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 چکیده

افزایـی کیـ     چیزی نیست که در زنـدگی شهرنیـینی، با ـم  ـ      تنهایی آن موجودیت شهر، به
شود، بلکه سه   ظیمی از این جذبه و کی  را امکانات شهری فرا   می آورد. در جوامع  جمعیتی می

 ـا، بـه    ی امکانات شهری متمرکز نیست و مراجع مختلفی که بییـتر آن  غیرصنعتی، مرجع و تولیدکننده
کنند که این خود، تـثییر   شوند، این امکانات را ارائه می قدرت قانونی و الزاماً کانونی نیز منتهی نمی یک

گذارد و مـدیریت ایـن خـدمات و ارت ـای آن، نیازمنـد       ی خدمات می بسیار چیمگیری بر کیفیت ارائه
ر قانونی منسج  خوا ـد   ا در بست  ای متعدد و برقراری ارتباط بین آن اقدامات پیچیده و ایجاد سازمان

ی گران خدمات  شده این خود، بهای تمامبود که این خود با م گران شدن بهای خدمات خوا د شد . 
آنچه در بند یک قانون فهرست نهاد ا و مؤسسات  مومی غیردولتـی مصـو     را در پی خوا د داشت.

ی مؤسسـات  مـومی     ای وابسته بـه آن را در زمـره   ذکر شده است، شهرداری و سازمان 91/40/9131
ی  مـومی   تـرین مؤسسـه   ترین و حجـی   ی بزرگ مثابه  ا به رو، شهرداری د د و ازاین غیردولتی قرار می
گیرنـد. آنچـه در ایـن نوشـتار بـه آن       ی  مل قرار می کانات و منابع انسانی و حیطهغیردولتی، ازنظر ام

ویژه قانون شـهرداری   ی  مومی غیردولتی با قوانین، به سسه ترین مؤ ی بزرگ پرداخته خوا د شد، رابطه
 ـای ایـران کـه     ی مولـد خـدمات شـهری در شـهرداری     ی رابطـه  دیگـر، دربـاره    بارت خوا د بود. به

 ای مدیریتی و قانونی یکسانی دارند، با شرایط حاکمیتی و باالدسـتی و قـوانین و    اتفاق، سیست  هب قریب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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ضوابط مالک  مل بحم خوا ند شد که در این خصوص، دو قس  وجـود خوا ـد داشـت کـه یکـی      
 ی  مل به قانون و اجرای آن است. ما یت و کارکرد قانون و دیگری نحوه

انون شهرداری، مجلس شورای اسالمی، شـورای اسـالمی شـهر،    شهرداری، ق هجی کلیدی: واژه
 قانون تیکیالت، وظایف و انتخابات شورا ای اسالمی کیور  

 

 مقدمه .1

تمام اقدامات بیری به  ما نگی و تدوین را کار ا و وضـع ضـوابط نیـاز دارد و    

کیور مـا،   ی کار ای مربوط به شهرنیینان نیز از این اصل مستثنا نیست. در تبع، اداره به

ی امـور   ی اداره ای که درخصوص مسائل شـهری و نحـوه   ترین ضابطه ترین و اصلی مه 

 ا و نباید ا را میخص می کنـد، قـانون شـهرداری     شهری شهروندان بحم کرده و باید

 ای کیور، درحال اجراست و مالک  مـل و تعیـین    است. این قانون در تمام شهرداری

 ـای وابسـته بـه آنـان در       ـا و سـازمان   ود. شهرداریش  ا محسو  می ی  مل آن حیطه

 ای متعدد آن، اسـتناد    مراه بخینامه ای به وسعت تمام کیور، به قانون مذکور به گستره

 ای کیور و تعدد وظایف و  ی  مل شهرداری کنند و واضح و مبر ن است که نحوه می

گیـرد.   این قـانون نیـئت مـی    شده در طور مست ی ، از مواد الزام  ا، به ی فعالیت آن حیطه

ی مس یمی بین کیفیت و تنوع اقدامات شهرداری و کیفیـت قـوانین    دیگر، رابطه  بارت به

 ا را به ضـعف قـوانین    نبودن  ملکرد شهرداری مورد  مل وجود دارد. از دیرباز، م بول

ن را تحلیـل و  و آ  اند و این قانون از قوانینی بوده که بسیار از آن انت اد کـرده  ارتباط داده

 ـا و خه ـای موجـود در شـهر ای      دیگر، بسیاری از کاسـتی   بارت اند. به بررسی کرده

رو، در این نگاشته، ایـن قـانون    مختلف کیور به این قانون نسبت داده می شود؛ از مین

 ای  ی میکالت و محدودیت را تحلیل خوا ی  کرد و سعی بر آن خوا د بود که درباره

 ید اجرایی کنکاش شود.این قانون، با د

این موضوع که اجرای برخی قوانین توسط شهرداری با توجه به ناکارآمدی قوانین 

 ای مختلفی شده و بعضاً منافع شهرداری را محدود نمـوده و   وجود آمدن تن  با م به

اسـت،   ی پایـدار شـهر و درآمـد ای مسـتمر شـهرداری تـثییر منفـی گذاشـته         بر توسعه

 ای مختلف را کـارکرد   وری دستگاه لت بهرهترین   شدنی نیست. شاید بتوان مه  کتمان
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 ـا، میـکالت بـه      ا دانست؛ اما درخصوص شهرداری  ا و ضوابط مورد  مل آن قانون

قوانین این حـوزه، ماننـد قـانون شـهرداری و قـانون تیـکیالت، وظـایف و انتخابـات         

 شود. شورا ای اسالمی و انتخا  شهرداران و ضوابط اجرایی آنان مربوط می

در پی را   ای پی پینه  ا و وصله که اصالحیه 9110شتن قانونی مصو  سال شاید دا

خود بد نباشد؛ اما نکته اینجاست که  مین قانون، بعـد   خودی بر تن خود تجربه کرده، به

رسـد کـه بـا     نظر می  ای چندباره،  نوز    کارایی مدنظر را ندارد و بعید به از اصالحیه

یریت واحـد و سیسـت  مـدیریتی چـاالک داشـت.  مـین       اتکا به آن، بتوان شهری با مد

 ا شده است؛ بـه  مـین     ا و اقدامات آن نبودن قانون در شهرداری موضوع، با م شفاف

شده در مراجع قضـایی )ازجملـه    ی اول مرجع درخواست دلیل است که یکی از سه رتبه

داده شده اسـت   ای کیور اختصاص   ا و... ( به شهرداری دیوان  دالت اداری و دادگاه

 نـوان خوانـده در ایـن مراجـع حضـور       بییتر مواقع، به ی خوا ان و در مثابه  که بعضاً به

 ـای   دلیل اصالحیه یابند. برای ایبات آشفتگی این قانون،  مین بس که  نوان شود، به می

 ا و ضوابط اجرایی مختلـف، حتـی برخـی خبرگـان ح ـوقی نیـز در        نامه متعدد و آیین

گیر به اصل قوانین مؤخر و م دم و ناسخ و  ی خود، به رجوع چندباره و وقت ا استدالل

 منسوخ و  ام و خاص نیازمندند.

