
؟آن وظایف شهرداری و  

است و به ناحیه ای اطالق می شود که در آن، یک   Municipality شهرداری معادل لغت انگلیسی

انجمن مربوط به شهر، دارای صالحیت اعمال قدرت سیاسی بوده و خدمات دولتی محلی را مانند فاضالب، 

(. در 12، 1386پیش گیری از جرم و جنایت و خدمات آتش نشانی به عموم ارائه می دهد) قادری و قادری،

 دبا آنچه که این سازمانها برای رسیدن به اهداف مورد نظر بو جو شهرداریهاایران، طرز تلقی عامه مردم از 

شهرداری نهادی خدماتی است و این موضوع ،جایگاه آن را به  ،آمده اند بسیار متفاوت می باشد. از نظر عامه

هد و نظر عامه شهرداری سازمانی است که خدمات شهری ارائه می د رسطح بسیار پایینی تنزل داده است. د

 (.48، 1385بهای آن خدمات را دریافت می کند)کامیار 

دانست که اداره و  در تعریف شهرداری می توان آن را سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی در حقیقت،

به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره  مسؤولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی

شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و  تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظاماتکردن 

گردیده با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از   هزینه خدماتی را که به آن واگذار

 نماید. خدمات تقسیم

هرداری موسسه ای عمومی، غیر دولتی و مستقل تعریف کلی و اساسی شهرداری در ایران اینگونه می باشد: ش

است که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و 

قانون شهرداری ،شهرداری شخصیت حقوقی مستقلی دارد)کامیار  3سکنه شهری می باشد.به موجب ماده 

1385 ،48.) 

نخستین قانون شهرداری به نام قانون بلدیه به تصویب رسید . در سالهای  شمسی 1286در ایران در سال 

به  1334، اصالحاتی در این قانون صورت پذیرفت و قانون مدون سال 1334،و در نهایت 1308،1309،1328

عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداریها قرار گرفت.طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری 

اعم از آموزش،بهداشت،آب،برق و ... را بر عهده داشت.متاسفانه به مرور زمان بخشهائی از وظائف مندرج در این 

 (.7، 24قانون از شهرداری منتزع شد و به نهادهای دیگر واگذار گردید )مجله شهرداریها، شماره 

http://www.aum.blogfa.com/post-20.aspx


 وظائف شهرداری

از وظائف متنوع و متعددی برخوردار می باشند.  در سراسر جهان و بویژه کشورهای توسعه یافته، شهرداری ها

در ایران به علت عدم وجود مدیریت واحد شهری، وظائف شهرداری ها در بین سازمانها و شرکتهای دولتی و 

غیر دولتی محلی متعددی توزیع شده است بطوری که وظائف شهرداری ها و به تبع آن اختیارات آنها، در 

شده اند. بر همین اساس در حال حاضر می توان وظائف شهرداری ها را به محدود به مواردی خاص  شهرها

 پنج گروه زیر تقسیم بندی کرد:

میادین ،اعالم نظر نسبت به طرح های جامع و هادی شهری -معابر-الف( وظائف عمرانی: مانند احداث خیابانها

الزام به پذیرش نقشه –الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان  –اعالم نظر در خصوص نقشه های تفکیکی –

 ساختمانی از اعضاء سازمان نظام مهندسی

ب( وظائف خدماتی : ایجاد تاسیسات عمومی تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب، تعیین محلهائی 

پیشگیری از حوادث –ستان احداث غسالخانه و گور–مخصوص برای تخلیه زباله ،نخاله و فضوالت ساختمانی 

 نگهداری و تعمیر تونلهای شهری–پیشگیری از آلودگی محیط زیست –

نظارت بر کلیه ابنیه -صدور پروانه ساختمان– 100ج( وظایف نظارتی و حفاظتی: اجراء آراء کمیسیون ماده 

اقامه دعوا علیه  -هرحفظ اموال و دارائی ش-ای که در شهر ایجاد می شود، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی

 حفظ فضای سبز–اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری 

-کشتارگاه–د( وظائف رفاهی : احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل سرویسهای بهداشتی 

 جلوگیری از سد معابر عمومی-بوستان

سایر عوارض شهرداری و –ی و وصول آن عوارض ساختمان و ترتیب ممیز-ه( مدیریت منابع: بودجه شهرداری

 (.54، 1385نقش شهرداری در تعیین ارزش معامالتی ساختمانها)کامیار

 


