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 بسمه تعالي 

 :مقدمه

دسترسی به آن از طریق    رود که به شمار می   هر دولتی ها و اهداف  ترین اولویت مهم   جمله   از   توسعه پایدار   پیشرفت و   دستیابی به امروزه  

در سطح    ها ها و و ظایف دولت ها، فعالیت اما با توجه به گستردگی برنامه باشد.  پذیر می امکان خوب و اثربخش  ریزی و ارائه حکمرانی  برنامه 

از    مدیریت کالن کشور دارد، حل مشکالت و  که اتفاقًا نقشی تعیین کننده در    در سطوح خرد و محلی بسیاری از امور  ، پرداختن به  کالن 

حل مشکالت یکی از  های محلی در  گیری از مشارکت از نهاد دولت و بهره   ها خارج است و به همین دلیل، تمرکززدایی عهده دولت 

تا    100فصل هفتم قانون اساسی که اصول    ایران، در  رود.  ها به شمار می ارتقاء کیفیت حکمرانی دولت ها در  مؤثرترین روش ترین و  اصلی 

تا با ایجاد نظام    قرار داده است تمرکززدایی از مدیریت کالن کشور  شوراهای اسالمی شهر و روستا را متولی اصلی  گیرد،  را در برمی   106

راهکارها و    ای، های محلی و منطقه ها، مشکالت و ظرفیت درک درست از نارسایی ضمن  بتوان  شورایی مشارکت در اداره امور کشور،  

گیری  و تصمیم   به کار گرفت ر سطح خرد و کالن  کشور د   های هر منطقه را در رفع موانع و مشکالت های عملیاتی متناسب با ظرفیت برنامه 

شوراهای  دوره    5ساله    22عملکرد عمر  با این حال، بررسی  .  افزایش داد نیز  و نظارت دقیق و مؤثر در راستای احقاق حقوق شهروندی را  

در قانون    در راستای پیشبرد اهداف کالن کشور   وظایف و اهدافی نهاد مدنی    هرچند برای این   دهد اسالمی شهر و روستا در کشور نشان می 

فاصله قابل  نقش مؤثر در رفع مشکالت و پیشبرد توسعه پایدار  اما تا رسیدن به جایگاه مطلوب  و ایفای    اساسی در نظر گرفته شده است، 

گری دولت  ضرورت کاهش تصدی سو و  المی شهر و روستا در اداره کشور از یک نظر به اهمیت نقش و جایگاه شوراهای اس .  توجهی دارد 

ضمن  و حل مشکالت کشور از سوی دیگر، این نوشتار در آستانه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا،  در اداره امور 

ادآور  در پیشبرد امور شهری و روستایی ی تبیین اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا، برخی وظایف و کارکردهای این نهاد اجتماعی را  

 شود. می 
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 تبیین نقش و اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا (1
 

 اهمیت و برکات شورا از منظر دین مبین اسالم
  

 روایت  

  ی فکر از هم   ی برخوردار   ، و در اصوطالح   اسوت آوردن عسول ناب از کندو گرفته شوده   رون ی ب   ی »شوارالعسولب به معنا   و   از شوار   شوورا مشوورت و  

  ن ی تر و محکم   شوه ی اند   ن ی بهتر   ی مشواوره موجب رهنمون شودن به سوو   را ی ز   ؛ اصولح اسوت   انتخاب   ی خردمندان برا   ی تخصوصو   ی در کارها و را 

در مکتب اسوالم و احکام الهی    1. دارد ی درپ نیز  ا  ر   ی ر ی جبران ناپذ   ی ها اسوت که گاه شوکسوت   یی و خودرا   ی نظر و دور ماندن از خودپسوند 

. از این منظر مقوله شوورا و  کننده دارند و بدون سولطه یکی بر دیگری، در تعیین سورنوشوت خویش نقش تعیین   جامعه برابرند افراد    همه 

  ی ها ه ی از دسوتورات و توصو   ی ک ی ی و اجتماع   ی و مشوورت در امور فرد   ی همفکر .  گنجد در چهارچوب نظریه حاکمیت مردم می مشوورت  

سوت.  شوده ا   ان ی ب   ی مشوورت، آثار و برکات   ی شوده و برا   ه ی به آن توصو   ز ی ن   ی اسوالم   ات ی قرآن و روا   ات ی آ   در و    اسوالم اسوت   ی و اجتماع   ی اخالق 

  دادن   اهمیت   2بود. به خصوو  در زمان جن     ، سویره و سونت پیامبر بزرو و عظیم الشوان اسوالم نیز اجرای اصول مشواوره در امور مختلف 

بلکه  هاى اسواسوز زندگز خود قرار دهند،  برنامه   و آن را جز   این مهم بود تا   به مسولمانان  نه تنها برای توجه    مشوورت آن حضورت به اصول  

و احادیثی در    اقوال سووایر ائمه معصووومین نیز  ) (،  عالوه بر پیامبر جامعه و امت اسووالمی بود.    نیروى فکر و اندیشووه در   درصوودد پرورش 

  نه بر   باشود و   ی بر مدار حق و راسوت   ی م ی تصوم شوورا باید    یی نها   م ی تصوم . بر مبنای نگرش اسوالمی،  اند خصوو  مشوورت و شوورا بیان نموده 

 خودخواهانه.   ی ها اساس احساسات و خواسته 

 مستندات 

در اسوالم همین ب   شوور و مشوورت  در اهمیت    اسوت. ای قابل اجرا در مدیریت سویاسوی جامعه اسوالمی پذیرفته شوده  شوورا به عنوان شویوه 

»مشوورتب به    نیز به این مهم اشواره دارد.   3عمران سووره آل 159آیه  . همچنین  نامگذاری شوده اسوت ب  شووری » ای در قرآن به نام  که سووره 

ترین مسوائلز اسوت که اسوالم آن را با دقوت و اهمیوت خاصووز مطرح  ویژه در امور اجتماعز و آنچه به سورنوشوت جامعه مربوا اسوت، از مهم 

در امور عمومز مسولمانان که جنبه  پیامبر اکرم) (  اى دارد.  مز و تاریخ پیشووایان بزرو اسوالم جایگاه ویژه و در منابع اسوال اسوت  کرده  

توان  ی داد، و مخصووصوا براى ر ى افراد صواحب نظر ارزش خاصوز قائل بود. چنانکه م   اجراى قوانین الهز داشوت، جلسوه مشواوره تشوکیل مز 

:  ند ی فرما ی شوورا م   ت یودر باره اهم   . نبی مکرم اسوالم یشوبرد اهداف اسوالمز همین موضووو بود ( در پ   گفت، یکز از عوامل موفقیت پیامبر) 

هنگامز که زمامداران شوما نیکان شوما باشوند، و توانگران شوما سوخاوتمندان، و کارهایتان به مشوورت انجام گیرد، در این موقع روى زمین  » 

و در کارها مشوورت نکنید، در این    شوند افراد بخیل با   ، شوما، و ثروتمندان   هاِیتان بد ولز هرگاه زمامداران   ، از زیر زمین براى شوما بهتر اسوت 

 اند. رو در اسالم مشورت را باب رحمت، مفتاح و برکت نامیده از این   4؛ ب صورت زیرزمین از روى آن براى شما بهتر است 

 

 
 دانشنامه حوزوی ویکی فقه، شورا در اسالم  .1

مدینه خندقی حفر گردد در آستانه جن  خندق به دستور پیامبر گرامی »شورای دفاوب تشکیل شد که در آن بنا به پیشنهاد سلمان فارسی قرار شد که دور شهر  برای مثال    .  2

 هم این نظر را پذیرفتند. ) (برامتا جلوی تهاجم دشمن گرفته شود و پی

،  مْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَز اللوهِ إِنَّ اللوهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی األَفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللوهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ    -  3

شدند. پ  آنها را ببخش و برای آنها آمرزش بطلب!  [ نرم )و مهربان( شدی! و اگر خشن و سنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده میبه )برکت( رحمت الهی، در برابر آنان ]= مردم

 .ها، با آنان مشورت کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکالن را دوست داردو در کار

 1395/ 8/ 13،جایگاه مشورت و شورا در اسالم پایگاه اطالو رسانی آیت اهلل مکارم شیرازی، .4
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 1برکات مشورت از دیدگاه اسالم  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1391/ 9/ 11، رانیا یاسالم یجمهور یون اساسو قان ثیبر قرآن ،حد هیشورا در اسالم با تک سیاست تحلیلی،  .1

ز آن که ا»: می فرماید( ع)شود؛ امام علیموجب رشد و آگاهی مشورت کننده نسبت به موضوع مورد مشاوره می-1
.«خرد دیگران بهره جست، درست را از خطا باز شناخت

.های مادی و معنوی کمتر و در زمان کوتاه تر امکان پذیر خواهد بودحل مشکالت با هزینه-2

جز هیچ قومی مشورت نکرد،»: در این باره فرمود( ص)کسب مهارت های جدید و شیوه به کارگیری آن؛ پیامبر-3
.«آن که به بهترین امور هدایت شد

تباه جلوگیری از گمراهی و شکست؛ کسی که از نظرات و افکار دیگران بهره گیرد، موارد و مکان های  لغزش و اش-4
.را می شناسد، به حقیقت دست یافته و رستگار می شود

ایجاد مسؤلیت پذیری در تمامی آحاد مردم درباره حل مشکالت اجتماعی-5
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شوراها ؛ پارلمان شهری  

 

 

بر اساس    توان گام بلند دیگری برای سپردن اداره امور کشور به مردم ارزیابی کرد. گیری شوراهای شهر و روستا را می شکل      

  و سایر امور رفاهی   ،آموزشی فرهنگی ،  ، بهداشتی ، عمرانی ، اقتصادی اجتماعی   های قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه   100اصل 

  نام   به  شورایی   با نظارت   ، شهر، شهرستان یا استان امور هر روستا، بخش   ، اداره محلی  مقتضیات   به   با توجه  مردم   همکاری   از طریق 

چنین اختیاری در    . کنند می   انتخاب   محل   همان   را مردم   آن   اعضای   گیرد که می   صورت   یا استان   ، شهر، شهرستان ، بخش ده   شورای 

گذاری و نیز نظارت  قانون اساسی، شوراها را به عنوان پارلمان شهری مورد توجه قرار داده است. پارلمان در هر کشوری وظیفه قانون 

های  ین امر در نظام ها را بر عهده دارند، البته ا ها ریل گذاری حرکت دولت ها را بر عهده دارند. در واقع پارلمان بر فعالیت دولت 

رسد  های تبدیل شوراها به پارلمان شهری کم نیست. اما به نظر می تر است. اما در کشور ما ظرفیت پارلمانی مانند بریتانیا پررن  

گیرد. به طور مثال  گاهی اوقات تقسیم کار میان پارلمان کشوری و پارلمان شهری به نفع  منتخبان ملت در پارلمان ملی شکل می 

ها را  بخشی از درآمدهای شهرداری بر ارزش افزوده    ات ی و مال   ها ی شهردار   نه ی و هز   دار ی درآمد پا   حه ی ال   2  در قالب     و دولت مجل 

ها مانند عوارض ساخت و ساز و تراکم؛ گردش مالی بسیاری از شهرها  کاهش دادند. البته نگاهی به دیگر منابع درآمدی شهرداری 

اکنون نیز اختیارات شوراها چه در تعیین مقررات اداره شهر و اساسنامه  دهد. عالوه بر آن، هم نشان می را با ارقام بسیار باالیی  

های تابعه شهرداری و چه در انتخاب شهردار بسیار است. ضمن اینکه نظارت همه جانبه بر کار شهرداران و اختیار برکناری  شرکت 

  ئت ی ه   ، ی پارلمان شهر   قت ی در حق دهد.  یندگان پارلمان شهری را نیز نشان می وسیله شوراهای شهر؛ قدرت نظارتی نما شهرداران به 

گیری از تجارب چند  البته این به معنی تقلیل پارلمان شهری به شورای شهرداری نیست و باید با بهره اما    . است   ی شهردار   ره ی مد 

فراتر رفتن از شوراهای شهرداری به پارلمان؛ همه جانبه   برای  با افزایش  شهری گام دوره شوراها  های بیشتری برداشته شود و 

پارلمان    عنوان ه ر ب وجود شوراهای شه ها به شرایط محلی و ناحیه گرایی در اداره امور کشور؛ توجه بیشتری شود.  اختیارات شهرداری 

شود  ی این شوراها می نه تنها موجب افزایش کارآمد دارند    درکنار شهرداران و در حوزه مدیریت شهری   نیز   مشورتی   شهری که نقش 

نقش شوراها و  . یابد های قانونی و حقوقی در خصو  شوراها و مدیریت شهری نیز کاهش می های ناشی از تضاد و تعارض بلکه تنش 

گیری برای شهرها جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری و دستیابی به اهداف حقوق شهروندان  جایگاه شوراهای شهر در تصمیم 

های مرتبط با حوزه شهری جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری و رضایت شهروندان  ر نتیجه شوراها نیاز به تخصص بسیار باالست د 

تواند تضمین کننده ورود افراد متخصص شهری و کارآمد  مشارکت مردم و حضور حداکثری مردم در انتخابات شوراها می   . دارند 

دست افراد متخصص شهری که با الفبای شهرسازی آشنا هستند سپرده  ه د ب های سیاسی باشد، مدیریت شهری بای بدور از گرایش 

های سیاسی و نابودی شهرها توسط افراد غیر متخصص نیازمند انتخاب درست مردم در  جلوگیری از بازی   شود در نتیجه جهت 

تا بتوانند تحولی در    که تخصص شهری داشته باشند است  پارلمان شهری شایسته افرادی    جایگاه .  هستیم  انتخابات پارلمان شهری 

شود که مسائل و مشکالت  شورای شهر نباید سیاسی اداره شوند، سیاسی شدن شوراها باعث می   . بحث مدیریت شهری ایجاد کنند 

ای شهر به سمتی پیش رود که افراد شایسته با  به هر حال اگر روند آرا در انتخابات شوراه   . دست فراموشی سپرده شود ه شهری ب 

تر  مسلما با ارتقای سواد انتخاباتی مردم و نظارت دقیق   . آینده بیشتر امیدوار بود   توان به تخصص شهری وارد شوراها شوند قطعًا می 

ه الگوی تراز پارلمان شهری  های سالمت و کارآمدی و هویت اسالمی انقالبی شوراها را برای رسیدن ب بر کار شوراها و ارتقای شاخصه 

 . یاری خواهد کرد 
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 کالن  تیریاز مد  ییتا تمرکززدا یمشارکت محل   از؛ شوراها 

 
 

که با توجه به وظایف آنها یعنی توسعه،    ترین نهادهاست ترین و مردمیاز جمله دموکراتیک   و روستا  شهر   ی اسالم  یشوراها

آن باعث افزایش کارآیی    بسیار ملموس و مهم است. به همین دلیل کارآمدیتوده مردم    آنها برای  عمران و آبادانی، عملکرد 

  گوناگون   هایجنبه  و  ابعاد  از  کشور  در  ایتحول تازه  فعالیت شوراها، نماد و بیانگر  آغاز گردد.  نظام جمهوری اسالمی ایران می 

  ورود  ها،جاییجابه.  است  گیریصمیم د به درون سیستم تجدی   نیروهای  ورود  ریزی،برنامه  توسعه،  هایعرصه  در  جمله  از

  تشکیل.  شودمی  کشور  در   مثبت   هیجان   و  شور   ایجاد   موجب...    و  ای منطقه  و   محلی  ریزیبرنامه  ساختار   به  جوان  نیروهای

داد که  نشان  را درآورد و  اج  مرحلهبه    را   ایران   اسالمی   جمهوری  نظام   جمهوریت   ارکان  مهمترین  از   یکی   اسالمی   شوراهای

به  مسئولیتواگذاری  توانایی  نظام   دارا میمردم  ها  زمانی  ، باشدرا  مدیریت  مشکالت  انبوه  کهو  دشواری،  با  را  و    شهرها 

نماید.  هم  فرا  را  مردمی  هایظرفیت  از  استفاده  زمینه  تواندمی  هااز مسئولیتبخشی  واگذاری  است  نموده  مواجه    پیچیدگی

جهت    ابراینبن در  کاهشمردمی  جویانه  مشارکتروحیه  تقویت  شوراها  انتقالدولت  تصدی    و  و    ردمی مهای  خواستهو 

 اهمیت دارد.تمرکززدایی 

و    شده  کاستهدولت  بدنه  از حجمکه    استبر این  سعی  توسعه  در حال    کشورهایو همچنین  یافته  توسعه    کشورهای  در