بـا سـایر    ی حسبیه تـاکنون، درم ایسـه    ا، از ابتدای تثسیس اداره ی شهرداری ساب ه

آمـدن مـو     وجـود  ی طوالنی این نهاد است. با بـه  ی ساب ه د نده  ا و نهاد ا، نیان ارگان

کلــی، تــثییر مــردم بــر سرنوشــت خــود،  طــور کراتیــک و مباحــم دموکراســی و بــهدمو

 ـای محلـی،     ـا بـه حکومـت    ی اولین نهادی بودند که مـدیریت آن  مثابه  ا به شهرداری

ی   نـوان اداره  ای بـه  از ایجـاد بلدیـه، اداره    ا و شورا ای محلی واگذار شد. قبـل  انجمن

ی حسـبیه شـامل دو    تسب می نامیدنـد. اداره حسبیه وجود داشت که کارمندان آن را مح

معاونت بود؛ یکی معاونـت احتسـا  و دیگـری معاونـت تنظیـف. معاونـت احتسـا         

ی  ی تنظیف تعدادی سـوور)پاکبان( تحـت امـر خـود داشـت. اداره      تعدادی نایب و اداره

ــه   ــت احتســا  آن در زمین ــر شــهر اداره مــی شــد و معاون ــر نظــر کالنت ی  حســبیه زی

ی نظمیه )که بعداً ایجاد شـد(    ای مرتبط با وظایف اداره مجرمان و نظارت ای  مجازات
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پاشـی معـابر شـهری کـه از      کرد. معاونت تنظیف نیز جمعـی سـ ا بـرای آ     فعالیت می

چهارپایان استفاده می کردند و  مچنین تعدادی سوور )پاکبان( در اختیـار داشـت. ایـن    

طه پا گرفـت، درصـدد مـنظ  نمـودن     که نهضت میرو 9821 ای  نهاد، در حواشی سال

قـانونی   91/41/9821ی امور شهری برآمد و با پیگیری سران آن نهضت در تـاریخ   اداره

ماده بود و طبق ایـن قـانون    942در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که میتمل بر 

 .کردند شد که ا ضای آن را مردم انتخا  می باید انجمنی به نام انجمن بلدیه تیکیل می

از ابتدای تثسیس بلدیه، ابهامات و ایراداتی در قوانین و ضوابط مربوط به آن وجود 

نظر ای مختلفی که بین دو طیـف و دیـدگاه، درخصـوص میـزان       الوه ا مال داشت؛ به

 ا وجود داشت، با ـم شـد کـه تـاکنون قـوانین مربـوط بـه         تسلط دولت بر شهرداری

ای را تجربـه کنـد. مطالعـه      توجـه  ای شـایان   شهرداری تغییرات متعدد و بعضاً چرخ 

ی آن کـه بـاالترین ن ـ  را در کیفیـت       ا و نهاد ای زیرمجمو ه درخصوص شهرداری

زندگی شهروندی دارند و  مچنین قوانین و ضوابط مرتبط با آن، ا میـت شـایانی دارد.   

ـ     ی برخورد با مسائل و موضو ات مبتال شناخت  لل و نحوه دی بـه شـهرداری، گـام بلن

 ای مختلـف مسـائل ح ـوقی ایـن      درخصوص رفع میکالت شهری و شناسایی حوزه

ارگان خوا د بود.  دف ایـن تح یـق شناسـایی میـکالت قـانون شـهرداری و  لـل و        

چگــونگی ایجــاد آن اســت و در ایــن م الــه ســعی خوا ــد شــد، بــه طریــق شایســته،  

لـی اسـت و در قالـب    تحلی-پیینهاد ای الزم ارائه شود. روش این پژو   نیز توصیفی

ای، اسنادی و م االت چاپ شـده و نیـریات دانیـگا ی و     گردآوری اطال ات کتابخانه

  ا درخصوص موضوع است. میاوره با کارشناسان ح وقی شهرداری

اسـت و از آن تـاریخ تـاکنون، وظـایف      9110 ـا مصـو     قانون فعلی شـهرداری 

 ـای   برداشته شده و بـه دسـتگاه   ی شهرداری بسیاری که در قوانین نخست بود، از  هده

 ای دیگر بـه شـهرداری سـورده     دیگر منت ل شده است؛  مچنین برخی وظایف دستگاه

تناو  اتفاق افتاده و از این پس نیز اتفـاق   جایی بین متولیان امور، به شده است. این جابه

 ای دوپهلـو    ا، نمونه در قوانین مرتبط با شهرداری .(941: 9118 ،پورغالم) خوا د افتاد

 ای  نامه درپی و بعضاً متعارض با متن قانون آیین شود که به صدور پی و مبهمی دیده می
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ازحـد   شود، اتکا بی   ایی که موجب ضعف قوانین می شود. از موضوع اجرایی منجر می

 است و قانون بایـد بـرای تلخـیص و جـامع و مـانع بـودن،         ای اجرایی آن نامه به آیین

 ـا شـا دی  کـه بـدون تفسـیر       بییترین تالش خود را انجام د د. گا ی دربرخی نمونه

دیگـر،    بـارت  نامه اجرایی، برداشت چندان روشنی از نص قانون موجود نیست؛ بـه  آیین

 ـایی نیـز بـا دیـدن      ز است. در نمونهبرای دریافت منظور قانون به رمل و اسطرال  نیا

رسـد   نظر می صورت مخفی با قانون در تعارض است، به ی اجرایی که به نامه دستور آیین

ی  تر نمودن مصوبه داشـته اسـت؛ ضـمن اینکـه کمیتـه      دولت سعی در تعدیل و اجرایی

 پوشی قدم برداشته است. تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در مسیر چی 

 ـای مجـری    ی دسـتگاه  نکردن با کارشناسان خبره ل این موضوع، میورتشاید دلی

 اسـت. اجـرای    نویس )چه در دولت و چـه در مجلـس( آن   قوانین در  نگام تهیه پی 

ی بـارز آن،   قانونی که بر مجری تحمیـل شـود، میخصـًا دلخـواه نخوا ـد بـود. نمونـه       

تجارت )بازرگانی سـابق(    ا و سازمان صنعت، معدن و ی شهرداری ساله اختالف چندین

 ای تاکسی تلفنی، پیک موتوری و ... است کـه در ایـن بـاره، نزدیـک      ی آژانس زمینه در

