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 شايد براي شما يا اطرافيان شما هم پيش آمده باشد که آپارتماني 
را پيش خريد کرده ايد و پس از پرداخت بخش��ي از پول يا تمام 
پول مشخص شده واحد شما به شخص ديگر يا چند نفر ديگر 
فروخته شده است يا در زمان تحويل، مالک و سازنده آپارتمان 
برخالف قرارداد عمل کرده است. مواردي از اين دست در کشور 
در زمان خريد و فروش آپارتمان زياد پيش آمده است. شكايات 
در اين زمينه و زمان هاي طوالني رسيدگي به اين موضوع بخشي 
از پرونده هاي محاکم قضايي را به خود اختصاص داده است. بر 
اين اساس حدود 9 سالي است که موضوع پيش فروش ساختمان 
در دستور کار مجلس، قوه قضائيه و شهرداري و ساير بخش هاي 
متولي قرار گرفته است تا با کمک هم به اين معضل که عده اي 
زيادي را درگير کرده است، پايان بدهند. متأسفانه به رغم تهيه 
ضوابط پيش نوي��س فروش و وجود قوانين هن��وز اين قانون به 
صورت عملياتي درنيامده اس��ت. در اين خصوص س��يدهادي 
بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است به طور حتم 
با تصويب طرح اصالح قانون پيش فروش س��اختمان، سرمايه 
و نقدينگي س��رگردان در جامعه به س��مت حوزه پيش فروش 
ساختمان و توليد مسكن سوق داده خواهد شد. مردم و مشاوران 
امالک از زمان تصويب قانون در سال 89 هيچ استقبالي از اجراي 
آن نكردند و اصالح آن مي تواند مش��كالت و ضعف هاي کنوني 
را بهبود ببخشد. بر اين اساس الزم است تا دستگاه هاي درگير 
هرچه سريع تر اشكاالت موجود و موانع اين قانون را برطرف کنند 
تا ضمن رونق بخشيدن به بخش مسكن از اقدامات خالف قانون 

افراد سودجو نيز جلو گيري کنند. 
  تنظيم پيش فروش براي جلو گيري از کالهبرداري 

برخي آسيب هاي اجتماعي و جرائم به لحاظ عدم آشنايي مردم 
به برخي مقررات و قوانين يا بي توجهي به آن قوانين روي مي دهد 
و موجب تشكيل پرونده هاي متعددي مي شود که وقت و انرژي 
تش��كيالت قضايي را مي گيرد، در حالي که با آگاهي مردم اين 
پرونده ها تشكيل نمي شد و »پيش فروش واحدهاي ساختماني« 

از اين دست موارد است. 
بر اين اساس از جمله قراردادهايي که افراد ممكن است هنگام 
انعقاد آن دچار نگراني و اضطراب و در مواقعي حتي دچار ضرر و 
زيان و مشكالت عديده اي شوند، معامالت امالک به خصوص به 
صورت پيش خريد مي باشد. در اين محصول قانون پيش فروش 
س��اختمان و آيين نامه اجرايي آن به صورت رايگان قرار گرفته 
است. يكي از دغدغه هاي تقريباً تمام افراد جامعه تأمين مسكن 
مناسب است و با توجه به هزينه هاي باالي تمام شده واحدهاي 
مسكوني، عده اي از افراد ترجيح مي دهند واحد مسكوني خود 
را پيش خريد و بهاي ملک خود را در چن��د مرحله و طي زمان 
مشخصي پرداخت کنند. از اين رو بازار پيش فروش و پيش خريد 
واحدهاي مس��كوني، اداري، تجاري و... در کش��ور رونق يافته 
است. آگاهي فروشنده و خريدار از قوانين مربوط به پيش فروش 
ساختمان مي تواند از بسياري مشكالت احتمالي جلوگيري کند 
و افراد بادانش بيشتر نسبت به تنظيم قرارداد اقدام کنند. در اين 
خصوص بابک محبوب عليلو، معاون قضايي رئيس کل و سرپرست 

معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان 
شرقي با تأکيد بر اينكه مردم در همان ابتداي کار براي تنظيم 
قرارداد در »پيش فروش واحدهاي ساختماني« حتماً از طريق 
دفتر اسناد رسمي اقدام  و سند رسمي تنظيم کنند، گفت: مردم 
براي خريد امتياز يک واحد مس��كوني به صورت پيش فروش، 
هرگز نبايد از طريق سند عادي اقدام کنند.  وي افزود: با توجه به 
انبوه پرونده هايي که در اين رابطه در دادگستري وجود داشت و 
در حال تبديل شدن به يک معضل بود، قوه قضائيه ساماندهي 
»پيش فروش واحدهاي ساختماني« را مورد پيگيري قرار داد و در 
نهايت »قانون پيش فروش واحدهاي ساختماني« در 12 دي ماه 
سال 89 تصويب شد.  سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم دادگس��تري اس��تان آذربايجان شرقي با تأکيد بر 
اينكه در سال 93 نيز با تدوين آيين نامه  اجرايي از سوي دولت، 
اين قانون اجرايي شد، گفت: طبق اين قانون هر شخصي)حقيقي 
يا حقوقي( تحت هر عنواني اگر بخواهد واحدهاي ساختماني يک 
پروژه را به صورت پيش فروش به ديگران واگذار کند، حتماً بايد 
به اداره کل راه و شهرسازي استان مراجعه  و مجوز انتشار آگهي 

پيش فروش را از اين مرجع دريافت کند.
محبوب عليلو افزود: سپس بايد به ش��هرداري مراجعه و پروانه 
ساختماني براي پروژه  خود دريافت کند. همچنين شهرداري نيز 
بايد پيش از صدور پروانه ساختماني، بررسي هاي الزم را مبني بر 
اينكه پروژه ظرفيت احداث »چند واحد آپارتماني« را دارد انجام 

دهد و شناسنامه فني صادر کند. 
 بنگاه ه�اي معامالت�ي ام�الک ح�ق تنظي�م س�ند  

پيش فروش را ندارند
 به گفته معاون قضايي  رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي 
بنگاه هاي معامالتي امالک به هيچ عنوان حق تنظيم سند عادي 
براي واحدهاي ساختماني پيش فروش شده را ندارند و مردم بايد 
براي تنظيم سند رسمي پيش فروش ساختمان به دفاتر اسناد 
رسمي مراجعه کنند و در صورتي که دفتري از اين کار ممانعت 

کند، حتماً مراتب را به دادگستري اطالع دهند. 

 پيشگيري از جرم، امري فراقوه اي است
سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري 
استان آذربايجان شرقي، پيش��گيري از جرم را امري فراقوه اي 
دانست و افزود: قواي سه گانه در راستاي تقنين و اجرا و همچنين 
در مباحث قضايي وظايفي در اين رابطه دارند.  وي با بيان اينكه 
حاکميت بايد تدابيري در راس��تاي جلوگيري از ش��كل گيري 
»انگيزه  مجرمانه« بينديشد، خاطرنشان کرد: بايد افراد جامعه را 
با تدابير پيشگيرانه از معرض ارتكاب جرم دور نگه داريم همچنين 

فرصت ها و موقعيت هاي جرم زا را کاهش دهيم. 
   صدور پيش فروش در دفاتر خدمات الکترونيک 

 به گفته محمدابراهيم دادسرشت، مديرکل اسبق تدوين ضوابط، 
نظارت و صدور پروانه ش��هرداري تهران، صدور شناسنامه فني 
پيش فروش س��اختمان به عنوان يكي از مدارک مورد نياز در 
پيش فروش ساختمان در دفاتر خدمات الكترونيک شهر تهران 
صورت مي گيرد.  با توجه به انتشار دستورالعمل صدور شناسنامه 
فني در شهريور و آذر سال 96 در روزنامه رسمي و به رغم وجود 
برخي تناقضات، اجرايي ش��دن اين قانون براي شهرداري هاي 
کشور الزامي شده اس��ت  تا در اين راستا صدور شناسنامه فني 
پيش فروش ساختمان همزمان با صدور پروانه هاي ساختماني 
در دفاتر خدمات الكترونيک شهر تهران اجرايي شود. سازندگان 
متقاضي پيش فروش مي توانند برگه شناسنامه فني الزم براي 
تنظيم قرارداد محضري با پيش خريدار را هنگام دريافت مجوز 
ساخت از شهرداري مطالبه کنند.  گفتني است شناسنامه فني و 
ملكي ساختمان سندي است مشتمل بر سيستم پايداري سازه، 
تأسيسات برقي و مكانيكي و مشخصات معماري مستحدثات 
ساختماني، اما اطالعات شناسنامه فني و ملكي مصرح در قانون 
نظام مهندسي از زمان طراحي توسط مهندسان طراح و سپس 
حين عمليات ساختماني توسط مجري و مهندسان ناظر تكميل 