بنابراین    .استدولت  بدنه    کشور تورم  از مشکالت  یکی  واگذار نمایند؛ چونغیر دولتی  های  ها و سازمانانجمنرا به  اموری  

پیدا  نیز کاهش دولت  گریگردد و تصدیواگذار می مدنی نهادهای بهدولتی از مدیریت بخشی  المیاسشوراهای با اجرای 

کردن مردم ساالری، فراهم کردن امکانات،   نه یتوان گفت نقش شوراهای اسالمی در تمرکززدایی، نهادکند. بنابراین میمی

های مختلف حیات خود با آنها  دوره  درظام سیاسی ممکن است  ن  هرکه    های گوناگونیگویی به نیازها، حل بحرانپاسخ 

کند. واگذاری بعضی از اختیارات  روبرو شود، قابل انکار نیست. شوراها کمک بسیار موثری به عدم تمرکز سیاسی و اداری می 

بستری مناسب برای توسعه  کند و از این راه ها را فراهم میای، زمینه بروز استعدادها و خالقیتبه متوولیان محلی و منطقه

 متوازن و همگون ایجاد خواهد شد.
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ی اسی در مشارکت س ین ی آفر تا نقش یمحل  یهامشارکت تی؛ از تقو شوراها   
 

   

 

در مجل     .شودیم  بیتصو  یاصل ششم قانون اساس   مردم در  یرا  هفکر اداره کشور با اتکا ب  ی؛انقالب اسالم   ی روزیپ  با

  یاداره کشور بود و نگرش بعد  یشوراها برا  ی حداقل  گاهینگرش معتقد به جا  کی   ؛داشت  دو نگاه وجود  ی قانون اساس  یبررس

طالقان  یبزرگان  .کردیم   تیاداره کشور حما  یبرا  شورا  یحداکثر  گاهیاز جا مرحوم  نگاه    ی بهشت  دیو شه  یمثل  طرفدار 

  اسالم  مشورت و نه شورا در  گاه یبه جا ی طرفداران نگاه حداقل .دانستندی بودند و آن را با روح انقالب سازگارتر م ی حداکثر

شورا   هیبه آ یطرفداران نگاه حداکثر .ردیگی م می که تصم امام است و) ( امبر یپ  نیا ،از مشورت که بعد کردندی استناد م

  ی شورا معتقد بودند که جمهور  یحداکثر  گاهیطرفداران جا  .کردندیم   استناد) (  امبر یپ  رهیو س  نهمیب  یو امرهم شورا

آرا  یاسالم پ  یبا  نها  .کندیم  دا یمردم معنا  اداره کشور تصو  ینگاه حداکثر  ت یدر  به عنوان سازوکار مهم    ب یبه شوراها 

  ی شورا  ین یب  شیپ   یحتو مجل  خبرگان و    یاسالم  یبلکه مجل  شورا  روستاشهر و    ی البته نه فقط شوراها  .شودیم

  در  68  سال    یعمل با بازنگر  نگاه بود که البته در   ن یا  جهی نت  ز ین  ما ی و صداوس  هییاداره شدن قوه قضا  یی شورا  کارخانه و 

  ییشورا  ی هازوکارسا  یو حرکت به سمت تمرکز احساس شد و برخ  یی شورا  ی نهادها  یبرخ  ل یضرورت تعد  یقانون اساس 

آن است    تیواقع  .افتیامکان عمل    ی اصل مهم قانون اساس  ن یشهر و روستا ا  ی با انتخابات شوراها  77محدود شد و از سال  

زم  در   ی ساز مشارکت جد  نه یکه شوراها  محل   مردم  امور  در    .هستند  یاداره  فرهن  مشارکت  بسط  باعث  نهاد شوراها 

  یمثل مجل  شورا  ی قدرتمند  یی شورا  یسرنوشت نهادها  انتخابات مردم   یوقت   .شودیم  ی ریگ  می سطح تصم  نیترنییپا

توسعه همه    شوراها ضامن   . نمود دارد  شتریگسترش فرهن  مشارکت ب  ی اثربخش  کند ی م  ن ییتع   زیو خبرگان را ن  یاسالم

روستاست که راه    و  شهردر    ی امنطقه  و  یمحل  قیو عال  التی چرا که با توجه به مالحظات و تما  .و متوازن است  داریجانبه پا

  یو آگاه  ی شبکه اطالو رسان  ن یبزرگتر  نی. شوراها به جز اشودیم  دا یهمان منطقه پ   ندگان ی نما  ی حل مشکالت با همفکر

چون    ی مردم  ی نهادها  شوراها هستند که درکنار  نیقدرتمند ا  ی در نبود سازوکار حزب  .هم هستند  در سراسر کشور  یبخش

  یهاوندیو پ   ق یشوراها با توجه به عال  . دهندیقرار م   تیتعامل مردم با حاکم   لهیمردم را وس   نندگا ی اعماق کشور نما  در   جیبس

و    هستند   ا به شوراهاومردم در مباحث و مسائل مرب  داریو پا   می خود ضامن جلب مشارکت دا  ندگان ی مردم با نما  ک ینزد

  هایهمشهر  ها ویاو هم محله  شان یو خو  کیهمفکران نزدمشاوران و    از  ی تمندرشورا متصل به شبکه قد  یاعضا  عمال خود

  ی ها را منتف مناطق مختلف متشکل از استان  جادیو ا  زم یبه گسترش فدرال  ازهاین  یشوراها برخ  یقدرت گرفتن منطق  .هستند

اداره    یبرا  یریگ می ملت قدرت تصم  خود   یبا را  ییو روستا  ی شهر  یهاپارلمان  نکهیشورامحور و ا  یِ ساالرمردم  .کندیم

شوراها در    گریاثر د   .است  اثرگذار  اریبس  ی اسالم  ی بسط قدرت و نفوذ نظام جمهور  و روستا را داشته باشند در  رامور شه

ب  یمشارکت مردم  شیافزا برقرار  یخصو  در روستاها متجل ه که  به  به عالوه    .است  تیامن   دیثبات و تول  یاست کمک 

  یبرا  ی عرصه شوراها تجربه ارزشمند  .امور است  اداره حضور جوانان و بانوان در    یبرا  یشوراها عرصه جلب مشارکت جد

و آدانش    میجمع عظ  با تجربهلیتحص  موختگان  تقو  توانندیاست که م  یاکردگان  به  و   ینوآور  تیبا حضور در شوراها 

  ت یدر ترب  ایپو  یروند  رد  تا  ، کمک کنند  زین  شیتجارب خو  یه و به ارتقا در اداره شهرها و روستاها کمک کرد  تیخالق 

افزایش اعتماد و سرمایه  .  فراهم شود  یمهم حکومت   یو نهادها  مصادر  گرید  شوراها در  ندگانی ساز ورود نما  نهی زم  ننخبگا

نمایندگان برای جلب همکاری و توجه مردم  اجتماعی میان نهادهای دموکراتیک و جامعه بومی موجبات افزایش انگیزه در  
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  و جوان نخبگان  از  زیادی طیف منزلت و  موقعیت ارتقای و  شدن  شناخته  برای ایعرصه به  شدن تبدیل با  شوراها. شودمی

اسالمی  به طور خالصه گفت شوراهای    توانیم  . رساندمی   یاری  حکومت  و   آنان   میان  اعتماد   افزایش  به  شده،  شناخته  کمتر 

 داشته است:   کارکردهای متعددی به شرح زیر  ،بسط مشارکت مردمهایی در عالوه بر قابلیت  شهر و روستا تاکنون

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

شوراها عاملی برای گسترش و تعمیق مشارکت و اعتماد سیاسی مردم

شوراها نهادی مهم برای توسعه و ارتقای مدیریت شهری و روستایی

کمك  به  کاهش  تصدی  دولت  و تمرکززدایی

های  محلی  و تقویت دولت محلیاستفاده  از ظرفیت 

تقویت  همبستگی  اجتماعی 

شوراها کانونی برای تربیت نخبگان سیاسی کشور

ترویج حقوق شهروندی

شوراها فرصت مناسب برای مشارکت زنان
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 شوراها و مدیریت واحد شهری 

 روایت  

به  یشورا  نهادها  یک ی  عنوانشهر  پر  ،یشهر  تیریمد  یاز  اداره  یرنگنقش  عطفو    داردشهرها    در    ت یریمد  در   ینقطه 

از سوی  جانبه امور شهر  منتخب شهروندان بوده اداره همه  ندگانی متشکل از نما  ینهاد مدن  نیدر واقع ااست.    یمشارکت

  ی مشکالت و موانع در جهت همسوساز  ییتواند با شناسایم   نیعالوه بر ا  کند.یو نظارت م   تیمسئول را هدا  یها سازمان

  ی آلودگ   ک،ی تراف   ت،یچون مهاجرت، کاهش امن  یامشکالت عمده  ردارد.مشکالت قدم ب  نیرفع ا  یها براهمه نهادها و ارگان

  نیچن   بر معضالت اداره شهرها افزوده است. در  گر،یاز مسائل د  یاری و بس  حمل و نقل عمومی   فاضالب،  هوا، مسکن، آب و

است.   ب  دشوار و ناموفق  ی کار  ،نظرگرفتن نقش مشارکت مردم  بدون در  یشهر  یزیرو برنامه  یشهر  تیریمد  یطیشرا

ها در  یگذاراستیس  ینظارت و اجرا  ،یزیربرنامه  ،یریگم یتصم  ندیفرآدر  هستند که    ییهاسازمان   جمله  شهر از  یشوراها

  کند.یفراهم م   یرا در امور شهر  مردمحضور و مشارکت    نهی زم  قیطر  نیکنند و از ایم  تی فعال  ی او منطقه  یسطوح محل

  ج یتان 1.شان استخود یافراد برا ی مشارکت یزیربه باال و برنامه نییاز پا یشهر تیریمد یتجل  ییو روستا یشهر یشوراها

  2  .دارد  یتوسعه شهر یهاعملکرد شهرداران و برنامه ی شهر در بهبود و ارتقا  یمثبت شورا ریمتعدد نشان از تاث  قات ی تحق 

 مستندات

پ اسالم  ی روزیبا  خم  ران،یا  ی انقالب  تشک  یحکم   یط   1358  بهشتی ارد  9در  )ره(  ین یامام  و    ی شورا  ل یفرمان  انقالب 

  یقانون اساس  نیتدو  یمجل  خبرگان برا  نیاول  لیتشک   با  آن را صادر کردند.  ییاجرا  نامهنیآئ  هیو ته  یاسالم  یشوراها

از ارکان نظام    ی کی به عنوان    ی اسالم   یموضوو شوراها  ی و ششم قانون اساس  کصدی  ی ال  کصدمی اصل ششم، هفتم و اصول  

مردم جهت اداره امور    ن یهزارنفر از منتخب  200،  1378  بهشتی روز نهم ارد  در   . دش  ت یمطرح و تثب  رانیا  ی اسالم  یجمهور

   شدند. ده یروستا برگز ا یشهر  ی اسالم یبه عنوان عضو شورا یهزار حوزه انتخابات40کشور در   یاهاشهرها و روست 

  لیدخ   رانیا  ی اسالم  یقانون برنامه چهارم توسعه جمهور  95بند ح ماده  در  و    3قانون شوراها،   71ماده    5بند  همچنین  

، مشارکت  یدانسته و بر لزوم توانمندساز  ی ضرور یامر  را   در شهر ی محل یها انجمن  ل یکردن و مشارکت شهروندان و تشک

 4شده است.   د ی تاک   ی جوامع محل   از سوی   ازها ی ن   ص ی و تشخ   ی ده 

که نمایندگانش از طرف  )   می شهر می، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسال طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسال 

های شهرداری باید با هماهنگی  گیری ها و تصمیم گذاشته شده است. همه برنامه   )باشند شهردار می ه  د کنن   اند و تعیین مردم انتخاب شده 

های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،  منظور پیشبرد برنامه   و نظارت این شوراها انجام پذیرد. طبق قانون، شورای شهر به 

 شود رت بر امور شهر تشکیل می آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظا 

 . گذارد شورا از طریق سه فعالیت انتخاب شهردار، تصویب برخی از امور شهرداری و نظارت بر امور شهرداری، بر مدیریت شهری تأثیر می 

 
 یمل  شی هما  نیدرکالنشهرها، نخستی  ومشارکت شهروند  یستمیس  یشهر  تیریضرورت مد  نییتب(،  1390.  )یمیحق  پناه، ببراز،کر  عقوب،ی  زگار،یآ، اکبر، پره  پانته  ،یابوذر  .  1

 .رانیآرمانشهر ا
 94/ 12/ 24ی، دومین کنفران  بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری و شهرسازی، شهر تیریعملکرد مد یشهر تهران بر ارتقا  یاسالم ینقش شورا یابیارز.  2
  دارینشرد ،یومقررات مربوا به شهرو شهردار نی . قوان1385 ، ری. منصور، جهانگ   3
 1383کشور، مهر  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد  ران،یا یاسالم ی. قانون برنامه چهارم توسعه جمهور 4
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  ی از مشکالت و کمبودها  یو آگاه  ی شهر و روستاها است. بررس  یبرا  یزیرشوراها انتخاب شهردار و برنامه  فهی وظ  نیترمهم

  یشنهادهایها و پطرح  و ارائه  یانتخاب  ۀحوز  یامور رفاه   ریو سا  یبهداشت   ،یعمران  ،یاقتصاد  ،یآموزش  ،یفرهنگ  ،یاجتماع 

 1اعضا است. نیا فیوظا گریمنطقه از د ییاجرا نبه مسئوال یاصالح

،  ی، مشارکت محلی، خودگردانییاز جمله تمرکززدا  ی ادیز  می مفاه  یشهر  ت یریاز ارکان مد  ی ک یعنوان  شهر به  یهاشورا

  ،یشهر  ت یریمد  نه یها در زماز کشور  ی اریدر بس   دارد.  ه را در خود نهفت  ی محل  ییو خود اتکا  ی توسعه محل  ، یمحل  تیمشروع

  ی شهردار، شوراها مسئول نظارت بر نحوه عملکرد شهردار و شهردار نییشهر در راس امور قرار دارند و پ  از تع یهاشورا

 2و نظارت شوراهاست. ها یشهردار تیمسئول  طهی در ح یشهر یزیربرنامه ندیکل فرآ نیبنابراهستند، 

 3وظایف مدیریت شهریبرخی 

 
آن    حال .  کندیقلمداد م   یوجود دارد آن را محدود به نظارت بر عملکرد شهردار   رانیشهر در ا  ی که از شورا  ی عموم  تصور

توسعه    ، یشهر اعم از گسترش کالبد  ک ی مسائل مربوا به    ه یو شامل کل  ی فراتر از امور شهردار  ی شهر  تیریکه مسئله مد

 . شودیموارد مربوا به شهر م ریو سا یحیو تفر ی سبز، امکانات رفاه یفضا

 4ی شهر تیری مد بهبود و  ی کپارچگی  ،ی هماهنگ جاد یدر انقش شوراها 

 

 
 99/ 12/ 20هاژه،  یلیتحل یخبر گاه یشهر و روستاها، پا یانتخابات شورا یو برگزار لیتشک خچهیارت . 1
 2/00/ 1ما،یصداو س یخبرگزار ،یشهر کپارچهی تیریها در مدشورا ینینقش آفر.  2
شهر  نورآباد لرستان،   ی،مطالعه مورد  یمطلوب شهر یتریشهر در مد یشورا گاه یجا ی(، بررس1393)نیمحمد ام دینور بخش، س ن،یمحمد حس ،یستار تا،یآز ،یرجب . 3

 .سمشهد مقد  ،یشهر اسالم یها بر مؤلفه دیبا تأک یشهر تیریو مد یزیررنامهب یکنفران  مل نیششممجموعه مقاالت 
 94 زییپا، 22شماره  6دوره  ،یشهر یزیرپژوهش و برنامه هیشوراها در مدیریت شهری، نشربررسی و تحلیل عملکرد و دیگران،  ,سعید پور امان . 4

مدیریت زمین 
شهری

مدیریت محیط 
زیست شهری

ارتقای رشد 
اقتصادی 

مدیریت خدمات و 
زیرساخت های 

شهری

برنامه ریزی 
استراتژیك 

تثبیت 

رشد اقتصادی

توسعه عدالت 

اجتماعی

افزایش 
مشارکت 
شهروندان

ثبات سیاسی

افزایش 
رضایتمندی 

شهروندان

احساس تعلق به 
شهر

توسعه حقوق 
شهروندی 
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 شوراهای اسالمی شهر و روستا و مدیریت شهری و روستایی (2
 

 از منظر قانون   اران ی انتخاب شهرداران و ده   شهر و روستا در   ی اسالم   ی شوراها   ی دها ی و نبا   دها ی با 
 

 روایت 

ب انتخاب شوهرداران بر عهده  تشوکیالت، وظایف و انتخاب شووراهای اسوالمی کشوور و انتخاب شوهرداران » قانون    71ماده  موجب به   

تشوکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شووراهای اسوالمی روسوتا  » اجرایی    نامه ن یی آ  موجب به شووراهای اسوالمی شوهر و همچنین  

شوورای اسوالمی روسوتا اسوت. بر این اسواس یکی از وظایف مهم شوورای اسوالمی شوهر و روسوتا    بر عهده ب  و نحوه انتخاب دهیار 

- هنجار سویاسوی   دهنده شوکل که   طلبد ی م انتخاب شوهردار و دهیار اسوت. انتخاب شوهردار و دهیار رعایت بایدها و نبایدهایی را 

س مصوالح اجتماعی جوامع شوهری و روسوتایی، شرایط  بر اسوا   تواند ی م این هنجارها    منشوأ اجتماعی انتخاب شوهردار و دهیار اسوت. 

