ــود دارد بهت ــی وج ــه مدن ــا جامع ــی ی خصوص
ــف  ــر وظای ــز ب ــا تمرک ــد ب ــت شــهری بتوان ــا مدیری ــذار شــود ت ــا واگ بخش ه
ــه شــکلی چابــک و کارآمــد  اصلــی خــود به ویــژه موضــوع توســعه شــهری، ب

وظایــف خــود را انجــام دهنــد. 
از زمانــی کــه شــهرها پــا گرفتنــد، وظیفــه تأمیــن نیازمندی هــای عمومــی شــهر 
ــهری  ــت ش ــده مدیری ــنایی برعه ــن آب و روش ــط و تأمی ــت محی ــد نظاف مانن
ــدند. در آن  ــهرداری ها ش ــکیل ش ــه تش ــه اولی ــف پای ــن وظای ــت. ای ــرار گرف ق
زمــان هــدف از بنیــان شــهرداری، انجــام وظایــف خدماتــی ماننــد تــالش در راه 
ــود.  ــگاه ها ب ــا و پرورش ــاد نوانخانه ه ــامیدنی، ایج ــن آب آش ــهر، تأمی ــی ش ایمن
در دوران معاصــر وظایفــی ماننــد تأمیــن بــرق و گاز، ایجــاد کتابخانــه، برپایــی 
نمایشــگاه  های بازرگانــی و هنــری و تســهیالت فرهنگــی نیــز بــه ایــن وظایــف 
افــزوده شــده اســت. امــا اکنــون وظایــف مدیریــت شــهری بســیار گســترده تر 

شــده اســت. 
“ شــهرداری ها کــه روزگاری بــرای نظافــت شــهر و تهیــه ارزاق و کــم یــا بیــش 
ــان  ــه فعالیت هایش ــون عرص ــدند، اکن ــذاری ش ــل پایه گ ــن قبی ــواردی از ای م
ــه  ــود ک ــی می ش ــام عوامل ــامل تم ــًا ش ــه تقریب ــت ک ــده اس ــیع ش ــدان وس چن
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ــه  ــی الزم اســت. البت ــن زندگ ــاه شــهروندان در ای ــی شــهری و رف ــرای زندگ ب
ــازنده  ــل س ــهرداری ها و عوام ــؤولیت  های ش ــف و مس ــه وظای ــعت عرص وس
ــه  ــوری ب ــر و از کش ــهر دیگ ــه ش ــهری ب ــؤولیت ها، از ش ــف و مس ــن وظای ای

ــد. ــاوت باش ــد متف ــر می توان ــور دیگ کش
بــرای آگاهــی از تنــوع وظایفــی کــه امــروزه بــر عهــده شــهرداری ها قــرار دارد، 

در جــدول شــماره 1، وظایــف 12 شــهرداری مهــم جهــان آمــده اســت: 

جدول�شماره�1:�وظایف�شهرداری�های�شهرهای�مهم�جهان

زمینه�وظایفکشورشهر

هلندآمستردام

تهیه�برق،�آب�سرد،�آب�گرم،�آنتن�تلویزیون،�آنتن�رادیو،�حمل�ونقل�عمومی)اتوبوس،�تراموا،�
ترن�های سریع�السیر(، نظافت شهر، انجام امور اقتصادی)شامل بخ�ش از کارهای وزارت 
اقتصاد( و کارهای عام�المنفعه،�پلیس)عمومی�و�راهنمایی(،�امور�نظام�وظیفه،�ثبت�موالید�

و�ازدواج�و�مرگ�ومیر،�امور�مربوط�به�کار�و�اشتغال،�امور�سالمندان،�ورزش�و�تفریحات�
سالم،�امور�شهرداری�ها)حکومت�های�محلی(،�تأسیسات انجمن�ها،�مسائل�مالی�شهرداری،�

بودجه،�بازدید�فنی�از�اتومبیل�ها،�مشاوره�و�اطالعات،�جمع�آوری�ولگردها،�ساختمان�سازی�و�
صدور�گواهی�نامه�رانندگی�و�پاسپورت،�ساخت�کشتارگاه،�دارالتأدیب،�گورستان،�رستوران�
و�خانه�سالمندان،�پذیرایی�از�خارجی�ها،�کنترل�مواد�غذایی،�موقوفات،�صدور�شناسنامه،�

آتش�نشانی،�بیمه�همگانی،�بیمارستان،�تعلیم�و�تربیت،�خدمات�و�کمک�های�مالی،�قراردادهای�
داخلی�شهر،�امور�بنادر�داخلی،�خانه�سازی�و�مسکن،�آپارتمان�های�دولتی،�امور�جوانان�و�
خانه  های جوانان،�هنر�و�فرهنگ،�کتابخانه�ها،�آرشیو�نوار�و�فیلم،�آرشیو�شهر�و�تاریخچه�
شهر،�نمایشگاه�ها و موزه�ها،�تئاتر�و�کنسرت،�باغ�وحش،�آمار�جمعیت،�ارکستر�سمفونیک،�

امور�فستیوال�ها.

سوئداستکهلم

شهرسازی،�محیط�زیست،�اوقات�فراغت،�واحد�امور�مدارس،�واحد�امور�اجتماعی،�واحد�
امور�مالی،�امور�پرسنلی،�امالك�و�ابنیه،�معابر�و�ترافیک،�امور�صنایع،�حمل�ونقل�و�ترافیک�
استکهلم)شامل�سیستم�اتوبوسرانی،�سیستم�گسترده�و�مدرن�متروی�زیرزمینی،�سیستم�
راه�آهن بین�شهری�و�نواحی�اطراف(،�مدیریت�مدارس،�کمیته�امور�کتابخانه�ها،�کمیته�امور�
آرشیوها،�کمیته�امور�خارجی�ها،کشتارگاه�ها و فروشگاه�ها،�کمیته�دفاع�ملی،�سرپرستی�

یتیمان،�کمیته�گورستان�ها،�آتش�نشانی�و�دفاع،�تأمین�مسکن�

آلمانبرلن

آموزش�وپرورش،�حمل�ونقل�ترافیک،�سیستم�حمل�ونقل�منطقه،�امور�مسکن،�نظارت�و�
مسؤولیت�بر�سایر�دستگاه�های�دولتی�که�در�زمینه�برنامه�ریزی،�توسعه�و�آبادانی�شهر�فعالیت�
دارند��امور�فرهنگی،�مدارس�و�تسهیالت�ورزشی،�تخریب�و�ساختمان،�خدمات�شهری�آب،�

فاضالب،�گورستان،�زباله،�آزمایشگاه�ها،�خدمات�درمانی�و�اجتماعی�

گازرسانی،�برق،�آب،�نگهداری�و�توسعه�شبکه  های مهدهای�کودك،�نگهداری�و�توسعه�شبکه�چکپراگ
امکانات�ورزشی،�نگهداری�و�توسعه�فروشگاه�های�مرکزی�

بهداشت،�فرهنگ،�ورزش،�سرشماری،�مهدکودك،�زیباسازی�کوچه ها و�خیابان�های�محل�چینپکن

بهداشت�عمومی،�برنامه�ریزی،�امور�فراغت،�پارك�و�فضای�سبز،�خانه�سازی،�تعیین�ضوابط�کاناداتورنتو
شهرسازی،�توسعه�و�عمران،�آتش�نشانی،�تفریحات�سالم�
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رفاه�اجتماعی،�آموزش�عمومی،�بهداشت�عمومی،�برنامه�ریزی�شهری،�تأمین محیط�زیست،�ژاپنتوکیو
امور�فرهنگی،�دانشگاه�توکیو،�سالمندان،�کار�و�امور�اقتصادی،�بندر�و�اسکله�

شهردار،�اختیاراتی�وسیع�در�شهر�دارد�و�کلیه�امور�خدماتی�زیر�نظر�شهردار�اداره می�شود.مالزیکواالالمپور

مسکن،�پارك�های�محلی،�برنامه�ریزی�محلی،�گازرسانی،�برق،�مدارس�و�حمل�ونقل،�بهداشت�انگلستانلندن
عمومی�و�برنامه�ریزی�های�فراغتی،�پزشکی،�خانه�سازی.

امنیت�شهر،�حفاظت�محیط�خانه�و�شهر،�حمل�ونقل،�اوقات�فراغت،�آموزش�و�فرهنگ،�منابع�آمریکالس�آنجلس
انسانی،�تعالی�اقتصادی�و�توسعه�

توسعه�اقتصادی�شهر،�مقاصد�آموزشی،�بهداشت،�بازنشستگی�روسیهمسکو
منبع: "نحوه مدیریت شهری در برخی شهرهای مهم جهان"، دفتر مطالعات برنامه ریزی شهرداری تهران، بی تا.

همان گونــه کــه در جــدول شــماره یــک نشــان داده شــده اســت، شــهرداری ها 
در زمینه  هــای گوناگــون زندگــی شــهری از امــور مربــوط بــه سرپرســتی 
نیــروی پلیــس گرفتــه تــا مســائلی ماننــد بازدیــد فنــی از اتومبیــل وظایفــی بــر 

عهده دارنــد.
2 ـ2 ـ وظایف کنونی مدیریت شهری

ــالف  ــوع و اخت ــت شــهری)صرف نظر از تن ــی مدیری ــف کنون درمجمــوع، وظای
ــر اســت: ــه شــرح زی در نظام هــای اجتماعــی و سیاســی گوناگــون( ب

1ـ برنامه ریــزی شــهری، شــامل وضــع ضوابــط و مقــررات در تهیــه نقشــه  های 
توســعه شــهری، نوســازی و بهســازی شــهر، اختصــاص فعالیت هــا بــه 

ــدی. ــط حوزه بن ــب ضواب ــهر در قال ــاوت ش ــای متف بخش  ه
ــر و  ــد، تعمی ــای جدی ــا و راه  ه ــاخت خیابان ه ــامل س ــی، ش ــف عمران 2ـ وظای
ــهری و... ــای درون ش ــاخت پل  ه ــود، س ــای موج ــا و راه  ه ــداری خیابان ه نگه
ــل  ــالب، گاز، حمل ونق ــرق، فاض ــن آب، ب ــد تأمی ــی، مانن ــف خدمات 3ـ وظای

ــی. عموم
4ـ تأمیــن بهداشــت شــهری، شــامل جمــع آوری و دفــع زبالــه، نظافــت شــهری، 

ایجــاد کشــتارگاه، نظــارت بــر تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی.
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ــای  ــتان ها، مهده ــا، بیمارس ــاخت نوانخانه ه ــد س ــی، مانن ــات اجتماع 5ـ خدم
ــالمندان. ــگاه  های س ــودك، آسایش ک

6ـ وظایــف ایمنــی، شــامل مبــارزه بــا آتش ســوزی و حــوادث ـ اعــم از مترقبــه 
بــا غیرمترقبــه ـ سرپرســتی نیــروی پلیــس شــهر.

7ـ وظایــف فرهنگــی، شــامل ایجــاد کتابخانــه، تأســیس انجمن  هــای فرهنگــی، 
بایگانی)آرشــیو( نــوار و فیلــم، موزه هــا، نمایشــگاه ها، تئاترهــا، ســینماها، 

کنســرت ها، جشــنواره  های فرهنگــی و هنــری.
ــهری،  ــای درون ش ــاخت پارك ه ــامل س ــهری، ش ــت ش ــای محیط زیس 8ـ ارتق

تأمیــن فضــای ســبز.
9ـ وظایفی نظارتی، مانند نظارت بر امور ساختمانی و شهرسازی.

وظایف�مدیریت�شهری�در�ایران
“ در ایــران مطابــق بــا فصــل ششــم قانــون شــهرداری)مصوب 11 تیرمــاه 1334(، 
شــهرداری های کشــور در یــک تقســیم بندی کلــی وظایــف چهارگانــه عمرانــی، 

خدماتــی، نظارتــی و رفــاه اجتماعــی را برعهــده  دارنــد. 
ــی  ــف خدمات ــبز، وظای ــای س ــان و فض ــداث خیاب ــر اح ــی نظی ــف عمران وظای
ــه  ــد صــدور پروان ــی مانن ــف نظارت ــه، وظای ــع زبال ــر و دف ــف معاب ــد تنظی مانن
ســاختمان و نظــارت بــر امــور صحــی اصنــاف و رفــاه اجتماعــی مــواردی نظیــر 
ــر  ــدان در ب ــرای نیازمن ــت ب ــاکن ارزان قیم ــداث مس ــه و اح ــیس نوانخان تأس

می گیرنــد”.
ــا مصوبه  هــای 1345/11/27  هرچنــد ایــن فصــل از قانــون شــهرداری مطابــق ب
ــا اصــول اساســی آن  ــوده، ام ــوادی ب و 1352/5/17 شــاهد الحــاق و حــذف م
ــب  ــان تصوی ــته ـ از زم ــای گذش ــی دهه  ه ــت. ط ــده اس ــت نخورده باقی مان دس
آخریــن قانــون شــهرداری ـ بســیاری از وظایــف شــهرداری ها را ســایر 

ــد. ــده گرفته ان ــر عه ــازمان ها ب س
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“ بــر طبــق تقســیم بندی انجــام شــده، شــهرداری دارای 53 وظیفــه بــوده اســت 
ــود  ــط خ ــف توس ــن وظای ــد( از ای ــی )39/6 درص ــر از نیم ــون کمت ــه اکن ک
ــا  ــا، میدان ه ــا و کوچه ه ــاد خیابان ه ــد ایج ــرد. )مانن ــام می پذی ــهرداری انج ش
و باغ هــای عمومــی(. 7 وظیفــه دیگــر )13/2 درصــد( به طــور مشــترك توســط 
شــهرداری و ادارات دیگــر انجــام می پذیرد)ماننــد تنظیــف و نگهــداری فاضــالب 
و انبارهــای عمومــی( و 21 وظیفــه)39/6 درصــد( نیــز بــه ادارات دیگــر و بخش 
خصوصــی محــول شــده اســت )ماننــد تأمیــن روشــنایی و ایجــاد ورزشــگاه(".

درمجموعــه کامــل قوانیــن و مقــررات شــهرداری و شــوراهای اســالمی وظایــف 
شــهرداری توضیــح داده شــده اســت.

اهمیت�ارزیابی�مردم�از�خدمات�مدیریت�شهری�
ــت شــهری  ــد و ســازمان های مدیری ــاق نمی افت ــت شــهرها در خــالء اتف مدیری
نمی تواننــد نســبت بــه محیــط اطــراف و بازیگــران مهــم آن بی تفــاوت باشــند. 
در میــان ایــن بازیگــران مــردم شــهر نقــش مهمــی دارنــد. آن هــا کســانی هســتند 
کــه بــا رأی خــود مهم تریــن مقامــات شــهرداری یعنــی اعضــای شــورای شــهر 
ــا در  ــد ت ــه دارن ــًا وظیف ــهری قانون ــران ش ــد. مدی ــن می کنن ــهردار را تعیی و ش
ــهر  ــردم ش ــه م ــار ب ــاه یک ب ــر شــش م ــاًل ه ــم و مشــخصی مث ــای منظ زمان  ه
گــزارش عملکــرد شــهرداری و دخل وخــرج آن را گــزارش دهنــد. مــردم کســانی 
ــد  ــت می کنن ــهرداری پرداخ ــه ش ــه ب ــی ک ــوارض و مالیات ــا ع ــه ب ــتند ک هس
ــن رو آن هــا  ــد. از ای ــن می کنن ــم را تأمی ــن ســازمان عظی هزینه  هــای گــردش ای

ــرد. ــهر محســوب ک ــده ش ــازمان های اداره کنن ــی س ــان اصل ــوان صاحب را می ت
ــازمان های  ــران و س ــرد مدی ــه عملک ــبت ب ــود نس ــا داوری خ ــهر ب ــردم ش م
اداره کننــده شــهر درنهایــت حکــم خــود را دربــاره موفقیــت یــا شکســت آن هــا 
بیــان می کننــد. روشــن اســت کــه هــر چــه اطالعــات دقیــق و واقعــی بــه مــردم 
داده شــود آن هــا داوری منصفانه تــری نســبت بــه عملکردهــا خواهنــد داشــت. 
 تعامالتــی کــه مــردم در جریــان روزمره با ســازمان مدیریت شــهری دارند، نگرش

نیازهای�ارضاء�نشده
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ــی  ــند و در زمان ــی باش ــالت راض ــر از تعام ــد داد. اگ ــکل خواه ــا را ش  آن ه
مناســب و بــا هزینــه انــدك چــه از نظــر مالــی و چــه از نظــر زمانــی بــه پاســخ ها 
یــا نیازهــای خــود رســیده باشــند، نگــرش آن هــا مثبــت خواهــد بــود امــا اگــر 
ــا آن هــا در ســازمانی کــه  ــا احســاس کــرده باشــند کــه ب وقتشــان تلف شــده ی
ــی  ــا منف ــرش آن ه ــده، نگ ــبی نش ــورد مناس ــت، برخ ــان اس ــه خودش ــق ب متعل

خواهــد بــود.
نگرش  هــای شــهروندان از منظــر انگیــزه آن هــا بــرای مشــارکت در اداره 
شــهر اســت کــه اهمیــت می بایــد. بــدون داشــتن یــک نظــر مثبــت و نگرشــی 
خوش بینانــه نســبت بــه شــهرداری و مدیــران شــهری، کمتــر شــهروندی 
ــور  ــه در ام ــکل داوطلبان ــه ش ــا و ب ــل و رض ــه می ــا ب ــد ت ــد ش ــر خواه حاض
شــهری مشــارکت کنــد. مشــارکتی کــه مدیریــت شــهری در چارچــوب رویکــرد 
حکمرانــی شــهری خــوب به شــدت بــه آن نیازمنــد اســت و بــدون آن به تنهایــی 

ــود.  ــده اداره شــهر نخواهــد ب ــه حــل مشــکالت پیچی ــادر ب ق
اداره کننــده  ســازمان  کارکــرد  و  وظیفــه  مهم تریــن 
عمومــی خدمــات  تأمیــن  جهــان  سراســر  در   شــهر 
 اســت. مــردم انتظــار دارنــد تــا نیازهــای عمومــی آنــان چون فضای ســبز، آســمان 
ــرای  ــه فقــرا، تســهیالت ب ــی، رســیدگی ب ــاك، حمل ونقــل همگان ــی، زمیــن پ آب
ــهرداری ها  ــان ش ــا هم ــی ی ــای محل ــهری را حکومت ه ــی ش ــالمندان و ایمن س
تأمیــن کننــد. رســیدگی بــه نیازهــای شــهروندان به شــیوه ای مســووالنه، پاســخ گو 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــهری را ب ــران ش ــادی از مدی ــان زی ــه و زم ــد توج و کارآم
ــهرداری  ــی ش ــرد اساس ــک کارک ــی را ی ــات عموم ــر خدم ــس اگ ــد. پ می ده
محســوب کنیــم منطقــی اســت کــه مقامات شــهری بــه موضــوع درك شــهروندان 
ــرای  ــن ابزارهــا ب ــادی داشــته باشــند. یکــی از بهتری ــات توجــه زی ــن خدم از ای
ــهروندی  ــای ش ــوع، پیمایش  ه ــن موض ــهروندان از ای ــر و درك ش ــی از نظ آگاه

ــات عمومــی شــهرداری را بســنجد.  ــد عملکــرد خدم اســت کــه می توان



40

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

حکومت هــای محلــی در کشــورهای توســعه یافته به خوبــی از ایــن امــکان 
ــهروندان  ــم انداز ش ــود از چش ــرد خ ــق در عملک ــزان توفی ــنجش می ــرای س ب
ــه 1960  ــهروندی در ده ــای ش ــی پیمایش  ه ــر تاریخ ــد. از نظ ــره می گیرن به
کــه مصــادف بــا توســعه خدمــات عمومــی بــود در ایــاالت متحــده محبوبیــت 
ــن  ــود تأمی ــرای بهب ــوی راهنمــا ب ــوان یــک تابل ــروز به عن ــا ام ــد و ت ــدا کردن پی

ــکاران، 2010(.   ــد )ژن و هم ــل می کنن ــی عم ــات محل خدم
ــهروندان،  ــارکت ش ــش مش ــرای افزای ــای ب ــوان ابزاره ــا به عن ــن پیمایش ه ای
ــی  ــه اثربخش ــت یابی ب ــه ای، دس ــای بودج ــن اولویت  ه ــت، تعیی ــن عدال تأمی
کســب  و  نتایــج،  بــه  نســبت  شــهرداری  نمــودن  پاســخ گو  برنامه هــا، 
شــهروندان  ذهنــی  ارزیابی  هــای  و  ادراکات  تجربه هــا،  دربــاره  اطالعــات 
ــد. در  ــرار می گیرن ــهری ق ــات ش ــتفاده مقام ــورد اس ــی م ــات دریافت از خدم
ــود را  ــف خ ــی از وظای ــدادی قابل توجه ــهرداری ها تع ــه ش ــر ک ــال های اخی س
ــی  ــرکت های خصوص ــده ش ــر عه ــا را ب ــن آن ه ــد و تأمی ــپاری کرده ان برون س
پیمایش  هــای  از  یــا ســازمان های مردم نهــاد گذاشــته اند، آن هــا همچنــان 
شــهروندی بــرای گرفتــن بازخــورد دربــاره تأمیــن خدمــات اســتفاده می کننــد. 
به طــور خالصــه شــهرداری ها  تــالش می کننــد تــا رضایــت شــهروندان
 را انــدازه بگیرنــد و بــر اســاس داده  هــای بدســت آمــده نســبت بــه اصــالح و 

ــد.  ــدام کنن ــا در کارهــای خــود اق ــر رویه ه تغیی
ــادی در حــوزه ســنجش  ــای زی ــم در ســال های گذشــته پژوهش  ه ــران ه در ای
رضایــت شــهروندان از خدمــات شــهرداری ها انجــام شــده اســت )بــرای مثــال 
ــان دانشــگاهی  ــن پژوهــش را محقق ــور و همــکاران، 1389(. عمــده ای ــرك پ ب
انجــام داده انــد و بیشــتر آن هــا بــه نظــر می رســد کــه پایان نامه هایــی دانشــجویی 
ــه  ــوع نســبت ب ــن ن ــی از ای ــه پژوهش های ــه دانشــگاهی ب ــه جامع ــد. توج باش
زمــان تدویــن ویرایــش اول ایــن کتــاب در ســال 1373 بســیار افزایــش یافتــه و 
ایــن مســاله جــای تقدیــر دارد امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مقامــات شــهری 
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ــای  ــا را مبن ــای آن ه ــوده و یافته  ه ــه ای ب ــای ارزیابان ــن پیمایش  ه ــال چنی بدنب
ــد  ــاید الزم باش ــد. ش ــرار دهن ــود ق ــای خ ــت گذاری ها و تصمیم گیری  ه سیاس
کــه در ایــن زمینــه سیاســتی کشــور از ســوی وزارت کشــور اعــالم و چارچوبــی 
ــهری  ــت ش ــرد مدیری ــهروندی از عملک ــای ش ــم ارزیابی  ه ــام منظ ــرای انج ب

تدویــن شــود. 

وظایف�جدید�مدیریت�شهری
تحوالتــی کــه طــی چنــد دهــه اخیــر بــا ســرعت گرفتــن فزاینــده شهرنشــینی و 
پدیــد آمــدن کالن شــهرها در ســطح جهــان روی داده، لزوم بازنگــری در مدیریت 
شــهری و وظایــف آن را مطــرح کــرده اســت. اکنــون معلــوم شــده کــه جامعــه  
ــه  ــای این ک ــهرها به ج ــن، ش ــود بنابرای ــد ب ــین خواه ــه ای شهرنش ــده، جامع آین
مکان هایــی بی ثمــر بــرای ســرمایه گذاری اقتصــادی یــا تراکــم کارگــران 
ــا انبــوه مشــکالت اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی باشــند، بایــد  بیــکار ب
بــه مراکــز رشــد و پویایــی اقتصــادی و اجتماعــی در چارچــوب ملــی و جهانــی 
بــدل شــوند ایــن مراکــز بایــد آفرینش گــر فرصت هایــی ارزنــده بــرای رفــاه و 
توســعه نه تنهــا جمعیــت ســاکن در آن، بلکــه جمعیــت تمامــی کشــور باشــند.

ــع  ــز تجم ــوان مرک ــی به عن ــد: یک ــت یافته ان ــه اهمی ــهرها از دو جنب ــروزه ش ام
گــروه عظیمــی از مــردم، دیگــری به عنــوان عمده تریــن بازیگــر نقــش اقتصــادی 
ــه  ــا توج ــکالت آنه ــائل و مش ــه مس ــد ب ــن رو بای ــی. از ای ــاد مل در کل اقتص
ــت،  ــق و درس ــزی دقی ــه برنامه ری ــی ک ــرا در حالت ــرد. زی ــر ک ــتر و دقیق ت بیش
ــهروندان در  ــارکت ش ــش مش ــی و افزای ــت سیاس ــادی، تثبی ــد اقتص ــبب رش س
ــز  ــهری نی ــائل ش ــردد، شکســت در حــل مشــکالت و مس ــهرها می گ ــور ش ام
ــکاری  ــر، بی ــورد اقتصــادی، نارضایتی  هــای اجتماعــی و سیاســی، فق ســبب رک
و تخریــب محیط زیســت خواهــد شــد. در ایــن میــان یکــی از مهم تریــن 
ــف  ــه وظای ــه ب ــا توج ــد ب ــت و بای ــهری اس ــت ش ــده مدیری ــر عه ــا ب نقش ه

ــد.  ــع کن ــه آن، مشــکالت را رف محول
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امروزه می توان پنج نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه بیان کرد:
1 ـ مدیریت و بهبود سرمایه گذاری  های زیربنایی.

2 ـ ارائه و توزیع خدمات اجتماعی.
3 ـ بهبود شرایط زندگی مردم.

4 ـ برنامه ریزی راهبردی.
5- حفاظت از محیط زیست شهری 

آخریــن وظیفــه را از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه در ســال های اخیــر مشــخص 
شــده اســت کــه دخالت  هــای بشــر و بهره گیــری از ظرفیت  هــای محیط زیســتی 
ــادی را در  ــکالت زی ــاء آن مش ــم و احی ــازوکارهای ترمی ــه س ــه ب ــدون توج ب
ســطح جهانــی ماننــد افزایــش گرمایــش جهانــی و تغییــرات اقلیمــی ســبب شــده 
ــی  ــش مهم ــری نق ــکونت گاه های بش ــن س ــوان مهم تری ــهرها به عن ــت. ش اس
در حفاظــت از محیط زیســت دارنــد و می تواننــد بــا اجــرای سیاســت های 
ــک  ــن ی ــد. ای ــدی بردارن ــای مفی ــه گام  ه ــن زمین ــتدار محیط زیســت در ای دوس
ــود دارد.  ــم وج ــی ه ــف قانون ــه تکالی ــن زمین ــت و در ای ــی نیس ــاله اخالق مس
بــرای مثــال در »سیاســت های کلــی محیط زیســت« کشــور در چارچــوب 
ــر اقداماتــی ماننــد اســتفاده از انرژی  هــای  سیاســت »گســترش اقتصــاد ســبز« ب
و  ظرفیت هــا  از  بهره گیــری  بــا  پســاب ها  و  پســماندها  مدیریــت  پــاك، 
ــده  ــد ش ــت محیطی تأکی ــی و زیس ــی، طبیع ــادی، اجتماع ــای اقتص توانمندی  ه
اســت. همچنیــن بایــد بــرای توســعه حمل ونقــل عمومــی ســبز و غیــر فســیلی 
ازجملــه برقــی و افزایــش حمل ونقــل همگانــی به ویــژه در کالن شــهرها اقــدام 
ــت شــهری  ــف مدیری ــان شــده در حــوزه وظای ــوارد بی ــی م ــًا تمام ــرد. تقریب ک

ــرد.  ــرار می گی ق
بــرای انجــام بهینــه ایــن وظایــف بایــد در تعریــف و ترســیم مجــدد مدیریــت 
ــز،  ــکیالتی غیرمتمرک ــاختار تش ــرد. س ــام پذی ــی انج ــری اساس ــهری بازنگ ش
ــن  ــات ای ــروی انســانی از ضروری ــم نی ــوزش و تعلی ــد، آم ــع جدی توســعه مناب
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ــدام اســت. اق

ضرورت�بازنگری�در�وظایف�مدیریت�شهری
ــادی  ــه زی ــی فاصل ــهری آرمان ــت ش ــدف مدیری ــه ه ــتیابی ب ــا دس ــوز ت هن
ــس از گذشــت ســه دهــه از  ــه پ ــود ک ــاب آن ب ــم. انتظــار نویســندگان کت داری
ــد.  ــده باش ــته ش ــهری کاس ــت ش ــف مدیری ــری در وظای ــای بازنگ ضرورت  ه
ــا و  ــان ضرورت ه ــت و همچن ــاده ای نیس ــی کار س ــان هدف ــق آن چن ــا تحق ام
چالش هایــی وجــود دارنــد کــه بازنگــری مدیریــت شــهری را الزامــی می کننــد. 

ــمرد: ــر برش ــرح زی ــه ش ــوان ب ــائل را می ت ــن مس ــن ای مهم تری
“1ـ وجــود شــکاف در برنامه ریــزی و فعالیــت میــان ســازمان های محلــی 
ــف  ــارات و وظای ــیم اختی ــهری، تقس ــت ش ــؤول مدیری ــزی مس ــت مرک و دول
ــوری  ــای کش ــان وزارتخانه  ه ــم در می ــدا از ه ــورت ج ــهری به ص ــت ش مدیری

شــهرداری ها. و 
میــان  ناهماهنگــی  و  فعالیت هــا  و  برنامه ریــزی  در  شــکاف  وجــود  2ـ 
بخش  هــای مختلــف یــک شــهرداری واحــد به منظــور تدویــن طرح هــا و 

مشــترك. سیاســت های  اتخــاذ 
شــهری،  مدیریــت  مســؤول  محلــی  ســازمان های  و  شــهرداری ها  3ـ 
ســازمان هایی هســتند کــه کارایــی ضعیــف، ســاختار تشــکیالتی انعطاف ناپذیــر 

ــد. ــته دارن و وابس
4ـ مشــارکت ضعیــف مــردم در اداره امــور شــهری بــا وجود تشــکیل شــوراهای 

. شهر
5ـ منابــع درآمــدی ناپایــدار و اتــکای شــهرداری ها بــه فــروش تراکــم و تخلــف 

کــه در درازمــدت ظرفیــت شــهر بــرای احیــا و توســعه را تضعیــف می کنــد. 
ــا  ــند ب ــات می باش ــه خدم ــؤول ارائ ــه مس ــازمان هایی ک ــان س ــکاف می 6ـ ش

ــد". ــده  دارن ــات را برعه ــعه خدم ــه توس ــازمان هایی ک س
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نکات�اساسی�برای�انجام�وظایف�جدید�مدیریت�شهری
رعایــت  مســتلزم  اداری  ســازمان های  بــه  جدیــد  وظایــف  واگــذاری 
ــدی  ــای جدی ــت آموزش  ه ــن اس ــال ممک ــرای مث ــت. ب ــرط هایی اس پیش ش
بــرای بــر عهــده گرفتــن وظایــف جدیــد الزم باشــد. اگــر قــرار اســت وظایــف 
توســعه فرهنگــی شــهر ماننــد ســاخت کتابخانــه، نظــارت بــر مراکــز فرهنگــی 
ــهرداری ها  ــه ش ــی ب ــری دولت ــی و هن ــز فرهنگ ــؤولیت مراک ــذاری مس و واگ
ــران شــهری  ــد، آمــوزش مدی ــه شــهرداری ها انتقــال یاب ــواع موزه هــا ب ــد ان مانن
ماننــد شــهردار و مدیــران شــهری دربــاره اهمیــت توســعه فرهنگــی در شــهر از 
ضروریــات محســوب می شــود. در ادامــه برخــی نــکات مهــم بــرای دگرگــون 

ــم: ــر می کنی ــهری را ذک ــت ش ــدن مدیری ش
ــر  ــوان مدی ــت نقــش شــهرداران به عن ــی تقوی ــت واحــد شــهری؛ یعن 1ـ مدیری
ــور  ــده اداره ام ــی هماهنگ کنن ــع اصل ــهر و مرج ــران ش ــده عم و هماهنگ کنن

شــهر.
2ـ واگــذاری تصــدی همــراه بــا حاکمیــت در ســطح محلــی؛ یعنــی مســؤولیت 
ــردد. شــهرداری  ــذار گ ــه شــهرداری واگ ــوط ب ــارات مرب ــا اختی ــراه ب ــد هم بای

ــا امــور محــدود تصــدی باشــد. بایــد دارای اختیــارات متناســب ب
3ـ عهــده داری وظایــف همــراه بــا اعتبــارات و منابــع جدیــد؛ یعنــی واگــذاری 
ــارات  ــه همــراه اعتب ــد ب ــه شــهرداری کــه بای وظایــف از ســایر وزارتخانه هــا ب
ــع  ــد، مناب ــف جدی ــرای تصــدی وظای ــدت ب ــج و در میان م ــا باشــد. به تدری آنه
درآمــدی جدیــد، چــون واگــذاری مالیات هــای محلــی بــه شــهرداری ها 

ــود. ــی ش پیش بین
ــات، نیــروی انســانی و ســازمان؛ یعنــی  ــا امکان 4ـ واگــذاری وظایــف همــراه ب
ــود  ــی موج ــازمان های اجرای ــالل س ــه انح ــر ب ــد منج ــف نبای ــذاری وظای واگ
ــا  ــور ب ــازمان های مذک ــی س ــی و فن ــاط تخصص ــظ ارتب ــا حف ــه ب ــود، بلک ش
وزارتخانه  هــای مربوطــه، مجموعــه ســازمان بــه همــراه نیــروی انســان و 
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ــوند. ــق ش ــهرداری ملح ــه ش ــوط ب ــات مرب امکان
5ـ واگــذاری وظایــف بــه تناســب انــدازه و تــوان شــهرداری؛ یعنــی در 
ــزرگ،  ــهرداری های ب ــن ش ــاوت بی ــه تف ــد ب ــد بای ــف جدی ــذاری وظای واگ
متوســط و کوچــک توجــه شــود و متناســب بــا قابلیت هــا و امکانــات، رده  هــای 

ــردد. ــنهاد گ ــد پیش ــف جدی ــدی وظای ــی، تص ــردی جمعیت عملک
6ـ واگــذاری وظایــف پــس از آزمــون؛ یعنــی تقبــل وظایــف جدیــد از طــرف 
ــن ترتیــب  ــه ای انجــام شــود. بدی ــد به طــور تدریجــی و مرحل شــهرداری ها بای
کــه ابتــدا در چنــد شــهر به صورتــی آزمایشــی انجــام گیــرد و پــس از شــناخت 

ضعــف و قــوت بــه ســایر شــهرداری ها تعمیــم داده شــود.
7ـ واگــذاری همــراه بــا ارکان متناســب؛ یعنــی ســاختارهای تشــکیالتی جدیــد 
ــا وظایــف جدیــد مدیریــت شــهری در شــهرداری ها ایجــاد گــردد. متناســب ب

وظایف�مدیریت�شهری�در�کالن�شهرها
بــرای اداره شــهرهای بــزرگ یــا کالن شــهرها نیــاز بــه تدابیــر جداگانــه اســت. 
ــه همــراه خــود مشــکالت  ــم انســانی در کالن شــهرها ب تجمــع توده  هــای عظی
بســیاری ماننــد عــدم دسترســی همگانــی بــه آب آشــامیدنی ســالم و خدمــات 
پزشــکی، بهداشــتی و آموزشــی، وضعیــت نامناســب مســکن و صدهــا مســأله 
دیگــر پدیــد آورده اســت. بــا نگاهــی بــه تجربه  هــای جهانــی، وظایــف مدیریــت 

ــمرد: ــه برش ــوان این گون ــهرها را می ت کالن ش
“ 1ـ بررســی نیازهــا، منابــع و اولویت  هــای شــهری در ســطح کالن شــهر، 

هماهنــگ. برنامه ریــزی  به منظــور 
ــطح  ــز در س ــگ و متمرک ــزی هماهن ــکیالت برنامه ری ــه و تش ــن برنام 2ـ تدوی

ــه ای کالن شــهر. منطق
ــزی  ــای برنامه ری ــا جنبه  ه ــزی فیزیکــی ب ــر برنامه ری 3ـ ایجــاد هماهنگــی در ام

اجتماعــی، اقتصــادی.
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4ـ برنامه ریــزی جامــع و در حــد امــکان مســتقل در حیطــه فعالیت هــای 
ــی. ــور مال ــت و ام ــکیالتی مدیری تش

ــی،  ــادی، فیزیک ــای اقتص ــهری از جنبه  ه ــعه ش ــزی توس ــه برنامه ری ــدام ب 5ـ اق
اجتماعــی و تشــکیالتی ایــن برنامه ریــزی بایــد سیاســتی را بــرای اجــرا تدویــن 
ــه ای  ــای کشــوری و منطق ــد در برنامه  ه ــا قســمتی از آن بتوان ــه ب ــه هم ــد ک کن

توســعه گنجانــده شــود.
6ـ تشــویق مشــارکت و همــکاری مــردم در امــر تدویــن و اجــرای برنامه  هــای 

ــدگان انتخابی شــان. ــا توســط نماین شــهری به طــور مســتقیم ی
ــز و  ــی متمرک ــتم اطالعات ــاختن سیس ــگام س ــه هن ــداری و ب ــیس، نگه 7ـ تأس

ــع. جام
8ـ برنامه ریزی و کنترل منابع نایاب زمین، منابع انسانی و منابع مالی.

ــا  9ـ ارائــه و رفــع کمبــود فــوری خدمــات ضــروری و روزمــره شــهری کــه ب
توســعه کالن شــهرها به طــور وســیعی احســاس می شــود. در ایــن راســتا، تعییــن 
ــی،  ــات عموم ــتم خدم ــه سیس ــرای اداره و ارائ ــی ب ــنگین دولت ــای س هزینه  ه

مشــخص و دارای اهمیــت اســت.
10ـ واگــذاری خدمــات عمومــی شــهری بــه معنــای گســترده و همه جانبــه بــه 
مدیریــت کالن شــهری و تمرکززدایــی ایــن خدمــات و وظایــف برحســب نــوع 

ــات کالن شــهر”. ــا مقام ــه ای ی ــه شــهرداری های منطق آن ب

اهداف�مدیریت�شهری
زندگــی پیچیــده شــهری همــراه خــود نیازهــای مشــترك بســیاری پدیــد آورده 
اســت کــه بــا نیازهــای گذشــته تفاوت  هــای زیــادی دارنــد. بــرای مثــال اکنــون 
ــر  ــا درگی ــورهای دنی ــی کش ــت تمام ــری اس ــال بازنگ ــاب در ح ــن کت ــه ای ک
بیمــاری کرونــا و مســائل ناشــی از آن ماننــد تعطیلــی بســیاری از کســب وکارها 
ــوزان  ــش آم ــه دان ــرای آن ک ــش رو ب ــات پی ــوزش هســتند. یکــی از امکان و آم
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ــای  ــه آموزش  ه ــکا ب ــد، ات ــب نمانن ــی عق ــای آموزش ــجویان از فراینده و دانش
ــاز دارد.  ــی نی ــترهای اینترنت ــوع بس ــن موض ــق ای ــا تحق ــت. ام ــازی اس مج
ــت  ــا تقوی ــی دارد ت ــهرداری ها را وا م ــا و ش ــیاری از دولت ه ــازی بس ــن نی چنی
ــرای  ــرده و ب ــدف ک ــک ه ــه ی ــدل ب ــازی را ب ــی مج ــاخت  های ارتباط زیرس

ــد.  ــه آن تــالش کنن رســیدن ب
خــوب اســت از تعبیــر " اهــداف، راه  هــای ارضــای نیازهــا بــه شــمار می آینــد" 
ــر نشــان  ــان نیازهــا و اهــداف در شــکل زی ــاط موجــود می ــم. ارتب اســتفاده کنی

داده شــده اســت:
           منجر می شود              منجر می شود

               به                               به

ــرآورده  ــرای ب ــداف ب ــد، اه ــبب می گردن ــده س ــاء نش ــای ارض “ نیازه
ــد". ــکل گیرن ــا ش ــه نیازه ــتیابی ب ــاختن و دس س

ــت شــهری داشــت، در  ــر روشــنی از اهــداف مدیری ــوان تصوی ــه بت ــرای آن ک ب
ــده اند،  ــهری ش ــت ش ــام مدیری ــاد نظ ــبب ایج ــه س ــی را ک ــد نیازهای ــاز بای آغ
ــا را  ــوان آنه ــا می ت ــت ام ــیار اس ــا بس ــه نیازه ــمار این گون ــرد. ش ــخص ک مش
ــه  ــن زمین ــاز جهــان شــمول در ای ــن وجــوه خــود برشــمرد. ســه نی در کلی تری

ــد: وجــود دارن
الــف: نیــاز بــه ارتقــای شــرایط کار و زندگــی همــه مــردم شــهر: شــهرها مراکــز 
ــل  ــه و مح ــک جامع ــروت ی ــم ث ــمت اعظ ــد قس ــی، مول ــای اجتماع فرصت  ه
ــتر  ــد. بیش ــمار می رون ــه ش ــری ب ــوه بش ــای بالق ــرفت و توانایی  ه ــی پیش تجل
ــن  ــد. از ای ــی می دانن ــذران زندگ ــد و گ ــل کار، رفت وآم ــهر را مح ــردم، ش م
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ــان از  ــتفاده آن ــرای اس ــهروندان ب ــی ش ــرایط کار و زندگ ــرورت دارد ش رو ض
خدمــات شــهری مناســب، بهبــود یابــد. در غیــر ایــن صــورت شــؤون انســانی 
آنــان از دســت مــی رود و ناآرامــی و هرج ومــرج در شــهرها پدیــد خواهــد آمــد.
ــته  ــای گذش ــد نیازه ــه همانن ــد ک ــیاری دارن ــای بس ــهرها نیازه ــون ش هم اکن
نیســت. محیط زیســت ســالم، بهداشــت، جمــع آوری فاضــالب، آب آشــامیدنی 
ســالم، مــکان ســکونت مناســب، جلوگیــری از گســترش شــهر و فشــار زاغه هــا 
ــاز  ــدی نی ــای ج ــه راه حل ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــه نیازهای ــا ازجمل و حلبی آباده

دارنــد.
ــات و  ــت امکان ــدار: محدودی ــی پای ــادی و اجتماع ــعه اقتص ــه توس ــاز ب ب: نی
ضــرورت حفاظــت از آنهــا بــرای بهره گیــری بهینــه نســل کنونــی و نســل  های 
آینــده ازجملــه نیازهــای زندگــی شــهری اســت. بــرای تحکیــم مبانــی توســعه 
پایــدار و کمــک بــه فرآینــد توســعه جوامــع شــهری بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه 

داشــت:
 ـ تقویــت انگیزه هــا و ســازوکارهای الزم بــرای جلــب مشــارکت فعــال 

شــهروندان در مدیریــت شــهری.
ــع  ــره وری از مناب ــرای بیشــترین به ــا و ســازوکارهای الزم ب ــت انگیزه ه  ـ تقوی

توســعه شــهری.
ــور  ــرای اداره ام ــهروندان ب ــب ش ــازمان های منتخ ــازی س ــت و بهینه س  ـ تقوی

شــهر.
 ـ تقویت کیفیت برنامه ریزی و مدیریت شهری.

ــکان  ــوان م ــهر به عن ــد ش ــهر: کالب ــدی ش ــط کالب ــت از محی ــه حفاظ ــاز ب ج: نی
زندگــی و کار شهرنشــینان، اهمیتــی بنیادیــن دارد. کالبــد مناســب شــهری، افزون 
بــر کاســتن از مشــکالتی ماننــد ازدحــام، ترافیــک بیــش از حــد و ســکونتگاه  های 

نامناســب، ســبب آرامــش روانــی شهرنشــینان نیــز می گــردد.
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درمجمــوع، هــدف اساســی مدیریــت شــهری را می تــوان پدیــد آوردن شــهری 
ســالم دانســت کــه نشــانه  های آن عبارتنــد از:

“1ـ داشــتن فضــای تمیــز و محیــط فیزیکــی مطمئــن بــا کیفیــت عالــی) ایــن امــر 
شــامل کیفیــت مســکن نیــز می شــود(.

2ـ داشتن محیط زیست که اکنون ثابت و در درازمدت پایدار باشد.
3ـ داشتن جامعه ای منسجم و قوی با حمایت دوجانبه مردم و دولت.

4ـ ایجــاد زمینــه بــرای مشــارکت و کنتــرل بیشــتر مــردم در اخــذ تصمیم هایــی 
کــه بــر زندگــی، بهداشــت و رفــاه مؤثــر اســت.

5ـ بــرآوردن نیازهــای اساســی از قبیــل غــذا، آب، ســرپناه، درآمــد، ایمنــی و کار 
بــرای همــه مــردم شــهر.

ــاد  ــکان زی ــتن ام ــا داش ــع ب ــا و مناب ــواع تجربه ه ــه ان ــترده ب ــی گس 6ـ دسترس
ــترده. ــطح گس ــات در س ــت و ارتباط ــون، دخال ــای گوناگ ــرای تماس  ه ب

7ـ داشتن اقتصاد شهری زنده، نوآور و پویا.
ــی ســایر  ــراث تمدن ــا تمــدن و می ــه داشــتن رابطــه ب 8ـ تشــویق شــهروندان ب

گروه هــا و نســل  های گذشــته.
9ـ داشــتن روشــی کــه بــا خصوصیــات موجــود ســازگار بــوده، موجبــات ادامــه 

راه را فراهــم آورد.
10ـ داشــتن حداقــل ســطح مناســب از بهداشــت عمومــی و خدمــات مراقبــت 
ــه ای کــه ایــن خدمــات در دســترس همــگان قــرار گیــرد. از بیماری هــا، به گون
ــودن ســطح مثبــت بهداشــت و  ــاال ب ــاالی بهداشــتی) ب 11ـ داشــتن وضعیــت ب

ــا(”. ــطح بیماری ه ــودن س ــن ب پایی
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اهداف�مدیریت�شهری�در�ایران
ــد.  ــن می کنن ــهری را تعیی ــت ش ــداف مدیری ــی اه ــع گوناگون ــران مناب در ای

عمده تریــن ایــن منابــع عبارتنــد از:
1ـ برنامه  های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور.

2ـ طرح  های شهری.
3ـ قانون شهرداری ها.

4- درخواست  های شهروندان

ــی� ــی�و�فرهنگ ــادی،�اجتماع ــعه�اقتص ــاله�توس ــای�پنج�س برنامه��ه
کشــور

ــاله  ــای پنج س ــهری، برنامه  ه ــت ش ــداف مدیری ــن اه ــم تعیی ــع مه ــی از مناب یک
توســعه کشــور اســت. بــرای مثــال در برنامــه دوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
ــوان  ــر به عن ــداف زی ــران)74 ـ 1378( اه ــالمی ای ــوری اس ــی جمه و فرهنگ
هدف  هــای فصــل عمــران شــهری ذکــر شــده بودنــد و آن هــا پیونــدی اساســی 

بــا مدیریــت شــهری داشــتند:
“ ـ دستیابی به توسعه منظم و پیش اندیشیده در شهرها.

ــهرداری ها و  ــی ش ــی و اجرای ــزی، فن ــی، برنامه ری ــوان مدیریت ــردن ت ــاال ب  ـ ب
ســوق دادن شــهرداری ها بــه ســمت خودکفایــی، بــا ایجــاد شــوراهای اســالمی 

شــهر در شــهرهای کشــور.
 ـ ارتقای کمی و کیفی آب شرب شهرها.

 ـ اداره اقتصــادی واحدهــای ارائه کننــده خدمــات شــهری )شــهرداری ها، 
ــه. ــش هزین ــا کاه ــراه ب ــرکت های آب و فاضــالب و. ..( هم ــرانی ها، ش اتوبوس
ــهری و  ــالب ش ــع فاض ــع آوری و دف ــات جم ــی تأسیس ــی و کیف ــود کم  ـ بهب
افزایــش ظرفیــت تصفیــه فاضــالب و اســتفاده مجــدد و مطمئــن از پســاب  های 

تصفیــه شــده.
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 ـ بهبود امور حمل ونقل و ترافیک درون شهری.
 ـ افزایــش ایمنــی و حفاظــت شــهرها و شــهروندان در مقابــل ســوانح، حــوادث 

طبیعــی و بازســازی تأسیســات و تجهیــزات شــهرهای آســیب دیده.
ــظ  ــا حف ــهری ب ــأله دار ش ــای مس ــازی بافت  ه ــازی و بازس ــازی، نوس  ـ بهس

ــا ارزش. ــای ب ــت بافت  ه هوی
ــترش  ــهری و گس ــور ش ــی در ام ــی و پژوهش ــز آموزش ــوان مراک ــای ت  ـ ارتق

ــهری. ــات ش تحقیق
 ـ بهره مندی متناسب شهرها از تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهری.

ــات و عمــران شــهری و  ــر خدم ــی و اقتصــادی در ام ــش بهــره وری فن  ـ افزای
ــه از اراضــی شــهری. اســتفاده بهین

ــب فضــای  ــری از تخری ــود شــرایط زیســت محیطی در شــهرها و جلوگی  ـ بهب
ســبز شــهری".

ــه  ــر گرفت ــور در نظ ــهرهای کش ــران ش ــرای عم ــه دوم ب ــه در برنام ــی ک اهداف
شــده بــود به خوبــی در آن زمــان نشــانگر بخشــی از نیازهــای اساســی شــهرهای 
کشــور بــود. هدف گــذاری کالن بــرای مدیریــت شــهری، اگرچــه دارای مزایایــی 
ماننــد تمرکــز امــور و ســهولت نظــارت و کنتــرل بــر اجــرای برنامه هاســت، امــا 
اهــداف مذکــور ایــن نقــص را هــم دارد کــه به صورتــی مرکــزی و عمومــی و 

ــده اند. ــی تعیین ش ــادی غیرتخصصــی و کل ــد زی ــا ح ت
اکنــون کشــور در حــال اجــرای برنامــه ششــم توســعه خویــش اســت. در ایــن 
برنامــه هــم اهدافــی بــرای مدیریــت شــهری و توســعه شــهرها در نظــر گرفتــه 
ــه  ــد ک ــری باش ــان گر تصوی ــد نش ــا می توان ــی از آن ه ــه آگاه ــت ک ــده اس ش
ــال زارع و  ــرای مث سیاســت گذار از اهــداف مدیریــت و توســعه شــهری دارد. ب
همــکاران )1397( در پژوهشــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در زمینــه توســعه 
ــام »ســرمایه فرهنگــی شــهر«  ــه ن ــه ای ب ــه ششــم مقول فرهنگــی شــهر در برنام
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ــای گردشــگری و  ــعه فضاه ــی چــون توس ــه موضوعات ــایی اســت ک قابل شناس
ــگاه ها و  ــزاری نمایش ــی و برگ ــای ورزش ــعه مکان  ه ــاد و توس ــی، ایج فرهنگ
ــان  ــر محقق ــال از نظ ــن ح ــرد. در عی ــی را در برمی گی ــنواره  های فرهنگ جش
مقوله  هــای گســترش ارتباطــات بین شــهری، گســترش پارك هــا و فضــای 
ــی شــهر، گســترش مطبوعــات  ــت در مکان  هــای عموم ــدازی اینترن ســبز، راه ان
ــری در فضــای  ــی و اســتفاده بیشــتر از عناصــر فرهنگــی و هن و مجــالت محل

شــهری مــورد اشــاره در برنامــه ششــم نیســت.
ــم را در  ــه شش ــکات برنام ــن ن ــیم مهم تری ــته باش ــر خواس ــال اگ ــر ح در ه
ــوارد  ــن م ــه ای ــم ب ــماریم می توانی ــهری برش ــت ش ــائل مدیری ــوص مس خص

ــم: ــاره کنی اش
• موضــوع ایجــاد تشــکیالتی واحــد و یکپارچــه بــرای اداره امــور شــهرها 	

شــاید به طــور مرتــب در برنامه  هــای توســعه کشــور مــورد اشــاره اســت. 
ــوع  ــن موض ــق ای ــرای تحق ــی ب ــی چندان ــه گام عمل ــم ک ــه می دانی البت
ــون  ــل گوناگــون تاکن ــه عل ــف برنامه  هــای هــم هســت ب ــک تکلی ــه ی ک
برداشــته نشــده اســت. در هــر حــال در بنــد الــف مــاده 77 برنامــه ششــم 
ــه  ــه تهی ذکــر شــده کــه دولــت مجــاز اســت در طــول برنامــه نســبت ب
برنامــه جامــع مدیریــت شــهری به منظــور دســتیابی بــه ســاختار مناســب 
و مدیریــت هماهنــگ و یکپارچــه شــهری در محــدوده و حریــم شــهرها، 
ــا رویکــرد تحقــق توســعه پایــدار شــهرها، تمرکــز مدیریــت از طریــق  ب
ــای  ــه بخش  ه ــی ب ــتگاه های دولت ــای دس ــف و تصدی  ه ــذاری وظای واگ
خصوصــی و تعاونــی و شــهرداری ها، بازنگــری و بــه روزرســانی قوانیــن 
و مقــررات شــهرداری ها و ارتقــاء جایــگاه شــهرداری ها و اتحادیــه آنهــا 
ــن موضــوع در  ــل ذکــر اســت کــه ای ــه عمــل آورد. قاب ــی ب ــدام قانون اق
مــاده 173 قانــون برنامــه پنــج توســعه هــم ذکــر شــده بــود و تکــرار آن 

نشــان از عملیاتــی نشــدن آن اســت.
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• ــوراهای 	 ــه ش ــده ک ــان ش ــم بی ــه شش ــون برنام ــاده 77 قان ــد ب م  در بن
اســالمی و شــهرداری ها و ســایر مراجــع ذی ربــط موظفنــد تــا پایــان ســال 
ــا  ــدار شــهرداری ها ب ــن نظــام درآمدهــای پای ــق تدوی ــه از طری اول برنام
ــن  ــد. ای ــدام نماین ــده، اق ــد ش ــه قی ــه در برنام ــت هایی ک ــال سیاس اعم
موضــوع پیــش از ایــن هــم در مــاده 174 قانــون برنامــه پنجــم بیــان شــده 

بــود.
 

