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متخصصان را راهی شورا کنیم
محمد درویش

فعال محیطزیست

عکس :مهدی حسنی  /شهروند

ضرورت تخصصگرایی در شورای اسالمی شهر و روستا

چه کسی باید به «بهشت» برود؟

شهروند| توســعه پايدار يکي از جامعترین
مفاهيم در همه زمانها است .اين مفهوم عنصر
اصلي راهکار  21است؛ ســند  40فصلي که به
سال 1992در نشست سران جهان در ريو مورد
پذيرش قرار گرفت و در ســطوح پايين سازمان
فضايي جستوجو ميشود .اهداف توسعه پايدار
(تامين نيازهاي اساســي ،بهبود استانداردهاي
زندگي براي همــه ،حفاظــت و مديريت بهتر
اکوسيستمها) در همه ســطوح سازمان فضايي
(محلي ،ملي ،منطقهاي و جهاني) اجرا ميشود،
امل ســطح شــهري ،به علت تمرکز پيوســته
روبهرشــد جمعيت و فعاليتهــاي اقتصادي،
بهويژه در کشــورهاي کمتر توسعهيافته ،توجه
بيشتري را جلب کرده اســت ،بهویژه شهرهای
مــا در ایران که بایــد در رأس هــرم اداره آن و
شــهرداریها یک شــورای تصمیمگیر وجود
داشته باشد.
توســعه پايدار شــهري که مفهــوم اصلي در
اين ســطح اســت ،مفاهيــم و ديدگاههايي را
نشــان ميدهد که برخاســته از حــوزه فکري
افرادي اســت که در اين سطح فعالیت کردهاند.

مفاهيمي همچون شهر اکولوژيک ،شهرنشيني
پايدار ،شــهر پايدار ،پايداري شهري ،شهر سبز
و شهر سالم ،برخاســته از ديدگاههاي مختلف
اقتصــادي ،زيســتمحيطي و عدالتجــو در
اکولوژي اجتماعي هستند.
بدونشــك بحث از پايداري و توســعه پايدار
بدون توجه به شــهرها و شهرنشــيني بيمعني
خواهــد بود .شــهرها بهعنــوان عامــل اصلي
ايجادكننــده ناپايــداري در جهان به شــمار
ميرونــد و درواقع پايداري شــهري و پايداري
جهاني هــر دو مفهومي واحد هســتند .بر اين
اساس باتوجه به پيچيدگي ذاتي شهرها و ابعاد
مختلف تاثيرگذاري آنها ،شناخت عوامل اصلي
و كليدي در جهت دستيابي به پايداري شهري،
ضروري بهنظر ميرســد .اما این شناخت آیا در
شوراهای شهر و روستا وجود دارد؟ آیا ضرورت
آن احساس میشود؟
میدانیم کــه شهرســازی ما بــه تبعیت از
الگوی کالسیک توســعه و پیروی کورکورانه از
مدلهای کلیشهای توسعه شهری که نسبت به
شرایط و خصوصیات بومی بیاعتناست ،نهتنها

شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده ،بلکه
ناپایداری مناطق اطراف را نیز بهدنبال داشــته
است .بهنظر میرســد مفاهیم توسعه پایدار به
خوبی با اهداف مقاصد شهرسازی نوین سازگار
باشــد و بنابراین بتوان بهعنوان وسیله موثری
برای تحقــق اهداف پایداری از آن اســتفاده به
عمل آورد .بسیاری از دانشــمندان ،تحلیلگران
و حتــی سیاســتمداران معتقدند کــه تغییر
وضع کنونی شهرها به ســوی پایداری مستلزم
یک تحــول در تفکر بــا یک تغییــر بنیادی در
نحوه فکر و عمل ما اســت .امل کمتر کســی پا
را از این فراتر گذاشــته و خصوصیات و راههای
عملی چنین تحولی را بیان کرده اســت .شاید
دستاندرکاران توسعه شهرهای ما از اطالعات
الزم برخوردار نیستند .اما به راستی آیا تخصص
در انتخابات شــوراها باید حــرف اول را بزند یا
خیر؟ شورای اســامی شهر و روســتا ،عنوانی
اســت که ازســال 1377وارد ادبیات سیاسی
کشور شد .این ســاختار مردمنهاد اگرچه پیش
از این در قانون اساسی کشــور لحاظ شده بود،
اما در ۷اســفند  ۱۳۷۷با پیگیری رئیس دولت