 ای صدور مختلف ابالغ شـده اسـت؛ امـا      یت یا نه بخینامه متناقض با مراجع و بازه

تـازگی   ای در پی نداشته است.  رچند کـه بـه   جز سردرگمی و ابهام برای مجریان نتیجه

 ای وضعیت را نسبتاً روشن کرد. با صدور بخینامهدولت 

به اینکه موضوع بحم، صرفاً به قوانین داخلی تکیـه دارد؛ تح ی ـات انجـام     باتوجه

ی مسـتند بررسـی    مثابـه   تواند بـه  شده در خار  از کیور، چندان قابل اتکا نیست و نمی

ی و  ـ  از نظـر   توجهی،    از نظر کیف شوند.  رچند در این خصوص، تح ی ات شایان

 ا اشاره خـوا ی    کمی، در داخل کیور انجام شده است که در اینجا به چند نمونه از آن

 کرد.

مسـائل و  «  ـا  شناسـی قـانون شـهرداری    آسـیب »تح یق آقای نادر شکری با  نوان 

کنـد و یکـی از میـکالت اساسـی      مـی  میکالت موجود در قانون شهرداری را بررسی 

ی  کند که در اندییـه  کند.  مچنین  نوان می دارنبودن آن ذکر میقانون فعلی را شهروندم

ی  ی مدنی است و در این اندییه، شهروند و جامعه مدرن، شهروند قهرمان اصلی جامعه
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ی بـین شـهرداری و     مراه یکدیگر خوا ند بود. به نظر وی، تبیین رابطـه  مدنی، پیوسته 

که در قـانون فعلـی، چنـین جایگـا ی     دارد  شهروندان نیاز است. وی  مچنین اذ ان می

 ـایی در ایـن خصـوص     وجود ندارد و حتی امید آنکه در آینده، از بستر این قانون گـام 

ی اول، بایـد بـه نوسـازی و بهسـازی      برداشته شود، بسیار ضعیف است؛ زیـرا در و لـه  

د.  ای جدید شهروندی اقدام کر سازی شرایط اجرای تئوری قوانین فعلی با دیدگاه آماده

جـای واژه   کند که در متن قوانین باید به آقای دکتر نادر شکری در تح یق خود  نوان می

ی شهروند استفاده کرد؛ ضمن اینکه ا ـداف و    ایی نظیر مردم و ا الی شهر و... از واژه

 ـا و   برنامه  ایی که از سوی شـهرداری مطـرم مـی شـود، بایـد بـا شـرایط و ظرفیـت        

 (.11: 9121ه  مخوانی و تناسب داشته باشد )شکری،  ای موجود در جامع خواست

 ا در  میکالت ح وقی شهرداری»در تح یق آقای افیین نادری و دیگران با  نوان 

 ـای بـروز میـکالت ح ـوقی بـرای شـهرداری از        تعیین حیطه« ی شهر ای ایران اداره

یـق بـا   دیدگاه قانون شهرداری و  لل ایجاد این میکالت بررسی شده اسـت. ایـن تح   

 توصیفی سعی دارد به سؤاالت زیر پاسخ د د:  -رویکرد تحلیلی

 ـا بـه کـدامیک از      ای مختلف بروز میکالت ح وقی برای شهرداری الف. حیطه

 وظایف آنان مربوط است؟

  ا چیست؟  .  لل ایجاد میکالت ح وقی شهرداری

ــی       ــدام م ــود اق ــوقی خ ــکل ح  ــل می ــرای ح ــه ب ــهرداری چگون ــد؟   . ش  کن

 (81: 9111 ،نادری)

 برخی پیینهاد ایی این تح یق به شرم زیر است:

کـردن مـرز تکـالیف و وظـایف و ح ـوق شـهرداری در م ابـل سـایر          . میخص9

 نهاد ای خدماتی شهر؛

 ـا، بـا توجـه بـه      . تغییر و تعویض و اصـالم برخـی از مفـاد قـانون شـهرداری     8

 زمان؛م تضیات 

  ای ح وقی و فر نگ مدیریتی مدیران شهر؛ . ت ویت آموزه1

 ـا در مراجـع    ای ویژه برای رسیدگی به د اوی ح ـوقی شـهرداری   . ایجاد شعبه0
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 قضایی کیور؛

 ـایی بـرای آشناسـازی بییـتر قضـات بـا قـوانین و م ـررات          کردن زمینه . فرا  1

 شهرداری؛

دیده برای اجرایی کردن مفـاد قـانون    آموزشکرده و  . استفاده از نیرو ای تحصیل1

 زا؛ تن 

 و... . 

 ـا و   شده درخصوص میـکالت قـانون شـهرداری     ای انجام که پژو   صورتی در

 ـای   شوی  بییتر آنـان بـه سـال    رفت از آن را بررسی کنی ، متوجه می را کار ای برون

 ای قبل  به سال وطشده مرب سال گذشته مربوط است و  تح ی ات انجام  اخیر و حتی پنج

دلیـل اینکـه چنـدان بـا شـرایط فعلـی        از ان ال ، بسیار انگیت شمار است؛  مچنین به

 ـا اسـتناد و تکیـه کـرد. ضـمن اینکـه در بییـتر         توان بـه آن  جامعه تناسب ندارند، نمی

 ای مرتبط با مسائل شهری نیز  موماً مطالب مـرتبط بـا موضـوع      ا و کنفرانس  مای 

گـردد؛ امـا    صورت کتابچه نیز منتیر مـی   ا، به شود و برخی نمونه رم میاین تح یق، مط

پـردازی و   پردازند و مسائل نظریه  ای اجرایی قانون می آیاری از این قبیل، بییتر به جنبه

  ا قرار دارد. ی دوم توجه آن گرایی در رتبه ایدئال

قانونگـذاری   شده در چارچو  نظری این موضوع، بییتر به مسائل تح ی ات انجام

طور  مـوم   پردازد؛ ضمن اینکه به صورت غیرمست ی  می طور مست ی  یا قانونگذاران به به

ی   ا، جز با مطالعـه   ایی وجود دارد و این کاستی اند که در قوانین ن ص و کاستی مد ی

کردن در آیار کیور ای موفق و پییرفته و الگوبرداری از  منابع مرتبط و جستجو و دقت

شود؛ ضمن اینکه باید ایـن منـابع بـا کنتـرل شـرایط و       ی جهان اول مح ق نمیکیور ا

درنظرگرفتن اقتضائات و شرایط محیطی و فر نگی، بومی شوند؛ زیـرا آنچـه کـه صـرفاً     

ای نخوا ــد داشــت. البتــه  بــرداری از کیــور ای مــذکور اســت،  یچگونــه فایــده کوــی

