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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

اليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آموزش به عنوان فع. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

 سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه تغييرات و تحوالت. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه م سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذاري هاي آموزشي، ه

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند ات كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتر آموزش و مطالعدر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

 ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب آموزشي شهرداري

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

ها و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري كاركنان شهرداري 

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص#حي

ت کاربرديمدیر کل دفتر آموزش و مطالعا  



 
 

  پيشگفتار چاپ سوم

نگاهي نوين، عالمانه و جامع ) شهرداريها(گسترش روز افزون شهرها و واگذاري وظايف و فعاليتهاي جديد به مديريت شهري 

به اين مقوله را مي طلبد و بدون شك اين حوزه وسيع بدون استفاده از تجارب ديگران در زمينه هاي نظري و علمي به 

  .ست نخواهد يافتموفقيت كامل د

هدف اصلي مجموعه كتابهاي سبز شهرداريها تدوين يك مرجع كامل شهرسازي براي شهرداريها و مديران، با نگاه كالن به 

  .مجموعه اهداف اين سازمان مي باشد كه اين خود حساسيت نظارت بر چاپ هاي بعدي كتاب سبز را دو چندان مي نمايد

ط از مجلدات چاپ شده اين سري كتابها، باعث شد تا انتشارات سازمان اقدام به چاپ دوم استقبال شهرداريها و مراكز ذي رب

  .و سوم آنها نمايد

بدون ترديد، چاپ تمامي اين مجموعه، منبعي غني در اختيار شهرسازان و مديران شهري قرار خواهد داد و راهنمايي شما 

  .مشوق ما در اين مسير خواهد بود
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  پيش گفتار چاپ اول



اين نوع كتابها به . در اغلب كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهرسازي شهرداران به اصطالح كتاب سبز خوانده مي شود

مشهورترين آنها كتاب اصول . طور رسمي از طرف مؤسسه هاي برنامه ريزي و مديريت شهري آن كشورهاي تهيه مي شود

 تهيه  ـي برنامه ريزي شهري است كه توسط انستيتو آموزش مديريت شهرداري، مؤسسه بين المللي مديران شهري ومبان

  .شده است

هر چند مباحث عمومي . از ويژگيهاي كتاب سبز، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري آن كشورها است

 است، ليكن مطالب اختصاصي آنها جنبه ضابطه و دستور داشته و به طور اين كتابها جنبه آموزشي دارد و در همه جا مشترك

  .كامل براي شهرداريهاي ايران كاربرد ندارد

اين نشريه ها به . تاكنون جزوات و گزارشهاي موردي متعددي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري انتشار يافته است

سؤوالن شهرسازي شهرداريها نيستند؛ بنابراين به منظور طرح مباحث و تنهايي جوابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران و م

مفاهيم شهرسازي از نظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و موضوعات اصلي مديريت و برنامه 

  .ريزي شهري را مطرح سازد، تهيه شد تا به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرد

كتابي در مباني شهرسازي و تدوين ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي و مديريت شهري، با توجه به ضرورت وجود چنين 

هدف از نگارش اين كتاب، تهيه يك . جديدترين پيشرفتها در اين رشته براي نهادهاي برنامه ريزي شهري آشكار است



وعات برنامه ريزي، طرح ريزي و مديريت دستور كار يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصلي آن طرح ديدگاه ها و موض

  .شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران و شوراهاي اسالمي شهرهاي كشور است

توالي فصلها و قسمتهاي مختلف كتاب بگونه اي تنظيم شده است كه در صورت مطالعه منظم و اصولي، به استفاده كنندگان 

در عين حال، هر . ي شهرسازي با مسائل خاص و علمي شهري آشنا شوندكمك مي كند تا به تدريج از مسائل عام و كل

بخش نيز به تنهايي داراي اين ويژگي مي باشد؛ زيرا ممكن است برخي از استفاده كنندگان بدون مطالعه منظم كتاب، در 

ايد پاسخگوي در آن صورت نيز هر بخش و هر فصل كتاب ب. مواقع ضروري به عنوان مرجع به موضوع خاصي رجوع كنند

  . اين نياز باشد

 حمل  ـ3 كاربري زمين شهري ـ2 شهرسازي  ـ1 جلد و با عناوين 12مجموعه مباحث مورد بررسي كتاب سبز شهرداري در 

 مواد زايد جامد  ـ7 ساخت و سازهاي شهري ـ6 طرحهاي شهري ـ5 نظام مراكز شهري و فضاي مسكوني ـ4و نقل شهري

 مديريت شهري و  ـ11 فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي ـ10 فضاي سبز شهري ـ9 تأسيسات خدمات شهري ـ8شهري

  . طراحي فضاها و مبلمان شهري، تنظيم شده است ـ12شهرداريها

 همچنين از كارشناسان مركز  ـ استاد دانشگاه تهران  ـ آقاي مهندس احمد سعيدنيا ـدر پايان از مؤلف اين مجموعه 

  .كه نظارت و آماده سازي كتاب را برعهده داشته اند، سپاس گزاري مي شودمطالعات برنامه ريزي شهري 

  علي نوذرپور
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  مقدمه

گسترش شهرنشيني و به دنبال ان مشكالت خاص زندگي شهري، بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره هاي سودمند براي 

عالوه بر موضوعاتي همچون محيط زيست شهري، حمل و نقل . وري ساخته استبهينه سازي زندگي شهروندان را ضر

شهري، ايمني شهري و برنامه ريزي شهري، يكي از عوامل بسيار مهمي كه تأثير فزاينده وتعيين كننده اي بر عوامل سازنده 

  .شهري دارد، مديريت شهري است

ريت سازمان يافته اي كه اهداف و ابزارهاي رسيدن به آنها را همان طوري كه مي دانيم هر فعاليت اجتماعي بدون وجود مدي

شهرها نيز به عنوان يك . مشخص كند و فعاليتها را هماهنگ سازد، از هم مي پاشد و به بي نظمي مي گرايد

را ، نيازمند مديريت مي باشند كه به تعيين اهداف و برنامه ها پرداخته و فعاليت عناصر مختلف شهري )System(سامانه

