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Abstract
Baladieh is a reflection of local people’s hopes and demands. The formation of Baladieh in Iran
dates back to the pre-Constitution era and the reign of Naser al-Din Shah. Nevertheless, formal
establishment of the Baladieh of Shiraz is recorded in 1286 AH/ 1907 AD. The Baladieh of
Shiraz was no more than an empty title during the Qajar era which had not achieved anything
beyond partial cleaning and lighting of the city. Shiraz was a traditional city with narrow
alleyways which were pitch-dark at night. During the Pahlavi I period, Baladieh underwent
certain improvements and a few steps were taken forward. This paper, based on an analytical
approach and relying on first-class sources such as the press and unpublished documents of the
National Organization of the Fars Foundation, studies the effects of changes in the Baladieh of
Shiraz. The central question of the study is: what were the most important obstacles and
problems of urban services in Shiraz? Three categorizes of problems were identified in this
study. The main hypothesis throughout the research can be summarized as: financial and local
factors were hindering the development of urban services in Shiraz. The findings of this
research indicate that, despite the gradual improvement in Baladiah's performance, the lack of
financial resources was the most important problem of Baladieh of Shiraz during the first
Pahlavi era.
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چکیده
بلدیه آیﻴﻨﮥ تمامنمای آمال و خواستهای محلی به شمار میرفت .سابﻘﮥ شکلگﻴری بلدیهه رر ایهراب بهه روراب هﻴ
مشروطﻴت و عصر ناصری با میگشت .بااینحال ،شکلگﻴری بلدیﮥ شﻴرا بهصهور

ا

رسهمی بهه سهال 6821ش6091/م

با میگررر .رر روراب قاجار بلدیه شﻴرا اسمی بیمسما بور که فراتر ا تﻨویر و تﻨظﻴف ،آب هم بهصور

نهاق ،،کهاری

انجام ندار .شﻴرا شهری سﻨتی بور که کوچههایی تﻨگ و باریک راشت و رر شب نﻴز اثری ا روشﻨایی رر آنهها نوهور .رر
روراب هلوی اول ،بلدیهها رچار تحوالتی شدند و گامهایی روبه جلو برراشتﻨد .این مﻘاله با رویکرر تحلﻴلی و با تکﻴههبهر
مﻨابع رسته اول همچوب مطووعا

و اسﻨار انتشارنﻴافته سا ماب اسﻨار ملی واحد فارس ،تأثﻴر تحهوال

بلدیه شﻴرا را بررسی کرره است .رس

اصلی ژوه

شﻴرا چه بور؟ رر این ژوه  ،سه رسته مشکت
صور

این است که مهمترین مشهکت

و موانهع خهدما

شﻨاسایی شده است .فرضﻴه اصهلی رر خه سهﻴر هژوه

رر گزارﮤ ذیل ختصه می شور :مؤلفه های امتﻨاع گسترش خدما

مربوط بور .یافتههای ژوه

صهور گرفتهه رر
شههری رر
بهه ایهن

شهری بلدیه شﻴرا بهه عﻨاصهر محلهی و مهالی

حاکی ا آب است که باوجور بهوور تدریجی رر عملکرر بلدیه ،کموور مﻨابع مالی مهمتهرین

مشکل بلدیه شﻴرا رر روراب هلوی اول بور.
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کرره است که مهمترین آب نوور مﻨابع کافی و ندهنوورب

مقدمه
آگاهی ما رربارﮤ بلدیه شﻴرا رر روراب هلوی اول

اشخاص آگاه رر مﻴﻨه ژوه

است؛ چﻨابکه رر

بهنحو تعجبآوری بسﻴار اندک است بهگونهایکه تﻨها

ارتواط با سالهای 6392تا6080/6389تا6096م ،کتاب

کتاب تخصصی که رربارﮤ تاریخ شهرراری شﻴرا

هﻴچگونه اطتعاتی ندارر .کتاب اکور رئﻴسی به نام

نگاشته شده است رربارﮤ روسوم ا روراب هلوی اول

گذری بر روند تحوال

هﻴچگونه اطتعاتی ارائه نمیکﻨد .بهنظر میرسد برای

ا احتسابﻴه تاکﻨوب ،رربارﮤ تاریخچه بلدیه رر رورﮤ

روشنکررب تاریخ بلدیه شﻴرا نﻴا مﻨد ژوه های

هلوی اول است و این کتاب بﻴ

ا کتاب خالصی

بﻴشتری هستﻴم .رر رو گار هلوی ،بلدیهها نﻘشی بﻴ

مطلوی ارائه نمیکﻨد .به جز این رو کتاب ،کتابها و

ا شهرراریهای امرو ی برعهده راشتﻨد و ررواقع،

مﻘالههای بسﻴاری رربارﮤ تاریخ شﻴرا نگاشته شده

مهمترین ابزار حاکمﻴت رر شهرها بورند .ا نظر مررم،

است؛ برای نمونه باید به تاریخ بافت قدیمی شﻴرا

بلدیه سﻨگر آ اری و مجرای تحﻘق خواستههای محلی

نوشتﮥ کرامتاهلل افسر ،شﻴرا رر گذشته و حال تألﻴف

آنها بور .مطابق قانوب ،بلدیهها وظایف بسﻴاری رر

حسن امدار ،شﻴرا یارگار گذشتگاب اثر حمﻴد خرمایی،

حﻴطههای گوناگوب سﻴاسی ،فرهﻨگی ،اجتماعی،

تاریخ شﻴرا اثر حسن خوبنظر ،شﻴرا شهر جاویداب

بهداشتی و ...برعهده راشتﻨد .بﻨابراین کارکرر آنها بﻴ

نوشتﮥ علی سامی و تعدار ررخور توجهی کتاب و مﻘاله

ا یک نهار خدماتی صرف بور .شﻴرا بزرگترین شهر

ریگر اشاره کرر .چﻨابکه ا نام برخی ا این کتابها

جﻨوبی ایراب بور؛ بااینحال بلدیهای کوچک راشت که

نﻴز استﻨواط میشور ،بﻴشتر این کتابها و مﻘالهها را باید

عمومی را برآورره نمیکرر .رر روراب هلوی

رر حﻴ ﮥ موضوعی بﻴاب و شرح آثار تاریخی و مفاخر

انتظارا

اول ،باتوجه به اقتدار نسوی حکومت و توسعﮥ رستگاه

و تشکﻴت

شهرراری شﻴرا

شهر جای رار .این آثار رربارﮤ موضوع این ژوه
ا کتاب محمدرضا خالصی ارائه نمیکﻨﻨد.

اراری ،بلدیهها رر سراسر کشور بهشکل کمی و کﻴفی

مطلوی بﻴ

گسترش یافتﻨد .آنها موفق شدند ا چارچوب بلدیه رر

رر راستای جوراب این نﻘﻴصه ،این مﻘاله با تکﻴهبر اسﻨار

روراب قاجار فراتر روند و به نهاری مهم تودیل شوند

و مﻨابع آرشﻴوی نوشته شده است.

که حکومت بهشﻴوههای گوناگوب برای یرسﻴطرهگرفتن
بلدیه از شکلگیری تا دوران پهلوی اول

آنها میکوشﻴد.
مهمترین ژوه های صور گرفته رربارﮤ تاریخ

انجام خدماتی که امرو ه شهرراریها عهدهرار آب

است ا  :کتاب ا بلدیه تا شهرراری

هستﻨد ،رر طول تاریخ ایراب بیسابﻘه نﻴست .رستکم

تألﻴف محمدرضا خالصی ( )6322که تاریخ شهرراری

میرانﻴم که رر سالهای س ا ظهور استم ،ریواب

ماب تأسﻴس تا سال 6321ش8991/م شامل

محتسب تاحدى وظایف کﻨونى شهررارى را انجام

بلدیه عوارر
شﻴرا را ا

میشور .این کتاب ا گروه ژوهشی بهره برره است و

مىرار؛ یعﻨى به وضع عمومى با ار نظار

رر نوع خور بهترین کتاب موجور است؛ اما برای

کمفروشى و گرابفروشى جلوگﻴرى مىکرر و

چﻨدانی نﻴست.

نمىگذاشت که رهﻘاناب و ﻴشهوراب و صﻨعتگراب

تهﻴﮥ این کتاب اشاره

کاالهاى فاسد یا تﻘلوى را به مررم بىخور بفروشﻨد.

موضوع این ژوه

حاوی اطتعا

نویسﻨدﮤ کتاب خور به مشکت

میکرر و ا

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 3

شهر

نامهای ارارﮤ صحﻴه و معاونت عمومی بلدیه
تصویب 


را نﻴز بهعهده راشت و ا ایننظر ،قسمتى ا کار

تهراب

(ری)

شهربانى امرو را انجام میرار .این ریواب مراقب بور که

6393ش83/ژانویه6085م ،قانوب ریگری برای تکمﻴل

و

سال

عتوهبراین ،ریواب محتسب حفظ امﻨﻴت و آرام

مررم مشروبا

الکلى نﻨوشﻨد و رر معامت

سا ماب

تأسﻴس

شد.

شهرراری

رر

سوم

تصویب

رلو
رر

شد.

مرافعا  ،مزاحم یکدیگر نشوند و عملى ختف

6399ش6085/م ،قانوب جامعتری باعﻨواب قانوب بلدیه

شرع و عرف انجام ندهﻨد و به حدور و حﻘوق

رر  19ماره ا تصویب مجلس گذشت .سرانجام رر

نکﻨﻨد (راوندی:6312 ،

و

مﻘررا

یکدیگر تخطى و تجاو
 .)136/9ﻴ

3خررار6390ش89/می6039م

وظایف

قانوب،

ا تشکﻴل بلدیه رر تهراب ،ارارﮤ احتسابﻴه

مسئولﻴتهای شهرراری را مشخ ،کرر (محووبی

تاحدوری هماب وظایف بلدیه را انجام میرار (نﻴلقا ،

اررکانی633 :8531 ،و .)639عوداهلل مستوفی معتﻘد بور

)6992 :6322؛ اما سابﻘﮥ تأسﻴس بلدیهها به روراب

که سﻴدضﻴاءالدین با اقدامات  ،سﻨگ اول بﻨای بلدیه را

با ارو ایﻴاب

ماب

قاجار برمیگررر .مانیکه گسترش رواب

گذاشت

(مستوفی،

:6329

.)899

رر

رولت را متوجه کرر که باید ظاهر ایتخت را تمﻴز و

نخستو یری او با تدوین نظامﻨامهای رر هﻴئت رولت،

یوا نگه رارر و محﻴطی تاحدوری مﻨاسب برای ندگی

آب تحتتأثﻴر

بلدیه به رولت وابسته شد و تحوال

خارجﻴاب فراهم کﻨد .رر سال 6811ق6256/م ،رر

تﻘسﻴما

نخستﻴن سالهای سلطﻨت ناصرالدینشاه ،کوچههای

نظامﻨامه ،رر مراکز استابها تشکﻴت

ارگ ارشاهی را صاف و سﻨگفرش کررند (محووبی

استاندار قرار میگرفت و استاندار کفﻴلی برای ریاست

اررکانی .)682 :8531 ،سال بعد برای تﻨظﻴف رارالختفه

بلدیه تعﻴﻴن میکرر .نظامﻨامﮥ 6390ش6039/م،

قراری مجدر گذاشتﻨد و سال سا آب نﻴز رسﻴدگی به

وابستگی بلدیه به رولت را تشدید کرر؛ همچﻨﻴن گرفتن

امور اصﻨاف به مﻴر اموسی ،و یر رارالختفه ،واگذار

عوارض را نﻴز تسهﻴل کرر (رئﻴسی.)89 :6322 ،

شد .رر ماب تصدی مﻴر اعواسخاب ،سر مﻴر ارضای

قدر

سﻴاسی قرار گرفت .براساس این
بلدیه یر نظر

بلدیه با عموم مررم سروکار راشت و اقدامات

مهﻨدسباشی ،بر امور بلدی رستوری باعﻨواب تﻨظﻴما

بهطور مستﻘﻴم ندگی مررم را تحتتأثﻴر قرار میرار.

آبها و

کوچهها و مجراهای

حسﻨه برای اکﻴزگی

بلدیههای فارس رر روراب هلوی اول مراحل تکاملی

وظایف مأموراب احتساب نوشته شد .نوشتن این رستور

خور را طی میکررند .بهعلت نوور مﻨابع مالی ال م برای

باعث شد که کارهای خدماتی بلدی تاحدی

خدما

فاقد بلدیه بورند و

سروصورتی به خور بگﻴرر (محووبی اررکانی:8531 ،

بهعلت کمی عایدا

680تا.)636

راشتﻨد قارر نوورند تمام وظایف شهرراری را بهمعﻨای

شهری ،برخی قصوا

بلدیه ،برخی ریگر نﻴز که بلدیه

تا ماب مشروطﻴت و تأسﻴس رسمی بلدیه ،نظمﻴه

واقعی آب انجام رهﻨد .بهمﻨظور بررسی و نﻘد عملکرر

امور مربوط به بلدیه را عهدهرار بور .نخستﻴن قانوب

بلدیهها ،نخست نظامﻨامﮥ موقتی بلدیه آورره میشور و

بلدیه رر 89ربﻴعالثانی 6385ق8/ژوئن6091م ،رر 692

سپس نظامﻨامﮥ بلدیهها ا نظر میگذرر که س ا

ماره به تصویب رسﻴد که هرگز اجرایی نشد .رر 5ثور

تصویب رر مجلس شورای ملی ،رر خررار

(ارریوهشت) 6399ش85/آوریل6086م ،با صدور

6390ش6039/م رر رو نامﮥ استخر مﻨتشر شد.
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تشکﻴت

نظامنامﮥ بلدیهها
نظامﻨامﮥ موقتی شورای بلدیه مﻘرر میکرر رر نﻘاطی

بلدیه بور؛ بخ

روم رربرگﻴرندهٔ فصل سه

و چهار رر وظایف بور؛ بخ

سوم به مسائل متفرقه

که بلدیه یر نظر حکام اراره میشور ،شورای بلدی

مربوط میشد .بهموجب مارﮤ 3قانوب بلدیه مورخه

تشکﻴل شور .حکومت بهمحض رسﻴدب فرماب و ار

39ارریوهشت 6390ش89/می6039م ،بلدیه شامل

راخله ،به فاصلﮥ رو رو  ،ا بﻴستوچهار نفر ا طوﻘا

انجمنهای بلدی و ارارﮤ بلدیه بور .انجمن بلدی بﻴن

میکرر .فراخواندگاب رر هماب جلسﮥ

ش گانه رعو

1تا 68عضو راشت .شمار اعضاء رر ایتخت روا ره

نخست با رأی مخفی و اکثریت نسوی ،یک نفر را برای

نفر ،رر والیا

عضویت شورای بلدی برمیگزیدند .ﻨج تن هم رر

نفر بور.