 نخوا د برد. جایی  بر آزمای  و خطا نیز راه به  ای مبتنی روش

مـوی   اند؛ یکی بررسی دقیق و موبـه  مح  ان به این موضوع، به دو صورت نگریسته

شهر در تفکـرات و   ی فاضله و آرمان نص قوانین و ضوابط مربوط و دیگری ایجاد مدینه
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ی آن با وضع موجود. بییتر نویسندگان و مح  انی کـه درخصـوص ایـن     سوس م ایسه

 ـا(    ا )شهرداری اند و  وامل اجرایی مست ر در دستگاه دومموضوع آیاری دارند، از نوع 

 اند. رسان، صرفاً به بررسی از نوع اول اقدام کرده  ای خدمات و ارگان

انـدازه، بـه بـازنگری و       ـا تـا چـه    در بررسی اینکه ضوابط مالک  مل شـهرداری 

ری اسـت.   ـا ضـرو   ی دقیق کارکرد ای فعلی ایـن دسـتگاه   بروزآوری نیاز دارد، مطالعه

 ـای بسـیاری دارد و  مومـاً     قانون شهرداری یکی از قوانین کیور است کـه اصـالحیه  

 ـا    ا، در کنار قـانون اصـلی و آشـکارکردن ناسـخ و منسـوخ      کردن این اصالحیه مرتب

تبـع آن، اختالفـات ح ـوقی     بر است.  مین موضوع با م سردرگمی و به ای زمان پدیده

 ای بعدی و برخی نیز توسط  ا، این قانون توسط اصالحیه  شود. در بسیاری از نمونه می

خصوص قانون تیکیالت و وظایف و انتخابـات شـورا ای     ای دیگر به موادی از قانون

 اند. اسالمی کیور لغو شده

شده در این تح یق، استفاده از بازخورد ای مجریـان قـانون و    روش تح یق استفاده

شـوند ماننـد    ت ی  از افاضات این قانون متثیر میطور مست ی  و غیرمس کسانی است که به

 ـای خـدماتی و شـهروندان و گردشـگران و... .  مچنـین از       کارکنان و مدیران ارگـان 

ی وضع ایدئال با وضع موجود و  مینطور م ایسه کارکرد و خروجـی    ای م ایسه روش

 شده است.یافته استفاده  ی تطبی ی با کیور ای توسعه قوانین مالک  مل و م ایسه

تبصره یک ماده یک، بر سر موضوع تبدیل شدن به شهر، دقی ـاً  مـان میـکلی را    

ای  مراتب دیده شده که محدوده آورد که بر سر موضوع شهرستان شدن آمده است. به می

ای دیگـر بـا شـرایطی کمتـر بـه       با داشتن شرایط به شهرستان تبدیل نیده، اما محـدوده 

کـرد تـا    نظـر مـی   ا  ، قـانون صـریح و قـاطع ا ـالم    شهرستان تبدیل شده است. ای ک

نیـده در قـانون امکـان بـروز نداشـته       بینـی  نفوذ ا و سایر مباحم پی   ا، ا مال رایزنی

 ـا، مثـل خورشـید در مـتن قـانون       دیگـر، بایـد خطـوط و حدنصـا       بـارت  باشند. به

نظـر   بـه  شدن تلخیص قانون خوا د شد؛ اما بدرخیند.  رچند این موضوع با م قربانی

از حـد   کـه تلخـیص بـی      نگارندگان ا میتی فراتر از تلخیص در آن نهفته است. چـون 

شود که این خـود    ا می العمل نامه اجرایی و دستور حد آیین  از قانون، با م تفضیل بی  



 ...  ای کیور )تلخیص با رویکرد قابلیت بررسی و تحلیل قانون شهرداری

 

78 

 آفتی شایان توجه است.

ی  ی تعیـین و تفکیـک محـدوده    طوردقیـق نحـوه   رسد اگر در ماده دو، به نظر می به

نامه یا مراجعه بـه قـوانین نیـازی     دماتی و قانونی و حری  میخص شود، دیگر به آیینخ

دلیـل ایـن اسـت کـه      رسد ذکرنکردن دقیق این موضو ات، به نظر می نیست.  مچنین به

که این ماده با تبصره یک مـاده   طوری آنان در زمان تصویب این قانون وجود نداشتند؛ به

تفــاوت دارد و  18 ســیمات کیــور مصــو  ســال چهــار قــانون تعــاریف و ضــوابط ت

  ای دیگر مانند این. نمونه

 ای اساسی و میـهود   نکردن مدیریت واحد شهری، یکی دیگر از کاستی بینی پی  

نکـردن اختیـارات الزم بـه     در این قانون است. البته شاید نظـر قانونگـذار،  بـر تفـویض    

 ن قانونگذار وجود داشـته اسـت،   شهرداری بوده است؛ اما اگر چنین منظوری نیز در ذ

تعـدیل   11ی  خصوص برخی بند ای ماده  ا و وظایف محوله، به باید کمی از مسئولیت

شود؛ زیرا انجام ایربخ  برخی از این وظـایف، بـه حمایـت قـاطع قـانونی و تفـویض       

   (11: 9114، پورمنجی) اختیارات فراتر از این مباحم در این قانون نیاز دارد

راحتـی    ـای بعـد از آن، بـه    یافتن مصادیق تعارض برخی مفاد این قانون با قـانون 

و اگر فرض را زمان تصویب قرار د ی ، قوانین دیگـر، برخـی بنـد ای     پذیر است امکان

ن ایـن قـانون وجـود دارنـد و افـراد      ولـی  نـوز در مـت    انـد؛  این قانون را ن ـض کـرده  

 کنند.  ا استناد می غیرمتخصص    به آن

طورکامـل و در   بـه  18تـا 0، از مـواد  «انتخابات انجمن شـهر »در فصل دوم با  نوان 

حـذف   00تـا 01و مـواد   09تـا  11از مواد « در تیکیل انجمن شهر»فصل سوم با  نوان 

 (21 :9110 منصور،)شده است 

دو نکته از نکاتی را که نیاز است وزارت کیور جانیـین شـورای شـهر     08ی  ماده

 ا مانند انحالل شورا و... نیز ذکـر شـود، نبـود     شود، برشمرده است و اگر سایر موضوع

 ور ایجاد نخوا د کرد.به جایگزینی وزارت کیور، خللی در ام  ر دلیل( باتوجه شورا )به

و اصـالحات   49/41/9131قـانون تیـکیالت مصـو      31ی  به اینکه، مـاده  باتوجه

 01ی   ؛ ماده(9110)منصور، اند  بند وظایف شورا ای اسالمی را برشمرده 10بعدی، طی 
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گیـرد و قانونگـذاران در    قرار مـی  31ی  طور موازی با ماده  ا، درواقع به قانون شهرداری

