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عمومـى؛  خدمـات  توسـعه 
هدف تحقق نايافته

ــه منظور از عدم  ــدا بايد ديد ك ابت
ــت؟ همان طور  ــق طرح چيس تحق
ــامل نوع  كه مى دانيد هر طرح ش
ــعه، جهت آن و اهداف است.  توس
ــدم تحقق  ــور از ع ــن منظ بنابراي
ــت يابى به اهداف آن است. اهداف طرح هاى توسعه  طرح، عدم دس
ــهرى به جمعيتى پذيرى، شبكه دسترسى و معابر، ... و خدمات  ش
ــامل مواردي است كه بازار  عمومى مى پردازد. خدمات عمومي ش
ــي ندارد. مى توان تحقق هر كدام از  در حالت عادي به آنها گرايش

اين اهداف را جداگانه بررسى كرد :
ــود تنظيم  ــر مبناى وضع موج ــداف جمعيتى، ب ــا كه اه  از آنج
ــوند. چراكه تضمينى براى تكرار  ــود، ممكن است محقق نش مى ش
روند كنونى در آينده نيست. به طور مثال طرح هاى دهه پنجاه به 
هيچ وجه مسئله انقالب و جنگ را درخود نديده بود و يا طرح هاى 
ــد جمعيت و موج مهاجرت به شهرها  ــصت تحت تأثير رش دهه ش
بود، در حالى كه پديده مهاجرت و نرخ رشد جمعيت در دهة هفتاد 

كاهش يافت. 
ــزرگ اجتماعى،  ــهر نيز تحت تأثير تغييرات ب ــعه ش  جهت توس
ــابه اهداف جمعيتى  ــى و جمعيتى است كه تا حدودى مش سياس
است. البته تعارض توسعه شهر با جهت پيش بينى شده هميشگى 
نبوده است. به طور مثال با ملى شدن زمين پس از انقالب و مطابق 
ــاى 8 و 9) امكان تملك  ــه خصوص بنده ــهرى (ب قانون زمين ش

بسيارى از اراضى به نفع شهر فراهم شد.
ــبكه هاى ارتباطى، به دليل  ــعة ش ــتر اهداِف مربوط به توس  بيش
ــت و  ــده اس ــود مكانيزم درونى، در اين نوع طرح ها محقق ش وج
ــعه يافته اند؛  ــده در طرح توس ــتر از افق ديده ش ــى حتى بيش گاه
ــته اند. پس از انقالب با رد شدن  ــش اين توسعه را داش چراكه كش
ــد. مكانيزمى كه به  ــاده ش حق مرغوبيت زمين، مكانيزم خيلى س
ــهيل روند اين بخش از طرح ها كمك مى كند، در مورد معابر با  تس
ــهردارى و دادن امتياز  عرض باالى هجده متر، توافق مالكان با ش
به آنها روش كار است. ساير بخش هاى شبكه نيز به طور تدريجى 
ــازى و تعريض معابر مشابه طرح  و يا با اتكا به ماده 24 قانون نوس

نواب شكل مى گيرند. 
 اما مشكل عمدة تحقق پذيرى طرح ها در بخش خدمات عمومى 
ــت. اين خدمات در پنج بخش؛ پارك ها و فضاى سبز، فضاهاى  اس
ــى، بهداشتى ـ درمانى، فرهنگى و ورزشى است كه هر يك  آموزش
در سيستم بخشى ما مسئولى دارد. متأسفانه در مطالعات ما ديده 

شده كه در اين بخش دست يابى به اهداف حتى كمتر از ده درصد 
ــده بخش عمومى  ــراى اين بخش از طرح ها بر عه ــت. اج بوده اس

(دولت و شهردارى) است و بازار به آن گرايشى ندارد.