جایگاه عضو علیالودل ،ا مﻴاب هماب رعو شدگاب

ررجه اول نه نفر و رر ریگر نﻘاط ش

انجمن بلدیه بهترتﻴب یر انتخاب و تشکﻴل میشد:

انتخاب میشدند .برای انتخاب مزبور ،حضور روسوم

برای تشکﻴل انجمن نظار  ،والی یا حاکم ا طوﻘا

رعو شدگاب کافی بور .حکومت نتﻴجﮥ انتخاب را رر

سهگانﮥ مالکاب و تجار و اصﻨاف ش

نفر را رعو

هماب جلسه اعتم میکرر و س ا استعتم ا ذیرش

میکرر؛ یعﻨی ا هر طوﻘه رو نفر .این افرار رر کانوب

میکرر.

اعتمار همگانی بورند و به امانتراری معروف بورند و

نشست شورای بلدی هفتهای یکبار رر ارارﮤ حکومتی

والی یا

عضویت ،بهطور رسمی آنها را به کار رعو

سوار راشتﻨد .برگزیدگاب س ا ذیرفتن رعو

تشکﻴل میشد .نظامﻨامﮥ موقتی وظایف یر را به روش

حاکم ،رر محلی که ا

شورای بلدی گذاشته بور .6 :با بﻴﻨی رر ررستی هزیﻨهها

میشدند و تحت ریاست حاکم یا نمایﻨدﮤ او انجمن را

برابر با بورجﮥ تصویبشده؛  .8رایزنی رر کارهای

تشکﻴل میرارند و به انجام وظﻴفه مشغول میشدند.

عامالمﻨفعه؛  .3بررسی رر ررستی جریاب امور بلدی و

یک آگهی آماره میکرر و ا رو تا ﻨج

فرستارب اطتعا

ال م به رفتر حکومتی؛  .9مشاوره رر

انجمن نظار
رو ﻴ

ﻴ

معﻴنشده بور ،حاضر

ا آغا انتخابا  ،آب را مﻨتشر میکرر .این

نرخ کاالها و خواربار و آنچه به نﻴا همگانی مربوط

آگهی رربرگﻴرندﮤ مطالوی همچوب محل انعﻘار انجمن،

ﻴشﻨهارهای شورای بلدی رر

مابهایی که برای رارب تعرفه و اخذ رأی معﻴن میشد

بیررنگ اجرا میکرر و آنچه به
حدور آیﻴننامهها بور ،

انتخابکﻨﻨدگاب و گزیﻨ شوندگاب بور.

بور .حکومت آنچه ا

و شرای

راخله نﻴا مﻨد بور ،به آگاهی آب

گرفتن تعرفه و رارب رأی رر مجلسی انجام میشد.

میرساند و کسب اجا ه میکرر (ساکمف-5691 :

شمار نمایﻨدگاب مﻨتخب بلدی ﻨج برابر تعداری بور که

.)02-803

رر مارﮤ روم تعﻴن شده بور (استخر89 ،خررار،6390

کسب اجا ه ا و ار

ا سال 6390ش6039/م ،با تهﻴﮥ نظامﻨامﮥ بلدیهها
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فعالﻴت آنها قانونمﻨدتر شد و شرح وظایف و چارچوب

س ا ایاب رأیگﻴری ،به فاصلﮥ یک رو  ،شمارش

عملکرر سا مانی آب مشخ،تر شد .مسائلی همچوب

آراء آغا میشد .قانوب تصریح میکرر که شمارش آراء

نظار

مﻘاما

عالیرتوه محلی بر بلدیه شکل قانونی

به خور گرفت .نظامﻨامﮥ بلدیه سه بخ
راشت .بخ

باید حداکثر ظرف ﻨج رو

ایاب یابد .س ا

و ﻨج فصل

مشخ،شدب نتایج ،والی یا حاکم نتﻴجه را بیررنگ به

اول رربرگﻴرندهٔ رو فصل نخست رر

راخله مراتب را به

و ار

راخله اطتع میرار .و ار

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 5

هﻴئت رولت ﻴشﻨهار میکرر تا عدﮤ ال م ا مﻴاب

جلسه فوقالعاره تشکﻴل شور .برای مطرحشدب مطلوی

مﻨتخواب تعﻴﻴن شوند .انتصاب افرار به حکم رولت

رر انجمن بلدیه ،ﻴشﻨهار کتوی ارارﮤ بلدیه یا تﻘاضای

ا سهرهم

کتوی یکسوم نمایﻨدگاب بلدیه یا ررخواست والی یا

آراء را راشتﻨد ،رر برابر کسانی که آراء کمتری به رست

حاکم محل ضروری بور .نظاما

راخلی انجمن را

آورره بورند ،ارجح بور .برای انتخابکﻨﻨدگاب راشتن

اعضای انجمن تﻨظﻴم میکرر و و ار

بستگی راشت .انتخاب اشخاصی که بﻴ

شرای

یر ال م بور .6 :توعه رولت ایراب باشﻨد؛  .8سن

آنها کمتر ا  89سال نواشد؛  .3به جﻨحه و جﻨایت
محکوم نواشد .نظامﻴاب و مأموراب نظمﻴه و امﻨﻴه حق
شرکت

رر

انتخابکررب

انتخابشوندگاب نﻴز شرای

را

نداشتﻨد.

برای

میکرر .مد

راخله تصویب

رورﮤ وکالت رو سال بور (استخر،

1خررار ،6390ش.)3 :191
س ا تصویب نهایی و ار
تعﻴﻴن میشد .اگر و ار

راخله ،رئﻴس بلدیه

راخله صتح میرید ریاست

یر ال م بور .6 :راشتن

بلدیه را بهعهدﮤ حاکم یا نایبالحکومه میگذاشت.

تابعﻴت رولت ایراب؛  .8راشتن سوار فارسی و سن بﻴن

ارارﮤ بلدیه هر محل بهتﻨاسب اهمﻴت و نﻴا ها ،رارای

رولتی؛ .9

اعضاء و اجزاء اراری و مستخدماب جزء بور .طوق

نداشتن محکومﻴت به جﻨحه و جﻨایت .اگر ا جریاب

مارﮤ ،85مجموع حﻘوق اعضاء و مستخدماب اراری

35تا 19سال؛  .3شاغلنوورب رر ارارا
انتخابا

بلدی شکایتی مطرح میشد ،شکایت مانع ا
راخله مرجعی بور که

جریاب انتخابا

نمیشد .و ار

باید به شکایا

رسﻴدگی میکرر .وکتی بلدیه س ا

بلدیه نواید ا رهررصد عایدا
تجاو

سالﻴانﮥ بلدیﮥ هر محل

میکرر؛ همچﻨﻴن مارﮤ ،81مستخدماب جزء

روب ایه را ا رراخت کسور با نشستگی معاف کرره

ذیرفتن رعو نامﮥ والی یا حاکم رر محلی که برای

بور (استخر89 ،خررار ،6390ش3 :192و9؛ مختاری

آنها تعﻴﻴن شده بور حاضر میشدند و با رأی مخفی و
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اکثریت نسوی ،ا بﻴن خورشاب رئﻴس و نایبرئﻴس و
مﻨشی را برمیگزیدند .انتخابا

هﻴئترئﻴسﮥ انجمن هر

سال تجدید میشد .تﻨها ررصور
اعضا ،جلسا

حضور روسوم

انجمن رسمﻴت راشت .اکثریت آرا وقتی

به رست میآمد که بﻴ

ا نﻴمی ا حضار به طرحی

رأی میرارند .ررصورتیکه یکسوم اعضا ررخواست
میکررند ،رأیگﻴری بهصور

مخفی انجام میشد..

براساس مارﮤ ،61به والی یا حاکم و رئﻴس بلدیه
حق شرکت رر جلسا

انجمن راره بور .مﻨشی انجمن

وﻅﻴفﮥ نوشتن صور

جلسه و تصمﻴمهای

مذاکرا

انجمن را رر رفتر مخصوص برعهده راشت .جلسههای
رسمی انجمن یکمرتوه رر ماه برگزار میشد.
ررصور

نﻴا  ،با ﻴشﻨهار رئﻴس بلدیه ممکن بور که

وظایف ادارﮤ بلدیه
طوق نظامﻨامه ،وظایف بسﻴاری برعهدﮤ بلدیه گذاشته
شده بور .مهمترین این وظایف عوار

بور ا :

 .6ﻴشﻨهار نوع و مﻴزاب عوارض و عایدا

بلدی به

انجمن؛
 .8تﻨظﻴم بورجه و اعتوارا

آب و تسلﻴم آب برای

تصویب انجمن و ارسال آب برای جلب موافﻘت و ار
راخله؛
 .3فروش اموال مﻨﻘول و غﻴرمﻨﻘول متعلق به بلدیه و
خرید اموال مﻨﻘول و غﻴرمﻨﻘول برای بلدیه با نظار
انجمن و تصویب و ار

راخله؛

 .9ذیرش اعانه به نام شهر؛

 /1ژوه های تاریخی ،سال ﻨجاه و چهارم ،روره جدید ،سال رهم ،شماره سوم ( ﻴا ی  ،)30ایﻴز 6301

 .5ﻴشﻨهار تغﻴﻴر نﻘشه شهر و تأمﻴن قﻴمت مﻨصفانه

 .62حفظ و تکمﻴل نظاما

برای مﻴنها و ساختمابهای متعلق به اشخاص؛

مربوط به آب؛

 .1تهﻴه مﻴدابهای عمومی برای خریدوفروش ار اق و

 .60مدعی و مدعیعلﻴه واقعشدب رر رارگاهها؛

غﻴره؛

 .89تعﻴﻴن و تعدیل نرخ گوشت ،ناب و ریگر

 .1تصدی و مراقوت رر جمعآوری عایدا

بلدیه و

صﻨفی و رفع احتﻴاجا

خواروبارها ،نرخ مصالح بﻨایی و مﻴزاب کرایﮥ وسایل

بهمصرفرساندب آب رر حد بورجه با اجا ﮤ و ار

نﻘلﻴه مربوط به حو ﮤ بلدی؛

راخله؛

 .86تهﻴﮥ قراررارهای ال م برای تسهﻴل امور قصابی و

 .2ارارهکررب اموال مﻨﻘول و غﻴرمﻨﻘول متعلق به بلدیه؛

خوا ی و محدورکررب آب ررمواقع ضرور .
باتوجه به کثر

 .0مراقوت رر تهﻴه وسایل فراوانی و ار انی احتﻴاجا
عمومی بهخصوص رر مواقع سختی و قحطی؛
 .69نظار

و تفتﻴ

وظایف فوق ،تأکﻴد شده بور آنچه

رر ررجﮥ اول اهمﻴت قرار رارر و باید رر کانوب توجه و
اهتمام مخصوص بلدیه باشد عوار

رر صحت او اب و مﻘﻴاسها؛

است ا :

 .66توسعه معابر عمومی و ساختماب خﻴابابها و لها

نگهداری ،تعمﻴر ،تﻨظﻴف و تﻨویر (روشﻨایی) گذرگاهها،

یرآبهای شهر و ارارهها و باغهای ملی و

تﻨظﻴم و اکﻴزهکررب آبها و تﻨظﻴم امور ار اق .سایر

گررشگاههای همگانی و بﻴمارستابها و رارالمساکﻴن و

وظایف مﻘرره را بلدیه رر حدور عواید و اعتواراتی که

و

تﻴمارستابها و سایر مؤسسا

به رست میآورر ،با موافﻘت و نظار

خﻴریه؛

 .68مراقوت نظافت ،روشﻨایی و آراستگی شهر مطابق
احتﻴاجا

انجمن بلدی،

بهتدریج انجام خواهد رار (استخر89 ،خررار،6390
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محلی؛.

 .63تهﻴه آمارهای مربوط به امور بلدی؛
 .69مراقوت رر امور صحی حو ﮤ بلدی و معاونت
عمومی توس

مسائل متفرقه

شعب طویامداری و بﻴمارستابهای

مسائل متفرقه مارﮤ 36تا 31نظامﻨامﮥ بلدیهها را شامل

شهری و تﻴمارستاب و مؤسسههای خﻴریه و نگهداری

میشد .مارﮤ ،36بلدیه را متصدی جمعآوری و خرج

بچههای بیسر رست ،اتخاذ تدابﻴر ال م رر ماب برو

همﮥ عوارض و ررآمدهایی کرره بور که برای بلدیه

بﻴماریهای واگﻴررار ،مراقوت رر انتظام امور

میشد .سایر موار نﻴز به شرح یر بور:
وضع یا تصویب 

و

و سهم ذبایح و ریگر

غسالخانهها و قورستابها ،اهتمام رر اجرای تعلﻴما
شرای

صحی رر کارخانهها ،مراقوت رر اکﻴزگی

مارﮤ ،38مالﻴا

مستغت

ررآمدهایی که بهصور

قانونی به بلدیه اختصاص رارر

حمامها و تﻨظﻴم امور آبها و الیروبی کاریزها رر

و متصدی وصول آب و ار

حو ﮤ بلدی؛

عایداتی که ممکن است بعدها و ار

 .65اقداما

ال م رر برابر آت سو ی و سﻴل؛

مالﻴه است ،همچﻨﻴن
مالﻴه یا ارارا

ریگر برای بلدیه وصول و جمعآوری کﻨﻨد ،س ا

 .61جلوگﻴری ا گدایی و واراشتن متکدیاب به کارهای

وصول مالﻴه محل بیررنگ به بلدیه هر محل تسلﻴم

صﻨعتی؛

میشور و تصدی جمع و خرج آب خور بلدیه خواهد

 .61حفظ بﻨاها و آثار قدیمی مخت ،شهر؛

بور؛ مارﮤ ،33ارارﮤ بلدیه هر ش ماه یکبار صور

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 1

جامعی ا تمام راراییهای مﻨﻘول و غﻴرمﻨﻘول متعلق به

انتخابا

آب اراره را ترتﻴب خواهد رار ،بهضمﻴمه گزارش

نوور؛ یرا و ار

کارهای خورش ،بهوسﻴله ایالت یا حکومت به و ار

مﻴاب مﻨتخواب برگزیﻨد و انتصاب افرار مﻨتخب به حکم

راخله خواهد فرستار و سالی یکبار عملﻴا

نﻴز تضمﻴﻨی برای عضویت رر شورای بلدیه
راخله اجا ه راشت عدﮤ ال م را ا

یکسالﮥ

رولت وابسته بور .رر این قضﻴه ،تﻨها مزیتی که برای

خور را برای آگاهی عموم مﻨتشر خواهد کرر .رئﻴس

رأی مررم رر نظر گرفته شده بور این بور که تعﻴﻴن

راخله است؛

ا سهرهم آرا را کسب کرره بورند بر

بلدیه واسطﮥ ارتواط انجمن با و ار
مارﮤ ،39وال

اشخاصی که بﻴ

و حکام حق با رسی و رسﻴدگی امور

رارندگاب کمتر ا این مﻘدار مﻘدم شمرره شده بور! رر

بلدیه و روایر و مربوط به آب را رارند .آناب هرگاه

فو

یا استعفای هریک ا اعضای انجمن

بلدی ،و ار

راخله ا مﻴاب بﻘﻴه مﻨتخواب جایگزین او

مشاهده کﻨﻨد که برختف مﻘررا

و تعلﻴما

اقدامی

صور

بهعمل آمده است ،باید به بلدیه اخطار کﻨﻨد که آب اقدام

را تعﻴﻴن میکرر .اعضای انجمن بلدیه ررصور

را ترمﻴم کﻨد؛ همچﻨﻴن باید گزارش قضﻴه را برای

جلسه غﻴوت غﻴرموجه ا جلسههای برگزارشدﮤ انجمن

و ار

راخله بفرستﻨد .بلدیه افزوببر نظار

بلدیه ،تحت نظار

ریگر ارارا

انجمن

سه

بلدیه ،عزل میشدند.