قانون�شهرداری

از دیگــر منابــع مؤثــر بــرای تعییــن اهــداف مدیریــت شــهری در ایــران ، قانــون 
ــازمان،  ــون س ــای گوناگ ــان جنبه  ه ــا بی ــهرداری ب ــون ش ــت. قان ــهرداری اس ش
تشــکیالت و وظایــف شــهرداری، تعیین کننــده اهــداف شــهرداری نیــز هســت. 
ایــن اهــداف کــه از قانــون شــهرداری اســتخراج شــده اند، بــه ســه دســته تقســیم 

می شــوند:
1ـ تأمین و ارائه خدمات شهری، مانند پاکیزگی معابر و دفع زباله.

2ـ عمــران شــهری و انجــام عملیــات و طرح  هــای عمرانــی و شهرســازی بــرای 
بهبــود کالبــدی شــهری، ماننــد ســاخت خیابــان و ایجــاد فضــای ســبز.

3ـ ایجــاد و تجهیــز امکانــات الزم بــرای مقابلــه بــا مســائل شــهری، بــا اســتفاده 
از تجهیــز امکانــات مالــی و تهیــه و اجــرای برنامه  هــای توســعه کالبــدی شــهر.
ــق  ــده و تحق ــت ش ــان کم اهمی ــا گذشــت زم ــداف ب ــان، برخــی اه ــن می در ای
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــته ش ــازمان ها و ادارات گذاش ــر س ــده دیگ ــر عه ــا ب آنه
بایــد بــه هــدف نظــارت بــر برخــی مســائل زندگــی شــهری اشــاره کــرد کــه 
از آن جمله انــد: نظــارت بــر حســن اداره فــروش گوشــت و نــان، نظــارت بــر 
ــت و  ــداری بهداش ــات در نگه ــا و مراع ــت اوزان و مقیاس ه ــت در صح مراقب

ــده اســت. ــته ش ــده وزارت بهداشــت گذاش ــه عه ــه ب ــا ک گرمابه ه
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طرح��های�توسعه�شهری
دیگــر منبــع عمــده تعییــن هــدف بــرای مدیریــت شــهری، طرح  هــای توســعه 

شــهری اســت.
نخســتین ایــن طرح هــا، طــرح هــادی شــهری اســت کــه بــرای شــهرهای فاقــد 

طــرح جامــع تهیــه می شــود.
ــن طــرح  ــد. در ای ــن می کن ــی توســعه شــهرها را تعیی ــادی اصــول کل طــرح ه
ــت توســعه شــهرها اســت. ــرد، هدای ــرار می گی ــورد توجــه ق آن چــه بیشــتر م
ــت و آن  ــهر« اس ــعه ش ــای توس ــه راهنم ــر »برنام ــان دیگ ــه بی ــادی ب ــرح ه ط
موضوعاتــی کــه معمــوالً در یــک طــرح جامــع شــهری بایســتی عمیقــًا مطالعــه 
ــود.  ــرح می ش ــری مط ــورت کلی ت ــادی به ص ــرح ه ــوند در ط ــی ش و بررس

وزارت راه و شهرســازی طرح  هــای هــادی شــهری را چنیــن تعریــف می کنــد: 
ــارت از طرحــي اســت کــه در آن جهــت گســترش  » طــرح هــادی شــهري عب
آتــي شــهر و نحــوه اســتفاده از زمین هــاي شــهري بــراي عملکردهــاي 
ــاي  ــه راه حل ه ــوري شــهر و ارای ــف به منظــور حــل مشــکالت حــاد و ف مختل
ــند،  ــع نمي باش ــرح جام ــه داراي ط ــهرهایي ک ــراي ش ــب ب ــدت و مناس کوتاه م

ــود«. ــه می ش تهی

طرح�جامع�شهری:�
به منظــور تدویــن برنامــه و تعییــن جهــات توســعه شــهر و نیــز تأمیــن 
نیازمندی هــای آن بــر مبنــای پیش بینی هــا و اهــداف توســعه شــهری،طرح 
ــهرهای  ــرای ش ــول ب ــور معم ــرح به ط ــن ط ــود. ای ــه می ش ــهری تهی ــع ش جام
ــد.  ــرا در می آم ــه اج ــه مرحل ــر ب ــش از 50/000 نف ــت بی ــا جمعی ــزرگ ب ب

طــرح جامــع شــهری " عبــارت اســت از برنامــه ای کــه به صــورت راهنمــا عمــل 
ــی  ــه خط مش ــت ک ــی دانس ــوان روش ــع را می ت ــرح جام ــت ط ــد. در حقیق کن
ــر،  ــرف دیگ ــد. از ط ــن می کن ــهری را تعیی ــت های ش ــی سیاس ــی و کل اصول
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ــح اســتفاده از  ــوان منطقــی جهــت انتخــاب الگــوی صحی طــرح جامــع را می ت
اراضــی شــهری دانســت".

بنــا بــه تعریــف وزارت راه و شهرســازی، تعریــف طــرح جامــع شــهر عبــارت 
اســت از:

ــدي  ــي و منطقه بن ــتفاده از اراض ــوه اس ــه در آن نح ــت ک ــي اس ــرح بلندمدت »ط
ــاورزي و  ــي، اداري و کش ــي، بازرگان ــکوني، صنعت ــاي مس ــه حوزه ه ــوط ب مرب
تأسیســات و تجهیــزات و تســهیالت شــهري و نیازمندي هــاي عمومــي شــهري، 
خطــوط کلــي ارتباطــي و محــل مراکــز انتهایــي خــط )ترمینــال( و فرودگاه هــا و 
بنــادر و ســطح الزم بــراي ایجــاد تأسیســات و تجهیــزات و تســهیالت عمومــي 
مناطــق نوســازي، بهســازي و اولویت هــاي مربــوط بــه آنهــا تعییــن مي شــود و 
ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه کلیــه مــوارد فــوق و همچنیــن ضوابــط مربــوط 
بــه حفــظ بنــا و نماهــاي تاریخــي و مناظــر طبیعــي، تهیــه و تنظیــم مي گــردد. 

طــرح جامــع شــهر برحســب ضــرورت قابــل تجدیدنظــر خواهــد بــود.

طرح�تفصیلی�شهری:�
پــس از تهیــه طــرح جامــع شــهری بــرای یــک شــهر، طــرح تفصیلــی بــا هــدف 
ــرد.  ــورت می پذی ــرح ص ــده آن ط ــب ش ــا تصوی ــی ی ــای اجرای ــام برنامه  ه انج
بــه عبــارت دیگــر در طــرح تفصیلــی چگونگــی اســتفاده از زمین  هــای شــهری 
در ســطح محــالت مختلــف شــهر و موقعیــت و مســاحت دقیــق زمیــن بــرای 
ــزان  ــرور و می ــور و م ــبکه عب ــی ش ــق و تفصیل ــا و وضــع دقی ــک از آنه ــر ی ه
تراکــم جمعیــت، تراکــم در واحدهــای شــهری، اولویت  هــای مربــوط بــه مناطــق 
بهســازی و نوســازی، توســعه و حــل مشــکالت شــهری و موقعیتــی کــه عوامــل 
مختلــف شــهری در آن تعییــن می شــود و مشــخصات مربــوط بــه مالکیــت بــر 

اســاس مــدارك ثبتــی تهیــه و تنظیــم می گــردد".
ــکن و  ــز وزارت مس ــی نی ــای تفصیل ــؤول طرح  ه ــازمان مس ــال 1375 س ــا س ت
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ــوان  ــهرداری ها به عن ــد، ش ــه بع ــخ ب ــن تاری ــه از ای ــود ک ــت ب ــازی وق شهرس
ســازمان مســؤول طرح  هــای تفصیلــی قلمــداد شــده اند و بــا همــکاری 
ــه  ــتر ب ــا بیش ــن طرح ه ــه می کنند.ای ــا را تهی ــی، آنه ــاور خصوص ــان مش مهندس
ســمت مســائل کالبــدی و چگونگــی اســتفاده از اراضــی شــهری و تخصیــص 
ــن موضــوع از نقــاط ضعــف طرح  هــای توســعه  ــد. ای کاربری هــا گرایــش دارن
ــهرها  ــکالت ش ــائل و مش ــل مس ــرای ح ــذاری ب ــرا هدف گ ــت، زی ــهری اس ش
ــه  ــا ازجمل ــه و ســایر جنبه ه ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــدی م ــد کالب بیشــتر در بُع
ــده  ــا نادی ــادی در آنه ــد زی ــا ح ــادی ت ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس جنبه  ه
گرفتــه شــده اســت. ایــن مســأله ســبب شــده کــه چنیــن طرح هایــی در عمــل 
غیرقابــل انعطــاف باشــند و بیشــتر مواقــع بــرای اجــرا بــا مشــکل مواجــه شــوند.
از دیگــر طرح  هــای شهرســازی کــه بــر اهــداف، وظایــف و عملکــرد مدیریــت 
ــه  ــی و مجموع ــدی مل ــون کالب ــی چ ــه طرح های ــوان ب ــد می ت ــهری مؤثرن ش
ــن طــرح را هــم جهــت  ــن ای ــف مهم تری ــه تعاری ــرد. در ادام شــهری اشــاره ک

ــم. ــتر می آوری ــالع بیش اط

طرح�کالبدی�ملی:�
ــاد  ــود و ایج ــهرهاي موج ــده ش ــترش آین ــراي گس ــی ب ــدف مکان یاب ــا ه ب
ــي  ــور یعن ــده کش ــهري آین ــبکه ش ــنهاد ش ــد،  پیش ــهرك هاي جدی ــهرها و ش ش
ــب  ــله مرات ــور و سلس ــه کش ــا در پهن ــتقرار آنه ــي اس ــهرها، چگونگ ــدازه ش ان
میــان شــهرها به منظــور تســهیل و مدیریــت ســرزمین و امــر خدمت رســانی بــه 
ــاز  ــاي مج ــاز در کاربري ه ــررات ساخت وس ــوب مق ــنهاد چارچ ــردم و پیش م

ــود.  ــه می ش ــور تهی ــر کش ــاي سراس زمین ه

طرح�جامع�سرزمین:�
و  قالــب هدف هــا  در  از ســرزمین  اســتفاده  اســت کــه شــامل  طرحــي 
خط مشــی های ملــي و اقتصــادي از طریــق بررســي امکانــات و منابــع و مراکــز 
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جمعیــت شــهري و روســتایي کشــور و حــدود و توســعه و گســترش شــهرها 
ــز  ــاورزي و مراک ــي و کش ــاي صنعت ــده و قطب ه ــي و آین ــهرك هاي فعل و ش
ــاي  ــي بخش ه ــاي عمران ــراي برنامه ه ــوده و در اج ــي ب ــردي و خدمات جهانگ

ــد. ــي نمای ــم و هماهنگ ــاد نظ ــي ایج ــي و خصوص عموم

طرح�کالبدی�منطقه�ای:�
ــاد  ــود و ایج ــهرهاي موج ــده ش ــترش آین ــراي گس ــی ب ــدف مکان یاب ــا ه ب
ــي  ــور یعن ــده کش ــهري آین ــبکه ش ــنهاد ش ــد،  پیش ــهرك هاي جدی ــهرها و ش ش
ــب  ــله مرات ــور و سلس ــه کش ــا در پهن ــتقرار آنه ــي اس ــهرها، چگونگ ــدازه ش ان
میــان شــهرها به منظــور تســهیل و مدیریــت ســرزمین و امــر خدمت رســانی بــه 
ــاز  ــاي مج ــاز در کاربري ه ــررات ساخت وس ــوب مق ــنهاد چارچ ــردم و پیش م

ــود.  ــه می ش ــور تهی ــر کش ــاي سراس زمین ه

طرح�توسعه�و�عمران�)جامع(�ناحیه�ای:�
ــام وزارت  ــر ن ــون تغیی ــده در قان ــول ش ــف مح ــراي وظای ــرح در اج ــن ط ای
ــف آن -  ــن وظای ــازي و تعیی ــکن و شهرس ــه وزارت مس ــکن ب ــي و مس آبادان
ــورخ 1373/11/5  ــماره 70971/ت407 ه م ــه ش ــوب 1353- و تصویب نام مص
ــه  ــا در زمین ــه راهبرده ــت ها و ارائ ــن سیاس ــور تدوی ــران، به منظ ــات وزی هی
هدایــت و کنتــرل توســعه و اســتقرار مطلــوب مراکــز فعالیــت، مناطــق حفاظتــي 
و همچنیــن توزیــع متناســب خدمــات بــراي ســاکنان شــهرها و روســتاها در یک 
یــا چنــد شهرســتان کــه از نظــر ویژگي هــاي طبیعــي و جغرافیایــي همگــن بــوده 
و از نظــر اقتصــادي، اجتماعــي و کالبــدي داراي ارتباطــات فعــال متقابــل باشــند، 

ــود. ــه مي ش تهی

طرح�مجموعه�شهری:
ایــن طــرح بــر اســاس مصوبــه شــماره 9860/ت 15311/ه مــورخ 1374/8/13 
هیــات وزیــران بــراي شــهرهاي بــزرگ و شــهرهاي اطــراف آنهــا تهیــه مي شــود.
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طرح هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت ها:
ــراي بهســازي، نوســازي و بازســازي محــالت شــهر  ــي هســتند کــه ب طرح های
اعــم از قدیــم، جدیــد و یــا مســاله دار به عنــوان طــرح تفصیلــي بخشــي از بافــت 

موجــود شــهر تهیــه مي شــوند. 
طرح  های آماده سازی توسعه  های جدید در شهرها:

ایــن طرح هــا شــامل مجموعــه عملیــات الزم بــراي مهیــا نمــودن زمیــن جهــت 
ــهري و  ــن ش ــون زمی ــق قان ــوط مطاب ــات الزم مرب ــکن و تأسیس ــداث مس اح
آیین نامه هــای اجرایــي آن اســت و به عنــوان طــرح تفصیلــي توســعه هاي 

ــوند. ــه مي ش ــهري تهی ــد ش جدی

طرح�شهرهای�جدید:
ــک  ــاده ی ــف م ــق تعری ــد طب ــهرهاي جدی ــاد ش ــراي ایج ــه ب ــي ک از طرح های
تصویب نامــه شــماره 2340/ت276هـــ مــورخ 1371/6/25 در قالــب طرح هــاي 
کالبــدي ملــي و منطقــه اي و جامــع ناحیــه اي ضــرورت و مــکان ایجــاد آنهــا بــا 
ســقف جمعیتــي و نــوع فعالیــت معیــن بــه تصویــب شــوراي عالــي شهرســازي 
و معمــاري ایــران خواهــد رســید و متعاقــب آن و ماننــد ســایر شــهرها بایســتي 

بــراي آنهــا طــرح جامــع و تفصیلــي تهیــه شــود.

طرح�شهرك�هاي�مسکوني:
طرحــي کــه بــراي ایجــاد یــک مرکــز جمعیتــي جدیــد در خــارج از محــدوده 

ــود. ــه مي ش ــهرها ـ مصــوب 1355 ـ تهی ــم ش ــي و حری قانون

�هدف�گذاری�از�سوی�شهرداری�ها
برخــی از شــهرداری های کشــور در قالــب برنامه  هــای خــود کــه رأســًا تدویــن 
ــا  ــن آنه ــه در بی ــد. ک ــذاری می کنن ــهری هدف گ ــت ش ــرای مدیری ــد، ب می کنن
ــه اقدامــات شــهرداری های تهــران و اصفهــان در دهــه 1370 اشــاره  می تــوان ب

کــرد.
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هدف گــذاری شــهرداری تهــران: شــهرداری تهــران در ســال 1374 طــرح 
برنامه ریــزی کالن نگــر )اســتراتژیک( تهــران ـ 80 را تهیــه کــرده اســت. در ایــن 
طــرح، شــهرداری تهــران در ســال 1380 بــه دنبــال تحقــق اهــداف زیــر اســت:
1ـ " شــهر پــاك" بــرای دســتیابی بــه ارتقــاء و بهبــود کیفیــت زندگــی و تأمیــن 

تعادل  هــای زیســت محیطی.
ــی  ــد در زمان ــردم بتوانن ــه م ــهری ک ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ــهر روان" ب 2ـ " ش
مناســب، ســفرهای درون شــهری خــود را میــان محــل ســکونت و کار یــا بــرای 

ــانند. ــام برس ــه انج ــتراحت ب ــح و اس ــا، تفری ــن نیازمندی ه تأمی
ــده آل و  ــه توســعه فضــای ســبز در حــد ای ــرای دســتیابی ب 3ـ "شــهر ســبز" ب

ــه از آن. ــرداری بهین ــکان بهره ب ام
ــگ  ــی فرهن ــن مبان ــه تبیی ــتیابی ب ــرای دس ــی" ب ــگ غن ــا فرهن ــهری ب 4ـ " ش
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــب ب ــه مناس ــراری زمین ــردم، برق ــرای م ــینی ب شهرنش
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــگ همگان ــواردی اصــالح فرهن ــاء و در م ــگ، ارتق ــن فرهن ای
ــه  ــی و توج ــای فرهنگ ــور فعالیت ه ــگاه و مح ــوان پای ــهر به عن ــای ش محله  ه

ــوزش". ــر آم ــه ام جــدی ب
5ـ " شهر پویا” برای دستیابی به کاهش سفرهای درون شهری.

ــد  ــی مانن ــه اهداف ــتیابی ب ــرای دس ــدرن" ب ــنتی و م ــت س ــا باف ــهری ب 6ـ " ش
ــط و مقــررات شــهری، ارتقــای تأسیســات و ســطوح  اصــالح و ارتقــای ضواب
ــازی  ــهر، بازس ــطح ش ــب آن در س ــع مناس ــاز و توزی ــا نی ــب ب ــی متناس خدمات

ــن، و. .. ــت که باف
ــی و  ــداف خدمات ــه اه ــدود ب ــا مح ــران تنه ــهر ته ــت ش ــذاری مدیری هدف گ
ــی  ــرای زندگ ــته ب ــی بایس ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــه مس ــت، بلک ــدی نیس کالب

ــد. ــرار دارن ــداف ق ــن اه ــره ای ــز، در زم شــهری نی
ــه ای  ــن برنام ــا تدوی ــان ب ــهرداری اصفه ــان: ش ــهرداری اصفه ــذاری ش هدف گ
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میان مــدت و بــه نــام برنامــه "اصفهــان +22" تــالش داشــت 22 عنــوان پــروژه 
ــه"  ــاند. در " برنام ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب ــهر اصفه ــی را در ش ــم و حیات مه
اصفهــان +22، 9 طــرح فرهنگــی ـ اجتماعــی، 9 طــرح حمل ونقــل و ترافیــک، 
ســه طــرح مربــوط بــه فضــای ســبز شــهر و یــک مــورد طــرح خدماتــی اجــرا 
می شــد و قــرار بــود انجــام ایــن برنامــه حداکثــر پنــج ســال بــه طــول بینجامــد.
اکنــون کــه شــوراها مدیریــت شــهرها را بــر عهــده گرفته انــد نقــش شــهرداران 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــت زی ــهری اهمی ــت ش ــای مدیری ــه برنامه  ه در تهی
ســازوکار انتخابــات محلــی در کشــور رأی بــه افــراد اســت نــه رأی بــه برنامه هــا 
و از همیــن رو نامزدهــای انتخابــات شــوراها ضرورتــی بــرای داشــتن برنامــه ای 

ــد.  ــد احســاس نمی کنن ــق و زمانمن جمعــی، دقی
ــه هــم در کشــور  ــه ای و صاحــب تجرب از ســوی دیگــر احــزاب سیاســی حرف
ــی  ــات شــوراها معرف ــی کــه جهــت انتخاب ــرای نامزدهای ــد ب ــه بتوانن نیســتند ک
می کننــد، برنامــه کار تهیــه کننــد. از همیــن رو شــعارهایی کلــی در روز انتخابــات 
اســت کــه بــه رأی گذاشــته می شــود )صدیــق سروســتانی و همــکاران، 1386(. 
ــان تأســیس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری  هــای کشــور  ــن حــال از زم ــا ای ب
ــکل  ــه ش ــش ب ــای ثمربخ ــرای فعالیت ه ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــوع برنام موض
جــدی دنبــال شــده اســت. ازجملــه ضــرورت »تهیــه برنامــه راهبــردی- عملیاتی 
شــهر و شــهرداری« بــرای شــهرهای بــا جمعیــت 500 هــزار نفــر و بیشــتر کــه 

الزامــات قانونــی آن عبارتنــد از:
• ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری )مصوب1347/9/7(، 	
• ــوراهای 	 ــارات ش ــف و اختی ــکیالت، وظای ــون تش ــاده 71 قان ــد 2 م بن

اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران )مصــوب 1375/3/1(، 
• ــف و 	 ــکیالت، وظای ــون تش ــاده 71 قان ــی 1382/7/6( م ــد 32 )الحاق بن

ــوب  ــهرداران )مص ــاب ش ــور و انتخ ــالمی کش ــوراهای اس ــارات ش اختی
و،  )1375/3/1
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• ماده 25 آیین نامه مالی شهرداری ها )مصوب 1346/4/12(.	
ــداف  ــق اه ــال تحق ــه دنب ــهرداری ب ــهر و ش ــی ش ــردی- عملیات ــه راهب برنام
ــمرد: ــر برش ــرح زی ــه ش ــوان ب ــا را می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــت ک ــده ای اس عم

• ــوزه 	 ــات در ح ــاذ تصمیم ــرای اتخ ــردی ب ــوب راهب ــک چارچ ــم ی تنظی
ــهری، ــت ش مدیری

• ــه اداره 	 ــی در زمین ــتگاه های اجرای ــه دس ــات کلی ــردن اقدام ــگ ک هماهن
شــهر،

• ــال تمامــی گروه هــای ذینفــع شــهری 	 فراهــم آوردن بســتر مشــارکت فّع
شــامل ســازمان های مردم نهــاد، بخــش خصوصــی و متخصصیــن مرجــع 

شهرســازی و مدیریــت شــهری و،
• تقویــت جایــگاه شــوراهای اســالمی شــهر بــرای نقش آفرینــی مؤثرتــر در 	

عرصــه برنامه ریــزی راهبــردی- عملیاتــی توســعه شــهر.
گونه��های�مدیریت�شهری

ــی  ــام سیاس ــا نظ ــه ب ــدی همه جانب ــوری پیون ــر کش ــهری در ه ــت ش مدیری
ــا  ــز ی ــودن و متمرک ــته ب ــا بس ــاز ی ــد ب ــی )مانن ــام سیاس ــای نظ دارد. ویژگی ه
ــودن( بازتــاب خــود را در شــهرها و در مدیریــت شــهری نشــان  غیرمتمرکــز ب
ــه از  ــران سیاســی جامع ــه اگــر در کشــوری انتخــاب مدی ــرای نمون می دهــد. ب
طریــق انتخابــات انجــام پذیــرد، در ســطح مدیریــت شــهری نیــز همیــن شــیوه 
ــارت  ــده و نظ ــده ش ــات ـ برگزی ــق انتخاب ــهردار ـ از طری ــود و ش ــرا می ش اج

ــردد. ــال می گ ــهر اعم ــورای ش ــا ش ــا ی ــق انجمن ه ــردم از طری م
از  اســتفاده  بــا  می تــوان  را  شــهری  مدیریــت  گونه  هــای  رو  ایــن  از 
گونه بندی  هــای رایــج در علــوم سیاســی، مطــرح ســاخت. معمول تریــن و 
ــه  ــا ب ــیم آنه ــی، تقس ــای سیاس ــدی نظام ه ــاده ترین گونه بن ــال س ــن ح در عی

ــم:  ــا می پردازی ــرح آنه ــه ش ــه ب ــت ک ــز اس ــز و نامتمرک متمرک
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نظام�سیاسی�متمرکز
ــی اعــم از ملــی و محلــی در مرکــز  ــه نظامــی کــه در آن، تصمیم  هــای همگان ب
سیاســی واحــد در پایتخــت کشــور یــا اســتان، اتخــاذ می گــردد، نظــام سیاســی 
متمرکــز می گوینــد. در ایــن وضعیــت، ســازمان های مرکــزی قــدرت و اختیــار 

ــد. ــه عهده دارن ــور را ب و اجــرای ام

ویژگی�های�نظام�سیاسی�متمرکز

نظام سیاسی متمرکز، ویژگی هایی دارد که برخی از آنها عبارتند از: 
1ـ حکومــت مرکــزی، قوانیــن و مقــررات را وضــع می کنــد و صالحیــت ایــن 

ــد. ــه خــود می دان کار را تنهــا محــدود ب
ــور اداری  ــازمان ام ــا س ــت، ب ــوران دول ــتن مأم ــری و از کار بازداش 2ـ به کارگی

ــه شــمار مــی رود. اســت کــه تشــکیالت حکومــت مرکــزی ب
3ـ تنظیــم بودجــه کشــور، نگهــداری حســاب امــوال و دارایــی و وجــوه عمومی، 
ــزی  ــی و ممی ــی حسابرس ــتگاه ها )یعن ــه دس ــد و هزین ــاب درآم ــی حس بررس

ــه عهــده دســتگاه حکومــت مرکــزی اســت. اســناد و مــدارك دخل وخــرج( ب
ــد  ــن واح ــب اداری از کوچک تری ــله مرات ــز سلس ــی متمرک ــام سیاس 4ـ در نظ
ــت  ــز، به شــدت رعای ــا مرک ــه معمــوالً ســطح روستاســت ت ــی ک ســازمان محل

می شــود.
5ـ شخصیت حقوقی دولت به صورت متمرکز است.

ــرای  ــه مراحــل ب ــزی در هم ــازمان های مرک ــد س ــات ارش ــتورهای مقام 6ـ دس
ــت. ــا الزم االجراس ــان آنه ــی و کارکن ــازمان های محل س

ــت  ــای حکوم ــا و برنامه ریزی ه ــی در تصمیم گیری ه ــردم مشــارکت چندان 7ـ م
ندارند.

8ـ در انتخاب مقامات و رؤسا، مردم نقشی ندارند.
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در علــل پیدایــش ایــن شــیوه اداره امــور، افــزون بــر گذشــته تاریخــی، بایــد بــه 
ــور  ــز ام ــه تمرک ــردان ب ــل دولت م ــه حقــوق اجتماعــی، تمای ــردم ب ناآشــنایی م
ــی ـ  ــای فرهنگ ــه ویژگی ه ــن ب ــار و همچنی ــض اختی ــا در تفوی ــی آنه و بی میل

اجتماعــی جامــع اشــاره کــرد.

مزایای�نظام�سیاسی�متمرکز

ــی از  ــوران اعزام ــه مأم ــد ک ــتدالل می کنن ــز اس ــی متمرک ــام سیاس ــان نظ مدافع
ــاوندی  ــاط خویش ــع و ارتب ــتراك مناف ــی، اش ــا اهال ــون ب ــل، چ ــه مح ــز ب مرک
ــت  ــی را رعای ــل بی طرف ــع مشــکالت مح ــل و رف ــد، در ح ــتانه ندارن ــا دوس ی
کــرده، بیشــتر اجــرا کننــده دســتورهای مرکــز خواهنــد بــود تــا اینکــه در اندیشــه 
ــز  ــده، مرک ــن ع ــر ای ــند. از نظ ــل باش ــی مح ــته  های اهال ــه خواس ــیدگی ب رس

ــت. ــرف اس ــون بی ط ــد قان مانن

معایب�نظام�سیاسی�متمرکز

مخالفــان ایــن نظــام عقیــده دارنــد کــه تمرکــز امــور ســبب کنــدی جریــان کارها 
ــدم  ــب اداری و ع ــله مرات ــت سلس ــزوم رعای ــود و ل ــا می ش و تصمیم گیری ه
دسترســی ســریع و بــه هنــگام، بــه مقامــات اصلــی تصمیم گیرنــده، تأخیرهــای 

فراوانــی در امــور پدیــد مــی آورد.
از طــرف دیگــر، نظــام سیاســی متمرکــز تمایــل بــه گســترش خــود دارد. ایــن 
ــش  ــررات، بی ــریفات و مق ــاالری و تش ــه دیوان س ــود ک ــبب می ش ــت س وضعی
از انــدازه در ســازمان های نظــام سیاســی متمرکــز حاکمیــت یابــد. انتقــاد دیگــر 
ــؤوالن  ــات مس ــرد و اقدام ــر عملک ــارت ب ــدم نظ ــز، ع ــام متمرک ــان نظ مخالف
امــور اســت. در واقــع از آنجــا کــه مــردم نقشــی در انتخــاب مقامــات ارشــد و 
تصمیم گیری هــا ندارنــد، در نظــارت بــر کار مســؤوالن امــور و پاســخ خواســتن 

از آنهــا نیــز ســهمی ندارنــد.
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نظام�سیاسی�نامتمرکز
ــز، نوعــی تقســیم  ــز برخــالف نظــام سیاســی متمرک در نظــام سیاســی نامتمرک
ــه  ــی ب ــور مل ــام ام ــام، انج ــن نظ ــی در ای ــت. یعن ــه اس ــام گرفت ــور انج ام
ــور  ــه ای و ام ــازمان های منطق ــه س ــه ای ب ــور منطق ــزی، ام ــازمان های مرک س

محلــی بــه ســازمان های محلــی محــول می شــود.

ویژگی�های�نظام�سیاسی�نامتمرکز

ــام  ــی در انج ــه ای و محل ــزی، منطق ــه گانه مرک ــازمان های س ــک از س ــر ی 1ـ ه
امــور خــود از اســتقالل الزم برخوردارنــد و ایــن اســتقالل را قانــون اساســی و 

ــد. ــا بحــث حاکمیــت و اداره امــور، تضمیــن کرده ان قوانیــن مرتبــط ب
2ـ بــا وجــود واگــذاری بخشــی از اختیــارات نظــام سیاســی مرکــزی بــه مقامات 
ــازمان ها در  ــن س ــدرت ای ــت و ق ــی، صالحی ــه ای و محل ــازمان های منطق و س
ــن  ــر اســت و ای ــزی محدودت ــت مرک ــدرت حکوم ــت و ق ــا صالحی مقایســه ب
ــازمانی  ــی و س ــی، جغرافیای ــی، فن ــی، سیاس ــؤون اجتماع ــه ش ــبت در هم نس

ــرار اســت. برق
3ـ در چنیــن نظامــی، انجــام امــور منطقــه ای و محلــی بــر عهــده ســازمان ها یــا 

انجمن هایــی اســت کــه ســاکنان آن منطقــه و محــل انتخــاب می کننــد.
ــر تشــکیالت  ــرده، ه ــن کشــور مشــخص ک ــه قوانی ــا حــدودی ک ــق ب 4ـ مطاب
ــررات خــاص خــود  ــف و مق ــی، ســازماندهی، بودجــه، وظای ــه ای و محل منطق

دارد.
5ـ مرجــع تصویــب مقــررات اداری منطقــه ـ و محــل و تصمیمــات مربــوط بــه 

ســاکنان انجمن  هــای رســمی و قانونــی هســتند.
6ـ در نظــام سیاســی نامتمرکــز، ســازمان های منطقــه ای و محلــی تابــع نظام هــای 

محلــی هســتند، امــا حکومــت مرکــزی بر آنهــا و افرادشــان نظــارت دارد.
7ـ در این نظام، مردم در تصمیم گیری و برنامه ریزی ها مشارکت دارند.
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ــده  ــی برعه ــه ای و محل ــی، منطق ــطوح مل ــا در س ــات و رؤس ــاب مقام 8ـ انتخ
ــردم اســت.  م

ــا و  ــدی کاره ــه کن ــز در زمین ــه نظــام سیاســی متمرک ــی ک ــه معایب ــا توجــه ب ب
ــدف  ــوان ه ــه ای دارد، می ت ــی و منطق ــاکنین محل ــت س ــه خواس ــی ب بی توجه
نهایــی نظــام سیاســی نامتمرکــز را حــل و رفــع مشــکالت منطقــه ای و محلــی 
ــا ســرعت  و تأمیــن خواســت ها و انتظــارات ســاکنین آنهــا در زمــان کمتــر و ب

بیشــتر دانســت.
ــا مشــکالت منطقــه ای و محلــی  ــرای مقابلــه ب بســیاری از کشــورهای جهــان ب
و همچنیــن تأمیــن بــه موقــع نیازمندی هــا و انتظــارات مــردم، سیاســت ایجــاد 
ــن  ــو چنی ــد. در پرت ــی را برگزیده ان ــه ای و محل ــازمان های منطق ــت س و تقوی
سیاســتی بــه مــردم فرصــت و موقعیــت الزم بــرای ســازندگی و عمــران منطقــه 
و محــل زندگــی خــود داده می شــود. البتــه دادن ایــن فرصــت بایــد همــراه بــا 

واگــذاری اختیــارات و منابــع مالــی باشــد.

مزایای�نظام�سیاسی�نامتمرکز

ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــای آن ب ــماری مزای ــز در برش ــام نامتمرک ــان نظ مدافع
: می کننــد

ــن  ــرد و از ای ــی انجــام می گی ــات محل ــه امکان ــا توجــه ب ــا ب ــم برنامه ه 1ـ تنظی
ــد. ــادی کاهــش می یاب ــزان زی ــه می ــت ب ــای اداری دول نظــر هزینه  ه

ــی ـ  ــد اجتماع ــرورش و رش ــه پ ــی ب ــور محل ــردم در اداره ام ــارکت م 2ـ مش
ــد. ــک می کن ــا کم ــی آنه سیاس

3ـ نظــام سیاســی نامتمرکــز، بــا تمایل  هــای بشــری موافــق اســت. بشــر تمایــل 
طبیعــی دارد کــه در امــور سیاســی و سرنوشــت اداری خــود نقــش مؤثــر داشــته 

. شد با
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معایب�نظام�سیاسی�نامتمرکز

بــا وجــود مزایــای فــراوان در نظــام نامتمرکــز، ایــن شــیوه اداره امــور معایبــی 
نیــز دارد. ازجملــه این کــه، اگرچــه نظــام نامتمرکــز اداره امــور، ســبب اســتقالل 
ــبب  ــت س ــن اس ــردد، ممک ــی می گ ــه ای و محل ــازمان های منطق ــار س و اختی
اســتبداد و خودکامگــی مقامــات محلــی شــود. تســلط منافــع فــردی و گروهــی 
بــر منافــع عمومــی کــه احتمــال آن در ســطوح منطقــه ای و محلــی زیــاد اســت، 
ــی و  ــداف عمران ــرای اه ــرده، اج ــکل ک ــار مش ــور را دچ ــام ام ــد انج می توان

اجتماعــی را نیــز ناممکــن کنــد.
امــروزه در هیچ یــک از نظام هــای سیاســی موجــود، وضعیــت تمرکــز یــا عــدم 
تمرکــز مطلــق وجــود نــدارد. زیــرا پیچیدگــی زندگــی، دخالــت متغیرهای بســیار 
ــچ  ــه هی ــور و تخصصــی شــدن کارهــا، ســبب شــده اند ک ــد اجــرای ام در رون
نظــام سیاســی نتوانــد تمامــی امــور را در قبضــه خــود گیــرد. از طــرف دیگــر 
هیــچ نظــام سیاســی هــم یافــت نمی شــود کــه همــه کارهــا و قســمت  های اداره 

امــور را کامــاًل غیرمتمرکــز )مســتقل( ســازد.
ــت  ــو حرک ــه این س ــالدی ب ــه 1990 می ــی از ده ــش عموم ــال گرای ــن ح ــا ای ب
به ســوی تمرکززدایــی و واگــذاری مســؤولیت ها و وظایــف بیشــتر بــه ســطوح 
ــازی،  ــون خصوصی س ــت هایی چ ــت. سیاس ــوده اس ــی ب ــطوح مل ــن از س پایی
مهم تریــن  مردم نهــاد  ســازمان های  و  محلــی  حکومت هــای  تقویــت 
ــرا  ــه اج ــه ب ــن زمین ــته در ای ــال های گذش ــه در س ــد ک ــت هایی بوده ان سیاس

درآمده انــد )ویلیــس، 1393(.

مدیریت�شهری�مستقل
بــا توجــه بــه گســترش شهرنشــینی، پیچیــده شــدن چگونگــی اداره امور شــهری 
ــت  ــه مدیری ــت ک ــده اس ــرورت پیش آم ــن ض ــور، ای ــدن ام ــی ش و تخصص
شــهری در هــر منطقــه مســتقل باشــد. امــروزه در بســیاری از شــهرهای بــزرگ 
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جهــان، کلیــه امــور مربــوط بــه شــهر، ســوای مســائل نظامــی و دیپلماتیــک بــر 
عهــده مدیریــت شــهری منتخــب مــردم اســت کــه اســتقالل و اختیــارات کامــل 

ــی دارد. و کاف
ــم از  ــا، اع ــزرگ دنی ــهرهای ب ــی در ش ــای مدیریت ــاه از روش ه ــی کوت بررس
ــی از آن  ــتی، حاک ــا سوسیالیس ــرمایه داری و ی ــای س ــورهای دنی ــهرهای کش ش
اســت کــه اکثــراً مدیریتــی مقتــدر، مســتقل و مردمــی بــر ایــن شــهرها حکومــت 
ــهرها  ــت ش ــه مدیری ــد ک ــان می ده ــازمانی نش ــای س ــی چارت  ه می کند.بررس
ــرد  ــا ف ــاد ی ــچ نه ــهر از هی ــرای اداره ش ــز ب ــک نی ــهرهای کوچ ــی در ش حت
ــت  ــهر را در جه ــد ش ــا بای ــی ی ــه عبارت ــرد. ب ــتور نمی پذی ــک دس ــر ارگانی غی
ــا  ــخصی ی ــته  های ش ــه خواس ــا این ک ــاخت و ی ــهروندانش س ــته  های ش خواس

ــود". ــال نم ــادی را اعم نه
تاریــخ ایــران نشــان می دهــد کــه تــا پیــش از انقــالب مشــروطه، عمــوم مــردم 
ــور  ــی کش ــاختار سیاس ــتند و س ــی نداش ــش دخالت ــت خوی ــن سرنوش در تعیی
ــی  ــز جای ــهری نی ــت ش ــه در مدیری ــت ک ــن اس ــود. روش ــز ب ــدت متمرک به ش
بــرای مشــارکت مردمــی وجــود نداشــته اســت. در آن دوران، مدیــران شــهری 
ــل  ــا حداق ــاه ی ــا پادش ــم ب ــوی حاک ــا " از س ــوم آنه ــه عم ــد ک ــا بودن کالنتره
ــی  ــه در پ ــش از آن ک ــب بی ــدند و اغل ــاب می ش ــان انتخ ــاعد آن ــر مس ــا نظ ب
ــه پادشــاه  ــاداری و اخــالص خــود ب ــات وف ــردم باشــند ســعی در اثب ــع م مناف
ــدی  ــور ج ــردم به ط ــده م ــال ش ــوق پایم ــر از حق ــتند و کمت ــان داش و دیوانی

حمایــت می کردنــد”.
نخســتین بــار در دوره اول مجلــس شــورای ملــی، بــه ســال 1286 خورشــیدی، 
از مدیریــت شــهری بــه شــکل نــو ســخن بــه میــان آمــد و قانــون تشــکیل بلدیــه 
ــون، آن  ــن قان ــه قابل توجــه ای ــه تصویــب رســید. نکت ــاده ب ــر 108 م مشــتمل ب
بــود کــه انتخــاب شــهردار بــر عهــده انجمــن بلــدی یــا انجمــن شــهر گذاشــته 

شــد.
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پیــش از انقــالب اســالمی نیــز بــا وجــود آن کــه قانــون شــهرداری بــه تأســیس 
انجمــن شــهر تصریــح داشــت، بــه ســبب تمایــل حکومــت مرکــزی بــه تمرکــز 
ــور  ــچ گاه به ط ــر هی ــن ام ــین، ای ــردم شهرنش ــی م ــد سیاس ــدم رش ــدرت و ع ق
ــای  ــهر در ایف ــای ش ــت و انجمن  ه ــق نیاف ــور تحق ــهرهای کش ــی در ش واقع
وظایــف خــود بــا مشــکالتی چــون تمرکزگرایــی دولتــی و فســاد و بی کفایتــی 

ــد )صبــوری کاشــانی، 1353(. اعضــای انجمــن مواجــه بودن

شوراهای�اسالمی�شهر
زمانــی کــه ویرایــش اول ایــن کتــاب در اوایــل دهــه 1370 تهیــه شــد خبــری 
ــرای اداره امــور  ــا همــان شــورای شــهر ب از حضــور نماینــدگان مــردم شــهر ی
ــوراهای  ــن دوره ش ــات اولی ــال 1377 انتخاب ــبختانه در س ــود. خوش ــهرها نب ش
ــزار  ــور برگ ــر کش ــتایی در سراس ــهری و روس ــوراهای ش ــامل ش ــوری ش کش
ــم هجــری  ــرن چهارده ــال ق ــن س ــی در آخری ــون یعن ــان تاکن شــد و از آن زم
ــت و  ــده اس ــزار ش ــور برگ ــوراها در کش ــات ش ــج دوره انتخاب ــیدی، پن خورش

ــد.  ــته باش ــورا نداش ــه ش ــرد ک ــدا ک ــهری را پی ــوان ش نمی ت
هــدف از تشــکیل شــوراها در مــاده 1" قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات 
ــس  ــهرداران" مصــوب 1375/3/1 مجل ــورای اســالمی کشــور و انتخــاب ش ش
ــریع  ــرد س ــش ب ــور پی ــت:" به منظ ــده اس ــان ش ــن بی ــالمی، چنی ــورای اس ش
ــی،  ــی، آموزش ــتی، فرهنگ ــی، بهداش ــادی، عمران ــی، اقتص ــای اجتماع برنامه  ه
پرورشــی و ســایر امــور رفاهــی از طریــق همــکاری مــردم و نظــارت بــر امــور 
روســتا، بخــش، شــهر و شــهرك، شــوراهایی بــه نــام شــورای اســالمی روســتا، 

بخــش، شــهر و شــهرك تأســیس خواهــد شــد".

وظایف�شوراهای�اسالمی�شهر

ــور  ــن مذک ــه قوانی ــد ک ــان می ده ــوری نش ــوراهای کش ــن ش ــه قوانی تاریخچ
ــون  ــن قان ــن حــال آخری ــا ای ــد. ب ــرار گرفته ان ــر و اصــالح ق ــورد تغیی ــا م باره
ــه  ــید ک ــالمی رس ــورای اس ــس ش ــب مجل ــه تصوی ــال 1375 ب ــوراها در س ش
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مبنــای فعالیــت شــوراها بــر اســاس ایــن قانــون و اصالحــات بعــدی آن اســت.
بــر اســاس مــاده 71 قانــون مذکــور وظایــف بســیاری در زمینــه مدیریت شــهری 
ــا  ــن آن ه ــه مهم تری ــر عهــده شــورای اســالمی شــهر گــذارده شــده اســت ک ب

عبارتنــد از:
 1. انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصــره 1ـ شــوراي اســالمي شــهر موظــف اســت بالفاصلــه پــس از رســمیت 
یافتــن نســبت بــه انتخــاب شــهردار واجــد شــرایط اقــدام نمایــد.

تبصــره 2ـ شــهردار نمي توانــد همزمــان عضــو هیچ یــک از شــوراهای اســالمی 
شــهر و روســتای کشــور باشــد.

تبصــره 3ـ نصــب شــهرداران در شــهرها بــا جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار 
نفــر و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــوراي شــهر و حکــم وزیــر کشــور و در 
ســایر شــهرها بــه پیشــنهاد شــوراي شــهر و حکــم اســتاندار صــورت مي گیــرد. 
ــهرداران  ــت ش ــراز صالحی ــرایط اح ــط و ش ــاس ضواب ــر اس ــهر ب ــوراي ش ش
منــدرج در آیین نامــه مصــوب ایــن قانــون شــهردار موردنظــر خــود را انتخــاب 
می کنــد. وزیــر کشــور و اســتانداران موظفنــد حکــم شــهردار معرفــي شــده را 

ظــرف مــدت ده روز صــادر نماینــد.
ــي شــده را واجــد  ــا اســتاندار ، شــهردار معرف ــر کشــور ی ــه وزی ــي ک در صورت
شــرایط تعییــن شــده ندانــد، مراتــب را بــا ذکــر دلیــل و مســتندات بــه شــوراي 
ــي  ــر قبل ــر نظ ــهر ب ــوراي ش ــد، در صــورت اصــرار ش ــهر منعکــس می نمای ش
خــود و عــدم صــدور حکــم شــهردار، موضــوع توســط شــوراي شــهر بــه هیــأت 

حــل اختــالف ذی ربــط ارجــاع خواهــد شــد. 
ــم  ــوده و تصمی ــری ب ــه تصمیم گی ــف ب ــزده روز مکل ــور ظــرف پان ــأت مذک هی
آن هیــأت بــراي طرفیــن )وزارت کشــور و شــوراي اســالمي شــهر( الزم االجــراء 
ــأت حــل اختالف نظــر خــود را اعــالم  می باشــد. چنانچــه در مــدت مقــرر، هی
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ننمایــد، نظــر شــوراي شــهر متبــع خواهــد بــود و شــهردار می توانــد اختیــارات 
قانونــي خــود را اعمــال و اجــراء نمایــد.

تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه مي پذیرد:
الف ـ استعفاي کتبي با تصویب شورا.

ب ـ برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانوني.
ج ـ تعلیق طبق مقررات قانوني.

د ـ فقــدان هــر یــک از شــرایط احــراز ســمت شــهردار بــه تشــخیص شــوراي 
شــهر.

2. بررســي و شــناخت کمبودهــا، نیازهــا و نارســایی های اجتماعــي، فرهنگــي، 
ــا  ــه طرح ه ــه و تهی ــوزه انتخابی ــي ح ــادي و رفاه ــتي، اقتص ــي، بهداش آموزش
ــت  ــا جه ــن زمینه ه ــردي در ای ــای کارب ــي و راه حل ه ــنهادهاي اصالح و پیش

ــط. ــئول ذي رب ــات مس ــه مقام ــه آن ب ــزي و ارائ برنامه ری
3. نظــارت بــر حســن اجــراي مصوبــات شــورا و طرح هــاي مصــوب در امــور 
شــهرداري و ســایر ســازمان های خدماتــي در صورتــي کــه ایــن نظــارت مخــل 

جریــان عــادي ایــن امــور نگــردد. 
4. همــکاري بــا مســئولین اجرایــي و نهادهــا و ســازمان های مملکتــي در 
ــا  ــي بن ــف اجتماعــي، فرهنگــي، آموزشــي، اقتصــادي و عمران زمینه هــاي مختل

ــان.  ــه درخواســت آن ب
ــات اجتماعــي،  ــردم در انجــام خدم ــزي در خصــوص مشــارکت م  5. برنامه ری
ــت  ــا موافق ــي ب ــور رفاه ــایر ام ــي و س ــي، آموزش ــي، فرهنگ ــادي، عمران اقتص

دســتگاه های ذي ربــط.
ــگری و  ــز گردش ــترش مراک ــوص گس ــردم در خص ــب م ــویق و ترغی 6. تش

تفریحــي، ورزشــي و فرهنگــي بــا هماهنگــي دســتگاه های ذي ربــط.
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ــدادي،  ــي، ام ــاي اجتماع ــا و نهاده ــکیل انجمن ه ــوص تش ــدام در خص 7. اق
ارشــادي و تأســیس تعاونی هــای تولیــد و توزیــع و مصــرف، نیــز انجــام 
ــا توافــق دســتگاه های  آمارگیــري، تحقیقــات محلــي و توزیــع ارزاق عمومــي ب

ــط. ذي رب
ــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و دارایی هــای نقــدي، جنســي و  8. نظــارت ب
امــوال منقــول و غیرمنقــول شــهرداري و همچنیــن نظــارت بــر حســاب درآمــد 
ــور شــهرداري نباشــد.  ــان عــادي ام ــه ای کــه مخــل جری ــا به گون ــه آنه و هزین
9. تصویــب آیین نامه هــاي پیشــنهادي شــهرداري پــس از رســیدگي بــه آنهــا بــا 

رعایــت دســتورالعمل های وزارت کشــور.
. تأییــد صــورت جامــع درآمــد و هزینــه شــهرداري کــه هــر شــش مــاه یک بــار 
ــراي اطــالع عمــوم و ارســال  ــه مي شــود و انتشــار آن ب توســط شــهرداري تهی

نســخه اي از آن بــه وزارت کشــور. 
ــا رعایــت  ــا شــهرداري جهــت تصویــب طــرح حــدود شــهر ب 11. همــکاري ب
ــا  طرح هــاي هــادي و جامــع شهرســازي پــس از تهیــه آن توســط شــهرداري ب

تأییــد وزارت کشــور و وزارت مســکن و شهرســازي.
12. تصویــب بودجــه، اصــالح و متمــم بودجه و تفریغ بودجه ســاالنه شــهرداري 
ــي  ــه مال ــت آیین نام ــا رعای ــهرداري ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس و مؤسســات ش

شــهرداری ها و همچنیــن تصویــب بودجــه شــوراي شــهر.
تبصــره ـ کلیــه درآمدهــاي شــهرداري بــه حســاب هایي کــه بــا تأییــد شــوراي 
ــه  ــه هزین ــن مربوط ــق قوانی ــز و طب ــود واری ــاح مي ش ــا افتت ــهر در بانک ه ش

خواهــد شــد.
13. تصویــب وام هــای پیشــنهادي شــهرداري پــس از بررســي دقیــق نســبت بــه 

مبلــغ، مــدت و میــزان کارمــزد.
ــر آنهــا اعــم از خریــد، فــروش، مقاطعــه،  14. تصویــب معامــالت و نظــارت ب
ــا  ــرد ب ــورت مي پذی ــهرداري ص ــهر و ش ــام ش ــه ن ــه ب ــتیجاره ک ــاره و اس اج
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ــي و  ــه مال ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ــالح و ب ــه و ص ــن صرف ــر گرفت در نظ
ــهرداري. ــالت ش معام

ــد  ــورا مي توان ــهرداري، ش ــور ش ــرفت ام ــریع در پیش ــور تس ــره ـ به منظ تبص
اختیــار تصویــب و انجــام معامــالت را تــا میــزان معینــي بــا رعایــت آیین نامــه 

ــه شــهردار واگــذار نمایــد. معامــالت شــهرداري ب
ــا  ــهرداري ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس ــات و ش ــنامه مؤسس ــب اساس 15. تصوی

ــت وزارت کشــور. ــد و موافق تأیی
16. تصویــب لوایــح برقــراري یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن تغییــر نــوع 
و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــي دولــت کــه از ســوي وزارت 

ــود. ــالم مي ش ــور اع کش
17. نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري.

18. نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
ــه  ــي، ک ــن عموم ــور تماشــاخانه ها، ســینماها، و دیگــر اماک ــر ام 19. نظــارت ب
ــع و  ــا وض ــود ب ــي اداره مي ش ــا دولت ــي و ی ــي، تعاون ــش خصوص ــط بخ توس
تدویــن مقــررات خــاص بــراي حســن ترتیــب، نظــارت و بهداشــت ایــن قبیــل 
ــت  ــي جه ــر احتیاط ــاذ تدابی ــهرداري و اتخ ــنهاد ش ــق پیش ــر طب ــات ب مؤسس

ــد آن.  ــوزي و مانن ــر آتش س ــري از خط جلوگی
20. تصویــب مقــررات الزم جهــت اراضــي غیرمحصــور شــهري از نظــر 

بهداشــت و آســایش عمومــي و عمــران و زیبایــي شــهر.
ــوات  ــل ام ــایل حم ــه وس ــتان، غســالخانه و تهی ــر ایجــاد گورس ــارت ب 21. نظ

ــا اصــول بهداشــت و توســعه شــهر.  ــق ب مطاب
22. وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري.

23. نظــارت بــر اجــراي طرح هــاي مربــوط بــه ایجــاد و توســعه معابــر، 
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ــق  ــر طب ــهر ب ــي ش ــات عموم ــبز و تأسیس ــاي س ــن و فضاه ــا، میادی خیابان ه
ــه. ــررات موضوع مق

24. تصویــب نام گــذاری معابــر، میادیــن، خیابان هــا، کوچــه و کــوي در حــوزه 
شــهري و همچنیــن تغییــر نــام آنهــا بــا رعایــت مقــررات مربوطــه.

ــوع  ــه پیشــنهاد شــهرداري جهــت نوشــتن هــر ن 25. تصویــب مقــررات الزم ب
مطلــب و یــا الصــاق هــر نــوع نوشــته و آگهــي و تابلــو بــر روي دیوارهاي شــهر 

بــا رعایــت مقــررات موضوعــه و انتشــار آن بــراي اطــالع عمــوم.
ــازمان های  ــهرداري و س ــط ش ــده توس ــه ش ــات ارائ ــرخ خدم ــب ن 26. تصوی
وابســته بــه آن بــا رعایــت آیین نامــه مالــي و معامــالت شــهرداری ها بــا رعایــت 

مقــررات قانونــی مربــوط.
27. تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

ــط  ــي توس ــای عموم ــاد و اداره میدان ه ــه ایج ــوط ب ــررات مرب ــع مق 28. وض
شــهرداري بــراي خریدوفــروش مایحتــاج عمومــي بــا رعایــت مقــررات 

ــه. موضوع
ــا ادارات و  ــهرداري ب ــاعي ش ــریک مس ــورد تش ــررات الزم در م ــع مق 29. وض
ــري،  ــاورزي، هن ــگاه های کش ــردن نمایش ــر ک ــراي دای ــط ب ــای ذي رب بنگاه ه

ــوط. ــی مرب ــررات قانون ــت مق ــا رعای ــره ب ــي و غی بازرگان
30. نظــارت بــر حســن اداره امــور مالــي شــهرداري و کلیــه ســازمان ها، 
تابعــه شــهرداري و حفــظ ســرمایه،  مؤسســات، شــرکت های وابســته و 
ــر  ــارت ب ــن نظ ــهرداري، همچنی ــي ش ــي و اختصاص ــوال عموم ــا، ام دارایی ه
حســاب درآمــد و هزینــه آنهــا بــا انتخــاب حســابرس رســمي و اعــالم مــوارد 
نقــض و تخلــف بــه شــهردار و پیگیری هــای الزم بــر اســاس مقــررات قانونــي.
ــا اســناد  تبصــره- کلیــه پرداخت هــای شــهرداري در حــدود بودجــه مصــوب ب
ــد  ــه عمــل می آی ــي شــهرداري ب ــي و معامالت ــا رعایــت مقــررات مال ــه و ب مثبت
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کــه ایــن اســناد بایــد بــه امضــاي شــهردار و ذی حســاب یــا قایــم مقــام آنــان کــه 
مــورد تأییــد شــوراي شــهر باشــند برســد.

ــزارش  ــک نســخه از نتیجــه گ ــه ی تبصــره 2. شــورای شــهر موظــف اســت ک
ــه وزارت  ــی ب ــدام قانون ــه اق ــی و هرگون ــت بررس ــمی را جه ــی رس حسابرس

ــد. ــال نمای کشــور ارس
31- شــورا موظــف اســت در پایــان هــر ســال مالــي صــورت بودجــه و هزینــه 
خــود را جهــت اطــالع عمــوم منتشــر نمایــد و نســخه ای از آن را جهــت بررســي 

بــه شــوراي شهرســتان و اســتان ارســال کنــد.
32- واحدهــاي شهرســتاني کلیــه ســازمان ها و مؤسســات دولتــي و مؤسســات 
ــه  ــي را ب ــهري وظایف ــات ش ــه خدم ــه ارای ــه در زمین ــی ک ــي غیردولت عموم
ــات شــهري را  ــه ســاالنه خــود در خصــوص خدم ــد برنام ــد، موظفن عهده دارن
ــه شــورا  ــم شــده ب ــارات و بودجــه ســاالنه خــود تنظی ــه در چارچــوب اعتب ک

ــد. ــه نماین ارای
33- همکاري با شوراي تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

ــي و  ــازي و تفصیل ــع شهرس ــادي و جام ــاي ه ــد طرح ه ــي و تأیی  34- بررس
حریــم و محــدوده قانونــي شــهرها پــس از ارائــه آن توســط شــهرداري و ارســال 

بــه مراجــع ذیربــط قانونــي جهــت تصویــب نهایــي.
ــهرداری ها و  ــان ش ــزل کارکن ــب و ع ــد در نص ــق ندارن ــهر ح ــوراهاي ش ش
ــا  ــه آنه ــا ب ــد ی ــت نماین ــا دخال ــه آنه ــته ب ــات وابس ــرکت ها و مؤسس ــا ش ی
ــره و  ــات مدی ــت هی ــي، عضوی ــؤولیت اجرای ــذاري مس ــد و واگ ــتور دهن دس
ــه اعضــاي شــوراهاي مذکــور در شــهرداری ها، شــرکت ها و  مدیریــت عامــل ب

ســازمان های تابعــه ممنــوع می باشــد. 
اعضــا شــوراها و بســتگان درجــه یــک آنهــا بــه هیچ وجــه حــق انجــام معاملــه 
ــت  ــد داش ــه آن را نخواهن ــته ب ــرکت های وابس ــازمان ها و ش ــهرداري، س ــا ش ب
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ــا آنهــا ممنــوع می باشــد. در غیــر ایــن صــورت  ــوع قــرار داد ب و انعقــاد هــر ن
ــع  ــه مراج ــده ب ــورا، پرون ــم از ش ــوی دائ ــلب عض ــرارداد و س ــو ق ــن لغ ضم
ــه اســتفاده شــخصي از امــوال، دارایي هــا و  ذی صــالح ارســال می شــود. هرگون
امکانــات شــوراها، شــهرداري، مؤسســات و شــرکت های وابســته توســط اعضــا 

شــورا ممنــوع شــده اســت.
سطوح�مدیریت�شهری�در�ایران

در ایــران، ازآنجــا کــه شــهرداری ها بیشــتر از گونــه ســازمان های محلــی 
هســتند ـ نــه حکومــت محلــی مســتقل ـ مدیریــت شــهری به تنهایــی از ســوی 
ــه  ــی ک ــات و تأثیرهای ــه ارتباط ــه ب ــا توج ــن رو ب ــرد. از ای ــام نمی گی ــا انج آنه
ســازمان های کشــوری و اســتانی بــر مدیریــت شــهری اعمــال می کننــد، 
می تــوان بــرای مدیریــت شــهری در ایــران ســه ســطح قایــل شــد: یکــی ســطح 

ــی. ــه ای و ســومی ســطح محل کالن، دیگــری ســطح منطق

سطح�کالن�مدیریت�شهری
ــه  ــد ک ــرار می گیرن ــتگاه هایی ق ــازمان ها و دس ــا، س ــن ســطح، وزارتخانه ه در ای
ــرای  ــار و عمــل آنهــا کل کشــور اســت و توانایــی تصمیم گیــری ب حیطــه اختی

مدیریــت شــهری را دارنــد. مهم تریــن ایــن نهادهــا عبارتنــد از:

وزارت�کشور
و  شــهری  مدیریــت  بــر  مؤثــر  ســازمان های  و  وزارتخانه هــا  رأس  در 
ــور  ــه کش ــن وزارتخان ــه قدیمی تری ــرار دارد ک ــور ق ــهرداری ها، وزارت کش ش
اســت و پیشــینه آن بــه عهــد ناصرالدین شــاه بــاز می گــردد. انتخــاب شــهرداران 
ــا جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار نفــر کــه شــهرهای مهــم  در شــهرهایی ب
ــه  ــا کلی ــت ب ــت. موافق ــور اس ــر کش ــا وزی ــوند، ب ــوب می ش ــور محس کش
تغییــرات ســازمانی شــهرداری ها، بررســی و تصویــب طرح  هــای عمرانــی آنهــا 
ــت.  ــن وزارت اس ــا ای ــز ب ــهری نی ــع ش ــادی و جام ــای ه ــب طرح  ه و تصوی
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ــیم  ــتخدامی کشــور ترس ــور اداری و اس ــازمان ام ــه س ــی ک ــرح وظایف ــق ش طب
ــت: ــرح اس ــن ش ــهرداری ها بدی ــر ش ــور در براب ــف وزارت کش کرده،وظای

ــن  ــه و تأمی ــف محول ــام وظای ــهرداری ها در انج ــی ش ــارت و راهنمای “1ـ نظ
ــی. ــاج عموم مایحت

2ـ نظــارت در اجــرای کلیــه قوانیــن، آیین نامه هــا و مقــررات مربــوط بــه 
شــهرداری ها.

3ـ نظارت بر ُحسن اجراِی قانون نوسازی و عمران شهری.
ــی  ــن نیازمندی هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی منطقــه ای و محل 4ـ تعیی

ــزی کشــور. ــا در محــدوده برنامه ری ــت آنه و تشــخیص اولوی
5ـ اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها ازجمله شورای شهر".

بــر اســاس مــواد 84،77،54،2،1 و99 قانــون شــهرداری، مــاده 2 قانون تشــکیالت 
ــهری،  ــران ش ــازی و عم ــون نوس ــواد 58،52 و 162 قان ــالمی، م ــوراهای اس ش

وزارت کشــور نظــارت خــود را بــر مدیریــت شــهری اعمــال می کنــد.
در ایــن وزارتخانــه در دهــه هفتــاد معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی، متشــکل 
ــر  ــی، دفت ــر فن ــور شــوراهای اســالمی شــهر و شــهرداری ها، دفت از اداره کل ام
مطالعــات و هماهنگــی امــور ایمنــی و بازســازی، دفتــر برنامه ریــزی عمرانــی و 
دبیرخانــه شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور، عهــده دار انجــام 
وظایــف وزارت کشــور در رابطــه بــا شــهرداری ها بودنــد. بــا تأســیس ســازمان 
ــکیالتی وزارت  ــارت تش ــی در چ ــور تغییرات ــای کش ــهرداری ها و دهیاری  ه ش
ــه عمــل آمــد و در حــال حاضــر ایــن ســازمان مهم تریــن تشــیکالت  کشــور ب
دولتــی در خصــوص ســطح کالن و ملــی مدیریــت شــهری محســوب می شــود. 
نــام معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی اکنــون بــه »معاونــت عمــران و توســعه 
ــهرداری ها و  ــازمان ش ــل آن س ــه و ذی ــر یافت ــتایی« تغیی ــهری و روس ــور ش ام
ــر  ــتا، دفت ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــور ش ــر ام ــور، دفت ــای کش دهیاری  ه



77

مدیریت شهری

حمل ونقــل و دبیرخانــه شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور، و 
دفتــر فنــی و برنامه ریــزی عمرانــی بــه فعالیــت مشــغولند. شــکل زیــر آخریــن 

ــد.  نمــودار ســازمانی وزارت کشــور را نشــان می ده

شکل شماره 4.1 نمودار سازمانی وزارت کشور

ــه  ــد ب ــهری بای ــت ش ــوص مدیری ــور در خص ــف وزارت کش ــر وظای از دیگ
ــون  ــا قان ــق ب ــرد. مطاب ــاره ک ــهرداری اش ــهر و تأســیس ش ــناخت ش ــه ش وظیف
ــده  ــر عه ــف تقســیمات کشــوری، موضــوع شــناخت شــهر ب ــط و تعاری ضواب
ــیس  ــت. تأس ــور اس ــی وزارت کش ــت سیاس ــوری معاون ــیمات کش ــر تقس دفت
شــهرداری در یــک منطقــه، هنگامــی امکان پذیــر اســت کــه آن شــهر از طــرف 
دفتــر تقســیمات کشــوری بــه رســمیت شــناخته شــده باشــد. پــس از شــناخت 
رســمی شــهر، )درصورتــی کــه توانایــی آن شــهر بــرای تأســیس شــهرداری از 
طــرف ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا تأییــد شــود( موضــوع بــه کمیســیون 
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سیاســی، دفاعــی هیــأت دولــت ارســال می گــردد و در صــورت موافقــت هفــت 
وزیــر عضــو ایــن کمیســیون بــا ریاســت وزیــر کشــور، تأســیس شــهرداری در 

ــت. ــر اس ــا امکان پذی آنج
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری  هــای کشــور در اجــرای مفــاد مــاده 62 قانــون 
ــی در  ــاد هماهنگ ــور ایج ــران به منظ ــات وزی ــه هی ــهرداری ها و تصویب نام ش
ــت و  ــن هدای ــهرداری ها و همچنی ــان ش ــوزش کارکن ــهرداری ها و آم ــور ش ام
ــن  ــًا در ای ــه قانون ــی ک ــر فعالیت هــای شــهرداری ها و اجــرای وظایف نظــارت ب
ــت. ــده اس ــت تشکیل ش ــده اس ــته ش ــور گذاش ــده وزارت کش ــه عه ــه ب رابط
ــر فعالیت هــای شــهرداری ها در حــدود  اهــداف ســازمان، هدایــت و نظــارت ب
ــی و  ــی، اجرائ ــی، فن ــتیبانی  های مال ــور و پش ــه وزارت کش ــه ب ــف محول وظای
مدیریتــی از شــهرداری ها و ســازمان های وابســته بــه آن هــا در زمینه  هــای 
مختلــف بــا حداکثــر اســتفاده از امکانــات موجــود در چارچــوب سیاســت های 

ــد. ــت می باش دول
ــه  ــم ب ــهری را ه ــت ش ــوص مدیری ــازمان در خص ــن س ــف ای ــن وظای مهم تری

شــرح زیــر اســت:
ــت، . 1 ــق حمای ــور از طری ــتایی کش ــهری و روس ــت ش ــت مدیری تقوی

نظــارت و پشــتیبانی فنــی، مالــی و علمــی از شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ــهروندان. ــه ش ــوب ب ــانی مطل ــای خدمات رس ــدف ارتق ــا ه ب

ــای . 2 ــزات و فناوری  ه ــتفاده از تجهی ــج اس ــرای تروی ــازی الزم ب بسترس
نویــن در شــهرداری ها و دهیاری هــا و ایجــاد تأسیســات و زیرســاخت 

ــا مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی. ــاز ب موردنی
بررســی و تنقیــح قوانیــن و مقــررات و تدویــن دســتورالعمل ها و . 3

ضوابــط مرتبــط بــا امــور شــهرداری ها و دهیاری هــا.
ــهرداری ها و . 4 ــاغل در ش ــانی ش ــروی انس ــکیالت و نی ــاماندهی تش س

دهیاری هــا
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تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری ها و دهیاری ها.. 5
ــی و . 6 ــای عمران ــا و طرح  ه ــرای پروژه ه ــوه اج ــر نح ــه ب ــارت عالی نظ

ــی. ــی و اجرای ــات شــهری و روســتایی از نظــر فن خدم
ایجاد بانک های اطالعاتی تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها. . 7
به منظــور . 8 آموزشــی  دوره  هــای  و  علمــی  همایش  هــای  برگــزاری 

ــران و کارشناســان شــاغل در شــهرداری ها  ارتقــای دانــش شــغلی مدی
دهیاری هــا. و 

انجــام پژوهش  هــای کاربــردی در حوزه  هــای مختلــف مدیریــت . 9
ــتایی. ــهری و روس ش

ــت شــهری . 10 ــب و نشــریات تخصصــی در حوزه  هــای مدیری انتشــار کت
و روســتایی

وزارت�راه�و�شهرسازی
ــت  ــور اس ــای کش ــن وزارت خانه  ه ــی از مهم تری ــازی یک وزارت راه و شهرس
کــه مســؤولیت دو حــوزه مهــم توســعه شــهری و راه و حمل ونقــل را بــر عهــده 
دارد. ایــن وزارتخانــه عظیــم پــس از ادغــام دو وزارت مســکن و شهرســازی و 

راه و ترابــری تأســیس شــد. 

اهداف وزارت راه و شهرسازی عبارتند از:
• ــعت 	 ــت و وس ــن جمعی ــوب بی ــادل مطل ــی و تع ــز جمعیت ــن مراک تعیی

ــه ای  ــران منطق ــزی عم ــور برنامه ری ــور به منظ ــطح کش ــهرها در س ش
و اســتفاده بهتــر از منابــع ســرزمین نظیــر خــاك و آب و جلوگیــری از 
ایجــاد مشــکالت شــهری در اثــر رشــد و توســعه نامــوزون آنهــا و در 

ــع اقتصــادی و انســانی کشــور نتیجــه اتــالف مناب
• مدیریت یکپارچه زمین با همکاری دستگاه های اجرائی	
• تأمین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن	
• مشارکت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسکن 	
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• ــت های 	 ــال سیاس ــق اعم ــادی از طری ــادل اقتص ــظ تع ــه حف ــک ب کم
تشــویقی و اســتفاده از ســرمایه گذاری در امــر ســاختمان و مســکن

• ــاختمان ها در 	 ــازی س ــور ایمن س ــاختمانی به منظ ــات س ــری تحقیق راهب
ــی و  ــح محل ــع و مصال ــر از مناب ــتفاده بهت ــی، اس ــوادث طبیع ــال ح قب

افزایــش کیفیــت مصنوعــات ســاختمانی
• هماهنگــی و تمرکــز در تهیــه و اجــرای طرح هــا و ســاختمان های 	

ــور ــطح کش ــی در س ــی و عموم دولت
• ــای 	 ــن( و راه  ه ــی )راه و راه آه ــم از زمین ــور اع ــای کش ــن راه  ه تأمی

ــی ــی و هوائ دریای
• اداره امــور ترابــری کشــور، پی ریــزی سیاســت جامــع هماهنــگ 	

بــرای آن و ایجــاد توســعه، تجهیــز، گســترش و نگاهــداری تأسیســات 
ــادی،  ــی، اقتص ــعه اجتماع ــات توس ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــی آن ب زیربنای

ــی ــاع مل ــی و دف عمران
ــادی دارد.  ــای زی ــهری پیونده ــت ش ــا مدیری ــازی ب ــکن و شهرس وزارت مس
ــت  ــای آن مدیری ــر مبن ــه ب ــوان گفــت بسترســازی توســعه شــهری ک شــاید بت
ــرد.  ــه انجــام گی ــن وزارتخان ــد از ســوی ای ــل اعمــال می شــود، بای شــهری قاب
ایــن وزارتخانــه وظایــف گســترده ای دارد کــه جــای اشــاره بــه همــه آن هــا در 
ــا مدیریــت شــهری  ــه مهم تریــن وظایــف مرتبــط ب اینجــا نیســت، از ایــن رو ب

ــم: ــاره می کنی اش
• ــگ 	 ــع و هماهن ــای جام ــم برنامه  ه ــت ها و تنظی ــال سیاس ــاذ و اعم اتخ

ــهرها در  ــعت ش ــت و وس ــن جمعی ــوب بی ــادل مطل ــاد تع ــرای ایج ب
ســطح کشــور

• تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده	
• بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و کشور	
• ــط الزم 	 ــی و ضواب ــی  های اجرای ــت ها و خط مش ــم سیاس ــه و تنظی تهی
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ــع  ــرح جام ــق ط ــت تحق ــینی در جه ــرل شهرنش ــت و کنت ــرای هدای ب
ــی ــای آمایش ــاظ اولویت  ه ــا لح ــرزمین ب س

• ــی، 	 ــای صنعت ــر فعالیت ه ــودن شــهرها و شــهرك ها از نظ مشــخص نم
کشــاورزی، جهانگــردی، تاریخــی، خدماتــی و غیــره

• تعییــن حــدود توســعه و ظرفیــت شــهرهای آینــده بــا توجــه بــه شــرایط 	
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و طــرح و تنظیــم نقشــه توزیــع 
ــه  ــا توجــه ب ــرای هریــک از شــهرها ب ــه طــرح جامــع ب جمعیــت )تهی
ــتانداردها  ــط و اس ــن ضواب ــوب و تعیی ــتانداردهای مص ــط و اس ضواب

ــور( ــه وزارت کش ــالم آن ب ــادی و اع ــه  های ه ــه نقش ــرای تهی ب
• تهیــه معیارهــا، ضوابــط و آئین نامه هــای شهرســازی و ابــالغ مصوبــات 	

شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری ایــران بــه وزارتخانه هــا و 
ــوط در  ــتگاه های مرب ــی دس ــاد و راهنمای ــئول و ارش ــازمان های مس س

ــهری ــع ش ــای جام ــرای طرح  ه ــی از اج ــائل ناش ــورد مس م
• اعتــالی هنــر معمــاری ایــران و رعایــت ســبک  های مختلــف معمــاری 	

ســنتی و ملــی و تقویــت و توســعه فرهنــگ و ارزش  هــای اســالمی در 
معمــاری و شهرســازی

• پیشــنهاد ایجــاد شــهر و شــهرك غیــر روســتایی در خــارج از محــدوده 	
قانونــی و حریــم شــهرها جهــت تصویــب بــه شــورای عالــی شهرســازی

• نظــارت بــر فعالیت هــای شهرســازی بخــش خصوصــی از حیــث 	
ــازی ــط شهرس ــا و ضواب ــت معیاره رعای

• نظــارت بــر تهیــه طرح  هــای جامــع و تفصیلــی و جلــب نظــر شــورای 	
شــهر و شــهرداری مربــوط در حیــن تهیــه طرح  هــای تفصیلــی و 

ــور ــای مذک ــف طرح  ه ــل مختل ــرای مراح ــر اج ــارت ب ــن نظ همچنی
• سیاســت گذاری در مــورد طرح ریــزی شــهری و نحــوه مدیریــت 	

شــهری مجموعه  هــای 
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• ــی و 	 ــاختمان  های دولت ــرای مســکن، س ــتانداردها ب ــن اس ــری تعیی راهب
ــی  ــای عمران ــرای طرح  ه ــه و اج ــن تهی ــهری و همچنی ــات ش تأسیس

ــی کشــور ــی و اجرای شــهری در چارچــوب نظــام فن
• نظــارت عالیــه بــر اجــرای ضوابــط و مقــررات شهرســازی و مقــررات 	

ملــی ســاختمان در طراحــی و اجــرای تمامــی ســاختمان ها و طرح  هــای 
ــازی  ــازی و مقاوم س ــدف ایمن س ــا ه ــی شــهری ب ــازی و عمران شهرس
ــی کشــور  ــی و اجرای ســاختمان ها و شــهرها و در چارچــوب نظــام فن

بــا رعایــت اصــول پدافنــد غیرعامــل
• راهبــری و ســاماندهی طرح  هــای بهســازی، نوســازی و بازســازی 	

محــالت قدیمــی، فرســوده و ناکارآمــد شــهری و ســکونتگاه  های 
ــا هــدف توانمندســازی ســاکنین و ارتقــا محیــط زندگــی  غیررســمی ب

ــهری ش
• ــه و 	 ــم از خالص ــهری اع ــی ش ــر اراض ــت ب ــت های دول ــال سیاس اعم

ــن  ــون زمی ــات شــهری و اجــرای قان ــایر رقب ــر و س ــر، دای ــوات، بای م
ــی آن ــه اجرای ــهری و آئین نام ش

• برنامه ریــزی و مدیریــت عمــران زمین  هــای شــهری و نظــارت در 	
ــهری ــای ش ــن در محدوده  ه ــه از زمی ــتفاده بهین ــه اس زمین

• راهبــری تدویــن موازیــن، اســتانداردها و مشــخصات فنــی و مقــررات 	
ــری  ــه و راهب ــوب برنام ــکن در چارچ ــاختمان ها و مس ــرای س ــی ب مل
تحقیــق و بررســی مســائل مربــوط بــه ســاختمان و مصالــح ســاختمانی 
و نیــز راهبــری تهیــه اســتانداردهای الزم بــرای مصالــح ســاختمانی بــا 
همــکاری موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران و حمایــت از 

تولیدکننــدگان آنهــا
• اتخــاذ تصمیــم و تعییــن خط مشــی برنامه  هــای اجرایــی زمیــن، 	

مســکن، شهرســازی، ســاختمان  های دولتــی و عمــران شــهری
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• تهیــه و اجــرای طرح  هــای ســاختمان  های دولتــی و تأمیــن ســاختمان ها 	
و تأسیســات دولتــی و عمومــی موردنیــاز جامعــه از طریــق مهندســین 
ــام  ــوب نظ ــده و در چارچ ــت ش ــد صالحی ــکاران تأیی ــاور و پیمان مش

فنــی و اجرایــی کشــور
• ــکن در 	 ــه مس ــد و عرض ــه تولی ــت در زمین ــت های دول ــن سیاس تعیی

ــکن ــی مس ــی و کیف ــتاندارد  های کم ــود اس ــعه و بهب ــور و توس کش
• ــار 	 ــای اقش ــن نیازه ــی تأمی ــر چگونگ ــارت ب ــی و نظ ــه خط مش ارائ

و  کم درآمــد  گروه هــای  مســکن  به ویــژه  مســکن  بــه  مختلــف 
روســتائیان

• ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا در بــازار مســکن و تأمین و توســعه 	
ــکن مناسب مس

• تأمین مسکن و عرضه آن به صورت اجاره ای	
• سیاست گذاری در مورد خانه  های سازمانی	
• تعییــن سیاســت های مربــوط بــه نحــوه واگــذاری زمیــن موردنیــاز بــه 	

ــی آن ــه اجرائ ــه آئین نام ــت و تهی ــان دول کارکن
• بازنگــری در ضوابــط و مقــررات شهرســازی در جهــت تســهیل عبــور 	

و مــرور معلولیــن
• سیاســت گذاری در خصــوص ارتقــاء دانــش فنــی، فنــاوری ســاختمان 	

ــرای جلــب  و کیفیــت خدمــات مهندســی در کشــور و ایجــاد زمینــه ب
مشــارکت حرفــه ای در صنعــت ســاختمان

• ــدور 	 ــور ص ــون به منظ ــوزش و آزم ــه ای، آم ــت حرف ــی صالحی بررس
ــی  ــته  های اصل ــی در رش ــی و حقوق ــخاص حقیق ــتغال اش ــه اش پروان
ــای  ــه کار کاردان  ه ــتغال ب ــه اش ــن پروان ــاختمان و همچنی ــی س مهندس
ــه امــور  ــی کــه اشــتغال اشــخاص ب ــن محل های ــی و تعیی ــی و تجرب فن
فنــی در بخش  هــای ســاختمان و شهرســازی مســتلزم داشــتن صالحیــت 

حرفــه ای اســت
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• نظــارت بــر تشــکیل و عملکــرد ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان و 	
ــه تخلفــات حرفــه ای صاحبــان حــرف مهندســی ارکان آن و رســیدگی ب

• راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان	
• ــت و 	 ــاختمانی بی سرپرس ــرکت  های س ــرای ش ــی ب ــر دولت ــن مدی تعیی

رهــا شــده
• یــا 	 آئین نامه هــا  قانونــی،  لوایــح  طــی  کــه  وظایفــی  اجــرای 

می شــود یــا  شــده  ارجــاع  وزارتخانــه  بــه  مختلــف  تصویب نامه هــای 
بــا مشــاهده ایــن همــه وظایــف متعــدد شــاید بتــوان گفــت کــه کمتــر موضوعی 
در حــوزه مســائل شــهری و شهرســازی باقی مانــده کــه از حیطــه وظایــف ایــن 
ــف،  ــزان از گســتردگی وظای ــن می ــه ای ــد. البت ــده باش ــه دورمان ــه ب وزارت خان
پراکندگــی و تمرکــز آن هــا خــود یــک مســاله قابــل بحــث اســت. بــرای مثــال 
ــزی و  ــد برنامه ری ــه مانن ــن وزارت خان ــف ای ــی وظای ــد برخ ــر می رس ــه نظ ب
ــه از  ــتفاده بهین ــه اس ــارت در زمین ــهری و نظ ــای ش ــران زمین  ه ــت عم مدیری
زمیــن در محدوده  هــای شــهری و تأمیــن مســکن و عرضــه آن به صــورت 
اجــاره ای، وظایفــی نیســتند کــه الزم باشــد وزارتخانــه دولتــی و ملــی تصــدی 
آن هــا را برعهــده گیــرد. برنامه ریــزی و مدیریــت عمــران زمین  هــای شــهری از 
وظایــف مدیریــت شــهری هــر شــهر اســت و امــری محلــی محســوب می شــود 
ــش  ــوی بخ ــد از س ــه بای ــکن ب ــن مس ــاله تأمی ــت مس ــن اس ــی، همچنی ــه مل ن
خصوصــی و تعاونی هــا انجــام پذیــرد و ورود وزارت خانــه ای کــه قاعدتــًا بایــد 
سیاســت گــزار باشــد بــه عرصــه امــور اجرایــی می توانــد موجــب صدمــه بــه 

قابلیــت سیاســت گــزاری شــود. 

شورای�عالی�شهرسازی�و�معماری
بــر اســاس مــاده 97 و مــاده الحاقــی بــه قانــون شــهرداری کــه در ســال 1347 به 
تصویــب هیــأت وزیــران رســید، بــراي هماهنــگ کــردن برنامه هــاي شهرســازي 
ــراي مــردم، همچنیــن به منظــور اعتــالي  ــر ب به منظــور ایجــاد محیط زیســت بهت
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ــي  ــنتي و مل ــا ري س ــف معم ــت ســبک هاي مختل ــران و رعای ــاري ای ــر معم هن
ــن  ــا در نظــر گرفتــن روش هــای نوی ــل آن ب ــط و جنبه هــای اصی ــه ضواب و ارائ
ــاختماني  ــب س ــي و مناس ــیوه های اصول ــن ش ــه یافت ــي و درنتیج ــي و فن علم
ــي و  ــرز زندگ ــه شــرایط اقلیمــي و ط ــا توجــه ب ــف کشــور ب در مناطــق مختل
مقتضیــات محلــي، شــوراي عالــي شهرســازي و معمــاري ایــران تأســیس شــده 

اســت.

مهم�ترین�وظایف�این�شورا�عبارتند�از:

• ــراي 	 بررســي پیشــنهادهاي الزم در مــورد سیاســت کلــي شهرســازي ب
طــرح در هیــات وزیــران

• ــررات 	 ــازي و مق ــح شهرس ــنهادها و لوای ــه پیش ــبت ب ــر نس اظهارنظ
مربــوط بــه طرح هــاي جامعــه شــهري کــه شــامل منطقــه بنــدي، نحــوه 
اســتفاده از زمیــن، تعییــن مناطــق صنعتــي بازرگانــي اداري، مســکوني، 
ــي  ــای عموم ــایر نیازمندی ه ــبز و س ــاي س ــي، فض ــات عموم تأسیس

ــد ــهر می باش ش
• بررســي و تصویــب نهائــي طرح هــاي جامــع شــهري و تغییــرات آنهــا 	

ــي خــارج از نقشــه های تفصیل
• تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازي	

اعضای�کنونی�این�شورا�عبارتند�از:�

وزیــر راه و شهرســازی )رئیــس شــورا(، معــاون معمــاری و شهرســازی وزیــر 
راه و شهرســازی )دبیــر شــورا(، وزارت کشــور )معــاون عمرانــی و توســعه امــور 
شــهری و روســتایی وزارت مذکــور(، وزارت جهــاد کشــاورزی )معــاون وزیــر 
ــاع و پشــتیبانی نیروهــای  ــور اراضــی کشــور(، وزارت دف و رئیــس ســازمان ام
)معــاون حمل ونقــل(، وزارت صنعــت،  راه و شهرســازی  مســلح، وزارت 
ــک و  ــع کوچ ــازمان صنای ــل س ــر و مدیرعام ــاون وزی ــارت )مع ــدن و تج مع
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ــت،  ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرو، س ــران(، وزارت نی ــی ای ــهرك  های صنعت ش
ــتی و  ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــالمی، وزارت می ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
گردشــگری، ســازمان برنامــه و بودجــه، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، ســازمان 
ــر از  ــک نف ــل و ی ــد غیرعام ــازمان پدافن ــور س ــاختمان کش ــی س ــام مهندس نظ

ــر. ــوان عضــو ناظ ــورای اســالمی به عن ــس ش ــدگان مجل نماین
ــرای مدیریــت  ــا وجــود اهمیــت تصمیمــات ایــن شــورا ب جالــب اســت کــه ب
ــه نمایندگــی از شــهرداری های کشــور در ایــن شــورا  شــهری هیــچ عضــوی ب

عضــو نیســت. 
ــوان گفــت هــر یــک از وزارتخانه هــا و ســازمان های کشــوری  درمجمــوع می ت
ــهری  ــت ش ــر مدیری ــی ب ــد، به نوع ــام می دهن ــهر انج ــا ش ــط ب ــه کاری مرتب ک
ــف و  ــود وظای ــهم خ ــه س ــا ب ــک از وزارتخانه ه ــر ی ــد و ه ــر می پذیرن تأثی

ــد. ــه عهده دارن ــه ب ــن زمین ــؤولیت هایی در ای مس

سطح�منطقه�ای�مدیریت�شهری
بــا توجــه بــه تقســیم بندی اســتانی کشــور، مدیریــت شــهری در ایــن ســطح نیــز 
قابــل بررســی اســت. در ســطح منطقــه ای یــا اســتانی، ســازمان مســتقل مدیریــت 
شــهری وجــود نــدارد. بلکــه ســازمان های موجــود، شــعبه  های اســتانی 
ــار  وزارتخانه هــا و ســازمان های کشــوری محســوب می شــوند کــه حیطــه اختی
ــد.  ــر می گذارن ــطح، تأثی ــهری در آن س ــت ش ــر مدیری ــتانی اســت و ب ــا اس آنه
ــتان وجــود دارد  ــهرداری های اس ــاری ش ــازمان همی ــتانی س ــه در ســطح اس البت
ــوان مؤسســه ای  ــی اســت و به عن ــائل مال ــه مس ــردش در زمین ــده کارک ــه عم ک
عمومــي غیردولتــی و وابســته بــه شــهرداري محســوب می شــود . امــا مهم تریــن 

ســازمان مؤثــر بــر مدیریــت شــهری در ســطح منطقــه ای، اســتانداری اســت.
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استانداری�
ــت شــهری در ســطح اســتان  ــر مدیری ــر ب ــام اداری مؤث ــن مق اســتاندار، باالتری
اســت. انتخــاب شــهرداران شــهرهایی بــا جمعیــت کمتــر از دویســت هــزار نفــر 
ــده  ــداری ها تشکیل ش ــا و بخش ــتانداری از فرمانداری ه ــت. اس ــتاندار اس ــا اس ب
ــام  ــه ن ــی ب ــق معاونت ــت شــهری را بیشــتر از طری ــه مدیری ــوط ب و مســائل مرب
عمرانــي راهبــری می کنــد. ایــن معاونــت کــه می تــوان آن را تشــکیالت 
اســتانی معاونــت عمرانــي و توســعه امــور شــهري و روســتایي وزارت کشــور 
ــا شــهرداری ها را بــه عهــده دارد.  دانســت، نقــش رابــط میــان وزارت کشــور ب
ــا چهــار دفتــر  معاونــت امــور عمرانــی اســتانداری ها به طــور معمــول از ســه ی
ــه نام  هــای دفتــر فنــی و حمــل و دفتــر امــور شــهری، دفتــر امــور روســتایی  ب
و اداره کل مدیریــت بحــران تشکیل شــده اســت. ازجملــه وظایــف عمــده دفتــر 
فنــی، می تــوان بــه تهیــه طرح  هــای هــادی و نقشــه  های تفصیلــی شــهری کــه بــا 
همــکاری مهندســان مشــاور حقیقــی و حقوقــی انجــام می گیــرد، راهنمایی  هــای 
ــه شــهرداری های کوچــک کــه بیشــتر آنهــا کادر متخصــص شهرســاز و  فنــی ب
مهنــدس معمــار ندارنــد، اشــاره کــرد. دفاتــر امــور شــهری و روســتایی نیــز بــه 
ــرای اجــرای  ــی، صــدور دســتور کارهــای الزم و ایجــاد هماهنگــی ب ــور مال ام
طرح  هــای عمرانــی در شــهرها و روســتاها می پردازنــد. بررســی نیازهــای 
مالــی شــهرداری ها و نظــارت بــر امــور پرســنلی و اســتخدامی شــهرداری ها، از 

وظایــف دیگــر دفتــر امــور شــهری اســت.
بــرای آشــنایی بــا چــارت تشــکیالتی اســتانداری ها و جایــگاه معاونــت عمرانــی 

بــه تصاویــر زیــر نــگاه کنیــد:
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وزارت راه و شهرســازی و دیگــر وزارت خانه هــا و ســازمان های کشــوری، هــر 
ــد کــه در ســطح منطقــه ای  یــک در ســطح اســتان ها، ادارات و شــعبه هایی دارن

بــر عملکــرد مدیریــت شــهری اثرگــذار هســتند.
در میــان دیگــر عناصــر مؤثــر بــر مدیریــت شــهری در ســطح منطقــه ای، بایــد 
ــتان  های  ــه اس ــه در هم ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــعه اس ــزی و توس ــورای برنامه ری ش
کشــور فعالیــت دارد. هــدف از تشــکیل ایــن شــوراها هماهنگــي و تصمیم گیــری 
ــزی، توســعه و عمــران اســتان ها و نظــارت آن هــا و هدایــت  در امــور برنامه ری
و تصویــب طرح هــا در چارچــوب برنامه هــا، سیاســت ها و خط مشــي هاي 

کالن کشــور اســت.
مهم ترین وظایف این شورا را می توان به شرح زیر دانست: 

• ــاي 	 ــامل جهت گیري ه ــتان ش ــعه اس ــاي توس ــد برنامه ه ــي و تأیی بررس
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ــزي کشــور و  توســعه بلندمــدت اســتان، در چارچــوب نظــام برنامه ری
ــش ســرزمین ــري آمای در راســتاي جهت گی

• و 	 اســتان  توســعه  میان مــدت  برنامه هــاي  تصویــب  و  بررســي   
شهرســتان شــامل هدف هــا، سیاســت ها و خط مشــي هاي توســعه 

ــا ــر آن ه ــارت ب ــتان و نظ اس
• ــتان و 	 ــاله اس ــي پنج س ــه عملیات ــر برنام ــارت ب ــن و نظ ــه، تدوی  تهی

ــتان شهرس
• ــات 	 ــب خدم ــله مرات ــران و سلس ــعه و عم ــاي توس ــب طرح ه تصوی

ــا رعایــت  شــهري و روســتایي در قالــب برنامه هــاي توســعه اســتان، ب
ــران ــاري ای ــازي و معم ــي شهرس ــوراي عال ــوب ش ــت هاي مص سیاس

• ــي و 	 ــز و جــذب پس اندازهــاي بخــش غیردولت بررســي راه هــای تجهی
ــور اســتان ــي در ام ــز توســعه مشــارکت های مردم نی

3 ـ5 ـ سطح محلی مدیریت شهری
ــن نقــش  ــا ســطح شــهرها، به جــز شــهرداری کــه عمده تری در ســطح محلــی ی
را در مدیریــت شــهری بــر عهــده دارد، ســازمان ها و گروه هــای دیگــر اعــم از 
ــت  ــری مدیری ــمی تصمیم گی ــر رس ــهیم اند. عناص ــز س ــمی نی ــمی و غیررس رس
شــهری در شــهرها بــه میــزان زیــادی یکســان هســتند. ایــن عناصــر عبارتنــد از:

شهرداری
شــهرداری در ســطح محلــی از عناصــر اصلــی تصمیم گیــری بــه شــمار مــی رود 
و مهم تریــن نقــش را در مدیریــت شــهری )در ســطح شــهر( بــر عهــده دارد. در 
ــاره شــهر  ــه مراجــع مختلــف درب ــی ک ــر، بســیاری از تصمیم های ســال های اخی
ــته  ــهرداری داش ــات ش ــته ها و تصمیم ــا خواس ــتقیم ب ــاط مس ــد، ارتب گرفته ان
ــدرت شــهرداران  ــن تأثیرگــذاری برحســب شــرایط و ق ــزان ای ــه می اســت. البت

متفــاوت اســت.
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شورای�اسالمی�شهر
ــت  ــی در مدیری ــش اصل ــالمی، نق ــورای اس ــون ش ــی و قان ــون اساس ــق قان طب
شــهری بــر عهــده شــوراهای اســالمی شــهر ـ کــه نمایندگانــش از طــرف مــردم 
انتخــاب شــده اند و وظیفــه انتخــاب شــهردار را عهــده دار می باشــند ـ گذاشــته 
ــی  ــا هماهنگ ــد ب ــهرداری بای ــای ش ــا و تصمیم  ه ــه برنامه ه ــت. هم ــده اس ش
ــالمی،  ــوراهای اس ــون ش ــق قان ــرد. طب ــام پذی ــوراها انج ــن ش ــارت ای و نظ
شــورای شــهر به منظــور پیــش بــرد برنامه  هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، 
ــردم و  ــکاری م ــا هم ــی ب ــور رفاه ــر ام ــی و دیگ ــی، آموزش ــتی، فرهنگ بهداش
ــوراها  ــای ش ــت اعض ــدت فعالی ــود. م ــکیل می ش ــهر تش ــور ش ــر ام ــارت ب نظ
چهــار ســال اســت و تعــداد اعضــا برحســب جمعیــت شــهر متغیــر می باشــد.

فرمانداری
ــتان را  ــر شهرس ــه اداره ه ــت ک ــوری اس ــۀ کش ــور بلندپای ــک مأم ــدار ی فرمان
ــده  ــوان نماین ــش به عن ــت خوی ــرو مأموری ــداران در قلم ــدۀ دارد. فرمان به عه
عالــي دولــت، مســؤولیت اجــراي سیاســت های عمومــي کشــور در ارتبــاط بــا 
ــه  ــتگاه هایي ک ــایر دس ــي و س ــرکت های دولت ــات و ش ــا و مؤسس وزارتخانه ه
ــاي انقــالب  ــد، نهاده ــت اســتفاده می نماین ــي دول ــه نحــوي از بودجــه عموم ب
اســالمي، نیروهــاي انتظامــي، شــوراهاي اســالمي شــهر و شــهرداری ها و 
مؤسســات عمومــي غیردولتــی را عهــده دار هســتند. همچنیــن نیروهــاي انتظامــي 
در چارچــوب وظایفــي کــه در ارتبــاط بــا امنیــت منطقــه دارنــد، تحــت نظــارت 

ــدار عمــل خواهنــد کــرد. فرمان
برابــر تبصــره 2 مــاده 1 مصوبــه هشــتادمین جلســه شــوراي عالــي اداري مــورخ 
ــور  ــر رئیس جمه ــت در براب ــي دول ــده عال ــوان نماین ــتاندار به عن 1377/7/28 اس
ــر کشــور مســئولیت  ــده وزی ــوان نماین ــوده و به عن ــران مســئول ب ــات وزی و هی
ــود  ــد ب ــده دار خواه ــتان عه ــارات آن وزارت را در اس ــف و اختی ــراي وظای اج
ــز  ــدار نی ــب فرمان ــن ترتی ــه همی ــت و ب ــور پاسخگوس ــر کش ــل وزی و در مقاب
مســؤولیت های مذکــور را در مقابــل هیئــت محتــرم دولــت عهــده دار می باشــد. 
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ــور شهرســتان دارد، از  ــه ام ــر کلی ــه ب ــه ای ک ــه ســبب نظــارت عالی ــدار ب فرمان
عناصــر مهــم در تصمیم گیــری و هدایــت مدیریــت شــهری بــه شــمار می آیــد. 
ــهری دارد را  ــت ش ــوص مدیری ــداری در خص ــه فرمان ــی ک ــن وظایف مهم تری

ــن شــرح برشــمرد: ــه ای ــوان ب می ت
• تشــکیل منظــم شــوراي عمرانــي شهرســتان بــراي اجــراي وظایــف مقرر 	

ــازمان های  ــتگاه ها و س ــي دس ــای عمران ــردن فعالیت ه ــگ ک و هماهن
اجرایــي در ســطح شهرســتان

• نظــارت در امــور شــهرداری هاي حــوزه فرمانــداري طبــق قانــون 	
شــهرداري و دســتورالعمل های صــادر شــده

• بررســي و اظهارنظــر در مــورد پیشــنهادهاي شــهرداری هاي تابــع 	
آئین نامه هــای مربــوط قانــون شــهرداري و  به منظــور اجــراي صحیــح 

• پیشــنهادي 	 عــوارض  میــزان  مــورد  در  اظهارنظــر  و  رســیدگي 
شــهر شــوراي  فاقــد  شــهرداری هاي 

• بررسي و اظهارنظر در مورد مصوبات شوراي شهر طبق مقررات	
• مراقبــت در حســن اجــراي مقــررات و قوانیــن مربوط به شــهرداری هاي 	

بعه تا
• بررســي و اظهارنظــر در مــورد تغییــر نــام، تأســیس و انحــالل 	

مقــررات اســاس  بــر  تابــع  شــهرداری هاي 
• اقــدام در مــورد رســیدگي بــه شــکایات دریافتــي از اشــخاص و 	

شــهرداری ها مــورد  در  ادارات  و  مؤسســات 
• ــراي شــهرداری هاي تابعــه به منظــور 	 اقــدام در ایجــاد تســهیالت الزم ب

اســتفاده صحیــح از اعتبــارات عمرانــي
• طریــق 	 از  عمومــي  نیازمندی هــای  و  ارزاق  تأمیــن  در  مراقبــت 

ی ها ر ا د شــهر
• مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني شهرداری ها	
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• بررســي و اظهارنظــر در مــورد طرح هــاي ســازماني و تشــکیالتي 	
شــهرداری هاي تابعــه و ســازمان های وابســته بــه آن هــا

• ــنهاد 	 ــه و پیش ــهرداران تابع ــت ش ــاره صالحی ــر درب ــي و اظهارنظ بررس
ــا اســتاندار ــه وزارت کشــور ی ــان ب ــه انتصــاب آن ــوط ب صــدور احــکام مرب

• ــکیل 	 ــق تش ــوارض از طری ــه ع ــوط ب ــکایات مرب ــه ش ــیدگي ب  رس
کمیســیون موضــوع مــاده 8 قانــون نوســازي و عمــران شــهري و مــاده 

ــهرداري ــون ش 77 قان
•  برســي و اظهارنظــر در مــورد نقشــه های هــادي شــهرهاي تابعــه 	

ــح  ــراي صحی ــر اج ــارت ب ــازي و نظ ــتانداردهاي شهرس ــاس اس براس
ــازمان های  ــب س ــه تصوی ــه ب ــهرها ک ــع ش ــادي و جام ــه های ه نقش

ــد ــیده باش ــوط رس مرب
• نظــارت و مراقبــت کلــي بــر نرخ هــا و اقــدام الزم به منظــور جلوگیــري 	

از افزایــش بی رویــه قیمت هــا طبــق مقــررات
• ــر هزینه هــای شــهرداری ها و 	 ــورد بودجــه و نظــارت ب اظهارنظــر در م

ســازمان های تابعــه و وابســته بــه آن هــا و همچنیــن اظهارنظــر نســبت به 
میــزان بخشــودگي عــوارض نوســازي در حــوزه فرمانــداري براســاس 

ــتورالعمل های صــادره ــط و دس ضواب
همان طــور کــه مشــاهده می شــود، فرمانــدار به عنــوان نماینــده عالــی دولــت در 
ســطح شهرســتان دارای اختیــارات و مســؤولیت های زیــادی نســبت بــه نظــارت 

ــت شــهرداری ها و شــوراهای شــهر می باشــد. و هدای
ــور ایجــاد هماهنگــی و  ــون تقســیمات کشــوری، به منظ ــاده 18 قان براســاس م
تشــریک مســاعی بیــن ادارات و پیشــرفت امــور در هــر شهرســتانی، شــورایی 
بنــام شــورای اداری شهرســتان بــه ریاســت فرمانــدار تشــکیل می شــود. 
عضویــت شــورا انتخابــی نیســت و فرمانــدار و معــاون او و رؤســای عالی مقــام 
ــورا  ــن ش ــت ای ــی و ثاب ــای اصل ــتان، اعض ــکری شهرس ــوری و لش ادارات کش

ــد داشــت. ــار جلســه خواه ــل یک ب ــاه حداق ــر م ــورا ه ــن ش ــتند. ای هس
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وظایف شورای اداری شهرستان به شرح زیر هستند:
یک. ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛

ــگ  ــت و فرهن ــت و بهداش ــع فالح ــود وض ــایل بهب ــه وس ــه و تهی دو. مطالع
شهرســتان و تربیت بدنــی و به طــوری کلــی، امــور مربــوط بــه عمــران 

شهرســتان؛
ــه  ــیدگی ب ــن رس ــع و هم چنی ــخاص ذینف ــات اش ــه اعتراض ــیدگی ب ــه. رس س

ــش؛ ــورای بخ ــات ش تصمیم
ــرح  ــن مط ــدود قوانی ــورا در ح ــس ش ــه رئی ــی ک ــر مطلب ــی ه ــار. بررس چه

؛ می کنــد
و  شهرســتان  بخش هــای  شــوراهای  بیــن  عمــل  وحــدت  ایجــاد  پنــج. 

یکدیگــر. بــا  آن هــا  عملیــات  هماهنگ کــردن 
الزم بــه ذکــر اســت کــه تصمیمــات ایــن شــورا در جهــت شــور و مشــورت و 

مســاعدت فرمانــداری بــوده و بــرای فرمانــداری الزم االجــرا نیســتند.