مديريت واحد شهرى؛ پايانى براى آشفتگى ها
ــوند، اهداف مديريت  ــى كه در طرح هاى جامع ذكر مى ش اهداف
ــا پراكنده و  ــهرهاى م ــت. اما در حال حاضر مديريت ش ــهر اس ش
ــازمان هماهنگ كننده اى بين بخش هاى  نامنسجم است و هيچ س
ــهردارى حق  ــدارد. مطابق قانون، ش ــهرى وجود ن متولى امور ش
دخالت در بخش زيادى از خدمات شهرى ذكر شده در باالـ به جز 
ــى و آن هم به طور محدود ـ را ندارد.  بخش هاى فرهنگى و ورزش
ــد چهار بخش از اين خدمات (به  ــت كه مردم باي اين بدين معناس
ــهردارى متولى دارد) را از دولت مطالبه  ــبز كه در ش جز فضاى س
كنند. درحالى كه دولت از سال 61 –به گواه قانون بودجه تمام اين 
سال ها- و پس از اعالم خودكفايى شهرها، كمك هاى خود را قطع 
كرده است و اساساً قادر به پرداخت اين بودجه هنگفت نيز نيست. 
ــهرها مطلقاً تناسبى با نياز شهر ندارد. اين مبالغ  بودجه كنونى ش
به سختى براى گذران امور جارى كفايت مى كند و به ندرت صرف 
خريد اراضى الزم براى توسعه خدمات مى شوند. با اين توضيحات 
ارائه تراز مالى از سوى دولت بدون اختصاص بودجه تأثيرى ندارد. 
يعنى در روندى كه در 25 سال گذشته داشتيم، همين بودجه هاى 
ناچيز هم به تدريجـ  ابتدا از تهران و سپس از ساير شهرهاـ  حذف 

شده و كسى هم پاسخگو نيست. 
ــعه و گسترش زياد شهرها در سى سال  ريشه اين مسائل، توس
ــه با سى سال گذشته با  ــت. شهرهاى امروز در مقايس گذشته اس
ــهرهاى ما  ــت. پيش تر ش ــر كل دنيا، تفاوت زيادى كرده اس تغيي
ــت.  ــى صورى داش ــهردارى نقش ــار كامل دولت بود و ش در اختي
ــئوليت امور شهرها در توان دولت نبوده و نيست. اين  پذيرش مس
ــته دولت هم نبوده است. ضرر ابهام در قوانين  وظيفه حتى خواس
ــى امالك خود در  ــهر را، در آخر مردم با بالتكليف ــان ش و متصدي

طرح ها مى دهند.
ــته و بودجه اى هم بدان  ــهر نداش ــى در ش حال كه دولت نقش
ــذارى تصدى گرى اين امور به  ــاص نمى دهد، چرا اجازه واگ اختص
شهردارى ها را نمى دهد؟ و اگر دولت هنوز بر نقش تأمين كنندگى 
ــارى دارد، بايد بودجه اين حوزه را نيز  ــود در اين خدمات پافش خ
ــاى جامع طى اين  ــدم تحقق طرح ه ــن كند. مقصر اصلى ع تأمي
ــتند. دولت بايد امور شهرى را به مردم  ــال ها، شهردارى ها نيس س
ــد.  ــته باش ــى كمرنگ داش واگذار كرده و خود در امور محلى نقش
ــت. نقش دولت در  ــت گذارى در امور كالن اس وظيفه دولت سياس
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مطالعـات انجام شـده 
نشان داده كه دست يابى 
بـه اهـداف در بخش 
خدمات عمومى كمتر 
از ده درصد بوده است. 
به جز فضاى سبز كه در 
شهردارى متولى دارد، 
مردم بايد اين خدمات 
مطالبـه  دولـت  از  را 
كنند. در حالى كه پس 
از اعـالم خودكفايـى 
شهرها در سال 1361، 
در  تقشـى  دولـت 
مديريت شهر نداشته 
و بودجـه اى هم به آن 

اختصاص نمى دهد.
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شهرها بستر سازى و گاهى دخالت مستقيم براى تهيه زيرساخت ها 
(مخابراتى، راه ها، ...) است.

ــى و پاياى تحقق طرح هاى جامع، وجود مديريت  راه حل اساس
ــامل هماهنگى ها، تأمين  ــهرى است. اداره امور شهر –ش واحد ش
ــوراى شهر  ــهردارى و ش مالى و تحقق اهداف- عمدتاً بايد حول ش
انجام شود. البته الزم است كه پس از انتقال وظايف، مكانيزم هاى 
ــكان واگذارى امور به  ــود. اين حرف كه ام ــى آن هم ارائه ش اجراي
ــهرى وجود ندارد، درست نيست. شهرها از عهده اداره  مديريت ش
ــايد  خود برمى آيند. ما اين توان و فرهنگ را در خود مى بينيم. ش
در ابتداى واگذارى امور، مشكالتى بروز كند، اما اين امرى طبيعى 

و گذرا است.