ی شوهردار و دهیار منتخب شوورای شوهر یا روسوتا باید نسوبت به  طورکل به جامعه، تخصوص فردی و سوایر شورایط تعیین شوود. 

و نقاا    ها ت ی ظرف ی  ر ی کارگ به   واسوطه به شورایط موجود و نقاا ضوعف و قوت شوهر یا روسوتای خود شوناخت کافی داشوته باشود تا 

شواخص انتخاب دهیار و شوهردار توسوط شووراهای اسوالمی قانون    ن ی تر ی الزام و    ن ی تر ی اسواسو قوت به رفع معضوالت همت گمارد.  

 ی قانونی انتخاب شهردار و دهیار مرور خواهد شد. دها ی دونبا ی با است. بر همین اساس  

 ی قانونی دهاینبابایدها و  

و    تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران»شورای اسالمی شهر یا روستا طبق قانون  -1

دهیارانب مصوب مجل  شورای اسالمی موظف است فردی را برای تصدی سمت شهردار یا دهیار انتخاب کند که شرایط  

  دولت   ئتیهپیشنهاد وزارت کشور به تصویب    که بنا به  دهیار(بشهردار )اجرایی شرایط احراز تصدی سمت    نامهنییآ»

احراز   نامهنییآ  بر  بنااشاره شده است.    حاًیتصراین قانون مصوب مجل     71رسیده است را احراز کند. این شرا در ماده  

و نبایدهای قانونی انتخاب شهردار و دهیار از سوی شورای    دها یبا  دهندهلیتشک ی الزم که  ها یژگیوتصدی این دو جایگاه،  

وظایف شورای    یکی از 71ماده    موجببهمبسوا آمده است. همچنین    صورت بههستند در ادامه    اسالمی شهر و روستا 

  انتخاب شهردار است که موارد زیر در این انتخاب باید لحاظ شود. اسالمی شهر

 سالانتخاب شهردار برای مدت چهار  

   .شهردار واجد شرایط اقدام نماید   شورای اسالمی شهر موظف است بالفاصله پ  از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب   -   1  تبصره   

   .عضو شورای شهر باشد  زمانهمتواند  شهردار نمی  - 2 تبصره

بنا به پیشونهاد شوورای شوهر و   نصوب شوهرداران در شوهرها با جمعیت بیشوتر از دویسوت هزار نفر و مراکز اسوتان  -  3 تبصوره

قانون تشوکیالت، وظایف و )  .گیردحکم اسوتاندار صوورت می به پیشونهاد شوورای شوهر و شوهرها ریسواحکم وزیر کشوور و در  

 (1400انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران،  

 اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار  نامهنییآ دهیگز .1

 :به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند  توانیکسانی را م  -3ماده  

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -الف

 حداقل سی سال سن تمام  -ب
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 زمان صلح برای مردانیا داشتن معافیت دائم در  م خدمت وظیفه عمومی )دوره ضرورت(انجا  -پ

 اعالم اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی  -ت

 نداشتن محکومیت کیفری مؤثر  -ث

 ان گردان و دخانیاتوعدم اعتیاد به مواد مخدر و ر  -ج

 :حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر  -چ

 .شهرهای تا ده هزار نفر جمعیت  یهایسال سابقه کارشناسی در شهردارسه سال سابقه مدیریت پایه یا پنج   -1

 .هزار نفرشهرهای با جمعیت ده هزار تا پنجاه  یهایپنج سال سابقه مدیریت پایه برای شهردار  -2

 .هزار تا دویست هزار نفرشهرهای با جمعیت پنجاه ی هایپنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهردار -3

 .شهرهای با جمعیت دویست هزار تا پانصد هزار نفر  یهایسابقه مدیریت میانی برای شهردارهفت سال  -4

 .نفر ونیلی مک ی شهرهای با جمعیت پانصد هزار تا  یهاینه سال سابقه مدیریت میانی برای شهردار -5

 .نفر ونیلیمک ی شهرهای با جمعیت بیش از  ی هاینه سال سابقه مدیریت ارشد برای شهردار -6

 .شودیتحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین م  یهامدارک و رشته -1تبصره 

موضوو این ماده در    ازیبه ازای هر مقطع تحصیلی باالتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت موردن  -2تبصره  

 .شودیزمان مربوا به سابقه اجرایی کاسته مشهرداری، یک سال از مدت

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی    در موارد استثناء انتخاب شهردار از میان افراد  -3تبصره  

 .شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تأیید وزیر کشور بالمانع است  ی هایصرفاً برای شهردار

 579095مصوبه شماره   مندرج در  ی هاتیری، سطوح مدنامهنییپایه، میانی و ارشد در این آ  منظور از مدیریت   - 4تبصره  

 .باشدیشورای عالی اداری م  1/4/1395مورخ 

در معامالت    رعایت احکام موضوو الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجل  و کارمندان دولت   - 4ماده  

و    -1373مصوب  -و اصالحات بعدی آن و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل    -1337مصوب  -دولتی و کشوری  

 .، الزامی است شوند ی اصالحات بعدی آن، برای کسانی که به سمت شهردار منصوب م

 .را به عهده بگیرد، داشته باشد  تصدی آن  خواهد ی بدهی قطعی معوق نسبت به شهرداری که م   گونه چ یشهردار نباید ه   -تبصره 

، در داخل محدوده آن شهر  دی نمایم   فهی وظشهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام  -5ماده  

 .شودیسکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابالغ م

 ( 1400)جهانگیری،  

 دهیاراجرایی شرایط احراز تصدی سمت    نامهنییآ  .2

 و شرایط احراز سمت دهیار 49ماده  

 الف: شرایط عمومی

 .و تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران 1

 .و اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی  2 

 .و داشتن حداقل بیست سال سن  3 

 .و انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت  4 

https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/3410-579095.html
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/3410-579095.html
https://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/modiran/3410-579095.html
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 و برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار   5

 و نداشتن محکومیت کیفری مؤثر 6

 .و داشتن حُسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر 7

 ب ـ شرایط اختصاصی  

 درجه یک و دو  هایها برای دهیاریه رشتهو دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلی 1

 .های درجه سه و چهار برای دهیاری   شده توسط وزارت کشور های مشخص دیپلم با گرایش و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق   2

تواند با  اسووالمی روسووتا می ها، شووورایگونه دهیاریدیپلم در ایندر صووورت عدم وجود فرد با تحصوویالت فوق  -تبصووره  

  ی هابا داشوتن حداقل دو سوال سوابقه کار اجرایی در دسوتگاه موافقت بخشودار مربوا، فردی را با تحصویالت دیپلم متوسوطه

 .انتخاب نماید  اجرایی برای تصدی سمت دهیار

حداقل یک سوال سوابقه    شوده توسوط وزارت کشوور وهای مشوخصن حداقل مدرک تحصویلی لیسوان  با گرایشدارا بود  - 3

 .شش های درجه پنج واجرایی برای دهیاری  یهاکار اجرایی در دستگاه

تواند با  اسوالمی روسوتا می ، شوورایهایاریده گونهنیدر صوورت عدم وجود فرد با تحصویالت لیسوان  در ا  - 1تبصوره  

داشوتن حداقل دو سوال سوابقه اجرایی و یا با تحصویالت دیپلم با   با  پلمیدفقت بخشودار مربوا، فردی را با تحصویالت فوقموا

 .اجرایی برای تصدی سمت دهیار انتخاب نماید  یهااجرایی در دستگاه  داشتن چهار سال سابقه

پنج در سوومت دهیار مشووغول   درجه چهار به  کسووانی که در زمان ارتقای درجه دهیاری از دو به سووه و یا از  - 2تبصووره   

واجد شورایط الزم برای تصودی سومت دهیار در روسوتای   باشوند و از نظر تحصویالت و سووابق کار اجراییمی  فهیوظانجام

دهیار در آن روسوتا از شورایط تحصویالت و سووابق کار اجرایی مذکور در این ماده    باشوند تا زمان تصودی سومتمربوا نمی

 .است های با همان درجه بالمانعباشند و انتخاب آنان برای تصدی سمت دهیار در دهیاریمی  معاف

 ج ـ سایر شرایط  

وظایف و انتخابات شووراهای    از شووراهای اسوالمی )موضووو قانون تشوکیالت،  ک یچیزمان عضوو هتواند همدهیار نمی  - 1

 .و( باشد 1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران و مصوب 

 .وقتهای تمامزمان به کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیار دهیاریو عدم اشتغال هم  2 

 .است  های درجه پنج و شش در محل خدمت الزامیو سکونت دهیار در زمان تصدی سمت دهیاری  3 

 .گرددتعیین می  کشور  توسط وزارت  یاریهای آموزشی قبل از خدمت که متناسب با درجه هر دهو گذراندن دوره  4 

 (1400. )داودی،  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است 26/12/1386نامه در تاریخ  این تصویب 
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 شوراها وحفاظت ازحریم شهر و روستا 

 

 روایت  

های  کانون  شیدایها و پکاربری  رییتغ  .آن است  و اداره  میموضوو حرو روستا    های شهرچالش  نیاز مهمتر  کییدر عصر حاضر  

منظور حفظ  به  .موجب نابسامانی بافت اصلی و گاه تصرفات غیرقانونی شده است  و روستایی جدید در خارج از حریم،شهری  

  حفظ  تیاولو  تیبا رعا  های آیندهو روستاها و ذخیره زمین برای نسل  توسعه موزون شهرها   ی الزم و مناسب برا  ی اراض

شهر تنها در چارچوب    میحر  داخل  در  ساتیاحداث ساختمان و تأس  یرگونه استفاده براها، هو جنگل   هاباغ  ، یکشاورز  ی اراض

 و در خارج از حریم، تخلف و با مجازات همراه است. ریپذامکان ی،جامع و هاد یها ضوابط و مقررات مصوب طرح

  ی،خواررا در کوه  دهی پد  نیا   یردپا   توانیهستند که م   ریدرگ  یخوارنیبا معضل زم   ی مختلف کشور در حال  ی هااستانامروزه  

  ط یمح که موجب تخریب    مشاهده کرد  یعمد  یهایسوزو آتش  ی کشاورز ی با ابزار توسعه اراض  یخوارجنگل  و  ی اخواریدر

  ی مل   یاراض  یقانون  ریتصرف و تصاحب غ  .شده استو مراتع  ها  بردن جنگل  نیو از ب  رمجازیتصرفات غ  ،یکاربر  رییتغ  ست،یز

به    ریاخ  یهادر سال  و کویر  ای در  ،کوه، جنگل  ن،یگیرد. زمجعل مدارک صورت می  قیو از طر  دهی چیپ   یهااز راه  یو دولت

دستخوش    یبه عنوان موهبت اله  عتیشده است تا هم طب   ی تبدیلع یطب  یهاستگاهی ز  ادانی ص   یبرا  ذیجذاب و لذ  یاطعمه

 1محروم بمانند.  موهبت ن یاز ا ندگانیو هم آ شود ی انسان رییتغ

مسئول را    یهاسازماناز سوی    و روستا  جانبه امور شهر و اداره همهشود  میل  یمنتخب شهروندان تشک   ندگان ی از نما  شورا

مجاز، مهاجرت،    ریغ   یساخت و سازهای چون  مشکالت و موانع  ییتواند با شناسایم  نیعالوه بر ا  کند.یو نظارت م   تیهدا

در جهت  ...    هوا، مسکن، آب و فاضالب، حمل و نقل و  ی آلودگ  ک، یتراف  ت،یکاهش امن   ،یقانون  ر یتصرفات غ  ، ین ینشهیحاش

  تیریمد   ی تجل  یی و روستا  ی شهر  یدر واقع  شوراها   ردارد.مشکالت قدم ب نیرفع ا  یها براهمه نهادها و ارگان   ی سازهمسو

مثبت نقش    ریمتعدد نشان از تاث   قاتی تحق   جیتان  2.شان استخود  یافراد برا  ی مشارکت  یزیرامهبه باال و برن  ن ییاز پا  یشهر

  ی حفظ حریم و نظارت و مقابله با پدیدهتوسعه شهر  یهابرنامه  ،عملکرد شهرداران یدر بهبود و ارتقا  و روستا   شهر  یشورا

 3خواری دارد.زمین

است که با استفاده از نفوذ و روابط    ی مراجع  ا یاشخا     یاز سو  یو شخص   ی اعم از دولت   ی تصرف اراض  ی وخوارنیزمعمدتا   

و    یمال   یهابه سوءاستفاده  ،با جعل اسناد و مدارک  یاو    یقانون  یخألها  ییبا شناسا  ای، یمختلف ادار  یهاخود در دستگاه

  در اداره شهر  ی نقش پر رنگ  ی و روستایی شهر  ت یریمد  یاز نهادها  ی ک یعنوان  بهها  شورابا توجه به اینکه    .پردازندیم  ی ملک

  ی اسالم  یشوراهاقطعا  ی با این مشکالت مقابله کنند.  قانون یخألهاتوانند با شناسایی محدوده حریم و  می  دارند  و روستا

نظارت با  روستا  و  تع  قیدق  ی هاشهر  قوان  نییو  و  پ  یسد  ،الزم  نیچارچوب  در  ا  یریشگیمحکم  بروز    نیاز 

 ها و معضالت هستند. دهیپد

 

 
 99/ 31/3ی، خبرگزاری صدا و سیما، خوار ن یزم یهاهمه شگرد.  1
پره  ، یابوذر  .  2 اکبر،  آ،  ببراز،کر حق  عقوب،ی   زگار،یپانته  تب1390.)یمیپناه،  درکالنشهرها،  ی  مشارکت شهروند  و  یستمیس  یشهر  تی ریضرورت مد   نیی(،  

 .رانیآرمانشهر ا  یمل شی هما نینخست
ی، دومین کنفران  بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری و شهرسازی،  شهر  ت یر یعملکرد مد  یشهر تهران بر ارتقا  یاسالم  ینقش شورا  ی اب ی ارز.    3

24/12/94 
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 مستندات

آنها، نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و    ن ییشهرک و نحوه تع  ، شهر، روستا  م ی محدوده و حر  ف یتعار  ، بر اساس قانون

به  )  میشهر و روستا مجاز شناخته شده و حفاظت از حر  میها و ضوابط مصوب در داخل حرکه به موجب طرح  سات یتأس

عنوان قانون به  نیهرگونه تخلف از احکام موضوو او  است    هایاری و ده  یبه عهده شهردار  ی(صنعت  یهاشهرک  یاستثنا 

بر  عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوا برا  نیمرتکب،  جرم محسوب شده  ،یتجاوز به حقوق عموم

 محکوم خواهند شد. یسالم قانون مجازات ا

  روستاشهر و    ات یح  ن یتأم  موجب  و کند  را برآورده    مکان   ساکنان آن  ی ازهایاز ن  یاز ین  ی ستی روستا باشهر و    م یتوسعه حر

دهند که هدفشان  یم   لیتشک  یربومیرا افراد غ  میساکنان حر  شتری اکنون بکه همیدر حال ی شود،  آت   یهایازمندین  رهیو ذخ

 1.است رمجاز یصورت غبه ی السازیو و یاراض  یکاربر   رییتغتصرفات غیرقانونی، 

 پيامد رعایت نشدن حریم و محدوده شهر و روستا 
 

 
 