هفتم و با اس��تقبال مردم نخس��تین دوره آن
برگزار شد .پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی،
اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی
و سایر امور رفاهی از طریق همکاری با ادارات و
نهاد شهری و نظارت بر روند مدیریت شهری از
وظایف تعریفشده برای شورای اسالمی شهر و
روستا بهشــمار میآید ،تعریفی که نشاندهنده
یک ساختار چندبخشی است .شاید برای همین
است که با گذشــت  5دوره از برگزاری انتخابات
شــورا در کشــور هنوز جایــگاه این ســاختار
مردمنهاد در کشــور به وضوح مشخص نیست.
هنوز در ذهن شــهروندان این پرســش مطرح
است که چه کسی یا چه کســانی برای ورود به
شــورای شهر و روســتای اســامی شایستهتر
هســتند؟ ما اکنــون درحال نزدیکشــدن به
یک انتخاب مهم دیگری هســتیم ،انتخابی که
قطعا اگر بدون شــناخت و آگاهی کامل و بدون
قراردادن شــاخصهای عقالنی صورت پذیرد،
نتیجه آن این میشود که معضالت بیشتر شده
و شهر بهجای رشد و توسعه به سمت تخریب و
خرابی حرکت میکند.

مسئولیت اجتماعی مقدم بر تخصص
در همهمــه گســترده ثبتنــام داوطلبــان
عضویت در شوراهای شهر معیار تخصص بسیار
و بیشازحــد مورد تأکید قرار میگیــرد .در این
موضوع بســیاری از افراد کــه در میان آنها حتی
صاحبنامهــای سیاســی نیز دیده میشــوند،
داشتن تخصص در رشتههایی مانند شهرسازی،
برنامهریزی شهری ،حقوق ،اقتصاد شهری و مانند
اینها را به عنوان شرط الزم و کافی نامزدها جلوه
میدهند .تأکید آنها چنان است که موجب شده
بسیاری افراد به صرف داشتن مدرکی در یکی از
این رشــتهها صالح و بلکه اصلح برای عضویت در
شورای شهر دانسته میشوند ،این تلقی ،اشتباه و
ناشی از عدمآگاهی نسبت به ساختار شورای شهر
و سازوکار عملکردی چنین نهادهایی است .بحثی
در این نیست که برخورداری از یک تخصص برای
عضو یک شورای شــهر مفید است ،اما این شرط
نه الزم و نه کافی است .شورای شهر نهادی است
که براساس رأی مردم برگزیده میشود .این نهاد
در زمره نهادهای قدرت است ،بنابراین نهادی که
براساس رأی مردم و بهعنوان بخشی از نهادهای
قدرت شکل میگیرد ،اصوال یک نهاد سیاسی و
تابع قواعد رفتار سیاسی است .این نهاد مستقیما
بر انبوه اطالعات و بودجهای عظیم مسلط است.
اطالعات و بودجه دو منبع قدرتند که تســلط بر
آنها موجب قدرت سیاسی است .به این ترتیب به
شکلی ناگزیر شــورای شهر در فرآیندی سیاسی
رفتار میکند .ســادهترین مثــال در این مورد را
میتوان در نحوه عملکرد شــورای شــهر برای
انتخاب شهردار دید .بهطور طبیعی وقتی اعضای
شورای شهر میخواهند شهردار را انتخاب کنند،
پیشوبیش از هرچیز به سمتوســوی سیاسی
او توجه میکننــد و معیارهایی از قبیل رشــته
تحصیلی و ســوابق کاری در درجه دوم اهمیت
قرار میگیرد .اینها نه خصوصیــات منفی بلکه
ویژگیهای طبیعی شورای شــهر است که اگر
در ساختاری سالم و تحتحاکمیت قانون باشد،
نتایج مثبت خود را خواهد داشــت .شورای شهر
همه تصمیماتش براساس نظام رأیگیری است.