و در نهايت با تأييد سازمان نظام مهندسي صادر مي شود. 
 بر اين اس��اس آنچه در شناس��نامه فني س��اختمان به منظور 
پيش  فروش، پيش بيني ش��ده است شامل مش��خصات پروانه 

س��اختمان، مش��خصات مالک، موقعيت مكاني، پالک ثبتي، 
مشخصات کلي تأسيس��ات، نحوه کاربري س��اختمان، تعداد 

پارکينگ، نوع اسكلت و مشخصات مهندس ناظر است. 
بر اساس ضوابط، شهرداري در قبال تعيين نوع مصالح مسئوليتي 
ندارد و مشخصات مذکور توسط مهندسان طراح تهيه و توسط 
مهندس ناظر تأييد مي ش��ود. با اين حال مقرر ش��ده است در 
مرحله اول اجرايي  شدن شناسنامه فني امكان ثبت درخواست 
شناسنامه براي پروانه هاي صادره ميسر و در مرحله بعد موضوع 
صدور اين شناس��نامه همزمان ب��ا صدور پروانه س��اختماني 
عملياتي شود.  آن دسته از مالكان پروژه هاي ساختماني که قصد 
پيش فروش واحدهاي خود را دارند به پيوست پروانه ساختماني، 
يک برگه شناسنامه فني ساختمان دريافت مي کنند. اخذ اين 
برگه »شناسنامه فني ساختمان« از سوي سازنده ها از شهرداري 

تهران کامالً اختياري اعالم شده است. 
  مانعي براي اجراي قانون پيش فروش نيست

برخي از بخش ها اش��كاالتي به قانون مزب��ور وارد مي کنند که 
اين موارد در پروسه هاي ديگري مانند بازنگري يا اصالح قانون 
بايد مورد توجه قرار گيرد.  مشاورحقوقي وزير راه و شهرسازي 
با بيان مطالب فوق گفته است نه تنها مانعي براي اجراي قانون 
پيش فروش ساختمان در کشور وجود ندارد بلكه قانون به خوبي 
در حال اجراس��ت.  حس��ين معصوم افزود: يكي از ايراداتي که 
برخي ها به قانون پيش فروش ساختمان وارد مي کنند اين است 
که مي گويند قانون مزبور بيشتر جنبه حقوقي دارد و به لحاظ 
اقتصادي آن طور که بايد رعايت منافع پيش فروشنده را نمي کند 
و اغلب جانب پيش خريدار را گرفته است. اشكال ديگري که در 
اين زمينه مطرح است اينكه چرا بايد به طور حتم سند رسمي 
وجود داشته باشد تا شخص بتواند پيش فروش کند بلكه اجازه 
دهيد اشخاص با سندهاي عادي هم بتوانند پيش فروش انجام 
دهند. وي افزود: پيش فروش ساختمان با سندهاي عادي مساوي 
با همان بي قانوني گذشته اس��ت يعني هرکس با هر شرايط و 
وضعيت سندي مي توانست يک ملک را به چند نفر پيش فروش 
و بدين ترتيب جامعه را دچار مشكل و آسيب کند. بدون شک 
اگر بخش��ي بخواهد در مس��ير درس��ت حرکت کند و مردم از 
سرمايه گذاري در چنين فضايي استقبال کنند بايد ضمانت هاي 

قانوني وجود داشته باشد. 
   ارجاع طرح پيش فروش ساختمان به صحن علني

به طور حتم با تصويب طرح اصالح قانون پيش فروش ساختمان، 
س��رمايه و نقدينگ��ي س��رگردان در جامعه به س��مت حوزه 