در نقاا مختلف کشور وجود دارد، متأسفانه   یخوارنیدر مورد مبارزه با زم ریاخ یهاسال ی که ط  ییدهایبا وجود همه تأک

اندازی به حریم شهر و  از علل مهم دیگر در دست  .میهست   یو اموال مل   عتیبه طب   یدرازدست  نیشاهد ا  یع یدر شکل وس

ها و مراتع ارزشمند زاگرس  از جنگل  یادیگذشته بخش ز  انیسال  ی ط  که یطوربه  است،  یکشاورز  یبرا  نیکمبود زم روستا،  

 2اند. شده ی در بخش کشاورز یطلب توسعه یقربان  هیناح  نیدر ا

 

 

 

 

 

 

 
 1/11/99پانا،  یو شورا، خبرگزار اریروستا توسط ده   میلزوم حفاظت از حر .  1
 4/96/ 27 ن،ی اقتصاد آنال افتاد،  ی که به جان منابع مل یآتش ،یخوارجنگل ، یاخواریدر  ،یخوار. کوه 2

افزایش تصرفات 
غیرقانونی

افزایش پدیده زمین 
خواری، کوه خواری، 

... جنگل خواری و 

ساخت و سازهای 
غیرمجاز

گسترش بافت های 
ناکارآمد

اسکان غیر رسمی

گسترش شکاف 
طبقاتی

رشد بی رویه 
شهرنشینی 

مهاجرت روستائیان به 
شهرهای بزرگ 

تخریب محیط زیست
شیوع بزهکاری و 
انحرافات اجتماعی 

حقوق عامه مردم  هستند که بخواهد یفساد و هر امر ی،خواردر برابر هرگونه نفوذ، رانت یها دژ محکمقطعا شورا

  .کند مالیها را پاروستاها و شهر
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 ی عیطب  یهابحران تیریو مد یاسالم  ی شوراها
 وایتر

 به جهان خیز حادثه کشوورهای از یکی ها حکایت از آن دارد که ایرانشگزار جغرافیایی، و اقلیمی تنوو و وسوعت به توجه با

پردازند. در این  می وظایف ایفای به خصوو  این در غیردولتی بسویاری و دولتی های سوازمان حاضور حال رود. درمی شومار

 به نسوبت مختلف های در حوزه محلی مشوکالت با آشونایی به توجه مردمی با نهادی عنوان به روسوتا و شوهر میان شووراهای

 یک  عنوان به مسوئولین و بین مردم ارتباا با و پرداخته روسوتا و شوهر امور مدیریت در مردم امور مقررات وضوع و پیگیری

 بوا رویوارویی در شووووراهوا نقش مهمترین بوایود گفوت  توانود ایفوا کنود.نقشوووی ویژه می بحران مودیریوت چرخوه در موثر نهواد

 تعامل یک  ایجواد و بحران مدیریت خطرپذیری، مدیریت به توجه و تهودیدکننوده خطرات شووونواخت طبیعی، هایبحران

ری، مرحله یشووگیو پ ینیبشیمواجهه با بالیای طبیعی اعم از مرحله پآنهاسووت. بدین ترتیب در تمام مراحل  بین منطقی

 بازتوانی این نهاد از جایگاه خطیری برخوردار است.  و بازسازیآمادگی، مرحله مقابله و در نهایت مرحله 

 بحران.  تیریمد در چالش شوراهاآید مروری است بر انواو بالیای طبیعی، نقاا قوت و  آنچه در ادامه این مطلب می
 

 بیعیانواع بالیای ط
 زیست محیطی:  -1

 انسانی و ... اپیدمی هایمحیط، بیماری و هوا و آب طیور، آلودگی و دام هاینباتی، بیماری هایبیماری و آفات

 زمین ساختی -2

 آلودگی، بهمن و... سوزی، انتشار گذاری، آتش انفجار، بمب

 جوی -3

 گلی و ...  های زایی، روانه  دریا، روانگرایی، سونامی، رسوب  آب  خاک، پیشروی  فشان، فرسایش  زمین، زلزله، آتش  رانش 
 

 انسانی بر آن حکمفرماست، از  و  طبیعی  های مختلف مانند جغرافیای متغیری از جنبه  شرایط مکانی،   یا  منطقه  هر  قدر مسلم در 

 متفاوت است.  دیگر  شهر  شهر به  یک  از  بحران  رفع  و  مدیریت  در  محلی  نقش نهادهای  رو  این 

  70 از  بیش  اینکه  به  نظر  و  نمایند  بروز  انسانی  جامعه  در یک  توانند می  وقوو  تنوو  و  تعدد  و  گوناگون  منشأ  با  ها  بحران  که  آنجایی  از 

 با  توان می  طریق  این  از  زا در هر منطقه خطیر است چرا که ن بحرا  عناصر  شناخت  لذا  هستند،  شهرنشین  کشور  جمعیت  درصد 

  پرداخت.  بحران  مدیریت  در  شوراها  دخالت  و  نقش  منطقی  رابطه  تبیین  به  شوراها  توان  مرتبط با  وظایف  تفکیک 

 در  تفصیلی  جامع  های  طرح  تهیه  طریق  از  ایران  شهرهای  توسعه  ریزی جهت  برنامه  که  آنجایی  دیگر این است، از اما نکته مهم  

 اولویت  و  ریزی  برنامه  تهیه،  بررسی،  روند  در  شهرداریها  با  هماهنگی  با  توانند مستقیم می  صورت به  شوراها  گیرد، می  صورت  شهرها 

  1.نمایند  مشارکت  احتمالی  بحران  مقابل در   پیشگیرانه  های طرح  اجرای  در  بندی 

 در  مهم  نقشی بسیار  توانند می  اسالمی  شوراهای  که  داشت  انتظار  توان می  شوراها  مشارکت  جهت  بستری  چنین  وجود  براساس 

 کنند.  ایفا  ها  بحران  مدیریت 

 

 
 و جلب  تفصيلي  هاي  طرح  تهيه  بر  نظارت  و  هاست  شهرداري  عهده  به   )1347 مصوب  (شهري  عمران  و  نوسازي  قانون   23ماده    1 تبصره  طبق  مصوب  جامع  هاي  نقشه  تفصيلي  هاي  نقشه  تهيه   .  1

 . است  شهرسازي  و  مسكن  وزارت  عهده  به  تفصيلي  هاي  طرح  تهيه  حين  در  شهرداري  و  شهر  اسالمي  شوراي  نظر 
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 مستندات
 

 بحران تیریمد در قوت شوراها نقاط

 بودن بومی واسطههب آنها خطرپذیری  در شهرها موقعیت از مناسب شناخت  •

 حوادث و طبیعی بالیای با مواجهه در شهری  مدیریت توانمندی و تجهیزات امکانات، از کامل شناخت  •

 مشارکتی  های  برنامه  پیشبرد  در  قوی  پتانسیل  و  مردم  آحاد  بین  در  باال  اجتماعی  نفوذ   •

 شهرها  در  دراختیار  منابع  و   پذیری  آسیب  خطرپذیری،  با  متناسب  شهری  مدیریت  های طرح  اجرای  و  تصویب  پیشنهاد،  روند  در  مؤثر  دخالت  •

 ها بحران  مدیریت  و  ضروری  مواقع  در  دولت  و  مردم  عموم  بین  تعامل  و  متناسب  ارتباا  برقرای  ظرفیت   •

 تاسیسات  و  ابنیه  سازی  ایمن  و  سازی  مقاوم  جهت  در  شهری  مدیریت  عملکرد  بر  نظارت  ارزنده  نقش  •

 های  دوره  برگزاری   طریق  از  طبیعی  بالیای  با  مواجهه  در  مردم  عمومی  دانش  و  فرهنگی  سطح  ارتقای  در  شوراها  توان  از  استفاده   •

 ...و  تخصصی  و  عمومی  مانورهای  آموزشی، 

 بالیا  در  پذیر آسیب  نقاا  مهمترین  عنوان به  شهرها  فرسوده  بافت  سازی  مقاوم  و  احیا  در  شوراها  نقش   •

 بحران  مدیریت  در  های شوراها چالش 

 بحران  مدیریت  با  مرتبط  های طرح  اجرای  و  ریزی  برنامه  در  حقوقی  و  قانونی  اختیارات محدود   •

 ... و  رسانی  اطالو  آموزش،  مانند   )افزاری  نرم  های  برنامه ( ای  غیرسازه  سازی  ایمن  و  مشارکتی  های طرح  اجرای  جهت  مالی  منابع  کمبود   •

 بحران  مدیریت  )چرخه ( اصول  به  توجه  عدم  و  شهرها  در  بحران  مدیریت  مفاهیم  و  ساختار  با  نبودن  آشنا   •

 با  مرتبط  اجرائی   های دستگاه  سایر  توسط  شهری  توسعه  های  برنامه  پیشبرد  در  شوراها  مطالبات  و  ها  خواسته  به  کافی  توجه  عدم  •

 بحران  مدیریت 

  بحران  مدیریت  چرخه  در  های شوراها امکان 

 . اضطراری  خدمات  ارائه  برای  شهری  مدیریت  راهبری  و  مشی  خط  تدوین  •

 با  شهری  بناهای  توسعه  و  ساخت  برای  ایمن  مناطق  در  و  سازگار  های کاربری  با  امن  های  محدوده  تعیین  و  بررسی  •

 شهر  تفصیلی  و  جامع  های طرح  کننده  تهیه  مشاورین  همکاری 

 شهر  در  زمین  کاربری  برنامه  و  ساختمانی  مقررات  با  آن  انطباق  و  فنی  و  ایمن  ساز  و  ساخت  بر  نظارت  •

 محلی  و  بومی  سوابق  حسب  پذیر  آسیب  نقاا  سازی  مقاوم  و  سازی  ایمن  و  مطالعه  بررسی،  به  کمک  •

 شهر  در  خیز  حادثه  نقاا  رفع  و  پیشگیرانه  های فعالیت  انجام  برای  ریزی  برنامه  •

 بحران  مدیریت  در  مشارکت  این  از  استفاده  نحوه  و  سازماندهی  مردمی، آموزش،  های مشارکت  جلب  •

 اسکان   نجات،  و  امداد  ایمنی،  تجهیزات  و  ها زیرساخت  مانند  بحران  مدیریت  نیاز  مورد  تخصصی  و  عمومی  امکانات  از  شناخت  •

 در  بحرانی  با شرایط  مواجهه  برای  آنان  کیفی  و  کمی  گسترش  جهت  تالش  و  بازتوانی  و  بازسازی  درمان،  و  بهداشت  اضطراری، 

 آنها  منابع  تأمین  پیگیری  و  بحران  مدیریت  مراحل  همه 

 آن  بر  حاکم  اقلیم  و  شهرها  قرارگیری  جغرافیای  به  توجه  با  غیرمترقبه  حوادث  و  طبیعی  بالیای  وقوو  پتانسیل  شناخت  •

 آنها  سازی  مقاوم  برای  تالش  و  ... و  شهری  تاسیسات  و  ابینه  فرسودگی  میزان  و  ساز  و  ساخت  وضعیت  از  شناخت  •

 اجرائی  های دستگاه   به  طبیعی  بالیای  اثرات  کاهش  و  وقوو  از  پیشگیری  در  شهر  ساخت  و  فرم  تاثیر  نحوه  بر  نظارت  و  پیشنهادها  ارائه  •
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 محلی  گردشگری توسعه و شوراها 

 روایت 

  موفقیت   عامل  تواندمی  آنها  مثبت   نقش است.    شده   تاکید   کشور  امور   اداره  در   شوراها  نقش  بر  اساسی  قانون  فصل هفتم   در

  نهایت  درهای کسب و کار، رفاه و بهبود زندگی و  ، بهبود شیوهتوسعه  و  رشد  ،هابرنامه  به  دستیابی  در   روستا  و  شهر  مدیریت

که   یکی از موضوعات مهم در شرح وظایف شوراها در شهر و روستاست  گردشگری توسعه. شود مردم  اکثریت  رضایتمندی

و روستا و بهبود    شهر  هایزیرساخت   توسعه  ،زاییاشتغال  ، ی ارز  درآمد  افزایشاز جمله    کشور  اقتصاد  برتاثیرات فراوانی  

  دارند،  ی بسیارو طبیعی    فرهنگی  ، تاریخی  های جاذبه  آنکه  علت  به  و روستایی  شهری  مختلف  نواحی  اقتصاد محلی دارد.

  محلی  خرد  و  ایمنطقه  سطح  در  گردشگری  در  مدیریت  برای  بنابراین  .دشونمی  محسوب  مهمی  گردشگری  مقاصد

 1. دارند ای برجسته بسیار نقش و روستا شهر  اسالمی شوراهای  و  دهیاریها  شهرداریها،

 مستندات  

  این   تدوین  برای  اقدامات   97  سال  در .  شد  گردشگری  راهبردی  سند   کردن   آماده  به  مکلف  دولت  توسعه،  ششم   برنامه  رد

  بخش   دولت،  از  متشکل  ذینفعان  تمامی  حضور  با  جانبههمه  های تحلیل  و  هارایزنی  از  پ   و  آغاز  راهبردی  و  مهم   سند

  مختلف   هایکمیسیون  در  ماهه  چندین  هایبررسی  از  پ   و در نهایت   شد  ارائه  ، سندگردشگران  و  محلی  جامعه  خصوصی،

 2.رسید دولت  هیئت  تصویب به قانونی  مراحل طی و

 کشور گردشگری توسعه  سند راهبرد هفت 

 
  بخش یندهایرآف  تسهیل ، تمرکزگرایی کاهش ، گردشگری صنعت   کپارچهی  مدیریت شیوه سند از نکات مورد اشاره در این 

 . است محلی  جوامع توانمندی بر تکیه با زادرون  و محورجامعه گردشگری توسعه الگوی اتخاذ و گردشگری

  افزایش   ،گردشگری  و  سفر  فرهن    ترویج   ،انسانی  نیروی  آموزش  ،گردشگری  محورهای  توسعه  گردشگری،  محصول  وسعهت

  توزیع  همبستگی،   تحکیم   شناخت،  تقویت،   منظور   به  داخلی   گردشگری   ترویج  و  توسعه ،  گردشگری  موجود   بازارهای   سهم 

   .است شده  اشاره  ها آن به های این سندراهبرد در که  هستند مواردی  اجتماعی نشاا  و ثروت

 
 1394ایران، سیویلیکا،  گردشگری صنعت   توسعه در متمرکز غیر محلی  نهادهای  نقش   بر . تحلیلی 1
 1/5/99بود،ایرنا،   راه  نقشه نیازمند   گردشگری . توسعه  2

یتوسعه گردشگر
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  جامع   »طرح  ملی   اقدام   برنامه  ،گردشگری توسعه  سند  اساس  بر  شدند  مکلف  هااستان  تمامی   استان   31  به  این سند   ابالغ  با

  های طرح  سند،   این  براساس.  شوند  اجرا  فاز   وارد   آینده   سال  در   و  کنند   آماده  سال  پایان   تا   را   استانب   گردشگری  توسعه

  به   محلی  حداکثری  مشارکت  با  و  ترمتوازن  تر،راحت  تر،روان  خصوصی  بخش   که  شد  خواهد  این  به  منتج  گردشگری  جامع

 1. بپردازد گردشگری  حوزه در فعالیت

به شوراها  میان  این    و  مدیریت   توانند می  خود   ظرفیت   و   الزم   منابع   آوردن   فراهم  با   ، دولت  اصلی   هایستونعنوان  در 

  2. کنند  تسریع نیز را توسعه و  سیاستگذاری ،ریزیبرنامه روند  و دهند  صورت   را گردشگری ریزیبرنامه

  ورزشی  تفریحی،  و  گردشگری  مراکز  گسترش  خصو   در   مردم  ترغیب  و   تشویق،  شهر  اسالمی  شورای   یکی از وظایف قانونی

  فیوظا  الت،یقانون تشک   68  ماده  براساس یکی از وظایف قانونی شورای روستا    ذیربط و   هایدستگاه  هماهنگی  با   فرهنگی   و

  گسترش  جهت   عمومی  های مشارکت   جلب   و   اشتغال  توسعه  برای  مناسب   زمینه   ایجاد ،  کشور  ی اسالم  ی و انتخابات شوراها

  و  ارائه  به  قادر   تنها  نه  اجرایی  و  گیر تصمیم   نهاد  یک   عنوانبه   ها شهرداری  و  هاشورا  و گردشگری است.  تولیدی   فعالیتهای