|کامبیزنوروزی|استاددانشگاهوفعالسیاسی|

در امور کارشناســی ،یک کارشناس سخن خود
را میگوید ،اما تصمیمگیری متناســب با نظام
روابط سیاســی انجام میشــود .عملکرد بسیار
ضعیف و بعضا غیرقانونی شــورای شــهر تهران
موجب برداشــتی غلط از مفهوم تخصص شده
است ،خیلیها انگشت روی کسانی مانند عباس
جدیدی یا حسین رضازاده میگذارند و کارنامه
آنها را دلیلی بر اثبات اولویت شــرط تخصص بر
دیگر شــرایط جلوه میدهند .اما از ســوی دیگر
رئیس شــورای شــهر تهران یک آرشیتکت با
مدرک معتبرترین دانشکده معماری کشور است.
اگر تخصــص آنگونه که جلــوه میدهند معیار
اصلی بود ،حتما باید رئیس شــورای شهر تهران
کارنامهای مطلوب از خود بهجا میگذاشــت ،اما
آشــکارا او یکی از منفیترین کارنامهها را در بین
تمام اعضای شورای شــهر دارد .در میان اعضای
اصالحطلب شورای شهر تهران هم همین وضع
حاکم اســت .رحمتاهلل حافظی کــه از معدود
اعضای اثرگذار شــورای شــهر تهران است یک
پزشک اســت .نیازی به گفتن نیست که مدرک
پزشــکی هیچ ارتباطی به برنامهریزی و مدیریت

شهر ندارد.
درواقع کیفیــت عملکردی اعضای شــورای
شــهر اساســا هیچ ارتباطی به نوع تخصص آنها
ندارد .شورای شــهر و اعضای آن مانند هر مقام و
نهاد رسمی دیگر میتوانند گروههای کارشناسی
متعدد در کنار خود داشته باشند .معیار مهم هویت
سیاسی ،تجربه سیاســی-اجتماعی ،مسئولیت
اجتماعیوامانتداریآنهاست.کسیکهمیخواهد
نامزد انتخابات شــورای شهر شــود و در صورت
جلب آرای مردم بعدا به عضویت آن شورا درآید،
باید مشخص باشد که در میان طیفهای متعدد
سیاسی کشور متعلق به کدام جریان است و هویت
سیاســی او چیســت .او باید در تجربه سیاسی-
اجتماعی خود این هویت را عیان و به مردم معرفی
کرده باشد .همین تجربه است که نشان میدهد
او تا چه اندازه مسئولیتپذیر ،امین و صادق است.
الزم نیست که یک نفر حتما در منازعات سیاسی
شــرکت کرده باشــد ،بلکه ضرورت دارد فرد در
مجموعه مســائلی که در طول زندگی شــهری
و عملکــرد مدیریت شــهری رخ داده ،بیتفاوت
نبوده و در عرصه عمومی و افکار عمومی آشــکارا

و بــدون عافیتطلبیهای ســودجویانه واکنش
نشان داده باشــد .فرضا یک متخصص رشتههای
مختلف شــهری حتی با داشتن باالترین مدارک
دانشگاهی که در طول ســالهای متمادی هیچ
بروز و ظهوری در واکنش نسبت به مسائل مهم و
بحثبرانگیز شهر و مدیریت شهری نداشته است،
نمیتواند فردی شایســته برای حضور در شورای
شهر باشد .یا مثال در رشته حقوق که اینروزها زیاد
موردتوجه است ،اگر یک تحصیلکرده حقوق یا یک
وکیل دادگستری با هر مدرک و هر میزان سابقه
کار حضور فعال و آشکار اجتماعی نداشته و به هر
دلیل در برابر مســائل موجود ساکت یا بیتفاوت
بوده ،مطلقا نمیتوان گفت واجد شرایط ماهوی
عضویت در شورای شهر اســت .یک متخصص
زمانی میتواند برای عضویت در شــورای شــهر
مفید باشــد که مقدم بر تخصص هویت سیاسی،
تجربه اجتماعی و مسئولیتپذیری ،امانتداری و
صداقت او در جریان مشــارکت فعال و تاثیرگذار
در مسائل اجتماعی به محک تجربه درآمده باشد.
کدام معجزه یا انقالب روحی ممکن است کسانی را
که سالهای طوالنی در برابر انبوه مسائل عمومی
ساکت بوده و مسئولیتی احساس نکردهاند ،آنها
را اینچنین مسئول و شایسته عضویت در شورای
شهر بداند .بهطورکلی کارنامه مردود شورای شهر
تهران در دو دوره اخیر به هیچ عنوان ناشی از نوع
تخصص اعضای شورای شهر نیست .در این ادوار
تخصصهای حقوقی ،شهرســازی ،عمران و ...در
شورای شــهر وجود دارد ،اما مهمترین نقصی که
در ترکیب این شــورا دیده میشود ،عمدتا ناشی
از نبود یک یا چند شــرط از شــرایط پیش گفته
اســت .اگر آن شــرایط پنجگانه در کسی وجود
داشته باشــد ،تخصص او نیز مفید خواهد بود ،در
غیر این صورت آن تخصــص به هیچ کار نخواهد
آمد و منشأ اثر نخواهد شــد .جریانهای اساسی
کشور اگر در تنظیم فهرســت نامزدهای خود آن
شرایط پنجگانه را رعایت نکنند ،نمیتوان امیدی
به بهبود حالوروز نهاد شــورای شهر خصوصا در
تهران داشت.

