
آن       وظایف و شهرداری درباره تحقیق
و            شهر به نسبت که است شهر هر در نهاد یک شهرداری

ماگرتا        نوشتار این در میگیرند، تصمیم آن امور
را        اطالعاتی آن وظایف و شهرداری درباره میخواهیم

. شوید      همراه ما با بدهیم ارائه
چیست؟  شهرداری

که          شهر به مربوط انجمن یک که است نهادی شهرداری
را         محلی دولتی خدمات و هستند سیاسی قدرت دارای

عموم       ...    به را و نشانی آتش خدمات و فاضالب مانند
. میدهند  ارائه

که         است خدماتی نهادی شهرداری مردم عامه نظر از
را           خدمات آن بهای و میدهند ارائه شار به را خدماتی

. میکند  دریافت
و         مردمی سازمان یک میتوان را شهرداری واقع در

مدیریت        مسئول? که دانست انتفاعی غیر و غیردولتی
اداره           و ایجاد به تا است دولت مجوز با شهری امور

و        شهری نظامات اجرای و عمومی تاسیسات کردن
این        هزینه و بپردازد محلی مشترک نیازهای تامین

خدمات         کنندگان استفاده از عادالنه صورت به را خدمات
. میشود  دریافت

 : شهرداری        از عبارتند ایران در شهرداری از کلی تعریف
آمدن        بوجود باعث است مستقل? و عمومی موسسه

اداره           و محلی امور دار عهده و میشود شهرها در قانون
ماده       براساس است شهروندان به قانون ۳خدمات
مستقل?      حقوقی شخصیت یک شهرداری شهرداری،

میباشد. 



سال   قانون       ۱۲۸۶در نام به شهرداری قانون نخستین
اصالحاتی          اخیر سالهای در و شد تصویب ایران در بلدیه

تصویب        قوانین براساس گرفت، انجام قانون این در
از        اعم شهری امور تمام مسئول? شهرداری شده

.  ... است     و بهداشت برق، اب، آموزش،
است؟    کسی چه شهردار

شهرداری       انجمن برعهده شهر شورای تصمیمات اجرای
مجری          شهردار دارد، قرار شهردار آن راس در که است

شهر         شورای وسیله به که است شهر شورای تصمیمات
کشور         وزیر توسط صورت این غیر در میشود انتخاب

. میشود  انتخاب
مدت     به انتخابی خدمت    ۴شهردار و فعالیت اجازه سال

است،          شهر شورای اختیارات از آن عزل همچنین و دارد
صاحب          نباید شهردار بگوییم که است ذکر به الزم البته

تامین        را شهرداری عمومی نیازهای که باشد موسسات
شهرداری        تصدی زمان در نباید شهردار همچنین میکند

. باشد      مذکور موسسات مدیره هیات عضو
شهرداری  وظایف

شهرداری        وظایف از پارهای میخواهیم قسمت این در
. کنیم   بیان را

    روها پیاده و خیابانها آسفالت
       معبر سد از جلوگیری و ساختمانی مزاحمتهای رفع
      تاسیسات از جلوگیری و ساختمانی پروانه صدور

مجاز  غیر
     شده مصوب مقررات براساس عوارض وصول
       شهری اماکن گذاری نام برای خاص مقررات وضع



        همراه به دودزا و کننده الوده وسائل از جلوگیری
ها   ارگان دیگر

        کار به گداها داشتن وادار و گدایی از جلوگیری
      شهر منقول غیر و منقول اموال حفظ
      بهداشتی کشتارگاههای و خانه غسل تاسیسات ایجاد
    شهرداری خرج و دخل تنظیم
        برای متوفیات و موالید و شهری جمعیتی امار تهیه

شهری   برنامههای استفاده
    کسب جواز صدور صنفی مقررات
      عمومی باغهای و پارکها کوچهها، خیابانها، ایجاد

شهر    نقشه اساس برای
      شهر سطح در مقایسه اوزان بر نظارت
         و مردم عمومی امکان و معابر داری نگه و تنظیف

سطحی     فاضالبهای و آبها مجاری
       ?کنترل و بهداشتی امور مراقبت امر در همکاری

ها     ارگان سایر با بازار
      شهرداری جاری قوانین اساس بر معامالت? انجام
      و حیوانات میان مشترک بیماریهای از جلوگیری

درمان       و بهداشت موسسات همکاری با انسانها
پایانی  سخن

وظایف       و شهرداری درباره تحقیقات پایان به
دارید        نظری خصوص این در اگر رسیدیم شهرداری

. بگذارید     کامنت ما برای میتوانید
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