از همين رو جلد يازدهم از مجموعه كتاب سبز راهنماي شهرداريها درباره مديريت شهري و شهرداريها بحث . هماهنگ نمايد

  .مي كند و نكات سودمندي درباره اين موضوع مهم براي خوانندگان بيان مي دارد



شناختن عناصر تشكيل دهنده اش، در فصل اول، مديريت شهري تعريف و تشريح مي شود و مفاهيم سازنده آن با از هم 

در اين زمينه پس از تعريف مديريت شهري، حكومت محلي و شهرداري و وظايف مدير شهري بيان مي . بررسي مي شود

  . گردد

در فصل دوم، نيز وظايف مديريت شهري اعم از وظايف كنوني مديريت شهري، وظايف مديريت شهري در ايران، وظايف 

  .هرها و نگرش مردم و همچنين مديريت شهري در ايران مورد بررسي قرار مي گيردمديريت شهري در كالن ش

از مباحث مورد بررسي در فصل سوم كتاب، اهداف مديريت شهري در ايران است، كه به تفصيل درباره قانون شهرداريها، 

همچنين گونه هاي . كندطرحهاي توسعه شهري، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بحث مي 

مديريت شهري اعم از نظام متمركز، غيرمتمركز و مستقل و شوراهاي اسالمي شهر و وظايف آنها در فصل چهارم، مطرح 

 وزارت كشور، مسكن و  ـدر فصل پنجم كتاب، سطوح مديريت شهري در ايران، چه در سطح كالن يعني . مي گردد

 شهرداريها  ـ و چه در سطح محلي  ـ استانداري  ـ چه در سطح منطقه اي  ـ شهرسازي، شوراي عالي معماري و شهرسازي

  . به تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرند ـو شوارهاي اسالمي شهر، فرمانداري و شوراي تأمين شهرستان 

، كنتر و مباني مديريت شهري از موضوعهايي است كه در فصل ششم با زيرعنوانهاي برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي

  .نظارت و هدايت و رهبري از نظر مي گذرد



 سازمان عبارت است از "در تعريف سازمان، گفته شده كه . از نظر دانش اداري، شهرداري يك سازمان به حساب مي آيد

ي نيل به مجموعه اي متشكل از انسانها كه با همكاري يكديگر، تحت مديريت و نظام معين، با استفاده از سرمايه و ابزار، برا

  ؛"اهداف سازماني فعاليت دارند

  :هر سازماني از سه عنصر تشكيل شده است

  )Man( نيروي انساني ـ1

  )Mony( سرمايه ـ2

  )Machineries( ابزار و تجهيزات ـ3

عنصر مهم ديگر كه . نيروي انساني يا كاركنان، عامل اصلي حيات هر سازماني است و به آن نوپايي و خالقيت مي بخشد

سرمايه همانند خون در رگهاي سازمان .  امور سازمان بدون وجود آن امكان پذير نيست، سرمايه يا منابع مالي استگردش

. جاري است؛ از اين رو، مديريت بر منابع انساني و منابع مالي سازمان، بخش حياتي وظايف مدير سازمان را تشكيل مي دهد

در تمامي .  منابع مالي از عناصر اصلي سازمان شهرداري به حساب مي آيندبه همين ترتيب در شهرداري نيز نيروي انساني و

اين .  اداري انجام مي گيرد ـشهرداريها، سياست گذاري، برنامه ريزي و هدايت اين دو عنصر در قالب مديريت مالي 

  .جود داشته باشدمديريت، نقش حساسي در شهرداري دارد و بايد از سوي شهرداري توجه الزم و دقيق نسبت به آن و



بر همين اساس در فصل هفتم اصول اساسي مديريت مالي، منابع درآمدي شهرداريها، روشهاي كسب درآمد، عوارض 

شهرداريها، مشاركت مردم در مديريت مالي شهرداريها، حسابداري، درآمدها و هزينه ها، حسابرسي بودجه شهرداريها، گزارش 

  .الي مورد بررسي قرار مي گيرندمالي و ديگر مسائل مربوط به امور م

روش كار بدين گونه است كه در ابتدا، به وظايف . اصول اساسي مديريت اداري شهرداريها در فصل هشتم بيان مي شود

اصلي شهردار و مديريت شهرداري پرداخته مي شود و سپس انضباط اداري، آموزش كاركنان شهرداري، ارزشيابي،انتقال، 

  . آيين نامه هاي اداري شهرداريها مورد بررسي قرار خواهند گرفتترفيع روابط عمومي و

سير مديريت شهري در ايران، آخرين موضوع بحث كتاب حاضر است كه در فصل نهم به سير تاريخي مديريت شهري در 

  . پردازدايران از دوران باستان تا قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مي

  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري
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  فصل اول
  مباني مديريت شهري

درباره مشكالت شهرها مي توان كتابها نوشت؛ اما گسترش شهر نشيني و مسائل و مشكالت خاص زندگي شهري، بيش از 
هرها را روشن ساخته پيش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردها و چاره هاي سودمند براي بهينه سازي زندگي ساكنان ش

در ميان موضوعهايي مانند محيط زيست شهري، حمل و نقل شهري، ايمني شهري و برنامه ريزي شهري، يك عامل . است
هر فعاليت . بسيار مهم كه تأثير فزاينده و تعيين كننده اي بر ديگر عوامل سازنده زندگي شهري دارد، مديريت شهري است



 كه اهداف و ابزارهاي رسيدن به آنها را مشخص كند و فعاليتها را هماهنگ  ـمان يافته اجتماعي بدون وجود مديريت ساز
سازد، از هم مي پاشد و به بي نظمي مي گرايد؛ و شهر نيز كه پيچيده ترين و متنوع ترين جلوه هاي زندگي بشري را در خود 

زم براي رشد و توسعه آينده شهر، به مقابله با  بدون وجود نظام مديريت شهري، كه ضمن انجام برنامه ريزيهاي ال ـدارد
  .مسائل و مشكالت كنوني آن بپردازد، بي سامان مي گردد