  گردشگری  و  مردم  بین  اتصال  حلقه  قادرند  بلکه   گردشگری هستند    امکانات   سازماندهی  و   تسهیالت  زمینه   در  هماهنگی

  هماهن   مدیریت  مشارکت   بدون   گردشگری  توسعه  امروز   دنیای  در   تردید بی  باشند.   و روستا  شهر  توسعه   و   یارتقا   راستای  در

 . نیست میسر  و روستایی  شهری

  انتخاب  در  مردم   که   است  ضروری   بنابراین ،  داریم  قرار   شوراها  انتخابات   دوره   ششمین   برگزاری  آستانه  در  حاضر  حال   در

  دقیقی شناخت   و بینش  اساس بر و  ایقبیله  و قومی   تعصبات از دور  به  و باشند  داشته   را دقت نهایت  شایسته  و اصلح  افراد

 انتخاب کنند.  برای توسعه شهر و روستایشان را ها بهترین نامزدها از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1/5/99 بود،ایرنا،   راه  نقشه نیازمند   گردشگری توسعه  . 1
ایران،پایگاه اطالعات علمی جهاد    در کارآمد محلی  دولت  های  ستون نقش  ایفای  ی پایه بر  گردشگری صنعت  ی  توسعه گذاری سیاست  و ریزی  . برنامه 2

 96دانشگاهی،آذر
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 ی و بهداشت   ی شهر و روستا و توسعه امکانات آموزش   ی اسالم   ی شوراها 

 

 روایت 

  های اخیر بزرو انقالب اسالمی ایران در دههیکی از دستاوردهای  گیری شوراهای اسالمی شهر و روستا  شکلبدون تردید  

اداره بخشی از امور اجرایی کشور با  در همین زمینه با انتخاب شوراها و  .  شوداست که توسط رای مردم تعیین میبوده  

های محلی برداشته شده  تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، بینش، نظارت و آرای مردم گامی مهم در واگذاری امور به سازمان

امور کشور  .است اداره  در  نقش شوراها  بر  نیز  اساسی  قانون  و    در  دارای وظایف  آنها  بر همین اساس هم  و  تاکید شده 

تواند عامل موفقیت مدیریت شهری و روستایی در دستیابی به  ی هستند و از سویی دیگر نقش مثبت شورا میاختیارات

   .ها و رشد و توسعه شهر و روستا و در نهایت رضایتمندی مردم و شهروندان شودبرنامه 

 مستندات

 شوراهای اسالمی روستا و توسعه امکانات آموزشی و بهداشتی 

 روستاآموزشی و بهداشتی  اجرای مصوبات   پیگیری بر حسن  نظارت و

 در حوزه آموزشی و بهداشتی  ها و نیازها  ارائه پیشنهاد برای رفع کمبودها، نارسایی

   در حوزه آموزش و بهداشت  هاهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستیین و توجیه سیاستتب

همکواری مردم در جهوت ایجواد و توسوووعوه نهوادهوای مودنی، کتوابخوانوه و مراکز فراهم کردن زمینوه مشوووارکوت و جلوب  

فرهنگی، بهبود و ارتقوای فرهنگی اقشوووار مختلف بوه ویژه جوانوان و بوانوان و برنواموه ریزی در انجوام خودموات اجتمواعی،  

تا و دانش بومی اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روس

 طربو سایر امور با هماهنگی مراجع ذی

برداری از منابع طبیعی و  روسوتا و بهرهنظارت بر حسون اجرای مقررات مربوا به حفاظت و بهسوازی محیط زیسوت

 وهای زیست محیطی  ها، محدودهها، مراتع، جنگلباغجلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارو، 

 شوراهای اسالمی شهر و توسعه امکانات آموزشی و بهداشتی 

های اجتماعی، فرهنگی، آموزشوی، بهداشوتی، اقتصوادی و رفاهی حوزه بررسوی و شوناخت کمبودها، نیازها و نارسوایی

ریزی و ارائه آن به ها جهت برنامهردی در این زمینههای کاربحلپیشونهادهای اصوالحی و راه  ها وانتخابیه و تهیه طرح

 مقامات مسئول ذیربط

ریزی در خصوو  مشوارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصوادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشوی و سوایر امور برنامه

 های ذیربطدستگاهرفاهی با موافقت

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر

 برای اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهرصویب مقررات الزم  ت

 نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
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 نتیجه گیری 

انتخابات یا همه پرسی است و همچنین براساس  راساس اصل ششم قانون اساسی، اداره کشور متکی آراء عمومی از راه  ب

بر اساس    اصل هفتم نیز طبق دستور قرآن کریم )وامرهم شوری بینهم( شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور است

فرهنگی، آموزشی  های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی،  ماده یک تشکیالت قانون شوراها، برای پیشبرد سریع برنامه

.  گیردصورت می  ...  و  اداره امور هر روستا، بخش، شهر   و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی

به عنوان    یوجود آمده در جامعه نقش مهم هدر حل معضالت و مشکالت ب  نینو  کردی رو  ک یبه عنوان  یا روستا    شهر  تیریمد

در اداره    تیریعنصر از مد  کی به عنوان  و روستا  شهر  یشوراها  .دینمایم  فا ی ا  یشهر  ی در عرصه زندگ  ی حکومت محل  ک ی

  یتواند نقطه عطفی، مو روستا  شهر   ی ماسال  ی شوراها  بر عهده گرفته است.  ی نقش مهم   یدر سطح محل و روستاها    شهرها

ی در توسعه کمی و کیفی و مدیریت امکانات آموزشی و بهداشتی در قالب حکمرانی خوب ایفای  مشارکت  تیریمد  یبرا

 شند.بانقش داشته 
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 شوراها و حل مشکالت تولید مسکن 
 

 روایت  

. در  است  شیمردم بر سرنوشت خو  تیو نمونه بارز حاکم   یساالر گاه مردمی تجل   ،ی نماد مشارکت مردم  ،ی اسالم  یشوراها

مردم    یمشارکت حداکثر  نهیزم عالوه بر تقویت نقش و جایگاه شوراها،  دارد    فهیوظ  ،یقانون  یعنوان مجردولت به  نه،یزم  نیا

 موضوو استفاده کند. نیمرتبط با ا یرا فراهم و از همه ساز و کارها 

شهرها و    از ی بر اساس ن  ی باالدست  ی هاطرح  ن یضوابط و تدو  ه یتهمردم در شهر و روستا،    یزندگ   ی و ارتقا   دن ی بخش  ت یفیک

  دی با  تیکه در نها  ییهاطرح  1.شوراهاست  فیو وظا  هاتیاز مامور  یبخش   ،یعلم   یهامنطبق بر اصول و چهارچوبروستاها  

  در این راستا  شود.   عمران و آبادانی را ارتقا داده موجب    و روستاها   شهرها   ت یف ی کباا شهری و روستایی،  ضعالوه بر انبتوانند  

 .شوندیم  نیو تدو هیته  ، تفضیلی و هادیآنها طرح جامع  لی و در ذ ی اطرح منطقه ، یفرادست همچون طرح مل یهاطرح

قوانین دست  ساخت و ساز، کاهش  های  هماهن  کردن برنامهآور آن،  های سرسامتولید مسکن و کاهش قیمت  رایقطعا ب

های  رعایت سبک ، ، اعتالی هنر معماری ایرانرزیست بهت ایجاد محیط های اداری طوالنی و هزینه بر،و پا گیر و بروکراسی

های اصولی و مناسب ساختمانی  های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوهوشرارائة    ،ری سنتی و ملیمختلف معما

 شوراها نقشی کلیدی و حساس دارند. زندگی و مقتضیات محلی،  شیوه  ه شرایط اقلیمی و  در مناطق مختلف کشور با توجه ب

باشند و نقش   مردمکننده منافع  ن یتضم توانند ی، مو روستا عامل اداره هر شهر ن یبه عنوان مهمتر و روستا  شهر یشوراها

 کنند.  یباز  و حل مشکالت مسکن و معیشت در بهبود عملکرد  ی مهم

 مستندات

ساالنه به ساخت    از ین  . دهدیساالنه را پوشش م   ی ازهایاز ن  یم یدر کشور کمتر از ن  ی د یمسکن تول  ی، رسم  ی آمارهابر اساس  

  ونیل یم  کی هزار تا    900فرسوده به    ی واحدها  ی ن یگزیو جا  ی مصرف  یبه تقاضاها   ییپاسخگو  یبرا  د یجد  یمسکون  یواحدها

در سال   یکونهزار واحد مس900مسکن حدود  دیساالنه به تول ازیکف ن  زیو در برنامه جامع مسکن ن رسدیواحد در سال م 

شده در آنها    ین یبشیپ  یو واحدها  یساختمان  یهاصدور پروانه  یهمواره آمارها  ریاخ  یهادر سال  کهیدرحال   ،برآورد شده

 داشته است.  تیمسکن حکا دی تول دی شد ی از کسر

توجهی داشته  های قابلسال اخیر فرازونشیب  که در چند است  روند تاریخی بلندمدتی    نتیجههای مسکن  روز  وضعیت این 

درصدی در   40درصدی در صدور پروانه ساخت در سطح کشور و کاهش  30سال اخیر با افت  15عنوان مثال در به. است

دهند موجودی  ها نشان میها، آمارساز  و   ند ساختکروند  بر    ایم. عالوهرو بودهشده در شهر تهران روبههای ساختهمسکن

که طبق آخرین آمارها، درحالی آخرین  طوریها قرار ندارد، بهو در تعادل با خانوار  یستاندازه کافی ن  مسکن در کشور ما به

 
 6/1/97ی، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، شهر  یزیر و برنامه یز یر نظام طرح یبر ضرورت بازنگر  دیتاک.  1
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و    ها در ماهسد  ربه نظر می 1د.میلیون خانوار دار  24میلیون واحد است که کشور ما    23موجودی مسکن کشور حدود  

 .  متعادل شود ی کمآن   یعرضه و تقاضا   زانیتا م می مسکن در کشور هست یاورژانس دی تول ازمندی ن ندهی آهای سال

از ساخت و    ی اعظم  ی بخش   یل یتعط  و  د یکرونا شاهد کاهش نگران کننده تول  یمار یب  وویبا توجه به شنیز    ریاخ  یکسال در  

مسکن در    دیتول  یرا برا  یبرنامه جامعی و شوراها  وزارت راه و شهرساز  د یهر چند که با  م،ی مسکن در کشور هست   یسازها

 2د.ن کن  نیدوران پساکرونا تدو

 3یسازاستان کشور در ساختمان  25  ی روند منف 

 
نشان  1395نفوس و مسکن سال  ی عموم ی مربوا به سرشمار ی آمارهادر تهران هم وضعیت تولید مسکن مطلوب نیست. 

  20  رود یاساس انتظار م   نیدرصد مسکن ساخته شده در کشور به تهران تعلق دارد و بر ا 20و    ت یدرصد جمع 20  دهد یم

تا  180به    د یساالنه مسکن در شهر تهران با  دی حساب، تول  نی شود. با ا  مرتفع  تختی در پا  زیمسکن ن   د یساالنه تول  از یدرصد ن

صدور    ی درصد   57از کاهش  نشان    ی ساختمان  ی هامربوا به پروانه  ی آمارها  که یدرحال  .برسد   یونهزار واحد مسک  200

کالنشهر    نیساالنه ا  ازین  سوم  ک امروزه ی مسکن در تهران    دیتول  4د. ردا  99و    98های  در سالدر شهر تهران  ساختمانی  پروانه  

 5. شودیشهر اضافه م نیانباشته مسکن در ا  یبه کسر از،ی ن نیبه مسکن است و دوسوم ا

 6ساخت و ساز مسکن در تهران  درصدی  57کاهش 

 
 9/99/ 8، بیان ما، شودیصرف مسکن م هاینصف درآمد تهران .  1
 20/1/99، اعتماد آنالین، است یاورژانس تیمسکن در وضع دیتول.  2
 8/9/99، روزنامه فرهیختگان،شووودیصرف مسکن م   هواینصف درآمد تهرانو.  3
 26/3/99تحلیلی شعار سال، –، سایت خبری است افتهیدرصد کاهش   57ساخت و ساز مسکن در تهران  98تا  92از سال  . 4
 18/8/98، اقتصاد آنالین، مسکن د یتول یکسر.  5
 26/3/99شعار سال، یلتحلی – یخبر تی است، سا هافتیدرصد کاهش   57ساخت و ساز مسکن در تهران  98تا  92از سال .  6
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  قیاگر به طور دق دارند،  حل مشکالت مردم    در  یی مردم و مسئوالن هستند و نقش بسزا  نیشوراها واسط ب با توجه به اینکه   

 توانند بسیاری از مشکالت در حوزه مسکن را حل کنند. میعمل خواهند کرد  تریقو  و خود آگاه باشند  فیاز وظا

 نتیجه گیری

  نهفته در  یهالیپتانس تیرا شناخته با تقو خودشهر یا روستای بتواند نقاا ضعف و قوت  دی ، باو روستاشهر یهاشورا اعضا

. همچنین  را بهبود بخشند  یتوسعه مل   تیکنند و در نها   لی در اقتصاد کشور تبد  یی قابل اتکا  یها تیهر شهر، آن را به مز

  ی کاربرد  ی هاو راه حل  یاصالح  ی هاشنهادی و پ  هاطرح  هیو ته  هیحوزه انتخاب  مسکن  یهاو شناخت کمبود  ی بررسشوراها با  

 1توانند مشکالت موجود را حل کنند.می آنها یبرا

نهاد شوند تا بتوانند ضمن    ن یاصلح، کارشناس و دلسوز وارد ا  یدقت کنند که افراد  دیشوراها با  یمردم در انتخاب اعضا

 های دقیق و اصالح یا  یبررس و با  و توسعه شهر و روستا اتخاذ کنند ی آبادان یها را برامیتصم  ن یحقوقشان، بهتر یریگیپ

 2د. نخشببخش مسکن را سرعت  اضافه کردن قوانین، حل مشکالت 
 

 نقش شوراها در حل مشکالت مسکن

 
 4/1/00ی، خبرگزاری صدا و سیما،شهر  تی ریشهر در بهبود مد  یهانقش شورا.  1
 19/9/97، خبرگزاری مهر، ندیایکار ب  یپا دی زده/ همه بابازار شوک  نیمسکن بر بال ی عال ی شورا.  2
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 شوراهای شهر و روستا و توسعه فضای سبز 
 

 روایت 

مروزه  ا   شود. ی م   اد ی   دار ی توسعه پا   ی ها شاخص   از   ی ک ی است که از آن به عنوان    ی شهرها تا حد   و توسعه   ات ی سبز در ح   ی و نقش فضا   ت ی هم ا 

  ی اب ی دست و    شده است   ل ی تبد   ی شهر   ت ی ر ی و مد   ی در شهرساز   ی مهم و ضرور   ی به موضوع   ی سبز شهر   ی توسعه فضا   ت ی ر ی و مد   ی ز ی ر برنامه 

  ، ی فن   ی ها نه ی در زم   ی قو ی  ت ی ر ی مد   ی ها است ی اتخاذ س   تصویب قوانین مناسب از سوی شوراها و   ازمند ی ن   ، ی سبز شهر   ی فضا   دار ی به توسعه پا 

هایی که نظارت بر اجرای صحیح آن نیز از وظایف  سیاست هاست.  ی در شهرداری ط ی مح   ست ی و ز   ی اجتماع   ، ی اقتصاد   ، ی اس ی س   ، ی فرهنگ 

های گذشته شاهد  ذاتی شوراهاست. شوراهای اسالمی روستا نیز وظیفه حراست از منابع سبز محدوده خود را دارند. متاسفانه در سال 

اند، افزایش یافته است؛ موضوعی  داشته   هایی که کاربری کشاورزی رویه در زمین ایم و ساخت و ساز بی نابودی باغات و مزارو کشاورزی بوده 

 که مسئولیت شوراهای اسالمی روستا در سراسر کشور دوچندان کرده است. 