مافوق است؛ مارﮤ،35

نمونههای ذکرشده باعث میشد که انجمن بلدیه رر

رر مواقعی که انجمن با نظر رئﻴس بلدیه یا حاکم محل

مﻘابل مﻘاما

ایستارگی نداشته

رر مسائل مربوط به بورجه یا غﻴر آب مخالف باشد و

باشﻨد .حتی رربارﮤ موضوعاتی که جلسه بهعلت آنها

اختتفنظر راشته باشد ،انجمن باید ظرف یک هفته

برگزار میشد ،وضعﻴت بهنحوی بور که طرح

کتوی اظهار کﻨد و

طرح ریدگاه

علت موافقنوورب خور را بهصور

محلی چﻨداب قدر

ریدگاههای حاکم و ارارﮤ بلدیه ا

رئﻴس بلدیه یا حاکم را اقﻨاع کﻨد .ررصورتیکه آنها با

نمایﻨدگاب سهولت بﻴشتری راشت؛ یرا برای طرح

راخله گزارش

مطلوی ا سوی نمایﻨدگاب انجمن بلدی ،تﻘاضای کتوی

راخله رراینباره بیچوبوچرا

یکسوم اعضا ال م بور؛ اما برای طرح مطالب ا سوی

ا شهر است،

محلی ،ﻴشﻨهار کتوی حاکم یا والی کافی بور!

علتهای انجمن قانع نشدند ،به و ار
میرهد و رأی و ار

خواهد بور؛ ماره ،31حو ﮤ بلدی عوار

مﻘاما

بهاستثﻨای تهراب که ﻴ ا این حو ﮤ آب مشخ ،شده

موضع باالرستی حاکم محل ،بسﻴاری ا اختﻴارا

است (استخر89 ،خررار ،6390ش3 :192و9؛ مختاری

انجمن بلدی را سلب کرره بور .بهخصوص که حاکماب
حق شرکت رر جلسا
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بلدیه و تفتﻴ

ا بلدیه و روایر

جزو آب را هم راشتﻨد .ا سویریگر ،ررصورتیکه
انجمن ﻴشﻨهارهای حاکم یا رئﻴس بلدیه را نمی سﻨدید،

سیطرﮤ دولت بر بلدیهها
رقت رر نظامﻨامﮥ بلدیه ما را به این نتﻴجه میرساند

این اعضای انجمن بورند که باید طرف مﻘابل خور را

مررم رر نهار بلدیه چﻨداب

اقﻨاع میکررند و ررصورتیکه موفق نمیشدند ،رأی

که برختف تصور ،نﻘ

ررنگ نووره است .شورای بلدی با انتخابا
میشد؛ اما اعضای انجمنِ ناظر بر انتخابا

برگزیده
را والی یا

حاکم برمیگزید .ا این گذشته ،برگزیدهشدب رر

و ار

راخله قاطع بور..

بلدیه وظایف رشماری راشت که امرو ه بسﻴاری ا
این وظایف را نهارهای ریگر عهدهرار شدهاند.
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قانوبگذار خور متوجه بور که رر اوضاع آب ماب،

کﻨد .اگر متهم رر فرصتی که راشت ا خور رفاع

بلدیهها به انجام تمام این وظایف قارر نوورند؛ بﻨابراین

نمیکرر یا رر محکمه حاضر نمیشد ،رارگاه به کار

مالی موکول کرره بور و

خور ارامه میرار و حکم صاررشده حضوری محسوب

تدریجی رانسته بور .گاه گستررگی کار بلدیه ای آب را

میشد (ساکمف .)02-803-8122 :ررصورتیکه متهم

به حو ﮤ ندگی خصوصی و رواب اجتماعی افرار نﻴز

ررخواست با نگری میکرر ،رارگاه تجدیدنظر ا سه

مضحکی راره بور؛ برای

نفر کارمﻨد جدید رر مرکز شهرستاب تشکﻴل میشد که

انجام آب را به وجور اعتوارا

با کرره بور و به آب صور

نمونه اختتف بﻴن نظمﻴه و حکومت آباره رربارﮤ

رأی آب ال ماالجرا بور (ساکمف.)02-803-0999:

ستمکررب و برراشتن کته ،کار را به کسب تکلﻴف ا
ایالت فارس کشاند (ساکمف .)02-830-6830 :معلوم

بلدیه شیراز

نﻴست ررصورتیکه بسﻴاری ا وظایفی که بلدیﮥ آباره

رر شﻴرا  ،تأسﻴس بلدیه یا هماب شهرراری چﻨداب

باید انجام میرار و بهعلتهای مختلف معطل مانده

ریرتر ا سایر نﻘاط کشور نوور .س ا ﻴرو ی انﻘتب

بور ،اینهمه نامهنگاری رراینباره چه ضرورتی راشته

مشروطه ،رر سال 6821ش6091/م و رر

ماب

است!؟.

استانداری مهدیقلی هدایت ،بلدیه شﻴرا تأسﻴس شد.

ا سویریگر با مصوبﮥ اسفﻨد6369ش6036/م،

انجمن بلدیه رر هماب سال ،حوﻴباهللخاب حاجیقوام را

رسﻴدگی به تخلفهای اراری کارمﻨداب و مستخدماب

رر حکم اولﻴن رئﻴس بلدیه انتخاب کرر .وی بههمراه
کارمﻨد و کارگر ،خدما

شهرراری را رر شﻴرا

روب ایﮥ بلدیه مﻨظم شد .رر این نظامﻨامه ،طر جریاب و

ش

تشکﻴل محکمﮥ اراری شرح راره شد .رئﻴس بلدیه یا

به وجور آورر؛ سپس عدهای نایب ،فراش و سپور

قائممﻘام او بهمحض آگاهشدب ا اختتس ،کتهورراری

تحت فرماب او قرار گرفت .سپورها با مَشک خﻴاباب را

یا ارتشا مستخدماب رسمی یا غﻴررسمی روب ایﮥ بلدیه،

آب اشی میکررند تا گرروخاک آنجا رهگذراب را آ ار

با شواهد کافی که رر رست راشت ،بتفاصله با

ندهد .رستمزر این افرار ا عوارضی تأمﻴن میشد که

آگاهکررب ایالت برای رسﻴدگی به محکمه اراری مراجعه

بلدیه ا اسب ،شتر؛ قاطر و( ...مالﻴا

نواقل) میگرفت.

میکرر .محکمﮥ اراری ا سه نفر اعضای بلدیه یا ارارﮤ

این مولغ بهقدری ناچﻴز بور که اضافه نمیآمد تا صرف

حکومتی تشکﻴل میشد .رئﻴس بلدیه یک نفر ا اعضا

امور ریگری همچوب خﻴابابسا ی ،سﻨگفرشکررب یا...

بلدیه را که جایگاه شغل اراری او ا مستخدم متهم

شور (رئﻴسی88 :6322 ،و .)83باوجور تأسﻴس بلدیه،

کمتر نوور ،به سمت نمایﻨدگی ا سوی بلدیه معﻴن

بهعلت خامی و نا ختگی ناشی ا بیتجربگی اولﻴن

میکرر تا رر محکمﮥ اراری اقامﮥ رعوا کﻨد.

بلدیهها و موانع و مشکت

فراواب مانﻨد چال ها و

ررصورتیکه رر بﻴن مستخدماب بلدیه چﻨﻴن فرری نوور،

تﻘابلهای رولت و مشروطهخواهاب بر سر مسائل

ممکن بور که این فرر ا اعضای ارارﮤ حکومتی یا سایر

مختلف که جامعه انﻘتبی ایراب با آب روبهرو بور،

ارارهها برگزیده شور .رر محکمﮥ اراری ریاست با کسی

بهاحتمال تشکﻴل بلدیه بهشکل قانونی چﻨد سالی

بور که ا لحاﻅ شغلی و رتوه ،بر بﻘﻴه مﻘدم بور .متهم

سا این تاریخ صور

ا تشکﻴل بلدیه،

یک هفته فرصت راشت تا بهطور کتوی ا خور رفاع

تمﻴزکررب کوچههای شهر سابﻘه راشت؛ اما این کار با

گرفت .ﻴ
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همﻴاری خور مررم انجام میشد و نهار خاصی عهدهرار

باقی مانده است؛ سپس با عواراتی همچوب «کوچههای

این وظﻴفه نوور .صاحب فارسنامه اشاره میکﻨد که رر

شﻴرا رشک اریس میشور» ،بلدیه را به تمسخر

سال 6800ق6226/م ،به رستور صاحبریواب ،تمام

گرفت

سال

کوچههای ره محلﮥ شﻴرا را ا گچ و سﻨگفرش کررند

6399ش6086/م ،رو نامﮥ گلستاب گتیه کرر که ا

و رهگذراب را ا رنج گلوالی مستانه و خاک تابستانه

خﻨدق باقیمانده ا عهد کریمخاب ند که بهمﻨظور

آسوره کررند .برحسب قراررار قوامالملک ،برای با ار

جلوگﻴری ا خطر سﻴتب ایجارشده بور ،هرکس

مسگراب که سﻘفی ا نی و بوریا راشت ،مانﻨد با ار

بههرنحو که میخواهد ،استفاره میکﻨد؛ یکی آب را به

وکﻴل سﻘفهایی ا گچ و آجر رند و ا رروا ه

باغچه تودیل کرره است و ریگری قهوهخانه کرره است

اصفهاب تا با ار وکﻴل ،رکابها را با سﻘف آجری و

و ریگری آنجا را به محل راعت خور بدل کرره است

گچی وشاندند (حسﻴﻨیفسائی .)215 :6328 ،رر سال

(گلستاب ،س ،3ش .)9 :61توشﮥ عمومی وضعﻴت

6361ق6200/م ،مانیکه نظامالملک والی فارس بور

مﻨاسوی نداشت و رر شهر نشاب چﻨدانی ا تﻨویر و

اعتمارالسلطابمﻴر احوﻴباهلل بﻴگلربﻴگی ،فر ند قوام،

تﻨظﻴف به چشم نمیخورر .س ا سﻘوط کابﻴﻨﮥ

تﻨظﻴف شهر را عهدهرار شد .رو سال بعد ،شعاعالسلطﻨه

سﻴدضﻴاء و لغو مالﻴا

غﻴرمستﻘﻴم ،بﻴشتر بلدیهها با

رر تﻨویر (روشنسا ی) شهر کوشﻴد .او به کمک

مشکل تأمﻴن اعتوار برای مخارج بلدیه روبهرو شدند؛ به

ندانﻴاب ،با ار وکﻴل و بﻘﻴﮥ با ارها را جارو میکرر.

همﻴن مﻨظور ،ریاست و را بخ نامهای فرستار و

همچﻨﻴن رر سال 6386ق6093/م ،عتالدوله رستور رار

تشکﻴل کمﻴسﻴونی ا مطلعاب محلی را برای تعﻴﻴن راه

جلوی رکابهایی که کوچهها را تﻨگ کرره بورند و

ررآمد ریگری با هدف گسترش بلدیه و نظمﻴه خواستار

بهنوعی سدمعور ایجار شده بور ،خراب کﻨﻨد و به

شد (گلستاب ،س ،3ش.)81

(خالصی،

:6322

91و.)92

رر

بﻴگلربﻴگی رستور رار تا کوچهها و چهار با ار وکﻴل را

برای جوراب مﻨابع مالی که با الغای مالﻴا های

تمﻴز کﻨﻨد .همچﻨﻴن به فرماب او مﻴدابهای تو خانه،

غﻴرمستﻘﻴم ا رسترفته بور ،تعﻴﻴن مالﻴا ها و عوارض

سربا خانه و طویله را تعمﻴر کررند .رر این ماب،

بلدی ضرور

راشت .فشار رو نامههای محلی بر

مجلسی ا علما و تجار و خابها تشکﻴل رارند که

بلدیه فراواب بور؛ برای مثال رر سال 6399ش6086/م،

مخارج اکﻴزهکررب شهر را برآورره کﻨﻨد .هزیﻨﮥ تﻨظﻴف

فشار رو نامﮥ گلستاب باعث برکﻨاری عامل اجرای بلدیه

شهر را خور والی و ره انزره نفر ریگر رراخت کررند

شد (گلستاب ،س ،3ش .)3 :89باوجور وضع عوارض

(کدیور399 :6329 ،و.)395
ﻴ

محلی توس

بلدیهها ،رر شﻴرا وضعﻴت خدما


چﻨابکه بﻴاب شد ،سابﻘﮥ تشکﻴل بلدیه رر شﻴرا به

شهری بهوور نمایانی نﻴافت .مﻨابع جدید مالی رر حدی

ا روراب هلوی برمیگشت؛ اما بهعلتهای

رهﻨد .رر

نوورند که ررآمد بلدیه را چﻨداب افزای

گوناگوب ،همﮥ مررم ا عملکرر آب راضی نوورند و

سال6398ش6083/م ،با توقﻴف مﻨابع ناچﻴز ررآمد،

نارضایتی عمومی رر رو نامههای محلی انعکاس

اوضاع تأسفباری بر بلدیه حکمفرما شد؛ بهگونهایکه

مییافت .رر سال 6802ق6229/م ،رو نامﮥ فارس ارعا

حتی جو و علﻴق االغهای تﻨظﻴف بلدیه هم رچار

کرر که ا بدو تأسﻴس بلدیﮥ شﻴرا هﻴچگونه اقدام

مشکل شد .وکتی انجمن بلدیه رر ریدار با والی،

اصتحی رر امور آب مشاهده نشده است و به حال فلج

مساعد های ال م را خواستار شدند (جامجم،
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81محرم ،6398ش .)9 :31بﻨابر قانوب ،کﻨترل وضعﻴت

میشور .سگهای کشتهشده ا را برراشته نشدهاند و رر

آذوقه ا وظایف مهم بلدیه بور؛ اما رر شﻴرا آذوقه

روررست سگهای ولگرر جوالب میرهﻨد.