پيش فروش ساختمان و توليد مسكن سوق داده خواهد شد. 
سيدهادي بهادري، عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به 
آخرين وضعيت طرح پيش فروش ساختمان در کميسيون عمران 
مجلس، گفت: اخيراً نشست هايي با حضور مسئوالن دستگاه قضا، 
ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازي برگزار شد و احتماالً بررسي 
اين طرح در کميسيون به پايان رسيده است و براي تعيين تكليف 

به صحن علني مجلس ارجاع داده مي شود. 
به گفته وي، متأسفانه به علت نقص قانون پيش فروش ساختمان 
در 9 سال گذشته حتي يک قرارداد ساختمان نيز طبق اين قانون 
منعقد نشده اس��ت. در اين خصوص مردم و مشاوران امالک از 
زمان تصويب قانون در سال 89 هيچ استقبالي از اجراي قانون 
نكردند و اصالح آن مي تواند مش��كالت و ضعف هاي کنوني را 
بهبود ببخشد. اين نماينده معتقد است يكي از مشكالت کنوني 
کشور نقدينگي سرگردان در کشور است که اين مسئله موجب 
شده اين حجم از نقدينگي هر روز به يک بخش وارد شود و آن 

حوزه را دچار تورم و آشفتگي کند. 

محله ها هويت پايتخت را شکل مي دهند. وجود بافت هاي 
فرسوده و محله ناپايدار شهري عالوه بر افزايش آسيب زايي 
در پايتخت بر مسائل و مشکالت شهري نيز افزوده است. 
توسعه محله اي مي تواند عالوه بر نوسازي و احياي بافت هاي 
فرس�وده و ناپايدار به قوام ش�هري نيز کمک کند. بر اين 
اساس مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اينکه 
برنامه توسعه محله تا پايان سال جاري در 150 محله تحت 
پوش�ش دفاتر توس�عه محله اي ب�ه صورت پايل�وت اجرا 
مي ش�ود، ابراز اميدواري کرد در س�ال آينده تمامي 354 
محله فرس�وده تهران نيز از اين برنامه برخوردار ش�وند. 
محله هاي پايتخ��ت پازل پايتخت را تش��كيل مي دهند؛ بر اين 
اساس احيا و نوسازي محالت مي تواند به ارتقاي زندگي شهري 
ش��هروندان در اين ابرشهر منجر ش��ود. بر اين اس��اس برنامه 
توسعه محالت حاصل پژوهشي است که با همكاري گروهي از 
متخصصان در حوزه نوسازي بافت هاي فرسوده از طريق مرکز 
مطالعات و برنامه ريزي ش��هرداري تهران و به سفارش سازمان 
نوس��ازي به منظور دس��تيابي به فرآيندي براي برنامه ريزي در 
محالت فرس��وده، انجام ش��ده اس��ت.  کاوه حاجي علي اکبري 
مديرعامل س��ازمان نوسازي ش��هر تهران با بيان اينكه در سال 
گذش��ته پس از اتمام و تصويب اين پژوه��ش، برنامه عملياتي 
اجرايي آن به صورت پايلوت در پنج محله ش��هر تهران ش��امل 
محالت فرحزاد، نعمت آباد، ش��وش، هرندي و تختي در دستور 
کار سازمان نوسازي قرار گرفت، تأکيد کرد: توسعه محله اي به 
مجموعه اي از اقدامات اجتماعي، اقتصادي، کالبدي و محيطي 
با هدف ارتقاي کيفيت زندگي ساکنان محالت اطالق مي شود 
که از طريق برنامه ريزي مشارکتي با همه دخيالن تعريف و اجرا 
مي شود؛ خوشبختانه اين موضوع در برنامه پنج ساله شهرداري 
تهران نيز لحاظ شده اس��ت.  وي با اعالم اينكه سازمان نوسازي 
شهر تهران تنها نهادي است که به صورت کارشناسي در بيش از 

50 درصد محالت تهران به واسطه استقرار دفاتر توسعه محله اي 
حضور فعال دارد، متذکر شد: برنامه توسعه محالت فراتر از صرفاً 
مأموريت نوسازي بافت هاي فرسوده است. اين مأموريت از سوي 
شهرداري و شوراي اسالمي شهر تهران پيگيري مي شود که سطح 
برنامه ريزي آن در مقياس محله است.  مديرعامل سازمان نوسازي 
شهر تهران با بيان اينكه برنامه توسعه محله تا پايان سال جاري در 
150 محله تحت پوشش دفاتر توسعه محله اي به صورت پايلوت 
اجرا مي شود، ابراز اميدواري کرد تا سال آينده تمامي 354 محله 