عناصر�غیررسمی�مؤثر�بر�مدیریت�شهری
ــر و  ــرف عناص ــری از ط ــام دیگ ــر نظ ــد ه ــز مانن ــهری نی ــت ش ــام مدیری نظ
ــدام  ــرد و هرک ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــمی تح ــکیالت غیررس ــازمان ها و تش س
ــع و  ــا مناف ــت شــهری و تصمیمــات آن را ب ــا مدیری ــد ت ــا تــالش می کنن از آنه

ــازند.  ــگام س ــود هم ــته  های خ خواس
ایــن عناصــر در ســطوح محلــی تأثیــر زیــادی بــر هدایــت کانون  هــای قــدرت 
محلــی و تصمیمــات آنهــا دارنــد. عناصــر غیررســمی مؤثــر بــر مدیریــت شــهری 
در ســطح محلــی عبارتنــد از: نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، ائمــه جمعــه 
و جماعــات، افــراد و گروه هــای فشــار سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی، مجامــع 

تخصصــی و گــروه متخصصیــن.
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مبانی�مدیریت�شهرداری

ــد دارای  ــت و بای ــهرداری اس ــازمان اداری ش ــر«1 س ــن »مدی ــهردار، عالی تری ش
ــمارند.  ــازمان برمی ش ــر س ــرای مدی ــه ب ــد ک ــی باش ــای مطلوب ــه ویژگی ه هم
اگــر خواســته باشــیم تعریــف ســاده ای از مدیــر ارایــه کنیــم می توانیــم بگوییــم 
ــب  ــده  دارد و صاح ــازمان را برعه ــؤولیت اداره س ــه مس ــت ک ــخصی اس او ش
ــزار و  ــا اب ــروی کار و ی ــول، نی ــد پ ــازمان« مانن ــع س ــتفاده از »مناب ــدار اس اقت

ــداف ســازمان اســت. وســایل در جهــت پیشــبرد اه
مدیــر وظایفــی را برعهــده  دارد کــه می تــوان مهم تریــن آن هــا را شــامل 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــری در جه ــرل و تصمیم گی ــازماندهی، کنت ــزی، 2س برنامه ری
ــده  ــی و تعیین کنن ــل اصل ــت، عام ــروزه مدیری ــت. ام ــازمان« دانس ــداف س »اه
موفقیــت هــر ســازمانی شــناخته می شــود. روشــن اســت کــه هــر مدیــری بایــد 
توانایــی مدیریــت بــر ســازمان را داشــته باشــد. ایــن توانایی هــا مبانــی قــدرت 

مدیــر اســت. 
مبانی قدرت شهردار عبارتند از:

1ـ قــدرت قانونــی، داشــتن اختیــار تنبیــه و تشــویق کــه بــرای دســتیابی بــه آن 
ــد باشــد. ــارت اداری بهره من ــد از مه بای

2ـ قــدرت فنــی و تخصصــی و اطــالع کافــی از تخصــص شــغلی، یــا داشــتن 
مهــارت فنــی.

3ـ قــدرت جــذب افــراد و آگاهــی از چگونگــی برقــراری روابــط پویــا و موفــق 
کــه بــه آن مهــارت انســانی گفتــه می شــود.

4ـ قــدرت درك ســازمان به عنــوان یــک پدیــده کلــی، شــهردار یــا مدیــر شــهر 
بایــد بتوانــد کیفیــت وظایــف گوناگــون ســازمان شــهرداری و اثر متقابــل وظایف 

1- -Manager 
2-  -Planning
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بــر یکدیگــر را بفهمــد. ایــن قــدرت را »مهــارت مفهومــی« نــام نهاده انــد.
ــه  ــی دارد ک ــور ســازمان شــهرداری وظایف ــر شــهر در اداره ام ــا مدی شــهردار ی

ــد از: اهــم آنهــا عبارتن
1ـ برنامه ریزی

2ـ سازماندهی1
3ـ هماهنگی2

4ـ کنترل و نظارت
5ـ هدایت و رهبری

برنامه�ریزی
ــر ســایر وظایــف او تقــدم  ــزی از وظایــف اصلــی شــهردار اســت و ب برنامه ری
ــی و  ــه زمان ــه، چ ــه کاری، چگون ــی چ ــاده یعن ــان س ــه زب ــزی ب دارد. برنامه ری
ــمندانه  ــدی هوش ــزی فراین ــرد. برنامه ری ــام می پذی ــرادی انج ــه اف ــوی چ از س
ــه تعییــن اهــداف ســازمان  ــان آن مدیریــت یــک ســازمان ب اســت کــه در جری
ــردن  ــخص ک ــه مش ــه و ب ــت پرداخت ــر اس ــه موردنظ ــی ک ــدت زمان ــرای م ب
راهبردهــا و چارچوب  هــای تصمیم گیــری بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده 
ــه،  ــی برنام ــی در ط ــل پیش بین ــود و قاب ــای موج ــه محدودیت  ه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــازمانی می باش ــر س ــاس ه ــم و حس ــش مه ــزی بخ ــد. برنامه ری ــدام می کن اق

ــر در مــورد آن توجــه شــود: ــکات زی ــه ن از همیــن رو خــوب اســت ب
• برنامه ریــزی یــک جریــان اســت نــه یــک عمــل مقطعــی و یــا یک ســند 	

تدویــن شــده، برنامه ریــزی یــک امــر مســتمر و مجموعــه ای از فعــل و 
انفعــاالت پیچیــده در زمینــه جمــع آوری، انتخــاب، بررســی و قضــاوت، 
تعییــن اولویت هــا و ابتــکار راهبردهــا و شــیوه  های تصمیم گیــری 

1-  -Organizing
2- - Coordination
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اســت کــه دســتیابی بــه اهــداف موردنظــر را میســر می کنــد.
• ــرای 	 ــد ب ــزم و قص ــد ع ــت و بای ــه اس ــر آگاهان ــک ام ــزی ی  برنامه ری

آن باشــد. هرچنــد ممکــن اســت برنامه ریــزی تصــادف، شــانس 
ــاب  ــزی، انتخ ــان برنامه ری ــا جری ــرد ام ــر بگی ــاالت را در نظ و احتم
منطقــی و اصولــی شــقوق مختلــف کار و سیاســت هایی در حوزه  هــای 
گوناگــون اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی به منظــور تحقــق 

ــد. ــده می باش ــن ش ــداف تعیی اه
•  برنامه ریــزی مشــخص کــردن و تنظیــم یــک سلســله فعالیت هــا 	

ــه در  ــداف برنام ــق اه ــرای تحق ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک ــا اس و اقدام ه
ــا  آینــده انجــام گیــرد. ایــن سلســله فعالیت هــا بایســتی از یک طــرف ب
یکدیگــر هماهنــگ بــوده و از طــرف دیگــر متناســب بــا اهــداف برنامــه 
تنظیــم شــده باشــند )ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، 1383: 

.)226
ــا بزرگــی آن برنامه ریــزی  ــوع کار و کوچکــی ی روشــن اســت کــه برحســب ن
ــی  ــرد، پیش بین ــام می گی ــه انج ــی را ک ــد اقدامات ــهردار بای ــت. ش ــاوت اس متف
کــرده و راه حل هــای اجرایــی آنهــا را بــرای دســتیابی بــه هدف  هــای شــهرداری 

تعییــن کنــد.
سودمندی های برنامه ریزی بسیارند:

1ـ اقدامــات الزم بــرای دســتیابی بــه هــدف مشــخص، بــه اجزایــی کوچک تــر 
ــود. ــیم می ش تقس

2ـ ارتباط منطقی امور مشخص می گردد.
3ـ امکان هماهنگی فراهم می شود.

4ـ از زمان، مکان و امکانات به صورت بهینه بهره گیری می شود.
5ـ امکان ارزیابی و نظارت بر امور مهیا می گردد.
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6ـ محدودیت ها و امکانات کارها روشن می شوند.
ــهرداری  ــرای ش ــزی ب ــد در برنامه ری ــهردار می توان ــه ش ــوری ک ــی از ام برخ

ــد: ــه شــرح زیرن انجــام دهــد، ب
ــام  ــت تم ــا دق ــک از ادارات شــهرداری را ب ــر ی ــای ه ــا هدف  ه ــداف ی “1ـ اه

تعییــن کنــد.
2ـ میــزان افزایــش یــا کاهشــی را کــه ممکــن اســت بــه ســبب تغییــر عواملــی 
ماننــد جمعیــت و فعالیت هــای اقتصــادی در میــزان نیــاز شــهر بــه هــر یــک از 

خدمــات در طــول یــک واحــد از زمــان پدیــد آیــد، بــرآورد کنــد.
ــه هــر یــک از خدمــات شــهرداری  3ـ عوامــل اصلــی را کــه تعیین کننــده هزین

اســت، مشــخص کنــد.
ــی و کمــی  ــک حــد اســتاندارد از نظــر کیف ــات، ی ــک از خدم ــر ی ــرای ه 4ـ ب

ــد. ــن کن تعیی
ــد و  ــن کن ــوص را تعیی ــت به خص ــر خدم ــه ه ــالیانه ارائ ــی س ــه تقریب 5ـ هزین
آنــگاه ایــن هزینــه را در هزینه  هــای ســالیانه عملیــات و نگاهــداری و هزینه  هــای 

ســرمایه ای، سرشــکن ســازد.
ــی و براســاس  ــوارض فعل ــرخ ع ــر اســاس ن ــد شــهرداری را ب ــزان درآم 6ـ می

ــد. ــن کن ــع تعیی ــایر مناب ــد از س ــا درآم ــوأم ب ــر ت ــرخ باالت ــر و ن ــرخ پایین ت ن
ــا بــرآورد درآمــد  7ـ بــرآورد هزینــه چنــد قســمت را مخلــوط کــرده و آن را ب

متــوازن کنــد.
ــمت از  ــر قس ــاز ه ــالم موردنی ــه در آن اق ــدت ک ــه ای درازم ــه برنام 8ـ بودج
شــهرداری در هــر ســال کــه به منظــور اجــرای برنامــه خدمــات شــهری آمــده را 
طــرح کنــد. چنیــن برنامــه کلــی می توانــد 15 تــا 20 ســال آینــده را در برگیــرد 
و در آن کارهایــی را کــه پنــج ســال نخســت بایــد اجــرا شــود، منعکــس ســازد.
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ــدت و  ــی درازم ــرح خدمات ــاس ط ــر اس ــهرداری را ب ــالیانه ش ــه س 9ـ بودج
ــد". ــم کن ــه ای تنظی ــه برنام ــمت از بودج ــتین قس ــرف نخس مص

هر برنامه ای که تهیه می شود باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
● اهداف برنامه برای همه روشن، مشخص و قابل درك باشد.

● برنامه باید ساده، اما جامع باشد.
● انعطاف پذیر باشد.

● سقف زمانی داشته باشد.
ــه  ــا آنهــا در اجــرای برنام ــه شــود ت ــان تهی ــا مشــارکت و همــکاری کارکن ● ب

ــد. ــه کنن احســاس عالق
ــگ  ــا هماهن ــایر واحده ــای س ــا برنامه  ه ــهرداری ب ــد ش ــک واح ــه ی ● برنام

ــد. باش

سازماندهی�
ــت اســت کــه شــامل  ــه مدیری در تعریفــی ســاده ســازماندهی بخشــی از وظیف
ــن دســتیابی  ــرا تضمی ــع انســانی ب توســعه ســاختار ســازمانی و تخصیــص مناب
ــر اســاس آن  ــه ب ــی اســت ک ــازمان چارچوب ــداف می شــود. ســاختار س ــه اه ب
هماهنــگ کــردن فعالیت هــا انجــام می شــود. ســازماندهی در شــهرداری، یعنــی 
ــی  ــردن چگونگ ــوم ک ــان، معل ــک از کارکن ــر ی ــی ه ــف تخصص ــن وظای تعیی
ــدف از  ــارات. ه ــی و اختی ــوط فرمانده ــخیص خط ــا و تش ــان آنه ــط می رواب
ــریع ترین  ــگ در س ــور هماهن ــور به ط ــی ام ــه تمام ــت ک ــازماندهی آن اس س

ــه انجــام رســد.  ــت ب ــن کیفی ــه و باالتری ــن هزین ــا کمتری ــان ب زم
ســازماندهی بــا انجــام برنامه  هــای تشــکیالتی قابــل وصــول اســت برنامه ریــزی 
ــکیالتی  ــاختار تش ــورد س ــری در م ــت از" تصمیم گی ــارت اس ــکیالتی عب تش
متناســب بــا یــک موسســه ایــن فراینــد مشــتمل اســت بــر گروه بنــدی 



99

مدیریت شهری

فعالیت هــا، طرح ریــزی اختیــار و مســؤولیت و ایجــاد ارتبــاط کاری".
ــه دو  ــه ب ــتاد1 مطــرح می شــود ک ــف و س ــازماندهی بحــث صن در موضــوع س
ــه تعییــن اهــداف  ــران ســتاد ب ــد. مدی ــه کارکــرد در ســازمان ها اشــاره دارن گون
ــادر  ــف ص ــان ص ــف کارکن ــام وظای ــرای انج ــتورات الزم را ب ــه و دس پرداخت
می کننــد. در شــهرداری اداراتــی کــه موظــف بــه ســرانجام رســاندن هدف هــا و 
خدمــات اصلــی شــهرداری هســتند و در عیــن حــال بــرای نیــل بــه هدف  هــای 
ــف  ــازمانی ص ــر س ــد، از نظ ــه عهده دارن ــی را ب ــات تخصص ــر عملی موردنظ
ــک  ــک از ادارات صــف حــول ی ــر ی ــت ه محســوب می شــوند. معمــوالً فعالی
هــدف واحــد مثــل کاهــش خســارات حریــق یــا حفــظ ســالمتی مــردم قــرار 
می گیــرد. آن قســمت از اداراتــی کــه واجــد نوعــی از تخصــص بــوده و عملیــات 
آنهــا مــورد اســتفاده ی تمــام یــا بخشــی از ادارات صــف قــرار می گیرنــد تحــت 

ــرار داده شــده اند.  ــا ادارات کمکــی ق ــتاد ی ــوان س عن
ارتباطاتی که در سازمان وجود دارند به دو گروه تقسیم می شوند:

1ـ ارتباطات عمودی شامل دو گونه؛ 
الف : از باال به پایین، به صورت دستورات الزم االجرا هستند، و 

ب : از پایین به باال به صورت گزارش 
2ـ ارتباطات افقی؛ 

ــن  ــات بی ــادل اطالع ــور و تب ــردن ام ــگ ک ــرای هماهن ــات ب ــه ارتباط این گون
واحدهایــی کــه عملیــات آنهــا بــا یکدیگــر همبســتگی دارنــد، انجــام می گیرنــد. 
ــه  ــرای این گون ــت ب ــاش الزم اس ــایی و اغتش ــاد نارس ــری از ایج ــرای جلوگی ب
اطالعــات ضوابــط و روش هــای مکتــوب تهیــه شــود. همچنیــن شــهردار بایــد 
ــرایط  ــن ش ــوزش و تأمی ــتخدام، آم ــامل اس ــی، ش ــح کارگزین ــام صحی ــک نظ ی

ــد. مطلــوب کار را فراهــم کن

1- -Staff and line
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هماهنگی�

ــیم  ــر تقس ــای کوچک ت ــه واحده ــازمان ب ــون س ــف گوناگ ــام وظای ــرای انج ب
ــازمان و  ــت س ــرای موفقی ــا ب ــام دارد ام ــازماندهی ن ــدام س ــن اق ــود ای می ش
دســتیابی بــه اهــداف مدیــر بایــد بیــن واحدهــا هماهنگــی ایجــاد کنــد و در هــر 

ــرد.  ــات انجــام گی ــن عملی ــز هماهنگــی بی واحــد نی
در ســازمان های کوچــک ایجــاد هماهنگــی آســان اســت امــا هرقــدر بــر ابعــاد 
ســازمان افــزوده گــردد ایجــاد هماهنگــی دشــوارتر می شــود. از ایــن رو وظیفــه 
شــهرداران شــهرهای بــزرگ در ایجــاد هماهنگــی، ســنگین و دشــوارتر اســت. 

بــرای ایجــاد هماهنگــی می تــوان روش هــای زیــر را بــه کار گرفــت:  
1ـ هماهنگــی از طریــق سلســله مراتــب فرماندهــی: در ایــن روش ایجــاد 

هماهنگــی از طریــق مدیــران در واحــد خودشــان انجــام می گیــرد. 
2ـ هماهنگــی از طریــق مشــخص کــردن اســتانداردهای ســازمانی: یعنــی تدویــن 

روش هــای تفــاوت و الگــو قــرار دادن آن هــا در اجــرای عملیــات واحدهــا. 
3ـ ایجــاد واحــد هماهنگــی: کــه وظیفــه هماهنــگ کــردن عملیــات درون هــر 
واحــد و یــا بیــن واحدهــای گوناگــون را بــر عهــده دارد. شــهردار بایــد وظایــف 
ــف  ــل وظای ــه از تداخ ــه ای ک ــهرداری را به گون ــاوت ش ــمت  های متف و کار قس
ــه )  ــا یکدیگــر هماهنــگ ســازد. برخــی از کارهــا در ایــن زمین ــز شــود ب پرهی

هماهنگــی ( عبــارت اســت از: 
1ـ از میــان برداشــتن اختــالف میــان ادارات گوناگــون در زمینــه حــدود 

مســؤولیت و اختیــار؛ 
2ـ توزیع عادالنه پول و منابع مالی شهرداری بین ادارات؛

3ـ اطمینــان از اینکــه برنامــه و عملیــات هــر یــک از ادارات بــا طــرح توســعه و 
اصالحــات شــهر مطابقــت و هماهنگــی دارد؛

4ـ اطمینــان از وجــود مجــاری صحیــح ابــالغ و تبــادل اطالعــات بیــن واحدهــا 
و ادارات گوناگــون ســازمان شــهرداری.
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کنترل�و�نظارت�
 کنتــرل و نظــارت از وظایــف دیگــر شــهردار اســت. او بایــد انجــام عملیــات 
ــا پیگیــری و در صــورت  قســمت  های متفــاوت شــهرداری را بررســی کنــد و ب
ــهردار  ــد. ش ــان یاب ــا اطمین ــت کاره ــت و کمی ــیر، از کیفی ــالح مس ــاز اص نی
می توانــد بــا اعمــال نظــام گــزارش دهــی و گزارش گیــری به خوبــی بــه 
ــد کــه اغلــب افــراد، کاری را انجــام  ایــن وظیفــه عمــل کنــد. مدیــر بایــد بدان
می دهنــد کــه بــر آن نظــارت می شــود نــه کاری کــه او انتظــار انجامــش را دارد. 

هدایت�و�رهبری�
ــری  ــت و رهب ــر ، هدای ــف مدی ــاس ترین وظای ــن و حس ــی از پیچیده تری یک
افــراد ســازمان اســت. هدایــت و رهبــری هنــری اســت کــه نقــش تعیین کننــده 
در موفقیــت یــا شکســت هــر ســازمانی دارد. مدیریــت مطلــوب در شــهرداری را 
می تــوان اداره صحیــح امــور کارکنــان و تأمیــن همــکاری صمیمانــه میــان آن هــا 
دانســت. ایــن مهــم در صورتــی قابــل تحقــق اســت کــه شــهردار از هنــر هدایت 
و رهبــری بهره منــد باشــد در غیــر ایــن صــورت هرقــدر هــم کــه کارمنــدان یــک 
شــهرداری دارای صالحیــت و اســتعداد فنــی و اطالعــات علمــی باشــند، اگــر بــا 
ــا آنکــه  ــد، ی ــش را انجــام دهن ــف خوی ــف وظای ــع تکلی ــراه و رف ــی، اک بی میل
ــا یکدیگــر نداشــته باشــند، ســازمان شــهرداری در اجــرای  همــکاری الزم را ب
وظایــف بــزرگ و ســنگین خــود بــا شکســت روبــرو خواهــد شــد. بــا هدایــت 
ــت  ــک فعالی ــه کم ــؤولیت و ب ــول مس ــهرداری و قب ــان ش ــای کارکن فعالیت ه
ــت.  ــه هدف  هــای ســازمان شــهرداری دســت یاف ــوان ب ــان می ت گروهــی کارکن

برای دستیابی به هنر هدایت و رهبری، مهارت  های زیر موردنیاز است:
1ـ شناســایی مســأله و تجزیــه و تحلیــل آن کــه ســرانجام منجــر بــه اخــذ تصمیــم 

 . د شو
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2ـ تجزیــه و تحلیــل موقعیــت کــه منظــور از آن، ســنجش وضعیــت و موقعیت ها 
از نظر اداری، سیاســی، ســازمانی و کارکنان شــهرداری اســت. 

3ـ تجزیــه و تحلیــل عملیــات کــه در برگیرنــده كلیــه فعالیت هــای شــهرداری 
ــکیل  ــرل را تش ــت و کنت ــازماندهی، مدیری ــزی، س ــای برنامه ری ــت و زیربن اس

می دهــد.
ــوان  ــیله آن می ت ــه به وس ــت ک ــی اس ــر، مهارت ــنونده نگ ــیر ش ــر و تفس 4ـ تعبی
ــا شــفاهی گروه هــای  ــی ی ــد و نظــرات کتب ــه و تحلیــل مســائل و عقای از تجزی
گوناگــون آگاه شــد و در شــنیدن حرف هــا و عقایــد، مهــارت و توانایــی خــاص 

داشــت. 
ــهرداری  ــور ش ــر در ام ــدید نظ ــا و تش ــض اختیاره ــد در تفوی ــهردار بای 5ـ ش
ــهرداری  ــای ش ــرد هدف  ه ــش ب ــرای پی ــد و ب ــده باش ــی ارزن ــد اطالعات واج
ــکیل  ــون تش ــای گوناگ ــا گروه ه ــس ب ــره و کنفران ــوان مذاک ــه هایی به عن جلس

دهــد. 
بخــش عمــده از وظایــف شــهرداری، تبییــن وظایــف و مســؤولیت  های قانونــی 
ــان  ــرای کارکن ــی اســت کــه در داخــل ســازمان شــهرداری ب ــی و فن اداری، مال
وجــود دارد. شــهردار بایــد بــا رعایــت اصــول صحیــح و بهره گیــری از بهتریــن 
روش هــا و فنــون مدیریــت، بــه اداره امــور شــهرداری بپــردازد تــا در کمتریــن 
ــه  ــی، ب ــع مال ــزات و مناب ــزار و تجهی ــانی، اب ــروی انس ــن نی ــا کمتری ــان و ب زم

بیشــترین کارایــی و بهــره وری برســد. 
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منابع�مدیریت�مالی�شهرداری�

تعریف�
ــت:  ــده اس ــف ش ــن تعری ــی چنی ــت مال ــت، مدیری ــگ مدیری ــاب فرهن در کت
»فعالیت هایــی اســت مبنــی بــر تنظیــم و حصــول بودجــه بــرای یــک موسســه و 
ارزیابــی بهتریــن طــرق کاربــری آن«. در تعریــف بودجــه نیــز در کتــاب فرهنــگ 
ــی  ــت از پیش بین ــارت اس ــه عب ــت: »بودج ــده اس ــادی آم ــوم اقتص ــزرگ عل ب
ــات  ــا و عملی ــه برنامه ه ــرآورد هزین ــار و ب ــن اعتب ــع تأمی ــایر مناب ــد و س درآم

ــود«.  ــام می ش ــان انج ــدودی از زم ــه در دوره مح ــن ک معی
بودجــه ابــزاری اســت کــه برنامــه کار هــر قســمت از شــهرداری را در چارچوب 
ــرای  ــه ب ــد از بودج ــن می توان ــد. همچنی ــن می کن ــی تعیی ــداد مال ــام و اع ارق
کنتــرل پیشــرفت کار و حصــول اطمینــان از انجــام کار، طبــق برنامه  هــای تعییــن 
شــده، بهــره گرفــت. بــرای ایــن منظــور شــهردار می توانــد از مدیــران واحدهــای 
شــهرداری بخواهــد بــا تنظیــم صورت حســاب ها و گزارش هــای مرتــب، 

ــه اطــالع او برســانند.  وضــع پیشــرفت کار و هزینه  هــای انجــام شــده را ب
در مــاده 23 آیین نامــه شــهرداری ها، بودجــه شــهرداری این گونــه تعریــف 

شــده اســت:
»بودجــه ســاالنه شــهرداری عبــارت اســت از : یــک برنامــه جامــع مالــی کــه در 
ــی انجــام  ــد طــی ســال مال ــه بای ــی ک ــا و اقدامات ــت و فعالیت ه ــه خدم آن کلی
شــود همــراه بــا بــرآورد مبلــغ و میــزان مخــارج و درآمدهــای الزم بــرای تأمیــن 
ــهر  ــن ش ــب انجم ــس از تصوی ــود و پ ــی می ش ــا پیش بین ــام آنه ــه انج هزین

ــت«.  ــرا اس قابل اج
اهمیــت بودجــه در مدیریــت مالــی شــهرداری به قــدری اســت کــه مســؤولیت 
آن به طــور مســتقیم برعهــده شــهردار گذاشــته شــده اســت. مــاده 26 آیین نامــه 
مالــی شــهرداری ها در ایــن زمینــه تصریــح دارد کــه »مســؤولیت تنظیــم بودجــه 
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ــه  ــق بودج ــم تفری ــن تنظی ــرا آن و همچنی ــت در حســن اج ــهرداری و مراقب ش
بــه عهــده شــهردار و مســوول امــور مالــی اســت )مدیــر امــور مالــی یــا رئیــس 
حســابداری بســته بــه وضــع تشــکیالت شــهرداری( و واگــذاری ایــن وظیفــه از 
طــرف شــهردار بــه هــر یــک از مأمــوران شــهرداری رفــع مســؤولیت نخواهــد 

کــرد«.
اگرچــه بودجــه در منابــع مالــی شــهرداری اهمیــت اساســی دارد، امــا مدیریــت 
مالــی نیازمنــد بــه حرکــت انداختــن و منظــم کــردن ابزارهــای الزم بــرای مقاصد 
توســعه شــهری اســت کــه ایــن موضــوع محــدود بــه بودجــه شــهرداری نشــده 
بلکــه تمامــی منابــع مالــی راکــد و فعــال موجــود در شــهر را در بــر می گیــرد. 
تولیــد، تنظیــم و مدیریــت منابــع مالــی بــرای انجــام وظایــف گوناگــون برعهــده 
ــی را از طــرق  ــع مال ــد مناب ــالش کن ــد ت ــازمان بای ــن س شــهرداری اســت و ای
گوناگــون تأمیــن کنــد. بــرای نمونــه، شــهرداری بایــد از ســرمایه گذاری 
ــت  ــه از جه ــی بلک ــات اجرای ــتیبانی عملی ــت پش ــط از جه ــه فق ــی ن خصوص
بوجــود آوردن اعتبــار بــرای جــذب حمایــت مالــی بیرونــی نیــز حمایــت کنــد.
در ســال های اخیــر محدودیــت پدیــد آمــده در منابــع مالــی شــهرداری ها آن هــا 
را وادار بــه جســتجوی منابــع دیگــری کــرده اســت. یکــی از اشــتباهات بزرگــی 
ــده اند  ــب ش ــزرگ مرتک ــهرهای ب ــژه در ش ــهرداری ها به وی ــدادی از ش ــه تع ک
ــن  ــر چنی ــاید در ظاه ــت. ش ــوده اس ــازی ب ــات شهرس ــد از تخلف ــب درآم کس
کاری بــه درآمدهــای شــهرداری منابــع قابل توجهــی را اضافــه می کنــد، منابعــی 
ــال  ــان در س ــا توم ــه میلیارده ــر ب ــران س ــون ته ــهری چ ــد در ش ــه می توان ک
بزنــد، امــا واقعیــت آن اســت کــه همــه مســائل قابــل تبدیــل بــه پــول نیســت 
ــودی جنبــه اخالقــی  ــی موجــب ناب ــده بســتان مال ــه یــک ب و تقلیــل تخلــف ب
موضــوع می شــود و هــدف اصلــی کــه پایبنــدی همــه بــه قانــون اســت پایمــال 

می شــود. 
ــه  ــع بیکــران فرصــت و ســرمایه هســتند، ســرمایه هــم محــدود ب شــهرها مناب
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ــون  ــری چ ــکال دیگ ــرمایه ها اش ــی از س ــود و بخــش مهم ــی نمی ش ــع مال مناب
ــان  ــی کارکن ــه تمام ــن وظیف ــد و ای ــی دارن ــرمایه اجتماع ــرمایه انســانی و س س
ــی و  ــه از پویای ــت ک ــد اس ــاده ترین کارمن ــا س ــه ت ــر گرفت ــهرداری از مدی ش
ــی  ــزام عمل ــا الت ــی را ب ــل آورده و قانون گرای ــه عم ــت ب ــهر مراقب ــادابی ش ش
خویــش به عنــوان یــک الگــوی خــوب از مدیریــت شــهری و یکــی از اصــول 

ــد.  ــج و تشــویق کنن ــی خــوب شــهری تروی حکمران

اهداف�
اهــداف اصلــی مدیریــت مالــی در همــه ســازمان های شــهرداری بــه قــرار زیــر 

می باشــد:
الف : " حفظ قدرت پرداخت قروض یا مستطیع کردن شهرداری 

ــرای انجــام مســؤولیت های اصلــی شــهرداری در  ــی ب ــن درامــد کاف ب : تضمی
مقابــل شــهر

پ : مراقبــت از تأمیــن مالــی شــهرداری از طریــق تخصیــص متعــادل مالیات هــا 
و عــوارض

ت : تضمین استفاده از منابع شهرداری ها بر طبق اولویت ها
ث : مراقبت از استفاده قانونی و مشروع از منابع

ج ـ تأمین کارکنان مطلع برای اداره امور شهرداری " 

وظایف�
مدیریــت مالــی، صاحــب حســاب شــهرداری اســت و وظیفــه دارد کــه ضمــن 
تأمیــن اعتبــار موردنیــاز بــرای فعالیت هــای عمرانــی، خدمــات شــهری و 
ســرمایه گذاری، بــا ضوابــط و مقــررات مالــی، مراقــب حســن گــردش کار مالــی 

و حســابداری واحدهــای شــهرداری باشــد. 
اهم وظایف مدیریت مالی شهرداری ها را می توان این گونه برشمرد:
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1ـ تهیه برنامه عملیات مالی )تنظیم بودجه( 
2ـ هماهنگ ساختن عملیات مالی جاری

3ـ نظــارت بــر كلیــه امــور واحدهــای تحــت سرپرســتی و اختصــاص نــدادن 
ــول ــای غیرضــروری و نامعق ــه هزینه  ه ــع ب مناب

4ـ صدور دستورها و تعلیمات الزم
5ـ ایجاد منابع سرمایه ای برای تسهیل سرمایه گذاری 

ــی و  ــاالنه و بررس ــه س ــق بودج ــه، تفری ــی، ترازنام ــای مال ــه گزارش  ه 6ـ تهی
ــد آن هــا تأیی

ــه لیســت ها و  ــیدگی ب ــزی و رس ــداری حســاب ها در ممی ــر نگه ــارت ب 7ـ نظ
اســناد هزینــه 

8ـ بررســی عملیــات مالــی مؤسســات و واحدهــای تابــع شــهرداری و مراقبــت 
از حســن گــردش امــور مالــی و حســابداری آن هــا 

9ـ وصول درآمد و تالش در تحصیل و نگهداری حساب درآمد 
ــش  ــوارض و افزای ــد ع ــع جدی ــنهاد مناب ــور پیش ــه و بررســی به منظ 10ـ مطالع

درآمــد
ــن  ــرای تضمی ــوارض ب ــول ع ــود روش وص ــازه و بهب ــای ت ــه روش ه 11ـ ارای

ــی ــای مال ــرآورد هدف  ه ب
ــی  ــول بده ــهرداری و وص ــوق ش ــتیفای حق ــرای اس ــر الزم ب ــاذ تدابی 12ـ اتخ

ــان  مؤدی
ــا یکدیگــر پیونــدی درونــی دارنــد و بــرای تحقــق همــه آنهــا  ایــن وظایــف ب

ــرد.  ــاذ ک ــبی اتخ ــی مناس ــد خط مش بای
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اصول�مدیریت�مالی�
مدیریــت مالــی شــهرداری در زمینــه تأمیــن منابــع مالــی بایــد ســه اصــل انصاف، 

کارایــی اقتصــادی و اداره آســان تر را رعایــت کنــد.

�انصاف
ــی  ــن، آب لوله کش ــرق، تلف ــهر از ب ــه در ش ــی ک ــد هرکس ــم می کن ــق حک منط
ــد  ــه نحــوی نفــع می برن و درمجمــوع، خدمــات همگانــی کــه همــه از آن هــا ب
اســتفاده می کنــد، هزینــه آن را نیــز بپــردازد. بایــد بــرای تأمیــن هزینــه خدمــات 
ــی  ــور کل ــرد. به ط ــتفاده ک ــه اس ــرداری و یاران ــه بهره ب ــع هزین ــر دو منب از ه
ــش  ــا کاه ــا مصــرف آنه ــش داد ت ــات را افزای ــه برخــی از خدم ــوان هزین می ت
یابــد. مثــاًل بــرای اســتفاده عالمانــه از پارکینگــی کــه در مرکــز شــهر قــرار دارد 
ــه  ــی صدم ــع عموم ــه مناف ــی ب ــود و به نوع ــوا می ش ــی ه ــه آلودگ ــر ب و منج
ــا  ــد ت ــش داد. شــهردار بای ــوان افزای ــرداری از آن را می ت ــه بهره ب ــد، هزین می زن

ــد. ــن کن ــه واقعــی تعیی ــات را براســاس هزین ــکان قیمت  هــای خدم حــد ام

کارایی
در تأمیــن منابــع مالــی، شــهرداری بایــد بــه کارایــی توجــه داشــته باشــد. بــرای 
نمونــه می تــوان بــرای برخــی از خدمــات، تقاضــا را ســهمیه بندی کــرد، 
ــز  ــت آن نی ــرای پرداخ ــد، ب ــی می برن ــتری از خدمت ــاع بیش ــه انتف ــرا آنان ک زی
ــا تــالش بیشــتر می تــوان از  بایــد آمادگــی بیشــتری داشــته باشــند. همچنیــن ب
ــزه  ــای الزم، انگی ــا آموزش  ه ــد ب ــهردار می توان ــود. ش ــری نم ــات جلوگی ضایع
ایــن کار را نــزد شــهروندان پدیــد آورد. درمجمــوع، کارایــی ســبب می گــردد تــا 
از هزینه هــا کاســته شــود. تحقــق ایــن اصــل مســتلزم ارزیابــی وضــع موجــود 
ــش اندیشــیده شــده اند. ــش و از پی ــه آزمای ــی اســت ک و بررســی جایگزین های
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اداره�آسان�تر
ــه اســتیفای  ــرد ک ــه ای انجــام پذی ــد به گون ــی شــهرداری بای ــور مال ــت ام مدیری
حقــوق شــهرداری به آســانی تحقــق یابــد. بــرای نمونــه، گرفتــن هزینــه 
ــرای  ــاده تری ب ــع راه س ــات، در بیشــتر مواق ــه اخــذ مالی ــرداری نســبت ب بهره ب
ــن  ــق قطــع تأمی ــوان از طری ــوارد می ت ــرا در بیشــتر م ــد اســت. زی کســب درآم

ــرد. ــول ک ــرداری را وص ــه بهره ب ــت، هزین ــک خدم ی
ــه  ــد ب ــد، بای ــک می کنن ــهرداری کم ــه ش ــی ب ــر مال ــوان مدی ــه به عن ــرادی ک اف
نحــوی قــدرت حــل مســائل و مشــکالت شــهرداری را داشــته و دارای وســعت 
نظــر باشــند، نه تنهــا ســعی نماینــد از اصــرار در پیــش بــردن نظــرات و عقایــد 
شــخصی خــودداری ورزنــد و همچنیــن خــود را به عنــوان کارشــناس بــه معنــای 
محــدود آن بداننــد، بلکــه بایــد تخصــص واقعــی خــود را در ایجــاد هماهنگــی 
و تعــادل بیــن خدمــات و مســائل گوناگــون اداره شــهرداری نشــان دهنــد. ایــن 
افــراد در کنــار آشــنایی کامــل بــه اصــول حســابداری و فنــون تنظیــم و کنتــرل 
ــی و صورت حســاب ها  ــور مال ــر از ام ــی درك مســائلی غی ــد توانای بودجــه، بای
ــات  ــام خدم ــرای انج ــادل ب ــه متع ــی بودج ــوم واقع ــند و از مفه ــته باش را داش

ــند. ــی آگاه باش به خوب

منابع�درآمد�شهرداری
ــع  ــان، ایجــاد مناب ــر جه ــهرداری ها در سراس ــم ش ــائل مه ــی از مس ــروزه یک ام
ــه  ــن ازجمل ــت. از ای ــهری اس ــات ش ــه خدم ــن هزین ــد و تأمی ــی درآم کاف
ــرای  ــالش ب ــواره در ت ــه هم ــت ک ــن اس ــهردار، ای ــی ش ــؤولیت  های اساس مس
تهیــه طرح هــا و برنامه هایــی بــرای افزایــش منابــع درآمــدی شــهرداری باشــد.

به طور کلی، درآمد شهرداری ها از دو منبع تأمین می گردد:
1ـ منابــع درآمــد داخلــی: ایــن درآمدهــا شــامل دریافتی  هــای مســتقیم 
ــل از  ــد حاص ــالك( و درآم ــی و ام ــتغالت )اراض ــوارض مس ــهرداری از ع ش
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عــوارض غیرمســتغالت اســت.
2ـ منابــع درآمــد خارجــی: ایــن منابــع شــامل درآمدهایــی اســت کــه خــارج از 
ســازمان شــهرداری دریافــت می گــردد، ماننــد عــوارض دریافتــی از آب، بــرق، 
ــای  ــن کمک ه ــا و همچنی ــابه، کارخانه ه ــهری مش ــای ش ــن و نیازمندی ه تلف

بالعــوض دولــت.
مــاده 29 آیین نامــه مالــی شــهرداری ها، درآمــد شــهرداری ها را بــه شــش 

ــرده اســت: ــر تقســیم ک ــه زی طبق
“1ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(.

2ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
3ـ بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری.

4ـ درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری.
5ـ کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی.

6ـ اعانــات و کمک هــای اهدایــی اشــخاص و ســازمان های خصوصــی و امــوال 
ــق  ــه شــهرداری تعل ــون ب ــا به موجــب قان ــی ی ــه به طــور اتفاق ــی ک و دارایی های

می گیــرد".
6 ـ7 ـ روش های کسب درآمد

اگرچــه هــر یــک از کشــورها بــر اســاس نظــام سیاســی و ویژگی هــای 
فرهنگــی و اقتصــادی خــود، روش هایــی بــرای کســب درآمــد در شــهرداری ها 

ــه: ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــی در ای ــی اصل ــا دو خط مش ــد، ام برگزیده ان
ــر  ــی خدماتــی عمرانــی شــهرها ب ــار مال ــا جایــی کــه امــکان دارد نبایــد ب 1ـ ت
دوش دولــت تحمیــل گــردد. بــرای تأمیــن کســری بودجــه شــهرداری کــه بــر 
ــوارض  ــزان اخــذ ع ــد در می ــد، بای ــه وجــود می آی ــی ب ــر قطــع کمــک دولت اث

ــی انجــام شــود. شــهرداری تجدیدنظــری کل
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2ـ دولــت بایــد به عنــوان مســؤول تأمیــن زندگــی شــهروندان، درصــدی از بــار 
مالــی خدمــات شــهری را کــه از عهــده شــهرداری ها خــارج اســت، بــر عهــده 
ــای  ــن نیازه ــای تأمی ــد طرح  ه ــا )مانن ــا و پروژه ه ــی طرح ه ــرد و از برخ گی
ــد. ــت کن ــی مهــم( حمای ــن طرح  هــای تحقیقات ــد شــهری و تأمی ــراد کم درآم اف
ــوری  ــر کش ــهرداری ها در ه ــد ش ــب درآم ــای کس ــه روش ه ــد ک ــاره ش اش
ــان را در  ــهرداری های جه ــدی ش ــع درآم ــوان مناب ــا می ت ــت. ام ــاوت اس متف

ــرد: ــدی ک ــر طبقه بن ــته زی ــار دس چه
“1ـ عوارضی که شهرداری ها رأسًا دریافت می دارند.

2ـ بهــای خدمــات انجــام شــده کــه بیــن مــردم شــهر سرشــکن شــده و وصــول 
می شــود.

3ـ کمــک دولــت از بودجــه عمومــی کــه معمــوالً میــزان ایــن کمــک در دخالــت 
دولــت بــر امــور شــهرداری مؤثــر اســت.

ــا  ــام ی ــارف ع ــرای مص ــر ب ــخاص خیّ ــه اش ــدی ک ــای نق ــا و کمک ه 4ـ هدای
ــد". ــهرداری می پردازن ــه ش ــهر ب ــاص ش خ

مــوارد زیــر ازجملــه اقداماتــی اســت کــه شــهرداری ها می تواننــد در راه کســب 
درآمــد بیشــتر انجــام دهند:

ــول  ــه وص ــل ب ــدرت کام ــا ق ــاری: ب ــررات ج ــق مق ــل و دقی ــرای کام “1ـ اج
ــد  ــه کن ــار دقیقــی از مســتغالت شــهر تهی ــردازد، آم ــه عــوارض موجــود بپ کلی
ــت  ــورد پرداخ ــای الزم در م ــد. ممیزی  ه ــول نمای ــوط را وص ــوارض مرب و ع

ــل آورد. ــه عم ــان را ب ــبه و بازرگان ــوارض کس ع
ــهر  ــرایط ش ــت و ش ــناخت وضعی ــهر: ش ــوص ش ــرایط مخص ــل ش 2ـ تحلی
ــهر  ــا در ش ــد. آی ــک نمای ــدی کم ــع درآم ــواع مناب ــایی ان ــد در شناس می توان
ــه نمی شــود؟ در  ــا گرفت ــوارض الزم از آنه ــه ع ــرادی هســتند ک ــا اف ــا ی گروه ه
صــورت وجــود چنیــن گروه هایــی بایــد فــوراً بــرای تعییــن عــوارض و وصــول 
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ــدام شــود. از آنهــا اق
ــد  ــع درآم ــاره مناب ــد درب ــهرداری بای ــران: ش ــرز کار دیگ ــری از ط 3ـ یادگی
شــهرهای دیگــر و یــا ســایر شــهرهای مشــابه خــود، در سراســر کشــور مطالعــه 
کنــد و چنانچــه بعضــی از منابــع درآمــدی آنهــا را بــرای شــهر خــود مناســب 

ــادرت ورزد. ــه وضــع عــوارض مربوطــه مب ــد، ب تشــخیص ده
4ـ بهترین منبع درآمد را برای شهرداری انتخاب کند.

5ـ آثــار و نتایــج ضمنــی و نهایــی را در مــورد کســب منابــع درآمــد بررســی و 
مــورد توجــه قــرار دهــد.

6ـ پیــش آمــد مشــکالت و درگیری  هــای ناشــی از وصــول عــوارض از 
پیش بینــی کنــد و در رفــع آنهــا بکوشــد.

7ـ یک کمیته تأمین درآمد با شرکت شهروندان تشکیل دهد.
ــوان  ــز می ت ــت نی ــات رســمی اســتان و دول ــای مقام 8ـ از کمــک و راهنمایی  ه

بــرای حــل مشــکل و افزایــش درآمــد اســتفاده کــرد".
تابلوی�شماره�3

منابع�تأمین�درآمد�شهرداری�سه�شهر�مهم�جهان

منابع�تأمین�درآمدنام�شهرداری

توکیو

40/6% مالیات�های محلی�از�شرکت�ها،�سکنه،�امالك،�وسایط�نقلیه�سبک،�دخانیات،�معادن،�
حمام ها و. ..

35/5% از دولت مرکزی
7/8% انتشار اوراق فرضه

سایر�درآمدها�از انجام�خدمات�و�یا�درآمدهای�حاصل�از�امالك�و�دارایی

اوزاکا

37% مالیات�های شهری
19% از دولت مرکزی

19% عوارض بر اسناد شهری
15% هدایای محیل
2% مالیات�های ارث

18% سایر منابع
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لوس�آنجلس

42/95% درآمد خصویص)درآمد فاضالب، مالیات گاز، هدایا، ورودیه برای خدمات اختصایص(
خصویص)درآمد اداره�پلیس،�آتش�نشانی،�فعالیت�های عمومی( 57/05% درآمدهای غ�ی

جمع�آوری�تخلفات،�نگهداری�و�تعمیر�خیابان،�حمل�ونقل،�تفریح�و�پارك،�ساختمان�سازی�و�
سالمتی�ادارات(

تابلوی�شماره�4
یکی�از�طریق�تأمین�درآمد�که�بیشتر�شهرداری�های شهرهای�بزرگ�از�آن�بهره می�گیرند، استفاده�از�کمک ها 
و�وام  های بین�المللی�است��شهرداری�می�تواند�پس�از�اطمینان�از�اینکه�شهرش�دارای�اعتبار�خوبی�در�جامعه�

بین�المللی�است�از�طریق�سازمان�های وام�دهنده بین�المللی�مانند�بانک�های بین�المللی،�بانک�جهانی�یا�
سازمان�های خصوصی،�برخی�از�مخارج�بلندمدت�ثابت�را�تأمین�کند�

بانک ها و�سازمان�هایی�که�در�این�زمینه�فعال�اند�به�سه�دسته�تقسیم�می�شوند:
“1 ـ بانک�های تجاری�با�تمایل�به�پرداخت�وام�کوتاه�مدت�به�شهرداری�ها،�با�حمایت�یا�بدون�حمایت�حکومت�

مرکزی�
2 ـ برنامه  های ارتقای�صادرات�کشورهای�در�حال�توسعه )وام  های گسترش�صادرات�که�ارزان�تر�از�وام  های تجاری�

است،�مانند�وارد�کردن�سیستم�راه�آهن�و�مترو(�
3 ـ سازمان�های مالی�بین�المللی،�مانند�بانک�جهانی�و�شرکت�مالی�بین�المللی”.

استفاده�از�وام  های بین�المللی�نیاز�به�بررسی�و�دقت�نظر�فراوان�دارد�و�شهردار�باید�در�هنگام�امضای�
موافقت�نامه�های وام،�در�زمینه�ارتباط�بین�تحول�خدمات�و�پرداخت�وام�و�نیز�موضوع�شروع�پرداخت ها فقط�پس�

از�تحویل�محصول،�دقت�بسیار�داشته�باشد�

عوارض�شهرداری�ها
ــهروندان  ــوارض از ش ــذ ع ــهرداری، اخ ــد ش ــب درآم ــع کس ــن مناب از مهم تری

ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ــهرداری ها ب ــوارض ش ــواع ع ــت ان اس
ــع  ــن منب ــه مهم تری ــالك ک ــی و ام ــامل اراض ــتغالت: ش ــر مس ــوارض ب 1ـ ع

شهرداری هاســت. درآمــد 
2ـ عوارض غیرمستغالت: مانند عوارض بر کسب و عوارض فروشگاه ها.

3ـ عــوارض پذیــرش، بیشــتر در شــهرهای مرکــزی بــه ســبب داشــتن موقعیــت 
مخصــوص تفریحــی یــا تجارتــی کــه پیوســته مــورد آمدورفــت عــده زیــادی از 

مــردم غیربومــی قــرار دارنــد، وصــول می شــود.
4ـ عوارض صدور پروانه کسب، دست مزدها و جرایم.

5ـ عوارض مصرف.
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6ـ عوارض بر درآمد.
7 ـ عوارض وسایل موتوری.

ــوارض  ــالب، ع ــامانه فاض ــات س ــوارض خدم ــد ع ــه، مانن ــوارض متفرق 8ـ ع
ــایر  ــای ورزشــی و س ــنا و زمین  ه ــتخرهای ش ــوارض اس ــه، ع ــع آوری زبال جم

ــن. ــرق و تلف ــوارض آب، ب ــا، ع ــی و پارك ه ــهیالت تفریح تس
ــد  ــن درآم ــع تأمی ــن مناب ــی از مهم تری ــوارض دریافت ــه ع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه  ــد دامن ــل دارن ــهرداری ها تمای ــوم ش ــی عم ــور طبیع ــت، به ط ــهرداری اس ش
ــد  ــوارض جدی ــا در وضــع ع ــد. ام ــی خــود را گســترش دهن ــوارض دریافت ع

ــت: ــر گرف ــر را در نظ ــات زی ــراوان داشــت و مالحظ ــر ف ــت نظ ــد دق بای
1ـ آیا وضع عوارض پیشنهادی، از لحاظ حقوق و قانونی، عملی است؟

ــن  ــهرداری تأمی ــرای ش ــر را ب ــد موردنظ ــنهادی، درآم ــوارض پیش ــا ع 2ـ آی
ــرد؟ ــد ک خواه

ــرون  ــول مق ــه وص ــادی و هزین ــاظ اقتص ــنهادی، از لح ــوارض پیش ــا ع 3ـ آی
به صرفــه اســت؟

4ـ آیا این عوارض به طور طبیعی ساده و محقق است؟
ــوارض  ــبه ع ــاس محاس ــه اس ــد ک ــوارض می فهم ــده ع ــا پرداخت کنن 5ـ آی

ــت؟ ــه اس چگون
6ـ آیــا عــوارض پیشــنهادی بــا ســود حاصــل از محــل فعالیتــی کــه عــوارض بــه 

آن تعلــق گرفتــه، متناســب می باشــد؟
در دهــه 1330 امــور مالــی شــهرداری های ایــران از نظــر وضــع و اخــذ عــوارض 
مرتــب نبــود و هــر شــهرداری بــه هــر طریــق، عــوارض گوناگونــی وضــع و از 

مــردم وصــول می کــرد.
روش دریافــت عــوارض در شــهرداری های کشــورهای جهــان تفاوت هایــی بــا 
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ــهرداری های  ــی ش ــوارض دریافت ــواع ع ــماره 5 ان ــوی ش ــر دارد. در تابل یکدیگ
نــه کشــور جهــان آمــده اســت.

تابلوی�شماره�5

انواع�عوارضی�که�از�سوی�شهرداری�های�دنیا�وصول می�شود

نوع�عوارضنام�کشور

عوارض�طرح�ها و�مزایده�ها،�عوارض�پروانه�نگهداری�حیوانات�اتریش

دانمارك

1 ـ عوارض محیل بر درآمد�شخص�هر�فردی�که�در�محدوده�شهرداری�زندگی�می�کند،�
براساس�درصدی�که�به�تصویب�انجمن�شهر�می�رسد�

2 ـ عوارض پروانه هتل ها و�رستوران�هایی�که�بخواهند�از�موزیک�و�برنامه  های دیگر�
استفاده�کنند�

، که توسط مسؤوالن کلیسا از اعضای کلیساها جمع�آوری  3 ـ عوارض کلیسا�ی
می�شود.

عوارض�نگهداری�از�سگ�فنالند

عوارض�شکار�و�ماهی�گیری�که�بر�پروانه  های مربوطه�بسته می�شود،�عوارض�بستنی�آلمان

عوارض�زیارت،�عوارض�ایمنی�از�آتش�سوزی،�عوارض�بر�زمین  های مزروعی�هندوستان

عوارض�راه�آهن�و�ایستگاه  های واقع�در�شهر�ایرلند

ایتالیا
ان ثروت هر خانواده دریافت می�شود. ز 1 ـ عوارض بر خانواده که بر اساس م�ی

ز و مستغالت. 2 ـ عوارض افزایش قیمت زم�ی
3 ـ عوارض مسافران و جهانگردا�ز که برای گذراندن تعطیالت به شهر وارد�می�شوند�

هلند

1 ـ عوارض بر مستأجران درجه دوم که خانه یا اتاق مبله از مالک یا مستأجر درجه 
اول اجاره�می�کنند�

2 ـ عوارض بر طناب یا لنگر ک�ش که به ساحل بسته می�شود.
3 ـ عوارض ازدواج.