در اين فصل، مديريت شهري تعريف و تشريح شده و مفاهيم سازنده آن با از هم شناختن عناصر تشكيل دهنده اش بررسي 
و سطوح آن بيان مي گردد، سپس سير تحول مديريت شده است؛ بعد از تعريف مديريت هشري، اهداف، گونه ها، وظايف 

  .شهري در ايران و جهان طرح خواهد شد
   تعريف مديريت شهري ـ1  ـ1

اگر مديريت به درختي تشبيه شود كه شاخه هاي گوناگوني مانند مديريت صنعتي، مديريت مالي، مديريت روستايي و چون 
پيش از تعريف مديريت شهري،سودمند است كه . ريت شهري استاينها دارد، يكي از شاخه هاي جديد اين درخت، مدي

اگر چه مديريت به شكلهاي مختلفي تعريف شده است، اما با نگاهي دقيق به اين تعاريف، . مفهوم مديريت روشن گردد
اي مديريت، روش دستيابي به اهدافي مي باشد كه بر: مشخص مي شود كه منظور اصلي همه آنها اين نكته بوده است كه

 كاركردن با افراد و گروهها براي "سازمان نظر گرفته شده است؛ ليكن براي ارائه تعريف جامع مي توان گفت كه مديريت 
  .، گفته مي شود"رسيدن به مقاصد سازمان

م اين وظايف با ه. برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و انگيزش: وظايفي كه بر عهده مدير گذاشته شده است نيز عبارتند از
 برنامه ريزي شامل تعيين اهداف و مقاصد ".مرتبط اند و تفاوتي ندارد كه در سازمان يا در چه سطح مديريتي مطرح شوند

زماني كه برنامه . سازمان و تكميل كردن نقشه هاي كاري است كه نشانگر طريقه رسيدن به اين اهداف و مقاصد مي باشد
 سازماندهي شام گردآوري منابع، مردم و وسايل است به ". وم مي گرددها تهيه شدند، سازماندهي داراي معنا و مفه

  ."مؤثرترين شيوه براي رسيدن به اهداف
در تعريف نظارت نيز گفته شده كه نظارت در بردارنده نقد . وظيفه مهم ديگري كه بر عهده مديريت مي باشد، نظارت است

اي انجام شده با برنامه سازمان، براي اصالح كارهايي كه از اهداف به عبارت ديگر، مقايسه كاره. نتايج و پيگيري كارهاست



ارتباط و وابستگي وظايف مدير به يكديگر، اين موضوع را نفي نمي كند كه گاهي . منحرف شده اند، نظارت خوانده مي شود
وظايف مديريت با يكديگر شكل زير نشانگر ارتباط . ممكن است يك يا تعدادي از آنها اهميت ويژه يا بيشتري داشته باشند

  .است
موفقيت و شكست هر سازماني در دستيابي به اهداف و انجام وظايفش، متكي بر مديريت است كه يكي از مهمترين نقشها 

اگر شهر، همچون سازماني در نظر گرفته شود، الزم است كه در رأس آن عنصري براي برنامه ريزي آينده . را به عهده دارد
مسائل بسياري در شهرها وجود دارند كه براي حل . اين عنصر را مي توان مديريت شهر ناميد. وني قرار گيردو اداره امور كن

آب، (مسائلي مانند چگونگي گسترش آينده شهر، تأمين خدمات عمومي. آنها وجود مديريت شهري، الزامي قلمداد مي شود
آنچه ...  فرهنگي و ورزشي، ساختن خيابانها و كوچه ها و  ـي ، احداث مراكز عمومي با كاركردهاي تفريح...)برق، نظافت و 

مديريت شهري بايد براي شهر، برنامه ريزيهايي انجام .وظيفه هر مديري به شمار مي آيد، وظيفه مديريت شهري نيز هست
ور، انگيزش الزم را در دهد، فعاليتهاي شهري را سازمان دهد، بر فعاليتهاي انجام شده نظارت كند و حتي براي انجام بهينه ام

  . سازمان مديريت شهري و ساير سازمانها و شهروندان ايجاد نمايد
در كنار مفهوم مديريت شهري، مفاهيم مشابه ديگري مانند مديريت شهرداري و يا مديريت حكومت محلي نيز مطرح است 

هري،به عنوان زيرمجموعه اي از حكومت اما معموالً مديريت ش. كه بسياري اوقات به جاي يكديگر به كار برده مي شوند
روشن است كه مشخصات و ساختار شهرداري از كشوري به . محلي تعريف و تلقي شده و به آن شهرداري گفته شده است

كشور ديگر تفاوت دارد و هر جامعه اي با توجه به ساختار اقتصادي، اجتماعي و سياسي خود تعريف يا تلقي خاصي از 
  .مديريت شهري دارد

از آنجا كه مديريت شهري ارتباط نزديكي با حكومت محلي پيدا مي كند و در كشورهاي پيشرفته، شهرداريها در واقع نوعي 
  . حكومت محلي به شمار مي روند، بنابراين بايد حكومت محلي نيز تعريف  شود

   تعريف حكومت محلي ـ1 ـ2
 و يا اساسي يك كشور در قسمتي از خاك آن ايجاد مي حكومت محلي، سازماني عمومي است كه به موجب قوانين عمومي

 ". گردد تا در محدوده اي كه مشخص شده، خدماتي را كه كامالً محلي هستند براي ساكنان آن محدوده تأمين كند



. حكومتهاي محلي داري محدوده معين، جمعيت معين، سازمان و امتيازهاي الزم براي انجام وظايف محلي مي باشند
ز حكومتهاي محلي داراي شخصيت حقوقي،اختيار وضع ماليات و بودجه مستقل مي باشند و صفت مشخصه آنها بسياري ا

  ."اين است كه فاقد اقتدار عاليه سياسي مي باشند
حكومتهاي محلي، حالتي دوگانه دارند؛ از يك سو بايد امور محلي را با نظر سنجي از مردم محل، مطابق قانون انجام دهند و 

 ديگر بايد به عنوان نماينده حكومت مركزي، سياستها و خطوط مشي عمومي آن حكومت را در سطح محلي اجرا از طرف
به طور معمول، حكومتهاي محلي داراي يك سازمان حكومتي كامل هستند كه تمام يا برخي از كاركنان آن را مردم . كنند