اگر عملکرد چهار دورهای را که شــوراهای شــهر
تابهحال فعالیت داشــتهاند مورد بررسی قرار دهیم
و خطاهای مدیریت شــهری در این چهــار دوره را
تحلیل کنیم ،متوجه میشویم نمایندگانی که وارد
شورا شــدهاند در خوشــبینانهترین حالت متوجه
خطاهای راهبردی نشدهاند و در بدبینانهترین حالت
با این خطاها همراه بوده و بهخاطر منافع سیاســی
چشمپوشــی کردهاند .این نشــان میدهد که باید
افرادی را وارد بهشت کنیم که متخصص برنامهریزی
در حوزه شهری و در شــناخت شاخصهای بهبود
کیفیتزیستندرسکونتگاههایانسانیخبرهباشند.
تخصصهایی که نیازمند متخصصان در جغرافیا و
برنامهریزی شهری ،محیطزیست ،اقتصاد و مدیریت
فضاهای فرهنگی است و نباید فراموش کرد که اینها
همگی در اولویت هستند .متاســفانه شهرهای ما
براساس آموزه خودرومحوری گسترش پیدا کردهاند،
درحالیکه این آموزه دستکم 40سال است که در
دنیا منسوخ شده و شــهرها به سمت انسانمحوری
رفتهاند ،اما متاســفانه نمایندگان در شــورای شهر
درکی از این داستان نداشته و فشاری که بر شهرداری
آوردهاندبیشتردرمواردیبودهکهاشتباهاست.
کارنامه چهــار دوره حضور نماینــدگان مردم در
شوراهایشهروروستادربیشترموارد،توانتابآوری
و کیفیت زیستن را آشــکارا کاهش داده است .برای
مثال شهر خوب ،شهری است که آلودگی صوتی در
آن زیر 65دسیبل باشــد ،اما در بررسیهای ما این
آلودگی صوتی در زیر پل ســیدخندان 82دسیبل
است .نمایندگان شورا ممکن است انسانهای خوب،
قهرمانانملییاهنرمندانصاحبنامکشورباشند،اما
این حضور بهراحتی ممکن است هم محبوبیتشان
را از بین ببرد و هم شهر بهشدت خسارت ببیند .باید
ردپای جریانهای سیاسی را در انتخابات شوراها به
کمینه رسانده و اجازه دهیم افرادی وارد ساختمان
بهشت شوند که عمال به آموزه غلبه انسانمحوری بر
خودرومحوریدرچیدمانمبلمانشهریباورداشته
و خود اهل رکاب باشــند و نه خودروسوار .نمیتوان
صرفا به آدمهایــی دل خوش کرد که شــعارهایی