 مستندات

  ی، اجتماع   ی بازده   عالوه بر که    است   ساخت   انسان   ی اه ی با پوشش گ   ی شهر   ن ی زم   ی از سطوح کاربر   ی نوع   ، ی سبز شهر   ی منظور از فضاها 

  ی ر ی نفوذپذ   ش ی و افزا   ژن ی اکس   د ی تول   ط، ی مح   ی کاهش دما   ، ی شهر   ی ها بخش ی  باساز ی ز ؛  هست شناسی نیز  یا بوم   ی ک ی اکولوژ   ی واجد بازده 

 شود: عموما فضای سبز شهرها به دو بخش تقسیم می .  از آن جمله است   خاک در مقابل انواو بارش 

تأمین زمین های ارزان از محل پروژه های زمین شهری 

تسهیل صدور پروانه ها، خدمات و انشعابات مورد نیاز ساخت و ساز

تعیین حریم شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز

کاهش حاشیه نشینی 

100تغییر قوانین ساخت و ساز و اعمال تغییرات در کمیسیون ماده 

اط شهری و کنترل تراکمضبان

تولید مسکنحمایت از برای کاهش بروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر 

تغییر برخی قوانین ساخت و ساز در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در بخش مسکن 
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  ، ی کاهش تراکم شهر کمك کرده و در    ست ی ز   ط ی مح   یی با ی به ز این فضا    . است   ی و دولت   ی خصوص   ، ی سبز عموم   ی شامل فضاها ی:  درون شهر 

 موثر است. شهر    نده ی گسترش آ   ی برا   ن ی زم   ره ی و ذخ   ی مسکون   ، ی فرهنگ   ، ی آموزش   سات ی تاس   کارکرد   و بهبود   ل ی تکم   ، ی ت ی هدا   ی رها ی مس   جاد ی ا 

ی  شهر و بازده   ه ی رو ی مهارکننده رشد ب شود. این فضا  های ملی و جنگلی می : شامل کمربند سبز، محورهای سبز و پارک شهر   رامون ی پ 

 1هستند. شهر    ی ط ی مح   ست ی ز   - ك ی اکولوژ 

های زیباسازی  محدود شهرها و سهولت دسترسی ساکنین به نواحی اطراف، بیشتر در جنبه   وسعت   دلیل اگر در گذشته، فضاهای سبز به  

جمعیت، رشد فیزیکی شهرها، توسعه صنعت و    دالیلی همچون افزایش ه  یافت، امروزه ب و ظاهرسازی سیمای نواحی شهری تجلی می 

.  قرار گرفته است   به مثابه شش تنفسی شهرها موورد توجوه   ، های زیست محیطی انواو آلودگی   وسایط نقلیه موتووری و در نتیجوه ایجواد 

دفتر    رکل ی مد یب  راض   ب ی حب   د ی س المللی نرسیده است. به گفته » ین با این حال فضای سبز بسیاری از شهرهای ما هنوز به استانداردهای ب 

در  که    است   متر مربع 12کشور    ی سبز شهر   ی سرانه فضا ،  کشور   ی ها ی ار ی ها و ده ی سازمان شهردار   ی و خدمات شهر   ست ی ز   ط ی مح 

 2. است   افته ی   ش ی متر مربع افزا   15شهرها و مراکز استانها به  کالن 

مترمربع در    م ی از حدود ن   ی هر شهروند تهران   ی برا   ی سبز شهر   ی از آن است که سرانه فضا   ی تهران حاک   ی شهر   ت ی ر ی مد   ی رسم   ی آمارها 

  سازمان ملل   ی شده از سو   ف ی سرانه استاندارد تعر   هنوز با وجود    ن ی است. با ا   ده ی رس   ر ی اخ   ی ها مترمربع در سال   16به حدود    60دهه    ل ی اوا 

تفاوت    ز ی گانه آن ن 22سبز در مناطق    ی است که سرانه فضا   ا ی دن   ی ان از جمله کالنشهرها لبته شهر تهر ا   . دارد فاصله    متر مربع( 25تا  20) 

 3. دارد   ی اد ی ز 

 

 

 تهران   گانه 22سبز در مناطق    ی سرانه فضا 

 )متر مربع(  98سرانه فضای سبز تا پایان مهر ماه 

 سرانه )متر مربع( منطقه  سرانه )متر مربع( منطقه 

1 85 /33 12 68 /5 

2 95 /20 13 9 

3 93 /15 14 26 /9 

4 78 /21 15 40 /15 

5 48 /14 16 35 /11 

6 42 /12 17 89 /3 

7 51 /4 18 84 /15 

8 01 /4 19 27 /26 

9 93 /15 20 61 /18 

10 58 /2 21 40 /36 

11 96 /4 22 97 /59 

 30/16سرانه کل: 

 
 1393ریزی و مدیریت شهری، مشهد، آبانیب، ششمین کنفران  برنامهشهر کپارچهی تیریمد کردیبا رو یسبز شهر یفضا داریوسعه پاتامینیان، مهدی، امینیان، محسن،» 1.

 1399/ 12/ 9ب،است افتهی شیمتر مربع افزا 15سبز مراکز استانها به   یسرانه فضاهای کشور، »سایت سازمان شهرداریها و دهیاری  2.

 12/1398/ 6،  سبز تختیتا پا فاصله تهرانروزنامه دنیای اقتصاد،  .3
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و    ع ی توسعه صنا   ، یی فقر روستا   ش ی افزا   ، ی ع ی طب   ی ها بحران هایی جدی مواجه است.  وضع فضای سبز روستاهای کشورمان نیز با چالش 

  ی سنت   ی به نظام دامدار   ی اتکا   ، ی اراض   ی کاربر   ر یی تغ   ، یی نقاا روستا   ی ک ی ز ی ف   ی افتگ نی انسان، توسعه   ی ها ت ی فعال   ، 1ی خزش شهر   ، ی گردشگر 

ها  زباله   ، ی وان ی و ح   یی ا ی م ی ش   ی استفاده از کودها   ست، ی ز   ط ی از توان مح   ش ی ب   ی بردار بهره   ، ی دامدار   ی با ارزش اقتصاد   ان یی و آشنا نبودن روستا 

آلودگ  مهم   ست ی ز   ط ی مح   ی و  تخر   ن ی تر از  بر  موثر  سکونت   ست ی ز   ط ی مح   ب ی عوامل  م   یی روستا   ی ها گاه در  شمار   2آید. ی به 

  ی و توسعه فضاها   جاد ی به ا   از ی ن   ،   ده کر   ی ع ی وس   رات یی شهرها را دستخوش تغ   ی ک ی که ساختار اکولوژ   ی ن ی افزون شهرنش با توجه به رشد روز  

  ی ک ی اکولوژ   ط ی شرا   یی شناسا ای داشته باشند.  از اهمیت بسیاری برخوردار است و شوراهای اسالمی شهر باید به آن توجه ویژه   ی سبز شهر 

ما را    ، سبز طبق آن   ی توسعه فضا   ی ز ی ر و برنامه   ، ی حاکم بر جامعه محل   ی ها و ارزش   ی ت ی خاک، ساختار جمع   ت ی ف ی منابع آب، ک   ، ی م ی و اقل 

بر اساس    د ی با   سبز ی  توسعه فضا شوراهای اسالمی باید توجه داشته باشند که    . کند ی م   ی ار ی   ی سبز شهر   ی ضا ف   دار ی به توسعه پا   دن ی در رس 

  قوانین مناسب و پیشبرد   ن ی تدو   . رد ی گ   صورت   شهر   ی ها ت ی امکانات و قابل   ز ی شهر و ن   ی و اجتماع   ی ط ی مح   ست ی ز   ی ازها ی به ن   ح ی صح   ی نگرش 

  ، موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. منابع   ی ور بهره   ی ارتقا   و   دار ی سبز بر اساس توسعه پا   ی توسعه فضا   ی ها است ی س 

  ست ی ز   ط ی مح   ب ی تخر   د ی موجب تشد   ی، ط ی از منابع مح   دار ی و ناپا   ی راصول ی غ   ی بردار به واسطه بهره همچنین امروزه شاهدیم برخی افراد  

اند و سودای شهرنشینی جمعیت  ها و مزارو نابود شده اند. باغ اند و شوراهای اسالمی روستا نیز اقدام موثری صورت نداده روستایی شده 

بوده و    به شهر   ها روستا   ل ی روند تبد مناطق روستایی را به شدت کاهش داده است. نتیجه مشهود کاهش فضای سبز روستایی، تسریع  

می  اسالمی  بردارند. ت شوراهای  اسالمی  ایران  آبادانی  در  موثر  گامی  روستایی  سبز  فضای  و گسترش  کارآمد  قوانین  تصویب  با   وانند 

 

 
 ( ابعاد نظارتی شوراهای اسالمی شهر و روستا3

 

 شوراهای اسالمی شهر و روستا و موضوع نظارت بر اداره امور 
  

 روایت   

کرد. بر اساس اصل    ی ابیسپردن اداره امورکشور به مردم ارز  یبرابلند    یگام   توانیشهر و روستا را م  یهاشورا  ی ریگشکل

امور    ریو سا  یآموزش  ،یفرهنگ  ،یبهداشت   ،یعمران  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  یهابرنامه  عیسر  شبرد یپ   یبرا  یقانون اساس100

  با نظارت  استان ای ، شهر، شهرستان امور هر روستا، بخش اداره ، یمحل اتی مقتض به با توجه ممرد  یهمکار  قیاز طر یرفاه

  انتخاب   ،محل  همان  را مردم  آن  یاعضا  که  ردیگیم   صورت  استان  ای   ، شهر، شهرستان، بخشده  یشورا  نام  به  ییشورا

هستند، وظیفه نظارتی نیز برعهده    مدیریت کالن جامعهگر مشارکت شهروندان در  پ  شوراها عالوه بر اینکه جلوه  .کنندیم

های مختلف را شاهد خواهیم بود.  شک رشد و توسعه در مدیریتاگر شوراها به وظایف خود به دقت عمل کنند بی  دارند.

قانونی خود از جمله وظیفه نظارتی به خوبی عمل نکنند، نه تنها بازوی کمکی محسوب   برعک  اگر شوراها به وظایف 

   شوند، بلکه تا حد زیادی مشکل آفرین خواهند بود.نمی

 
  رییتغ ،یرسم ر یاز فقر، اسکان غ یچشم انداز ،یو اقتصاد یدرحال توسعه است که از نظر اجتماع یکشورها یشهرها  شتریشناخته شده ب یهایژگیاز و یکی یخزش شهر 1.

 دهد. یرا نشان م یو خدمات عموم یرساختیکمبود خدمات ز  ایشهرها، فقدان  هیدر حاش یاراض یقانون ریغ یکاربر

 1396،ستیز طیمح تیریو مد یزیبرنامه ر  یالمللنی کنفران  ب ییب،روستا یدر سکونتگاه ها ستیز طیمح بیعوامل موثر در تخر یبررسآقایاری، محسن، والیی، محمد،» 2.
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 مستندات 

  37همچنین از کل روستاهای کشور  شورا در سراسر کشور داریم. 992هزار و  125در حال حاضر طبق اطالعات موجود  

شورا که قرار است به عنوان بازوی نظارتی کمک رسان نظام مدیریتی کشور باشد،  1. روستا دارای شورا هستند 937هزار و 

 بنا به دالیل مختلف در چند سال اخیر ناکارآمد ظاهر شده است.   

در آن  است که    افته ی( به شوراها اختصا   1375)و به طور خا  قانون شوراها مصوب    یقانون اساس   106تا    100ل  واص

عملکرد دقیق و متناسب شوراها با آنچه که   ه است. شد  گرفته  نظر در ها جنبه ر یاها پُررنگتر از ساشور یبرا ی کارکرد نظارت

 در قانون آمده است، کمک شایانی به نظام مدیریتی خواهد بود. 

 
شورا ضرورت  جانبه برای ارتقا بخشیدن به عملکرد  شناسی دقیق و همه رسد آسیب باتوجه به اهمیت کارکردی شوراها به نظر می 

به خوبی اتفاق افتد. بنابراین مشارکت    شوراها(   انتخابات   دوره   تواند با انتخابات پیش رو )ششمین و فوریت دارد و این مهم می 

 تواند تحقق این آرزوی بزرو را نوید دهد.  ای می منطقه   - زم و به دور از هرگونه تعصب قومی مردم با آگاهی و بینش ال 

 

 

 خواری زميننقش شوراها در کاهش 
 

 

 روایت  

توان ردپای این پدیده را در کوه خواری و دریاخواری  درگیر هستند که می   2خواری های مختلف کشور در حالی با معضل زمین استان 

های  مثابه از بین بردن میراث   خواری به زمین   .های عمدی مشاهده کرد سوزی تا جنگل خواری با ابزار توسعه اراضی کشاورزی و آتش 

ای  خواری، جرم پیچیده آمده است »زمین   90کمیسیون اصل  در گزارش    .چندین ساله است و نباید اجازه داد به حقوق مردم تعدی شود 

رسد  ها را قطع کند. هرچند به نظر می تواند این دست شود، برخورد قاطع قضایی می های زیادی در پ  آن دیده می است که دست 

با وجود همه    3ب.  ران رها نشود خوا ها و مستغالت به نام مردم و کام زمین ها دقت کنند تا زمین های دولتی باید در واگذاری سازمان 

خواری در نقاا مختلف کشور وجود دارد، اما متأسفانه در شکل وسیع و  های اخیر در مورد مبارزه با زمین تأکیدهایی که طی سال 

یا بخش  خواری محدود به شهر، روستا، استان  متأسفانه پدیده زمین   .درازی به طبیعت و اموال ملی هستیم ای شاهد این دست گسترده 

خواری، جنگل خواری، کوه  در این چارچوب شوراها در کاهش زمین   .شود خاصی نیست و در سراسر کشور به اشکال مختلف دیده می 

 
 04/1399/ 11. خبرگزاری مهر  1
های مختلف اداری و یا با شناسایی  شخصی از سوی اشخا  یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه خواری، تصرف اراضی اعم از دولتی و  زمین - 2

تاد،  . )  »کوه خواری،دریاخواری، جنگل خواری؛ آتشی که به جان منابع ملی افپردازندهای مالی و ملکی میخألهای قانونی و گاهی با جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده 

 (  1396/ 4/ 27هاب، اقتصاد آنالین، معضلی برای همه استان

 1396/ 4/ 27هاب، اقتصاد آنالین، »کوه خواری،دریاخواری، جنگل خواری؛ آتشی که به جان منابع ملی افتاد، معضلی برای همه استان - 3

اصول

قانون 106-100
اساسی

قانون تشکیالت
و وظایف 
شوراها 

مستندات 
قانونی شوراها
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تواند نقش شوراها را در مبارزه با پدیده  توانند انتخاب کنند و حضور مردم در انتخابات شوراها می خواری و دریاخواری نقشی مهم را می 

کنندگان  خواران، رانتخواران و تخریب شوراهای شهر و روستا باید اولین سد در مقابل زمین رن  تر از گذشته سازد.  زمین خواری پر 

یکی از    .دادستانی و قوه قضاییه آخرین مرحله است در مرحله بعد  کنند باشند،  محیط زیست و کسانی که حقوق عامه را ضایع می 

  نتخواری و دژ محکمی در برابر فساد و را   ، اعضای شوراها   در انتخابات شوراها این است که   و انتظار مردم از شرکت شوراها  کارکردهای  

  نفوذ   باید  اعضای شوراها باشند.    کند،   وارد   ضربه   کشور   ذخایر   و   طبیعی   منابع  به   و کند  هر امری که حقوق شهر و روستا را ضایع می 

   برسد.   دادستان   به   نوبت   تا   باشند   خریدنی   نباید .  باشند   ناپذیر 

 مستندات   

.  تخلفات بسیار زیادی در شوراهای کشور رخ داد   98و    97های  در سال   .نفر عضو شورای اسالمی شهر و روستا داریم   992هزار و    125در کل کشور     

خواری با رانت، فساد و زد و بند  زمین پرونده قضایی به علت تخلفات اعضای شورای شهر تشکیل شده و چهار میلیون مترمربع    473در این دو سال  

   .از سوی این افراد متخلف انجام شده است 

میلیارد مفاسد مالی در شوراها شناسایی شده است، نبود نظارت سیستمی و قوانین بازدارنده منجر به این مفاسد شده    2668بالغ بر    ،  98و    97در سال های  

   .است 

   .بازی و تائید افراد ناسالم رد صالحیت شدند نفر از نمایندگان مجلس دهم به واسطه رفاقت، جناح   50تعداد  

 پیش رو هستند.  در طرح اصالح قانون شوراهای اسالمی کشور به دنبال حفظ سالمت اعضای شوراهای شهر طی چهار سال  نمایندگان مجلس  

و به دنبال   د آن را قبول ندار مجلس که از طریق الیحه جامع انتخابات به دنبال آن است که کنترل شوراها را در اختیار خودش بگیرد درحالی  دولت 

 است.  تقویت مجلس برای نظارت جامع بر عملکرد شوراها  

ورامین، بوشهر، قزوین، کردستان، مازندران، اردبیل، لرستان،  های خوزستان، اراک، فارس،  خواری از استان در سال جاری اخباری در مورد زمین 