  .انتخاب مي كنند
  گونه بندي حكومتهاي محلي

  :داف و اختيارات، حكومتهاي محلي در سه طبقه جاي مي گيرنداز نظر حدود، اه
از مهمترين آنها بايد از شهرداريها كه در .  حكومتهاي محلي كه انتخابي اند و هدفهاي عمومي را تحقق مي بخشند ـ1

ت زيادي اين حكومتها، داراي شخصيت حقوقي بوده، در سطح محلي نيز اختيارا. مناطق شهري ايجاد مي شوند، نام برد
زيرا به دنبال تحقق اهداف عمومي در مناطق شهري است و . مديريت شهري، به تعبيري، در اين گونه قرار مي گيرد. دارند

  .در كنار شخصيت حقوقي خود، از استقالل و اختيارهايي در سطح محلي برخوردار است
 شده اند و فعاليتشان از محدوده يك يا چند  حكومتهاي محلي انتخابي كه تنها براي انجام برخي وظايف خاص ايجاد ـ2

  .وظيفه مخصوص فراتر نمي رود
 برخي از حكومتهاي محلي كه توسط حكومت مركزي ايجاد مي شوند تامقاصد حكومت مركزي را در اجراي كارها  ـ3

 موارد در اين واحدها بين حكومت مركزي و واحدهاي اصلي حكومت محلي قرار مي گيرند و در بيشتر. تسهيل بخشند
اين واحدهاي حكومت محلي، واسط خوانده مي شوند و طبق . محدوده محل خود، چند حكومت محلي ديگر پديد مي آورند

وظيفه، خدمات محلي را مطابق سياست حكومت مركزي انجام داده و فعاليت وزارتخانه ها را در سطح محلي هماهنگ مي 
  .  محلي استوظيفه مهم ديگر آنها نظارت بر واحدهاي. كنند



وظيفه پيش برد برنامه ها و . در ايران، استانداري ها، نمونه مشخص اين نوع واحدهاي حكومتهاي محلي واسط هستند
بنابراين مي توان گفت كه صرف نظر از تفاوتها و اختالفاتي . هدايت امور شهري در سطح شهر نيز بر عهده شهرداري است

اگر شهرداري مساوي با مديريت . گر دارند، مديريت شهري همان شهرداري استكه شهرداريهاي كشورهاي جهان با يكدي
  .شهري باشد، تعريف شهرداري، با تعريف مديريت شهري تفاوت چنداني نخواهد داشت

   تعريف شهرداري ـ1  ـ3
براي . خراج كردتعريفهايي كه از مفهوم شهرداري شده به قدري زيادند كه مشكل مي توان از ميان آنها تعريفي جامع است

چنانكه براي .( تعريف مفهوم شهرداري بايد تا حد زيادي بر چارچوب سياسي كه شهرداري در آن قرار گرفته، متكي بود
نمونه، در نظامهاي سياسي نامتمركز، نقش انتخاب شهرداريها و اختيارات و قدرت محلي عاملي مهم در تعريف شهرداري 

  ) است
  : مفهوم شهرداري ارائه شود، مرور تعاريفي چند در اين زمينه الزم استبراي آنكه تعريفي مناسب از

شهرداري يا حكومت شهر به واحدي گفته مي شود كه به وسيله مردم در قسمتي از خاك يك كشور به منظور اداره "  ـ1
 محلي را تشكيل شهرداري مهمترين قسمت حكومت. امور محل و ارائه خدمات مورد نياز مردم آن منطقه تشكيل مي شود

  ."مي دهد و از لحاظ حقوقي، تقريباً زير نظر حكومت محلي در استان مربوطه مي باشد
 شهرداري سازماني است حقوقي، محلي و مستقل كه در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني، رفاهي و خدماتي "  ـ2

  ."ور با مشاركت شهروندان حل و فصل شودمردم شهر كه جنبه محلي دارد تشكيل مي گردد و منظور آن است كه ام
 شهرداري به واحدي اطالق مي شود كه در يك مركز جمعيتي داراي خصايص شهري به منظور اداره امور محل و "  ـ3

  ."ارائه خدمات عمومي مورد نياز تشكيل مي شود
اري كه قانون به آنها اعطا نموده  شهرداري سازماني است كه سكنه يك شهر با استفاده از حقوق طبيعي خود و اختي"  ـ4

است، به منظور ايجاد و اداره كردن تأسيسات عمومي، وضع و اجراي نظامات شهري و تأمين نيازمنديهاي مشترك محلي به 
وجود مي آورند و به آن اختيار و نمايندگي مي دهند تا هزينه خدماتي را كه به عهده آن واگذار گرديده است، با اسلوبي 

عادالنه بين سكنه شهر و استفاده كنندگان توزيع و سرشكن نموده، از آنها وصول كند و در صورتي كه هر يك از منطقي و 



آنها پرداخت سهمي كه بايد پرداخت كند خودداري و يا نظامات شهري را رعايت نكند، با استفاده از قوه قهريه كه به حكم 
ها را وادار به پرداخت سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري قانون به وسيله مردم شهر به آن داده شده است، آن

  ."بنمايد
سازماني عمومي و غيردولتي كه داراي استقالل و )  قانون محاسبات عمومي كشور5براساس ماده ( شهرداري "  ـ5

اي انجام شخصيت حقوقي بوده و تحت نظر شوراي شهر كه منتخب مردم است و نظارت دولت از طريق وزارت كشور بر
  ."وظايفي كه در قانون شهرداري آمده، تأسيس شده است

 ناحيه اي كه به وسيله مرزهاي اداري معيني مشخص شده است، ويژگي مسلط شهري دارد و معموالً توسط شهري "  ـ6
تر مثل دارد و معموالً توسط يك مجموعه از مأموران برگزيده محلي اداره مي شود و در محدوده يك واحد حكومتي باال

  ."فرمانداري قرار دارد
به طوريكه ذكر آن گذشت، از شهرداري تعاريف زيادي شده و همچنان نيز مي توان از منابع گوناگون تعاريف بسيار ديگري 