فرسوده تهران نيز از اين برنامه برخوردار شوند. 
   رتبه بندي سطح محالت پايتخت براي نوسازي 

معاون برنامه ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهردار تهران 

نيز با اعالم رتبه بندي س��طح محالت پايتخت بر اس��اس60 
شاخص گفت مشارکت مردم و رفع نابرابري مناطق مهم ترين 
رويكرد مديريت ش��هري در توسعه محلي اس��ت.  حجت اهلل 
ميرزايي در نخستين جلسه کميته برنامه ريزي و هماهنگي ستاد 
بازآفريني شهري تهران که با حضور رئيس سازمان نوسازي و 
معاونان برنامه ريزي مناطق مختلف ش��هرداري تهران برگزار 
شد، با تشريح سياست هاي کلي برنامه پنج ساله توسعه در مورد 
نوسازي بافت فرسوده و ناپايدار شهري و ارتقاي زيست پذيري و 
کيفيت زندگي در محالت گفت: بر اساس60 شاخص مشارکت 
مردم و رفع نابرابري مناطق مهم ترين رويكرد مديريت شهري در 
توسعه محلي است. بر اين اساس محالت شهر تهران بر اساس 60 
شاخص کمي و کيفي بررسي شده اند که بر اين اساس، به محالت 
باالتر از متوسط، متوسط، پايين تر از متوسط و کمتر برخوردار 
تقس��يم بندي ش��ده اند.  وي با تأکيد بر اينكه توسعه محله اي 
مهم ترين راهبرد مديريت شهري در سال هاي آينده است، اضافه 
کرد: سطح سوم برنامه پنج ساله سوم پس از حوزه شهر و منطقه، 
بايد براي محالت نوشته ش��ود که در فاز اول، براي 150 محله 
کم برخوردار تا پايان امسال و براي تمامي محالت شهر تهران تا 

پايان سال آينده، اين برنامه توسعه اي آماده مي شود. 
به گفته معاون شهردار تهران، افزايش مشارکت مردم در توسعه 
محله، رفع نابرابري ها در محالت، توسعه محالت کم برخوردار 
و پايين تر از متوسط و توجه به اجراي بازآفريني شهري در بافت 
فرسوده و ناپايدار از مهم ترين رويكردهاي مديريت شهري در 
توسعه محله اي خواهد بود.  وي با اشاره به پيش بيني سه حكم 
در برنامه پيشنهادي سوم توسعه شهر تهران در بحث بازآفريني 
ش��هري گفت: در برنامه بازآفريني يک موضوع مشترک بين 
کميسيون هاي برنامه ريزي، شهرس��ازي و اجتماعي است که 
هرکدام از اين کميسيون ها بايد در راستاي تحقق اين موضوع، 

به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي هماهنگ بپردازند.  

150محلهفرسودهپايتختدرانتظارتوسعهمحلهاي
سند »توسعه محله« براي محالت کم برخوردار پايتخت تا پايان سال جاري تهيه مي شود 

تصوير شهر در شبکه های مجازي

کابل هاي درهم تنيده برق، بازار تهران را آبستن حوادث کرده است

    از شهر 

فسخ مردمي 
سند پيش فروش 
ساختمان!
پس از 9 سال از اقدام
براي صدور شناسنامه  فني
 پيش فروش ساختمان مردم از
اين طرح استقبال نکردند