عوارض�تولد،�ازدواج،�فرزندخواندگی�و�میهمانی،�عوارض�عبور�از�راه�ها.پاکستان

اموال�شهرداری�ها
ــم از  ــهرداری ها اع ــه ش ــاده 45 آیین نام ــق م ــه طب ــی دارد ک ــهرداری اموال ش

ــود: ــیم می ش ــوع تقس ــر دو ن ــول ب ــول و غیرمنق منق
الــف ـ امــوال اختصاصــی: اموالــی اســت کــه شــهرداری حــق تصــرف مالکانــه 

آنهــا را دارد. ماننــد اراضــی و ابنیــه و اثــاث و نظایــر آن.
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ــق  ــه متعل ــت ک ــی اس ــهرداری، اموال ــی ش ــوال عموم ــی: ام ــوال عموم ب ـ ام
ــر  ــد معاب ــت. مانن ــه اس ــوم اختصاص یافت ــتفاده عم ــرای اس ــوده، ب ــهر ب ــه ش ب
ــاری  ــردان مج ــیل برگ ــتان ها، س ــا، گورس ــا، پل ه ــا، میدان ه ــی، خیابان ه عموم
ــم از اشــجاری  ــی، اشــجار) اع ــار عموم ــا، انه ــات آنه آب و فاضــالب و متعلق
ــرس  ــته و غ ــی کاش ــا عموم ــر و میدان ه ــخاص در معاب ــا اش ــهرداری ی ــه ش ک

نموده انــد(، چمــن کاری، گل کاری و امثــال آن.
ــالش در  ــهرداری، ت ــی ش ــت مال ــهرداری در مدیری ــم ش ــؤولیت  های مه از مس

ــت. ــهرداری اس ــوال ش ــه از ام ــرداری بهین ــت بهره ب حفاظ

مشارکت�مردم�در�مدیریت�مالی�شهرداری�ها
شــهرداری در خدمــت مــردم اســت. بــدون همــکاری و مشــارکت شــهروندان 
در اداره امــور شــهر، شــهرداری موفقیت  هــای چندانــی در دســتیابی بــه اهــداف 
ــار اصلــی  ــا و ازجملــه ایــران، ب خــود نخواهــد داشــت. اکنــون در سراســر دنی
ــان  ــق آن ــن ح ــت و ای ــهروندان اس ــر دوش ش ــهرداری ب ــای ش ــن هزینه  ه تأمی
اســت کــه بــر چگونگــی هزینــه درآمدهــای شــهرداری نظــارت داشــته باشــند. 
ــای  ــه پروژه  ه ــده و هزین ــام ش ــال انج ــل از اعم ــور کام ــهروندان به ط ــر ش اگ
ــوارض  ــا و ع ــر، مالیات ه ــب خاط ــا طی ــند، ب ــته باش ــت داش ــون رضای گوناگ
متعلقــه را پرداخــت خواهنــد کــرد. و در صــورت توجه به مشــارکت شــهروندان، 
در پروژه  هــای منتخــب ماننــد تأمیــن ایمنــی شــهر، حفــظ و نگهــداری فضــای 
ســبز و حتــی مدیریــت شــهری ـ شــهرداری مشــارکت مســتقیم آنــان بهره منــد 

خواهــد شــد.
ــردم از  ــی م ــرورت آگاه ــر ض ــنی ب ــهرداری، به روش ــون ش ــاده 71 قان در م

ــت: ــده اس ــح ش ــهرداری تصری ــی ش ــور مال ــردش ام ــی گ چگونگ
ــا  ــی ت ــار منته ــاه یک ب ــش م ــر ش ــت ه ــف اس ــهرداری مکل ــاده 71 ـ ش “ م
ــه  ــهرداری را ب ــه ش ــد و هزین ــی از درآم ــورت جامع ــد، ص ــاه بع ــم م پانزده



116

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

تصویــب انجمــن شــهر رســاند و بــرای اطــالع عمــوم منتشــر کنــد و ســه نســخه 
از آن را بــه وزارت کشــور ارســال نمایــد و همچنیــن شــهردار مکلــف اســت هــر 
شــش مــاه یــک دفعــه آمــار کلیــه عملیــات انجــام شــده از قبیــل خیابان ســازی 
و ســاختمان عمــارات و ســایر امــور اجتماعــی و بهداشــتی و امثــال آن را بــرای 
اطــالع عمــوم منتشــر نمــوده، نســخه ای از آن را بــه وزارت کشــور بفرســتد".

روشــن اســت کــه آگاهــی مــردم از برنامه  هــای انجــام شــده و مشــاهده بهبودهــا 
و تســهیالت، تضمین کننــده مشــارکت همه جانبــه و ازجملــه مالــی آنهاســت.

ــات  ــف و انتخاب ــون تشــکیالت، وظای ــون شــهرداری و قان ــق قان ــران، طب در ای
شــوراهای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب اول خــرداد 1375، 
نظــارت ســازمان یافته مردمــی بــر شــهرداری از ســوی شــورای اســالمی شــهر 

ــد. ــق می یاب ــابق( تحق ــهر س ــن ش ــن انجم )جایگزی
از میــان وظایفــی کــه قانــون بــرای شــورای اســالمی شــهر برشــمرده، نزدیــک 
ــته از  ــهرداری اســت. آن دس ــی ش ــت مال ــه مدیری ــا در زمین ــوم آن ه ــه یک س ب
بندهــای مــاده 71 قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســالمی 
کشــور و انتخــاب شــهرداران  کــه بــه امــور مالــی شــهرداری مربــوط هســتند از 

ــند: ــر می باش ــرار زی ق
8ـ نظــارت بــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و دارایی  هــای نقــدی، جنســی و 
امــوال منقــول و غیرمنقــول شــهرداری و همچنیــن نظــارت بــر حســاب درآمــد 

و هزینــه آنهــا به گونــه ای کــه ُمخــل جریــان عــادی امــور شــهرداری نباشــد.
ــاه  ــش م ــر ش ــه ه ــهرداری ک ــه ش ــد و هزین ــع درآم ــورت جام ــد ص 10ـ تأیی
ــرای اطــالع عمــوم و  ــه می شــود و انتشــار آن ب ــار توســط شــهرداری تهی یک ب

ــه وزارت کشــور. ــال نســخه ای از آن ب ارس
ــاالنه  ــه س ــق بودج ــه و تفری ــم بودج ــالح و متم ــه، اص ــب بودج 12ـ تصوی
ــت  ــا رعای ــهرداری ب ــه ش ــته ب ــرکت های وابس ــات و ش ــهرداری و مؤسس ش
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آیین نامــه مالــی شــهرداری ها و همچنیــن بودجــه شــورای شــهر.
تبصــره ـ کلیــه درآمدهــای شــهرداری بــه حســاب هایی کــه بــا تأییــد شــورای 
ــه  ــه هزین ــن مربوط ــق قوانی ــز و طب ــود، واری ــاح می ش ــا افتت ــهر در بانک ه ش

خواهــد شــد.
13ـ تصویــب وام  هــای پیشــنهادی شــهرداری پــس از بررســی دقیــق نســبت بــه 

مبلــغ، مــدت و میــزان کارمــزد.
14ـ تصویــب معامــالت و نظــارت بــر آنهــا اعــم از خریدوفــروش و مقاطعــه، 
ــا  ــرد ب ــورت می پذی ــهرداری ص ــهر و ش ــام ش ــه ن ــه ب ــتیجاره ک ــاره و اس اج
ــی و  ــه مال ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ــالح و ب ــه و ص ــن صرف ــر گرفت در نظ

ــهرداری. ــالت ش معام
ــد  ــورا می توان ــهرداری، ش ــور ش ــرفت ام ــریع در پیش ــور تس ــره ـ به منظ تبص
ــا رعایــت آیین نامــه  ــا میــزان معیــن ب ــار تصویــب و انجــام معامــالت را ت اختی

ــد. ــه شــهردار واگــذار نمای معامــالت شــهرداری ب
16ـ تصویــب لوایــح، برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن تغییــر نــوع 
و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــی دولــت کــه از ســوی وزارت 

ــود. ــالم می ش کشــور اع
ــازمان های  ــهرداری و س ــط ش ــده توس ــه ش ــات ارائ ــرخ خدم ــب ن 26ـ تصوی

ــهرداری ها. ــالت ش ــی و معام ــه مال ــت آیین نام ــا رعای ــه آن ب ــته ب وابس
27ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

ــط  ــی توس ــای عموم ــاد و اداره میدان ه ــه ایج ــوط ب ــررات مرب ــع مق 28ـ وض
شــهرداری بــرای خریدوفــروش مایحتــاج عمومــی بــا رعایــت مقــررات موضوع.
از اقدامــات اساســی کــه شــهرداری می توانــد در راه جلــب مشــارکت شــهروندان 
ــه انجــام رســاند،  ــای شــهرداری ب ــد و کاســتن از هزینه  ه ــش درآم ــرای افزای ب

آمــوزش بــه مــردم از کوچــک تــا بــزرگ اســت.



118

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

آیین�نامه�ها�و�مقررات�مالی�شهرداری�ها
ــازمان ها  ــن س ــه ای ــی ک ــبب ویژگی های ــه س ــهرداری ها، ب ــی ش ــت مال مدیری
ــه  ــرای نمون ــی دارد. ب ــدی تفاوت های ــی و تولی ــات بازرگان ــا مؤسس ــد، ب دارن
حســابداری شــهرداری از نــوع حســابداری دولتــی اســت." موضــوع حســابداری 
دولتــی عبــارت اســت از سیســتم حســابداری و نگاهــداری حســاب ها و ثبــت 
ــی  ــه اصل ــهرداری ها. وظیف ــی و ش ــازمان های دولت ــات و س ــات مؤسس عملی
آن هــا تهیــه و تنظیــم اطالعــات مربــوط بــه فعالیت هــای مالــی وزارتخانه هــا و 

مؤسســات دولتــی اســت".
ــن و  ــت قوانی ــه رعای ــف ب ــود موظ ــی خ ــور مال ــام ام ــهرداری ها در انج ش
مقــررات مالــی شــهرداری هســتند. از میــان فصــول نــه گانــه قانــون شــهرداری، 
ــی و  ــه مدیریــت مال ــی«، ب ــا عنــوان »مقــررات اســتخدامی و مال فصــل هفتــم ب

ــت: ــده اس ــون آم ــن قان ــاده 104 ای ــاص دارد. در م ــهرداری اختص اداری ش
ــه ای  ــق آیین نام ــهرداری ها طب ــی ش ــررات مال ــالت و مق ــام معام ــوه انج »نح
خواهــد بــود کــه ظــرف ســه مــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون از طــرف وزارت 
کشــور تهیــه و بــه تصویــب کمیســیون مشــترك مجلســین کشــور برســد. مــادام 
ــوت  ــه ق ــی ب ــی فعل ــررات مال ــب نرســیده، مق ــه تصوی ــور ب ــه مزب ــه آیین نام ک

خــود باقــی اســت«.
آیین نامــه مــورد ا شــاره )مــاده 104 قانــون شــهرداری( در تاریــخ 12 تیــر 1346 
ــن  ــت. ای ــل شهرداری هاس ــالك عم ــز م ــون نی ــید و هم اکن ــب رس ــه تصوی ب

ــت: ــده اس ــمت تشکیل ش ــت قس ــه از هف آیین نام
1ـ امــور معامــالت 2ـ مناقصــه 3ـ انعقــاد پیمــان 4ـ ترتیــب تحویــل5ـ مزایده 6ـ 

ســایر معامالت شــهرداری7ـ مقــررات عمومی.
قســمت آخــر ایــن آیین نامــه، خــود هفــت فصــل دارد کــه عناویــن آن عبــارت 
اســت از بودجــه، درآمدهــا، هزینه هــا، صنــدوق و عملیــات اســتقراضی 
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ــوال. ــی ام ــزی و حسابرس ــابداری، ممی ــهرداری، حس ش
شــهرداری تهــران جــدا از ســایر شــهرداری ها، آیین نامــه معامالتــی جداگانــه ای 
ــادی  ــا حــد زی ــه ت ــن آیین نام ــن 1355 اســت. ای ــه مصــوب 25 فروردی دارد ک
ــن  ــا عناوی ــل ب ــت فص ــت و از هف ــالت شهرداری هاس ــه معام ــابه آیین نام مش
نصــاب معامــالت، مناقصــه، ترتیــب و تحویــل کاال یــا خدمــت مزایــده، تــرك 

ــی تشکیل شــده اســت. ــررات عموم ــده، حــراج و مق ــا مزای مناقصــه ی
ــرار  ــه ق ــی شــهرداری ها ب ــور مال ــه ام ــوط ب برخــی دیگــر از آیین نامه هــای مرب

ند: یر ز
1ـ آیین نامــه ترتیــب ممیــزی و تشــخیص و طــرز وصــول عــوارض )موضــوع 
تبصــره مــاده 2 قانــون نوســازی و عمــران شــهری(، مصــوب یکــم تیــر 1348 

هیــأت وزیــران.
2ـ آیین نامــه اجرایــی مــاده 12 قانــون نوســازی و عمــران شــهری، مصــوب 30 

خــرداد 1349 هیــأت وزیــران.
3ـ آیین نامــه اجرایــی تبصــره 2 مــاده 16 نوســازی و عمــران شــهری، مصــوب 

یکــم تیرمــاه 1348 هیــأت وزیــران.
ــوع  ــالك موض ــای ام ــاط به ــت اقس ــوص پرداخ ــوض مخص ــه قب 4ـ آیین نام
ــاه  ــون نوســازی و عمــران شــهری، مصــوب یکــم تیرم ــاده 20 قان تبصــره 1 م

ــران. ــأت وزی 1348 هی
ــرایط  ــات و ش ــرکت ها و مؤسس ــه ش ــالك ب ــذاری ام ــوه واگ ــه نح 5ـ آیین نام

فســخ قــرارداد مصــوب یکــم تیرمــاه 1348 هیــأت وزیــران.
ــا  ــن و تشــخیص و پرداخــت حــق کســب و پیشــه ی ــه نحــوه تعیی 6ـ آیین نام

ــران. ــر 1348 هیــأت وزی تجــارت، مصــوب یکــم تی
7ـ آیین نامــه اجرایــی مــاده 31 قانــون نوســازی و عمــران شــهری، مصــوب 26 

آبــان 1348 هیــأت وزیــران.
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مفاهیم�اساسی�مدیریت�مالی�شهرداری

حسابداری
حســابداری فــن ثبــت، طبقه بنــدی و تلخیــص فعالیت هــای مالــی یــک مؤسســه 
ــج حاصــل از بررســی  ــول و تفســیر نتای ــه پ ــل ســنجش ب ــب اعــداد قاب در قال

ایــن ارقــام اســت.
اگرچــه تعریــف حســابداری شــهرداری کــه بخشــی از حســابداری دولتی اســت 
ــی  ــه تمام ــد توجــه داشــت ک ــا بای ــاال خــارج نیســت، ام ــف ب از حــدود تعری
ــن و  ــاس قوانی ــر اس ــهرداری ها ب ــی و ش ــازمان های دولت ــی س ــای مال فعالیت ه

ــرد.  ــام می گی ــه آن انج ــوط ب ــای مرب ــررات و آیین نامه ه مق
ــای  ــر مبن ــی ب ــاب های مال ــه صورت حس ــابداری، تهی ــده کار حس ــش عم بخ
ــه  ــدام در آن اســت ک ــن اق ــه ای شــهرداری اســت. ســودمندی ای بودجــه برنام
ــازد  ــادر می س ــهری را ق ــران ش ــاب ها، مدی ــن صورت حس ــیر ای ــل و تفس تحلی
ــه  ــاد منطق ــوب در اقتص ــرات نامطل ــه اث ــی را ک ــه و اضاف ــای پرهزین ـ درآمده
دارنــد ـ حــذف کننــد. از ســوی دیگــر، موجــب توجــه بیشــتری بــه درآمدهایــی 
می شــود کــه به آســانی بــه دســت می آینــد و اثــرات مثبــت اقتصــادی و 

ــد. اجتماعــی دارن

درآمد�و�هزینه
در فرهنــگ حســابداری، هــرگاه در اثــر یــک فعالیــت مالــی، در ســرمایه مؤسســه 
افزایشــی ایجــاد شــود، ایــن افزایــش در ســرمایه مؤسســه کاهشــی پدیــد آیــد، 
ــد،  ــاع دارن ــدف انتف ــه ه ــی ک ــه  های بازرگان ــد. در مؤسس ــه« نامن آن را »هزین
در پایــان دوره مالــی، حســاب های درآمــد و هزینــه کــه بــه حســاب های 
ــد شــد  ــان بســته خواهن ــه حســاب ســود و زی ــا اســمی مرســوم اند ب موقــت ی
ــا در  ــن گــردد. اّم ــژه« مؤسســه تعیی ــت »ارزش وی ــان و درنهای ــا زی ــا ســود ی ت
ــام  ــه ن ــابی ب ــان از حس ــود و زی ــهرداری ها به جــای حســاب س ــابداری ش حس
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ــا  ــازاد« و ی ــن »م ــت و تعیی ــاب های موق ــتن حس ــرای بس ــه« ب ــد و هزین »درآم
»کســر« خالــص اســتفاده می شــود و درآمــد شــهرداری بــرای یــک دوره نســبت 
ــبه و  ــاب محاس ــن حس ــب ای ــان دوره در قال ــده هم ــام ش ــای انج ــه هزینه  ه ب

ــردد. ــخص می گ مش
ــرده  ــف ک ــهرداری ها تعری ــرای ش ــذار ب ــه قانون گ ــی ک ــه وظایف ــه ب ــا توج ب
ــی  ــف مؤسســه  های خدمات ــازمان ها در ردی ــن س ــای ای ــوع فعالیت ه اســت و ن
ــص  ــازاد خال ــن رو م ــوند؛ از ای ــدون ســرمایه محســوب می ش ــی و ب غیرانتفاع
شــهرداری ها در بودجــه مصوبــه ســال پســین به عنــوان مــازاد تخصیــص نیافتــه 

منعکــس خواهــد شــد.

بودجه�برنامه�ای
بودجــه برنامــه ای نوعــی از بودجــه اســت کــه در آن هزینه هــا براســاس 
ــی  ــا فعالیت هــای گوناگــون دســتگاه های اجرای ــا ی ــا و طرح ه ــف برنامه ه وظای
ــرآورد و تنظیــم می گــردد. بودجــه شــهرداری ها در ردیــف بودجــه برنامــه ای  ب
ــه بودجــه  ــته ک ــرر داش ــی شــهرداری ها مق ــه مال ــاده 25 آیین نام ــرا م اســت زی
ــف و  ــای مختل ــف فعالیت ه ــا و وظای ــاس برنامه ه ــر اس ــد ب ــهرداری ها بای ش

هزینــه هــر یــک از آنهــا تنظیــم گــردد.
ــی شــهرداری ها  ــف قانون ــاز، وظای ــد در آغ ــن بودجــه ای بای ــم چنی ــرای تنظی ب
طبقه بنــدی شــوند و ســپس در داخــل هــر طبقــه از وظایــف طبقه بنــدی شــده، 
ــه،  ــر برنام ــب ه ــد. در قال ــخص گردن ــدی و مش ــوط گروه بن ــای مرب برنامه  ه
طرح هــا و یــا فعالیت هایــی وجــود دارنــد کــه هزینــه هــر یــک از آنهــا براســاس 
ــدی  ــداول و بودجه بن ــای مت ــر مبن ــه و ب ــواد بیســت گان ــه و م فصــول چهارگان
ــرآورد  ــد، ب ــالغ می کن ــق شــیوه نامه ای کــه وزارت کشــور در هــر ســال اب و طب
ــف  ــهرداری موظ ــهر، ش ــالمی ش ــورای اس ــتقرار ش ــورت اس ــردد. در ص می گ

اســت بودجــه بــرآورده شــده را بــرای تصویــب بــه شــورا ارائــه کنــد.
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عناویــن طبقه بنــدی عملیــات یــا طبقه بنــدی وظایــف، برنامه هــا و فعالیت هــای 
شــهرداری های ایــران بــه شــرح زیراســت:

100ـ امور اداری شهرداری )شامل 7 برنامه و 28 فعالیت(.
200ـ طراحــی شــهر و خدمــات مهندســی و نظــارت ســاختمانی و شهرســازی 

)شــامل 6 برنامــه و 12 فعالیــت(.
300ـ خیابان سازی و آسفالت )شامل 5 برنامه و 12 فعالیت(.

400ـ خدمات بهداشتی شهری )شامل 4 برنامه و 10 فعالیت(.
ــه و 10  ــامل 3 برنام ــهر )ش ــی ش ــکاری و زیبای ــازی و درخت ــارك س 500ـ پ

ــت(. فعالی
600ـ حفاظت شهر )شامل 6 برنامه و 5 فعالیت(.

700ـ آب، فاضالب، برق و گاز )شامل 5 برنامه و 12 فعالیت(.
800ـ خدمات اجتماعی )شامل 6 برنامه و 19 فعالیت(.

900ـ خدمات تعاونی و خیریه )شامل 4 برنامه و 10 فعالیت(.
ــه 9  ــهرداری ب ــات ش ــف و عملی ــی وظای ــذرد، تمام ــر می گ ــه از نظ چنان ک
طبقــه اصلــی تقســیم شــده اســت. در فهرســت بــاال در شــماره  های قــراردادی 
ــم دوم،  ــه؛ رق ــماره وظیف ــان دهنده ش ــپ نش ــمت چ ــم اول س ــی، رق ــه رقم س
نشــان دهنده شــماره برنامه  هــای داخــل در آن وظیفــه و رقــم ســوم، نشــان دهنده 

ــه اســت. ــای داخــل در آن برنام ــماره فعالیت ه ش

حسابرسی بودجه شهرداری
شــیوه انجــام حسابرســی بودجــه شــهرداری، بــه ایــن ترتیــب اســت کــه در پایان 
ســال مالــی و در پایــان دوره بودجــه، امــور مالــی شــهرداری، حســاب های موقت 
ــه  ــراز افتتاحی ــق ت ــده حســاب های دائمــی را از طری ــدد و مان و دائمــی را می بن
و اختتامیــه نقــل می کنــد. پــس از آن، صورت حســاب های مالــی را تهیــه 
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می کنــد و مراتــب را بــرای تصویــب تفریــق بودجــه تــا آخــر اردیبهشــت مــاه 
ســال بعــد بــه شــورای اســالمی شــهر گــزارش می دهــد. شــورای اســالمی شــهر 
موظــف اســت تــا آخــر خــرداد مــاه بــه صورت حســاب های مالــی شــهرداری 
ــخه ای از  ــت نس ــف اس ــهرداری مکل ــدام، ش ــن اق ــار ای ــد. در کن ــیدگی کن رس
تفریــق بودجــه را بیشــینه تــا 15 روز پــس از تصویــب توســط فرمانــداری بــه 
وزارت کشــور ارســال دارد. مــاده 44 آیین نامــه مالــی شــهرداری ها رســیدگی و 
ممیــزی حســاب شــهرداری ها را در ســه مرحلــه بــه شــرح زیــر مقــرر داشــته 

اســت:
“مــاده44: رســیدگی و ممیــزی حســاب شــهرداری ها در ســه مرحلــه بــه شــرح 

زیــر انجــام خواهــد گردیــد:
الــف: حسابرســی به وســیله شــهرداری قبــل و بعــد از خــرج به وســیله کارکنــان 
ــته  ــابداری داش ــی و حس ــور مال ــی در ام ــات کاف ــه اطالع ــهرداری ک ــت ش ثاب

باشــند.
ب:حسابرســی به وســیله حسابرســان وزارت کشــور انجــام می گیــرد و در 
ــان  ــود حسابرس ــد از وج ــهر می توان ــن ش ــابرس، انجم ــتن حس ــورت نداش ص
ــن  ــه در ای ــد ک ــتفاده نمای ــمی دادگســتری اس ــان رس ــا کارشناس قســم خورده ی
ــان  ــزارش حسابرس ــه گ ــد نتیج ــهرداری مکلف ان ــهر و ش ــن ش ــورت انجم ص

ــد. ــال دارن ــه وزارت کشــور ارس ــور را ب مذک
ج: رســیدگی نهایــی به وســیله انجمــن شــهر از طریــق بررســی گــزارش مالــی 

و گــزارش حسابرســان مذکــور در بنــد ب مــاده فــوق.
ــه  ــت ک ــتور کاری اس ــق دس ــهرداری طب ــی ش ــام حسابرس ــرز انج ــره: ط تبص

ــرد." ــد ک ــالغ خواه ــهرداری ها اب ــه ش ــم و ب ــور تنظی وزارت کش
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طبقه�بندی�درآمدهای�شهرداری
 در بودجــه برنامــه ای شــهرداری ها، درآمــد و منبــع مالــی را بــه 9 طبقــه تقســیم 
ــدی  ــن طبقه بن ــع را شــامل می شــود. عناوی ــج منب ــه، پن شــده اســت و هــر طبق

درآمــد شــهرداری ها و شــماره قــراردادی آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
10ـ سهمیه شهرداری از پرداخت وزارت کشور.

20ـ عوارض توأم با مالیات وصولی در محل.
30ـ عوارض بر ساختمان ها و اراضی.

40ـ عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل.
50ـ عوارض بر پروانه ها، کسب و فروش و تفریحات.

60ـ درآمد حاصل از فروش و درآمدهای وصولی در مقابل خدمات.
70ـ درآمد تأسیسات شهرداری و جرایم و تخلفات.

80ـ درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری.
ــا و وام هــا و اســتفاده از موجودی  هــای نقــدی و  90ـ کمــک بالعــوض و هدای

ــل. ــای قب ــای دوره  ه موجودی  ه
ــم  ــت: رق ــی اس ــای در رقم ــراردادی درآمد  ه ــماره  های ق ــاال، ش ــت ب در فهرس
ــر  ــپ بیانگ ــمت چ ــم س ــه و رق ــماره طبق ــان دهنده ش ــپ نش ــمت چ اول س

ــه اســت ــع داخــل در هــر طبق شــماره منب

طبقه�بندی�هزینه��های�شهرداری
هزینه  هــای شــهرداری های کشــور بــه چهــار فصــل و 20 مــاده تقســیم شــده اند. 
هــر فصــل شــامل چنــد مــاده و هــر مــاده مشــتمل بــر چنــد جــزء اســت. عناوین 
فصــول و مــواد هزینه  هــای شــهرداری و شــماره  های قــراردادی آنهــا بــه شــرح 

ــت: زیر اس
1000ـ فصل اول: هزینه  های پرسنلی
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1010ـ ماده1: حقوق دستمزد
1020ـ ماده: مزایا و کمک ها

2000ـ فصل دوم: هزینه  های اداری
30ـ20ـ ماده3: هزینه سفر، مأموریت، حمل ونقل و ارتباطات

40ـ20ـ ماده4: اجاره و کرایه
50ـ20ـ ماده5: خدمات قراردادی اداری و جاری

   60ـ20ـ ماده6: سوخت،آب و برق
70ـ20ـ ماده 7: مواد و لوازم مصرف نشدنی

80ـ20ـ ماده8: هزینه  های پیش بینی نشده
3000ـ فصل سوم: هزینه  های سرمایه ای

3090ـ ماده9: مطالعه برای ایجاد ساختمان و تأسیسات
3100ـ ماده10: خرید ساختمان، زمین ،حقوق انتفاعی

3110ـ ماده11: ساختمان
3120ـ ماده12: ماشین آالت و تجهیزات عمده
3130ـ ماده13: سایر کاالهای مصرف نشدنی

3140ـ ماده14:خرید مصالح و لوازم ساختمانی و تأسیساتی
3150ـ ماده15: وام و مشارکت در سرمایه، بخش خصوصی و عمومی

4000ـ فصل چهارم: پرداخت  های انتقالی
4160ـ ماده16: کمک و اعانه و پرداخت  های دیگر بخش عمومی

4170ـ ماده17: کمک و اعانه بخش خصوصی
4180ـ ماده18: بازپرداخت وام و پرداخت بهره وام ها
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4190ـ ماده19: پرداخت  های انتقالی به کارکنان
4200ـ ماده20: دیون

 شــماره  های قــراردادی جــدول بــاال چهــار رقمــی اســت. رقــم نخســت ســمت 
چــپ نشــان دهندۀ شــمارۀ فصــل، رقــم دوم و ســوم، نشــان دهندۀ شــمارۀ مــاده 
و رقــم چهــارم یــا نخســتین رقــم ســمت راســت، شــمارۀ جــزء از مــاده و فصــل 

مربوطــه را مشــخص می ســازد.

پرداخت�هزینه�ها�در�شهرداری
ــه و ایجــاد  ــی شــهرداری ها، اصــل تحقــق هزین براســاس مــاده33 آیین نامــه مال

تعهــد و مراحــل پرداخــت هزینــه، این گونــه بیــان شــده اســت:
ــه گانه  ــل س ــی مراح ــتلزم ط ــهرداری مس ــا در ش ــت هزینه ه ــاده33: پرداخ “م

ــر اســت: زی
ــق  ــررات جــاری و تحق ــارات مصــوب مق ــد در حــدود اعتب ــف: ایجــاد تعه ال
یافتــن تعهــد، بــه ایــن صــورت کــه کار و خدمتــی انجــام یــا اموالــی بــه تصــرف 
شــهرداری درآمــده و بدین وســیله دینــی بــرای شــهرداری ایجــاد شــده باشــد.

ب: تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج: صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته.

تبصــره: ایجــاد تعهــد تشــخیص و صــدور حوالــه بــه شــرح فــوق در صالحیــت 
شــهردار یــا کســانی اســت کــه از طــرف شــهردار به طــور کتبــی و منجز،اختیارات 

الزم بــه آنهــا تفویــض می شــود”.. 

تنخواه�گردان
ــوب  ــارات مص ــل اعتب ــه از مح ــی ک ــت از وجوه ــارت اس ــردان،" عب تنخواه گ
ــار  ــاب در اختی ــب حس ــرف صاح ــاری از ط ــای ج ــت هزینه  ه ــرای پرداخ ب
ــج کــه هزینه هــای  ــا به تدری ــرد ت ــرار می گی ــوط ق ــا واحده  هــای مرب ــوران ی مأم
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ــا مجــدداً معــادل  مربوطــه انجــام می شــود اســناد هزینــه تحویــل داده شــوند ت
همــان اســناد وجــه دریافــت دارنــد."

ــردان  ــوع تنخواه گ ــه ن ــت س ــکان پرداخ ــهرداری ها ام ــول در ش ــور معم به ط
ــد: ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــر ض زی

1ـ تنخواه گردان حسابداری.
2ـ تنخواه گردان پرداخت.

3ـ تنخواه گردان مناطق و واحدهای اجرایی.
9ـ11ـ7ـ اسناد و دفاتر مورد عمل و امور مالی شهرداری ها

 اســناد و دفاتــر مــورد عمــل در امــور مالــی شــهرداری ها بــه دو بخــش اداری 
ــد: ــیم می گردن ــی تقس و مال

ــررات  ــل مق ــت کام ــور رعای ــه به منظ ــتند ک ــنادی هس ــناد اداری، اس ــف: اس ال
و به موجــب قانــون تهیــه می گردنــد و به عنــوان اســناد مثبتــه، در موقــع 
ــد از: اجــازۀ خــروج  ــن اســناد عبارتن ــل اســتناد هســتند. ای تســجیل اســناد قاب
ــۀ  ــار، حوال ــض انب ــد، قب ــرگ درخواســت خری ــار، ب ــن اعتب ) تشــخیص(، تأمی
انبــار، صورت جلســۀ تحویــل کاال و یــا انجــام خدمــت، فاکتــور فروشــندۀ کاال 
یــا انجــام خدمــت، لیســت حقــوق و دســتمزد کارگــران و کارمنــدان، اســتعالم 
ــۀ وجــه، درخواســت وجــه، ســند  بهــای فیــش بانکی،پیــش آگهی،چــک، حوال
هزینــه تنظیمــی، احــکام مأموریــت،کارت کارگزینــی، الشــۀ اســناد پرداختــی و 
ــادره  ــای ص ــتور کار  ه ــون و دس ــب قان ــه به موج ــندی ک ــر س ــی ه ــور کل به ط

قابــل اســتناد باشــد.
ب: اســناد و دفاتــر حســابداری بــرای ثبــت و طبقه بنــدی و تلخیــص فعالیت هــا، 
ــرار  ــل ق ــورد عم ــوند و م ــداری می ش ــهرداری نگه ــی ش ــای مال در واحد  ه
ــر صــدور  ــرگ حســابداری، دفت ــد از: ب ــر عبارتن ــناد و دفات ــن اس ــد. ای می گیرن
برگــه، دفتــر روزنامــه، دفتــر کل، دفاتــر معیــن، تــراز عملیــات )تــراز آزمایشــی(، 

صورت حســاب ها یــا گزارش  هــای مالــی.
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گزارش�مالی
ــم  ــه و تنظی ــی، تهی ــت مال ــف مدیری ــی ترین وظای ــن و اساس ــی از مهم تری  یک
ــوم  ــران و عم ــی مدی ــرای آگاه ــا ب ــن گزارش ه ــت. ای ــی اس ــای مال گزارش  ه
ــب  ــهرداری به موج ــط ش ــده توس ــام ش ــای انج ــی فعالیت ه ــردم از چگونگ م
ــاه1333  ــر م ــون شــهرداری ها، مصــوب تی ــادۀ71 قان ــون منتشــر می گردند.م قان
ــاه  ــا پانزدهــم م ــار منتهــی ت مقــرر داشــته کــه شــهرداری هــر شــش مــاه یک ب
بعد،صــورت جامعــی از درآمــد و هزینــه شــهرداری را کــه بــه تصویــب انجمــن 
شــهر رســیده بــرای آگاهــی شــهروندان منتشــر کنــد و ســه نســخه از آن را بــه 

وزارت کشــور ارســال کنــد.
انتشار این گزارش ها دارای سودمندی های زیر است:

“1 ـ کسب نظر و تبادل اطالعات مالی بین شهرداری های کشور. 
ــا - 	 ــای وام و ی ــور اعط ــهرداری ها به منظ ــی ش ــه مال ــدرت و بنی ــن ق تعیی

ــت. کمــک بالعــوض دول
ــاد - 	 ــوء در اقتص ــرات س ــه اث ــد ک ــای زای ــا هزینه  ه ــوارض و ی ــذف ع ح

ــد. ــته باش ــی( داش ــع داخل ــعۀ صنای ــی کشــور )رواج صــادرات و توس عموم
تأیید بر صحت عمل و کاردانی مأموران شهرداری. - 	
ایجاد راه حل های مناسب برای خودکفایی شهرداری ها. - 	
آگاهی در پیشرفت برنامه  های زمان بندی شده - 	
تعییــن - 	 به منظــور  مدیــران  بــرای  اطالعــات الزم و درســت  ارائــه 

ــت پیشــبرد  ــع موجــود در جه ــره وری از مناب ــده و به خط مشــی  های آین
ــهرداری ".  ــداف ش اه

  مدیــران شــهری بایــد ایــن نکتــه مهــم را مدنظــر داشــته باشــند کــه انتشــار بــه 
هنــگام گزارش  هــای مالــی، ســبب تشــویق و ترغیــب شــهروندان بــه پرداخــت 

عــوارض متعلقــه خواهــد شــد. 
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ــرف  ــی از ط ــان دورۀ مال ــه در پای ــی ک ــاب های مال ــا و صورت حس گزارش ه
ــوند :  ــیم می ش ــش تقس ــه دو بخ ــد و ب ــر می گردن ــهرداری ها منتش ش

الف : گزارش  های اصلی شامل : 
صورت درآمد و هزینه 	 
صورت مازاد 	 
صورت ترازنامه 	 
صورت تفریق بودجه 	 

ب : گزارش  های فرعی شامل :
 ـ صورت وضعیت صندوق

 ـ صورت  های مقایسه ی فعالیت های مالی
�مبانی�مدیریت�اداری�شهرداری�

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــازمان در دس ــت س ــن موفقی ــی تضمی ــوازم اساس ــی از ل یک
خــود، اداره ی بهینــه ی امــور داخلــی اســت. اگــر ســازمانی نتوانــد اداره ی امــور 
خــود را ســامان دهــد، در انجــام وظایفــش چنــدان موفــق نخواهــد بــود. از ایــن 
ــی  ــور داخل ــت اداره ی ام ــر اهمی ــازمان، ب ــت و س ــم مدیری رو، متخصصــان عل
ــت ســازمان  ــی و موفقی ــد و آن را عنصــری مهــم در پویای ــد دارن ســازمان تأکی

ــمارند.  ــر می ش ب
ــد  ــت شــهری نیازمن ــرای مدیری ــم ب ــک ســازمان ه ــوان ی ــز به عن شــهرداری نی
ــت  ــی مدیری ــری اصل ــح اســت. جهت گی ــت اداری صحی برخــورداری از مدیری
اداری، توجــه بــه آمــوزش، و هدایــت و تأمیــن نیــروی ســازمان اســت. روشــن 
ــه  ــتیابی ب ــل دس ــن عام ــازمانی، مهم تری ــر س ــانی در ه ــروی انس ــه نی ــت ک اس
ــص  ــد و تخص ــزه، عه ــان، انگی ــه کارکن ــر چ ــود. ه ــوب می ش ــداف محس اه
ــتری  ــره ی بیش ــان به ــالش آن ــه از ت ــازمان و جامع ــند، س ــته باش ــتری داش بیش
خواهنــد بــرد. اهمیــت نیــروی انســانی در ســازمان های امــروز در حــدی اســت 
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کــه بــه آن هــا »ســرمایه انســانی«1 گفتــه می شــود کــه اهمیتــی بــه مراتــب بیشــتر 
ــد.  ــی دارن از ســرمایه اقتصــادی و ســرمایه تجهیزات

تعریف 
ــک ســازمان  ــران ی ــه مدی ــه ب ــه ای اســت ک ــا وظیف ــت ی ــت اداری، فعالی مدیری
ــن  ــه بهتری ــانی ، ب ــع انس ــژه مناب ــازمان ، به وی ــع س ــا از مناب ــد ت ــک می کن کم

ــق اســتفاده شــود.  طری

اهداف�
ــا  ــمرد ، ام ــت اداری برش ــرای مدیری ــوان ب ــددی را می ت ــداف متع ــه اه اگرچ

ــتند :  ــدی هس ــل طبقه بن ــر، قاب ــته زی ــه دس ــه س ــا ب ــه ی آنه هم
تأمیــن نیــروی انســانی ســازمان  کــه در ســرلوحه ی امــور اداری - 	

شــهرداری قــرار دارد 
اجــرای تدابیــر خدمتــی نیــروی انســانی، ماننــد انتقــال و ترفیــع، تنــزل - 	

ــم  ــان، تنظی ــوزش آن ــان، آم ــت کارکن ــت و کیفی ــیابی کمی ــه، ارزش رتب
ــت و  ــاه و بهداش ــور رف ــهرداری، ام ــازمان ش ــا س ــدان ب ــط کارمن رواب

ــتخدامی. ــوابق اس ــداری س نگاه
کاهــش نیــروی انســانی؛ گاهــی بــر اثــر مقتضیــات پیش آمــده، - 	

شــهرداری بایــد از تعــداد نیروهــای انســانی خــود بکاهــد.
گردش امور داخلی سازمان. - 	

وظایف�
وظایف اصلی مدیریت اداری به شرح زیرند : 

برنامه ریــزی نیــروی انســانی یعنــی، بــرآورد تعــداد و نــوع مســتخدمانی - 	
ــای الزم  ــه ی طرح  ه ــز تهی ــاز دارد و نی ــده نی ــازمان در آین ــک س ــه ی ک

بــرای برخــورد بــا ایــن نیازهــا.

1- - Human Capital
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کارمند یابی، برای مشاغل جدید شهرداری. - 	
انتخــاب و اســتخدام نیــروی انســانی جدیــد و بــه کار گمــاردن آن هــا - 	

کــه در شــغل مناســبی کــه اســتعداد و تخصــص آن را دارنــد. 
طبقه بندی مشاغل و تعیین حقوق و دستمزد. - 	
آموزش کارکنان.- 	
ارزشیابی کمیت و کیفیت کار. - 	
مراقبت از سالمتی، رفاه و ایمنی نیروی انسانی. - 	
انتقال و ترفیع کارکنان. - 	
تعیین ساعات کار و استفاده از مرخصی ها. - 	
اجرای تدابیر انضباطی و تنبیهات اداری. - 		
انفصال خدمت کارکنان خاطی. - 		
انجام امور دبیرخانه، بایگانی و ماشین نویسی. - 		

عناصر�کارگزینی
ــب و  ــانی مناس ــروی انس ــن نی ــهرداری، تأمی ــور اداری ش ــه ام ــن وظیف مهم تری
کارآمــد، نگهــداری و کســب بیشــترین بهــره وری از آنهاســت. روشــن اســت کــه 
ســوای ســاختمان و ملزومــات اداری ، عامــل حیاتــی شــهرداری، نیــروی انســانی 

اســت. از ایــن رو شــهردار بایــد توجــه ویــژه ای بــه ایــن امــر داشــته باشــد. 
ــهرداری  ــانی در ش ــروی انس ــظ نی ــرای حف ــه ب ــی ک ــول، اقدام های ــور معم به ط
ــه عهــده کارگزینــی اســت. هــر شــهرداری بایــد روش هــا  صــورت می گیــرد ب
ــه  ــاده و مختصــر تهی ــتور کار س ــی را به صــورت دس ــم کارگزین ــررات مه و مق

کــرده و در اختیــار کارکنــان و مدیــران شــهرداری قــرار دهــد. 
برای ایجاد نظام مناسب کارگزینی، باید اقدامات زیر انجام گیرد:

ــا بهره گیــری  ــه بیشــترین کارایــی ب ــرای دســتیابی ب ــان ب 1ـ تنظیــم امــور کارکن
از ابزارهــای انتقــال، ترفیــع و تنــزل مقــام.
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2ـ سنجش و اندازه گیری کارایی و انجام کار یا کارسنجی
 3ـ برقراری برنامه  های آموزش ضمن خدمت

4ـ تعیین روش معین برای روابط کارکنان 
ــررات  ــاعات کاری، مق ــورد س ــق در م ــوط مشــی جــدی و دقی ــن خط 5ـ تعیی

ــان  ــت کارکن ــی و آمدورف مرخص
ــاب  ــور و غی ــاس حض ــر اس ــوق ب ــت حق ــت فهرس ــی صح ــد و گواه 6ـ تأکی

ــت. ــورد پرداخ ــان در دوره م کارکن
7ـ طرح و اجرای برنامه  های بهداشتی، ایمنی و رفاهی برای کارکنان 

8ـ ایجاد روش مناسب برای دریافت شکایات و نظریات کارکنان 
ازآنجــا کــه ایجــاد اداره کارگزینــی بــه حجــم فعالیت هــای ســازمان شــهرداری 
ــی در  ــن تشــکیالتی هســتند ول ــزرگ دارای چنی بســتگی دارد شــهرداری های ب
ــی منظــور نشــده  ســازمان بیشــتر شــهرداری های کوچــک عمــاًل اداره کارگزین
اســت. زیــرا امــور اســتخدامی آنــان در آن حــد نیســت کــه مســتلزم برقــراری 

ــد.  ــهرداری هایی باش ــان ش ــی در چن اداره کارگزین
تابلوی�شماره�6

امور�استخدامی�شهرداری�توکیو
بیشتر�کارکنان�از�طریق�آزمون�عمومی�استخدام�می�شوند. کمیسیون�پرسنلی�وظیفه�استخدام�کارکنان�شهری�
،�برگزاری�امتحان�مربوط�به�ارتقای�کارکنان،�پیشنهاد�حقوق�و�دستمزد�آنها،�بررسی�در�جهت�حصول�از�عدالت�

در�امور�پرسنلی�را�بر�عهده دارد. 
شهرداری�توکیو�از�استخدام�معلوالن�نیز�حمایت�می�کند�و�اکنون��2/6درصد�از�کارکنان�این�شهرداری�را�

معلوالن�تشکیل�می�دهد�

 انضباط�اداری�
ــد.  ــاط اداری می گوین ــررات کار، انضب ــت مق ــب و رعای ــظ نظــم و ترتی ــه حف ب
ــاط  ــان شــهرداری، رعایــت اصــول انضب ــه کارکن ــرای حفــظ و تقویــت روحی ب
ــم در  ــل و ه ــم در داخ ــد ه ــهرداری موظف ان ــان ش ــت. کارکن اداری الزم اس
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خــارج از محیــط ســازمان شــهرداری، اصــول و مبانــی انضبــاط را رعایــت کننــد؛ 
زیــرا رفتــار یــک کارمنــد نمایــان گــر انضبــاط ســازمانی اســت. از ایــن رو در 
هــر شــهرداری یک رشــته مقــررات انضباطــی تعییــن و اجــرا می شــود تــا ایــن 
اطمینــان بــه دســت آیــد کــه همــه کارکنــان بــرای اجــرای مقــررات و نیــل بــه 

ــد.  ــام می دهن ــی را انج ــش کاف ــالش و کوش ــهرداری ت ــای ش هدف  ه
مراعــات انضبــاط در شــهرداری بایــد بــه شــیوه ای هماهنــگ، عادالنــه و 
ــالح  ــی، اص ــر انضباط ــاذ تدابی ــراد از اتخ ــه م ــود. البت ــال ش ــر دنب انعطاف پذی

ــت. ــهرداری اس ــازمان ش ــویق در س ــه و تش ــل تنبی ــت اص ــد و رعای کارمن
تدابیــر انضباطــی هنگامــی مؤثرنــد کــه فقــط کار خطــای کارمنــدان شــهرداری را 
محکــوم کننــد، نــه این کــه بــه شــخصیت و حیثیــت آن هــا صدمــه بزننــد، زیــرا 
ممکــن اســت کارمنــد شــهرداری فــرد بســیار خــوب و درســتکار باشــد، امــا بــه 

علــت غفلــت، دچــار خطا  هــای اداری گــردد. 
ــرورت پیــدا می کنــد.  ــوارد گوناگــون ض ــررات انضباطــی در م اجــرای مق

مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از :
ــایی هایی  ــان دادن نارس ــه و نش ــف مربوط ــه وظای ــد ب ــه کارمن ــدم توج “ 1ـ ع

ــی. ــی، بی دقت ــی، تنبل ــد بی توجه مانن
2ـ عدم کارایی و فقدان راندمان کاری 

3ـ عدم از اطاعت مافوق که شامل تخلف از قانون و مقررات می باشد 
4ـ نداشتن عالقه به انجام وظیفه و وجدان کار و ایمان به خدمت 

ــوه و  ــول رش ــران، قب ــال دیگ ــد خــوردن م ــی مانن ــف از اصــول اخالق 5ـ تخل
ــدی. "  ــور عم ــون به ط ــرای قان ــدم اج ع

کارمنــدان شــهرداری از نظــر انــواع خطا هــا و مجــازات اداری تابــع مفــاد مــاده 
59 اســتخدام کشــوری اند. طبــق ایــن مــاده روش هــای انضباطــی رســمی بــرای 

اعمــال انــواع تنبیهــات و مجازات هــای اداری چنیــن اســت : 
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“ 1ـ توبیخ کتبی یا درج در پرونده خدمتی کارمند
ــک  ــوم، از ی ــا یک س ــتخدم ت ــه مس ــای ماهان ــوق و فوق العاده ه ــر حق 2ـ کس

تــا ســه مــاه. 
ــک  ــوم، از ی ــا یک س ــتخدم ت ــه مس ــای ماهان ــوق و فوق العاده ه ــر حق 3ـ کس

تــا شــش مــاه. 
4ـ برکناری از خدمت از سه ماه تا یکسال

5ـ انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
6ـ اخراج از خدمت شهرداری 

7ـ انفصال دایم از خدمت دولت. “
تابلو�شماره�7

ازآنجا�که�یکی�از�مهم�ترین�موارد�مربوط�به�رعایت�انضباط،�داشتن�نظم�در�ساعات�حضور�و�غیاب�کارکنان�
است. باید�مقررات�مربوط�به�وقت�اداری،�ساعت�ورود،�ساعت�خروج،�مقررات�مربوط�به�مرخصی�استخدامی،�

مرخصی�استعالجی�به�دقت�از�طریق�دستور�کارهای�مخصوص�)آیین�نامه مرخصی�ها،�موضوع�مواد��48�،�47و��49
قانون�استخدام�کشوری(�به�آگاهی�کارکنان�شهرداری�برسد�و�مدیران�مربوط،�به�رعایت�آن�نظارت�کنند��

آموزش�کارکنان�شهرداری
شــهرداری ها چــه بــزرگ باشــند و چــه کوچــک، نبایــد وظیفــه مهــم خــود را 
ــد. اهمیــت آمــوزش  ــان شــهرداری نادیــده بگیرن در گســترش اطالعــات کارکن
نیــروی انســانی، همــواره مــورد تأکیــد کارشناســان علــم مدیریــت قــرار داشــته 

اســت. 
هــدف از آمــوزش کارکنــان ایــن اســت کــه کیفیــت انجــام وظایــف محولــه هــر 
یــک از آنــان بــه میزانــی مناســب بهبــود یابــد. آمــوزش بــرای نیــروی انســانی، 
فرصتــی فراهــم مــی آورد تــا در پرتــو آن مهــارت، اســتعداد و توانایــی خویش را 
گســترش دهــد. روشــن اســت کــه بــا گســترش اطالعــات کارکنــان شــهرداری 

ــان آمادگــی قبــول مســؤولیت  های بیشــتر و بزرگ تــر را خواهنــد داشــت.  آن
مهم ترین اهداف در آموزش کارکنان شهرداری عبارتند از:
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ــا  ــد آن مهارت ه ــه فاق ــی ک ــرای کارمندان ــاص ب ــای خ ــن مهارت  ه “ 1ـ تأمی
ــار و آمــوزش  ــا رفت هســتند. ایــن مهارت هــا ممکــن اســت آمــوزش روش و ی
طــرز کار بــا یــک وســیله یــا دســتگاه باشــد. مثــاًل چگونگــی مصاحبــه بــا یــک 

متقاضــی کار بــرای اینکــه حداکثــر اطالعــات از متقاضیــان بــه دســت آیــد.
2ـ تأمیــن اطالعــات الزم مربــوط بــه کارکنــان )بــرای نمونــه آموزش  هــای الزم 

بــه آتش نشــانان بــرای انجــام صحیــح وظایــف خــود( 
ــرای اجــرای وظیفه  هــای خــاص، آمــوزش  3ـ الزم اســت شــیوه و روش کار ب
ــا  ــته باشــد ت ــد روش مخصــوص داش ــاختمان بای ــازرس س ــاًل ب داده شــود. مث
بتوانــد همــکاری مــردم را بــرای رعایــت مقــررات و ضوابــط ســاختمان جلــب 

کنــد. 
4ـ کارمنــدی کــه بــرای احــراز مقام  هــای باالتــر و یــا انتقــال بــه پســت دیگــر 
در نظــر گرفتــه می شــود، بایــد بــرای احــراز آن مقــام و شــغل و انجــام وظایــف 

مربوطــه آمــوزش ببینــد. 
ــه  ــا ب ــه آن هدف ه ــیدن ب ــرز کار رس ــازمان و ط ــی س ــای کل ــد هدف  ه 5ـ بای
ــه در  ــد طــرز کار و هــدف ســازمانی ک ــا او بدان ــوزش داده شــود ت ــد آم کارمن
آن کار می کنــد چیســت. داشــتن اطالعــات کامــل از هــدف و وظایــف و طــرز 
کار ســازمان و یــا قســمت مربــوط ممکــن اســت مســتقیمًا بــه کار کارمنــد و یــا 
کارگــر ارتباطــی نداشــته باشــد، ولــی در ایجــاد یــک روحیــه وظیفه شناســی و 

عالقــه بــه شــهرداری اثــر عمیقــی دارد. "
مــاده 28 آیین نامــه اســتخدامی شــهرداری های کشــور تصریــح کــرده اســت کــه 
"وزارت کشــور )ســازمان شــهرداری ها و دهیاری  هــای کشــور( مکلــف اســت 
ــات  ــردن ســطح معلوم ــاال ب ــون شــهرداری به منظــور ب ــاده 62 قان در اجــرای م
فنــی و تخصصــی کارکنــان موجــود موردنیــاز شــهرداری ها زمینه  هــای آمــوزش 
پیــش از خدمــت و ضمــن خدمــت داوطلبــان اســتخدام شــاغلین را بــه طــرق 
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مقتضــی و در صــورت نیــاز بــا ایجــاد مراکــز آموزشــی، فراهــم آورد". 