ای است بر فراگیر شدن این معضل و تاکیدی بر وظیفه جدی مسئوالن برای رسیدگی به این پدیده برای  ایم که اشاره چهارمحال و بختیاری داشته 

 .  است   متوقف کردن آن 

 .1بازگشت   المال بیت   به   تصرف   رفع   از   پس   زمین   هکتار   600  و   شد   تشکیل   ملی   اراضی   تصرف ینه  فقره پرونده درزم   765یك هزار و  (،  1395) در سال گذشته 
 

به   یدگ ی شوراها تا رس یاز تخلفات مال   یریجلوگاز شهر و روستا؛  یاسالم  ی شوراها

 هایشهردار  یتخلفات مال
 

 روایت 

طلبد. از  شک اقتضائات خا  خود را می این نوو زندگی بی هاست؛  انسان موجودی اجتماعی و ناچار به زندگی در جمع دیگر انسان 

های روزافزون جوامع انسانی هیچ راهی نیست مگر همفکری  طرفی برای کم کردن تزاحم حقوق افراد و سامان بخشیدن به نیازمندی 

های اسالمی، در چارچوب قانون  و همکاری. بر این اساس قانونگذار جمهوری اسالمی »مشورتب را باتوجه به اهمیت آن در آموزه 

انتظار    ی شورا در نظام اسالم مورد توجه قرارداده است. کارکردی که قانونگذار جمهوری اسالمی از    قانون شوراها   همچنین و  2ی اساس 

  ع ی سر   شبرد ی پ   ی برا   ی، قانون اساس   100بر اساس اصل    . است   ی آوردن به مشارکت اجتماع   ی از تمرکز قدرت و رو   ز ی پره دارد، همانا  

  ات ی مقتض  به  باتوجه  ، م مرد  ی همکار  ق ی از طر  ی امور رفاه  ر ی و سا  ی آموزش  ، ی فرهنگ  ، ی بهداشت  ، ی عمران  ، ی اقتصاد  ، ی اجتماع  ی ها برنامه 

  صورت   استان   ا ی   ، شهر، شهرستان ، بخش ده   ی شورا   نام   به   یی شورا   با نظارت   استان   ا ی ، شهر، شهرستان  امور هر روستا، بخش   اداره   ، ی محل 

بر این اساس مهمترین وظایفی که برای شوراها در نظر گرفته شده عبارت    . کنند ی م   انتخاب   محل   همان   را مردم   آن   ی اعضا   که   رد ی گ ی م 

 
 .  4/1396/.27اقتصادآنالین،  - 1
 قانون اساسی   106تا  100. مواد  2
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در خصو     ی ز ی ر برنامه   ، ه ی نتخاب حوزه ا   ی فرهنگ و    ی اجتماع   ی ها کمبود   ی برا   حل راه   ، پیش بینی ط ی انتخاب شهردار واجد شرا   است از: 

صورت جامع درآمد    د یی تا ،  طرح حدود شهر   ب ی جهت تصو   ی با شهردار   ی همکار ی،  اقتصاد   ، ی مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماع 

   1آن. و موسسات وابسته به    ی بودجه، اصالح و متمم بودجه ساالنه شهردار   ب ی تصو   ی، شهردار   نه ی و هز 

  شود. بلکه شوراها عالوه بر اینکه جلوه منحصر نمی   – مشخصا مدیریت شهری    – اما وظیفه شوراها به مشارکت در امور اجتماعی  

هستند، وظیفه نظارتی نیز دارند. یعنی عالوه بر اینکه شوراها با نظارت دقیق باید امکان    مشارکت شهروندان در مدیریت کالن جامعه 

ها  یالت خود را از بین ببرند، باید با اجرای دقیق وظیفه نظارتی خود احتمال ایجاد هرگونه فساد در شهرداری ایجاد فساد در درون تشک 

را به حداقل ممکن برسانند. حال اگر شوراها به وظایف قانونی خود به ویژه وظیفه نظارتی به خوبی عمل نکنند، قطعا وجود آنها نه تنها  

 تا حد زیادی مشکل آفرین خواهد بود.  شود، بلکه  بازوی کمکی محسوب نمی 

 مستندات 

  د، تراکم، پسمان   ، ی خصوص   ، ی معابر، حمل و نقل عموم   ، ساخت مسکن   همچون  یی و روستا  ی شهر   ت ی ر ی در حوزه مد های کالن  پروژه 

ل  و اص هاست. در  شورا ندارد، عامل اصلی تخلفات در شوراها و شهرداری   نظارت گونه تناسبی با  که البته هیچ و عوارض مختلف    ی نوساز 

ه  شد   گرفته   نظر   در   ها جنبه   ر ی تر از سا شوراها پررن    ی برا   ی کارکرد نظارت   ، و به طور خا  قانون شوراها   ی قانون اساس   106تا    100

و    ف ی وظا   الت، ی قانون تشک   80ماده  شهر، طبق مفاد    ی اسالم   ی شوراها   له ی به وس   ها ی بر شهردار   ب ی مال مهم اعمال »نظارِت   فه ی وظ   است. 

مانند    ، ی اقدامات شهردار   ن ی تر اساس، نظارت بر مهم   ن ای بر    شده است.   ن یی کشور و انتخاب شهرداران تب   ی اسالم   ی انتخابات شوراها 

  ی بانک  ی ها حساب  د یی تا   ، ی ردار بودجه ساالنه شه  غ ی بودجه، اصالح متمم و تفر  ب ی تصو   ، ی شهردار   نه ی صورتِ جامع درآمد و هز   د یی تا 

از    ها ن ی ا   ر ی لغو عوارض شهر و نظا   ا ی   ی برقرار   ح ی لوا   ب ی ها، تصو و نظارت بر آن   ت معامال   ب ی تصو   ، ی شنهاد ی پ   ی ها وام   ب ی تصو   ، ی شهردار 

   شهر شمرده شده است.   ی اسالم   ی شورا   ارات ی و اخت   ف ی وظا 

 

 مستند قانونی نظارت شوراها 

 
 

دانند.  را عامل اصلی این تخلفات می   ضعف نظارتی شورا ها،  تخلفات صورت گرفته در برخی شوراها و شهرداری کارشناسان با اشاره به  

، تا کارهای نهادهای یادشده به  و هوشمند شود   ک ی الکترون   زه، ی مکان ی،  شهر   ت ی ر ی در حوزه مد   ی کار   ند ی فرآ   دهند آنها پیشنهاد می 

 
 1375مصوب  کشور یاسالم ی و انتخاب شوراها. قانون تشکیالت، وظایف  1

قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخاب 
شوراهای اسالمی 

کشور

80ماده 

، 26ماده 
29و 28

و 48ماده 
50

و 55ماده 
56

63ماده 
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رسد برای تقویت کارکرد نظارتی شورا خوب است این نهاد با  به نظر می  1م شود. سهولت و در عین حال با سالمت باالی اداری انجا 

قطعا    2)که عملکرد تخصصی در نظارت دارد( تعامل بیشتری برقرار نماید. تر همچون سازمان بازرسی کشور نهادهای نظارتی بزرو 

 ارتقای سالمت شوراها عالوه بر سرعت بخشیدن به ارائه خدمات، رضایت مردمی را در پی خواهد داشت.  
 

 (عملکرد شوراهای اسالمی شهر و روستا4
 

 نقد  یدر ترازو شهر و روستا یاسالم یعملکرد شوراها
  

 روایت

کننده  و تسهیل یی  جو مشارکت   ، گیری تصمیم   ارکان   از   م، یکی ی و نظر مرد   عنوان نهادی برخاسته از ر شوراهای اسالمی شهر و روستا به 

های فضایی و  ترین نهادها در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی از مهم در جمهوری اسالمی ایران و  حکمرانی شایسته  

های قانونی و عملی ورود  م نظر به جایگاه رفیع مشارکت مردمی در نظام جمهوری اسالمی، در قانون اساسی مکانیز   3هستند.   جغرافیایی 

(  9فصل و ُنه )  14ا یک فصل از  شوراهای اسالمی شهر و روست سازی طراحی شده و مبحث  گیری و تصمیم های تصمیم مردم به عرصه 

سوره    38در اصل هفتم قانون اساسی، مطابق آیات    4اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را به خود اختصا  داده است. 

اند. در اندیشه رهبر معظم  کشور عنوان شده  گیری و اداره امور رکن تصمیم سوره مبارکه »آل عمرانب، شوراها  159ارکه »شوریب و مب 

استحکام قدرت انقالب و حکومت انقالبی  و    های انقالب تحکیم پایه انقالب نیز حضور آحاد مردم در اداره امور کشور چنان اهمیتی دارد که  

که اولین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا بعد از انقالب در ایران آغاز به کار کرد    1378از سال    5اند. یل شوراها دانسته را منوا به تشک 

از عملکرد این نهاد    ای جانبه و همه   جامع اما هنوز مطالعه علمی،    ، تشکیل شده در کشور  پنج دوره شورای اسالمی شهر و روستاها    ، تاکنون 

توسعه    6ایجاد فضای امیدوارکننده برای مشارکت زنان در اداره امور، می در  ال نقش شوراهای اس است. اگرچه    صورت نگرفته مهم  ی و  مدیریت 

  ، که هر نظام سیاسی ) های گوناگون  حل بحران   و   گویی به نیازها ن امکانات، پاسخ آورد ری، فراهم  ال سا ، نهادینه کردن مردم و تعمیم مشارکت 

اما متأسفانه در ترازوی نقد شوراهای اسالمی شهر و روستا، کفه   7، قابل انکار نیست  ( ختلف با آنها روبرو شود های م ممکن است در دوره 

های اخیر، اخباری که پیرامون نهاد شوراها به کروات منتشر شد، نه گویای  شود. مخصوصاً در سال تر از کفه خدمت دیده می حاشیه سنگین 

تمرکززدایی و    ضایت عمومی و نه مبشور دستاورد چشمگیری در عرصه توسعه پایدار، مدیریت شهری، ای به مردم و جلب ر خدمت ارزنده 

به این نتیجه    اند، های اول تا چهارم شوراهای شهر پرداخته هایی که به شیوه علمی به ارزیابی عملکرد دوره معدود پژوهش   8... بوده است. 

های جدی در رسیدن به  ت و چالش ال این نهاد با مشک   ، می شهر و روستا ال شوراهای اس   بعد از گذشت چهار دوره از عمر اند که  رسیده 

   9. اهداف خود روبرو است 

 
 1399/ 07/ 12، های مجل . مرکز پژوهش 1

 1399/ 10/ 17 ،لنایا گزاریخبر.  2

   132الی    95؛ صفحات  1395  پاییز ؛  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی فصلنامه دولت پژوهی؛  ؛  نقد و بررسی عملکرد شوراهای اسالمی شهر در ایران   ؛ حسن   ، کریمی فرد   و   کیومرث ،  اشتریان .  3

 106و    105،  103،  102،  101،  100،  12. اصول ششم، هفتم،  4

 1377/ 10/ 18های نماز جمعه،  رهبر معظم انقالب در خطبه . بیانات  5

 1394/ 12/ 4؛ به روز رسانی شده در  شناسی ایران علمی و تخصصی شهر انجمن جامعه گروه  ؛  سرمایه اجتماعی، شوراها و مشارکت شهری در ایران   نشست  ب در حسین ایمانی جاجرمی سخنرانی ».  6

 همان   ، کریمی فرد   و ،  اشتریان .  7

 ؛   دو 1399/ 06/ 26؛  5757شماره  ؛ روزنامه جام جم؛  1399تا شهریور    1396. برای اطالعات بیشتر رجوو شود به فهرست دستگیرشدگان اعضای شوراهای شهر از شهریور  8

 ، همان اشتریان   -   ؛   اول 1396بهمن  ؛  های مجل  شورای اسالمی پژوهش مرکز  ؛  گیری از نظرات اعضای شورا و کارشناسان می شهر در ایران با بهره ال شناسی وظایف و عملکرد شوراهای اس آسیب .  9

https://tssq.atu.ac.ir/?_action=article&au=25906&_au=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB++%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://tssq.atu.ac.ir/?_action=article&au=33862&_au=%D8%AD%D8%B3%D9%86++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D8%AF
http://www.isa.org.ir/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7/370-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/1281-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://tssq.atu.ac.ir/?_action=article&au=25906&_au=%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB++%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 مستندات

ترین نقاا ضعفی را که سبب ناکارآمدی و بعضاً انحطاا این نهاد  اند. عمده کرده   شناسی کارشناسان، از زوایای گوناگونی شوراها را آسیب 

  و قانونیب   حقوقی » های  عف توان به دو دسته »درونیب و »بیرونیب تقسیم کرد. علل درونی نیز قابل تفکیک به دو دسته ض است، می شده 

،  مربوا به شوراها قوانین  ابهام در برخی  های »حقوقیب عبارتند از:  ترین ضعف است. عمده   ب تشکیالتی، اداری و اجرایی » های  ضعف و  

  نظارت مردم بر   برای نبود سازوکار اجرایی الزم  ا، و  نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شوراه ،  اختیارات و وظایف شوراها   نداشتن تناسب  

زدگی  سیاست ،  شوراها   ی خودمحوری برخی اعضا مشتمل بر:    شوراها   ب تشکیالتی، اداری و اجرایی » های  ضعف ترین  . عمده تصمیمات شوراها 

به  میل امکانات    حیف و ،  کم سوادی اعضای شورای اسالمی در روستاها ،  ها آن دو شغله بودن  گی برخی اعضای شوراها یا  تجرب ، بی  شوراها 

ارتباا  ، افراد متخصص در شهرها  یا در روستاها و  ان شوراها با افراد با تجربه و ریش سفید میان ارتباا کافی بود ، ن اعضای شوراها  دست 

  به ویژه در  کم بودن تعداد اعضای شوراها به خارج و هدر دادن بودجه،   ی ر و سفرهای غیرضر ،  مختلف کشور شهرهای  ناکافی بین شوراهای  

 ست.  ها ناهماهنگی و گاه تضاد بین شوراها و شهرداری و  1نسبت به جمعیت   شهرها کالن   برخی 

استمرار تفکر  ،  مقاومت در برابر ورود شوراها به عرصه مدیریت امور محلی توان به  ا، می های شوراه ضعف   ب بیرونی » عوامل  در حوزه علل و  

کننده در  فقدان سازوکارهای هماهن  و    شوراهای روستایی به آموزش نیاز شدید شوراها، به ویژه  ،  مدیریت تمرکز یافته و از باال به پایین 

 2اشاره کرد.   امور شوراها 

 
های گوناگونی همچون حرکت در مسیر توسعه پایدار، مدیریت  توان نقاا مثبت و منفی عملکردهای شوراهای اسالمی را از جنبه می 

گرایی، نقش نظارتی، توانمندسازی اقتصاد  تعمیم مشارکت اجتماعی، تخصص های مردم نهاد، توسعه و  تمرکززدایی، توسعه تشکل   شهری، 

 
  هزار   693هشت میلیون و  ، جمعیت شهر تهران بیش از  1395؛ در حالی که بر اساس سرشماری سال  نفر کاهش یافت   21نفر به    31مجل  نهم از    طبق مصوبه شهر  تهران  شورای    اعضای  تعداد . برای مثال  1

  نفر برسد.  100تعداد اعضای شورای شهر تهران باید به  ،  ی  کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران ئ ر   به گفته »محمدجواد حق شناسب   نفر است.

 https://entekhabat.hawzah.net  ؛ 1395/ 03/ 23؛  شناسی شوراهای اسالمی شهر و روستا   آسیب . برای اطالعات بیشتر رجوو شود به محمدی، اسفندیار؛  2

درونی •

کاستی های حقوقی و قانونی •

ابهام در برخی قوانین•

تناسب نداشتن اختیارات و وظایف شوراها•

نبود ضمانت اجرایی برای تصمیمات شوراها•

نبود سازوکار اجرایی الزم برای نظارت مردم بر تصمیمات شوراها•

کاستی های تشکيالتی و اجرایی•

خودمحوری برخی اعضا•

بی تجربگی یا دو شغله بودن برخی اعضا•

کم سوادی اعضای شورای اسالمی در روستاها•

صنبود ارتباط کافی میان شوراها با افراد باتجربه و ریش سفیدان یا افراد متخص•

برخی اعضای شوراهاهای کالندریافت حقوق•

شهرهابه ویژه در برخی کالنکم بودن تعداد اعضای شوراها•

بيرونی•

استمرار تفکر مدیریت تمرکز یافته و از باال به پایین•

کننده در امور شوراهافقدان سازوکارهای هماهنگ•

ترین دالیل عمده

ناکارآمدی شوراها
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اقتصادی  شهری و روستایی و زوایای متعدد دیگری مورد بررسی قرار داد. ضمن اینکه باید در نظر داشت باتوجه به بافت متنوو اجتماعی،  

های محلی در شهرها و روستاهای مختلف یکسان نخواهد  ن انتظارات و مطالبات از پارلما   و فرهنگی جوامع محلی در اقصی نقاا کشور، 

ت غیراصولی و احتماالً تو م با حبو  دا ا ق ت ن توان با معیاری واحد عملکرد شوراهای سراسر کشور را مورد ارزیابی قرار داد. اما ا بود؛ بنابراین نمی 

 ن نهاد مهم مردمی را متوقف خواهند کرد.  ورزانه، تقویت عملکرد مطلوب ای ای و بعضاً طمع های فلوه و بغض، یا ثناگویی 
 

 (فرصت های شوراهای اسالمی شهر و روستا5

 روستا اسالمی شهر و شوراهای در  بانوان نقش آفرینی

 روایت  

شوراهای اسالمی شهر و روستا یکی از مهمترین مظاهر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و نماد مدیریت محلی در کشور  

محلی و عمران   تجربه آموزی در مدیریت عرصه توانندهای آنان میها با ارتقای مشارکت زنان و رشد استعدادشوراهستند. 