  :اما نكاتي كه در همه اين تعاريف مشترك اند، عبارتند از. هم بيان كرد
   شهري بودن ـ1

البته مالكهايي كه براساس آن مي توان به جايي نام شهر داد، . ليت داردشهرداري سازماني است كه در سطح شهر فعا
  .داشتن جمعيتي بيشتر از حد معين، سيماي شهري، روابط شهري و مانند اينها از جمله اين معيارها هستند. متفاوت اند

   غيردولتي بودن ـ2
يار خود را براي تصميم گيري و اداره امور شهرشان شهرداري سازماني است كه اهالي شهر، مديران آن را برگزيده اند و اخت

  .بنابراين شهرداري، سازماني غيردولتي است كه دولت فقط نظارت بر آن را به عهده دارد. به آنها سپرده اند
   استقالل ـ3

ر حيطه با توجه به آن كه شهرداري، سازماني غيردولتي است و مسؤوالن آن منتخب مردم هستند، براي انجام وظايفش  د
  . ي عملكرد خود ، داراي استقالل است

   انتخابي بودن  ـ4



از آنجا كه يكايك  شهروندان نمي توانند اداره ي امور شهر را انجام دهند ، از ميان خود ، افرادي را به عنوان مدير يا مديران 
  .شهر برگزينند و حق طبيعي ادره امور شهري خود را به آنها واگذار ميكنند 

  يت داشتن  رسم ـ5
  .شهرداري، مطابق با قانون اساسي و ديگر قوانين و مقررات مربوط به آن تشكيل شده و شخصيتي حقوقي دارد

   اداره امور محل و ارائه خدمات عمومي مورد نياز ساكنان شهر ـ6
 را كه از عهده شهرداري وظايفي مانند تهيه نقشه توسعه شهر، نظارت بر ساخت و ساز، حفاظت از محيط و مانند اينها

  .تك تك شهروندان خارج است، انجام مي دهد
، عبارت )با توجه به ديدگاهي كه آن را مساوي با شهرداري مي گيرد(حال مي توان گفت كه تعريف مديريت شهري

است از اداره سازماني غيردولتي كه براي برآورده كردن نيازهاي مشترك شهروندان در سطح شهر، از طرف آنان و 
  .ق با قانون، تأسيس مي گردد و در محدوده فعاليت خود استقالل سازماني داردمطاب

اگر چه شهرداري وظايف مهمي در شهرسازي، حفظ ايمني شهروندان در برابر حوادث و آتش سوزيها، كنترل حمل و 
اني كه مهمترين  تنها سازم ـنقل درون شهري و ده ها وظيفه مهم ديگر دارد، برداشت و نگاه عمومي، شهرداري را 

متأسفانه اين ديدگاه در كتابهاي رسمي .  مي داند ـو بيشترين وظيفه اش حفظ نظافت و پاكيزگي شهري است 
براي نمونه در كتاب تعليمات . آموزشي نيز به نسل جديد منتقل شده و خود سبب شيوع چنين نظري مي گردد

مانها و مؤسسات متعددي كه براي تأمين نيازهاي افراد اجتماعي سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي، در بحث از ساز
 مدرسه براي تأمين نياز آموزش، بانك براي تأمين نيازهاي اقتصادي و "جامعه به وجود آمده اند، گفته شده كه 

  . است"شهرداري براي تأمين نياز به پاكيزگي محيط
زشي، آن است كه برخالف ويژگيهاي ذكر شده البته يكي از داليل چنين نگرشي، صرف نظر از عملكرد نادرست آمو

، داراي اختيار و استقالل عمل نيست و حيطه وظايف و عملكرد )شهرداري(براي شهرداري، مديريت شهري در ايران
اغلب شهرهاي دنيا، وظايف شهرداريها گسترده تر از وظايف شهرداريها در ايران "حال آن كه در . آن محدود است

اين شهرها آموزش و پرورش، بهداشت، امنيت، امور فراغت و رفاه اجتماعي بر عهده شهرداري در بسياري از . است



است و در برخي از شهرها حتي وظايف توليدي و اقتصادي نيز برعهده واحدهاي مختلف شهرداري قرار گرفته 
  ."است

اما در ايران، شهرداري . راوان دارندشهرداريها ژاپن، سوئد، آمريكا و فرانسه، در بسياري از امور، قدرت و اختياري ف
تنها در زمينه هايي مشخص اختيار دارد زيرا هر يك از وزارتخانه با تأسيس ادارات محلي، امور مربوط به خود را 

اين وضعيت، مشكالت بسياري به وجود . سازماندهي و هدايت مي كنند و در اين زمينه كاري هم به شهرداري ندارند
 روشن آن، ناهماهنگي ميان ادارات شهر و شهرداري است از اين رو، در شهرهاي ايران، آورده كه يك نمونه

نيروي . شهرداريها به تنهايي مديريت شهر را به عهده ندارند، بلكه همه نهادها به نوعي در اداره شهر اثرگذار شده اند
ده ها سازمان و نهاد ديگر اغلب بدون انتظامي، فرمانداري، آموزش و پرورش، شركتهاي آب، برق، گاز و مخابرات و 

  .هماهنگي با يكديگر به دخالت در امور شهري پرداخته و در مديريت شهري امروز ايران اثر گذاشته اند
(System 4مديريت شهري به مثابه يك نظام ـ1 ـ ) 

از اجزا و قسمتهاي  نظام عبارت است از تركيبي ".براي درك مديريت شهري مي توان آن را به يك نظام تشبيه كرد
اين سازمان . "يك مجموعه كه به يكديگر وابسته اند و روابط متقابل ميان آنها به شكل خاصي سازمان يافته است

مديريت شهري نيز از قسمتهايي چون . يافتگي براي به انجام رساندن كاري، يا دستيابي به هدفي خاص است
اين . يل شده كه با يكديگر در قالب ساختاري واحد، روابط متقابل دارندمعاونتها و سازمانها يا اداره هاي وابسته تشك