ارزشیابی
ــی از  ــان و آگاه ــت کار کارکن ــت و کیفی ــناخت کمی ــرای ش ــد ب ــت بای مدیری
ــان را  ــای اداری کارکن ــازمان، رفتاره ــانی س ــروی انس ــرد نی ــی عملک چگونگ
ارزشــیابی کنــد. زیــرا بــدون انجــام ارزشــیابی، شــناخت نــکات منفــی و تــالش 
ــت  ــکات مثب ــت ن ــن تقوی ــا و همچنی ــردن آنه ــان ب ــا از می ــتن و ی ــرای کاس ب

ــدارد.  ــازمان وجــود ن س
سودمندی های که برای ارزشیابی می شمارند، به شرح زیر است:

“ 1ـ کارمنــدان آگاه می شــوند کــه مدیریــت از آنهــا چــه انتظاراتــی دارد و خــود 
آن هــا تــا چــه میــزان پاســخ گوی ایــن انتظــارات بوده انــد. 

2ـ کسانی که کار خوب انجام می دهند، ارزش کار آن ها شناخته می شود. 
ــی را  ــور اجرای ــف ام ــاط ضع ــد نق ــق می توانن ــن طری ــتان از ای 3ـ سرپرس

ــد.  ــی کنن ــا چاره اندیش ــاختن آن ه ــرف س ــرای برط ــند و ب بشناس
4ـ نوع و میزان آموزشی که باید به کارکنان داده شود، شناخته می شود. 

ــزان کارایــی آن هــا  5ـ یــک ســابقه دایمــی از چگونگــی وضــع کارمنــدان و می
ــود.  ــم می ش فراه

ــه  ــوط ب ــور مرب ــایر ام ــا و س ــات ، انتقال ه ــعات ، انتصاب ــرای دادن ترفی 6ـ ب
ــرار دارد. ــت ق ــار مدیری ــبی در اختی ــار مناس ــدان، عی کارمن

ــود  ــاغل موج ــدی مش ــف و طبقه بن ــرح وظای ــت ش ــت و دق ــزان صح 7ـ می
روشــن می شــود. 

ــد  ــراد جدی ــان انتخــاب و اســتخدام اف ــزان دقــت و حســن اجــرای جری 8ـ می
ــود.  ــن می ش تعیی

9ـ درجه مطلوبیت استانداردهای اجرای عملیات تعیین می شود. 
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10ـ علت دادن ترفیع یا ندادن ترفیع به کارمندان توجیه می شود.”
ــد  ــیابی می توان ــب ارزش ــام مناس ــک نظ ــرای ی ــرای اج ــهرداری ب ــت ش مدیری

ــد: ــر را انجــام ده ــات زی اقدام
“ 1ـ سرپرســتان و مدیــران بایــد در مــورد ارزیابــی کــردن کار کارمنــدان آموزش 

کافــی را دریافــت کنند. 
ــا کاری  ــر اســاس کاری کــه انجــام می دهــد در مقایســه ب 2ـ کارمنــد را بایــد ب

ــرد.  ــیابی ک ــد، ارزش ــدان هم ســطح انجــام می دهن ــایر کارمن ــه س ک
ــتند  ــل، مس ــا دالی ــام داده ب ــه انج ــی را ک ــد قضاوت ــوط بای ــت مرب 3ـ سرپرس

ــد. ــان نمای ــیابی را بی ــاز ارزش ــی آغ ــد و چگونگ نمای
4ـ بــه کارمنــد بایــد فرصــت داده شــود در مــورد ارزیابــی کــه از کار او شــده بــا 

رئیــس خــود مذاکــره نماید."

انتقال�و�ترفیع�کارکنان�شهرداری

انتقال
ــا توجــه بــه شــرایط،  اســتخدام، امــری ثابــت و بــدون تحــرك نیســت. بایــد ب
افــراد از شــغلی بــه شــغل دیگــر انتقــال یابنــد. اگــر جابجایــی فــرد از شــغلی 
ــه شــغل دیگــر تغییــری در میــزان کار و مســؤولیت های او ندهــد و متضمــن  ب

ــد.  ــال می گوین ــد، آن را انتق ــا نباش ــوق و مزای ــش حق افزای
اهدافی را که در انتقال کارکنان موردنظر است به شرح زیر است: 

ــارت بیشــتر وی  ــی و مه ــوان از کارای ــه بت ــد در شــغلی ک “ 1ـ جــا دادن کارمن
اســتفاده نمــود.

2ـ آشــنا کــردن کارکنــان بــا مشــاغل مختلــف، به طــوری کــه بتــوان از آنهــا در 
مشــاغل باالتــر و پــر مســؤولیت تر اســتفاده نمــود.

ــال  ــق انتق ــان، از طری ــروی کارکن ــی از ســازمان و نی ــر کارای 3ـ حصــول حداکث
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ــا بیشــتر اســت. ــزان کار آن ه ــه می ــه قســمت هایی ک ــدان ب کارمن
4ـ جلوگیــری از برخــورد و ایجــاد ناراحتــی در هنــگام بــروز درگیــری از لحــاظ 

مالحظه  هــای شــخصی بیــن یــک کارمنــد و رئیــس او.
ــات  ــوان از خدم ــه می ت ــاغلی ک ــمند در مش ــدان ارزش ــن کارمن ــکار گرفت 5ـ ب

ــه دســت آورد.”  ــا بهــره بیشــتری ب آنه

ترفیع�
اگــر کارمنــدی بــه شــغل باالتــر بــرود کــه متضمــن انجــام وظایــف مشــکل تر 
در ســطحی باالتــر باشــد و نســبت بــه شــغل قبلــی مســؤولیت بیشــتری داشــته 
ــا در  ــاس ترین کاره ــن و حس ــع از مهم تری ــت. ترفی ــه اس ــع یافت ــد، ترفی باش
ــای  ــررات و آیین نامه ه ــتفاده از مق ــا اس ــد ب ــهرداری بای ــت. ش ــام اداری اس نظ
مربــوط، خط مشــی روشــنی بــرای نظــام ترفیــع کارکنــان خــود بــه وجــود آورد. 
ترفیــع کارمنــدان پیونــدی اساســی بــا نظــام ارزشــیابی دارد و نمراتــی کــه فــرد 
ــاب  ــه حس ــای او ب ــاس ترفیع  ه ــه و اس ــد، پای ــت می کن ــیابی دریاف از ارزش

می آینــد. 
ــای الزم را  ــدی توانایی  ه ــر کارمن ــرار دارد. اگ ــام ق ــزل مق ــع ، تن ــار ترفی در کن
داشــته باشــد امــا از انجــام وظایــف خــود غفلــت ورزد و در کار اهمــال روا دارد، 
ــام،  ــزل مق ــه تن ــا ک ــد. ازآنج ــام یاب ــزل مق ــه تن ــد ک ــم می کن ــق اداری حک منط
بــرای کارمنــد متضمــن خســارات مالــی و حتــی حیثیتــی اســت، در انجــام آن 

ــرد.  ــل صــورت می گی ــت کام دق

روابط�عمومی�شهرداری�
روابــط عمومــی در شــهرداری های بــزرگ، واحــدی جداگانــه بــه شــمار 
ــان  ــد می ــد. ایجــاد پیون ــت می کن ــر نظــر مســتقیم شــهردار فعالی ــی رود. و زی م
مــردم و شــهرداری بخــش عمــده ای از مدیریــت شــهرداری بــه حســاب می آیــد 
ــد  ــز بای ــک نی ــهرداری های کوچ ــرد. در ش ــیار ک ــه بس ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
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تالشــی پایــدار در جهــت ایجــاد روابــط پویــا بــا شــهروندان صــورت پذیــرد. 
ــت شــهری  ــر مدیری ــال، بخشــی از هــدف بزرگ ت ــی فع ــط عموم داشــتن رواب

ــور شــهر اســت. ــرای مشــارکت شــهروندان در ام ب
اهدافــی کــه بــرای نظــام روابــط عمومــی شــهرداری می تــوان در نظــر گرفــت، 

بــه شــرح زیــر اســت:
1ـ بررســی افــکار و نظــرات شــهروندان به منظــور تعییــن خواســته ها و 

انتظــارات آن هــا از شــهرداری.
ــا و  ــهری، برنامه ه ــات ش ــاره خدم ــردم درب ــش  های م ــه پرس ــخ گویی ب 2ـ پاس

مشــکالت شــهرداری
ــا و  ــد آن ه ــرات و عقای ــه نظ ــرام ب ــهروندان و احت ــکایات ش ــه ش ــه ب 3ـ توج

ــان ــه آن ــورد توج ــتی  های م ــردن کاس ــرف ک ــرای برط ــالش ب ت
4ـ فراهم آوردن تسهیالتی برای تماس مردم با مدیران شهرداری 

5ـ تشــویق و ترغیــب شــهروندان بــرای مشــارکت فعاالنــه آنهــا در اداره امــور 
شــهر.

ــر بســتر  ــی ب ــی و رســانه ای اجتماعــی مبتن ــری از رســانه  های همگان 6ـ بهره گی
ــات  ــا و اقدام ــاره برنامه ه ــه شــهروندان درب ــرای آگاهــی رســاندن ب ــت ب اینترن

شــهرداری.
تابلوی�شماره8

یکی�از�مناسب�ترین�شیوه  های آگاهی�رسانی�به�مردم�،�تشکیل�جلسات�سالیانه�درباز�است��در�چنین�دوره�هایی�
مردم�می�توانند�به�ادارات�شهرداری�بروند�و�از�بخش  های گوناگون�شهرداری�شهر�خود�دیدن�کنند��در�این�دوره�
هر�یک�از�ادارات�مسؤولیت�دارند�که�طرح  های مخصوص�نمایشگاه�ها،�نمونه�هایی�از�ادوات�و�وسایل�کار�خود�و�
پروژه ها و�غیره�را�که�مربوط�به�کار�آن ها است�تهیه�کرده،�در�معرض�نمایش�قرار�دهند�و�افرادی�را�برای�ادای�

توضیح�درباره�خدمات�و مشکالت�بگمارند.

آیین�نامه�های�اداری�شهرداری
آیین نامــه  ـ  شــهرداری ها  اداری  امــور  زمینــه  در  آیین نامــه  مهم تریــن 
اســتخدامی شــهرداری های کشــور ـ مصــوب آبــان 1358 )بــا اصالحــات بعــدی 
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ــن  ــه عناوی ــت ک ــده اس ــل تشکیل ش ــت فص ــه از هش ــن آیین نام ــت. ای آن( اس
ــد از: ــب عبارتن ــه ترتی ــه آن ب فصــول هشــت گان

ــتگی و  ــاه، بازنشس ــوزش، رف ــا، آم ــوق، مزای ــت، حق ــه خدم ــات، ورود ب کلی
ــف. ــررات مختل مق

تابلوی�شماره�9
اگرچه�طبق�ماده��2استخدام�کشوری،�شهرداری�ها از�شمول�این�قانون�خارج�اند�اما�تبصره�ذیل�ماده��112قانون�

مزبور�برای�جلوگیری�از�ناهماهنگی،�چنین�پیش�بینی�کرده�است�:
“ وزارتخانه ها و شهرداری�ها و�کلیه�مؤسسات�دولتی�اعم از�این�که مشمول�مقررات�این�قانون�باشند�یا�نباشند�

مکلف�اند�نسبت�به�کلیه�لوایح�استخدامی�و�هر�نوع�وضع�و اصالح�تغییر�مقررات�استخدامی�قباًل�موافقت�
سازمان�امور�اداری�و�استخدامی�کشور�را�جلب�نمایند��

سیر�مدیریت�شهری�در�ایران

دربــاره چگونگــی مدیریــت شــهری در ایــران گذشــته، به ویــژه در دوران پیــش 
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــترس نیس ــنده ای در دس ــق و بس ــات دقی ــالم، اطالع از اس
آگاهــی مــا از گســتردگی و عظمــت شــهرهای باســتانی ایــران ماننــد هگمتانــه، 
ــازد  ــن می س ــوع را روش ــن موض ــوخته، ای ــهر س ــیلک و ش ــالم، س ــوش، ای ش
ــهر،  ــده ش ــم اداره کنن ــتگاه منظ ــود دس ــدون وج ــهرها ب ــی در آن ش ــه زندگ ک

ــت. ــوده اس ــر ب امکان ناپذی
ــته  ــینی روزگار گذش ــی شهرنش ــای اساس ــن قســمت ویژگی ه ــن رو در ای از ای
ایــران  کــه پیونــدی اساســی بــا مدیریــت شــهری داشــته، بیــان می شــود تــا در 
ــهری آن روزگار را  ــت ش ــی مدیری ــای اصل ــی ویژگی ه ــوان برخ ــو آن بت پرت

ــت. بازیاف

مدیریت�شهری�در�دوران�باستان
ــتند. در آن  ــی داش ــی و سیاس ــردی نظام ــتر کارک ــهرها بیش ــا، ش در دوران ماده
دوران ســاختار اقتصــادی ـ اجتماعــی کشــور چنــدان تکامــل پیــدا نکــرده بــود 
ــه زندگــی شــهری  ــق بازرگانــی و تولیــد صنایع دســتی را کــه هــر دو ب ــا رون ت

ــود.  ــبب ش ــد، س ــکل می دهن ش
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ــت  ــاد حکوم ــی و ایج ــکندر مقدون ــت اس ــیان بدس ــت هخامنش ــس از شکس پ
ــعه  ــو و توس ــهرهای ن ــاد ش ــرای ایج ــد ب ــاه جدی ــت پادش ــلوکیان، سیاس س
ــزرگ تاریخــی در  ــه ب ــن روزگار نمایانگــر تجرب ــرار گرفــت و ای شهرنشــینی ق
بنیان گــذاری شــهرهای اســت کــه حکومــت خــود فرمــان )بــه ســبک شــهرهای 
ــتاب  ــران ش ــینی در ای ــه شهرنش ــت ک ــان اس ــن زم ــد و در ای ــی( دارن یونان

می گیــرد. 
ــای  ــتقیم فرمان ه ــع مس ــی تاب ــر حقوق ــهرها از نظ ــلوکیان، ش “ در روزگار س
شــاه بودنــد و هنــگام بــروز اختــالف میــان آن هــا و مقام  هــای اداری ســاتراپی، 
نماینــدگان شــهر بــه پادشــاه مراجعــه می کردنــد امــا بیشــتر پادشــاهان ســلوکی 
از دخالــت مســتقیم در امــور داخلــی شــهرها اجتنــاب می کردنــد... زیــرا امــور 
داخلــی شــهرها توســط شــورای شــهر اداره می شــد. شــهروندان از آزادی عقیــده 
برخــوردار بودنــد و در شــهرهایی کــه جمعیــت ان ترکیبــی از اقــوام گوناگــون 

ــی آورد". ــا م ــروه ســنت ها و آداب خــود را به ج ــر گ ــود ه ب
ــادی  ــات زی ــلوکیان، اطالع ــهرها در دوران س ــیوه اداره ش ــات ش ــاره جزئی درب
وجــود نــدارد. پیگولوســکایا در ایــن زمینــه می نویســد: "از شــیوه اداره پولیســی 
ــی  ــان آورد. آگاه ــه می ــوان ســخن ب ــیع نمی ت ــاس وس ــران در مقی ــهرهای ای ش
پیرامــون مراکــز هلنیســتی ایــن کشــور به قــدری ناچیــز اســت کــه گاه جــز نــام، 

چیــزی از آن بــر جــا نمانــده اســت". 
ــه اطالعــات موجــود  ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــدك آگاهی  هــای موجــود در ای از ان
ــهر اداره  ــنای ش ــس س ــن شــهر را مجل ــرد. ای ــاره ک ــلوکیه اش ــاره شــهر س درب
می کــرد کــه در آن 300 نفــر برپایــه ثــروت و خــرد انتخــاب می شــدند. 
ــردم و  ــروی م ــر نی ــان مظه ــه این ــت ک ــده داش ــی عقی ــورخ یونان ــیتوس م تاس
ضامــن آن بودنــد. البتــه روشــن اســت کــه ایــن عــده اشــراف و بــزرگان بودنــد 

ــده داشــتند.  ــور شــهر را برعه ــه اداره ام ک
ــرار داشــت.  ــاه ق ــت پادش ــر تابعی ــان، سیاســت اداره شــهرها ب در روزگار پارتی
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ــی  ــای درون ــار تضاده ــه شــیوه پولیســی اداره می شــدند گرفت ــه ب شــهرهایی ک
ــاه،  ــا ش ــه ب ــل و مراجع ــا توس ــتر ب ــه بیش ــد ک ــی بودن ــدید طبقات ــارزه ش و مب
ــرای  ــت را ب ــت فرص ــز هیچ وق ــاه نی ــد. ش ــل می کردن ــان را حل وفص اختالفش
ــه می تــوان  ــرای نمون مداخلــه و اعمــال قــدرت در شــهرها از کــف نمــی داد. ب
ــالدی در  ــال های 21 و 22 می ــارت ، در س ــاه پ ــوم پادش ــه اردوان س ــه مداخل ب
ــی شــوش نوشــته،  ــه اهال شــهر شــوش اشــاره کــرد. در متــن نامــه ای کــه او ب
مســووالن و ســپس اهالــی شــهر مخاطــب قــرار گرفته انــد. “بــه نظــر می رســد 
مقصــود از مســووالن آن دســته از نماینــدگان شــهر بودنــد کــه حــق اداره امــور 
را داشــتند. در شــوش فرمانــده پــادگان یــا ســاتراپ1 و نیــز خزانــه دار مخصــوص 
ــد... مســؤوالن  ــره مســؤوالن بودن ــز از زم ــده نی ــوان Otanaias آم ــا عن ــه ب ک

ــک ســال انتخــاب می شــدند". ــدت ی ــرای م ب
ــده شــهر شــوش را نشــان  ــازمان و مســؤوالن اداره کنن ــی، س ــه به خوب ــن نام ای
داده اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه خــود فرمایــی، یکــی از وجــوه تشــابه 

پارتیــان و ســلوکیان در اداره شهرهاســت.
در روزگار ساســانیان همــه شــهرها زیــر فرمــان و قــدرت شــاهان قــرار داشــتند: 
ــه  ــد و زمین ــاهان درآمدن ــت ش ــه تابعی ــه ب ــهرها رفته رفت ــه ش ــه ک ــن نکت “ای
ــی اســت.  ــد، خــود واقعیت ــم آم ــور شــهرها فراه ــه شــاهان در ام ــرای مداخل ب
ــور،  ــه شــهر مذک ــه منقــوش اردوان ســوم ب ــی، شوشــی و نام نوشــته  های یونان
ــه  ــم ک ــزرگ و مه ــهرهای ب ــن دوران، ش ــت". در ای ــت اس ــن واقعی ــد ای مؤی
ــرار  ــتان ها ق ــف شهرس ــه اداری در ردی ــتند از جنب ــاوری داش ــتاهای پهن روس
می گرفتنــد و رأس آنهــا حاکمــی مرســوم بــه شــهراب )شــهردار( اداره امــور را 

ــده داشــت. برعه
در آغــاز پادشــاهی ساســانیان ـ خاصــه در قــرن ششــم ـــشهرهای بســیاری پدید 
ــق فــراوان یافتنــد. در واقــع رونــق  آمــد. شــهرهای کهــن نیــز گســترش و رون

1- - Stratge
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ــد  ــی و رش ــتد و بازرگان ــاه راه های دادوس ــترش ش ــت، گس ــی و صنع بازرگان
شــهرهای وابســته بــه دســتگاه اداری پادشــاهی، از میــان رفتــن نهادهــای یونانــی 
شــهر، افزایــش دخالــت دســتگاه اداری در زندگــی شــهری و امــور اصنــاف و 
بازرگانــان و فعالیت هــای اقتصــادی آنــان، از مهم تریــن ویژگی هــای دوره 

ــانیان است". ساس
بســیاری از ایــن شــهرها بــه شــهرهای شــاهی بــدل شــدند." شــهرهای شــاهی از 
ســوی شاهنشــاه بنیــان می یافتنــد و وابســته بــه او بودنــد. در بیشــتر شــهرهای 

شــاهی، کاخ هــا و اقامتگاه  هــای شــاه و اعضــای خانــواده وی قــرار داشــتند".
ــا توجــه بــه آن چــه گذشــت، اگــر شهرنشــینی در دوره باســتان مرحله بنــدی  ب

شــود، مراحــل زیــر بــه دســت خواهنــد آمــد: 
“ نخســت، دوره پیدایــش شــهرها و رشــد آرام شهرنشــینی در زمــان امپراتــوری 

مــاد و هخامنشــی.
ــه  ــان ب ــزرگ تاریخــی و بنیان گــذاری شــهرهای خــود فرم ــه ب دوم، دوره تجرب
ــتابان  ــد ش ــلوکی و رش ــان س ــت فرمانروای ــه دس ــی، ب ــهرهای یونان ــبک ش س

ــان. ــلوکیان و پارتی ــد س ــینی در عه شهرنش
ــت  ــط دول ــی وار توس ــهرهای یونان ــان درآوردن ش ــر فرم ــه زی ــوم، دوره ب س

مرکــزی در دوره ساســانی".
روشــن اســت کــه ویژگی هــای بنیــادی ســاختار اقتصــادی ـ اجتماعــی جامعــه 
ــر مدیریــت شــهرهای آن دوران تأثیــر بســیاری  در هــر یــک از ایــن مراحــل ب

داشــته اســت.

مدیریت�شهری�در�دوران�اسالمی
ــور  ــهرهای کش ــیوه اداره ش ــانیان، ش ــی ساس ــکیالت سیاس ــی تش ــا فروپاش ب
ــی  ــن اســالمی وارد زندگ ــد و قوانی ــرات بســیاری گردی ــز دســت خوش تغیی نی
شــهری ایــران شــد و دوران اســالمی ـ عــده ای از مأمــوران محلــی و دولتــی ـ 
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امــور اجتماعــی، اقتصــادی و انتظامــی هــر شــهر را اداره می کردنــد و هــر یــک 
ــف، تکالیــف و مســؤوالن و تکالیــف هــر یــک از آنهــا در همــه  از آنهــا وظای
دوره هــا یکســان نبــود و در هــر دوره، حتــی در مناطــق گوناگــون بــا یکدیگــر 
ــت  ــهر را حکوم ــم ش ــت حاک ــام و موقعی ــن دوران مق ــت. در ای ــاوت داش تف
مرکــزی معیــن می کــرد. در مرکــز ایــاالت، والــی و حــکام حکومــت می کردنــد 
ــای  ــی و بخش  ه ــات و نواح ــز اداری والی ــه مرک ــر ک ــهرهای کوچک ت و در ش
ــد. ــا می گماردن ــر آنه ــی ب ــی حاکمان ــای ایاالت ــد، حکومت ه ــر بودن کوچک ت

درمجمــوع، تشــکیالت مدیریــت شــهری در ایــن دوران را می تــوان بــه چهــار 
گــروه زیــر تقســیم کــرد:

الــف: امــور اداری، سیاســی و امنیتــی شــهر و منطقــه تحــت نفــوذ آن، کــه بــر 
عهــده حاکــم یــا امیــر شــهر بــود.

ب: امــور اجتماعــی، اقتصــادی و خدماتــی کــه بــر عهــده رئیــس شــهر، کالنتــر 
ــود. ــا ب ــان محله ه و کدخدای

پ: امور انتظامی شهر که به عهده عسس و داروغه بود.
ت: امور قضایی که مسؤولیت آن با قضات بود.

مقام  های عهده دار هر یک از این امور در آن روزگار عبارت بودند از:

حاکم

ــرار  ــت ق ــر والی ــر ه ــا امی ــم ی ــران شــهر، حاک ــام مســئوالن و مدی در رأس تم
ــای  ــازمان ها و نهاده ــام س ــر تم ــت و ب ــترده ای داش ــارات گس ــت. او اختی داش
اداری و قضایــی قلمــروش نظــارت می کرد. بیشــتر حاکمــان از میان شــاهزادگان، 
امیــرزادگان و بــزرگان انتخــاب می شــدند. او گذشــته از شــهر، بــه مناطــق تابــع 
ــم،  ــوان مظال ــؤوالن دی ــزل مس ــب و ع ــاب، نص ــت." انتخ ــت داش ــز حکوم نی
ــر کار  ــارت ب ــالك و نظ ــای ام ــه قباله  ه ــیدگی ب ــناد و رس ــر اس ــان دفت کارکن
ــر  ــت نظ ــی تح ــای عمران ــود. کاره ــا او ب ــازار ب ــرخ ب ــب و ن ــس، محتس عس
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ــای  ــا و بناه ــهر، پل ه ــاروی ش ــع ب ــت از وض ــت و مراقب ــورت می گرف او ص
ــه رئیــس شــهر در انجــام خدماتــش کــه  ــن ب ــود. همچنی ــا او ب ــز ب عمومــی نی
ــود،  ــاف ب ــور اصن ــه ام ــاس و رســیدگی ب ــرخ اجن ــن ن ــا در آن عهــد، تعیی گوی
یــاری می کــرد. خــارج از شــهر، نگهــداری و حفاظــت از جاده  هــای بازرگانــی 
و مراقبــت از کاروان هــا در برابــر خطــر راهزنــان نیــز از وظایــف او بــه شــمار 

می رفــت".

کالنتر�)رئیس�شهر(

پــس از حاکــم یــا امیــر، منصــب رئیــس شــهر قــرار داشــت. اختیــارات رئیــس 
ــود و تحــت نظــر حاکــم کار می کــرد.  شــهر بیشــتر، مســائل و امــور داخلــی ب
ــه  ــی ک ــور خدمات ــادی و ام ــی، اقتص ــور اجتماع ــه ام ــیدگی ب ــن، رس بنابرای
ــود. "  ــهر ب ــس ش ــده رئی ــر عه ــت، ب ــار شهرداری هاس ــه اختی ــروزه در حیط ام
ــی  ــه، منصب ــا دوره صفوی ــرن نهــم هجــری ت ــان در ق ــت ترکمان از دوره حکوم
بــا عنــوان کالنتــر پدیــد آمــد. کالنتــر، مســؤول رســیدگی بــه امــور اصنــاف و 
ــهری  ــی و ش ــیم کارهای اجتماع ــهر، تقس ــای ش ــی، محله  ه ــای صنف انجمن  ه
بیــن زیردســتانش، تعییــن ســهم مالیــات هــر صنــف و گــروه و نحــوه پرداخــت 
ــود. وی مالیــات اصنــاف و بنیچــه هرکــدام  آن و کارهایــی کــه از ایــن قبیــل ب
ــاف  ــر اصن ــه مهم ت ــب ک ــه نقی ــوم ب ــخصی موس ــک ش ــا کم ــه وران را ب از پیش
بــود، انجــام مــی داد. گاهــی اوقــات تنبیــه پیشــه وران خطــاکار و جلوگیــری از 

ــته می شــد". ــر گذاش ــده کالنت ــر عه ــز ب ــان نی اجحــاف و گران فروشــی آن

کدخدا

در ســطح محــالت شــهر کدخــدا وجــود داشــت کــه بیشــتر از میــان محترم ترین 
و ثروتمندتریــن افــراد محلــه برگزیــده می شــد. از آنجــا کــه کدخــدا بــا وضعیت 
اقتصــادی و اجتماعــی اهالــی محلــه آشــنا بــود، در زمینــه مســائل اقتصــادی و 
اداری از طــرف کالنتــر و حاکــم بــا او مشــورت می شــد و از او خواســته 
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ــا  ــیم و از آنه ــی تقس ــن اهال ــر را بی ــای دیگ ــا هزینه  ه ــا ی ــا مالیات ه ــد ت می ش
وصــول نمایــد. کدخــدای محلــه را می تــوان نوعــی واســطه میــان مــردم محلــه 

و حکومــت شــهر محســوب کــرد. 

محتسب

ــوان  ــای او را می ت ــه فعالیت ه ــت. زمین ــترده ای داش ــارات گس ــب اختی محتس
ــرد و  ــر می ک ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت؛ ام ــادی دانس ــی و اقتص مذهب
هــر جــا ُخمهــای شــراب می یافــت آنهــا را می شکســت و خرابــات را تعطیــل 
ــر  ــرخ اجنــاس می پرداخــت و ب ــه تعییــن ن ــز ب ــه اقتصــادی نی می کــرد. در زمین
قیمــت آنهــا نظــارت داشــت تــا مانــع گران فروشــی شــود. رســیدگی بــه کیفیــت 
غذاهــا نیــز از وظایــف محتســب بــود و او می توانســت ناگهانــی وارد مغــازه ای 
ــای  ــا و فضاه ــه گرمابه ه ــی ب ــد. سرکش ــی کن ــاس آن را بازرس ــود و اجن ش

عمومــی شــهر نیــز از دیگــر وظایــف او بــود.
بیشــتر محتســبان در محــل نزدیــک بــازار و یــا داخــل آن، به ویــژه در 
ــبان از  ــری، محتس ــتین هج ــده  های نخس ــد. در س ــتقر بودن ــوق ها مس چهارس
ــرعی  ــکام ش ــور و اح ــه ام ــا ب ــدند ت ــده می ش ــان برگزی ــان و فقیه ــان عالم می
آشــنا باشــند و بتواننــد از عهــده وظایــف خــود برآینــد. وظایفــی کــه بــر عهــده 

ــی دارد.  ــهرداری های کنون ــف ش ــا وظای ــادی ب ــابه زی ــود تش ــب ب محتس
از منابــع باارزشــی کــه بــه تشــریح و بیــان وظایــف محتســبین پرداختــه، بایــد 
بــه کتــاب آییــن شــهرداری در قــرن هفتــم هجــری )معالــم القربــه فــی احــکام 
الحســبه( اثــر محمــد بــن احمــد قرشــی معــروف بــه ابــن اخــوه اشــاره کــرد کــه 

در قــرن هفتــم هجــری تألیــف شــده اســت.
ــارات محتســبین  ــدرت و اختی ــه از ق ــران، رفته رفت ــه ای ــه مغــول ب ــس از حمل پ
ــعبه  ــه دو ش ــابیه ک ــام احتس ــه ن ــار، اداره ای ب ــی در دوره قاج ــد ول ــته ش کاس
احتســاب و تنظیــف داشــت، تشــکیل شــد. ایــن اداره را می تــوان نخســتین گام 
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بــرای ایجــاد شــهرداری بــه شــکل امــروزی در ایــران دانســت." ایــن ســازمان 
در آن زمــان )هنــگام ســلطنت ناصرالدین شــاه( متشــکل بــود از عــده معــدودی 
میــراب کــه وظیفــه آن هــا از یک ســو تقســیم آب بــه محــالت شــهر و از ســوی 
دیگــر، نصــب تعــدادی فانــوس بــر ســر گذرهــا به منظــور تأمین روشــنایی شــهر 
ــر عمومــی کــه همگــی خاکــی و ناهمــوار و ســنگالخی  ــًا آب پاشــی معاب ضمن

بودنــد ازجملــه وظایــف آنــان نیــز محســوب می شــد".

عسس

امــور انتظامــی شــهر برعهــده عســس بــود. او وظیفــه داشــت هنــگام شــب در 
بــازار و محله  هــای شــهر بــه گشــت زنــی پرداختــه، افــراد مظنــون را دســتگیر 
ــینان  ــوال شهرنش ــرقت ام ــل س ــس ها در مقاب ــد. عس ــی نمای ــا بازجوی و از آنه
مســئول بودنــد و در صــورت وقــوع ســرقت بایــد امــوال دزدی را پیــدا کــرده 
ــد. سرپرســت عســس ها میرشــب  ــه صاحبــش می پرداختن ــا خســارت آن را ب ی

یــا میرعســس نــام داشــت.

داروغه

اگرچــه داروغــه تــا پیــش از دوره صفویــه بیشــتر لقــب حاکــم شــهر بــود، امــا از 
آن دوره بــه بعــد امــور انتظامــی و مراقبــت از رعایــت قوانیــن، به طــور خــاص 
بــر عهــده داروغــه گذاشــته شــد. ایــن ســمت در دوره ناصرالدین شــاه از میــان 
ــه  ــی ازجمل ــان خارج ــک کارشناس ــه کم ــران ب ــه ته ــای آن نظمی ــت و به ج رف

شــخصی بــه نــام کنــت دو مونــت فــرت تأســیس شــد.

قاضی

ــده آن  ــت و دارن ــمار می رف ــه ش ــا ب ــن منصب ه ــاوت از مهم تری ــب قض منص
ــتحکام و  ــه تشــکیالت اداری اس ــدا ک ــیار داشــت. در ابت ــت بس ــرام و منزل احت
ــی  ــور قضای ــه ام ــه هم ــد، حــکام شــرع ب ــدا نکــرده بودن ــادی پی گســترش زی
رســیدگی می کردنــد، " امــا در پــی گســترش شــهرها و افزایــش مســائل مــورد 
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اختــالف، برخــی از دعــاوی و مشــکالت ســاده یــا جزایــی بــه مقامــات دیگــر 
واگــذار شــد و بــه ایــن ترتیــب، به تدریــج ســه نــوع محکمــه بــه وجــود آمــد: 
ــا  ــد و در آنه ــرع اداره می ش ــکام ش ــر ح ــت نظ ــه تح ــرع ک ــم ش اول: محاک
ــم  ــائل مه ــالق و مس ــروش، ازدواج، ط ــود، خریدوف ــی، عق ــاوی قضای ــه دع ب

می کردنــد.  رســیدگی 
ــل،  ــرح و قت ــل ج ــی از قبی ــور جزای ــه ام ــا ب ــه در آنه ــرف ک ــم ع دوم: محاک
ــت  ــا تح ــی و داروغه ه ــاوت جزای ــد و قض ــیدگی می ش ــارت رس ــرقت و غ س
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــود، مســؤولیت رس ــه ب ــر کار عدلی ــه ناظ ــی ک ــر دیوان بیگ نظ

ــده داشــتند. ــر عه ــور را ب مزب
ســوم: محاکــم حســبت کــه در آن اوزان و نرخ هــا و برخــی از مســائل صنفــی 

ــود". ــا محتســب ب و شــهرداری رســیدگی می شــد و مســؤولیت آن ب

تشکیالت�غیررسمی

ســوای تشــکیالت رســمی، عناصــر غیررســمی نیــز در مدیریــت و اداره شــهرها 
در آن زمــان تأثیــر بســیار داشــتند کــه از مهم تریــن آنهــا بایــد بــه انجمن  هــای 
صنفــی شــهر اشــاره کــرد. ایــن انجمن هــا کــه در عهــد ساســانیان پدیــد آمــده 
ــق تجــارت و گســترش  ــا رون ــرن ســوم هجــری قمــری همــراه ب ــد، از ق بودن
شهرنشــینی به صورتــی مســتقل و متفــاوت بــا گذشــته شــکل گرفتنــد. اینــان در 
ــکار  ــب و گاه هم ــتند و گاه رقی ــش داش ــی و اداری نق ــای سیاس تصمیم گیری  ه

بــرای حاکمــان شــهرها و والیــات، بــه شــمار می رفتنــد.
ــان،  ــه روحانی ــد ب ــهری آن روزگار، بای ــت ش ــر در مدیری ــر عناصــر مؤث از دیگ
نظامیــان، شــاهزادگان و وابســتگان بــه شــخص حاکــم و شــاه اشــاره کــرد. اینــان 
ــد.  ــر دهن ــود تغیی ــود خ ــه س ــات اداری را ب ــواردی تصمیم ــتند در م می توانس
ــان مشــروطیت، شــهروندان  ــا زم ــن بررســی مختصــر، نشــان می دهــد کــه ت ای
ــا  ــه تصمیم گیری ه ــتند و هم ــهر نداش ــت و اداره ش ــی در مدیری ــای چندان ج
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بــدون اعتنــا بــه خواســت آنــان و البتــه تــا حــدودی بــا رعایــت نظــر افــرادی 
ــه می شــد. ــاف گرفت ــزرگان اصن ــا ب ــد کدخــدای محــالت ی مانن

مدیریت�شهری�پس�از�مشروطیت
مشــروطیت ســرآغاز تحــوالت جدیــد و ورود بــه دوران نوســازی ایــران اســت. 
مدیریــت شــهری بــه شــکل نــو نیــز در ایــران، بــه دوران پــس از مشــروطیت 
تعلــق دارد. قانــون اساســی کشــور کــه در آن دوران بــا الهــام از قوانیــن اساســی 
ــت و اداره  ــه مدیری ــود، در زمین ــک نگاشــته شــده ب کشــورهای فرانســه و بلژی
ــت شــهری  ــه از مدیری ــه برگرفت ــرد ک ــی می ک ــاختاری را معرف ــز س ــهرها نی ش
اروپایــی بــود. طبــق قانــون بلدیــه )مصــوب ســال 1286 خورشــیدی( اداره امــور 
ــه  هــر شــهر بــه عهــده انجمــن بلــدی گــذارده شــد و ایــن انجمــن موظــف ب

ــود. ــردم شهرنشــین ب اجــرای خواســت ها و انتظــارات م
در آن روزگار وظایــف شــهرداری ها بســیار ســاده بــود و از زمــره امــور خدماتــی 
ــه، نظافــت شــهر، پیشــگیری از شــیوع  ــرای نمون ــر نمی رفــت. ب و رفاهــی فرات
ــروری  ــای ض ــت کااله ــر قیم ــارت ب ــن ارزاق، نظ ــری، تأمی ــای مس بیماری ه
)ماننــد نــان و گوشــت(، ســاخت خیابــان و برخــی تأسیســات زیربنایــی ازجملــه 
ــران ـ نخســتین  ــد. شــهر ته ــده دار آن بودن ــه شــهرداری ها عه ــود ک ــی ب وظایف
ــب  ــه ـ صاح ــون بلدی ــاس قان ــال 1286 براس ــه در س ــود ک ــور ب ــهر کش ش
ــدرت  ــه ق ــش از ب ــا پی ــد. در آن روزگار ت ــهرداری( ش ــه )ش ــکیالت بلدی تش
رســیدن رضاشــاه تنهــا در 9 شــهر دیگــر از کشــور، شــهرداری ایجــاد شــد کــه 

ــد از: ــب عبارتن ــه ترتی ــن شــهرداری ها ب ــال تأســیس ای س
ــول  ــتارا )1297(، دزف ــهد و آس ــز )1296(، مش ــدان )1290(، تبری ــیراز و هم ش

ــو )1300(. ــان و ماک ــه، کرم )1299(، مراغ
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قانون�بلدیه�در�سال�1286
ــج فصــل داشــت و در فصــل  ــه شــد، پن ــه کــه در ســال 1286 تهی ــون بلدی قان
ــرح  ــه، ش ــکیل بلدی ــور از تش ــت، منظ ــی داش ــد کل ــوان قواع ــه عن ــت ک نخس
وظایــف و مســؤولیت  های شــهردار و تکلیــف شــهرداری در برابــر قانــون ذکــر 
شــده بــود و در فصــل دوم بــه چگونگــی تشــکیالت انجمــن بلدیــه و اعضــای 
آن همــراه بــا شــرح وظایــف آنهــا پرداختــه شــده بــود. در فصــل ســوم و چهارم، 
ــارات و مســؤولیت  ــف و حــدود اختی ــه، تقســیم کار، وظای چگونگــی کار بلدی
اعضــای انجمــن و واحدهــای تابعــه و شــیوه اعمــال نظــارت و مداخلــه حاکــم 
در امــور بلدیــه معیــن شــده بــود و وضــع اســتخدامی کارکنــان بلدیــه و توضیــح 

آن نیــز در فصــل پنجــم ایــن قانــون بیــان شــده بــود.
قانــون بلدیــه بــا آن در دوران خــود، قانونــی پیشــرفته بــرای مدیریــت شــهری 
ــل  ــن دلی ــد. عمده تری ــه ش ــت مواج ــا شکس ــرا ب ــت، در اج ــمار می رف ــه ش ب
ایــن شکســت، بی تناســبی ایــن قانــون بــا شــرایط و ویژگی هــای جامعــه ایــران 
بــود. در ســال های آغازیــن ســده بیســت میــالدی، شهرنشــینی در ایــران چنــدان 
ــد  ــم 20 درص ــه رق ــت ب ــینان به زحم ــبت شهرنش ــود و نس ــه ب ــترش نیافت گس
ــینی در  ــالف شهرنش ــران برخ ــینی در ای ــن، شهرنش ــر ای ــزون ب ــید. اف می رس
ــا، ویژگی هــای ایجــاد مدیریــت شــهری مســتقل و برخــوردار از حمایــت  اروپ
ــاد  ــوذ زی ــینان، نف ــتر شهرنش ــوادی بیش ــت. بی س ــردم را نداش ــتیبانی م و پش
قدرتمنــدان محلــی و بی تجربگــی مســؤوالن و کارگــزاران دولتــی، ســبب شــد 
تــا در ســال 1290 خورشــیدی دولــت اجــازه انحــالل کلیــه انجمن  هــای بلــدی 
ــن مربوطــه  ــی( و تجدیدنظــر در قوانی ــی و والیت ــن انجمن  هــای ایالت )و همچنی
ــد. ــور کن ــه انحــالل انجمن  هــای مزب ــدام ب ــگ اق ــرد و بی درن را از مجلــس بگی

مدیریت�شهری�در�دوره�پهلوی
ــد در  ــی چن ــذار تغییرات ــات پایه گ ــیاری جه ــاه از بس ــت رضاش دوران حکوم
ــو در  ــام، ن ــاد نظ ــد. ایج ــران گردی ــه ای ــی جامع ــادی ـ اجتماع ــاختار اقتص س
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ــه ســبک اروپایــی، ایجــاد نخســتین  آمــوزش رســمی، برپایــی ادارات جدیــد ب
ــون  ــن و اجــرای قان ــن سراســری، تدوی ــی، احــداث راه آه ــای صنعت کارخانه  ه
نظــام وظیفــه و... بــه همــراه تمرکــز شــدید اداری ـ سیاســی ازجملــه تحوالتــی 

ــاد. ــاق افت ــن دوران اتف ــه در ای ــود ک ب
مدیریــت شــهری نیــز از ایــن تحــوالت، به ویــژه تمرکزگرایــی شــدید، نصیــب 
ــای  ــود و اعض ــت ب ــده دول ــر عه ــهردار ب ــاب ش ــن دوران انتخ ــود. در ای نب
شــهرداری، کارمنــد دولــت محســوب می شــدند. در ســال 1309 بــا لغــو قانــون 
بلدیــه )مصــوب ســال 1286( و تصویــب قانــون جدیــد شــهرداری ها، به طــور 
ــته  ــور گذاش ــده وزارت کش ــر عه ــهرداری ها ب ــت ش ــارت و هدای ــمی نظ رس
ــهرداری ها از  ــتگی ش ــر وابس ــد ب ــون جدی ــه در قان ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ــی  ــای چندان ــود، ج ــده ب ــد ش ــت تأکی ــه دول ــی ب ــی، اداری و اجرای ــر مال نظ
بــرای اســتقالل عمــل و خودکفایــی آن هــا باقــی نمانــده بــود. هرچنــد کــه طبــق 
مــاده ســوم ایــن قانــون، دولــت ملــزم شــده بــود کــه انجمن  هــای شــهر را بــه 
رســمیت بشناســد، امــا بیشــتر بــه ســبب همــان عواملــی کــه بــه شکســت قانــون 
بلدیــه انجامیــد و مانــع از ایجــاد انجمن  هــای بلــدی و اســتواری آن هــا گردیــد، 

ــد. ــا نگرفتن ــن دوران پ ــز در ای ــهر نی ــای ش انجمن  ه
در دوران هفــده ســاله حکومــت رضاشــاه، درمجمــوع 136 شــهرداری تأســیس 
شــدند کــه بیانگــر رشــد شهرنشــینی در ایــن دوران اســت." در فاصلــه 17 ســاله 
حکومــت پهلــوی اول، میانگیــن تأســیس شــهرداری در هــر ســال 8 شــهرداری 
بــوده اســت. ایــن رقــم بــه نحــوی نمایشــگر رشــد شهرنشــینی و توجــه دولــت 
ــهر  ــه ش ــی ب ــباهت چندان ــه ش ــی ک ــی در مناطق ــهرداری حت ــیس ش ــه تأس ب

می باشــد". نداشــته اند، 
در ســال 1328 بــار دیگــر قانــون جدیــدی بــه نــام قانــون تشــکیل شــهرداری ها 
و انجمــن شــهرها و قصبــات مشــتمل بــر 50 مــاده از تصویــب مجلــس شــورای 
ملــی گذشــت. تفــاوت اساســی ایــن قانــون بــا قانــون ســال 1309 در آن بــود 
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کــه اختیــارات تــازه ای بــه انجمن  هــای شــهر داد و بــه شــرایط تعییــن شــهردار 
و حقــوق و مزایــای او پرداخــت.

ــر اســاس مــاده 29 قانــون جدیــد، انجمــن شــهر، ســه نفــر از اهالــی محــل،  ب
ــهردار  ــوان ش ــهرداران منصــوب وزارت کشــور را به عن ــا ش ــت ی ــان دول کارکن
انتخــاب یــا نامــزد کــرده، آنهــا را بــه وزارت کشــور پیشــنهاد می کنــد تــا وزارت 
کشــور از میــان آنهــا یــک تــن را به طــور رســمی به عنــوان شــهردار برگزیــده و 

منصــوب کنــد. حقــوق شــهردار را نیــز انجمــن شــهر تعییــن می کــرد. 
ــه  ــی ب ــه الحاق ــدق، در الیح ــد مص ــر محم ــیدن دکت ــدرت رس ــه ق ــس از ب پ
ــارات  ــود، اختی ــاده ب ــر 90 م ــتمل ب ــه مش ــال 1328 ـ ک ــهرداری س ــون ش قان
ــه تصویــب  انجمن  هــای شــهر افزایــش یافــت و ایــن الیحــه در ســال 1331 ب
مجلــس شــورای ملــی رســید. در فاصلــه ســال های 1321 تــا 1327 تنهــا یــازده 
ــا  ــرا ایــن ســال ها مصــادف ب ــد در کشــور تأســیس شــدند. زی شــهرداری جدی
آشــفتگی سیاســی و اقتصــادی در کشــور بــود." در فاصلــه ســال های 1328 تــا 
ــه ترتیــب 9، 11 و  ــر رفــت و ب 1330 رقــم شــهرداری های تأســیس شــده باالت

ــد". 15 شــهرداری تأســیس گردی
ــا کودتــای 28 مــرداد در ســال 1332 و تحکیــم پایه  هــای حکومــت مرکــزی،  ب
سیاســت تمرکزگرایانــه دولــت در مدیریــت شــهرها نیز مؤثــر افتاد و بــا تغییراتی 
کــه در قانــون ســال 1332 بــا عنــوان قانــون شــهرداری ها )ســال 1334( صــورت 
گرفــت، از اختیــارات انجمــن شــهر در زمینــه انتخــاب شــهرداران کاســته شــد و 
گزینــش شــهرداران، زیــر نفــوذ و اختیــار وزارت کشــور درآمــد. در ســال 1345 
ــات  ــت. موضوع ــورت گرف ــهرداری ها ص ــون ش ــده در قان ــر عم ــن تغیی آخری
افــزوده شــده بــه قانــون شــهرداری، دربــاره چگونگــی انتخابــات انجمــن شــهر، 
روش ثبت نــام بــرای شــرکت در انتخابــات و چگونگــی انحــالل انجمــن 
ــوان  ــور به عن ــارات وزارت کش ــون از اختی ــن قان ــن در ای ــود. همچنی ــهر ب ش
ــای شــهر کاســته شــد.  ــرای انحــالل انجمن  ه ــت ب ــا مرجــع دارای صالحی تنه
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انتخــاب شــهردار نیــز برعهــده انجمــن شــهر گذاشــته شــد تــا بالفاصلــه پــس 
ــی  ــه وزارت کشــور معرف ــوان شــهردار ب ــن، یــک نفــر را به عن از رســمیت یافت

کنــد.
طــی ســال های پــس از کودتــای 28 مــرداد 1332 تــا ســال 1357، پنــج برنامــه 
عمرانــی در کشــور تهیــه و اجــرا گردیــد کــه در آنهــا به عمــران شــهرها و تجهیز 
شــهرداری و آمــوزش کارکنــان آن توجــه شــده بــود. افزایــش درآمدهــای نفتــی 
ــینی  ــترش شهرنش ــبب گس ــت س ــتی دول ــه مدرنیس ــت های جاه طلبان و سیاس
گردیــد و بیــن ســال های 1335 تــا 1345 تعــداد شــهرداری ها از 190 شــهرداری 
بــه 453 شــهرداری تــا هنــگام ســقوط سلســله پهلــوی افزایــش یافــت. در ایــن 
ــرای  ــالش ب ــا وجــود ت ــا نگرفــت و ب ــی پ ــت شــهری انتخاب ــز مدیری دوران نی
تشــکیل انجمن  هــای شــهر در ســطح شــهرهای کشــور، ایــن تجربــه بــه ســبب 
ناآشــنایی مــردم و کارگــزاران دولتــی بــا روش هــای مردم ســاالرانه بــه شکســت 

گراییــد.