دریچهای به بیرون

قشنگسرمیدهند.
تهرانودیگرکالنشهرهایایرانیبرایمهارآلودگی
هوا ،آلودگی صوتی و ترافیک نیاز به ساخت پل ،تونل،
آزادراه ،پارکینــگ طبقاتی و تقاطع غیرهمســطح
بیشترندارند.بیاییمباطردسیاستبازها،ورزشکاران،
هنرمندان ،نظامیان و دیگر مشاغلی که آشکار است
به الزامات شــهری و روستایی اشــراف ندارند ،راه را
برای ورود داوطلبانی کــه تخصصهای مرتبط در
حوزه شهرسازی ،محیطزیست ،حقوق شهروندی،
اقتصاد ،مدیریت و ارتقای کیفیت روانی زیستن در
سکونتگاههای انســانی را برعهده دارند ،باز کنیم تا
بتوانیم مشکل زباله ،آلودگیهوا ،آبخیزداری شهری،
تراکمفروشی ،پاکتراشی فضای ســبز ،اصوات و نور
ناهنجار و ترافیک را بهعنوان هشــت بحران جدی
امروزدرسکونتگاههایایرانیحلکنیم.
اجازه ندهیم تا دوباره با انتخابهای نادرســت یا
قهر ما از انتخابات ،مشــتی سیاست باز بیتخصص
یا چهرههای محبوب نامرتبط ،وارد شــوراهای شهر
شوند .در پایان بد نیست با ۱۰معیاری که بر بنیاد آن،
کیفیتشهرهایجهانتوسطموسسهمرسر،ارزیابی
ورتبهبندیشده،آشناشوید:
 -١فضاي سياســي اجتماعي (ثبات سياســي،
جنايات،مبارزهباجنايات)
-٢شرايطاقتصادي(خدماتبانكي،تبديلارز)
 -٣شــرايط اجتماعــي -فرهنگي (سانســور،
محدوديتهايآزاديفردي)
 -٤ســامتي و بهداشــت (سيســتم درماني،
بيماريهاي واگيردار ،ســامانه تصفيه پساب و دفع
زباله)
 -٥مدارس و آموزش (اســتاندارد و دسترسي به
مدارسبينالمللي)
 -٦خدمات عمومي و تردد (برق ،آب ،وسايل نقليه
عمومي،تراكمترافيك،استفادهازدوچرخهو)...
 -٧سرگرمي (رســتورانها ،تئاتر ،سينما ،مراكز
ورزشيوتفريحي)
 -٨كاالهاي اساســي مصرفي (دسترسي به مواد
غذاييوكاالهايموردمصرفروزانه،خودروها)
 -٩مســكن (خانه و آپارتمانها ،وسايل مورد نياز
خانگي،خدماتتعميرونگهداري)
-١٠محيطزيست(اقليم،باليايطبيعي)...

در دنیا

شهردارها چگونه انتخاب میشوند؟
شورای شهر تنها یک رکن از ارکانی است که برای
بهبود شهر بدان نیاز اســت و در کنار آن هر شهر به
بخشهای گوناگونی نیازمند اســت که اصلیترین
آن شهرداری و شخص شــهردار است .اگر کمی در
وظایف شــوراها دقت کرده باشید در بیشتر شهرها،
شهردار توسط شــورا انتخاب میشــود تا نظارت
بیشتری روی کار او وجود داشته باشد .پس میتوان
این وظیفه را مهمترین کاری دانســت که هر شورا
برعهــده دارد .در ادامه نگاهی به چند شــهر بزرگ
دنیا و نحوه انتخاب شــهردار در آنها خواهیم داشت.
آمریــکا دارای سابقهای طوالنی در انتخاب شهردار
است .همانطور که اشــاره کردیم در این کشور نوع
شهردار شــورا آزمایش خود را بهعنوان یکی از انواع
حکومتهای شــهری موفق پس داده است .در این
نظام هم اعضای شورا و هم شهردار بهصورت مستقیم
با آرای عمومی انتخاب میشوند که البته این سیستم
در برخی از شهرها وجود دارد.
انگلستان برعکس آمریکاست و چندان تجربهای
درانتخابشهرداربهصورتمستقیمندارد.اینکشور
بهدلیلپراکندگیسیستمادارهشهریازسال2000
تصمیم گرفت شهردار را بهصورت مستقیم انتخاب
کند« .کن لیوینکستون» نخستین شهرداری بود که
در این کشور بهصورت مستقیم توسط آرای مردمی
انتخاب شد .چین بهعنوان یک کشور کمونیستی
همهچیز در آن بهصورت کامال محدود اداره میشود.
شورای شهر در قسمت و بخشهای مختلف وجود
دارد ،اما سیستم شــهرداری کامال جدا از آن هدایت
میشود .شهرداری پکن یکی از شهرداریهایی است
که مســتقیما با رهبری دولت مرکزی اداره میشود
و شــهردار آن مســتقیما به دولت مرکزی گزارش
میدهد .شهردار و معاونان او نیز توسط کنگره خلق
شهرداریانتخابمیشوند.
مالزی کشوری اســت که سیستم کامال متفاوتی
را برای انتخاب شــهردار دارد .این سیســتم کامال
غیرمستقیم است و انتخاب شهردار با رأی مستقیم
مردم نیست .شــهردار کواالالمپور ،پایتخت مالزی
توسط وزیر کشــور برای یک دوره سهساله انتخاب
میشود .برزیل در ســالهای دور قانونهای خاصی
برای انتخاب شهردار داشــت و در برخی از مناطق
اصال اجازه نمیداد که مــردم تصمیمگیری کنند،
اما قانون تغییر کرد و ازسال  1988همه شهرداران
بهطور مســتقیم برای یک دوره چهارســاله توسط
مردم انتخاب میشــوند .روســیه بهعنوان یکی از
بزرگترین کشــورهای دنیا ،قانون خاصی در هنگام
انتخابات دارد .آنها در گذشته روند بسیار پیچیدهای
راطیمیکردندتابهیکشهرداراصلیبرسند(.مانند
تعیین وزیر) ابتدا رئیسجمهوری ،شهردار را انتخاب
میکرد و مجلس به آن رأی صالحیــت میداد ،اما
امروزه شورای شهر بخشی از انتخابات مجلس شده
است .در قانون جدید هر فردی که قصد دارد شهردار
شود ،باید امضای 110عضو شورای شهر را بهدست
آورد و سپس امکان شرکت در انتخابات برای کسب
رأی مردم را کســب میکند .کشورهای اروپایی که
سابقهای دیرینه در تمرکززدایی و مدیریت مستقل
شهری دارند ،طیفهای مختلفی از شوراها همچون