توزيع توسعه با طرح هاى شهرى
ــد اراضى  ــن مراحل تولي ــرارى ارتباط بي ــزم برق ــود مكاني وج
ــاز  ــائل بسترس ــرف فضا در خود طرح جامع نيز يكى از مس و مص
ــاده، طرح هاى توسعه  ــت. با يك بيان س تحقق طرح هاى جامع اس
ــاص و اتفاقاتى كه در آن ممكن  ــهر را به يك كاربرى خ اراضى ش
ــت رخ دهد، اختصاص مى دهند. طرح هاى شهرى تاكنون تنها  اس
ــكال دارد. چراكه  ــده زمين بوده اند كه اين جاى اش تخصيص دهن
ــود.  ــهرى نيز تعريف مى ش ــن تخصيص كاربرى ها، فضاى ش با اي
ــا (Land Use) به  ــال تعريف كاربرى ه ــاى ما مكانيزم اتص طرح ه
تعريف فضاهاى شهر را ندارد. تعيين كاربرى ها در طرح فقط بيان 
ــت؛ غافل از اينكه منجر به تعريف  ــت ايده آل براى زمين اس وضعي

كل فضاهاى شهر مى شود.
به جز كاربرى ها، كيفيت فضاى عمومى نيز مسئله مهمى است 
ــت. به طور مثال  ــه هنوز مجال پرداختن به آن پيش نيامده اس ك
پس از مكان يابى و ساخت يك خيابان، نمى دانيم آيا منظر شهرى 
ــتى شكل گرفته  ــهرى به درس ــته اى هم دارد؟ آيا مركز ش شايس

 است؟ 
ــه توزيع كننده  ــى رنگى، بلك ــهرى، نه صرفاً يك نقاش طرح ش
ــعه بايد در تمام جوانب خود و نه فقط  ــت و اين توس ــعه اس توس
ــت تعريف فضاها،  ــود. روال درس ــو با گرايش بازار محقق ش هم س
ــت. در  برقرارى رابطه اى همه جانبه بين مصرف فضا و توليد آن اس
اين راه بايد ظرفيت و گرايش بازار را به سمت توليد فضاهاى مورد 

نياز هدايت كنيم. 

حقوق عمومى، مقدم بر حقوق خصوصى
ــق طرح ها، بحث  ــى از اصلى ترين موانع تحق ــن، يك ــن بي در اي
ــت. اين امر در كشورهاى اروپايى با ارجحيت  حقوق و مالكيت اس
مالكيت عمومى بسيار ساده تر است. نظام حقوقى ما متكى احترام 
ــت. اما حد اين  ــى (ماده 38 قانون مدنى) اس ــه مالكيت خصوص ب
حقوق تا كجاست؟ در متن همين ماده قانون، شرط «درچارچوب 
قانون» ذكر شده است. قانون به دولت و بخش عمومى اجازه تملك 
ــارت داده است. چه كسى تعيين مى كند  اراضى را با پرداخت خس
ــكن عمومى  ــعه مس ــود، در توس كه ملكى بايد تبديل به پارك ش
ــع تعيين حد تعادل  ــود؟ مرج ــرار گرفته و يا مجتمع تجارى ش ق

ــت. طرح مرجع توزيع حق توسعه  ــهرى اس در اين طيف، طرح ش
ــطح شهر است. بخشى از اين حق، متعلق به مالك است، اما  در س
ــازوكارى الزم  مازاد آن بايد به جامعه تعلق بگيرد. در اين ميان س
ــت كه اين سهم مازاد را در جهت منافع عمومى توزيع كند. در  اس
ــازوكارى، خود طرح جامع ضد توسعه  صورت عدم وجود چنين س

مى شود.