نظام مديريت شهري مانند هر نظام ديگري ورودي و خروجيهايي دارد كه . ارتباط ممكن است ضعيف يا قوي باشد
  : نمايش ساده آن در شكل صفحه بعد نشان داده شده

 نظامهاي اجتماعي قرار مي گيرد، زيرامتشكل از تعداد زيادي نظام مديريت شهري از نظر رده بندي نظامها، در رده
افراد بوده، داراي ساخت سلسله مراتبي و تقسيم كار دقيق است قسمت مهم اين نظام، امور مالي است كه مهمترين 
مسأله نظام مديريت شهري را تشكيل مي دهد و درجه استقالل اين نظام تا حد زيادي به وضع مالي آن بستگي 

 شهرداريهايي كه داراي منابع درآمد كافي نمي باشند، اگر هم داراي قدرت ":از اين رو در برخي منابع آمده است. ددار
در بسياري از كشورها، يكي از مهمترين مسأله هاي ... و اختيار زيادي باشند، قادر به انجام خدمات موثر نخواهند بود



امور مالي در مديريت شهري، همانند قلب، . "فزايش درآمد استشهرداريها و حكومتهاي محلي، چاره جويي براي ا
  .خون را به جريان مي اندازد

اگر چه قسمتهاي گوناگون مديريت شهري هر يك در كار خود استقاللي نسبي دارند، براي تحقق اهداف نظام بايد 
  .ردار استانجام اين وظيفه مهم بر عهده مدير نظام يا شه. با يكديگر هماهنگي داشته باشند

   وظايف مدير شهر ـ1  ـ5
  : شهردار يا مدير شهر در اداره نظام مديريت شهري بايد سه جنبه را در نظر داشته باشد

 فرماندهي، به معني برنامه ريزي كارهايي كه در شهرداري بايد انجام شود و صدور دستورهاي الزوم براي انجام  ـ1
  .آنها

هاي مختلف شهرداري به طوري كه از تداخل وظايف و ايجاد موانع  هماهنگ كردن وظايف و كار قسمت ـ2
  .جلوگيري شود

 نظارت در انجام كارها به اين معني كه اطمينان حاصل شود اعضاي سازمان شهرداري الگويي را براي آنها معين  ـ3
  .شده، اجرا مي نمايند و كار دستگاهها طبق برنامه پيش مي رود

 كار مديريت شهرداري را تشكيل مي دهند و شهردار بايد بداند كه انجام اين وظايف اين سه وظيفه، هسته مركزي
  . تنها با بهره گيري از ياري و همكاري همه كاركنان شهرداري ميسر است

   انعطاف پذيري مديريت شهري ـ1  ـ6
.    دروني است) ف پذيري آنچه امروزه در هدايت نظام مديريت شهري اهميت بسيار دارد، تواناني اين نظام در انعطا

Flexibility)  
نظامهاي باز، . در بحثهاي عمومي از نظامها، آنها را برحسب روابطشان با محيط به ، بسته و باز تقسيم مي كنند

 و در مقابل، "مبادالت زيادي با هر چيزي كه در اطراف آنها وجود دارد انجام مي دهند"نظامهايي هستند كه 
البته در واقعيت هيچ نظام كامالً بسته اي وجود ندارد و . "هايي هستند كه در خود فرو رفته اند نظام"نظامهاي بسته،



 نظامهايي هستند كه معموالً بهتر عمل مي كنند و مي توانند خود را با شرايط خطرناك محيط دور و "نظامهاي باز،
  ."بر، به خوبي سازگار سازند

سيار و محيط ناهمگن و متنوعي كه نظام مديريت شهري در آن قرار دارد، در شرايط كنوني، با توجه به متغيرهاي ب
اين نظام بايد به روش باز عمل كند و ساختارهاي خشك و غير قابل انعطاف را از خود دور سازد؛ زيرا اين نظام بايد 

  .زدبتواند خود را با محيط اطرافش سازگار كند و ضمن حفظ كليت خود، به تبادل پويا با آن بپردا
نكته مهم در اين زمينه بهره گيري نظام مديريت شهري از فرصتهاي زماني است كه امكان سازگاري آن را براي 

به عبارت ديگر، نظام مديريت شهري بايد به اندازه كافي تنوع داشته . كارايي بهتر در زمان مطلوب فراهم مي آورد
  .يد برآيدباشد تا بتواند از عهده سازگاري خود با موقعيتهاي جد

   ضرورت تعالي نظام مديريت شهري ـ1 ـ7
در تعريف اين سازمان . در نظريه هاي جديد مديريت، به باالترين سازمان از نظر كيفيت، سازمان متعالي مي گويند

روابط يا ارتباط، ... يك سازمان متعالي، يك سازمان متقابل نيز هست، اما فراتر از حيطه نوع متقابل است":گفته شده
زماني متعالي است كه تمام اعضا به ماهيت ذاتي و دروني روابط خود اهميت دهند، بدين معنا كه هر فردي براي 

برخالف يك رابطه متقابل خشك و رسمي كه در آن، طرفين به چگونگي . كارايي بيشتر از هيچ كوششي دريغ نورزد
طه متعالي و برتر، بيشتر مايل اند بدانند چگونه تقسيم منافع، عالقمندي نشان مي دهند، شركت كنندگان در يك راب

در اين قالب، براي ذات و ماهيت هدف سازمان وجود . هر يك از آنان مي توانند نفع بيشتري به شركت ارائه دهند
افزون بر اين، تمامي اعضاي سازمان به اين موضوع عالقمنداند كه چگونه مي توانند براي افراد خارج از ... دارد

  ." نيز مثمر ثمر باشندسازمان
در اين صورت اين نظام مي تواند به . نظام مديريت شهري نيز مي بايد تالش كند خود را به سطح متعالي ارتقاء دهد

  : راههاي رسيدن به اين هدف براي نظام مديريت شهري عبارتند از. جايگاه واقعي خود برسد
  .ت اخذ تصميم مناسب و كاهش از هم پاشيدگي خدماتفراهم كردن جريان بهتر اطالعات در جه: اطالعات"  ـ
  .با استفاهده از اطالعات فوق و فراهم آوردن امكانات ابتكاربراي پرسنل:  مشاركت ـ



