
 برگی از تاریخ شهرستان اقلید

 

 

 

در تاریخ است. مگر نه اینکه نقاط دور از  شده دیدهمتر های کگرفتن سهم گروه نظر در نگاران تاریخ های رسالتیکی از 

هرگز خود را از آن جدا اما  کنم میها دور از زادگاهم زندگی هرچند سال؟ اند داشتهمرکز نیز ر ساختن گذشته ما نقش 

 . نویسم میمطلب زیر را در مورد شهر خود اقلید آموخته تاریخ یک دانش عنوان به ام.ندانسته

ها عملی نگردید. شواهد نشان  در این منطقه تا مدت )شهرداری( های مکرر مردم اقلید تشکیل بلدیه درخواستباوجود 

اهالی  م 9103/  9031را مطرح کرده بودند. مثالً در سال  ایجاد بلدیه کم چند مرتبه درخواست دهد مردم دست می

. اهالی داشتدوازده محله  در دوره پهلوی اولد. اقلید تشکیل انجمن بلدی و ایجاد بلدیه مطرح کردن درخواستی در مورد

] در آن زمان تریاک در بیساری از نقاط کشور کشت قپانداری و تریاک ناشی از منابع محلی چون درآمد بودندمعتقد 

برای تأمین مخارج بلدیه کامالً کافی  شد[از آن صادر می توجهی قابلو به سبب مرغوبیت تریاک ایران؛ بخش  شد می

آوری کرده و خود در جهت تنویر و تنظیف  طور خودجوش مبالغی پول برای حقوق رفتگر و تهیه چراغ جمع است. آنان به

معتقد بود باید حقوق  با توجه به کمی بودجه موافق بود اماپیشنهاد ایجاد بلدیه کار شدند. والی فارس با  به شهر دست

دار  بایست تصدی امور حکومتی را عهده می زمان هم . رئیس بلدیه همچنیناز عوارض محل پرداخت گردددیه رئیس بل

باشد در شهرهای کوچک بسیار رایج بود و دلیل آن هم این  دار عهدهریاست بلدیه را  زمان هماین موضوع که حاکم  .باشد

کوچک های  حال وضع وخیم بلدیه بااین .شد نمیر نظر گرفته اعتباری برای حقوق رئیس بلدیه د معموالًبود که در بودجه 

وزارت داخله با ؛ لذا ها به سبب کمی درآمد منحل شوند رفت برخی از آن که بیم آن میبود  ای گونه بهدر سطح کشور 

تا دهد اسناد موجود در آرشیو سازمان اسناد ملی نشان می( 053-339199ساکم:) د.وایجاد بلدیه در اقلید مخالفت نم

ها مختلف نگرانی از  واسطه وجود آلودگی و به مانده معطلامور مربوط به تنظیف و پاکیزگی شهر  م 9101/  9099سال 

های مختلف وجود داشت. این وضعیت رئیس صحیه فارس و بنادر را واداشت از والی فارس خواست کند تا  شیوع بیماری

وجود  بااین (؛19-110 -149ساکمف: ) ی و بلدی اقلید اقدامی انجام دهدبه حکمران آباده دستور دهد راجع به امور صح

وزیران  ( هیئتم 9109سپتامبر  19) 9099مهر  6صاحب شهرداری نشد. در نشست  م 9109/  9099اقلید تا سال 

ی تأسیس هزار نفر جمعیت و نود هزار ریال درآمد تقریبی است در آنجا شهردار 91مصوب گردید که چون اقلید دارای 

ای دارای تعداد  ( ذکر هر دو عامل جمعیت و درآمد به این دلیل است که اگر منطقه143 -05900ساکم:) شود. می

شد با تأسیس شهرداری در  جمعیت موردنیاز جهت تأسیس شهرداری بود اما درآمد منطقه کافی تشخیص داده نمی

ای انجام کارهای حسابداری و اداری از بودجه شهرداری کارمند بعد از ایجاد شهرداری الزم بود بر شد. منطقه موافقت نمی

استخدام شود. با توجه به تعداد اندک مأمورین وصول درآمد دارایی؛ کارهای مالی معوق مانده بود لذا این امر به بخشدار 

 زی در دست است.(. از فعالیت شهرداری تازه تأسیس این ناحیه اطالعات ناچی19-110-9999 ساکمف:) اقلید ابالغ شد

 آباده فرمانداری از چهاردانگه دهستان زیاد فاصله دلیل به که( م 9101 سپتامبر 10) 09/6/9099 تاریخ در سال بعد

 یـازـن روی تو خاک بر مـرا ای ازـس تاریخ مـادر ای وطن ای

 من رانـای من اویدانـج عشق نـم نـجا بهشت تو کویر ای

 ام اندیشه ات اندیشه جز نیست ام ریشه گرفته هستی تو ز ای



 5/6/9091تاریخ  به سندی (. 19-110-9999:ساکمف) شود ایجاد اقلید مرکزیت با جدیدی بخش تصمیم گرفته شد

در  غسالخانه دو داشته و سواد کالس شش ساالری نام داشت. وی اقلید رضا دهد شهردار ( نشان میم 9143آگوست  19)

 را نداشت را سوار عبور امکان سابقاً که را ها کوچه و همچنین اقلید داخلی خیابان وی همچنین اقلید ساخته بود.

متر را  ده عرض و کیلومتر دوازده طول به به چنار اقلید شهرداری، نیز راه حسابدار ساالری، قلی بود. امیر کرده رو ماشین

های شهرداری اقلید اطالعات چندانی در دست  ( از دیگر فعالیت19-110-94415 ساکمف:) به هم متصل کرده بود.

رسد شهرداری  حال با توجه به تأسیس دیرهنگام شهرداری و مشکالت ناشی از کمی اعتبار بعید به نظر می نیست. بااین

ها هنوز اعتبار خاصی برای شهرهای در آن سالمگیر در جهت رفاه اهالی انجام داده باشد. توانسته باشد اقدامی چش

صرف بودجه ارتش  هم آنکه البته ناشی از کمی درآمد ملی بود که البته مقدار زیادی از  شد نمیکوچک در نظر گرفته 

 اقلید راه کردن شوسه در اقداماتی م 9109/  9099 اول پهلوی حکومت های سال واپسین درجالب است بدانیم . شد می

 را کار این انجام فارس راه اداره آنکه توجه جالب. دولت نه و دادند انجام مردم و مالکان را کار این اما گرفت صورت آباده به

م شهرداری ساخت ساختمان  9143/  9091در سال (.010 -349315: ساکم. )دانست می اصفهان راه اداره وظیفه

شهرداری یک نفر پزشک استخدام و سه هزار  م 9149/  9013( در سال 110 -399936) را به مناقصه داد.شهرداری 

نظر بین وزارت بهداری و کشور تا حدودی برای اهالی دردسرساز  ریال اعتبار برای تهیه دارو در نظر گرفت اما اختالف

کرده  ها مکاتبه می گرفتن این امر در بودجه باید با آن زیرا هرکدام مدعی بودند استاندار نظامی فارس برای در نظر ؛شد

 .(053 -6994ساکم:) !!است
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