ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮوﻧﺪی
ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﮭﺮ و ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷـﮭﺮ ﺑﮫ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺪن ھﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﮭﺮ ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻨﮭﺮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ دﺟﻠﮫ و ﻓﺮات ﺑﮫ
ﭼﮭﺎر ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ.
آﻧﮕـﺎه ﮐﮫ اﻧﺴـﺎن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﻮﺟﻮد آورد و ﺳـﭙﺲ ﺑﮫ ﺳـﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  :اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی  ،رواج داد و ﺳـﺘﺪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ
ﻋﻠﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪات  ،اﺧﺘﺮاع ﺧﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ اداری  ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺷﮭﺮ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺸﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷـﮭﺮ و ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ در اﯾﺮان ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه  ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را در اﯾﺮان ﺑﮫ
 3دوره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
دوره اول  :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷـﮭﺮ ھﺎ و رﺷﺪ آرام ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﮫ از ﺷﮑﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺎدھﺎ ﺷﺮوع و در زﻣﺎن
ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
دوره دوم :ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﮭﺮ ﺷﺎﻣﻞ دوره ﺑﻌﺪاز اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﻮک اﻟﻄﻮاﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ رواج اﺳﻼم در اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ؛ از اﯾﻦ
دوره آﺛﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
دوره ﺳﻮم :ﮐﮫ ﺑﺎ آﻏﺰ ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯿﮭﺎی اﻧﻘﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ ھﻤﺮاه ﺑﻮد  ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺷـﮭﺮ ﻧﺸـﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﻼن ﺷـﮭﺮھﺎی ﺑﺰرگ در
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت رواج ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر را ﺑﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﺷﮭﺮداری
ﺷﮭﺮی ﺑﻮدن  /ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﮭﺮداری
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر  ،ﻣﻮﺳـﺴﮫ ای ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دارای اﺳـﺘﻘﻼل و ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮭﺮ و ﻧﻈﺎرت دوﻟﺖ از طﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداری آﻣﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﮐﮫ دارای وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﮭﺮی ﺑﻮدن
ﺷﮭﺮداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻣﻼﮐﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﺷﮭﺮ داده ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .داﺷﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻦ  ،ﺳﯿﻤﺎی ﺷﮭﺮی  ،رواﺑﻂ ﺷﮭﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرھﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن
ﺷﮭﺮداری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ﺷـﮭﺮ  ،ﻣﺪﯾﺮان آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼـﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اداره اﻣﻮر ﺷـﮭﺮ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﭙﺮده اﻧﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷـﮭﺮداری ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن را ﺑﺮ
ﻋﮭﺪه دارد.

آﻣﻮزش ﺷﮭﺮوﻧﺪی
ﺷﮭﺮھﺎ ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ اﺳﮑﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮی اﻧﺪ و اﺻﻮﻻ " ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﮭﺮی و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮدارﯾﮭﺎ در ﺷﮭﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ  ،ﺑﺮای رﻓﺎه ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﮭﺮھﺎ ) ﺷﮭﺮوﻧﺪان ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ  ،ﻗﺎﻧﻮن ) ﺷﻮراھﺎی اﺳـﻼﻣﯽ ﺷـﮭﺮ ( اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷـﮭﺮدارﯾﮭﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷـﺘﮫ و در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎی ﺷﮭﺮی ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﮭﺮی
ﺷﮭﺮوﻧـﺪان در ﻗﺒﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﺷـﮭﺮی ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴـﯿﺎری از آﻧﮭﺎ آﻣﻮزش ﺑﺼـﺮی اﺳﺖ .ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ در ﺣﻮزه ﺷـﮭﺮ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارﻧﺪ و در ﻗﺒﺎل اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وظﺎﯾﻒ از ﭼﮫ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣـﺪﯾﺮان ﺷـﮭﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﭼﮫ وظﺎﯾﻔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﭼﮫ وظﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ  .در ﺷـﮭﺮھﺎی ﮐﺸﻮر ﻣﺎ  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷـﮭﺮ ﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻧﺸﺪه ،
ﻣﻄﻠﺒﺎت ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺗﻌﺮﯾﻒ روﺷﻨﯽ از ﺷﮭﺮ  ،ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﮭﺮی  ،ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ  ،ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﮭﺎ  ،آﻣﻮزش اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ  ،ﻧﻘﻄﮫ ای ﮐﮫ در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﯾﻢ و ﻧﻘﻄﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ  ،اراﺋﮫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .راﺳﺘﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﭼﮫ ﻣﻮاردی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ؟
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﭼﮫ ﻧﮭﺎد ﯾﺎ ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﺷﮭﺮوﻧﺪی را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ  ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزش ﺷﮭﺮوﻧﺪی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.

آﻣﻮزش ﺷـﮭﺮوﻧﺪی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺷـﮭﺮوﻧﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﺣﻘﻮق ﺷـﮭﺮوﻧﺪی  ،ﺷـﮭﺮوﻧﺪ و ﻣﺮدم  ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  ،ﺷﮭﺮ ﺷﺎداب  ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ  ،زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﮭﺮ  ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﮭﺮی ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض و
اﯾﻤﻨﯽ  ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺷﮭﺮی  ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻏﯿﺮه را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .
ھﺮ ﭼﻨﺪ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ھﺰﯾﻨﮫ ای را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ آﻣﻮزش ﺷـﮭﺮوﻧﺪان ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ھﺰﯾﻨﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷـﮭﺮوﻧﺪان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷـﮭﺮی آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺷـﮭﺮ وارد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﺷﮭﺮوﻧﺪی در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداری  ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » در وظﺎﯾﻒ ﺷﮭﺮداری « ذﯾﻞ ﻣﺎده  55وظﺎﯾﻒ ﺷﮭﺮداری را در  28ﻣﺎده ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮭﺮوﻧﺪ و ﺷﮭﺮداری
ﺷﮭﺮوﻧﺪی
وظﺎﯾﻒ
 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎ و ﻋﻮارض ﺷﮭﺮداری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﮭﺮوﻧﺪی اطﺎﻋﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮭﺮداری اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﮭﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﺎ...ﺣﻘﻮق
 ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﺮاﺑﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮭﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﮭﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از اﯾﻤﻨﯽ ﺷﮭﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﮭﺮی دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ و ﺷﮭﺮیﺷﮭﺮداری
وظﺎﯾﻒ
 اھﻤﯿﺖ دادن ﺑﮫ ﻧﮕﺮش ﺷﮭﺮوﻧﺪی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی آﻣﻮزش ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮوﻧﺪی آﻣﻮزش ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮیﺣﻘﻮق
 ﭘﺬﯾﺮﯾﺶ ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮوﻧﺪی و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻋﻮارض ﺷﮭﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺷﮭﺮی -ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﮭﺮداری

 -اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﮭﺮوﻧﺪان
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