تحقق طرح ها در گرو چگونگى حكمرانى شهرى
با وجود تمام بحث ها، به نظر نمى رسد كه تحقق طرح هاى شهرى 
هنوز براى دولت يك مسئله بحرانى و جدى باشد. ريشه حل مشكالت 
شهر، در يك حكمرانى درست است. اجزاى مديريت شهر بايد رابطه 
ــند. اجزاى اين مديريت دولت، بخش  ــتى با يكديگر داشته باش درس
ــهر) و مردم هستند. نقش مردم در  ــهردارى و شوراى ش عمومى (ش
اين طرح ها چيست؟ آيا آنها فقط موظف به پرداخت عوارض هستند؟ 
ــتند. بايد از تمام اين  ــريك در طرح هاى توسعه شهرى هس مردم ش
ــود. الزم است در نقش و جايگاه مردم، جامعه  ظرفيت ها استفاده ش

مدنى و گروه هاى مردمى (NGO) بازنگرى جدى صورت بگيرد.
به عقيده من مجموعه وظايف و عمليات الزم مديريت شهرى را 

مى توان به پنج بخش تقسيم كرد :
ــتقيم در جايى كه الزم است ولى  ــرمايه گذارى مس 1 اقدام به س

بازار به آن گرايشى ندارد.
2 انگيزش و تحريك بازار به سمتى كه بايد گرايش داشته باشد.

3 كنترل گرايش بازار در بخشى كه مخرب است. 
4 دخالت بخش محلى و مشاركت مردم در تصميم گيرى (سياسى، 

اجتماعى و اقتصادى).
5 هدايت و رهبرى چهار عامل فوق در پيوند با يكديگر، بسترسازى 

و استفاده درست از نيروى كار.
با اين اقدامات نيروى عظيمى به ميدان خواهد آمد. 

شهر؛ عرصه تعامل و كنش
ــصت، دولت محور و متكى به نقش  ــته ما تا دهه ش طرح هاى گذش
ــك دولت قوى بود.  ــم با پيش فرض وجود ي ــهرها آن ه آن در ش
ــعه اى بازارمحور داشت. كالبد  ــهرها بعد از دهه هفتاد، توس اما ش
كنونى تهران حاصل همين بازار است. ولى مى توان شهر را طورى 
ــت پيدا كنيم. حضور كنونى  نظم داد كه به منافع عمومى هم دس
مديريت شهرى محدود به سرمايه گذارى مستقيم دولت شدهـ  كه 
ــده است.  آن هم بدون بودجه ـ در واقع به معناى كنترل صرف ش

بايد يك تغيير رويكرد در مديريت شهر داشته باشيم. 
خوشبختانه پس از شكل گيرى شوراها از سال 1378، شهردارى 
نماينده شورا و مردم شد. اما جايگاه مردم در اين طرح ها كجاست؟ 
به طور مثال اگر مدرسه ها براى مردم ساخته مى شوند، خوب است 

كه مردم را نيز در ساخت آنها مشاركت دهيم.
دو عنصر ديگر مديريت شهرى، بخش عمومى و خصوصى است. در 
تمام كشورهاى توسعه يافته دنيا، دولت در مديريت شهرى به قانون گذارى 
ــاركت تمامى اين اجزا در اداره شهرها، تحت  اكتفا مى كند. امروزه از مش

عنوان «حكمرانى شراكتى» (Share Government) نام برده مى شود. 

طرح شهرى، نه صرفًا 
يك نقاشـى رنگى، 
توزيع كننده  بلكـه 
توسعه اسـت و اين 
توسعه بايد در تمام 
جوانب خود و نه فقط 
هم سو با گرايش بازار 
محقـق شـود. روال 
درست تعريف فضاها، 
رابطـه اى  برقـرارى 
بيـن  همه جانبـه 
مصرف فضا و توليد 
آن اسـت. در اين راه 
بايد ظرفيت و گرايش 
بازار را به سمت توليد 
فضاهاى مـورد نياز 
هدايت كنيم. شهرها 
بعـد از دهـه هفتاد، 
بازارمحور  توسعه اى 
داشت. كالبد كنونى 
تهران حاصل همين 
ولـى  اسـت.  بـازار 
را  شـهر  مى تـوان 
طورى نظم داد كه به 
منافع عمومى دست 

پيدا كنيم.
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