وضعﻴت مﻨاسوی نداشت و مﻴاب عایدا

و مخارج بلدیه

تعارلی نوور .مطابق تشخﻴ ،رایرﮤ محاسوا

محت

آقای نصرالسلطﻨه! شما بورید که مالﻴا

نواقل را که

ارارﮤ

قول ا شما وجور نداشت ا مررم گرفتﻴد و یک قانوب

بلدیه ،تا 65سرطاب (تﻴر) ،6398ریوب آب اراره 8هزار و

مرره فراموششده را احﻴاء کررید .شما این مالﻴا

را

 959توماب بور (جامجم ،ش36و.)8 :38

برای تهﻴه بورجه عمرانی شهر گرفتﻴد؛ اما وضع شهر

رر 3آباب6398ش81/اکتور6083م ،رو نامﮥ جامجم

خوب نشده است .شما نمیتوانﻴد حس آب ا به گل

علتهای انحطاط بلدیه را بﻴاب کرر و ضمن اشاره به

فرورفته که رر خﻴاباب رروا ه سعدی و اصفهاب و کوچه

وجور اختتف بﻴن وکتی بلدیه و همچﻨﻴن رئﻴس

ررب کاروانسرای شﻴخنصر

کمر به لجن سوراخ

نوشت« :اگر نظری به صحن کثﻴف و حﻴاط مملو ا

فرورفته را ررک کﻨی .شما ملتفت نﻴستی که عابراب ا

خاکروبه ررشت بلدیه میافکﻨدی و اگر خداینخواسته

با ار گور عرباب و با ار مرغ و با ار کفاشها و با ار

نشسته

حوض آقا با چﻨد بسماهلل و آیتالکرسی و لعﻨت بر

رئﻴس بلدیه نظری میافکﻨدی ،توقع تﻨظﻴف شهر را

شﻴطاب عوور میکﻨﻨد و چهبسا خﻴال میکﻨﻨد تمام

نداشتی و اگر رر مﻴاب ظلمت شب رر شب تار تابلوی

کوچههای شﻴرا رر اثر گرفتن نواقل شهری و رئﻴس

بلدیه را میتوانستی بﻴابی و اثری ا وجور بلدیه

جدی حالت خﻴاباب باغشاه و فرمانﻴه را رارر و رر هر

اول صوح به قﻴافه آلوره به کثافت و صور

مییافتی ،حق راشتی توقع بورب چراغ را رر وایای
شهر و یر طاقها و گوشهکﻨارها بﻨمایی .نویسﻨده
امﻴدواری بور با افزای

عواید نواقل و رریافت مالﻴا

رواب رر تﻨویر و تﻨظﻴف شهر موفﻘﻴتی حاصل شور»
(جامجم65،ربﻴعاالول ،6398ش93و.)3 :99
رو نامﮥ استخر میافزاید« :شﻴرا  69سال است
بلدیه رارر؛ اما االب اوضاع بلدیه ا

مانی که بلدیه

قدم یک رعا به وجور حضر
اقداما

واال و یک تشکر ا

بلدیه میکﻨد!» (استخر2 ،رجب ،6398ش:،99

.)6
بلدیه شﻴرا برای اصتح معابر شهری به مالﻴا
نواقل متکی بور .ررآمد ناشی ا آب ناچﻴز بور و برای
کارهای اصتحی جدی بهشد

ناکافی بور .رر سال

6398ش6083/م ،ررآمد حاصل ا این مالﻴا

حتی

رارای بورجه نوور هم بدتر است .آیا عدهای ا همﻴن

بهاندا های نوور که با آب بشور وضع نامﻨاسب خﻴاباب

وکتی بلدیه نﻴستﻨد که آب را با یچه اغراض شخصی

باغشاه را سروسامانی رار (ساکمف.)02-803-63939 :

خور قرار رارهاند و آب را بهکلی فلج و بیآبرو

الوته وقفیبورب قسمتی ا

مﻴﻨی که خﻴاباب میبایست

ساختهاند .هﻨو سی نفر ا اعضای بلدیه نتوانستهاند

رر آب احداث میشد و ممانعت متولی هم رر این

یک کوچه را صاف کﻨﻨد و ار اق عمومی را برای سه
ماه نرخبﻨدی کﻨﻨد یا اختﻴارا

کسوه رر خریدوفروش

نابسامانی نﻘ

راشت (ساکمف.)02-803-63939 :

بلدیه این امکاب را نداشت که روشﻨایی شهر را
ا

را محدور کﻨﻨد یا نتوانستهاند جلوگﻴری ا صحرارو

تأمﻴن کﻨد .رر سال 6398ش6083/م ،شهرراری بﻴ

کﻨﻨد و یا خریدوفروش غال و هﻴزم را آ ار کﻨﻨد یا

چهارصد چراغ برای روشﻨایی شهر تهﻴه نکرر .همﻴن

اراره کﻨﻨد» (استخر ،6398 ،ش6 :38و .)8همچﻨﻴن رر

شمار اندک چراغ نﻴز هر شب روشن نوو و جز

شمارهای ریگر نوشت« :رر هرچﻨد قدم تلی ا گل ریده

چراغهای یر طاقها ،ا هفتم تا هفدهم ماه چراغها
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روشن نمیشدند و رر این شبها روشنکررب شهر ا

خواست که با نﻘشه به بلدیه بﻴایﻨد و مجو بگﻴرند.

وظایف ماه بور! رر مواقع سﻴل و لزله و آت سو ی،

افرار مختلف به مجا ا

بلدیه برای کمک ،عدهای را با ابزارهای ال م ا غروب

ش )3 :2ا سویریگر ،برای جوراب ناتوانی بلدیه رر

تا صوح رر مرکز بلدیه کشﻴک میگماشت .رر این

انجام تمام کارها ،بهرهگﻴری ا کمک مررم رر رستور

آت نشانی یا اطفائﻴه رر تهراب نﻴز

کار قرار گرفت .مدتی بعد ،یاور رخشا اعتم کرر

برو حارثهای

رارر و

مابها ،خدما

هﻨو ایجار نشده بور و بهنظر ررصور

تهدید شدند (استخر،6399 ،

ریختن باله رر گذرگاههای عمومی مجا ا

جدی ،این افرار کارایی چﻨدانی نداشتهاند .امﻴرنصر ،

تمام اهالی اعم ا سکﻨﮥ مﻨا ل و صاحواب مغا هها باید

رئﻴس بلدیه شﻴرا  ،اهالی را ملزم کرر تا جدولهای

حریم مﻨزل و رکاب خور را جارو کﻨﻨد و بالههای آب

موجور را ل وش کﻨﻨد و سر تﻨورهها را با تخته

را بررارند؛ همچﻨﻴن بﻴاب کرر که اهالی باید سﻨگفرش

ریختن نخالههای

خور را مطابق

بپوشانﻨد؛ همچﻨﻴن اهالی را ا

کوچه و ﻴراموب خانهها و مستغت

ساختمانی رر بﻴروب مﻨزل مﻨع کرر (جامجم،

رستور معمار بلدیه بسا ند یا تعمﻴر کﻨﻨد ،ناورابها

81جماریاالول ،6398ش .)2 :69یارآوری این نکته هم

باید لولهای شوند و روی جویها نﻴز باید وشﻴده

ضروری است که رر آب سالها هﻨو چراغبرق رر

شور (استخر ،6399 ،ش )8 :68بهاینترتﻴب ،برخی

کشور عمومﻴت نداشت .رر سال 6391ش6081/م رر

کوچههای شﻴرا تاحدی اصتح شد .وی همچﻨﻴن

ماب غروب

خریدوفروش مﻴوﮤ کال ،مثل چغاله و بارام و سﻴب

آفتاب تا روا ره شب روشن بورند؛ همچﻨﻴن تﻨها

نارس را ممﻨوع کرر؛ چوب گماب میرفت فروش آنها

خﻴابابهای عمده شهر با چراغبرق روشن میشدند و

کاه

باغی را باعث میشور (بﻴاب

برای روشﻨی بﻘﻴه معابر ا چراغهای نفتی و نووری

حﻘﻴﻘت ،س ،8ش65و.)2 :61

تهراب ،ایتخت کشور ،چراغها فﻘ

ا

استفاره میکررند (محووبی اررکانی.)321 :6312 ،

محصوال
اقداما

رر ذکر علتهای ناکامی بلدیه ،رو نامهنگاراب و

رر

یاور رخشا بر رل اهالی نور امﻴدی تابانﻴد.

2مهر39/6399سپتامور،6085

رو نامﮥ

استخر

برخی مررم عامی سهمی را نﻴز به تﻨولی و آبوهوای

امﻴدوارانه نوشت :بلدیه امرو رو عضو فعال رارر؛

رخو آور شﻴرا نسوت رارهاند! رورستگی بﻴن اعضای

یاور رخشا رئﻴس و سلماسی معاوب و الوته هسته

شورای بلدیه نﻴز مشکلسا شد (استخر ،6393 ،ش:33

مرکزی اراره ،سرتﻴپمحمدحسﻴنمﻴر ا ،رئﻴس ارکاب

 .)6رر این ماب ،اختتف و رورستگی بﻴن نمایﻨدگاب

حرب جﻨوب .رر ماب تصدی یاور رخشا بلدیه سه

بلدیه بهگونهای بور که به رعوا و کتککاری مﻨجر شد

شعوه مهم ایجار کرر .6 :شعوﮥ ساختماب که

و مستشﻴرالسلطﻨه ،رئﻴس اراره بلدیه ،به همﻴن علت

خرابکررب ،ساختن ،احداث خﻴاباب ،توسعه و

استعفا رار و کار انتﻘال بالهها نﻴز متوقف شد (استخر،

هموارسا ی کوچههای عمومی ،برراشتن موانع

 :6393ش.)3 :95
باتوجه

به

مﻴﻨیهوایی و سرانجام تﻨویر و تﻨظﻴف ا وظایف این
رر

شعوه بور؛  .8شعوﮥ ثوت ار اق و اراره و تو یع آنها؛ .3

اوضاع

نابساماب

بلدیه،

سال6399ش6085/م ،ارارﮤ قشوب یاورمحمدعلیخاب

شعوﮥ سوخت که جمع غال و هﻴزم و تﻘسﻴم آب مﻴاب

(ررخشاب) را متصدی امور بلدیه کرر .وی با انتشار

اهالی را بر عهده راشت (بﻴاب حﻘﻴﻘت ،6399 ،ش:85

اعتمﻴهای ،ا افراری که قصد ساختوسا راشتﻨد

.)6
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ﻴشرفت نسوی رر اقداما

عمرانی بلدیه رر ماب

تصدی یاور رخشا ،مرهوب افزای

نواقل رراخت کﻨد که رر ماه مﻘداری بﻴ

بلدیه بور.

توماب میشد؛ ررحالیکه جدا ا تمام مخارج انتفاعی

و نواقل عوایدی رر

شهر ،بلدیه رر ماه بالغبر 3هزار و  599توماب هزیﻨه

حدور ماهی 1هزار توماب راشت که صرف ایجار

راشت .بااینهمه ،برای رراخت همﻴن مﻘدار نﻴز ال م

خﻴابابها و کوچههای راخلی شهر و گسترش رایرﮤ

راخله و مالﻴه برسد و

رر این ماب ،بلدیه ا مأکوال

تﻨظﻴف و افزای

عایدا

ا هزار

بور که بورجه به تصویب و ار

چراغهای شهر و خﻴابابهای ند و

خزانهراری آب را تأیﻴد کﻨد و اجا ﮤ رراخت را صارر

فرمانﻴه و محموریه شد .به این مﻨظور ،تخریب برخی

کﻨد .بلدیه به این موضوع بهشد

معترض بور.

ساختمابها و مغا هها ضروری بور؛ اما س ا شروع

نمایﻨدگاب ،بلدیه را خارج ا رایرﮤ شمول قانونی این

ا تعمﻴر ابﻨﻴﮥ ویرابشده ،و ار

سخن میرانستﻨد .بلدیﮥ شﻴرا خور را مؤسسﮥ انتخابی

تخریبها و ﻴ

راخله به الغاء یکسری عواید حکم رار که عایدا

ملی و قانونی میرانست و رر قانوب بلدیه باصراحت

هم ا این جمله بور؛ همچﻨﻴن سا مدتی با

ذکر شده بور که بورجﮥ بلدیﮥ قانونی بایستی به تصویب

مأکوال

رستور رولت به انفکاک قوای لشکری ا کشوری ،یاور

انجمن بلدیه برسد .انجمن بلدی بایستی بورجه را

رخشا ا تصدی امور بلدیه کﻨاره گرفت و رر عمل

شهر به چه مﻴزاب

تدوین و معلوم میکرر که احتﻴاجا

راه ،کﻨترل و نظار

کارهای بلدیه با اختتل جدی مواجه شد .بااینحال

است؛ همچﻨﻴن رر قانوب مالﻴا

اعضای انجمن بلدیه هﻴئترئﻴسﮥ جدید را برگزیدند و

مالﻴه ا بلدیه برراشته شده بور و تصریح شده بور که

با رعایت صرفهجویی رر مخارج شهر ،بورجﮥ ماهانه

مالﻴه حق نظار

بر مخارج بلدیههای قانونی را ندارر.