توانستند این ماده را از قانون شهرداری، ضمن انت ـال   تصویب قانون تیکیالت، میزمان 

، حذف کنند؛ ولی درح ی ت این اتفاق نیافتـاده اسـت. ضـمن    31ی  مفاد دلخواه به ماده

قـانون تیـکیالت، در    31ی  رغ  افـزای  وظـایف شـورا ای اسـالمی در مـاده      اینکه به

  پوشـانی و تطــابق دارد  قـانون شـهرداری  ــ    01ی  بسـیاری از مباحـم، بــا مفـاد مــاده   

کـه   قانون شهرداری، درصـورتی  01ی  براینکه، مفاد ماده  الوه .(90 :9119 ،زادهصارمی)

 ـایی کـه    تضادی با قانون تیکیالت نداشته باشد، اجراشدنی و مستند است و در نمونه

شود.  رچند کـه خبرگـان    اختالف میهود است، مطابق قانون تیکیالت اقدام می وجود

ی  موم بـه قـوانین،    اند؛ ولی مراجعه این امر و ح وقدانان بر ت دم و تثخر قوانین واقف

کنـد و  زینـه و وقـت بسـیاری از طـرفین صـرف        شبهه و برداشت نادرست ایجاد مـی 

ت دی  شـده بـه مراجـع قضـایی مسـت ی  یـا         ای بسا، بسیاری از دادخواست کند. چه می

طوریکه، بعد از میکالت تفسـیری   غیرمست ی ، از ندانستن قوانین نیئت گرفته است؛ به

خصوص در ح ـوق ایـران،    و معنایی قوانین، پیچیده و دشواربودن ایبات ا تبار قوانین به

و  یـت تبصـره   بنـد  10ترین دالیل جهل به قانون است. قانونگذار  ترین و اصلی از مه 

قانون تیکیالت وضع کرده اسـت و  یچگونـه اظهـارنظری درخصـوص      31ی  در ماده

دلیـل   کند که آیا ابطال گردد و یا اب ا و... .  رچندکـه بـه   قانون شهرداری نمی 01ی  ماده

 ای اختالف، مالک، قانون مؤخر  تعدد و تنوع این معضل در قانونگذاری ایران در نمونه

بـودن   اینکه بعضاً  ام و خـاص   الوه کنند؛ به گونه  مل می مواقع، بدیناست و در بییتر 

 قانون نیز باید میخص شود.

شدن مطلب، وظایف شـورا ا در قـانون شـهرداری و قـانون      برای پر یز از طوالنی

 کنی . تیکیالت را م ایسه نمی

 قـانون تیـکیالت بـا جزییـات     21ی  وضوم در مـاده  قانون شهرداری، به01ی  ماده

 بییتر تکرار شده است.

جلسـات و مصـوبات    طبق قانون تیکیالت، شورا موظف به ابالغ و ارسال صورت

توانـد درصـورت تیـخیص اینکـه      خود به وزارت کیـور اسـت و وزارت کیـور مـی    
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مصوبات مغایر با قوانین و م ررات کیور است یا خار  از حدود وظـایف و اختیـارات   

قـانون   01تـا 03اوصـاف، مـواد    ایـن  شورا ا الم کنـد؛ بـا  شورا، مراتب را برای اطالع به 

شـدن قـانون    شهرداری بدون اینکه ابطال شود،  مالً قابل استناد نیست و با ـم حجـی   

 است.  شهرداری شده

تفصیل در قانون تیکیالت توضیح داده شـده   قانون شهرداری، به 11تا14مفاد مواد 

ف وجود قـانون بـدون قابلیـت اجرایـی،     است. این مواد،  مالً قابل استناد نیست و صر

کننـد،    جز افزای  حج  قوانین و  مچنین اشتباه  مـوم کـه بـه قـوانین مراجعـه مـی       به

 ای نخوا د داشت. نتیجه

، حق اطالع از سازمان تفصیلی پیینهادی شهرداری بـه وزارت کیـور را   10ی ماده

شورا ا خوا ان تصویب رو بسیاری، از  شود؛ از مین برای شورای اسالمی شهر قائل می

شده در این ماده فراتر اسـت و   شوند که از مجوزداده سازمان تفصیلی در صحن شورا می

 رسد این ماده باید با شفافیت و صراحت بییتر تصحیح شود. نظر می رو به ازاین

ایـن   11ی  برانگیزترین مواد قانون شهرداری در طول ادوار مختلـف، مـاده   از بحم

تنـاو  متـثیر از شـرایط حـاک  بـر       یار تعدیل شده است. این ماده، بهقانون است که بس

 ا، وظایفی به شـهرداری اضـافه شـده و     کیور، تغییر کرده است و بعضاً در برخی زمینه

 ای دیگر وظایفی از دوش شهرداری برداشته شده است.  ماننـد بییـتر مـواد     در زمینه

 ـا،   طورمثال، در بعضی زمینه نیاز دارد. بهقانون شهرداری، این ماده نیز به بازنگری کلی 

انـد و متـولی آن     هـده گرفتـه    ـا در سـطح شـهر ا بـه     وظایفی را که درواقع شهرداری

 ای اجرایی دیگـر را   شوند، ذکر نکرده است و بعضاً برخی وظایف دستگاه محسو  می

مـاده،   در قالب وظایف شهرداری برشمرده است.  رچندکه ایجاد تغییرات مثبت در این

سـادگی   گیری و مالحظـات سـطوم ملـی، بـه      لت ا مال نظرات مراکز متعدد تصمی  به

 پذیر نخوا د بود. امکان

ی طنـز دارنـد؛    ی کنونی، اندکی جنبـه   ا نیز در دوره قانون شهرداری 13و  11مواد 

 نوان شده که شهرداری حق دادن تعهد برای تهیه و توزیع آ   11ی  اول اینکه در ماده

ی قانونی شهر را ندارد و  نوان  برق و سایر تثسیسات شهرداری در خار  از محدودهو 
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ی قانونی ممنوع اسـت و صـرفاً دادن    نکرده که برق و آبرسانی و... به خار  از محدوده

توانست راحت و سلیس ذکر کنـد شـهرداری تعهـدی     تعهد را ممنوع نکرده است و می

 رحـال،   ی قانونی شهر ندارد. به ر خار  از محدودهبرای تهیه و توزیع برق و آ  و... د

به قرائن سایر مواد این قانون کامالً میخص است؛ ولیکن با  بـارتی   منظور م نن باتوجه