يادداشت
هزينههاياضافيازجيبشهروندان

  بيژن يانچشمه
شهر موجود زنده اي است که عالوه بر مراقبت نيازمند تدبير مديريتي براي نگهداشت 
است. متأسفانه در کشور ما بس��ياري از فعاليت ها رنگ و بوي سياسي به خود گرفته 
است؛ همين امر سبب شده تا اعمال س��ليقه و تغييرات و تحوالت بيش از حد انتظار 
صورت بگيرد.  در حوزه مديريت ش��هري اين تغييرات و تح��والت مديريتي و حتي 
عملكردي بسيار به چش��م مي آيد. تغييرات پي درپي در حوزه هاي مختلف مديريت 
شهري از سكاندار شهر گرفته تا کمترين پست مديريتي يعني مديران روابط عمومي 
در حال انجام است آن هم نه به يک يا دو بار بلكه دامنه تغييرات بعضاً به شمار انگشتان 
دست هم در يک پست مديريتي رسيده اس��ت.  اين تغيير مديريتي بعضاً سياسي يا 
عملكردي براي بهبود شرايط است و گاه س��ليقه اي و صرفاً با رويكرد منافع عده اي 
خاص صورت مي گيرد. اينكه در يک سال گذشته در دوره پنجم شوراي اسالمي شهر 
تهران تغييرات بسيار فزوني داشته است جاي تأمل ويژه اي دارد و بايد با نگاه دقيق تر 

به اين تغييرات توجه کرد. 
شهر 10 ميليوني پايتخت به دليل کم کاری در دوره هاي گذشته از برخي جهات داراي 
نواقص و ايرادات بسيار ريشه اي اس��ت و اينكه ناکارآمدي مديريتي هم به آن اضافه 
مي شود.  هزينه هاي اضافي از جيب شهروندان خارج مي شود. انتظار مي رفت مديريت 
شهري در کشور ما پس از چهار دوره حضور شوراهاي اسالمي شهر و روستا متحول 

شود و گام هاي رو به جلو بردارد تا خألها و کاستي ها برطرف شود. 
حال مشخص ش��ده به دليل نبود سيس��تم مديريت يكپارچه و واحد فقط مسائل و 

مشكالت شهري در اين مجموعه سيستم دست به دست مي شود. 
نبود جايگاه مشخص براي مديريت شهري و حوزه تصميم گيري و تصميم سازي اين 
مسير مديريتي را همواره با چالش هاي بسيار مواجه کرده است. سهم خواهي از يک سو 
و شفاف نبودن ساز و کار مديريتي در اين بخش مديريت شهري را متزلزل کرده است.  
در دوره اخير، وقوع تغييرات بسيار در مديريت شهري عماًل کارايي مديريت شهري را 
نسبت به دوره هاي گذشته کمتر کرده است. درگير بودن در انتخاب شهردار، معاونان 
و ساير مديران بخش هاي مختلف به جاي آنكه براي ارتقاي عملكرد و مديريت شهري 
اثربخش باش��د در عمل به پاشنه آشيل مديريت شهري تبديل ش��ده است.  در اين 
خصوص برخي مديران قبل از آنكه جوهر حكم آنان خش��ک شود نامشان در ليست 
تغييرات جديد قرار گرفته است.  با نگاه دقيق تر به کارکرد شهري و مديريت شهري 
مشخص مي شود که بيشتر مسائل و اقدامات شهروندان چه در خانه، چه در بيرون از 
آن به نوعي در شهر و کارکرد آن خالصه مي شود.  اگر شهر بر اساس قوانين و ضوابط 
اصولي و ضابطه مند اداره شود، اين شهروندان هستند که با مديريت شهري همراهي 
مي کنند يعني بحث مشارکت شهروندي در اداره شهر افزايش مي يابد يا وارد ساختن 
شوک مديريتي به بخش هاي اين موجود زنده )شهر( سبب مي شود تا از کارايي آن در 

همه بخش ها کاسته شود.  
با نگاه دقيق تر به مس��ائل مديريتي و عملكردي در حوزه مديريت شهري مشخص 
مي شود که در عمل فقط و آن هم روي کاغذ مس��ائل و موضوعات بر اساس ضوابط و 
قوانين تعريف شده است و در عمل و عملكرد توديع و معارفه مديران صرفاً بر اساس 
منافع و س��ليقه اي صورت گرفته و دود آن به چشم تک تک شهروندان مي رود.  شهر 
همچون رودخانه اي جاري است و هرگونه شوکي به آن سبب مي شود تا حرکت آن 
متأثر از تصميمات لحظه اي کندتر شود.  بسياري از برنامه ها و اقدامات حوزه مديريت 
ش��هري به دليل ماهيت آن در ميان م��دت و بلندمدت به نتيجه مطلوب مي رس��د 
بنابراين هرگونه تغييرات پي درپي در به نتيجه رساندن برنامه ها و اقدامات با مشكالت 