1هزار و  611تومانی برای شهر تصویب کررند؛ اما

علت ریگر مخالفت بلدیه این بور که قانوب معﻴن کرره

مالﻴﮥ فارس این بورجه را رر کرر و تﻨها با بورجه

بور که بورجﮥ بلدیهها را باید رر حدور عایدا

سال

ماهﻴانه 8هزار و  812توماب موافﻘت کرر .اعضای

6399ش6085/م رراخت کرر .مالﻴه عایدا

بلدیﮥ

انجمن بلدیه معتﻘد بورند که با این بورجه ،ارامﮥ حﻴا

شﻴرا

بلدیه ممکن نﻴست .کارهای عمرانی رر عمل متوقف

تشخﻴ ،میرار و بلدیه مﻨابع ررآمد خور را تمام

شد؛ بهطوریکه نمایﻨدگاب حاضر شدند برای رراخت

ررآمدها و عوارض شهری میرانست و جمعآوری و

حﻘوق سپورها و قﻴمت لوا م روشﻨایی و تﻨظﻴف ،ا

واریز آب به خزانﮥ رولت و نپرراختن آب به بلدیه را

مالﻴه مﻘداری ول بهشکل علیالحساب و مساعدهگونه

ناحق میرانست (جامجم ،6395 ،ش6 :661و.)8

بگﻴرند (ساکم .)98-99029 :

را رر سال 6399ش6085/م ،ما ار نواقل

مالﻴه استدالل میکرر که بورجﮥ بلدیه رر سال

رر سال 6395ش6081/م نﻴز اوضاع بلدیه تغﻴﻴر

6395ش6081/م ،مطابق بورجﮥ سال ﻴ

بﻨﻴاری نکرر .وضع بهگونهای بور که مدتی ا

عایدا

روشنکررب چراغهای شهر خورراری شد (استخر،

وصول اطتعا

 ،6395ش .)9 :1ریشﮥ اصلی این مشکت

راه است و ررصور

و مﻨحصر به

رعایت نکا

ررخواستشده ا والیا

قانونی و
آب را

رر

تصویب خواهد کرر .مالﻴه همچﻨﻴن اعتم کرر که

تﻨگﻨاهای مالی بور .رر بورجه مﻴزاب و مولغ رراختی به

بورجﮥ والیا

تابعه همچوب آباره ،کا روب ،رشتی و

بلدیه بهطور رقﻴق مشخ ،نشده بور .طوق قانوب ،مالﻴه

رشتستاب را با وصول اطتعا

میبایست بورجﮥ بلدیه را رر حدور عایدا

ما ار

ضروری تصویب کرره

است و ابتغ کرره است .رر این قضﻴه ،و ار

راخله

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 63

حق را به نمایﻨدگاب بلدیه میرار .رر تاریخ 5آباب/

حکومت ملی و ا ار شمﻨدترین رستاورر انﻘتب

راخله به رئﻴس

مشروطه بور .بهلحاﻅ قانونی ،حکومتهای محلی حق

مجلس شورای ملی نامه نوشت و خواستار آب شد که

نظار

بلدیه و شرکت رر انجمنهای بلدی

به مالﻴﮥ شﻴرا فشار آورر تا وجوهی را که رریافت کرره

را راشتﻨد؛ اما رولت مرکزی به این حد ا نظار

است به بلدیه مسترر کﻨد (ساکم .)98-99029 :

نکرر و رر مﻘاطعی با تعﻴﻴن نظامﻴاب به سر رستی

82اکتور آب سال ،ارارﮤ مرکز و ار

رر این سال ،باتوجه به ناکارآمدی وکتی بلدیه و

بر اقداما

اکتفا

بلدیهها ،رر تسل کاملتر بر این سا ماب محلی کوشﻴد.

اوضاع تأسفبار بلدیه ،برخی رو نامهنگاراب خواستار

تصمﻴم بعدی رولت به انفکاک قوای لشکری ا

این شدند که رولت رئﻴس بلدیه را تعﻴﻴن کﻨد .این

کشوری موجب استﻘتل کامل انجمنهای شهری نشد.

مطلب به مذاق عموم مررم خوش نﻴامد .بهرنوالآب رر

رر سال 6391ش6081/م ،تعطﻴلی انجمن بلدیه شﻴرا

1اسفﻨد81/6395فوریه6081م ،عموم طوﻘا

شﻴرا

بهوسﻴله حسﻨعلیخاب هدایت ،والی فارس ،اعتراض

مشروحهای به مجلس شورای ملی نوشتﻨد و ضمن

مدیراب جراید شﻴرا همچوب عصر آ اری ،عدالت ،بﻴاب

انتﻘار ا نوشتﮥ جراید که خواستار این بورند که رئﻴس

حﻘﻴﻘت و تختجمشﻴد را رر یراشت .انتشار اخواری

بلدیه را و ار

راخله انتخاب کﻨد و حق انتخاب آب ا

نمایﻨدگاب مررم سلب شور برگزاری انتخابا
نمایﻨدگاب بلدیه بهصور

رر ر رو نامﮥ ایراب رربارﮤ تأیﻴد اقدام او بهوسﻴله
رئﻴسالو را ،باعث اعتراض سﻴدیعﻘوب موسوی،

محلی ،رعایت تﻨاسب بﻴن

نمایﻨدﮤ فارس ،شد .وی این کار را غﻴرقانونی رانست و

بورجﮥ بلدیه

تأکﻴد کرر انتخاب رئﻴس انجمن بلدیه با خور اعضای

رر سال 6391ش6081/م را تﻘاضا کررند (ساکم :

انجمن است و این حق انتﻘالرارنی نﻴست .بهعﻘﻴدﮤ او،

.)901

والی فارس نواید مدعی باشد که حق انتخاب رئﻴس

نمایﻨدگاب و محت

اقداما

و همچﻨﻴن افزای

کجرارومریز ﻴ
بهشکل 
عمرانی بلدیه نﻴز 

انجمن به او واگذارشده است؛ سپس به رس

و حتی

رفت .رر 5اسفﻨد6395ش85/فوریه6081م ،برای تعمﻴر

استﻴضاح و یر راخله تهدید کرر و ا رئﻴسالو را

خﻴاباب حافظ کمﻴسﻴونی تشکﻴل شد و مﻘدار ررخور

خواست با این اقدام غﻴرقانونی حسﻨعلیخاب هدایت

توجهی ول رر اختﻴار ماژور هال ) (Major Hallقرار

همراهی نکﻨد .حسن سمﻴعی ،و یر راخله وقت،

گرفت تا صرف ساخت و تعمﻴر راه و خﻴاباب شور و

تعطﻴلی انجمن بلدیه و تعﻴﻴن کمسﻴوب خاصی برای

جارﮤ مﻴاب رروا ه قرآب و رروا ه اصفهاب که رر آب ماب

نظار

بر کارهای بلدیه را غﻴرقانونی رانست و رأی

یکی ا بهترین خﻴابابهای شهر بور ،هموارسا ی و

شورای ایالتی را رر برابر مﻘررا

مرمت و با سا ی شور .بﻨابر نظر مالﻴه ،رراینباره

رانست (مختاری اصفهانی863 ،6329 ،تا865؛ ساکم :

کمﻴسﻴونی تشکﻴل شد و مسئولﻴت با سا ی این روژه

.)611

به موسﻴو آرژانتﻴن ) (Monsieur argentinaایتالﻴایی

رر

راره شد (خالصی.)59 :6322 ،
شد که مﻘاما
نظار

81شهریور62/6391سپتامور6081م

هدایت ،ریاستالو را ،رر مﻘام رفاع ا خور برآمد و رر

سﻴاستهای تمرکزگرای روراب هلوی اول باعث
محلی بلدیهها را بﻴ ا ﻴ

تاریخ

قانونی بیتأثﻴر

اسخ ،با رر اتهام انجام اقداما

غﻴرقانونی ،ا تصمﻴم

تحت

خور رفاع کرر .وی شایعﮥ برو وبا رر شهر و هﻴجاب

بگﻴرند .رر نظر بسﻴاری ،انجمن بلدیه ا مظاهر

افکار عمومی بهعلت عفونت شهر را یارآوری کرر و
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اعتم کرر بهعلت نوور آب شرب و تأکﻴدهای یرر ی

بهوور اوضاع را نشاب میرهد؛ برای مثال بر مﻴزاب

فوری برای

چراغهای شهر افزوره شد و شهرراری نظار هایی بر

راشته

اغذیه انجام رار (استخر61 ،مررار ،6391ش .)3 :61این

است .بﻨابر نوشتﮥ وی ،شورای ایالتی تأکﻴد کرر که

بهوور و نظار ها نسوی بور .رر فضای سﻨتی شهر

بهموجب بﻨد ج مارﮤ 8ا نظامﻨامﮥ مصوبﮥ هﻴئت رولت و

شﻴرا و رر رورانی که رر بﻴشتر نﻘاط ایراب استفاره ا

با ررنظرگرفتن مصالح عمومی ،برای سرعت عمل،

نﻴروی برق عمومﻴت نداشت ،هﻨو هم ابزارهای سﻨتی

انجمن بلدی بهطور موقت تعطﻴل شور .این قضﻴه را

بﻴ

راشتﻨد .رر

رولت تصویب کرر .رر نتﻴجﮥ این اقدام رولت ،مالﻴه و

رورانی که رر ندگی مررم یخچالها جایی نداشتﻨد،

نظمﻴه متوجه شدند که مﻘداری ا بورجﮥ بلدیه به

استفاره ا برف رایج بور و مصارف خاص خور را

مصارف خصوصی میرسﻴده است .سا این اقدام،

راشت .باتوجه به کاربرر برف رر تهﻴﮥ بستﻨی ،ال م بور

صحﻴه رر رفع کثافتهای شهر ،اقداما

حفظ ستمتی چﻨدین هزار شهروند ضرور

ا وسایل مدرب رر ندگی نﻘ

وضعﻴت شهر تغﻴﻴر محسوسی کرر؛ بهگونهایکه

که بر آمارهسا ی و فروش آب نظار

چراغبرق که متجاو ا یک سال تعطﻴل بور ،روباره

قﻴمتی برف رر رو نامههای محلی فارس مﻨعکس

رایر شد .باتوجه به نظرهای نمایﻨدگاب فارس و و ار

میشد .بلدیﮥ شﻴرا نﻴز عامل برف راشت .محمدحسن

راخله ،رر 86شهریور بهصور
رعو

کتوی ،اعضای انجمن را

شور .نوسانا

را رر سال

نامی که عﻨواب عامل برف شﻴرا

کررند .آناب س ا تشکﻴل جلسه ،انجمن را

6391ش6081/م راشت ،رربارﮤ این موضوع که

باقیمانده ا رورﮤ قانونی،

بستﻨیفروشها بﻨای خرید برف گذاشتهاند و برف

کمﻴسﻴونی مرکب ا  63نفر ا افرار خورشاب برگزیدند

کمﻴاب خواهد شد ،تذکر رار (استخر61 ،مررار،6391

که قائممﻘام انجمن قانونی باشﻨد .رئﻴسالو راء نرمخو

ش:61

سال

رر ارامه خاطرنشاب کرر حاضر است نظر اصتحی خور

6363ش6039/م ،با ا گرانی برف رر اواخر ماه بهار

را کﻨار گذارر و به حرف نمایﻨدﮤ فارس عمل کﻨد.

سخن به مﻴاب است ( ارس قدیم61 ،مررار ،6391ش:6

ررنهایت ،به ایالت فارس رستور راره شد که رئﻴس

.)5

تعطﻴل کررند و برای مد

بلدیه را رر کار خور نگه رارر .و ار

)3؛

همچﻨﻴن

میبﻴﻨﻴم

که

رر

راخله با لحﻨی

رر اواخر سال 6391ش6082/م ،رر مﻴﻨﮥ ور ش،

کمتر آمرانه ،روباره تعطﻴلی انجمن بلدیه را غﻴرقانونی

اتفاق جالب توجهی رر شﻴرا رخ رار و آب تأسﻴس

رانست و ا ایالت فارس ررخواست کرر که روباره آب

رسمی

رر

را تشکﻴل رهد؛ همچﻨﻴن یارآوری کرر که رر بورجه

88ری63/6391ژانویه 6082بور (جامجم86 ،ری،6391

 669سپور و سﻘا و  6299شعله مﻨظور شده است که

ش .)3 :311رر سال 6393ش6089/م و بههمت

همگی باید به کار گرفته شوند (مختاری اصفهانی،

ا ارگار ،اولﻴن کلوپ فوتوالی مﻨظم رر شﻴرا تأسﻴس

885 :6329تا881؛ همچﻨﻴن ساکم .)611 :

شد ( ا ارگار ،س ،6ش .)1 :835رر آب ماب هﻨو

کلوپ

فوتوال

شﻴرا

صرفنظر ا ایﻨکه آیا تعطﻴلی شورای بلدیه اقدامی

فضای عمومی با این ور ش نوظهور رر فارس چﻨداب

قانونی و بهحق بور یا نه ،گزارشهایی که شﻴوانی،

موافﻘت نداشت .بلدیه نﻴز تواب این را نداشت که برای

رر

گسترش ور ش رست به اقدامی عملی ،همچوب ایجار

رئﻴس

بلدیه،

رربارﮤ

نظافت

شهر

تابستاب6391ش6081/م مﻨتشر کرره است ،تاحدوری

ور شگاهها ،بزند .بلدیه وظایفی بسﻴار ضروریتر ا

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 65

مسائل ور شی راشت که میکوشﻴد آب را به انجام

تﻨها عرضﮥ چای ،قهوه ،بستﻨی ،شﻴر ،شربت و امثال آب

برساند .رر ارهای مواقع ،گسترش خﻴابابهای شهر

مجا بور ال م بور بر قهوهخانهها نظار

شور .بعدها با

استفاره ا نﻴروی قهریه را اجتﻨابنا ذیر میکرر .این

نظامﻨامﮥ اماکن عمومی مصوب 6368ش6033/م و

بلدیه ممکن بور که نارضایتی عدهای را

بر قهوهخانه

اقداما

اصتحﻴه سال 6365ش6031/م ،نظار

موجب شور؛ همچﻨﻴن ممکن بور که مالﻴا ها و

ارامه یافت؛ اما بااینحال نواید بهسارگی قضاو

عوارض بلدی بهشکل تحمﻴلی جدید تلﻘی شور.