شوراهای شهری تحت کنترل شهردار تا شوراهای
کامالمستقلراتجربهمیکنند.
مدیریت شهری یکی از مسائل نوین علوم سیاسی
و مدیریت در چارچوب مفاهیمی نظیر تمرکززدایی
و حکومتهای محلی اســت .در این راســتا ،بحث
تمرکززدایی و محلیگرایــی در طول تاریخ معاصر
همواره به نوعی مطرح بوده اســت .بنابراین با توجه
بــه نزدیکبودن انتخابات شــوراها در کشــورمان
میکوشیم نگاهی به مدلهای رایج اداره امور شهری
در کشورهای اروپایی داشته باشیم تا شناخت بهتر
و بیشــتری از تجارب آنها در این زمینه پیدا کنیم.
در سراسر قاره سبز چهار مدل مدیریت محلی قابل
شناساییاستکهعبارتنداز:
مدلشهردارقوی
ایــن الگــو درواقــع بیانگــر جایگاهی مشــابه
ریاستجمهوری برای شــهردار در سطح یک شهر
بوده و در آن شــهردار بازیگری سیاســی است که
دارای وظایف اجرایی نیز است .در این مدل شهردار
کنترل اکثریت سیاســی شــورا را در اختیار داشته
و تقســیم قدرت و وظایف روشنی بین شورا و شاخه
اجرایی از طریــق واردکردن خصوصیــات جایگاه
ریاســتجمهوری در شــکل یک حکومت محلی
(انتخاب مستقیم شهردار) ایجاد شده است .این مدل
در کشورهای جنوبی یا شرقی اروپا همچون اسپانیا،
فرانسه،یونان،ایتالیا،پرتغال،قبرسومجارستانقابل
مشاهدهاست.
مدلرهبریجمعی
مرجــع تصمیمگیــری در این مدل یــک بدنه
تخصصی و بهعبارت دیگر کمیتهای اجرایی اســت.
این کمیته که مسئول اکثریت وظایف اجرایی است،
از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل و
توسط شهردار سرپرستی میشود .تأکید این مدل
بیش از آنکه بر تخصصگرایی یا رهبری سیاســی
باشــد ،بر مدیریت جمعی است .این شیوه حکومت
محلی در کشــورهای بلژیک ،هلند ،لوکزامبورگ و
جمهوریچکدیدهمیشود.
مدلرهبریتوسطکمیسیون
در این مدل یک بدنه اجرایی تخصصی وجود دارد
کهوظایفمدیریتاستراتژیکیوهماهنگیهاراانجام
میدهد.اموراجراییدراینشیوهبهوسیلهکمیتههای
دایمی که توسط شورا ایجاد میشود ،انجام میگیرد.
در عینحال شــورا محدوده اختیارات این کمیتهها
را تعیین میکند .تصمیمات شــورا به وســیله این
کمیتهها آماده اجرا میشود .این شیوه در کشورهای
سوئد،دانمارکولتونیاجرامیشود.
مدلشورا-مدیرشهر
در این مــدل از حکمرانی شــهری همه وظایف
اجرایی در اختیــار یک مدیر متخصص اســت که
توسط اعضای شورای شهر انتخاب میشود .شورای
شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاستهای
عمومی است ،با این وجود نمیتواند در وظایف اداری
و اجرایی که در دست مدیر شهر است ،دخالت کند.
ریاست شورای شهر در این شــیوه به عهده شهردار
است .این شیوه در کشــورهای ایرلند و فنالند مورد
استفادهاست.
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