در تمامي سطوح سلسله مراتبي در جهت مقابله با موقعيتهاي ويژه و :  برقراري آزاديهاي كافي در تصميم گيري ـ
  ."تنظيم كل سازمان

. اهها بايد بر عنصر بسيار مهم اطالعات تكيه كرد كه از عدم قطعيت در روند تصميم گيريها مي كاهداز ميان اين ر
آمارگيريهاي گسترده و دقيق، . نظام مديريت شهري بايد به ابزارهايي براي گردآوري و پردازش اطالعات مجهز شود

ي از جنبه هاي گوناگون، و تشكيل بانك انجام نمونه گيريهاي الزم وتحقيقات ميداني، تهيه نقشه هاي اطالعات
  .اطالعات رايانه اي از اطالعات مورد نياز، بخشي از فعاليتهايي است كه در اين زمينه قابل اشاره اند

  فصل دوم
  وظايف مديريت شهري

   تنوع وظايف ـ2 ـ1
كردن نيازهاي جوامع هر يك از سازمانها و تشكيالت فعال جامعه بشري وظايفي بر عهده دارند كه براي برآورده 

براي نمونه وظيفه دستگاه آموزش و پرورش، آموزش و انتقال تجربه ها و يافته هاي علمي به نسل . انجام مي گيرند
  .جديد، وظيفه نيروهاي نظامي، دفاع از مرزها و مقابله با تجاوز و مديريت شهري نيز وظايفي خاص خود دارد

أمين نيازمنديهاي عمومي شهر مانند نظارت محيط و تأمين آب و روشنايي از زماني كه شهرها پا گرفتند، وظيفه ت
در آن زمان هدف از بنيان . اين وظايف پايه اوليه تشكيل شهرداريها شدند. برعهده مديريت شهري قرار گرفت

و پرورگاهها شهرداري، انجام وظايف خدماتي مانند تالش در راه ايمني شهر، تأمين آب آشاميدني، ايجاد نوانخانه ها 
در دوران معاصر وظايفي مانند تأمين برق و گاز، ايجاد كتابخانه، برپايي نمايشگاههاي بازرگاني و هنري و . بود

لكن اكنون وظايف مديريت شهري بسيار گسترده تر شده . تسهيالت فرهنگي نيز به اين وظايف افزوده شده است
  . است
 تهيه ارازق و كم يا بيش مواردي از اين قبيل پايه گذاري شدند، اكنون  شهرداريها كه روزگاري براي نظافت شهر و"

عرصه فعاليتهايشان چندان وسيع شده است كه تقريباً شامل تمام عواملي كه براي زندگي شهري و رفاه شهروندان 



اين وظايف البته وسعت عرصه وظايف و مسؤوليتهاي شهرداريها و عوامل سازنده . در اين زندگي الزم است مي شود
  .و مسؤوليتها، از شهري به شهر ديگر و از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند

 شهرداري مهم 12، وظايف 1براي آگاهي از تنوع وظايفي كه امروزه بر عهده شهرداريها قرار دارد، در جدول شماره 
  : جهان آمده است

  وظايف شهرداريهاي شهرهاي مهم جهان: 1جدول شماره 
  زمينه وظايف  كشور  شهر

اتوبوس، تراموا، (تهيه برق، آب سرد، آب گرم، آنتن تلويزيون، آنتن راديو، حمل و نقل عمومي  هلند  آمستردام 
و ) شامل بخشي از كارهاي وزارت اقتصاد(، نظافت شهر، انجام امور اقتصادي)ترنهاي سريع السير

فه، ثبت مواليد و ازدواج و مرگ و ، امور نظام وظي)عمومي و راهنمايي(كارهاي عام المنفعه، پليس
مير، امور مربوط به كار و اشتغال، امور سالمندان، ورزش و تفريجات سالم، امور 

، تأسيسات انجمنها، مسائل مالي شهرداري، بودجه، بازديد فني از )حكومتهاي محلي(شهرداريها
 گواهي نامه رانندگي اتومبيلها، مشاوره و اطالعات، جمع آوري ولگردها، ساختمان سازي و صدور

و پاسپورت، ساخت كشتارگاه، دارالتأديب، گورستان، رستوران و خانه سالمندان، پذيرايي از 
خارجيها، كنترل مواد غذايي، موقوفات، صدور شناسنامه، آتش نشاني، بيمه همگاني، بيمارستان، 

ر داخلي، خانه سازي و تعليم و تربيت، خدمات و كمكهاي مالي، قراردادهاي داخلي شهر، امور بناد
مسكن، آپارتمانهاي دولتي، امور جوانان و خانه هاي  جوانان، هنر و فرهنگ، كتابخانه ها، آرشيو 
نوار و فيلم، آرشيو شهر و تاريخچه شهر، نمايشگاهها و موزه ها، تئاتر و كنسرت، باغ وحش، آمار 

  .جمعيت، اركستر سمفونيك، امور فستيوالها
ازي، محيط زيست، اوقات فراغت، واحد امور مدارس، واحد امور اجتماعي، واحد امور مالي، شهرس  سوئد  استكهلم

شامل (امور پرسنلي، امالك و ابنيه، معابر و ترافيك، امور صنايع، حمل و نقل و ترافيك استكهلم
سيستم اتوبوسراني، سيستم گسترده و مدرن متروي زيرزميني، سيستم راه آهن بين شهري و 



، مديريت مدارس، كميته امور كتابخانه ها، كميته امور آرشيوها، كميته امور )رافنواحي اط
خارجيها،كشتارگاهها و فروشگاه ها، كميته دفاع ملي، سرپرستي يتيمان، كميته گورستانها، آتش 

  . نشاني و دفاع، تأمين مسكن
امور مسكن، نظارت و آموزش و پرورش، حمل و نقل ترافيك، سيستم حمل و نقل منطقه،   آلمان  برلن

مسؤوليت بر ساير دستگاههاي دولتي كه در زمينه برنامه ريزي، توسعه و آباداني شهر فعاليت 
امور فرهنگي، مدارس و تسهيالت ورزشي، تخريب و ساختمان، خدمات شهري آب، . دارند