جبران ناپذيري مواجه خواهد شد. 
در اين ميان ش��وراي ش��هر به عنوان مغز و هس��ته مرکزي مديريت شهري به جاي 
نقش آفريني در حاشيه قرار مي گيرد.  همين امر صدمات بسياري به شهر و شهروندان 
وارد مي سازد و کسي هم جوابگوي اين نابساماني موجود نيست.  شرايط کنوني کشور 
ايجاب مي کند در بحث هاي مديريتي اقدامات با احتياط و آينده نگري الزم صورت گيرد 
تا از ميزان خسارت ها و فشارها کاسته شود. اين شرايط که در حوزه شهري مي توان 
مؤلفه اصلي آن را وضعيت اقتصادي عنوان کرد بسيار حساس و شكننده است.  تغييرات 
مديريتي پي درپي در حوزه مديريت ش��هري عرصه فعاليت در اين شرايط نامطلوب 
اقتصادي را در تنگنا قرار داده است و با جابه جايي سليقه اي و سياسي مديران اين دقت 

تک تک شهروندان و هزينه هاي آنان است که بيهوده هدر مي رود. 
کم و کاستي هاي موجود در شهر به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي شهري 
شهروندان تأثير نامطلوب برجاي مي گذارد؛ به عنوان مثال چند دقيقه بيشتر ايستادن 
در صف سوار ش��دن به وس��ايل حمل و نقل عمومي يا ترافيک شهري، عالوه بر هدر 
دادن ميليون ها دقيقه وقت باارزش ش��هروندان ضررهاي اقتص��ادي بااليي را هم به 
شهر و ش��هروندان وارد مي کند. هزينه هايي که مي توان با مديريت صحيح و کارآمد 
براي ارتقاي زندگي شهري شهروندان و آسايش و آرامش آنان صرف کرد، متأسفانه با 
تغيير يک مدير در حوزه سيستم درهم تنيده  مديريت شهري عمالً کارها و برنامه ها نيز 
متوقف شده و با آمدن مدير جديد باز هم کار از ابتدا آغاز مي شود.  تكرار اين روند در 
مجموعه مديريت شهري که بعضاً در مديريت کشور نيز شاهد آن هستيم هزينه هاي 

اضافي و بيهوده را به تک تک شهروندان تحميل مي کند. 
اينكه مديران ش��هري بتوانند براي دستيابي به اهداف س��ازماني در حوزه مديريت 
شهري از افراد و بخش هاي مختلف استفاده کنند بحثي است که بايد با اتكا به تجربيات 
مديريتي در حوزه شهري و حتي کالن کشور صورت بگيرد تا لطمات و ضررها به حداقل 
ممكن برسد. همواره بايد توجه داشت که هر گونه تغيير و تحول در مجموعه مديريتي 
بايد گام ها را براي رسيدن به اهداف سازماني تسهيل کند و از حاشيه به  وجود آمده 
بكاهد، نه اينكه در هر تغيير و تحولي خود عامل بازدارنده واقع شود و جلوي سرعت 
حرکت سيستم را بگيرد.  شهروندان به عنوان دريافت کنندگان اصلي خدمات شهري 
در حوزه مديريت شهري عملكردها را ارزيابي خواهند کرد و مطالبه آنان از مديريت 

شهري نشان از عملكرد مديران شهري اعم از شورا و شهرداري دارد.

 افزايش مش�ارکت م�ردم در توس�عه 
محل�ه، رف�ع نابرابري ه�ا در مح�الت، 
توس�عه محالت کم برخوردار و پايين تر 
از متوس�ط و توجه به اجراي بازآفريني 
ش�هري در بافت فرس�وده و ناپايدار از 
مديري�ت  رويکرده�اي  مهم تري�ن 
ش�هري در توس�عه محل�ه اي اس�ت

مال�کان پروژه هاي س�اختماني که قصد 
پيش ف�روش واحدهاي خ�ود را دارند به 
پيوس�ت پروانه س�اختماني، ي�ک برگه 
شناس�نامه فن�ي س�اختمان درياف�ت 
مي کنند. اخذ اين برگه »شناسنامه فني 
ساختمان« از سوي سازنده ها از شهرداري 
تهران کامالً اختياري اعالم ش�ده اس�ت

اکبر محمودي
  شهر من