های مهم اجرایی و تقنینی در سطوح باالتر  و ارتقای نقش زنان در مسئولیتو زمینه ساز ورود  و آبادانی شهری و روستایی

باالبودن    ها و توانمندیهای علمی، تخصصی وافزایش سطح تحصیالت، آگاهی  ، های بعد از انقالبان در طول سالزنباشد.  

آموزش عالی آنان در مراکز  زنان    تجارب خوب  و  میزان حضور  نشان داده است کههای  در عرصهحضور  میزان    مختلف 

های  حساس هستند، ایده  و محله خود  . از سوی دیگر، زنان نسبت به شهرموفقیت آنها در امور محوله چشمگیر بوده است

حضور زنان در  .بهره برد  و روستایی  توان از این نگاه آنها برای مدیریت شهریمناسب و رویکردهای اجرایی دارند و می

حائز اهمیت    منظری دیگر نیزعضویت آنان در شوراهای اسالمی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از    صه انتخابات و عر

از طریق فرایند    به زنان  یتیر یمد  یمختلف مردم از جمله مردان در سپردن کارها  قشرهایدهنده اعتماد    نشان  چراکه  است

  شهری و روستایی کالن مناطق    یسازمیدر مراکز تصم   آگاه و توانمند و خودباورزنان فهیم و  حضور قدرتمند    .است  انتخابات

با حضور تخصصی  زنان    ار موثر است.یبس  نیز  دهند یم   لیکشور را تشک  تیاز جمع   یمیزنان که ن  یهادر توجه به خواسته

گذشته با توجه به افزایش توانمندیهای زنان  های  دهند. در سالافزایش می خود را اعتماد جامعه به توانمندی و موثر خود، 

 شاهد رشد حضور آنان در عرصه رقابتهای انتخابات شوراهای اسالمی نیز هستیم. 

 مستندات

دهد که این شوراها زمینه مشارکت  در دهه اخیر ترکیب جنسی اعضای شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور نشان می

های کوچک بیانگر ایجاد  هرستانشوراها، حتی در  در این ش  فعال  زنان   تعداداند.  ردهفعال زنان را در رقابت پویا فراهم ک

شوراهای اسالمی شهر و روستا از نخستین دوره آغاز به کار خود تاکنون که در    .برای زنان است   اجتماعی زمینه فعالیت  

سوی جامعه محلی خود برگزیده شده و راهی  اند که از  بریم، میزبان حضور زنانی بودهبسر میپنجم  دوره  های پایانی  ماه

دوره شوراهای    5ن به تفکیک جنسیت در  ااند. بر اساس آمارهای موجود ، تعداد داوطلبشوراهای اسالمی شهر و روستا شده

 شهر و روستا بدین قرارند 

 1  به تفکيک جنس شهر و روستا یاسالم یشوراها داوطلبان ادوار مختلف انتخابات 
 سهم مردان سهم زنان کل داوطلبان  مردان داوطلب زنان داوطلب  

 % 97.8 % 2.1 336138 328862 7267 1377 دوره اول

 
 . برگرفته از آمار اداره انتخابات وزارت کشور.   1
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 % 97.3 % 2.6 218957 213090 5867 1381دوره دوم 

 % 97.1 % 2.8 247759 240628 7131 1385دوره سوم 

 % 95.3 % 4.6 259664 247568 12096 1392دوره چهارم

 % 93.6 %  6.3 278452 269450 17885 1396دوره پنجم 

 - %  92.0 + %8.0 + 298000   1400دوره ششم 

نفر نیز دهیار زن   2393زن عضوو شووراهای اسوالمی روسوتاها و  3547های مدیریت شوهر و روسوتا،  در حوزههم اکنون  

زن هم به عنوان شوهردار مشوغول به  8زن عضوو شووراهای اسوالمی شوهر و  482هسوتند، همچنین در مدیریت شوهری نیز 

گیری  کنند که در این میان زنان از بدو شوکلهزار دهیاری در اقصوی نقاا کشوور فعالیت می 37قریب به   .فعالیت هسوتند

 43با رشد   92سال    دربانوان دهیار    سهم  اند.گذاشوته  ه مدیریت روسوتایی به نمایشها حضوور پویا و فعالی در عرصو دهیاری

در این میان زنان    نفر افزایش یافته اسوت. 2393نفر و با آغاز دوره پنجم شووراهای اسوالمی تا کنون به  2167درصودی به 

 2428در دوره چهارم شووراها، تعداد    طور مثالعضوو شووراهای روسوتا نیز سوهم مهمی را به خود اختصوا  داده اند که به

نفر افزایش یافته اسوت    3547نفر از زنان، عضوو شووراهای روسوتا بوده و در دوره پنجم شووراهای اسوالمی نیز این تعداد به 

های خراسوان رضووی، کرمان، مازندران، سویسوتان و بلوچسوتان و  درصودی را شواهد هسوتیم که اسوتان 50که رشود تقریبا  

  1ب دارای بیشترین دهیاران زن در پنجمین دوره شوراهای اسالمی هستند.گیالن به ترتی

 افزایش سهم زنان در پنجمين دوره شوراهای اسالمی روستا و دهياری ها نسبت به دوره چهارم 

 ميزان رشد 92سال  96سال  

 % 50 2428 3547 زنان عضو شورای اسالمی روستا 

 % 43 2167 2393 دهیار زن 

 

بیش  اند که  هزار نفر ثبت نام کرده   298، بیش از  ( 1400برای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا )سال و اینک  

درصد افزایش داشته    3تر بیش از  درصد و نسبت به دوره قبل   2اند که نسبت به دوره قبل،  درصد داوطلبان، از جامعه زنان بوده   8از  

که    .است  این  ویژه  د به  این  نام در  ثبت  از  حضور  وره  میزان  مالحظه   زنان  ها،  قابل  رشد  کرده  داشته تحصیل    2است. ای 

شهر و روستاها    یدر آبادانآفرینی زنان  ، اهمیت افزایش نقشیاسالم   یهاشورا  اراتیو اخت  یحدود وظائف قانونبا توجه به  

  فیدارد در حدود وظا استانها حق  یعال یشورا  ، یفصل هفتم قانون اساس   102  براساس اصل  چنانکه   . بهتر قابل درک است

مورد    در مجل   دیها باطرح  نیکند، ا  شنهادیپ   یاسالم  یشورا  مجل   به  دولت  قیاز طر  ای  ما یو مستق  هیته  ییخود طرح ها

  یکشور  مقامات  ریو سا  ، بخشداران، فرمانداران، استاندارانیفصل هفتم قانون اساس   103اصل    اساس  برو    رد یقرار گ  یبررس

 آنها هستند.  ماتی تصم تیرعا به شوراها ملزم اراتی شوند در حدود اختیم نییتع دولت از طرف که

 

 

 

 

 

 
 97/ 9/2، ایسنا، شهر و روستا  یزن در شوراها 6000از  شیحضور ب .  1

 .عرف،رئ ی   ستاد انتخابات کشور، پایگاه خبری ستاد انتخابات کشور، 1/27/ 14002
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 شوراها عرصه حضور جوانان

 

 روایت

روزها   بافتاین  مهندسی،  نظام  ترافیک،  قبیل طرح  از  مسائل شهری  رکود مسکن، مشکالت  در مجموعه  فرسوده،  های 

گرچه اقدام های مهمی انجام شده همچنان با مشکالت    های زیست محیطی و ...آلودگیسیستم حمل و نقل عمومی و  

های باالی آن در حوزه منابع طبیعی  به رغم ظرفیتکشور و مشکالت مهمی که  کنونی  وضعیت  متعددی روبه رو هستیم. با  

. ورود مدیران جوان باعث ایجاد رویکردهای  جوان و چاالک وجود دارد مدیریتنیاز به  ن است،و نیروی متخصص، درگیر آ

 1برخوردارند. قدرت، خالقیت و نیروی جوانی    از    های انقالب اسالمی را دارند و همکه هم اصالت  شودمی  جدید مدیریتی

  و جامعه نیازمند  بلی و سازگارتر با روزگار جدید؛ تر از نسل ق نسل جدید نسلی است با نیازهای متفاوت و احتماال باهوش

از  ترها  قدیمی  در مقایسه باجوانان  و روستاهای آن است.    سل جدید برای توسعه کشور و شهرهاها و سبک فکری نایده

  2.دارندبرخوربرای حل مسائل جدید  تری نظام یافتهو اندیشه  یشترقدرت سازگاری ب

کند تا نیازهای آنها بهتر دیده شوود و عالوه بر حضوور در  ، کمک میهای محلی شوهر و روسوتامدیریتحضوور جوانان در  

های با گذشوووت زمان و تأثیر رویکرد جوانگرایی در حوزه 3سوووازوکارهای مدیریتی در تولیود محتوا نیز مؤثر واقع شووووند.

 .ران جوان بیش از پیش به منصه ظهور خواهد رسیدمدیریتی مختلف از جمله مدیریت شهری، توانایی مدی

های قانونی و تکیه بر دانش و خرد جمعی و  از ظرفیت  هاستفاد  با  توانند می  روستاها   و  شهرها   قطعا شوراهای اسالمی در

آبادانی در  همچنین امانت داری، پاک دستی و تخصص گرایی و داشتن تعهد به حوزه انتخابیه خود، موجبات پیشرفت و  

جوانان متخصص و متعهد انقالبی  فرصتی است تاانتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا  و    سطح ملی باشند

 وارد عرصه انتخابات شده رویکردی جدید در سطح مدیریت شهری و روستایی در کشور رقم بزنند.

 مستندات

فرصوت ارزشومندی برای کشوور اسوت. سوال   40ت جوان زیر جمعیو.  دندهدرصود جمعیت کشوور را جوانان تشوکیل می  40 

دووم جهان در    ن نفر دارای تحصوویالت عالی، رتبهمیلیو 14سووالگی، نزدیک به  40و   15 میلیون نفر در سوونین میانه 36

  تالش جهادی برای کشورند و جمع انقالبی رشد کرده و آماده نبوه جوانانی که با روحیهآموختگان علوم و مهندسی، ادانش

های علمی و فرهنگی و صوونعتی و غیره اشووتغال دارند؛ اینها ثروت  که به آفرینش  چشوومگیر جوانان محقوق و اندیشوومند

 .4نیستمقایسه  قابل  مادوی با آن  ی برای کشور است که هیچ اندوختهعظیم

د، چراکه ایسوتادگی در برابر  شوورو محسووب میداشوتن نیروی کار جوان برای هر کشووری یک فرصوت و نقطه قوت بز

تواند کشوور را در  های ایجاد شوده فقط با وجود نیرو و بنیه جوانی مرتفع شوده و این پتانسویل عظیم میمشوکالت و سوختی

 
 9/12/99ی، پایگاه خبری سمن جوانان، فعل یهاجوان، راه خروج کشور از بحران ران ی مد 1
   21/12/96 ن،یآنال  ینقش جوانان در اداره شهر، همشهر2
   21/12/96 ن،یآنال  ینقش جوانان در اداره شهر، همشهر3
 .برگرفته از بیانیه گام دوم انقالب  4
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به ویژه اینکه این جمعیت جوان به گواه آمارها در سوالهای گذشوته از سوطح    .های رفیع پیشورفت یاری نمایدرسویدن به قله

تواند در سووطوح مختلف مدیریت کشووور  های مختلف برخوردار اسووت که میتحصوویلی و دانش و تخصووص باالیی در حوزه

 نقش آفرینی مثبت داشته باشد.

، فرصت خوبی برای مشارکت جوانان در عرصه مدیریت شهری و  ( به عنوان یک نهاد مردمی)انتخابات شوراهای اسالمی  

های محلی، عالوه بر  و ورود جوانان مستعد و توانمند به ایفای نقش تقنینی و نظارتی در عرصه مدیریت  روستایی است 

 کند.  کمک به فرایند توسعه محلی، زمینه حضور آنها در سطوح میانی و کالن مدیریت کشور را فراهم می 

 شهر و روستا  شرایط داوطلبان مجلس شورای اسالمی در مقایسه با داوطلبان شوراهای اسالمی

 مجلس شورای اسالمی  شوراهای اسالمی شهر و روستا  ویژگی داوطلبان در زمان ثبت نام 

 40 25 حداقل سن 

 75 - حداکثر سن 

 حداقل تحصیالت

سواد خواندن و نوشتن برای شوراهای   داشتن

روستا و حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن  

برای شوراهای شهرهای دارای تا یك میلیون  

نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن  

بیش از یك میلیون   بابرای شورای شهرهای 

 نفر جمعیت

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن  

رت علوم و بهداشت و مصوب و مورد تایید وزا

و مدارک  های علمیهشورای عالی حوزه

تحصیلی دارای ارزش استخدامی با تایید 

سازمان امور استخدامی و حداقل پنج سال  

دولتی و  ، سابقه کار در بخش خصوصی

 .عمومی

شرایط سنی و تحصیلی برای داوطلبان  دهد که در مقایسه با مجل  شورای اسالمی، بسترهای قانونی و  نگاهی به جدول فوق نشان می 

 تر فراهم کرده است.  شوراهای اسالمی شهر و روستا فرصت تحقق جوانگرایی را به لحاظ قانونی برای نسل جوان 

های قبل از این ظرفیت حداقل در شهرهای بزرو، آن طور که باید استفاده  رسد که در دوره به رغم وجود چنین ظرفیتی، به نظر می 

 دهد که:  دوره گذشته نشان می   5. برای مثال در شورای شهر تهران مقایسه ترکیب سنی اعضای شورای شهر در  نشده است 

)چهارم( میانگین  منتخبین دوره پنجم شورای اسالمی شهر تهران، ری و تجریش با یک سال کاهش سن نسبت به دوره قبل

فعالیت چهار دوره شورای شهر تهران دوره نخست شورا  ساله    18ست که در مقایسه  ا  این درحالی  .را دارند  سال49سنی  

 .ترین نمایندگان مردم تهران را در خود جای داده استترین و دوره چهارم مسنجوان

 1دوره گذشته  5ترکیب سنی اعضای شورای شهر تهران در  

 مسن ترین عضو  جوانترین عضو  میانگین سنی اعضا  شورای اسالمی شهر تهران 

 سال 57 سال 34 43.7 1380تا  1378دوره اول

 سال 71 سال 32 46.5 1386 تا 1382دوره دوم

 سال 75 سال 30 47.8 1392 تا 1386 دوره سوم

 سال 81 سال 33 50.3 1396تا1392دوره چهارم 

 سال  69 سال 34 49.42 1400 تا 1396دوره پنجم

گرایی  ، ضرورت توجه جدی به جوانانقالب معظم  رهبر انقالب توسطپ  از انتشار بیانیه گام دوم و این درحالی است که 

های مدیریتی برای ورود جوانان بیش از هر زمان  های کالن، میانی و محلی کشور و تقویت زیرساختدر سطح مدیریت

 باید در دستور کار قرار گیرد  و دیگری اهمیت دارد 

 
 96/ 15/3، ایسنا، نگاهی به هرم سنی شوراهای شهر تهران از اول تا پنجم + جدول.  1
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