که تأثﻴر اجرای آنها بر اماکن عمومی فارس همچوب

نمونههای ررخور توجهی شکایت ا بلدیه به مجلس

قهوهخانهها ،هتلها ،مسافرخانهها و ...چگونه بوره است

شورای ملی رر مﻨابع ثوت شده است؛ چوب هﻨو رر

و این امر به بررسیهای عمﻴقتری نﻴا مﻨد است .رر

نظر شماری ا مررم ،مجلس شورای ملی نگهواب آ اری

نظامﻨامﮥ اماکن ،ا قهوهخانه و کافه و رستوراب تعریف

رر

رقﻴﻘی شده است و آنچه رر این مکابها اجا ﮤ فروش

و

مشروطﻴت

بور،؛

برای

نمونه

69ری6/6391رسامور6082م ،فاطمهخانم افﻨاب شکایت

راشت ،بهصور

کرر

رقﻴق معﻴن شده است.

کرر که بلدیه قسمتی ا ملک او را جزء خﻴاباب کرره

رر نظامﻨامﮥ قهوهخانهها ویژگیهایی که هر

است ول آب را نپرراخته است (ساکم .)98-69989:

قهوهخانه میبایست میراشت ،ذکرشده بور .نظامﻨامه

یا انجمن رتشتﻴاب شﻴرا ا طریق ارباب کﻴخسرو،

هرگونه نﻘاشی روی سﻘف و ریوار قهوهخانه را مﻨع

نمایﻨده آنها ،به مجلس شورای ملی تلگرافی ر و ا

کرره بور و خاطرنشاب کرره بور ریوار و سﻘف

اقدام بلدیﮥ شﻴرا رر تخریب خانﮥ اررشﻴر عدالت گله

قهوهخانهها باید سفﻴد و بدوب نﻘاشی باشد و سطح آب

تاریخ

نﻴز ا آجر مفروش شده باشد؛ همچﻨﻴن رر قهوهخانه

کرر

(ساکم :

)695؛

همچﻨﻴن

رر

69ارریوهشت5/6369می ،6036عدهای ا اهالی شﻴرا

وجور سکو و طاقچه جایز نوور و میبایست بهقدر

ا مهﻨدساب بلدیه شکایت کررند که رر خﻴابابکشی

لزوم و گﻨجای

جانب متﻨفذاب را گرفتهاند و رر نﻘشﮥ چهار خﻴاباب،

چوبی رنگشده یا صﻨدلی میگذاشتﻨد .رو طرف رر

ا جمله خﻴاباب قصرالدشت که قرار بور ا مرکز شهر

وروری قهوهخانه میبایست گلگﻴر آهﻨی نصب میشد

عوور کﻨد ،تغﻴﻴراتی بهنفع متﻨفذاب رارهاند (ساکم :

که واررشوندگاب هﻨگام ورور کف

خور را اک کﻨﻨد.

.)69-98919

بهکارگﻴری آبخوری سفالی بهکلی ممﻨوع شده بور.

رر رو گار حکمرانی

مکاب ،مﻴزهای چهارنفری آهﻨی یا

هلوی اول ،با رسی

نﻘالی ،سخﻨوری و هرگونه تکدیگری رر قهوهخانه

غذاخوریهای عمومی و قهوهخانهها رر کانوب توجه

ممﻨوع بور (ساکمف .)02-803-63981 :شاید

راخله

حکومت به این میاندیشﻴد که قهوهخانهها نواید

نظامﻨامﮥ رکابهای طواخی و قهوهخانه را برای

نشانهای ا کهﻨگی رر خور راشته باشﻨد .بههرحال رر

بلدیههای سراسر کشور فرستار و برای اجرای آب

این نظامﻨامه و نظامﻨامههای مشابه ،رعایت نکا

ﻨجماه ضرباالجل رار (ساکمف.)02-803-63981 :

بهداشتی نﻴز مدنظر قرار گرفته بور که شایاب تﻘدیر

بهنوشتﮥ رو نامﮥ استخر ،قهوهخانههای شﻴرا جایگاه

است .الزام به وجور رورک

مﻨاسب ،الزام به تعویض

کشﻴدب وافور و قصهخوانی و استعمال الکل بور

سرقلﻴابها ،الزام به رعایت نکا

(استخر6 ،ری .)8 :111 ،6392ا آنجاییکه رر قهوهخانه

همچﻨﻴن لزوم وشﻴدب رو وش سفﻴد برای کارکﻨاب

قرار گرفت .رایرﮤ بلدی ارارﮤ مرکز و ار

بهداشتی و نظافت و

 /61ژوه های تاریخی ،سال ﻨجاه و چهارم ،روره جدید ،سال رهم ،شماره سوم ( ﻴا ی  ،)30ایﻴز 6301

قهوهخانه ا ریگر نکا
بلدیه وﻅﻴفﮥ نظار

مثوت رر این نظامﻨامه است.

مﻴداب هلوی تا کل مدبری به نام خﻴاباب لطفعلیخاب

بر قهوهخانهها را بهعهده راشت

ند نامﻴده شد (استخر69 ،ارریوهشت ،6390ش.)189
برخی ا این نامها رر ماب فعلی نﻴز وجور رارر.

(ساکمف.)02-803-63981 :
رر 60اسفﻨد6391ش69/مارس6080م ،شرکت برق

ایجار فرورگاه شﻴرا رر سال 6392ش6080 /م و

سهامی عام شﻴرا با مسئولﻴت محدور تأسﻴس شد.

کارخانﮥ برق رر سال 6390ش6039/م و کارخانههای

همچﻨﻴن بهمﻨظور جلوگﻴری ا تعدیهای صحراروها و

ریسﻨدگی

سال

رفاه عمومی ،رر 61خررار69/6392مارس6080م،

6365و6361ش6031/و6031م به تغﻴﻴر چهرﮤ شهر

خریدوفروش غال آ ار شد و نظمﻴه مأمور جلوگﻴری

انجامﻴد .بهمﻨظور کمک مالی به بلدیهها ،مجلس شورای

ا مداخلﮥ صحراروها شد؛ همچﻨﻴن رستور ساخت

ملی

به

حمامی مﻨاسب برای عموم مررم راره شد .این حمام را

انجمنهای بلدی اجا ه رار که برای تأمﻴن مصارف

که به حمام صاحب معروف شد ،رئﻴس صﻨف

و

حمامیها ساخت (خالصی59 :6322 ،و.)55

رر

و

نساجی

رر

39ارریوهشت6390ش89/می6039م،

بلدیﮥ خور رر مﻴﻨﮥ تﻨظﻴف و تﻨویر و نﻴز تعمﻴرا
احتﻴاجا

بهداشتی و معارفی بلدی و خواستههایی ماند

رر سال 6392ش6080 /م و رر ماب کفالت آقای

آب ،عوارض محلی وضع کﻨﻨد .انجمن بلدیه ا طریق

معدلی بر بلدیه شﻴرا  ،به نﻘشهبرراری قسمتهای

رئﻴس خور عوارض مدنظر را به و ار

راخله ﻴشﻨهار

شمالی شهر و ایجار خﻴابابهای ضروری با بهرهگﻴری

میکرر و س ا موافﻘت هﻴئت رولت ،این موضوع

ا مهﻨدساب ثوت اسﻨار و فواید عامه تصمﻴم گرفته شد

اجرایی میشد (مختاری اصفهانی .)215 :6329 ،بلدیﮥ

و الیحﮥ تصویب اعتوار ال م برای خرید جارهکوب و

شﻴرا برای ﻴشورر برنامههای شهری خور ،حداکثر

آب اش به انجمن بلدیه تﻘدیم شد (جامجم،

استفاره را ا این اختﻴار قانونی برر؛ اما یارهروی رر

60فروررین ،6392ش .)3 :5باوجور تمام اقداما

گرفتن این عوارض و سختگﻴری رربارﮤ آب اسواب

انجامشده ،بﻨابر گزارش رو نامﮥ اطتعا  ،رر سال

نارضایتی مررم را فراهم کرر .تحمﻴل عوارض بلدی بر

6390ش6039/م شﻴرا به قورستاب و رخمﮥ ر ﻴچوخم

تجار

وست و سختگﻴری رربارﮤ آب ،شکایت تجار

میمانست که هﻨو اثر چﻨدانی ا تﻨویر نداشت (کدیور،

شﻴرا را رر یراشت؛ یرا با رارب مالﻴا
مالﻴا

.)395 :6329

گمرکی ،بهصور

ذبایح و

9ررصد اصل قﻴمت بابت

رر سال 6390ش6039/م ،رر اثر مراقوت و جدیت

صحﻴه کشور و مﻘداری هم برای فواید عامه ،عوارض

سرهﻨگ ساالر ،متصدی امور بلدیه ،خﻴابابهای اطراف

شهرراری فشاری مضاعف بر آنها بور (مختاری

شهر توسعه یافت و تعمﻴر شد؛ بهطوریکه ررخور

اصفهانی.)511 :6329 ،

مﻘایسه با سابق نوور .رر اطراف برخی ا

آناب

کاه

قﻴمت وست و توقﻴف مﻘداری ا این

ررختکاری شد .برای این خﻴابابها نامهایی برگزیده

وستها بهوسﻴله بلدیه بهمﻨظور فشارآوررب بر تجار

شد :خﻴاباب رروا ه باغشاه به خﻴاباب ند ،خﻴاباب

برای اخذ عوارض آب خشم تجار را برانگﻴخت .رر

فرمابفرما به خﻴاباب سعدی ،خﻴاباب محموریه به خﻴاباب

واکﻨ

به این قضﻴه ،تجار خریدار و صاررکﻨﻨدﮤ وست

شاه ،خﻴاباب سرتﻴپ محمدحسﻴنمﻴر ا به خﻴاباب

ا خرید وست خورراری کررند نتﻴجه آب بور که

شاهپور و خﻴاباب عدلﻴه که تا ه احداث شده بور ا

برا هایی که به تجار نوشته میشد رراخت نشد و

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 61

ررنهایت ،عوارض بلدی بر وست بره و حﻴوانا

بور که بعدها اختﻴار جمعآوری آب ا بلدیه گرفته شد و

غﻴراهلی موقوف شد (مختاری اصفهانی:6329 ،

به مالﻴه سپرره شد .بلدیهها ناچار شدند آنچه ا مالﻴه

252و .)250ا برخی اسﻨار برمیآید که این عوارض

رریافت میکررند و عواید شهری خور را با ریز قووض

محلی رر سال 6390و6369ش6039/و6036م برراشته

برای مالﻴه ارسال کﻨﻨد .مخارج هم میبایست رر حدور

شد و مﻨابع مالی بلدیهها ا محل صرفهجوییها تأمﻴن

بورجههای ابتغی ،طوق اسﻨار خرج اثوا کﻨﻨده ذکر

(ساکمف:

شد

.)02-803-6830

رر

تاریخ

میشد (ساکمف.)02-803-8111 :

0فرروررین6366ش80/مارس6038م ،ارارﮤ مالﻴه ایالتی

رفتار ناررست مأموراب بلدیه که گاه با عﻨاوین

فارس به مالﻴههای مﻨاطق تابع خور رار که چوب قانوب

ا صﻨوف مختلف اخاذی میکررند ،مسئلﮥ

عایدا

عواید مستغت  ،نمای

متفاو

و بلدی را به بلدیهها

ریگری بور که رر این تصمﻴم اثر گذاشت  .الوته بهعلت

اختصاص راره است ،آنچه ا این مﻘدار به خزانهراری

ناکافیبورب حﻘوق رراختی و ضعف نظار  ،این

راره است.

سوءاستفارهها کموبﻴ

رر تمام رورﮤ هلوی اول وجور

بلدیهها افزوره شد

برای

تاریخ

کل ارسال کرره بور ،به آنها عور
بهاینترتﻴب ،تاحدوری بر عایدا
(ساکمف.)803 -1151 :
ا

گزارش عایدا

راشت؛

مثال

69شهریور6361ش6/سپتامور6031م،

رر

سﻴداحمد

و مخارج بلدیه رر

وستفروش ا هفت نفر کارمﻨد بلدیه شﻴرا به مجلس

بلدی

شورای ملی شکایت کرر .وی ارعا کرر که این

وضعشده توس بلدیه شﻴرا مشخ ،میشور .رر این

کارمﻨداب بدوب اطتع بلدیه ،ا وی و صﻨف قصاب

85اسفﻨد6369ش(61مارس6038م ،انواع عایدا
سال عایدا

خوا ی ،رسوما  ،امتک مسکونی،

اصﻨاف ،گاراژ ،وست ،برق ،فروش اراضی ،رریافتی ا
مالﻴه و نمونههای متفرقه مﻨابع عایدا

اخاذی میکﻨﻨد (ساکم .)98-63382 :
ناکامی بلدیه رر تأمﻴن روشﻨایی شهر راستانی

بلدیه شﻴرا را

رامﻨهرار بور .این ناتوانی علت فﻨی نداشت و کارخانﮥ

تشکﻴل میرارند .رو نمونﮥ اول بﻴشترین سهم را رر

برق که رر سال 6392ش6080/م تأسﻴس شده بور ،به

ررآمد بلدیه راشتﻨد .بﻴشترین مخارج بلدیه رر اموری

مﻴزاب کافی برق تولﻴد میکرر .ا

سﻨد مورخ

همچوب روشﻨایی ،مخارج ساختوسا ها ،تﻨظﻴف و

85ری6369ش61/ژانویه6038م ،برمیآید که رر ماه

حﻘوق کارمﻨداب بور .با نگاهی به این گزارش

رمضاب سال 6369ش6038/م ،چراغهای برق تﻨها تا

ا هشتارررصد

ساعت هفت شب روشن بور؛ ررحالیکه رر نظامﻨامﮥ

را تشکﻴل میرار (ساکم:

کمپانی سهامی شرکت برق تصریح شده بور که رر ماه

ررمییابﻴم که نمونههای نامورره بﻴ
هزیﻨههای بلدیه شﻴرا
.)803-33950
با الﻘا مالﻴا

رمضاب چراغها باید تا صوح روشن باشﻨد (ساکم:
وست که ﻴ ا این ذکر آب رفت،

 .)803-33950ر مآرا رر جغرافﻴای نظامی فارس اشاره

یافت .کمی ررآمد بهجز الﻘا

میکﻨد که کارخانﮥ برق فارس ،رر مﻘایسه با

احساس ناکارآمدی و ناتوانی بلدیه ،اثر مستﻘﻴمی بر

کارخانههای بسﻴاری ا شهرستابهای ریگر ،بهتر و

معﻴشتی

مﻨظمتر بور و رر اثر اضافهراشتن قوﮤ برق ،رر سال

مالی

6369ش6035/م ،یک نخریسی ش هزار روکی وارر

ایجارشده رر جمعآوری عوارض و مالﻴا های محلی

کرر (ر مآرا .)95 :6383 ،کارخانه مشتری کافی نداشت

ررآمد بلدیه شﻴرا کاه

ندگی کارمﻨدانی گذاشت که با مشکت
مواجه بورند .بهاحتمال بهعلت همﻴن مشکت
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و بلدیﮥ شﻴرا مهمترین مشتری برق به شمار میرفت.