مدیریت�شهری�در�دوران�جمهوری�اسالمی
ــام  ــن نظ ــر بنیادی ــال 1357 و تغیی ــالمی در س ــالب اس ــروزی انق ــس از پی پ
ــطح  ــور در س ــورایی کش ــر اداره ش ــد ب ــی جدی ــون اساس ــور، قان ــی کش سیاس
کشــوری، اســتانی، شــهری و روســتایی تأکیــد ورزیــد، چنان کــه یــک فصــل از 
قانــون اساســی بــه شــوراها اختصــاص یافتــه اســت و مطابــق اصــل 100 قانــون 
اساســی " بــرای پیــش بــرد ســریع برنامه  هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، 
بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر امــور رفاهــی از طریــق همــکاری مــردم 
بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی، اداره امــور هــر روســتا، بخش، شــهر، شهرســتان 
ــام شــورای ده، بخــش، شــهر، شهرســتان  ــا نظــارت شــورایی بــه ن یــا اســتان ب
ــردم همــان محــل انتخــاب  ــه اعضــای آن را م ــرد ک ــا اســتان صــورت می گی ی

می کننــد".
ــد و  ــهر ش ــن ش ــن انجم ــهر جایگزی ــالمی ش ــورای اس ــهرها، ش ــطح ش در س
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ــر عهــده شــورای اســالمی شــهر  ــود ب ــن انجمــن ب ــر عهــده ای وظایفــی کــه ب
ــته شــد. گذاش

ــالمی  ــوراهای اس ــات ش ــف و انتخاب ــکیالت، وظای ــه " تش ــاس الیح ــر اس ب
ــر عهــده شــورای اســالمی  کشــور و انتخــاب شــهرداران"، انتخــاب شــهردار ب
ــر از دویســت هــزار  ــا جمعیــت کمت شــهر و صــدور حکــم آن در شــهرهای ب
نفــر برعهــده اســتاندار و در شــهرهای بزرگ تــر و برعهــده وزیــر کشــور 
ــاله،  ــت س ــی هش ــگ تحمیل ــی از جن ــکالت ناش ــائل و مش ــد. مس ــته ش گذاش
ــا خوشــبختانه  ــد. ام ــات شــوراهای اســالمی شــهر گردی ــع برگــزاری انتخاب مان
ــات شــوراهای اســالمی  ــون " تشــکیالت، وظایــف و انتخاب در ســال 1375 قان
ــرف  ــخ 1375/4/11 از ط ــید و در تاری ــان رس ــورای نگهب ــد ش ــپس تأیی و س
ــال،  ــن ح ــا ای ــد. ب ــالغ ش ــور اب ــه وزارت کش ــرا ب ــرای اج ــوری ب رئیس جمه
ــس از انتخــاب ســید محمــد خاتمــی  ــه پ ــا این ک ــد ت ــا نگرفتن ــن شــوراها پ ای
ــم  ــه و به رغ ــی قاطعان ــا تصمیم ــور ب ــوری، وزارت کش ــوان رئیس جمه به عن
مشــکالت بســیاری کــه فــرا روی داشــت، انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر 
و روســتا را در هفتــم اســفند مــاه ســال 1377 برگــزار کــرد و اولیــن نماینــدگان 

ــد. ــه کار کردن ــاز ب ــان آغ ــن زم شــوراها در ای

قانــون�تشــکیالت،�وظایــف�و�انتخابــات�شــوراهای�اســالمی�کشــور�
و�انتخــاب�شــهرداران

ــج فصــل، صــد و هشــت  ــون از پن ــس از انجــام اصالحــات اکن ــون پ ــن قان ای
مــاده تشکیل شــده اســت. فصــل اول ایــن قانــون بــه بیــان تشــکیالت شــوراها 
و معیارهــای الزم بــرای تشــکیل آن پرداختــه اســت. در فصــل دوم بــا عنــوان " 
ــدگان و انتخــاب  ــرایط انتخاب کنن ــات و ش ــات، چگونگــی انجــام انتخاب انتخاب
شــوندگان" بیــان شــده اســت. در فصــل ســوم بــا عنــوان " وظایــف شــوراها"، 
ــان  ــهر بی ــش و ش ــتا، بخ ــکیالتی در روس ــطح تش ــب س ــا برحس ــف آنه وظای
شــده اســت. در ایــن فصــل و در مــاده 71 وظایــف شــوراهای اســالمی شــهر 
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ذکــر شــده اســت. فصــل چهــارم ایــن قانــون بــا عنــوان " ترتیــب رســیدگی بــه 
تخلفــات" راه کارهــای رســیدگی بــه شــکایات از شــوراها را بیــان کــرده اســت 
ــف  ــد تکلی ــواردی مانن ــررات" م ــایر مق ــوان " س ــا عن و در فصــل پنجــم آن ب
ــای  ــش برنامه  ه ــرای پخ ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــیمای جمه ــازمان صداوس س
آموزشــی انتخابــات و کلیــه اعالمیه هــا و اطالعیه  هــای مربــوط بــه آن از شــبکه 
سراســری یــا محلــی خــود، همــکاری تمامــی وزارتخانــه و ســازمان ها و نهادهــا 
و مؤسســات دولتــی بــرای توجیــه و آگاه کــردن مــردم از چگونگــی انتخابــات 
شــوراها و تعییــن وزارت کشــور به عنــوان مســؤول اجــرای ایــن قانــون شــرح 

داده شــده اســت.
ــی  ــگ تحمیل ــا وجــود جن ــا 1375 ب ــال های 1358 ت ــه س ــوع، در فاصل درمجم
و مشــکالت اقتصــادی تعــداد 167 شــهرداری جدیــد در کشــور تأســیس شــد. 
ــید و  ــهرداری رس ــه 650 ش ــور ب ــهرداری های کش ــداد ش ــال 1375 تع در س
ــت از  ــی دول ــای مال ــدن حمایت ه ــته ش ــن دوره، کاس ــم ای ــوالت مه از تح
شهرداری هاســت و شــهرداری ها مجبــور شــدند بــه منابــع داخلــی خــود 

متکــی شــوند.
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سیر�مدیریت�شهری�در�جهان

روشــن ســت کــه در ایــن نوشــتار نمی تــوان بــه همــه ابعــاد مدیریــت شــهری 
در جهــان پرداخــت ؛ از ایــن رو بــه ناچــار در ایــن قســمت، بــه جنبه  هــای عــام 
ســیر مدیریــت شــهری در جهــان پرداختــه نــگام بیــان وضعیــت کنونــی آن در 

جهــان ، از اطالعــات دو کشــور آمریــکا و ســوئد اســتفاده می کنیــم. 

مدیریت�شهری�در�یونان�باستانی�
ــهرها  ــک از ش ــر ی ــتان ه ــان باس ــت ، در یون ــده اس ــخ آم ــه در تاری چنان ک
خودمختــار بــوده اســت و به گونــه ای مســتقل بــه اداره امــور خــود پرداخته انــد. 
ــود،  ــه می ش ــهر« گفت ــت- ش ــه آن »دول ــه ب ــهرها ک ــور ش ــیوه اداره ام ــن ش ای
ــود. ایــن شــهرها  ــان باســتان ماننــد آتــن و اســپارت حاکــم ب در شــهرهای یون
مجلســی داشــتند کــه وظیفــه آن اداره امــور شــهرها بــود. دربــاره شــیوه دولــت 
ــان باســتان  ــوان یون ــا عن ــخ تمــدن ب ــد دوم تاری ــل دورانــت در جل ـ شــهر، وی
می نویســد : "کشــور ـ شــهر از نظــر تاریخــی ، صــورت تکامل یافتــه اجتماعــی 
ــت.  ــاع و دادگاه اس ــز اجتم ــی و مرک ــازار عموم ــه دارای ب ــت ک ــتایی اس روس
ــق  ــژاد تعل ــک ن ــه ی ــد و ب ــه را کشــت می کنن ــک منطق ــای ی ــردم آن، زمین  ه م
ــن  ــهر بهتری ــورـ ش ــی کش ــر سیاس ــتند. از نظ ــدا را می پرس ــک خ ــد و ی دارن
وســیله تحصیــل نظــم و آزادی بــه شــمار مــی رود. اجتماعــات کوچــک از عهــده 
ــه جامعــه  ــه زودی تبدیــل ب تأمیــن امنیــت برنمی آینــد و اجتماعــات بزرگ تــر ب
ــی  ــوفان یونان ــر آرزوی فیلس ــا ب ــوب بن ــال مطل ــوند. ... کم ــتبدادی می ش اس
متشــکل از کشــور ـ شــهرهای مســتقل اســت کــه در نــوع هماهنگــی فیثاغورثــی 
ــت را اجتماعــی از آزادگان می دانســت کــه  تعــاون داشــته باشــند. ارســطو دول
ــر  ــا یکدیگ ــس ب ــک مجل ــد در ی ــد و بتوانن ــت می کنن ــت اطاع ــک حکوم از ی
ــد. وی عقیــده داشــت کــه اگــر دولــت بیــش از ده هــزار  ــه مشــورت بپردازن ب
کارمنــد داشــته باشــد، اداره دولــت غیرعملــی می شــود. بدیــن ســبب در یونــان، 

ــد."  ــس می خواندن ــی پولی ــام یعن ــک ن ــه ی ــت را ب شــهر و دول
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ــکل  ــتند متش ــده داش ــر عه ــتان را ب ــان باس ــهرهای یون ــه اداره ش ــی ک مجالس
ــی  ــدت معین ــرای م ــردم ب ــرف م ــه از ط ــد ک ــهر بودن ــزرگان ش ــراف و ب از اش
انتخــاب می شــدند و می توانســتند در همــه زمینه  هــای زندگــی شــهری 

ــد.  ــم بگیرن تصمی

مدیریت�شهری�در�دوران�فئودالیسم
ــه  ــتان ب ــان باس ــدن یون ــوان آن را وارث تم ــه می ت ــوری روم ک ــس از امپراط پ
ــکارترین  ــد. آش ــا ش ــر اروپ ــی دامن گی ــادی و سیاس ــران اقتص ــمار آورد، بح ش
ــود.  ــهرها ب ــه ش ــاکنان آن در حوم ــی س ــهرها و پراکندگ ــی ش ــر آن خراب تأثی
ــوی  ــردم به س ــد م ــبب ش ــادی س ــاع اقتص ــی اوض ــالدی ، خراب ــده 5 می در س
ــن  ــه می توانســتند خــوراك خــود را تأمی ــی ک زمین  هــای خــارج از شــهر، جای
ــه  ــن جامع ــد. در ای ــند، روی آوردن ــرون بکش ــن بی ــد، و آن را از دل زمی کنن
روســتایی کــه مبانــی جامعــه فئــودال را تشــکیل مــی داد، شــهرها در درجــه دوم 
ــه به عنــوان مراکــز اداری، دارای عملکــرد بودنــد  اهمیــت قــرار داشــتند زیــرا ن

ــد.  ــمار می رفتن ــدی بش ــاری و تولی ــز تج ــه مراک و ن
امــا از اواخــر ســده دهــم میــالدی تجدیــد حیــات اقتصــادی اروپــا آغــاز شــد. 
جمعیــت از حــدود 22 میلیــون نفــر بــه حــدود 55 میلیــون نفــر در ســال 1350 
ــت و  ــد و صنع ــتر ش ــاورزی بیش ــرآورده های کش ــت و ف ــش یاف ــالدی افزای می
بازرگانــی بــار دیگــر رونــق یافــت. در ایــن دوران بخشــی از جمعیــت جدیــد 
ــل ســبب رشــد  ــن عام ــد و ای ــه شــهرها آمدن ــه کاری در روســتا نداشــتند ب ک

ــان در حاشــیه جامعــه فئــودال شــد.  کمــی صنعتگــران و بازرگان
ــده  ــورگ« خوان ــه گاهــی »ب ــرن وســطی ک ــل ق ــارودار اوای ــرج و ب شــهرهای ب
ــالت  ــه مح ــتند و درنتیج ــت را نداش ــن جمعی ــش ای ــی افزای ــدند، توانای می ش
جدیــد شــهری، در کنــار دروازه هــا و خــارج از دیــوار شــهرها شــکل گرفتنــد 
ــهر  ــی ش ــته اصل ــی از هس ــت مدت ــس از گذش ــوند و پ ــده می ش ــوا نامی بورگ

ــدند.  ــر ش بزرگ ت
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ــن  ــری ای ــرای در برگی ــازه ای ب ــاختن حصــار ت ــه س ــهر ب ــاختن ش ــش س افزای
حومه هــا و دیگــر ســاختمان هایی کــه در خــارج از دیــوار قــرار داشــتند، ماننــد 
کلیســاها ، دیرهــا و دژهــا نیــاز داشــت و ایــن گســترش تــا جایــی، ادامــه پیــدا 
ــد.  ــره می گرفتن ــار به ــه حص ــن مجموع ــهرها از چندی ــی از ش ــه برخ ــرد ک ک
ــزرگ و  ــن داران ب ــا، زمی ــان کلیس ــا صاحب ــگام ب ــن هن ــهرها در ای ــت ش حاکمی

ــد.  شــاهان بودن
ــه بورگــوس  ــان ســاکن در شــهرها ک ــش تعــداد صنعتگــران و بازرگان ــا افزای ب
ــی در مدیریــت شــهری روی  ــه تحوالت ــده می شــدند، رفته رفت ــورژوا خوان ــا ب ی
ــی  ــروی نظــام سیاســی فئودال ــا خــود را از پی ــان کم کــم کوشــیدند ت ــد. آن دادن
ــد.  ــود آورن ــادی بوج ــای اقتص ــرای فعالیت ه ــب ب ــرایط مناس ــد و ش ــا کن ره
آزادی  هــای شــخصی، اســتقالل قضایــی، اســتقالل اداری و ایجــاد نظــام مالیاتــی 
ــا درآمــد بــرای امــور عمرانــی )به ویــژه امــور دفاعــی مثــل ســاختن  مناســب ب
اســتحکامات و ســالح  های جنگــی موردنیــاز( ، موضــوع مــورد بحث در شــهرها 
بــود. ایــن حرکــت تــازه کــه ابتــدا به صــورت اتحادیــه ای از افــراد آغــاز شــد، 
ــروی  ــه نی ــت و ب ــرار گرف ــودال ق ــاهزادگان فئ ــقف ها و ش ــا اس ــاکش ب در کش
ــا  ســازمان یافته ای بــدل گردیــد. اصــل و منشــأ کمــون ایتالیایــی بــود، دولتــی ب
ــا را داشــت  ــراد و گروه ه ــر اف ــت ب ــه خــود حــق حکوم ــذاری ک ــوه قانون گ ق
ــرم می شــمرد. " از ایــن  ــان را محت ــازات اقتصــادی آن ــی در عیــن حــال امتی ول
رو ســاختار مدیریــت شــهری تغییــر پیــدا کــرد و نظــام شــورایی بــرای اداره آن 

متشــکل از افــراد صاحــب نفــوذ و ثروتمنــد تشــکیل گردیــد. 

ــی�ســده� ــت�ـ�شــهرهای�اروپای ــت�شــهری�در�دول ســاختار�مدیری
میانــه

در آن روزگار ســازمان های حکومــت شــهری کــه بــر شــهرهای اروپایــی فرمــان 
می راندنــد عبــارت بودنــد از : 

1ـ شورای بزرگ، متشکل از نمایندگان خاص شهر. 
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2ـ شورای کوچک ـ که به شکل ستاد اجرایی عمل می کرد. 
ــن می شــدند  ــا قرعه کشــی تعیی ــات ی ــق انتخاب ــه از طری 3ـ تعــدادی قاضــی، ک
 Echevins و در فنالنــد Consoli در ایتالیــا Jures و در فرانســه آنهــا را

می نامیدنــد. 
در کنــار ایــن تشــکیالت، قشــرهایی ویــژه از اجتمــاع نیــز نماینــدگان خــود را 
ــس و  ــا، guilds در انگلی ــی )arti در ایتالی ــای صنعت ــد اتحادیه  ه ــتند مانن داش
ــان خــود یکــی را  ــه از می ــی ک ــروی نظام ــدگان نی ــان( و نماین Zunfte در آلم
ــی  ــدرت مذهب ــی، ق ــدرت مدن ــار ق ــد. در کن ــر می گزیدن ــر ب ــوان کالنت به عن
ــی را  ــل و جایگاه های ــود مح ــرای خ ــهر ب ــز در ش ــی نی ــام رهبان ــقفی و نظ اس
 ) Podesta ــا ــر کل )ی ــک کالنت ــا ی ــای ایتالی ــی از بخش  ه ــود. در بعض دارا ب
نیــز بــوده کــه کارش حکمیــت بیــن دســتگاه حکومتــی و شــهروندان بــه هنــگام 

ــود. "  ــی ب ــای سیاس ــدن اختالف ه ــش آم پی
ــه روســتاها  ــن غــذای خــود ب ــرای تأمی ــا ب ــت ـ شــهر قرون وســطایی اروپ دول
ــه  ــرد ک ــاوری را اداره می ک ــای پهن ــور، زمین  ه ــن منظ ــه همی ــود و ب ــته ب وابس
انــدازه آن هــا بــه تناســب نیازهــای شــهر تفــاوت می کــرد امــا برخــالف دولــتـ  
شــهرهای یونانــی، حقــوق مســاوی بــرای روســتاییان قایــل نبــود، زیرا سیاســتش 
ــری می شــد. از طــرف  ــت شــهری رهب ــع محــدود جمعی ــت مناف ــط در جه فق
ــد؛ نمی خواســتند  ــس نبودن ــن شــهر متجان دیگــر چــون جمعیــت ســاکن در ای

ماننــد دولت-شــهرهای یونانــی تصمیماتــی اجتماعــی بگیرنــد. 
ــر  ــس وب ــی آن دوران ، ماک ــهرهای اروپای ــت در ش ــت حاکمی ــاره وضعی درب
در کتــاب شــهر درگــذر زمــان می نویســد : "حلقــه حاکمــه، دربرگیرنــده 
خانواده  هــای شــهری بــود کــه بــا مالــک شــدن زمیــن، در شــهر اقامــت گزیــده 
ــده  ــن ش ــرمایه تضمی ــژه س ــز، به وی ــارت صلح آمی ــق تج ــرمایه را از طری و س
در قرون وســطی، یــا بــا مشــارکت شــخصی در تجــارت یــا جنــگ دریایــی، بــه 
دســت مــی آورد. امیــر یــا پرنــس اغلــب بــرای دوره کوتاهــی انتخــاب می شــد و 
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در هــر صــورت قطعــًا محدودیت هایــی در اقتــدار او بــود. در شــهرهای بازرگانی 
دریایــی باســتانی، از زمــان هومــر به تدریــج شــورای ســاالنه شــهرداری تشــکیل 
ــد. در  ــد می آم ــی پدی ــاز ســده  های میان ــًا تشــکیالت مشــابهی در آغ شــد. غالب
ونیــز ، شــوراهایی بــا فرمانروایــان و قدرت هایــی همســنگ تشــکیل می شــد کــه 

از نظــر رهبــری شــرایط گوناگــون داشــت". 

رنسانس
رشــد شهرنشــینی، همــراه بــا گســترش صنعــت و بازرگانــی، ســبب فروپاشــی 
نظــام کهــن فئودالــی در اروپــا شــد. روســتاها در آن زمــان غــذا را فقط بــه مقدار 
ــرای کارشــان می ســاختند.  ــزار الزم را تنهــا ب ــد و اب ــد می کردن ــاز خــود تولی نی
امــا نیازهــای روزافــزون شهرنشــینان بــه محصــوالت غذایــی روســتا ســبب شــد 
ــارج  ــق خ ــه در مناط ــزد را ک ــران روزم ــده ای از کارگ ــداد فزاین ــا تع ــه آن ه ک
ــی  ــزرگ اروپای ــن داران ب ــد. زمی ــتخدام بگیرن ــه اس ــد، ب ــتا ها بودن ــن روس از ای
ــی  ــد در زمین های ــتگاه هایی جدی ــران، زیس ــن کارگ ــکنای ای ــرای س ــر ب ناگزی
ــن  ــاختند. ای ــود، س ــده ب ــتفاده نش ــاورزی اس ــد کش ــرای مقاص ــوز ب ــه هن ک
ــد. ــکیل دادن ــی را تش ــد اروپای ــهرهای جدی ــه ش ــته  های اولی ــتگاه ها، هس زیس

ــاده  ــان نه ــن دار بنی ــای زمی ــط خانواده  ه ــه توس ــد گرچ ــهرهای جدی ــن ش “ ای
ــد.  ــت نمی ش ــنتی تبعی ــای س ــان از ویژگی ه ــی در سازمان بندی ش ــد ول می ش
ایــن شــهرها، آزادی  هــای فــردی کارگــران را تضمیــن می کــرد، دارای حکومــت 
ــه  ــًا همیش ــه تقریب ــد ک ــر اداره می ش ــک کالنت ــط ی ــود و توس ــار ب خودمخت
ــه  ــم آن ک ــهرها به رغ ــن ش ــن ای ــدند. همچنی ــده می ش ــردم برگزی ــوی م از س
ــی از  ــد، ول ــی می مان ــی باق ــن فئودال ــع قوانی ــی تاب ــی و قضای ــاظ سیاس از لح

ــرد". ــد می ک ــهر تقلی ــت ـ ش ــهری دول ــازمان بندی ش س
ــه  ــده  های میان ــهرهای س ــرای ش ــه ب ــی ک ــهرهای یونان ــت ـ ش ــه دول “ تجرب
اروپــا بــه میــراث مانــده بــود بــه همــراه شــهرهای جدیــدی کــه دارای حکومــت 
ــای  ــود، زیربن ــر شــهر منتخــب ســاکنان آن ب ــود و مدی ــار ب مســتقل و خودمخت
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ــکیل  ــمال را تش ــورهای ش ــوع کش ــا و درمجم ــروز اروپ ــهری ام ــت ش مدیری
ــت شــهری در آن کشــورها  ــی مدیری ــارت دیگــر شــیوه کنون ــه عب ــد. ب می دهن
کــه بــر اســتقالل حکومــت محلــی و رأی مــردم مبتنــی اســت ـ ریشــه ای چنــد 
صدســاله دارد. اهمیــت شــورا در اداره شــهرهای اروپایــی چنــان بــود کــه " در 
بســیاری از شــکل گیری های مدنــی، مجمــع عمومــی شــهروندان  کــه در ایتالیــا 
ــه  ــدر اداری جامع ــأت مقت ــن هی ــد، عالی تری ــده می ش ــذار خوان ــع قانون گ مجم
ــوراها را  ــه ش ــای این گون ــتر اعض ــه در آن دوره، بیش ــد “ البت ــمار می آم ــه ش ب

ــد. ــن شــهری و اشــراف تشــکیل می دادن ــکان زمی ــذ و مال ــان متنف اعی

تأثیر�قدرت��های�شهری�در�فضای�عمومی�شهرها
ــن  ــه از بی ــتند ک ــی حضــور داش ــای گوناگون در شــهرهای آن روزگار، قدرت  ه
آنهــا می تــوان بــه حکومــت اســتقفی، حکومــت شــهرداری، فرقه  هــای مذهبــی 
ــهری،  ــی ش ــای عموم ــن رو فضاه ــرد. از ای ــاره ک ــی اش ــای صنف و اتحادیه  ه
ســاختی پیچیــده و درهــم داشــتند. شــهرهای نســبتًا بــزرگ، یــک مرکــز واحــد 
ــدرال و کاخ اســقفی، یــک  نداشــتند و در آنهــا یــک مرکــز مذهبــی شــامل کات
مرکــز قــدرت مدنــی یــا کاخ شــهرداری و یــک یــا چنــد مرکــز تجــاری اتــاق 

ــد. ــده می ش ــی، دی ــای صنف ــای اتحادیه  ه ــا و تاالره گاه ه

انقالب�صنعتی�و�گسترش�فزاینده�شهرنشینی
تــا پیــش از انقــالب صنعتــی در ســده هجدهــم میــالدی، رشــد شــهر دیــر زمانی 
بــود کــه محــدود مانــده بــود. شــهرهای گذشــته ماننــد شــهرهای دّره  هــای بزرگ 
نیــل، بین النهریــن، ســند و چیــن کــه پیشــینه ای چنــد هزارســاله داشــتند، تنهــا 
بــا توســل بــه آبیــاری ـ کــه امــکان تولیــد مــازاد بــر نیــاز جامعــه کشــاورزی را 
مــی داد ـ توانســته بودنــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد امــا " نخســتین انقــالب 
ــی و  ــهرهای میلیون ــتین ش ــی، نخس ــهرهای قارچ ــد آوردن ش ــا پدی ــی ب صنعت
ــینی  ــگ شهرنش ــی را در ضرب آهن ــی ناگهان ــا تغییرات ــده ب ــهری ش ــی ش نواح
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ــًا  ــینی، عموم ــر شهرنش ــریع در ام ــم تس ــده نوزده ــی در س ــد. ول ــب ش موج
ــر( و در برخــی از  ــای کبی ــه بریتانی ــی شــده )در رأس هم در کشــورهای صنعت

کشــورهای نــو محــدود مانــد”.
ــار  ــوج شهرنشــینی را آورد و نخســتین ب ــا خــود، م ــراه ب ــی هم ــالب صنعت انق
در تاریــخ حیــات بشــر، شــهر بــر روســتا برتــری یافــت. بــا آن کــه کشــورهای 
ــد از  ــد، نبای ــمار می رون ــه ش ــهری ب ــورهایی ش ــکا، کش ــا و آمری ــی اروپ صنعت
تفــاوت میــان شــهرهای اروپایــی و آمریکایــی غافــل مانــد. شــهرهای آمریکایــی 
از ویژگی هــای ســنتی محلــی در درازمــدت بی بهــره بودنــد. مارتیــن دال 
ــاده  ــبتًا س ــاختی نس ــاد دارای س ــهر نوبنی ــک ش ــد: "ی ــه می نویس ــن زمین در ای
ــاز آن  ــه آغ ــه نقط ــرا ک ــت. چ ــود اس ــأ خ ــه ی منش ــا نمون ــل ب ــده، در تقاب ش
ــک  ــی ی ــه ی نهای ــده از مرحل ــاده ش ــای س ــر، برگردان  ه ــور اجتناب ناپذی به ط
ــده از  ــاده ش ــی س ــی برگردآن های ــهرهای امریکای ــت. ش ــعه یافته اس ــهر توس ش
نمونه  هــای شــهرهای رایــج در انگلســتان ، هنــگام بنیــاد گرفتــن شــان بودنــد. و 
بــا آن کــه در اروپــا به طــور كلــی، قــدرت ملــی تــا حــدی همزمــان بــا تکامــل 
شــهر رشــد کــرد، امــا در امریــکا تأســیس قــدرت ملــی پیش تــر از شــکل بندی 

بســیاری از شــهرها صــورت گرفــت. 
در دوران جدیــد کــه برخــی آن را دوران حاکمیــت شــهرها نامیده انــد، شــیوه ی 
مدیریــت شــهری نیــز در کنــار ســایر پدیده  هــای اجتماعــی ـ اقتصــادی تغییــر 
یافتــه و دچــار دگرگونی  هــای بســیار شــده اســت. اکنــون در بســیاری از 
ــر، در کشــورهای توســعه یافته مدیریــت  ــه ی بهت ــه گفت ــا ب کشــورهای جهــان ی

ــر شــهرها حکومــت دارد.  ــی ب شــهری مســتقل و منتخــب مردم
مدیریــت شــهری در ایــن کشــورها وظایــف بســیاری بــه عهــده دارد و اهمیــت 
ــا ،  ــاب آن ه ــج انتخ ــاس نتای ــه براس ــت ک ــا اس ــا آنج ــهرداری ها ت ــی ش سیاس

ــود.  ــم زده می ش ــورها رق ــی کش ــت سیاس سرنوش
در ایــن قســمت بــرای آشــنایی بــا وضعیــت کنونــی مدیریــت شــهری در جهــان 
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ویژگی هــای اساســی ایــن پدیــده در آمریــکا و ســوئد بیــان می شــوند. 

مدیریت�شهری�در�آمریکا
ــور  ــک در ام ــر ی ــه ه ــت ک ــت اس ــب از 54 ایال ــکا مرک ــده آمری ــاالت متح ای
داخلــی خــود مســتقل اند و دولــت فــدرال تنهــا در زمینــه ی امنیــت ملــی، حفــظ 
وحــدت ایــاالت، امــور خارجــی و درمجمــوع مســایلی کــه قانــون اساســی ایــن 
ــس  ــکا، مجل ــاالت آمری ــک از ای ــر ی ــته، مســؤولیت دارد. ه ــرر داش کشــور مق
قانون گــذاری خــاص خــود را دارد کــه نماینــدگان آن را مــردم انتخــاب می کننــد. 
ــات  ــز در انتخاب ــاون او نی ــت و مع ــم ایال ــر حاک ــارت بهت ــه عب ــا ب ــدار ی فرمان
ــود. در  ــده می ش ــود، برگزی ــزار می ش ــار برگ ــال یک ب ــر 4 س ــه ه ــی ک عموم
ــه بیشــتر متشــکل از شــهردار و  ــز ک ــن چارچــوب سیاســی، شــهرداری ها نی ای
شــورای شــهر هســتند، بــا رأی مســتقیم شــهروندان انتخــاب می شــوند و میــزان 
ــارت  ــه عب ــن اســت. ب ــی معی ــن ایالت ــدرال و قوانی ــن ف ــا از قوانی ــت آن ه تابعی
دیگــر در آمریــکا تمایــز روشــنی میــان امــر ملــی و امــر محلــی وجــود دارد و 

میــزان دخالــت مقامــات ملــی در امــور محلــی مقیــد و محــدود اســت. 
ــدت  ــد. م ــیاری دارن ــت بس ــوراها اهمی ــکا ش ــهری آمری ــت ش ــام مدیری در نظ
عضویــت در ایــن شــوراها در ابتــدا فقــط یــک ســال بــود ولــی کم کــم بــه چهــار 
ســال افزایــش یافــت. همــراه بــا عضویــت در شــورای شــهر، تعــداد اعضــای آن 
نیــز نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتنــد. علــت اصلــی ایــن دگرگونــی، کارایــی 
بیشــتر تعــداد نفــرات کمتــر در ترکیــب شــورای شــهر بــود. در نظــام مدیریــت 
شــهری آمریــکا بــرای اداره ی شــهرها، از شــیوه  های متفاوتــی پیــروی می شــود 

کــه از میــان آنهــا می تــوان ســه الگــو را شــاخص دانســت : 

الگوی�شهردار،�شورای�شهر،�نوع�شهردار�کم�قدرت��
ــا  ــیون ها ی ــدارد و کمیس ــی ن ــار چندان ــدرت و اختی ــهردار ق ــو ش ــن الگ در ای
ــد  ــاب کرده ان ــهر انتخ ــورای ش ــا ش ــردم ی ــا را م ــای آنه ــه اعض ــی ک هیأت های
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ــان  ــاب کارکن ــهردار در انتص ــار ش ــد. اختی ــتغال دارن ــهر اش ــور ش ــه اداره ام ب
ــد و تصویــب  ــه تأیی ــن امــور را ب ــد همــه ای شــهرداری محــدود اســت واو بای
ــری دارد،  ــه تصمیم گی ــاز ب اعضــای شــورای شــهر برســاند. در مســایلی کــه نی
شــهردار حــق وتــو دارد، امــا اگــر اعضــای شــورا بــر تصمیــم خــود پافشــاری 
ــد. در  ــی کنن ــهردار را خنث ــوی ش ــد وت ــری می توانن ــد، در دور دوم رأی گی کنن
ــای  ــا و فعالیت ه ــر تصمیم ه ــارت ب ــهردار نظ ــده ش ــه ی عم ــو وظیف ــن الگ ای

ــت.  ــهرداری اس ــای ش هیأت  ه

الگوی�شهردار�،�شورای�شهر�،�نوع�شهردار�پرقدرت�
ــیار  ــدرت بس ــار و ق ــهردار اختی ــین ش ــوی پیش ــالف الگ ــو ، برخ ــن الگ در ای
دارد و مدیریــت شــهری در اختیــار کامــل اوســت. او اختیــار انتصــاب رؤســای 
ســازمان های شــهرداری را دارد و در ایــن زمینــه بــه مشــورت بــا شــورای شــهر 
ــد و  ــر و تأیی ــا نظ ــی ب ــهرداری، همگ ــازمان های ش ــای س ــدارد. رؤس ــازی ن نی

ــد.  ــم می گیرن ــهردار تصمی ــب ش تصوی
ــم شــهردار بســتگی  ــه نظــر و تصمی ــز ب ــه کــردن بودجــه ی شــهرداری نی هزین
دارد. در تصمیم گیــری نیــز شــهردار حــق وتــو دارد، امــا شــورای شــهر ماننــد 
ــا دوســوم آرایــی خــود وتــوی شــهردار را در دور دوم  ــد ب الگــوی اول می توان
رأی گیــری خنثــی کنــد. در ایــن الگــو، اگرچــه شــهردار اختیــار و قــدرت بســیار 
دارد ایــن قــدرت بــا نظــر و تصمیــم شــورای شــهر نظــارت و مهــار شــده اســت. 

الگوی�مدیر�شهر
ــد ماننــد یــک شــرکت  ــر آن اســت کــه " شــهر را بای در ایــن الگــو، اســاس ب
بازرگانــی اداره کــرد. از ایــن رو همان گونــه کــه صاحبــان ســهام یــک شــرکت 
بــرای اداره امــور آن ممکــن اســت یــک نفــر را به عنــوان مدیرعامــل اســتخدام 

کنــد، شــهر نیــز بایــد مدیــری در اســتخدام خــود داشــته باشــد. 
ــدر  ــوان پ ــه به عن ــد ک ــن می یاب ــش نمادی ــط نق ــهردار فق ــت ش ــن وضعی در ای
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ــز  ــی امــور نی ــه ناظــر عال شــهر در مراســم و تشــریفات شــرکت می کنــد و البت
ــد.. در  ــوردار می باش ــز برخ ــو نی ــق وت ــهرها از ح ــی از ش ــت. او در برخ هس
ــد. در شــهرهای  ــارات و قــدرت انجمــن شــهر افزایــش می یاب ــن الگــو اختی ای
کوچک تــر ممکــن اســت الگــوی دیگــری بــه نــام کمیســیونی حاکــم باشــد. در 
ــدارد و کارهــای  ــی وجــود ن ــام اجرای ــوان مق ــام مشــخصی به عن ــن الگــو مق ای
اجرایــی هــم از ســوی اعضــای شــورای شــهر انجــام می شــود. در شــکل زیــر 

ــت: ــده اس ــهر آم ــای اداره ش ــدل از مدل  ه دو م
شکل�شماره�1��10مدل��های�مختلف�اداره�شهر
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مدیریت�شهری�سوئد
بــا اینکــه حکومــت کشــور ســوئد پادشــاهی اســت، اداره امــور در آن کشــور بــر 
اســاس خودگردانــی محلــی از طریــق شــهرداری ها و خودگردانــی منطقــه ای از 
طریــق شــوراهای اســتان انجــام می شــود. ایــن شــیوه حکومــت بــر پیشــینه ای 
ــی  ــون اساس ــن آن در قان ــول بنیادی ــت و اص ــتوار اس ــی اس ــی و تاریخ طوالن
ســوئد بیــان شــده اســت. در مــاده 1 قانــون اساســی آن کشــور آمــده اســت : در 
ســوئد اقتــدار عمومــی از مــردم ناشــی می شــود. دموکراســی ســوئد، بــر آزادی 
ــی و  ــت پارلمان ــکل حکوم ــه در ش ــده ک ــری آرا بناش ــت و براب ــر و عمومی نظ

خودگردانــی محلــی تحقــق یافتــه اســت. 
براســاس مجموعــه قوانیــن حکومتــی ســوئد، شــهرداری ها و شــوراهای اســتان 
ــی،  ــطح محل ــی در س ــای اجرای ــد و تصمیم گیری  ه ــات دارن ــع مالی ــق وض ح
بــه نماینــدگان منتخــب مــردم واگــذار شــده اســت. در ایــن کشــور شــهروندان 
ــه  ــات دولــت محلــی شــرکت کــرده و ب ــاال می تواننــد در انتخاب ــه ب 18 ســال ب

ــد. ــد رأی دهن ــه می خواهن ــانی ک کس
ــر  ــود ب ــان را خ ــد اداره امورش ــهرداری ها بای ــی، ش ــت محل ــون دول ــق قان طب
ــده  ــه ش ــردم پذیرفت ــرف م ــد از ط ــهرداری بای ــای ش ــد. فعالیت ه ــده گیرن عه
ــهرداری ها در  ــر ش ــارت ب ــرل و نظ ــد. کنت ــته باش ــوداگرانه نداش ــت س و سرش
ســوئد، بــر دوش شــهروندان اســت. آن هــا بــا داشــتن حق بازخواســت در ســطح 
محلــی، ایــن مســؤولیت را بــه عهــده گرفته انــد تــا ایــن ســازمان از چارچــوب 
مقــرر خــارج نشــود. همچنیــن اســتقالل مدیریــت شــهری محتــرم شــمرده شــده 
و هیچ یــک از ســازمان های دولــت مرکــزی نمی تواننــد بــه تصمیمــات شــورای 

شــهر اعتــراض کننــد. 
ــهر  ــورای ش ــری، ش ــی تصمیم گی ــاد عال ــوئد، نه ــت شــهری س ــام مدیری در نظ
اســت. شــورا تنهــا نهــادی اســت کــه شــهروندان محلــی آنــرا انتخــاب می کننــد. 
مــدت فعالیــت شــورای شــهر 3 ســال اســت و در هــر شــهر بیــن 31 تــا 101 
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ــی و کمیته  هــای دیگــر  ــه اجرای نفــر عضــو دارد. شــورای شــهر، اعضــای کمیت
ــد. ــوب می کنن ــز منص ــا را نی ــای آنه ــرده، رؤس ــاب ک ــی را انتخ ــت محل دول
مدیریــت شــهری در شــهرهای ســوئد حــق دارد بــرای تصمیم گیــری در مــورد 

ــد. ــام ده ــورتی انج ــی مش ــود، همه پرس ــای خ فعالیت ه

فعالیت�های�بین�المللی�مدیریت�شهری�
ــه نظــام مدیریــت شــهری،  ــا برنامه هــا و اقدامــات کشــورها در زمین همزمــان ب
از چنــد ســال پیــش، فعالیت هــای بین المللــی در زمینــه مدیریــت شــهری آغــاز 
ــان  ــود. زم ــهری1 ب ــت ش ــه مدیری ــا، برنام ــن آن ه ــی از مهم تری ــه یک ــده ک ش
نوشــتن ویرایــش اول ایــن کتــاب، برنامــه مذکــور فعــال بود و بــه انتشــار منابعی 
در زمینــه ترویــج مفهــوم مدیریــت شــهری در آســیا و اقیانوســیه می پرداخــت. 
برنامــه مدیریــت شــهری در ســال 2003 بــه مأموریــت قبلــی خویــش پایــان داد 
ــه به عنــوان یــک برنامــه کمــک فنــی جهانــی  و وظایــف و مأموریت هــای آن ب
در بخــش شــهری بــه دفتــر فوکوکا2مرکــز اســکان بشــر واگــذار شــده اســت. بــا 
ایــن حــال خــوب اســت بدانیــم ایــن برنامــه از ســوی ســازمان ملــل حمایــت 
ــدف  ــا ه ــز ب ــی نی ــک جهان ــل متحــد3 و بان ــکان بشــر مل ــز اس ــد و مرک می ش
کمــک بــه شــهرهای بــزرگ و کوچــک کشــورهای در حــال توســعه، حامــی آن 
بودنــد. ایــن برنامــه در واقــع یــک برنامــه همکاری  هــای فنــی بــرای پشــتیبانی از 
شــهرها و شــهرك های موجــود در حــال توســعه بشــمار می رفــت کــه مقصــود 

ــود:  ــر ب ــای زی ــا در زمینه  ه ــت ظرفیت ه ــرای آن تقوی از اج
ــع  ــدی کشــور درمجمــوع و جوام ــرای بهره من ــی شــهری ب ــع مال  ـ بســیج مناب

ــاص. ــور خ ــهری به ط ش
موردنیــاز  خدمــات  و  زیرســاخت ها  توســعه  و  به کارگیــری  تأمیــن،  ـ   

شــهری. فعالیت هــای 

1-  -Urban Management Programme )UMP( 
2-  -UN-HABIAT Fukuoka Office
3-  -UN- Habitat
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 ـ اداره منابــع زیســت محیطی شــهرها کــه بــرای توســعه پایــدار جنبــه حیاتــی 
دارد. 

 ـ حمایت از تعداد فزاینده تهیدستان شهری. 
مهم تریــن ابــزار ایــن برنامــه، افزایــش ظرفیت هــا در مــواردی بــود کــه بــه پیــش 
بــرد هدف  هــای فــوق کمــک کنــد. بدیــن معنــی کــه اقداماتــی را بــرای فعــال 
کــردن روابــط میــان دولت  هــای مرکــزی و محلــی و روابــط بیــن شــهرداری ها 

در صــدر کار خــود قــرار داد تــا بتوانــد روندهــای زیــر را بهبــود دهــد:
 ـ سازماندهی مؤسسات و سازمان های شهری و نظام مدیریت آن ها.

 ـ بسیج، تخصیص و اداره منابع. 
 ـ توسعه منابع انسانی و آموزشی.

ــارت  ــه عب ــود ک ــز ب ــاص متمرک ــه خ ــر 4 جنب ــه ب ــن برنام ــران ای ــه مبتک توج
ــد از: بودن

اول، بعــد سیاســی مدیریــت شــهری کــه مشــارکت، نحــوه افزایــش حمایت هــا 
ــازار  ــزی و نیروهــای ب ــرات در سیاســت گذاری و تعییــن ســهم برنامه ری از تغیی

در اقتصــاد شــهری را شــامل می شــد. 
ــی و  ــاختار مدیریت ــه س ــه ب ــهری ک ــازمان های ش ــی س ــت اجرای دوم، موفقی
ــمی و  ــی رس ــش خصوص ــش بخ ــزان و نق ــا، می ــی آن ه ــای هماهنگ روش ه

غیررســمی در فعالیت هــا در چارچــوب قانونــی آنهــا بســتگی داشــت.
ــای  ــی، درآمده ــی و پول ــع سیاســت های مال ــه خــود تاب ــی ک ــع مال ســوم، مناب
ــزی و  ــی و برنامه ری ــی و عموم ــارکت  های خصوص ــوارض، مش ــی و ع مالیات

ــود. ــی ب ــع مال اداره مناب
چهــارم، توســعه انســانی کــه بــه کیفیــت زندگــی شــهری ، مشــارکت جوامــع در 

امــور شــهری ، ایجــاد کار و توســعه پایــدار وابســته بــود.
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ــد و از  ــت شــهری می آی ــه کار مدیری ــه ب ــی ک ــم جهان ــای مه از برنامه  ه
ــتور  ــه »دس ــد ب ــود بای ــال می ش ــل دنب ــازمان مل ــر س ــکان بش ــز اس ــوی مرک س
کار جدیــد شــهری«1 اشــاره کــرد. دســتور کار جدیــد شــهری ســندی اقــدام-
محــور اســت کــه اســتانداردهای جهانــی دســتیابی بــه توســعه شــهری پایــدار، 
بازاندیشــی در نحــوه ساخت وســاز، مدیریــت و زندگــی در شــهرها را از طریــق 
همــکاری بــا همــکاران متعهــد، ذینفعــان مربوطــه، و بازیگــران شــهری در همــه 

ــد. ــن می کن ــی و خصوصــی تدوی ســطوح دولت

ــور  ــو در کش ــات 3« در کیت ــت »هبیت ــه نشس ــور در اختتامی ــدود 170 کش ح
اکــوادور بــه  اتفــاق آراء »دســتور کار جدیــد شــهری« را پذیرفتنــد. ایــن دســتور 
ــوص  ــد در خص ــل متح ــازمان مل ــاله س ــرد 20 س ــهری، راهب ــد ش کار جدی
شهرنشــینی پایــدار را تشــکیل می دهــد. البتــه ایــن دســتور کار الــزام آور نبــوده 
و صرفــًا چارچوب هــای جهانــی را ارائــه می کنــد همــه کشــور عضــو ســازمان 

ملــل متحــد مــورد توافــق قــرار گرفتــه اســت.
اجــالس کیتــو ســومین نشســت مهــم شــهری در تاریــخ جهــان بــود کــه رهبــران 
جهانــی و متخصصــان شــهری گــرد هــم آمدنــد تــا در مــورد شــهرهای جهــان 
ــر  ــهری به خاط ــد ش ــتور کار جدی ــد. دس ــث  بپردازن ــه بح ــرده و ب ــو ک گفتگ
ــری  ــی در خصــوص راهب ــای محل ــم و اساســی دولت ه ــش مه ــر نق ــز ب تمرک
توســعه شــهری بــر مبنــای عدالــت و حقــوق شــهروندی و همچنیــن بــه ســبب 
بهره گیــری از اصــول برنامه ریــزی بــرای ایجــاد شــهرهایی کــه از لحــاظ 
ــه  ــرار گرفت ــدار هســتند، مــورد توجــه ق ــی پای زیســت محیطی، اجتماعــی و مال

اســت. 
ــزوم  ــود، ل ــد می ش ــر آن تأکی ــی ب ــتورکارهای جهان ــه در دس ــی ک از موضوعات
تهیــه »سیاســت ملــی شــهری« بــرای هــر کشــوری اســت. بــه نظــر طرفــداران 
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ــدار و  ــه شــیوه ای پای ــای شهرنشــینی ب ــا چالش  ه ــرای مواجــه ب ــن بحــث، ب ای
ــا سیاســت های شــهری و  ــه رویکــردی بیــن بخشــی در برخــورد ب ــه، ب منصفان
افزایــش میــزان هماهنگــی در ســطوح عمــودی و افقــی نیــاز داریــم. از همین رو 
سیاســت ملــی شــهری کمــک می کنــد تــا تالش هــا در تمامــی ســطوح دولــت، 
جامعــه مدنــی، بخــش خصوصــی و ســایر ذی نفعــان بــه اشــتراك گذاشــته شــود. 
ــت  ــرای هدای ــزاری ب ــوان اب ــی شــهری را می ت ــارت دیگــر سیاســت مل ــه عب ب

توســعه پایــدار شــهری در یــک کشــور دانســت. 
ســند دســتور کار اهــداف توســعه پایــدار نیــز چارچــوب حقوقــی تالش  هــای 
ــه  ــری را تهی ــای بش ــداری فعالیت ه ــت و پای ــظ محیط زیس ــرای حف ــی ب جهان
کــرده اســت. ایــن دســتور کار بــا عنــوان »تغییــر جهــان مــا«، در اوایــل مهرمــاه 
1394 در نشســت ســران کشــورهای جهــان در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
مــورد تصویــب 193 کشــور قــرار گرفــت. بنــا بــه مدعــای ســازمان ملــل ایــن 
ــن و ســعادت بشــری اســت و در  ــره زمی ــردم، ک ــدام م ــه اق دســتور کار، برنام
صــدد تقویــت صلــح جهانــی در قالــب آزادی  هــای بیشــتر اســت. در این دســتور 
ــارکت«،  ــح، مش ــری، صل ــعادت بش ــن، س ــره زمی ــردم، ک ــای »م کار، محوره
حوزه  هــای اصلــی فعالیــت در 15 ســال آینــده خواهنــد بــود. 17 هــدف کالن و 
169هــدف خــرد توســعه پایــدار در ایــن ســند آمــده اســت )جواهریــان، 1395(. 
ــهرها و  ــاد ش ــوان »ایج ــا عن ــمار 11 ب ــدف ش ــدف کالن، ه ــان 17 ه از می
ــاره  ــا درب ــث م ــا بح ــدار« ب ــاب آور و پای ــن، ت ــر، ایم ــهرک های فراگی ش
مدیریــت شــهری مرتبــط اســت و از همیــن رو توضیــح مختصــری دربــاره آن 
ــن موضوعــات  ــه ای ــن هــدف کالن، ب ــل ای در اینجــا داده خواهــد شــد. در ذی

توجــه شــده اســت:
1-11- ایجــاد دسترســی بــه مســکن مناســب، امــن و قابــل اســتطاعت و خدمات 

پایــه و ارتقــای مناطــق نابســامان شــهری بــرای همــگان تا ســال 2030
ــتطاعت، در  ــل اس ــن، قاب ــل ایم ــامانه حمل ونق ــه س ــی ب ــاد دسترس 2-11- ایج
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ــژه از  ــا، به وی ــی جاده ه ــای ایمن ــراد، ارتق ــه اف ــرای هم ــدار ب ــترس و پای دس
ــراد  ــای اف ــه نیازه ــژه ب ــه وی ــا توج ــی، ب ــل عموم ــترش حمل ونق ــق گس طری
ســاکن در مناطــق آســیب پذیر، زنــان، کــودکان، افــراد ناتــوان و مســن تــا ســال 
3-11- افزایــش شهرنشــینی جامــع و پایــدار و ظرفیــت برنامه ریــزی و مدیریــت 
یکپارچــه، پایــدار و مشــارکتی ســکونت گاه های انســانی در تمامــی کشــورها تــا 

2030 سال 
ــراث فرهنگــی  ــت و حفاظــت از می ــت تالش هــا در جهــت حمای 4-11- تقوی

و طبیعــی جهــان
ــراد متأثّــر و کاهــش چشــمگیر  ــر اف 5-11- کاهــش چشــمگیر تعــداد مرگ ومی
زیان  هــای مســتقیم اقتصــادی مرتبــط بــا تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی ناشــی 
از بالیــای طبیعــی، ازجملــه بالیــای مرتبــط بــا آب، بــا تمرکــز بــر حمایــت از 

ــا ســال 2030 ــراد ســاکن در مناطــق آســیب پذیر ت فقــرا و اف
ــه  ــوب زیســت محیطی در شــهرها، ازجمل ــرات نامطل 6-11- کاهــش ســرانه اث
بــا توجــه ویــژه بــه کیفیــت هــوا و مدیریــت زباله  هــای شــهری و ســایر مــوارد 

مشــابه تــا ســال 2030
7-11-  ایجــاد دسترســی جهانــی بــه فضاهــای ایمــن، جامــع و قابل دســترس، 
سرســبز و عمومــی، به ویــژه بــرای زنــان و کــودکان، افــراد ناتــوان و مســن تــا 

ســال 2030
11- الــف - حمایــت از پیوندهــای مثبــت اقتصــادی، اجتماعی و زیســت محیطی 
میــان مناطــق شــهری، حومــه شــهری و روســتایی از طریــق تقویــت برنامه ریــزی 

توســعه ملــی و منطقه ای
ــه  ــانی ک ــکونت گاه های انس ــهرها و س ــمار ش ــمگیر ش ــش چش 11- ب- افزای
به کارگیــری و اجــرای سیاســت ها و برنامه  هــای یکپارچــه در راســتای شــمول، 
کارایــی منابــع، کاهــش تأثیــرات و ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی، تــاب آوری 



172

کتاب سبز 1400- راهنمای عمل شهردرای ها

در برابــر بالیــای طبیعــی و توســعه و اجــرا مطابــق بــا چارچــوب ســند کاهــش 
خطــرات بالیــای ِســندای 2030-2015 و مدیریــت همه جانبــه خطــرات بالیــای 

طبیعــی در تمامــی ســطوح
ــه  ــق ارائ ــه از طری ــعه یافته، ازجمل ــر توس ــت از کشــورهای کمت 11- ج- حمای
کمک هــای مالــی و فنــی در ایجــاد ســاختمان  های پایــدار و تــاب آور بــا 

ــی ــاختمانی محل ــح س ــتفاده از مصال اس
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�پیوست�یک:�وظایف�قانونی�شهرداری�ها

مــاده 55 قانــون شــهرداری ) مصــوب 1334 ( : وظایــف شــهرداری بــه شــرح 
زیــر اســت :

ــاری  ــی و مج ــای عموم ــا و باغ ه ــا و میدان ه ــا و کوچه ه ــاد خیابان ه 1ـ ایج
آب و توســعه معابــر در حــدود قوانیــن موضوعــه. 

2ـ تنظیــف و نگاهــداری و تســطیح معابــر و نهرهــای عمومــی و مجــاری آبهــا 
و فاضــالب و تنقیــه قنات هــای مربــوط بــه شــهر و تأمیــن آب و روشــنایی بــا 

وســایل ممکنــه. 
ــا ،  ــغال پیاده روه ــی و اش ــر عموم ــد معاب ــره 1 : ) 27 / 11 / 1345 ( س تبص
ــرای  ــی ب ــای عموم ــا ، و باغ ه ــا ، پارك ه ــا ، میدان ه ــاز آنه ــتفاده غیرمج اس
ــف  ــوع اســت و شــهرداری مکل ــوع دیگــری ممن ــا هــر ن کســب ، ســکنی و ی
اســت از آن جلوگیــری و در رفــع موانــع موجــود و آزاد نمــودن معابــر و 
ــورد  ــد. در م ــدام کنن ــًا اق ــود رأس ــوران خ ــیله مأم ــوق به وس ــور ف ــن مذک اماک
ــت  ــف اس ــهرداری مک ــون، ش ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــوب قب ــای منص دکه  ه
نســبت بــه برداشــتن آنهــا اقــدام و چنانچــه صاحبــان ایــن قبیــل دکه هــا ادعــا 
ــه  ــبت ب ــاده 77 نس ــرر در م ــیون مق ــر کمیس ــا نظ ــند ، ب ــته باش ــارتی داش خس
جبــران خســارات آنهــا اقــدام کننــد ، ولــی کســانی کــه بعــد از تصویــب ایــن 
قانــون اقــدام بــه نصــب دکه  هــای در معابــر عمومــی کننــد. شــهرداری موظــف 
اســت رأســًا وب وســیله مأموریــن خــود در برداشــتن ایــن قبیــل دکه هــا و رفــع 
ــه خســارتی  ــور حــق ادعــای هیچ گون ــد و اشــخاص مزب ــدام کنن ــر اق ســد معب

ــد داشــت.  نخواهن
تبصــره 2 : ) اصالحــی 1345/11/27( احــداث تأسیســات تولیــد و توزیــع بــرق 
و تعییــن نــرخ آن در شــهرها تــا موقعــی کــه وزارت آب و بــرق نیــروی آن را 
تأمیــن نکــرده اســت بــا موافقــت قبلــی وزارت آب و بــرق بــه عهــده شــهرداری 

. ست ا
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تهیــه آب مشــروب شــهرها و تأمیــن وســایل توزیــع و وضــع مقــررات مربــوط 
ــه  ــواردی ک ــتثنای م ــه اس ــهرها ب ــرخ آب در ش ــن ن ــن تعیی ــه آن و همچنی ب
ســازمان های تابعــه وزارت آب و بــرق عهــده دار آن هســتند بــا تصویــب انجمــن 
شــهر بــه عهــده شــهرداری خواهــد بــود. ایــن قبیــل شــهرداری ها می تواننــد بــا 
تصویــب انجمــن شــهر و تأییــد وزارت کشــور تهیــه آب مشــروب و توزیــع آن 
را بــه مؤسســاتی کــه طبــق اصــول بهداشــتی عمــل می نماینــد، واگــذار کننــد.