گیرد. ضمن اینکه توجه  که در این ماده ذکر شده، در راستای م صود قانونگذار قرار نمی

و آ  ملی ولی توزیع آن در قسـمتی    ا قبل، با استدالل اینکه تهیه برق داشته باشید سال

محلی است و با لطف و مرحمت قانونگذاران وقت!! برای جـداکردن واحـد ای آ  و   

 ی دولت اقدام کردند.  ای آ  و برق در بدنه ی شهرداری و ایجاد شرکت برق از بدنه

پردازد. با بررسی قوانینی کـه   فصل  فت  قانون نیز به م ررات استخدامی و مالی می

اجرایی   ترین دستگاه رسی  که بزرگ اند، به این نتیجه می  ای مختلفی ک  مل دستگاهمال

شـود، شـهرداری    کیور که بدون قوانین و ضوابط استخدامی و مـالی منسـج  اداره مـی   

طورمسـت ی ، بـه شـرایط اسـتخدامی      است. کل مواد قانونی )در قانون شهرداری( که بـه 

اسـت کـه پـنج مـاده از آن نیـز حـذف شـده اسـت.          ا می پردازد،  فت ماده  شهرداری

و قـانون   19/41/9101 رچندکه قوانین مختلف نظیر قانون استخدام کیـوری مصـو    

 ـا را نیـز    ، شـهرداری 91/41/9134نظام  ما نگ پرداخـت کارمنـدان دولـت مصـو      

شدت نیاز به وجود قـانون اداری و اسـتخدامی منسـج  و بـروز و      پوش  می د ند، به

ی  شود. در نهایت شگفتی، نماینـدگان مجلـس در مـاده     ا احساس می رداریمختص شه

 ا از شمول ایـن قـانون    قانون مدیریت خدمات کیوری، برای استثناکردن شهرداری993

کننده و  مچنـین   ی تدوین توجهی مجمو ه بی براینکه،  اند که این اتفاق،  الوه اقدام کرده

ی ایـن   کننده رساند، بییتر تدا ی  ا را می هرداریی قوانین به ش کننده ی تصویب مجمو ه

دنبال اح اق ح ـوق    ا، در سراسر کیور، به ی  ظی  شهرداری موضوع است که مجمو ه

 دارند. خود نیستند و در این زمینه، بسیار بسیار منفعالنه قدم برمی

، ی منـابع انسـانی   دلیـل نبـود قـوانین کارآمـد در زمینـه       ایی کـه بـه   یکی از ارگان

 ـا بـه    با ادارات دیگـر میـکالت بییـتری دارد، شـهرداری اسـت. شـهرداری       درم ایسه

انـداز   ریزی منسج  منابع انسـانی در سـطح ملـی کـه در چـارچو  اسـناد چیـ         برنامه
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ــاده ــوع وضــعیت اســتخدامی در    پی ــارده ن ــد. وجــود چه ســازی شــده باشــد، نیازمندن

ی و نظارت ملی بـرای منـابع انسـانی    ریز ی نبود برنامه د نده  ای کیور، نیان شهرداری

دنبـال   تنوع نوع استخدام، قطعاً با تبعیض و بـه . (948 :9129،محمدی)  است. شهرداری

انـد    ا شرکتی آن نارضایتی پرسنل  مراه خوا د بود. نزدیک به نیمی از پرسنل شهرداری

سـر   ی طوالنی اییان، در وضعیت بالتکلیفـی بـه    ا و ساب ه یاز به خدمات آنرغ  ن که به

 ا که بییـتر بـا آزمـون اسـتخدامی و طـی مراحـل        برند. کارکنان قراردادی شهرداری می

اند، بعد از گذشتن بی  از ده تا پانزده سال، تاکنون تبدیل   ا شده گزین  وارد شهرداری

قطـاران خـود، در    بـا  ـ    ت و پیمـانی نیـز درم ایسـه   اند و حتی کارمندان یاب وضع نیده

 ـا،   انـد. ضـمن اینکـه، جـذ  در شـهرداری       ای دولتی از بسیاری مزایا محروم دستگاه

کند و صرفاً زمـانی جـذ      موماً تا صرف قسمت ا ظمی از بودجه جاری ادامه پیدا می

نیـاز   محدود می شـود کـه مسـائل ا تبـاری ایجـاد شـود. در  نگـام جـذ  کمتـر، بـه          

شـود و مسـائل دیگـر در     شـده توجـه مـی    ی شهرداری به خدمات افراد جذ  مجمو ه

 از حدِ نیاز دخیل است. جذ ِ بی 

کـرار   اسـت، بـه    در مجمو ه قوانین و م رراتی که در چند سال اخیـر وضـع شـده   

 ـای کیـور، کارمنـدان دولـت محسـو        شود براینکـه کارکنـان شـهرداری    میا ده می

بینـی    ا از بسـیاری مزایـای پـی     تثکید شده است و با مین توجیه، آن شوند، بسیار نمی

 ـا جـزو    اند. ضمن اینکه مبر ن است کارمنـدان شـهرداری   شده در قوانین محروم شده

کـردن   شوند؛ اما تکرار مکرر آن در قوانین جدید و محروم کارمندان دولت محسو  نمی

کیـی از   اف بر قیر  ظـی  و زحمـت  نو ی با م تبعیض و اجح آنان از برخی مزایا، به

تـوان گفـت  ملکـرد     شود؛ قیری که با استناد به چند تح یق دانیگا ی، مـی  جامعه می

با کارمندان دولت دارند. طبیعتاً با افزای  ح وق و  سا ات مفید اداری بییتری درم ایسه

کـه   ی دولـت نخوا ـد بـود     ا، مسئولیت و بـار مـالی بـر  هـده      ای آن مزایا و دریافتی

 نگران این موضوع نیز  ستند!تصویب کنندگان قوانین 

ی پییـنهادد نده و موضـع قـوانین و م ـررات، چنـدان       رویکرد کنـونی مجمو ـه  

ی  شدنی نیست و این معضل، باید با دو روش حل شود؛ اول اینکه، با تصحیح ماده دفاع
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ـ   قانون مدیریت خدمات کیوری، شهرداری993 انون قـرار   ای کیور زیرپوش  ایـن ق

ای  شـده  و دوم اینکه، قوانین اداری و استخدامی منسـج  و مبسـوط و کارشناسـی    گیرند

ی پرسـنلی   نامـه   ا وضع و ابالغ شـود. ضـمن اینکـه تنهـا آیـین      برای کارکنان شهرداری

 91/42/9129مصـو   «  ـا  ی استخدامی کارکنان شـهرداری  نامه آیین»شهرداری با  نوان 

 ملغی شده و قابلیت اجرایی ندارد و  یچ جایگزینی نیز برای آن تدوین نیده است. نیز

قانون شهرداری، به بحم امور مالی شهرداری می پـردازد کـه در    21 تا 11از مواد 

یدن آنان بر وفق ضـوابط جدیـد در سـایر قـوانین اقـدام      رغ  ابطال ن به ا،  برخی زمینه