باوجور مشکت

مالی واضح ،معلوم نﻴست به چه

این مشکل هرگز بهشکل یر بﻨایی حل نشد و بار ریگر

علت وقتی رر سال 6369ش6035/م صحوت ا ترویج

رر سال 6389ش6096/م ،روشﻨایی به برجستهترین

کته شا و به مﻴاب آمد نظامﻴاب این ایده را مطرح کررند

مشکل شهر تودیل شد (خالصی.)10 :6322 ،

که شهرراری ا بورجه خور برای اقشار نﻴا مﻨد کته

ذکر ناکامی بلدیه رر فراهمکررب فضای مﻨاسب
شهری نواید نمایشی ا بیاهمﻴتی اقداما
بلدیه رر بسﻴاری ا کارها فﻘ

آب باشد.

مجری رستورا

مﻘاما

مرکزنشﻴن خور بور؛ اما بهتدریج برخی

تغﻴﻴرا

مهم و ال م رر فارس عملی شدند .رر

تهﻴه کﻨد؟! .ﻴشﻨهاری که بهعلت نوور اعتوار اجراشدنی
نوور و رر شد (ساکمف.)02-803 -6830:
رر وا سﻴن سالهای حکومت هلوی اول ،هﻨو
بلدیههای فارس موفق نشده بورند که برخی ا
مشکت

اساسی خور را حل کﻨﻨد؛ هرچﻨد حرکت

82تﻴر6369ش89/جوالی6035م ،ایالت فارس نسخهای

خزندهای بهطرف جلو راشتﻨد .سﻴف ور فاطمی که رر

راخله

آخرین سالهای سلطﻨت رضاشاه به شهرراری شﻴرا و

فرستاره بور ،به بلدیه شﻴرا ابتغ کرر (ساکمف:

سپس استانداری فارس رسﻴد ،رربارﮤ اوضاع شهرراری

 .)02-803-68619شاید این امر رر نگاه اول امری

شﻴرا مینویسد« :بورجه سال 6030[ 6362م] تعﻴﻴن

بیاهمﻴت به نظر آید؛ یرا امرو ه کسی رر خانﮥ خور

نشده بور .تمام کارهای عمرانی و ساختمانی متوقف

گاو و گوسفﻨد نگهداری نمیکﻨد؛ اما رر روراب هلوی

بور .حتی هزیﻨه آبﻴاری باغهای شهرراری را نپرراخته

اول اوضاع بهگونهای ریگر بور .شهرراری شﻴرا برای

بورند .حﻘوق سپورها یک ماه عﻘب مانده بور.

بهداشتی کوشﻴد که گلهراراب را به

شهرراری بورجه کافی نداشت تا حﻘوق اعضا را

خارجکررب رامهای خور ا شهر وارار کﻨد .فضای

بپررا ر» (سﻴفپور فاطمی .)65 :6310 ،وی برنامهای

سﻨتی شهر باعث شد که رر برابر اقدام شهرراری

سهساله تهﻴه کرر و مهمترین اهدافی که رر این برنامﮥ

گﻴرر (ساکمف-803-68619 :

بورند ا  :ساخت بﻴمارستانی

ا نظامﻨامﮥ صحی طویله گاوراری را که و ار

رعایت نکا

مﻘاومتهایی صور

سهساله مدنظر بور عوار

 .)02ررنهایت ،عدهای ا صاحواب احشام گوسفﻨداب

صد تختخوابه؛ اتمام آرامگاه حافظ؛ ساختماب باغ

خور را به خارج ا شهر مﻨتﻘل کررند و برخی هم

لطفعلیخاب ند؛ ارامهرارب خﻴاباب

حافظﻴه؛ اتمام خﻴاباب

بهعلت نداشتن تواب مالی موفق به این کار نشدند

ند به مسجد برری و آخر شهر؛ ساختماب عمار

(ساکمف .)02-803-68619 :باوجوراین ،مشکل

خﻴابابهای رور شهر تا رروا ه

شهرراری؛ احداث

بهطور کلی حل نشد و نمونههایی ا نگهداری رامها رر

خﻴابابهای اطراف شهر؛ ررختکاری

کا روب؛ آسفالت

شهر همچﻨاب وجور راشت؛ بهطوریکه رر تاریخ

خﻴابابها و احداث آرامگاه سعدی (سﻴف ور فاطمی،

62تﻴر6362ش69/جوالی6030م با شاهدیم که بلدیه

.)61 :6310

ا افرار تعهد گرفت که محلی برای گله و گوسفﻨد خور

خﻴابابهای شهر بهسرعت کشﻴده شد و ساخت

تعﻴﻴن کﻨﻨد (ساکمف .)02-803-68619 :بهطور یﻘﻴن،

بﻴمارستاب نﻴز به بهای 659هزار توماب به مﻘاطعه راره

این برخوررها بهنحو مؤثری نگهداری رام رر مﻨا ل و

شد .باتوجه به ایﻨکه بورجﮥ شهرراری شﻴرا 859هزار

رار و به بهوور ستمتی عمومی

توماب بور [رر کتاب ریگرش ،آیﻨه عور  ،این مولغ را

فضای شهری را کاه

رر شﻴرا کمک شایانی کرر.

619هزار توماب ذکر کرره است!؟ (سﻴف ور فاطمی،

بررسی عملکرر بلدیه رر رورﮤ هلوی اول ،نمونه ژوهی شﻴرا 60

 ،])6998 :6312ساخت بﻴمارستاب با تکﻴهبر بورجﮥ

و خواروبار ،ررصور

شهرراری غﻴرممکن بور و احداث آب با گرفتن قرضه ا

عطای خدمت رر شهرراری را به لﻘای

بانک و کمک اشخاصی همچوب عودالحسﻴن رهﻘاب که

برای کارگری یا هر نوع کار رو مزر ریگر به جاهای

مﻴن احداث بﻴمارستاب را باقﻴمتی بسﻴار مﻨاسب به

ریگر بروند (ساکمف .)02-803-69905 :ررمورر این

شهرراری واگذار کرر و مساعد

و یر کشور ممکن

شد .سﻴف ور مانیکه گزارش اقداما

کسر سهم با نشستگی ،آناب
بوخشﻨد و

بخشﻨامه مکتوبی نوشت و معاف شدب این افرار را ا

خور را به

رراخت سهم با نشستگی خواستار شد .کارمﻨداب جز

حکمت ،و یر معارف وقت ،میرار به اتمام آرامگاه

شهرراری ا قوﻴل سررفتگر ،رفتگر ،سﻘا ،گاریچی ،مهتر،

حافظ ،ایابیافتن خﻴاباب لطفعلیخاب ند ،امتدار خﻴاباب

آبﻴار ،باغواب وغﻴره رو مزر بوره و رستمزرشاب بدوب

مسجد برری تا مﻴداب جلو باغ نوایی ،ررختکاری

هﻴچگونه کسری رراخت میشد.

خﻴابابهای ند و لطفعلیخاب ند و مسجد برری و

رر تاریخ 81بهمن61/6360فوریه6096م ،شهرراری

خﻴاباب ند و

شﻴرا به استاندار هفتم ،رربارﮤ این بخشﻨامه مکتوبی

اتمام سﻴمکشی سایر خﻴابابها ،ارامﮥ آسفالت

نوشت و معافشدب این افرار را ا

رراخت سهم

ﻴارهروهای خﻴابابهای شهر ،گسترش رورشگاه

با نشستگی خواستار شد :کارمﻨداب جز شهرراری ا قوﻴل

یتﻴماب ،احداث گداخانه برای فﻘرا و بیخانمابهای

سررفتگر ،رفتگر ،سﻘا ،گاریچی ،مهتر ،آبﻴار ،باغواب و

شهر و ارامﮥ کار بﻴمارستاب صد تختخوابی اشاره کرر

غﻴره رو مزر بورند و رستمزرشاب بدوب هﻴچگونه کسری

(سﻴف ور فاطمی .)11 :6310 ،با این حساب ،او باید

رراخت میشد .اشخاصی که حاضر به اشتغال رر این

به عملیکررب بﻴشتر برنامههای خور موفق شده باشد.

مشاغل میشدند کسانی بورند که ررنهایت تهﻴدستی و

وی مدعی بور شﻴرا تﻨها شهری بور که رر ماب حمله

بیچارگی و ریشانی گذراب ندگی میکررند و بهنوشتﮥ

متفﻘﻴن رر سال 6389ش6096/م و کشﻴدهشدب

شهررار شﻴرا  ،تﻨها برای امرارمعاش رو انﮥ خور تن به

جﻨگجهانیروم به ایراب رچار کمی ناب و شورش مررم

اینگونه مشاغل راره بورند .تصور غالب بر این بور که

نارر ،نصب تﻴرهای چراغبرق رر وس

این رسته مررم قدر

نشد (سﻴف ور فاطمی.)662 :6310 ،

و استطاعت آب را ندارند که یک

سﻴف ور رر روراب هلوی اول

مسئولﻴت

ماه ا حﻘوقشاب کسر شور و سا آب هم ماهﻴانه مولغی

واقع نشد و او تا مدتی س ا سﻘوط رضاشاه ،رر

را به نام کسر با نشستگی تحمل کﻨﻨد .فﻘر و تﻨگدستی

ماب

این طوﻘه ا خدمتگزاراب بهحدی بور که هﻨگامیکه

او نشاب میرهد که مستخدماب جزء شهرراری اوضاع

میخواستﻨد رر شهرراری استخدام شوند ،برای تهﻴه

6360ش6099/م،

عکس و رونوشت شﻨاسﻨامه و غﻴره ،اثاثﻴﮥ ضروری

بخشﻨامهای به شهرراری رسﻴد که رر آب استﻨواط میشد

مﻨزلشاب را بهناچار میفروختﻨد .مدتی ﻴ ا این

مستخدماب رو مزر رر مرﮤ کارمﻨداب جزء شمرره

بخشﻨامه ،وقتی باشگاه هوا ﻴمایی کشور تشکﻴل شد و

شدهاند و مشمول رراخت کسور با نشستگی شدهاند.

برای تأمﻴن اعتوار آب ا حﻘوق این افرار وجهی رر قالب

با نشستگی ا خدمت امری سﻨدیده و بهجای خور

حق کارمﻨدی باشگاه کسر شد که ره ریال رر سال بور،

بسﻴار خوب بور؛ اما بﻴم آب میرفت که بهعلت

عدهای خدمت شهرراری را ترک کررند و به عملگی

رراخت ناچﻴز حﻘوق به این افرار و قﻴمت گزاف ار اق

مشغول شدند (ساکمف.)02-803-69905 :

تمام مد

فارس عهدهرار مسئولﻴت بور .اسﻨار باقیمانده ا
تأسفباری

راشتﻨد.

رر

سال
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باتوجه با این نامه ،و ار

کشور تأکﻴد کرر که این

بهسختی فراهم میکرر .با تصویب نظامﻨامه بلدیه رر

افرار را کماکاب باید بهصور

رو مزر به کار گرفت و

سال /6390ش6039م ،تأمﻴن مﻨابع مالی برای بلدیهها

آنها مشمول رراخت کسور با نشستگی نﻴستﻨد.

مؤلفی ناشﻨاخته بهاحتمال س ا

راحتتر شد .ﻴ

روراب هلوی اول ،بلدیه

ا

ایاب حکومت

به حمت میتوانست یکی ا وظایف خور را رر مﻴﻨه

رضاشاه یا حداقل رر سالهای ایانی حکومت او،

اکﻴزگی شهر عملی کﻨد؛ اما رر روره هلوی اول،

گزارشی رر مﻴﻨﮥ وضعﻴت شﻴرا نوشته است که

عملکرر خور را رو بهرو بهوور بخشﻴد و وظایف

بلدیه یا هماب

بﻴشتری را عهدهرار شد .مسلم است که هﻴچ معجزهای

تاحدی برای قضاو

رربارﮤ اقداما

شهرراری شﻴرا مفﻴد است .وی اشاره کرره است که رر

رر کار نوور .ا آنجاییکه به بلدیهها اختﻴار وضع مالﻴا

شﻴرا بهواسطه قدیمیبورب شهر ،خﻴابابهای وسﻴع

و عوارض بهمﻨظور تأمﻴن مﻨابع مالی موررنﻴا شاب راره

وجور نداشت و تﻨها رر اطراف شهر ،بهخصوص

شده بور ،طوﻴعی بور که بلدیه شﻴرا هم ا این فرصت

قسمت غربی و شمالی آب که شهر جدید را تشکﻴل

بهخوبی استفاره کﻨد و کارهایی را انجام رهد که تا ﻴ

میرار ،خﻴابابهای خوبی ساخته شده بور که خﻴاباب

ا وضع این عوارض انجام آب غﻴرممکن بور .با کمک

ند به عرض 59متر وسﻴعترین خﻴاباب شهر بور .رر

مﻨابع مالی جدید ،خﻴابابهای شهر هموار شد و بر

شهر چهار مﻴهمابخانﮥ سعدی ،ارس ،نوبهار و مرکزی

عرضشاب افزوره شد؛ همچﻨﻴن رر مواقع ضروری

وجور راشت؛ همچﻨﻴن بﻴمارستابهای مرسﻴلﻴن ،نما ی

ستهای آبلهکوبی رر نﻘاط مختلف شهر رایر شد ،بر

و امﻴد را ا مراکز ررمانی شﻴرا رانسته است (ناشﻨاخته،

بهداشت اصﻨاف نظار

بهداشت شهری

.)6862 ،6861 ،6866 :6309

توسعه یافت ،برای موار ه با ماالریا و هاری اقداما

شد ،خدما

مفﻴدی انجام گرفت و .. ...
نتیجه

رستهای ا مشکت

رر روراب هلوی اول ،فعالﻴت بلدیه بهلحاﻅ کمی و

به اهداف

کامﻴابیهای بلدیه را رر رسﻴدب

محدور میکرر .رسته نخست این موانع به

کﻴفی گسترش ررخورتوجهی یافت .رر رورﮤ هلوی

کمشدب همدلی و همکاری مررم با بلدیه مربوط بور.