تبصــره 3: )مصــوب 1345/11/27( مؤسســات خیریــه کــه تأمیــن آب شــهرها را 
قبــل از تصویــب ایــن قانــون بــه عهــده داشــته اند و عملیــات آنهــا مــورد تأییــد 
ــه کار خــود  ــاکان ب ــد کم شــهرداری و محــل و وزارت کشــور باشــد، می توانن

ادامــه دهنــد.
محل هــای  اســت  مکلــف  شــهرداری   )1352/5/17 )الحاقــی   :4 تبصــره 
خصوصــی بــرای تخلیــه زبالــه و نخالــه و فضــوالت ســاختمانی و مــواد رســوبی 
ــوم  ــالع عم ــه اط ــی ب ــن انتشــار آگه ــن و ضم ــا تعیی ــر آنه ــا و نظای فاضالب ه

ــاند. برس
ــه بایــد خــارج از محــدوده شــهر تعییــن شــود و محــل  ــه زبال محل هــای تخلی
تأســیس کارخانجــات تبدیــل زبالــه بــه کــود بــه تشــخیص شــهرداری خواهــد 

بــود.
راننــدگان وســایط نقلیــه اعــم از کنــدرو یــا موتــور، مکلف انــد آنهــا را فقــط در 

محل هــای تعییــن شــده از طــرف شــهرداری خالــی نماینــد.
مجــازات متخلفیــن طبــق مــاده 276 قانــون کیفــر عمومــی تعییــن می شــود. در 
ــد و  ــف قی ــی متخل ــه رانندگ ــار در گواهی نام ــر ب ــب ه ــف، مرات ــورت تخل ص
اگــر ظــرف یــک ســال، ســه بــار مرتکــب همــان تخلــف شــود، بــار ســوم بــه 
حداکثــر مجــازات خالفــی، محکــوم و گواهی نامــه او بــرای یــک ســال ضبــط 
ــات  ــه تخلف ــود. ب ــد ب ــوع خواه ــی ممن ــدت از رانندگ ــان م ــود و در هم می ش
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مزبــور در دادگاه بخــش رســیدگی خواهــد شــد. 
3ـ مراقبــت و اهتمــام کامــل در نصــب برگــه قیمــت بــر روی اجنــاس و اجــرای 
ــورد  ــواد م ــار و م ــی خوارب ــی و فراوان ــه ارزان ــبت ب ــن، نس ــات انجم تصمیم
احتیــاج عمومــی و جلوگیــری از فــروش اجنــاس فاســد و معــدوم نمــودن آنهــا.
4ـ مراقبــت در امــور بهداشــت ســاکنان شــهر و تشــریک مســاعی بــا مؤسســات 
ــری از  ــرای جلوگی ــره ب ــن و غی ــح واکس ــی و تلقی ــداری در آبله کوب وزارت به

امــراض ســاریه.
5ـ جلوگیــری از گدایــی و واداشــتن گدایــان بــه کار و توســعه آمــوزش عمومــی 

و غیــره.
ــات  ــون تعلیم ــاده 8 قان ــک م ــره ی ــرای تبص ــی 1345/11/27( اج 6ـ )اصالح
ــگاه  ــد بن ــی مانن ــتی و تعاون ــی و بهداش ــات فرهنگ ــیس مؤسس ــاری و تأس اجب
حمایــت مــادران و نوانخانه و پرورشــگاه و درمانگاه و بیمارســتان و شــیرخوارگاه 
ــا بی ســوادی و کودکســتان و  ــارزه ب ــه و کالس هــای مب و تیمارســتان و کتابخان
بــاغ کــودکان و امثــال آن در حــدود اعتبــارات مصــوب و همچنیــن کمــک بــه 
ایــن قبیــل مؤسســات و مســاعدت مالــی بــه انجمــن تربیت بدنــی و پیشــاهنگی 

ــه و مدرســه و اردوی کار. ــای خان ــه انجمن ه و کمــک ب
ــای  ــا و خانه  ه ــورد موزه ه ــن در م ــوارد و همچنی ــل م ــن قبی ــهرداری در ای ش
ــه  ــق ب ــه متعل ــهر از اراضــی و ابنی ــن ش ــب انجم ــا تصوی ــدان ب ــی و زن فرهنگ
خــود بــا حفــظ مالکیــت به رایــگان و یــا بــا شــرایط معیــن به منظــور ســاختمان 

و اســتفاده بــه اختیــار مؤسســات مربــوط خواهــد گذاشــت.
ــون نظــارت در مصــرف  ــاده 5 قان ــی 1345/11/27( تبصــره م تبصــره1: )الحاق
ــه قــوت خــود  ســهمیه فرهنــگ از درآمــد شــهرداری ها مصــوب 1334/3/28 ب

باقــی اســت.
ــال 1339 کل  ــه س ــون بودج ــره 59 قان ــی 1345/11/27( تبص ــره2: )الحاق تبص
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ــه قــوت خــود باقــی اســت. کشــور ب
ــر  ــوی ب ــه دع ــول شــهرداری و اقام ــول و غیرمنق ــی منق ــظ و اداره دارای 7ـ حف

ــه شــهرداری. ــاوی اشــخاص علی ــاع از دع اشــخاص و دف
8ـ بــرآورد و تنظیــم بودجــه و متمــم بودجــه و اصــالح بودجــه و تفریــق بودجــه 
شــهرداری و تنظیــم پیشــنهاد برنامــه ســاختمانی و اجــرای آن. پــس از تصویــب 
ــه ســاختمانی به وســیله  ــک نســخه از بودجــه مصــوب و برنام انجمــن شــهر ی

فرمانــدار یــا بخشــدار بــه وزارت کشــور ارســال می شــود.
ــد و  ــم از خری ــهرداری اع ــالت ش ــام معام ــی 1345/11/27( انج 9ـ )اصالح
ــس از  ــتیجاره پ ــاره و اس ــه و اج ــول و مقاطع ــول و غیرمنق ــوال منق ــروش ام ف
تصویــب انجمــن شــهر بــا رعایــت صــالح و صرفــه و مقــررات آیین نامــه مالــی 

ــون.  ــن قان ــده در ای ــی ش ــهرداری ها پیش بین ش
10ـ اهــدا و قبــول اعانــات و هدایــا بــه نــام شــهر بــا تصویــب انجمــن. اعانــات 
پرداختــی بــه شــهرداری یــا مؤسســه  های خیریــه از طــرف وزارت دارایــی، جــزو 
ــه  ــه می شــود و اعانه دهنــده نســبت ب ــل قبــول اعانه دهنــدگان پذیرفت ــه قاب هزین

مبلــغ اعانــه ای کــه داده اســت از مالیــات بــر درآمــد معــاف می باشــد.
11ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها.

12ـ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفی ها.
13ـ ایجــاد غســال خانه و گورســتان و تهیــه وســایل حمــل امــوات و مراقبــت 

در انتظــام امــور آنهــا.
ــظ  ــرای حف ــدام الزم ب ــر و اق ــر مؤث 14ـ )اصالحــی 1345/11/27( اتخــاذ تدابی
شــهر از خطــر ســیل و حریــق و همچنیــن رفــع خطــر از بنا هــا و دیواره  هــای 
شکســته و خطرنــاك واقــع در معابــر عمومــی و کوچه هــا و اماکــن عمومــی و 
ــای  ــا و چاله ه ــاندن چاه ه ــردن و پوش ــی و پرک ــی و خصوص ــای عموم داالن ه
ــر و جلوگیــری از گــذاردن هــر نــوع اشــیا در بالکن هــا و ایــوان  واقــع در معاب
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ــرای  ــا موجــب خطــر ب ــادن آنه ــه افت ــی ک ــر عموم ــه معاب مشــرف و مجــاور ب
عابریــن اســت و جلوگیــری از زحمــت و خســارت ناودان هــا و دودکش هــای 

ــرای ســاکنان شــهرها باشــد. ســاختمان ها ب
ــر از  ــع خط ــه رف ــوط ب ــوارد مرب ــه م ــی 1345/11/27( در کلی ــره: )الحاق تبص
بناهــا و غیــره و رفــع مزاحمت هــای منــدرج در مــاده فــوق، شــهرداری پــس از 
کســب نظــر مأموریتــی فنــی خــود بــه مالکیــت یــا صاحبــان اماکــن یــا صاحبــان 
ــتور  ــر دس ــد و اگ ــادر می نمای ــب ص ــت دار متناس ــالغ مهل ــوب، اب ادوات منص
شــهرداری در مهلــت معیــن بــه مــورد اجــرا گذاشــته نشــود، شــهرداری رأســًا 
بــا مراقبــت مأموریــن خــود اقــدام بــه رفــع خطــر یــا مزاحمــت خواهــد نمــود 
ــت  ــزده خســارت از طــرف دریاف ــه صــدی پان ــه اضاف ــه مصــروف را ب و هزین

خواهــد کــرد.
مقــررات فــوق شــامل کلیــه اماکــن عمومــی ماننــد ســینماها، گرمابه هــا، 
مهمانخانه هــا، دکان هــا، قهوه خانه هــا، کافــه رســتوران ها، پاســاژها و امثــال 

ــد. ــز می باش ــت، نی ــی اس ــه عموم ــد و مراجع ــل رفت وآم ــه مح آن ک
15ـ جلوگیــری از شــیوع امــراض ســاریه انســانی و حیوانــی و اعــالم این گونــه 
ــگام  ــاور، هن ــهرداری های مج ــکی و ش ــداری و دامپزش ــا و وزارت به بیماری ه
بــروز آنهــا و دور نــگاه داشــتن بیمــاران مبتــال بــه امــراض ســاریه و معالجــه و 
دفــع حیواناتــی کــه مبتــال بــه امــراض ســاریه بــوده و یــا در شــهر بی صاحــب 

و مضــر هســتند.
16ـ تهیــه مقــررات صنفــی و پیشــنهاد آن بــه انجمــن شــهر و مراقبــت در امــور 

صحــی اصنــاف و پیشــه وران.
17ـ پیشــنهاد اصــالح نقشــه شــهر در صــورت لــزوم و تعییــن قیمــت عادالنــه 
اراضــی و ابنیــه متعلــق بــه اشــخاص کــه مــورد احتیــاج شــهر باشــد بــر طبــق 
ــر  ــن محــل پرداخــت آن و ایجــاد و توســعه معاب ــر و تأمی ــون توســعه معاب قان
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و خیابان هــا و میدان هــا و باغ هــای عمومــی و تهیــه اراضــی الزم بــرای 
ســاختمان مخــزن و نصــب دســتگاه تصفیــه و آب گیــری و متعلقــات آنهــا بــر 

ــر. ــون توســعه معاب طبــق قان
18ـ تهیــه و تعییــن میدان هــای عمومــی بــرای خریــد و فــروش ارزاق و توقــف 

وســایط نقلیــه و غیــره.
19ـ تهیــه و تدویــن آیین نامــه بــرای فراوانــی و مرغوبیــت و حســن اداره 

ــهر. ــن ش ــب انجم ــس از تصوی ــرای آن پ ــان و اج ــت و ن ــروش گوش ف
20ـ )اصالحــی 1345/11/27( جلوگیــری از ایجــاد و تأســیس کلیــه اماکــن کــه 
بــه نحــوی از انحــاء موجــب بــروز مزاحمــت بــرای ســاکنین یــا مخالــف اصــول 
ــا،  ــیس کارخانه ه ــت از تأس ــف اس ــهرداری مکل ــت. ش ــت در شهرهاس بهداش
ــزی  ــن مراک ــا و همچنی ــا و دکان ه ــی و تعمیرگاه ه ــای عموم ــا، گاراژه کارگاه ه
کــه مــواد محترقــه می ســازند و اصطبــل چهارپایــان و مراکــز دامــداری و به طــور 
کلــی تمــام مشــاغل و کســب هایی کــه ایجــاد مزاحمــت و ســروصدا کننــد یــا 
تولیــد دود، عفونــت و یــا تجمــع حشــرات و جانــوران نماینــد، جلوگیــری کنــد 
و در تخریــب کوره هــای آجــر و گــچ و آهک پــزی و خزینــه گرمابه  هــای 
عمومــی کــه مخالــف بهداشــت اســت اقــدام نمایــد و بــا نظــارت و مراقبــت در 
وضــع دودکش هــای اماکــن و کارخانه هــا و وســایط نقلیــه کــه کارکــردن آنهــا 
دود ایجــاد می کنــد و از آلــوده شــدن هــوای شــهر جلوگیــری نمایــد و هــرگاه 
تأسیســات مذکــور فــوق، قبــل از تصویــب ایــن قانــون بــه وجــود آمــده باشــد، 
آنهــا را تعطیــل کنــد و اگــر الزم شــود آنهــا را بــه خــارج از شــهر انتقــال دهــد.
تبصــره: )الحاقــی 1345/11/27( شــهرداری در مــورد تعطیــل و تخریــب و انتقال 
ــه  ــه خــارج از شــهر مکلــف اســت مراتــب را ضمــن دادن مهلــت مناســبی ب ب
صاحبــان آنهــا ابــالغ نمایــد و اگــر صاحب ملــک بــه نظــر شــهرداری معتــرض 
باشــد بایــد ظــرف ده روز اعتــراض خــود را بــه کمیســیونی مرکــب از ســه نفــر 
کــه از طــرف انجمــن شــهر انتخــاب خواهنــد شــد، تســلیم کنــد. رأی کمیســیون 
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قطعــی و الزم االجــراء اســت.
هــرگاه رأی کمیســیون مبنــی بــر تأییــد نظــر شــهرداری باشــد و یــا صاحب ملــک 
در موقــع اعتــراض نکــرده و یــا در مهلــت مقــرر شــخصًا اقــدام نکند، شــهرداری 

به وســیله مأموریــن خــود رأســًا اقــدام خواهــد نمــود.
ــل رختشــوی خانه،  ــاز محــل از قبی ــا و ســاختمان های موردنی 21ـ احــداث بناه
مســتراح، حمــام عمومــی، کشــتارگاه، میــدان، بــاغ کــودکان و ورزشــگاه مطابــق 
اصــول صحیــح و فنــی و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای ســاختمان ارزان قیمــت بــرای 

اشــخاص بی بضاعــت ســاکن شــهر.
22ـ تشــریک مســاعی بــا وزارت فرهنــگ در حفــظ ابنیــه و آثــار باســتانی شــهر 

و ســاختمان های عمومــی و مســاجد و غیــره.
23ـ اهتمــام در مراعــات شــرایط بهداشــت در کارخانه هــا و مراقبــت در 

بی بضاعــت و ســرراهی. اطفــال  نگاهــداری  و  پاکیزگــی گرمابه هــا 
24ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر می باشد.

ــع  ــه جام ــه نقش ــهرهایی ک ــهرداری در ش ــوب 1352/5/17( ش ــره: )مص تبص
ــط نقشــه مذکــور در پروانه  هــای  ــه ســده، مکلــف اســت طبــق ضواب شــهر تهی
ســاختمانی، تنــوع اســتفاده از ســاختمان را قیــد کنــد. در صورتــی کــه برخــالف 
ــا پیشــه  ــه ســاختمانی در منطقــه غیرتجــاری، محــل کســب ی مندرجــات پروان
و یــا تجــارت دایــر شــود، شــهرداری مــورد را در کمیســیون مقــرر در تبصــره 
یــک مــاده 100 ایــن قانــون، مطــرح می نمایــد و کمیســیون در صــورت احــراز 
ــاه  ــد از دو م ــه نبای ــت مناســب ک ــن مهل ــا تعیی ــتأجر ب ــا مس ــک ی ــف مال تخل
ــا تجــارت، ظــرف  ــا پیشــه و ی ــد در مــورد تعطیــل محــل کســب ی تجــاوز کن

ــد. ــم می کن ــاه اتخــاذ تصمی ــک م ــدت ی م
ــه  ــی ک ــود و کس ــرا می ش ــهرداری اج ــن ش ــیله مأموری ــم به وس ــن تصمی ای
آگاهانــه از محــل مزبــور پــس از تعطیــل بــرای کســب و پیشــه و یــا تجــارت 
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اســتفاده کنــد بــه حبــس جنحــه ای از شــش مــاه تــا دو ســال و جــزای نقــدی 
از پنــج هــزار و یــک ریــال تــا ده هــزار ریــال محکــوم خواهــد شــد و محــل 

ــود. ــل می ش ــدداً تعطی ــز مج ــب نی کس
دایــر کــردن دفتــر وکالــت و مطــب و دفتــر اســناد رســمی و ازدواج و طــالق و 
دفتــر روزنامــه و مجلــه و دفتــر مهندســی به وســیله مالــک، از نظــر ایــن قانــون 

اســتفاده تجــاری محســوب نمی شــود.
25ـ )اصالحــی 1345/11/27( ســاختن خیابان هــا و آســفالت کــردن ســواره روها 
ــن از  ــر و کوچه  هــای عمومــی و انهــار و جدول هــای طرفی و پیاده روهــای معاب

ســنگ آســفالت و امثــال آن بــه هزینــه شــهرداری هــر محــل.
تبصره: طبق ماده 113 حذف شده.

ــوع و  ــر ن ــن تغیی ــهر و همچنی ــوارض ش ــای ع ــا الق ــراری ی ــنهاد برق 26ـ پیش
میــزان عــوارض اعــم از کاالهــای وارداتــی و صادراتــی کشــور و محصــوالت 
ــالع وزارت  ــرای اط ــه ب ــخه از تصویب نام ــک نس ــال ی ــره و ارس ــی و غی داخل

کشــور.
ــی،  ــه کاالهــای صادرات تبصــره1: به منظــور تشــویق صــادرات کشــور نســبت ب

بیشــتر از یــک درصــد قیمــت کاال نبایــد وضــع عــوارض شــود.
تبصــره2: کاالهــای عبــوری از شــهرها کــه بــرای مقصــد معینــی حمــل می شــود 
از پرداخــت هرگونــه عــوارض بــه شــهرداری های عــرض راه، معــاف می باشــد.
تبصــره3: مــاده اول قانــون مصوبــه بهمــن مــاه 33 راجــع بــه تشــویق صــادرات 
ــح  ــد تصحی ــن بن ــره 1 ای ــق تبص ــون طب ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــد از تاری و تولی

می شــود.
ــتنکاف  ــهرداری و اس ــوارض ش ــت ع ــز از پرداخ ــای گری ــره 4: آیین نامه ه تبص
ــب  ــس از تصوی ــم و پ ــتری تنظی ــور و دادگس ــن کش ــت وزارتی ــا موافق از آن ب

ــع اجــرا گذاشــته می شــود. ــه موق ــران ب ــأت وزی هی
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ــر  ــرای نام گــذاری معاب ــی 1345/11/27( وضــع مقــررات خاصــی ب 27ـ )الحاق
ــاق  ــوی الص ــب تابل ــن و نص ــماره گذاری اماک ــا و ش ــام آنه ــه ن ــب لوح و نص
اعالنــات و برداشــتن و محــو کــردن آگهی هــا از محل هــای غیرمجــاز و 

ــند. ــر باش ــی شــهر مؤث ــت و زیبای ــظ نظاف ــه در حف ــی ک ــه اقدامات هرگون
28ـ )الحاقــی 1345/11/27( صــدور پروانــه کســب بــرای اصنــاف و پیشــه وران. 
کلیــه اصنــاف و پیشــه وران مکلف انــد بــرای محــل کســب خــود از شــهرداری 

محــل، پروانــه کســب دریافــت دارنــد.
تبصــره: )الحاقــی 1345/11/27( شــهرداری می توانــد نســبت بــه تعطیــل محــل 

کســب فاقــد پروانــه رأســًا و به وســیله مأموریــن خــود اقــدام نمایــد.
مــاده 56: شــهرداری خــارج از حــدود مصــوب شــهر حــق تعهــد تهیــه و توزیــع 

آب و بــرق و ســایر تأسیســات شــهری را نــدارد.
مــاده 57: اجــرای مقــررات شــهرداری کــه جنبــه عمومــی دارد و بــه تصویــب 
انجمــن رســیده، پــس از اعــالم بــرای کلیــه ســاکنین شــهر الزم الرعایــه اســت و 
اگــر تصمیمــی در حــدود قوانیــن و وظایــف مربــوط بــه انجمــن شــهر راجــع 
ــس از  ــی اتخــاذ شــده باشــد، پ ــا مؤسســات معین ــا اشــخاص ی ــه شــخص ی ب
ــد  ــند، می توانن ــلیم نباش ــذه تس ــم متخ ــه تصمی ــا ب ــه آنه ــی ک ــالغ در صورت اب
ــودن  ــی و در صــورت نب ــه انجمــن والیت ــی ب ــه انجمــن شــهر و در ثان ــدا ب ابت
ــی  ــن والیت ــر انجم ــد و نظ ــکایت نماین ــور ش ــه وزارت کش ــی ب ــن والیت انجم
ــوق  ــل از انجــام تشــریفات ف ــالغ می شــود و چنانچــه قب ــا وزارت کشــور اب ی
اقدامــی از طــرف شــهرداری شــده باشــد و پــس از رســیدگی محقــق شــود کــه 
ضــرورت نداشــته و متضمــن خســارتی باشــد، شــهرداری بایــد خســارت ناشــی 
از آن اقــدام را جبــران کنــد. چنانچــه تصمیــم وزارت کشــور بــه ضــرر معتــرض 
یــا معترضیــن اتخــاذ شــود، متضــرر می توانــد بــه دادگاه هــای عمومــی مراجعــه 

نمایــد. در مــاده 71 ایــن قانــون آمــده اســت:
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پیوست�دو:�وظایف�شورای�اسالمی�شهر

ماده 80 – وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است:
انتخاب شهردار برای مدت چهار سال- 	

تبصــره 1- شــورای اســالمی شــهر موظــف اســت بالفاصلــه پــس از رســمیت 
یافتــن نســبت

به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصــره 2 – )اصالحــی 1383/10/27( شــهردار نمی توانــد همزمــان عضــو 

ــد. ــور باش ــتای کش ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــک از ش هیچی
ــا جمعیــت  تبصــره 3 – )اصالحــی 1382/8/4( نصــب شــهرداران در شــهرها ب
بیشــتر از دویســت هــزار نفــر و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــورای شــهر و 
ــه پیشــنهاد شــورای شــهر و حکــم  ــر کشــور و در ســایر شــهرها ب حکــم وزی
ــرایط  ــط و ش ــاس ضواب ــر اس ــهر ب ــورای ش ــرد. ش ــورت می گی ــتاندار ص اس
احــراز صالحیــت شــهرداران منــدرج در آیین نامــه مصــوب ایــن قانــون شــهردار 
ــد  ــتانداران موظفن ــور و اس ــر کش ــد. ” وزی ــاب می کن ــود را انتخ ــر خ موردنظ

ــد. حکــم شــهردار معرفــی شــده را ظــرف مــدت ده روز صــادر نماین
ــی شــده را واجــد  ــا اســتاندار ، شــهردار معرف ــر کشــور ی ــه وزی ــی ک در صورت
شــرایط تعییــن شــده ندانــد، مراتــب را بــا ذکــر دلیــل و مســتندات بــه شــورای 
ــی  ــر قبل ــر نظ ــهر ب ــورای ش ــد، در صــورت اصــرار ش ــهر منعکــس می نمای ش
خــود و عــدم صــدور حکــم شــهردار، موضــوع توســط شــورای شــهر بــه هیــأت 
حــل اختــالف ذی ربــط ارجــاع خواهــد شــد. هیــأت مذکــور ظــرف پانــزده روز 
ــن )وزارت  ــرای طرفی ــأت ب ــم آن هی ــوده و تصمی ــری ب ــه تصمیم گی ــف ب مکل
ــدت  ــه در م ــد. چنانچ ــراء می باش ــهر( الزم االج ــالمی ش ــورای اس ــور و ش کش
ــد، نظــر شــورای شــهر  ــأت حــل اختالف نظــر خــود را اعــالم ننمای ــرر، هی مق
ــی خــود را اعمــال و  ــارات قانون ــد اختی ــود و شــهردار می توان ــع خواهــد ب متب
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اجــراء نمایــد.”
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:

الف– استعفای کتبی با تصویب شورا.
ب – برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

ج– تعلیق طبق مقررات قانونی 
د – فقــدان هــر یــک از شــرایط احــراز ســمت شــهردار بــه تشــخیص شــورای 

شــهر. 
اجتماعــی، - 	 نارســایی  های  نیازهــا و  بررســی و شــناخت کمبودهــا، 

ــه و  ــوزه انتخابی ــی ح ــادی و رفاه ــتی، اقتص ــی، بهداش ــی، آموزش فرهنگ
تهیــه طرح هــا و پیشــنهادهای اصالحــی و راه حل هــای کاربــردی در 
ــوول  ــات مس ــه مقام ــه آن ب ــزی و ارائ ــت برنامه ری ــا جه ــن زمینه ه ای

ــط  ذیرب
ــوب در - 	 ــای مص ــورا و طرح ه ــات ش ــرای مصوب ــن اج ــارت برحس نظ

ــن  ــه ای ــی ک ــی در صورت ــازمان های خدمات ــایر س ــهرداری و س ــور ش ام
ــور نگــردد. ــن ام ــادی ای ــان ع نظــارت مخــل جری

ــی در - 	 ــازمان های مملکت ــا و س ــی و نهاده ــئولین اجرای ــا مس ــکاری ب هم
زمینه  هــای مختلــف اجتماعــی ، فرهنگــی ، آموزشــی ، اقتصــادی و 

ــان ــه درخواســت آن ــا ب ــی بن عمران
برنامه ریــزی درخصــوص مشــارکت مــردم در انجــام خدمــات اجتماعــی، - 	

اقتصــادی، عمرانــی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر امــور رفاهی بــا موافقت 
ــط.  دســتگاه های ذیرب

6 )اصالحــی 1386/8/27( تشــویق و ترغیــب مــردم در خصــوص گســترش 	-
ــی  ــا هماهنگ ــی ب ــی و فرهنگ ــی ، ورزش ــگری و تفریح ــز گردش مراک

ــط  ــتگاه های ذیرب دس
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اقــدام از انجمن هــا و نهادهــای اجتماعــی ، امــدادی، ارشــادی و تأســیس - 	
تعاونی  هــای تولیــد و توزیــع و مصــرف و همــکاری در انجــام آمارگیــری، 

تحقیقــات محلــی و توزیــع ارزاق عمومــی بــا رعایــت مقــررات مربوطه.
نظــارت بــر حســن اداره و حفــظ ســرمایه و دارایی  هــای نقــدی، جنســی - 	

و امــوال منقــول و غیرمنقــول شــهرداری و همچنیــن نظــارت بــر حســاب 
درآمــد و هزینــه آنهــا به گونــه ای کــه مخــل جریــان عــادی امــور 

شــهرداری نباشــد.
ــه - 	 ــیدگی ب ــس از رس ــهرداری پ ــنهادی ش ــای پیش ــب آیین نامه ه تصوی

ــور. ــتورالعمل های وزارت کش ــت دس ــا رعای ــا ب آنه
ــاه - 		 ــه هــر شــش م ــه شــهرداری ک ــد و هزین ــع درآم ــد صــورت جام تأیی

ــالع  ــرای اط ــار آن ب ــود و انتش ــه می ش ــهرداری تهی ــط ش ــار توس یک ب
ــور. ــه وزارت کش ــخه ای از آن ب ــال نس ــوم و ارس عم

همــکاری بــا شــهرداری جهــت تصویــب طــرح حــدود شــهر بــا رعایــت - 		
طرح  هــای هــادی و جامــع شهرســازی پــس از تهیــه آن توســط شــهرداری 

بــا تأییــد وزارت کشــور و وزارت مســکن و شهرســازی.
ــاالنه - 		 ــه س ــغ بودج ــه و تفری ــم بودج ــالح و متم ــه ، اص ــب بودج تصوی

شــهرداری و مؤسســات و شــرکت های وابســته بــه شــهرداری بــا 
ــه  ــب بودج ــن تصوی ــهرداری ها و همچنی ــی ش ــه مال ــت آیین نام رعای

ــهر.  ــورای ش ش
ــد  ــا تأیی ــه ب ــه حســاب هایی ک ــای شــهرداری ب ــه درآمده تبصــره – کلی
شــورای شــهر در بانک هــا افتتــاح می شــود واریــز و طبــق قوانیــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه هزین مربوط
تصویــب وام  هــای پیشــنهادی شــهرداری پــس از بررســی دقیــق نســبت - 		

بــه مبلــغ، مــدت و میــزان کارمــزد.
تصویــب معامــالت و نظــارت بــر آنهــا اعــم از خریــد ، فــروش ، مقاطعــه - 		
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، اجــاره و اســتیجاره کــه بــه نــام شــهر و شــهرداری صــورت می پذیــرد 
ــه  ــررات آیین نام ــت مق ــا رعای ــه و صــالح و ب ــن صرف ــا در نظــر گرفت ب

مالــی و معامــالت شــهرداری
تبصــره – به منظــور تســریع در پیشــرفت امــور شــهرداری ، شــورا 
ــا  ــی ب ــزان معین ــا می ــالت را ت ــب و انجــام معام ــار تصوی ــد اختی می توان
ــد. ــذار نمای ــهردار واگ ــه ش ــهرداری ب ــالت ش ــه معام ــت آیین نام رعای

تصویــب اساســنامه مؤسســات و شــرکت های وابســته بــه شــهرداری بــا - 		
تأییــد و موافقــت وزارت کشــور.

تصویــب لوایــح برقــراری یــا لغــو عــوارض شــهر و همچنیــن تغییــر نــوع - 		
و میــزان آن بــا در نظــر گرفتــن سیاســت عمومــی دولــت کــه از ســوی 

ــود. ــالم می ش وزارت کشــور اع
نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.- 		
نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.- 		
ــی - 		 ــن عموم ــر اماک ــینماها و دیگ ــاخانه ها ، س ــور تماش ــر ام ــارت ب نظ

ــود  ــی اداره می ش ــا دولت ــی و ی ــی ،تعاون ــش خصوص ــط بخ ــه توس ،ک
ــرای حســن ترتیــب ،نظافــت و  ــن مقــررات خــاص ب ــا وضــع و تدوی ب
ــق پیشــنهاد شــهرداری و اتخــاذ  ــر طب ــن قبیــل مؤسســات ب بهداشــت ای
ــد آن. ــوزی و مانن ــر آتش س ــری از خط ــت جلوگی ــی جه ــر احتیاط تدابی

ــر محصــور شــهری از نظــر - 		 ــت اراضــی غی ــررات الزم جه ــب مق تصوی
ــی شــهر ــران و زیبای ــی و عم ــایش عموم بهداشــت و آس

نظــارت بــر ایجــاد گورســتان ، غســالخانه و تهیــه وســایل حمــل امــوات - 		
مطابــق بــا اصــول بهداشــت و توســعه شــهر.

ــات - 		 ــیرهای تأسیس ــاری و مس ــر مج ــر حف ــارت ب ــررات و نظ ــع مق وض
ــهری. ش

ــر، - 		 ــعه معاب ــاد و توس ــه ایج ــوط ب ــای مرب ــرای طرح  ه ــر اج ــارت ب نظ
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ــر  ــهر ب ــی ش ــات عموم ــبز و تأسیس ــای س ــن و فضاه ــا، میادی خیابان ه
ــه.  ــررات موضوع ــق مق طب

6 )اصالحــی 1386/8/27( تصویــب نام گــذاری معابــر، میادیــن، خیابان هــا، 		-
کوچــه و کــوی در حــوزه شــهری و همچنیــن تغییــر نــام آنهــا بــا رعایــت 

ــررات مربوطه. مق
تصویــب مقــررات الزم بــه پیشــنهاد شــهرداری جهــت نوشــتن هــر نــوع - 		

مطلــب و یــا الصــاق هر نــوع نوشــته و آگهــی و تابلــو بــر روی دیوارهای 
شــهر بــا رعایــت مقــررات موضوعــه و انتشــار آن بــرای اطــالع عمــوم. 

ــط - 		 ــده توس ــه ش ــات ارائ ــرخ خدم ــب ن ــی 1386/8/27( تصوی  )اصالح
ــی و  ــه مال ــت آیین نام ــا رعای ــه آن ب شــهرداری و ســازمان های وابســته ب

ــوط. ــی مرب ــررات قانون ــت مق ــا رعای ــهرداری ها ب ــالت ش معام
 )اصالحی 1386/8/27( تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری. - 		
ــی توســط - 		 ــای عموم ــه ایجــاد و اداره میدان ه ــوط ب ــررات مرب وضــع مق

شــهرداری بــرای خریــد و فــروش مایحتــاج عمومــی بــا رعایــت مقررات 
موضوعــه.

تشــریک - 		 مــورد  در  مقــررات الزم  )اصالحــی 1386/8/27( وضــع   
ــردن  ــر ک ــرای دای ــط ب ــای ذیرب ــا ادارات و بنگاه  ه ــهرداری ب ــاعی ش مس
نمایشــگاه  های کشــاورزی ، هنــری، بازرگانــی و غیــره بــا رعایــت 

ــوط. ــی مرب ــررات قانون مق
 )الحاقــی 1382/7/6( نظــارت بــر حســن اداره امــور مالــی شــهرداری و - 		

ــه ســازمان ها ، مؤسســات ، شــرکت های وابســته و تابعــه شــهرداری  کلی
و حفــظ ســرمایه ، دارائی هــا ، امــوال عمومــی و اختصاصــی شــهرداری ، 
همچنیــن نظــارت بــر حســاب درآمــد و هزینــه آنها بــا انتخاب حســابرس 
ــای  ــهردار و پیگیری ه ــه ش ــف ب ــض و تخل ــوارد نق ــالم م ــمی و اع رس

الزم براســاس مقــررات قانونــی. 
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ــهرداری در  ــای ش ــه پرداخت  ه ــی 1386/8/27( کلی ــره1 – )اصالح تبص
حــدود بودجــه مصــوب بــا اســناد مثبتــه و بــا رعایــت مقــررات مالــی و 
معامالتــی شــهرداری بــه عمــل می آیــد کــه ایــن اســناد بایــد بــه امضــای 
ــورای  ــد ش ــورد تأیی ــه م ــان  ک ــام آن ــا قائم مق ــاب ی ــهردار و ذی حس ش

شــهر باشــند برســد.
ــک  ــی 1386/8/27( شــورای شــهر موظــف اســت ی تبصــره 2 – )الحاق
نســخه از نتیجــه گــزارش حســابرس رســمی را جهــت بررســی و هرگونه 

اقــدام قانونــی بــه وزارت کشــور ارســال نمایــد.
ــی - 		 ــال مال ــر س ــان ه ــی 1382/7/6( شــورا موظــف اســت در پای  )الحاق

صــورت بودجــه و هزینــه خــود را جهــت اطــالع عمــوم منتشــر نمایــد و 
نســخه ای از آن را جهــت بررســی بــه شــورای شهرســتان و اســتان ارســال 

کنــد.
و - 		 ســازمان ها  کلیــه  شهرســتانی  واحد  هــای   )1382/7/6 )الحاقــی   

مؤسســات دولتــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی کــه در زمینــه ارائــه 
ــاالنه  ــه س ــد برنام ــد. موظفن ــه عهده دارن ــی را ب ــهری وظایف ــات ش خدم
ــارات و  خــود در خصــوص خدمــات شــهری را کــه در چارچــوب اعتب

ــد. ــه نماین ــه شــورا ارائ ــم شــده ب بودجــه ســاالنه خــود تنظی
 )الحاقــی 1382/7/6( همــکاری بــا شــورای تأمیــن شهرســتان در حــدود - 		

قوانیــن و مقــررات. 
6 )الحاقــی 1382/7/6( بررســی و تأییــد طرح  هــای هــادی و جامــع 		-

شهرســازی و تفصیلــی و حریــم و محــدوده قانونــی شــهرها پــس از ارائــه 
ــت  ــی جه ــط قانون ــع ذی رب ــه مراج ــال ب ــهرداری و ارس ــط ش آن توس

ــی.  ــب نهائ تصوی
تبصره1- به موجب قانون اصالحی 1386/8/27 حذف شد.
تبصره2- به موجب قانون اصالحی 1386/8/27 حذف شد.
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منابع
ایــن اخــوه: آییــن شــهرداری در قــرن هفتــم هجــری یــا معالــم القربــه فــی حاکــن الحســبه، ترجمــه - 	

جعفــر شــعار، چــاپ ســوم، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی، تهــران 1367.
اسکندری، علی اکبر: اداره امور شهرداری ها، استانداری آذربایجان شرقی، تبریز1370.- 	
ــال - 	 ــی س ــزوه درس ــی، )ج ــی تاریخ ــدگاه جامعه شناس ــران از دی ــینی در ای ــد: شهرنش ــرف، احم اش

ــران. ــران، ته ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــازی دانش ــروه شهرس ــی 58 ـ 1357(، گ تحصیل
اشــرف، احمــد: »ویژگی هــای تاریخــی شهرنشــینی در ایــران«، فصل نامــه علــوم اجتماعــی، دوره اول، - 	

شــماره 4، )تیرمــاه 1354(.
ــان، - 	 ــی، اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری اصفه ــه پنج ســاله توســعه عمران ــن برنام ــان+ 22: اولی اصفه

روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان، 1375.
ــران، )1286 ـ1372(، - 	 ــار شــهرداری های تأســیس شــده در ای ــی، حســین، بررســی آم ــی جاجرم ایمان

ــران 1373. ــهری، ته ــزی ش ــات برنامه ری ــز مطالع وزارت کشــور، مرک
ــه در خصــوص مدیریــت شــهری در - 	 ایمانــی جاجرمــی، حســین ـ ســعیدی رضوانــی، نویــد: دو مقال

ــران 1374. ــزی شــهری، ته ــات برنامه ری ــز مطالع ــران، وزارت کشــور، مرک ای
آیینــه تــالش، کارنامــه عملکــرد شــهرداری مشــهد در ســال های 72 و1373، مدیریــت روابــط عمومــی - 	

و آمــار شــهرداری مشــهد، مشــهد)آذرماه 1374(.
اصول حسابداری، چاپ پنجم، سازمان مدیریت صنعتی، تهران 1372.- 	
ــهرداری ها - 		 ــرد ش ــی عملک ــدی )1389( ارزیاب ــی، مه ــور، حامد؛ کریم ــری پ ــور، ناصر؛ گوه ــرك پ ب

بــر پایــه ســنجش میــزان رضایــت مــردم از خدمــات شــهری )نمونــه مــوردی: مناطــق 1 و 11 شــهر 
تهــران(. فصلنامــه مدیریــت شــهری، شــماره 25: 218-203. 

ــه - 		 ــه پروان ــی در قرون وســطی، ترجم ــهرهای اســالمی و اروپای ــهر، ش ــخ ش ــاردو: تاری ــو، لئون ــه ول بن
ــز نشــر دانشــگاهی، تهــران 1369. موحــد، مرک

ــزی شــهری - 		 ــی، مرکــز مطالعــات و برنامه ری ــد ســعیدی رضوان ــود مدیریــت شــهری، ترجمــه نوی بهب
وزارت کشــور، تهــران 1373.

ــی - 		 ــت جهان ــازمان بهداش ــی س ــه اروپای ــارات منطق ــالم، از انتش ــهر س ــعه ش ــرای توس ــت گام ب بیس
ــران 1373. ــالم، ته ــهر س ــتاد ش ــش، س ــلمان من ــن س ــه حس )1992(، ترجم

6 “ برنامه مدیریت شهری” آبادی، سال چهارم، شماره 15، )زمستان 1372(.		-
ــت عیــوض، ژولیــت: دســتیار مدیریــت، مؤسســه تحقیقــات و آمــوزش مدیریــت، مرکــز آمــوزش - 		 ب

ــا. ــران، بی ت ــدت، ته ــای کوتاه م دوره  ه
ــز - 		 ــران، مرک ــهرداری های ای ــی ش ــور مال ــت ام ــهرداری و مدیری ــابداری ش ــگ: حس ــی، پورهن بهرام

ــران 1369. ــی، ته ــت دولت ــوزش مدیری آم
ــرکت - 		 ــا، ش ــت اهلل رض ــه عنای ــانیان، ترجم ــان و ساس ــران در روزگار پارتی ــهرهای ای ــکایا: ش پیگولوس

ــران 1367. ــی، ته ــی و فرهنگ ــارات علم انتش
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پیوســت الیحــه برنامــه دوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، 1377 - 		
ــارات،  ــی و انتش ــدارك اقتصــادی ـ اجتماع ــز م ــه، مرک ــه و بودج ــازمان برنام ــنهادی(، س ـ1373)پیش

تهــران 1372.
ــور، - 		 ــهری وزارت کش ــزی ش ــات برنامه ری ــز مطالع ــران، مرک ــهرداری در ای ــاختار ش ــر س ــی ب تحلیل

ــا. ــران بی ت ته
6 ــنبه 29 		- ــماره 5، )سه ش ــران، ش ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــه مرک ــران ـ 80" ویژه نام “ ته

ــرداد 1375(. خ
ح ــال  - 		 در  ک شــ وره ای   در  ن وآوری هــا  و  خط مشــی ها  شــ ه ر:  م دی ری ــت    )1379( شــابیر  چیمــا، 

پ روی ــز  ت رج م ــه   وارد؛  ای .  ســ ان درا.  ه م ک ــاری   ب ــا  چ ی م ــا؛  شــ اب ی ر  ج ــی .  ت وســ ع ه / 
شــ ه ری. ب رن ام ه ری ــزی   و  پ ــردازش   شــ رک ت   تهــران:  زاه ــدی. 

ــر - 		 ــان ، ســید امی ــدار. ترجمــه و تألیــف زهــرا جواهری ــان، زهــرا )1395( اهــداف توســعه پای جواهری
ــه }ســفارش{ ســازمان حفاظــت محیط زیســت،  ــی؛ ب ــال زمان ــی و لی ــی، علیرضــا رحمت ــح وحدت فات

ــک. ــارات ح ــه، انتش ــل طرف ــروه بین المل ــران: گ ــت. ته ــاد محیط زیس ــدار و اقتص ــعه پای ــر توس دفت
ــی و - 		 ــح اهلل مجتبای ــور، فت ــان پ ــان باســتان(، ترجمــه امیرحســین آری ــخ تمدن)یون ــل، تاری ــت، وی دوران

ــران  ــارم، ته ــاپ چه ــالمی، چ ــالب اس ــوزش و انق ــارات آم ــارم، انتش ــاپ چه ــر، چ ــنگ پیرنظ هوش
.1372

دوران، دانیــل: نظریــه سیســتم ها، ترجمــه محمــد یمنــی دوزی ســرخابی، انتشــارت انقــالب اســالمی، - 		
تهــران 1370.

دوروســنی، ژول و بیشــون، جــون: روش تفکــر سیســتمی، ترجمــه امیرحســین جهانبگلــو، انتشــارات - 		
پاپیــروس، تهــران 1370.

روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، سال پنجاه و دوم، شماره 14957، )21 تیرماه 1375(.- 		
و - 		 ب ی ســ ت   ق ــرن   آم ــد  ن اک ــار  اق ت ص اده ــای   ت وســ ع ه   اف ســ ان ه ی    )1383( اســوالدو  ریــورو، 

ــران. ــران: اخت ــداهلل زاده. ته ــود عب ــه محم ــم . ترجم ی ک 
ــام - 		 ــهر در نظ ــعه ی فرهنگی ش ــی، داود )1397( جایگاه توس ــالی، رضا؛ فاطم ــری ش زارع، بیژن؛ صف

ــعه ی  ــم و ششم توس ــاله ی پنج ــای پنج س ــه: قانون برنامه ه ــران )موردمطالع ــت گذاری ج. ا. ای سیاس
ــاه و توســعه اجتماعــی. شــماره 37: 155- ــزی رف ــه برنامه ری اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی(. مجل
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ــور. - 		 ــی کش ــی و اجرای ــام فن ــگ واژگان نظ ــور )1383( فرهن ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری س

ــه.  ــي از زلزل ــري ناش ــش خطرپذی ــا و کاه ــن معیاره ــي، تدوی ــور فن ــر ام ــي، دفت ــور فن ــت ام معاون
ــور. ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــارات س ــران: انتش ته

ــه - 		 ــاپ دوم، مؤسس ــران، چ ــینی در ای ــهر و شهرنش ــخ ش ــر تاری ــه ای ب ــین: مقدم ــلطان زاده، حس س
انتشــارات امیرکبیــر، تهــران 1367.

شاریه، ژان پی یر: شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامی، نشر نیکا، مشهد1373.- 		
شــیعه، اســماعیل: مقدمــه ای بــر مبانــی برنامه ریــزی شــهری، چــاپ ســوم، دانشــگاه علــم و صنعــت - 		

ایــران، تهــران 1371.
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ــران در - 		 ــالمی ای ــوری اس ــفارت جمه ــور، س ــتم اداری کش ــگاه آن در سیس ــو و جای ــهرداری توکی ش
توکیــو، بی تــا.

ــز«. - 		 ــدم تمرک ــی ع ــام کنون ــهر در نظ ــای ش ــی انجمن ه ــر )1353( »بررس ــانی، منوچه ــوری کاش صب
ــات و  ــران، موسســه مطالع ــی. ته ــات اجتماع ــات و تحقیق ــی موسســه مطالع ــزارش طــرح تحقیقات گ

ــی. ــات اجتماع تحقیق
ــیداحمد )1386( - 		 ــادی، س ــروز آب ــین و فی ــی، حس ــی جاجرم ــت اهلل؛ ایمان ــتانی، رحم ــق سروس صدی

»تحلیــل مدل  هــای حکمرانــی شــهری در انتخابــات ســومین دوره ی شــورای اســالمی شــهر تهــران«، 
مجلــه رفــاه اجتماعــی، شــماره 26: 7-24. 28 ـ طــرح جامــع سیســتم تأمیــن منابــع درآمــد شــهرداری، 

ــا. ــران بی ت ــا، ته بی ن
فربــودی، یوســف: اداره امــور شهرداری ها)قســمت اول(، دانشــکده امــور اداری و مدیریــت بازرگانــی، - 		

دانشــگاه تهــران، تهــران 1362.
فرنــچ، درك و ســاورد، هیثــر: فرهنــگ مدیریــت، ترجمــه محمــد صائبــی، مرکــز آمــوزش مدیریــت - 		

دولتــی، تهــران 1371.
فرهنگ، منوچهر: فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، نشر البرز، تهران 1371.- 		
ــاد - 		 ــگ و ارش ــارات وزارت فرهن ــاپ و انتش ــازمان چ ــران، س ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان

ــران 1370. ــالمی، ته اس
قانون محاسبات عمومی کشور.- 		

6 “ قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخابــات شــوراهای اســالمی کشــور و انتخــاب شــهرداران مصــوب 		-
ــماره 14957، )21  ــاه و دوَم، ش ــال پنج ــران، س ــالمی ای ــوری اس ــمی جمه ــه رس 1351/3/1” روزنام

ــاه 1375(. تیرم
قهاری، منوچهر: اداره امور شهر، انتشارات رامین، تهران 1364.- 		
کنوتــس، کارل: خودگردانــی محلــی در ســوئد. ترجمــه قدیــر معتقــدی، آبــادی، ســال اول، شــماره 2،) - 		

پاییز1370(.
ــان، - 		 ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــان، اداره رواب ــهرداری اصفه ــال 1372 ش ــای س ــزارش فعالیت ه گ

بی تــا.
مجموعــه اهــداف، وظایــف و نمــودار تشــکیالتی وزارتخانه هــا و ســازمان های دولتــی، ســازمان امــور - 		

اداری و اســتخدامی کشــور، دفتــر تشــکیالت و روش هــای اداری، تهــران 1370.
ــی - 		 ــا حجت ــن غالمرض ــالمی، تدوی ــوراهای اس ــهرداری و ش ــررات ش ــن و مق ــل قوانی ــه کام مجموع

ــران 1374. ــش، ته ــج دان ــه گن ــتم، کتابخان ــاپ هش ــرفی، چ اش
مدیریــت شــهری و شــیوه  های متمرکــز و نامتمرکــز، ســازمان های محلــی گره گشــای مســائل - 		

شــهری، مدیریــت و برنامه ریــزی شــهری 2، مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، )5 
ــرای بهبــود  بهمــن 1374(.ســازمان ملــل متحــد، برنامــه اســکان بشــر )1392( قابلیت هــای کلیــدی ب
حکمرانــی محلــی: مفاهیــم و اســتراتژی ها / ]ســازمان ملــل متحــد ، برنامــه اســکان بشــر[؛ مترجمــان 

ــی  ــی رمضان ــچ، محمدعل ــادی، مرتضــی قلی ــه نادرآب طیب
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مزینــی، منوچهــر: مطالعــه ای بــرای طراحــی نظــام نویــن مدیریــت شــهری، مرکــز مطالعــات - 		
.1375 تهــران  کشــور،  وزارت  شــهری  برنامه ریــزی 

ملکــی، حســن و انتظــاری، علــی: تعلیمــات اجتماعــی، ســال ســوم دوره راهنمایــی تحصیلــی، وزارت - 		
ــران 1374. ــرورش، ته آموزش وپ

مجموعه گزارش  های تحوالت ژاپن، سفارت جمهوری اسالمی ایران در توکیو، توکیو 1369.- 		
مجموعــه کامــل قوانیــن و مقــررات اســتخدامی، تدویــن محمدحســن وطنــی، چــاپ دوم، انتشــارات - 		

دانشــور، تهــران 1371.
ــهرداری در - 		 ــی ش ــع مال ــت مناب ــمپوزیوم مدیری ــه، س ــهرداری در خاورمیان ــی ش ــع مال ــت مناب مدیری

خاورمیانــه، 17و18 خــرداد IULA ،1369، بی نــا، بی تــا.
ــاون - 		 ــه مع ــی وزارت کشــور ب ــور عمران ــاون هماهنگــی ام ــه شــماره 7347/3/32، 1375/6/18 مع نام

ــور اداری و اســتخدامی کشــور. ــازمان ام ــای س ــور تشــکیالت و روش ه ام
ــزی شــهر - 		 ــات و برنامه ری ــر مطالع ــان، دفت ــم جه ــت شــهری در برخــی از شــهرهای مه نحــوه مدیری

ــا. ــران بی ت ــران، ته ته
نگرشــی بــر الگوهــای برنامه ریــزی شــهری در ایــران، مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهری وزارت - 		

کشــور، تهــران 1369.
نیامی، علی: مدیریت شهرداری، چاپ دوم، اتحادیه شهرداری های کشور، تهران 1348.- 		
ــل: اداره شــهرها در کشــورهای - 		 ــا عم ــه ت ــت شــهری، از نظری ــر )1393( مدیری ــن پیت ــک، مای وان دی

ــات  ــفارش دهنده اداره کل مطالع ــتگار؛ س ــد رس ــان و حام ــه غالمرضــا کاظمی ــعه. ترجم درحــال  توس
اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران. تهــران: نشــر تیســا.
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.1369
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موضوع های  با  جلد   20 بر  مشتمل  شهرداری ها(،  عمل  )راهنمای  سبز1400  کتاب 
مختلف است که در سال یک هزار و چهارصِد هجری شمسی منتشر شده است. در این 
جلد موضوع “مدیریت شهری” مورد بحث قرارگرفته است. محتوای این کتاب مشتمل 
بر مواردی همچون؛ اصول و مبانی مدیریت شهری، فرآیند تصمیم گیری و ابعاد اجرایی 
آن، اهداف و وظایف مدیریت شهری و گونه ها و سطوح مدیریت شهری می باشد. 
همچنین مبانی مدیریت شهرداری، منابع مدیریت مالی، مبانی مدیریت اداری و سیر 

مدیریت شهری در ایران و جهان از محورهای دیگر این کتاب است.
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