 شود. می

ی صد این قانون است که بار ـا اصـالم    قانون شهرداری، مادهترین مواد  از چالیی

 ایی از آن حذف یا بـه آن اضـافه شـده اسـت؛ ضـمن اینکـه  رازچنـدگا ی،         و تبصره

 ایی از دولت یا مجلس برای اصالم مجدد آن به گوش رسیده و سوس خـاموش   زمزمه

 ای شهر ای  و کوچه ا  طور ادامه دارد. با گیتی در خیابان می شود و این تناو   مین

 شوی .  ای موفق جهانی، متوجه ناکارآمدی این ماده می ی آن با نمونه ایران و م ایسه

شاید اگر تصور را بر این موضع قرار د ی  کـه از تفکـر ایـدئال فاصـله بگیـری  و      

کمی از این نارسایی قانون قابـل تحمـل تـر    ی  شاید یم تضیات جامعه خود را لحاظ نما

نـدرت   ایـن حـال در جـوامعی کـه شـهر ایی بـا کیفیـت مطلـو  دارنـد، بـه           . باباشد

 ـا و متعلـق بـه     رسان شهری زیرنظـر آن   ای خدمت بینید که دستگاه  ایی می شهرداری

  ا نباشد. آن

ای نیـز بـه     ا، تعدد مراکز باالسری است که تـا انـدازه   معضل دیگر قانون شهرداری

ورا ای اسالمی کیور مربـوط اسـت. بـه ایـن     قانون تیکیالت و وظایف و انتخابات ش

ی شخصیتی ح وقی غیردولتـی و مـافوق    مثابه ی ارتباط شورای اسالمی به شرم که نحوه

ی دولتـی نظـارتی فرمانـداری و پـس از آن اسـتانداری       بالفصل شهرداری، با مجمو ـه 

یکی به مـیخ و  تر  دیگر و  امیانه  بارت درستی تبیین نیده است؛ به  نوان ناظر  الیه به به

قـانون تیـکیالت، وظـایف و انتخابـات شـورا ای      21ی  یکی به نعل خورده است. ماده

 کنـد  بـه تثییـد دسـتگاه نظـارتی مـی      اسالمی کیور تصـمیمات شـورای شـهر را منـوط    
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آید کـه شـورای اسـالمی شـهر      که  مالً این برداشت پی  میطوری به (؛9110)منصور، 

ارد، مگر با مواف ت دستگاه نظارتی. البته وجـود قـوانین   گیری ند گونه تصمی  قدرت  یچ

ی مجازی منسج  بـرای متمرکزکـردن ایـن     بسیار گسترده و بعضاً متناقض و نبود سامانه

 ـا و    ای اجرایی و دسـتورالعمل  نامه قوانین و تعدد و خاص و  ام و تثخر و ت دم آیین

اصطکاک بسـیاری در ایـن زمینـه     ای نظارتی،  اطال ی برخی شورا ا و دستگاه بعضاً بی

تـر آن اسـت کـه قـانون      وجود آورده و انرژی فراوانی صـرف کـرده اسـت. مطلـو      به

وجـو در   گیری کند و راه را برای تفسـیر بـه ر ی و جسـت    صراحت و شفافیت موضع به

منظور ایبات اد ـای خـود    قوانین و م ررات برای یافتن تبصره، ماده، ردیف یا  بارتی به

رای ایبات تکثر قوانین م ررات،  مین کـافی اسـت کـه  نـوان گـردد برخـی از       بببندد. 

ت ریـب بـی  از     ای نظارتی شورا ا به  ای ضروری شورا ا و دستگاه نامه قوانین و آیین

طورمست ی  یا غیرمست ی  با شهرداری در ارتباط بوده می باشد.  سیصد نمونه  نوان که به

 ـا و    ـای ح ـوقی، ر ی    ـا، میـورت    ـا، استفسـاریه   یه ـا، بایـد اصـالح    به این نمونه

  ای دیوان را نیز اضافه کرد. رویه وحدت

 ـایی   ی ایـن قـوانین، حـداقل  بـارت یـا تبصـره یـا مـاده         دیگر در کلیـه   بارت به

درخصوص شهرداری وجود دارد که نیاز است یک  ضو شورا یا دستگاه نظـارتی از آن  

ی ایـن   ی مستند به آن  مل کند؛ بنابراین تسلط به  مهگیر مطلع باشد و در زمان تصمی 

 ـای متفـاوت از قـوانین     تبع آن قطعاً باید برداشت قوانین، کاری بسیار میکل است و به

 بینی کرد. مربوطه را پی 

 ـا مربـوط بـه شـهرداری اسـت، بعضـاً ابزار ـای         ی تخلفاتی که کنترل آن درزمینه

 ایی که چنین تمهیـدی توسـط    است و در قسمتبینی نیده  چندان قوی در قانون پی 

نیافتن مـدیریت واحـد شـهری و اسـت رار مـدیریت       دلیل تح ق قانون ذکر شده است، به

ای در سطح شهر، درواقع امکان اجرای مؤیر آن وجود نداشته است کـه نمـود آن    جزیره

 وسـاز غیرمجـاز و سـدمعبر و    طور محسوس، در کنترل تخلفات ساختمانی و سـاخت  به

شـود.   ای اجرایی در سطح شهر، میـا ده مـی    ای  مرانی توسط دستگاه اجرای پروژه

 ای بسیار دیگـری نیـز وجـود دارد کـه در      دیگر، نمونه  بارت به  .(30: 9123)پیوندی، 
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کـردن ایـن    خالصهدلیل تالشی که در  ی اصلی این نوشتار ذکر شده است؛ ولی به نسخه

اسـتناد    ای کیور، به وجود، برخی شهرداری م اله وجود داشت، حذف شده است. بااین

ی خـدمات   اند با تالش مضا ف در ارائـه   مین قانون که میکالت زیادی دارد، توانسته

 به شهروندان،  ملکرد مناسبی از خود نیان د ند.