اول ،برای فعالﻴت بلدیهها نظامﻨامه تهﻴه شد .اولﻴن

محلی که رر

بیتررید مررم به حل مسائل و مشکت

قانوب بلدیه رر سال 6821ش6092/م به تصویب رسﻴد؛

ندگی آناب تأثﻴر مستﻘﻴم راشت عتقه بسﻴاری راشتﻨد.

اما بلدیه شﻴرا ا روراب هلوی اول به بعد شکل

آناب بسﻴار عتقهمﻨد بورند که ا طریق انجمن بلدیه،

سا ماب ررستی به خور گرفت .الوته ناکامیهای بلدیه

محلی تأثﻴر رهﻨد .رر

رر روراب ﻴ

ا

هلوی اول به قانوب و مﻘررا

رأی و نظر خور را رر مﻘدرا
روراب هلوی اول ،نﻘ

مررم رر انتخاب شهررار و

مربوط نوور؛ بلکه ناتوانی حکومت قاجار باعث میشد

تصمﻴما

که مﻨابع مالی ال م برای گسترش بلدیهها تأمﻴن نشور.

6390ش6039/م و با تصویب نظامﻨامه جدید بلدیه،

مسلطی رر

بسﻴاری محسوسی راشت.

با رویکارآمدب هلوی اول ،رولت نﻘ

بلدیهها ﻴدا کرر .ﻴ ا این تاریخ ،بلدیه شﻴرا نامی
بیمسما بور که کوچکترین انتظارا

عمومی را هم

قدر

مهم شهری به حداقل رسﻴد .رر سال

اعضای انجمن کاه

ﻴ ا آب ،انجمن بلدیه اختﻴارا

تاحدوری چشمگﻴری

راشت و ریاست بلدیه برعهده رئﻴس انجمن بور که با
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اکثریت اعضاء انجمن برگزیده میشد؛ اما اکﻨوب نهتﻨها

بدوب توجه کافی به فشاری که به ررا ندگاب این

حق انتخاب شهررار را نداشتﻨد ،بلکه رر مﻘایسه با

مالﻴا ها وارر میشد ،وضع این عوارض و مالﻴا ها

مﻘامهای محلی ،همچوب رئﻴس بلدیه و حاکم ،موضع

بلدیه را باعث

رست

ایﻴن

نارضایتی و مﻘاومت رر مﻘابل اقداما

ﻴدا کررند .بهنظر میرسد رولت

شد .بهعلت این نارضایتیها و هم بهعلت سﻴاست

میخواست که انجمن بلدیه نﻴرویی کمکی برای اجرای

رولت رر کﻨترل هرچه بﻴشتر بلدیهها ،اختﻴار جمعآوری

طرحهای شهری باشد و رسﻴدب به هدف را آساب کﻨد؛

مالﻴا های شهری ا بلدیه گرفته شد و به مالﻴه سپرره

نه ایﻨکه با اظهارنظرها و شاید اشکالتراشیهای خور،

شد .بلدیه شﻴرا بهشد

مالﻴه بر مخارج

برای رولت و مﻘامهای محلی مشکلسا باشد.

بهنفع بلدیه
خور مخالف بور ،بهخصوص که قانوب هم 

رسته روم به مشکت

راخلی بلدیه ا

قوﻴل

حکم راره بور؛ اما نظار

با نظار

مالﻴه بر بلدیه بهتدریج تثوﻴت

گستررگی وظایف بلدیهها ،رورستگی و اختتف

شد .بلدیه میبایست بورجﮥ تصویبشده انجمن را به

اعضای انجمن بلدیه ،حاکم یا والی (جمله ناق ،به

تأیﻴد مالﻴه فارس میرساند تا اجا ﮤ رراخت صارر

نظر میرسد .اختتف اعضا با حاکم یا والی؟) و فسار و

شور .بهطور معمول این روند بهکﻨدی ﻴ

میرفت و

بیکفایتی مسئوالب متولی شهرراری مربوط بور.

رست بلدیه را رر اقدام بهموقع میبست .بهعلت کموور

بااینحال ،رر مﻘابل معضل کموور شدید مﻨابع مالی،

مﻨابع مالی ،بلدیه کارر اراری مختصری راشت و با

کوچک به نظر میآمدند .رر روراب

کارمﻨدانی اندک فعالﻴت میکرر .رر رورﮤ هلوی اول،

هلوی اول ،بهمﻨظور حل مشکل مالی ،راهحلهایی رر

بلدیه شﻴرا روند تکاملی خور را طی میکرر .رر اواخر

نظر گرفته شد .مهمترین راهحل وضع عوارض و

رورﮤ هلوی اول ،شهرراری بسﻴار توانمﻨدتر ا بلدیه

بهنفع شهرراری بور؛ اما حتی با این راهحل نﻴز

شهر رر نخستﻴن سالهای حکومت رضاشاه بور؛

سومﻴن و مهمترین مشکل ،یعﻨی مشکل مالی ،حل نشد.

بهطوریکه با احداث خﻴابابهای جدید و ررختکاری

رر ار یابی کلی باید گفت که موفﻘﻴتهای بلدیه رر

آنها ،تعریض خﻴابابها ﻴشﻴن و ایجار باغهای ملی

تمام مشکت

مالﻴا

مﻘایسه با روراب قول ا آب ررخور تﻘدیر است؛ اما رر

وسعت شهر شﻴرا بهطور تﻘریوی به رو برابر افزای

برابر نﻴا کرسی والیت فارس ،این کامﻴابیها کافی نوور.

یافت .همچﻨﻴن رر سال 6392ش ،شﻴرا صاحب

مشکل تﻨویر شهر مانﻨد سابق رر ررﮤ نخستﻴن مشکت

فرورگاه شد ،رر سال 6390ش کارخانه برق احداث

شهر باقی ماند ،وجور تعدار کم زشکاب انجام خدما

شد و رر سال 6365ش کارخانه ریسﻨدگی و سال بعد

صحی بلدی را مشکل میکرر ،هﻨو هم وضعﻴت ار اق

کارخانه نساجی به بهرهبرراری رسﻴد و با احداث این

عمومی با وضع مﻨاسب فاصله راشت و . ...

مراکز چهرﮤ شﻴرا رگرگوب شد.

رر مﻘایسه با روراب قاجار ررآمد بلدیه رشد نمایانی

بهطور مسلم ،مﻘاما

بلدیه رر انجام اصتحا ،

کرر؛ اما قانوب وظایف گستررهای برعهدﮤ بلدیه نهاره

ابتکار چﻨدانی ا

بور که برآوررهکررب حداقلی آب مﻨابع مالی عظﻴمتری را

رستوراتی بورند که بخشﻨامهها و متحدالمالها به آنها

مﻨابع مالی،

کشور

میطلوﻴد .به توعﻴت ا افزای

یا کاه

خور نداشتﻨد بلکه چشمبهراه

ابتغ میکررند؛ اما رستورا

ابتغی و ار

فعالﻴتهای بلدیه رچار نوساب بور .بلدیه شﻴرا بهرنوال

میرار ،گسترش
حﻴطه تعهداتی را که شهرراری انجام 

ررآمد ا طریق وضع عوارض محلی بور؛ اما

رار .وظایف بلدیه (شهرراری) ریگر به اکﻴزهکررب شهر

افزای
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و احداث و تعمﻴر خﻴابابها و لها و جدولها محدور

ج .کتاب

نمیشد .شهرراری با ا بﻴنبررب سگهای ولگرر،

 .حسﻴﻨی فسائی ،مﻴر احسن ،)6328( ،فارسﻨامه

خشکاندب آبهای باتتقی که مولد شه ماالریا بور،

ناصری ،مصحح مﻨصور رستگار فسایی ،ج ،6چ،3

موار ه با فروش خورسرانﮥ رارو و همچﻨﻴن نظار

بر

اصﻨاف رر ارتﻘاء بهداشت عمومی گامهای مهمی
برراشت .بر مررهشوخانهها و کشتارگاهها نظار

تهراب :امﻴرکوﻴر.
 .خالصی ،محمدرضا ،)6322( ،ا بلدیه تا شهرراری
تاریخ

شد و

صدساله

شهرراری

ا

شﻴرا

با کشتار راکﻨدﮤ رام رر مﻨاطق مختلف مﻘابله شد.

6821تا6321خورشﻴدی ،چ ،8شﻴرا  :شهرراری

همچﻨﻴن بهمﻨظور جلوگﻴری ا انتﻘال بﻴماریهای رامی

شﻴرا .

به انساب ،رامپزشکاب رامها را ﻴ

ا کشتار معایﻨه

 .راوندی ،مرتضی ،)6312( ،تاریخ اجتماعى ایراب،
بخ  ،6ج ،9تهراب :نگاه.

میکررند .همچﻨﻴن شهرراری موفق شد چهرﮤ قدیمی
شﻴرا را که به چهار محله قدیمی با کوچهها و معابر

 .رئﻴسی ،اکور ،)6322( ،گذری بر روند تحوال
تشکﻴت

تﻨگ و خاکی محدور بور ،تاحدی تغﻴﻴر رهد.

و

شهرراری شﻴرا ا احتسابﻴه تاکﻨوب،

شﻴرا  :شهرراری شﻴرا .
 .ر مآرا ،علی ،)6383( ،جغرافﻴای نظامی ایراب :فارس،

کتابنامه

تهراب :ارت .

الف .اسناد منتشرنشده
 .اسﻨار سا ماب اسﻨار و کتابخانه ملی (ساکم)-33950 :

 .سﻴف ور فاطمی ،نصراهلل ،)6312( ،آئﻴﻨه عور ؛
خاطرا

.803-33950 ،803
 .اسﻨار کتابخانه مجلس شورای استمی (ساکم ):
.63382 ،611 ،901 ،98-69989 ،98-99029

رهواشی ،تهراب :سخن و شهاب ثاقب.
.

 .اسﻨار سا ماب اسﻨار و کتابخانه ملی واحد فارس
،02-803-63981

-63939 ،02-803-68619 ،02-803-8122 ،02
،02- 803-68619 ،02- 803-8111 ،02- 803
،901 ،98-69989 ،98-99029 .02-803-68619
98-63382 ،611
ب .اسناد منتشرشده
 .مختاری اصفهانی ،رضا ،)6329( ،اسﻨاری ا
انجمنهای بلدی ،تجار و اصﻨاف ( 6399-6389هه.
ش) ،به کوش
و ار

رضا مختاری اصفهانی .ج ،8تهراب:

فرهﻨگ و ارشار استمی.

گزند

،--------------------

(،)6310

رو گار؛ خاطراتی ا تحوال

فارس رر آستانه

جﻨگ روم جهانی مجلس چهاررهم و بحراب

(ساکمف)،02-803-63981 ،02-803-5691 :
-803-0999،02-803-6830

رکتر سﻴف ور فاطمی ،به کوش

علی

آذربایجاب  ،6385-6361تهراب :شﻴرا ه.
 .کدیور ،مﻨوچهر ،)6329( ،رفتر ایام حاج غتمحسﻴن
کدیور فسایی  ،6388-6852تهراب :کویر.
 .محووبی اررکانی ،حسﻴن ،)8531( ،تاریخ مؤسسا
تمدنی جدید رر ایراب ،ج ،8تهراب :رانشگاه تهراب.
.

،------------------مؤسسا

(،)6312

تاریخ

تمدنی جدید رر ایراب ،ج ،3تهراب:

رانشگاه تهراب.
 .مستوفی ،عوداهلل ،)6329( ،شرح ندگانی من ،ج،3
چ ،5تهراب :وار.
 .مؤلف ناشﻨاخته ،)6309( ،وضعﻴت شﻴرا که برای
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ررج رر راهﻨمای ایراب تهﻴهشده ،به کوش
محمدصارق مﻴر اابوالﻘاسمی و رکتر محمور
طاووسی ،ﻴام بهارستاب ،روره روم ،س ،9ش.69
 .نﻴلقا  ،مریم( ،تابستاب ،)6322وظایف بلدیه طهراب،
ﻴام بهارستاب ،روره روم ،ش ،9ص6995تا.6999
د .روزنامه
 .استخر ،محمدحسن بواناتی .محل نشر شﻴرا ،
مدیرمسئول معدلت6398 .ق ،ش191-99-38؛
6399ش ،ش2؛ 6395ش ،ش1؛ 6391ش ،ش61؛
6392ش ،ش.111
 .جامجم ،علﻴرضا روستائﻴاب و رهور شﻴرا ی .محل نشر
شﻴرا  ،مدیرمسئول رهور شﻴرا ی6398 .ق ،ش-69
-99-93 -31 -38-36-65؛ 6395ش ،ش661؛
6391ش ،ش.311
 .گلستاب ،ملکالمحﻘﻘﻴن تﻘوی( ،سﻴدمحمدتﻘی
گلستاب) ،محل نشر شﻴرا  ،س ،3ش.81 - 89 - 61
 .بﻴاب حﻘﻴﻘت ،حسن ریانت .محل نشر شﻴرا  ،مدیر
مسئول ح ریانت .س6399 8،ش ،ش .85-61-65
 .ارس قدیم ،مدیرمسئول محمدحسﻴن مجاهد ،محل
نشر تهراب6363 ،ش ،ش.6
 .ا ارگار ،بهاالدین حسام اره ،محل نشر شﻴرا ،
6393ش ،ش.835