 

 گیری نتیجه .2

ی لـزوم   د نـده   ای انجام شده در چندسـال اخیـر، نیـان    بییتر تح ی ات و بررسی

 ـای    ـا میـترک بـوده، ضـعف      ا بوده است و آنچه در بییتر آن تغییر قانون شهرداری

شـود.  رچنـد در برخـی شـرایط و برخـی       مختلفی است که متوجه قـانون مـذکور مـی   

شود؛ اما  جوار میا ده می  ای    موقعیت با ی نسبتاً موف ی درم ایسه   ا، نمونه شهرداری

 ـای تحـول سـریع اسـت و بییـتر       نکـردن ایـن قـانون بـا برنامـه      برایند کلی،  مرا ی

ــی ــر آن     بررس ــوص تغیی ــهرداری، درخص ــررات ش ــوابط و م  ــوانین و ض ــدگان ق  کنن

  ی تطبی ی متون قانونی نیز تناسب کمی بـین قـانون مـورد  مـل     . در م ایسهاند  یده  

شـود. البتـه    ی خدمات شهری  دیده می  ای ایران با کیور ای پییتاز در زمینه رداریشه

وجود خوا د آمد، تالش  احتمال زیاد به معضلی که در تدوین قانون جدید شهرداری، به

مراجع مختلف تثییرگذار برای گنجاندن مباحم مدنظر خـود در قـانون جدیـد اسـت و     

تحرکـی و   کیور برخوا د گیت کـه از موضـع کـ     ای  البته این موضوع، به شهرداری

 ای دیگران خار  شوند و در کار ـای مربـوط بـه خـود      قیدوشرط تصمی  پذیرفتن بی

 ـا و    ـای کیـور، بایـد بـا تیـکیل اتحادیـه       فعاالنه میـارکت کننـد. حتـی شـهرداری    

نویس قانون جدیـد   ی پی  نو ی  مل کنند که تهیه  ای مختلف و تخصصی به دبیرخانه

 ا واگذار شود. موضوع دیگر، صرف تغییر و وضع قانون جدید نیست؛ بلکـه در    آن به

دیگـر، تغییـر     بـارت   ا در متن قانون جدید است؛ به  ا و مطالبات شهرداری درخواست

تر، میورت کردن با مجریـان    ای کارشناسی و از مه مه  بینی و بحم قانون اگر با واقع

  ا ایجاد نخوا د کرد. وضعیت شهرداری  مراه نباشد، تغییر چندانی در

ی شـهرداری مـدنظر قـرار      رحال تجمیع مسائلی که باید در تدوین قانون آینـده  به
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 شود: گیرد به شرم زیر ارائه می

 ـای   رغـ  الـزام قـانونی برنامـه     ی شهری، بـه  تثکیدنکردن بر مدیریت یکوارچه 

 ساله سوم و چهارم توسعه کیور؛ پنج

 ا و نبود تعامل سازنده بـین آنـان    اری با برخی از دستگاهارتباط وظایف شهرد 

  ای آبفا، مخابرات، برق، گاز و... ؛ مانند شرکت

  ی صـد،    زینه و سریع برخی مواد قـانونی ماننـد مـاده    نبود ضمانت اجرایی ک

 و... ؛ 11ی  ماده81، بند 33ی  ماده

 بـا   درم ایسـه بودن سطح و منزلت شهرداری در کیـور ای جهـان سـوم،     پایین

 کیور ای جهان اول؛

 ا؛ تاکیدنکردن بر درآمد پایدار شهرداری  

 ا که درطول اجـرای دسـتورات دولتـی بـه وجـود       میکالتی متعدد شهرداری 

 آیند؛ می

  ا به الکترونیکـی شـدن )بـه خصـوص در شـهر ای       نداشتن شهرداری گرای 

 ی سنتی؛ی انسان کوچک( بنا به دالیل مختلف ازجمله ا تبار و سرمایه

 ی اداری و مالی؛ نبود قوانین و م ررات کارآمد در حیطه 

 ی کارشناسی بومی شهرداری و برگزیدن نظارت  نکردن برای ت ویت بدنه تالش

 گری؛ جای تصدی به

 ا؛ تثییر بسیار زیاد اقتصاد ملی بر درآمد شهرداری  

 فروش تراک ، پارکینگ و... ؛ 

 کمیسیون ماده صد؛  ا به گرفتن جرای  تمایل شدید شهرداری 

 با کارکنـان و مـدیران    بودن دریافتی کارکنان و مدیران شهرداری درم ایسه پایین

  ا؛ سایر دستگاه

 ـای   بـودن زیرسـاخت    ا در شورا ا بدون آماده تصویب برخی ضوابط و طرم 

 ا تباری و ساختاری؛

 ـا محلـی     ا ملی و اختصـاص آن  موقع  وارضی که وصول آن نکردن به توزیع 
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 ست؛ا

 ـا ابـالغ    موقع ا تبارات دولتی که در قالب برخـی از پـروژه   نیافتن به تخصیص 

 شوند؛ می

 ا؛ جانبه بر شهرداری میل دولت به تسلط  مه  

   خصـوص در شـهر ای    ای )بـه  ای،  یـیره   ـای قـومی، طایفـه    وجود گـرای

فت تبع آن شهرداری که با م  درر کوچک( و بعضاً سیاسی و... در مجمو ه شورا و به

 شوند؛ منابع می

 تعدد مراکز باالسری؛ 

 ـا بـا دیـد     تبع آن در شهرداری. بییتر پـروژه  نبود دید بلندمدت در شورا و به 

شوند و تغییر شورا که خود موجب تغییـر بدنـه مـدیریتی     چهار ساله طراحی و اجرا می

 د د؛  ای بودجه ای را تغییر می  ا و ردیف  ا و استراتژی شود، اولویت شهرداری می

 بودن بی  از شصت درصد د ـاوی شـهرداری در مراجـع قضـایی، بـه       مربوط

 ا  حدود پنج یا ش  ماده از قانون شهرداری. در صورت اصالم و ایجاد شفافیت در آن

 ـای کنترلـی، تعـداد      ـای بازدارنـده و دیگـر مکـانیزم      ـا و ا ـرم   و یا ایجـاد ضـمانت  

 شدت کا   می یابد؛  ای مذکور به پرونده

 ـای  یجـانی     ا و برخی چارچو  نیده آسیب وقفه، شدید و کانالیزه انت ال بی 

انـداز و   ی مغایر با اسناد چی  غیرکارشناسی و م طعی و دستورات و مصوبات چندسویه

 ا داف بلندمدت از مراجع باالسری به شهرداری؛

  ی خـدمات شـهری. ایـن     یافتـه در زمینـه   بروز مو  ت لید از کیور ای توسـعه

کل کــه احتمــال بــروز آن وجــود دارد، با ــم در    ایــد و نظــرات خاصــی در  میــ

ی مـا متناسـب نیسـت و     نویس قانون جدید خوا د شد که با شرایط فعلـی جامعـه   پی 

رو خوا ی  بـود. البتـه     ا روبه  ا با کارکرد ای منفی آن درصورت بومی نکردن این آیت 

  ا نیست. لگو ای موفق آن ا و ا نکردن از تجربه معنای استفاده این به
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