  .فاضالب، گورستان، زباله، آزمايشگاهها، خدمات درماني و اجتماعي
، برق، آب، نگهداري و توسعه شبكه هاي مهدهاي كودك، نگهداري و توسعه شبكه گازرساني  چك  پراگ

  .امكانات ورزشي، نگهداري و توسعه فروشگاههاي مركزي
  .بهداشت، فرهنگ، ورزش، سرشماري، مهدكودك، زيباسازي كوچه ها و خيابانهاي محل  چين  پكن

ارك و فضاي سبز، خانه سازي، تعيين ضوابط بهداشت عمومي، برنامه ريزي، امور فراغت، پ  كانادا  تورنتو
  .شهرسازي، توسعه و عمران، آتش نشاني، تفريحات سالم

رفاه اجتماعي، آموزش عمومي، بهداشت عمومي، برنامه ريزي شهري، تأمين محيط زيست، امور   ژاپن  توكيو
  .فرهنگي، دانشگاه توكيو، سالمندان، كار و امور اقتصادي، بندر و اسكله

  .شهردار، اختياراتي وسيع در شهر دارد و كليه امور خدماتي زير نظر شهردار اداره مي شود  مالزي  مپور كواالال
مسكن، پاركهاي محلي، برنامه ريزي محلي، گازرساني، برق، مدارس و حمل و نقل، بهداشت   انگلستان  لندن 

  .عمومي و برنامه ريزيهاي فراغتي، پزشكي، خانه سازي
امنيت شهر، حفاظت محيط خانه و شهر، حمل و نقل، اوقات فراغت، آموزش و فرهنگ، منابع   آمريكا  لس آنجلس

  .انساني، تعالي اقتصادي و توسعه
  .توسعه اقتصادي شهر، مقاصد آموزشي، بهداشت، بازنشستگي  روسيه   مسكو

  .ري تهران، بي تا، دفتر مطالعات برنامه ريزي شهردا"نحوه مديريت شهري در برخي شهرهاي مهم جهان": منبع



همان گونه كه در جدول شماره يك نشان داده شده است، شهرداريها در زمينه هاي گوناگون زندگي شهري از امور 
  .مربوط به حفظ سرپرستي نيروي پليس گرفته تا مسائلي مانند بازديد فني از اتومبيل از وظايفي بر عهده دارند

   وظايف كنوني مديريت شهري ـ2 ـ2
به ) صرف نظر از تنوع و اختالف در نظامهاي اجتماعي و سياسي گوناگون(، وظايف كنوني مديريت شهريدر مجموع

  :شرح زير است
 برنامه ريزي شهري، شامل وضع ضوابط و مقررات در تهيه نقشه هاي توسعه شهري، نوسازي و بهسازي شهر،  ـ1

  .ندياختصاص فعاليتها به بخشهاي متفاوت شهر در قالب ضوابط حوزه ب
 وظايف عمراني، شامل ساخت خيابانها و راههاي جديد، تعمير و نگهداري خيابانها و راههاي موجود، ساخت  ـ2

  ...پلهاي درون شهري و
  . وظايف خدماتي، مانند تأمين آب، برق، فاضالب، گاز، حمل و نقل عمومي ـ3
يجاد كشتارگاه، نظارت بر تهيه و عرضه  تأمين بهداشت شهري، شامل جمع آوري و دفع زباله، نظافت شهري، ا ـ4

  .مواد غذايي
  . خدمات اجتماعي، مانند ساخت نوانخانه ها، بيمارستان ها، مهدهاي كودك، آسايشگاههاي سالمندان ـ5
 سرپرستي نيروي پليس  ـ اعم از مترقبه با غيرمترقبه  ـ وظايف ايمني، شامل مبارزه با آتش سوزي و حوادث  ـ6

  .شهر
نوار و فيلم، موزه ها، ) آرشيو(فرهنگي، شامل ايجاد كتابخانه، تأسيس انجمنهاي فرهنگي، بايگاني وظايف  ـ7

  .نمايشگاهها، تئاترها، سينماها، كنسرتها، جشنواره هاي فرهنگي و هنري
  . ارتقاي محيط زيست شهري، شامل ساخت پاركهاي درون شهري، تأمين فضاي سبز ـ8
  .ت بر امور ساختماني و شهرسازي وظايفي نظارتي، مانند نظار ـ9
   وظايف مديريت شهري در ايران ـ2  ـ3



، شهرداريهاي كشور در يك تقسيم بندي )1334 تيرماه 11مصوب ( در ايران مطابق با فصل ششم قانون شهرداري"
داث خيابان وظايف عمراني نظير اح. كلي وظايف چهارگانه عمارني، خدماتي، نظارتي و رفاه اجتماعي را برعهده دارند

و فضاي سبز، وظايف خدماتي مانند تنظيف معابر و دفع زباله، وظايف نظارتي مانند صدور پروانه ساختمان و نظارت 
بر امور صحي اصناف و رفاه اجتماعي مواردي نظير تأسيس نوانخانه و احداث مساكن ارزان قيمت براي نيازمندان در 

  ."بر مي گيرند
 شاهد الحاق و حذف 17/5/1352 و 27/11/1345هرداري مطابق با مصوبه هاي هر چند اين فصل از قانون ش

 از زمان تصويب آخرين  ـطي چهل سال گذشته . موادي بوده، اما اصول اساسي آن دست نخورده باقي مانده است
  . بسياري از وظايف شهرداريها را ساير سازمانها بر عهده گرفته اند ـقانون شهرداري 

از )  درصد6/39( وظيفه بوده است كه اكنون كمتر از نيمي 53 بندي انجام شده، شهرداري داراي  بر طبق تقسيم"
 7). مانند ايجاد خيابانها و كوچه ها، ميدانها و باغهاي عمومي. (اين وظايف توسط خود شهرداري انجام مي پذيرد

مانند تنظيف و نگهداري ( مي پذيردبه طور مشترك توسط شهرداري و ادارات ديگر انجام)  درصد2/13(وظيفه ديگر
مانند ( نيز به ادارات ديگر و بخش خصوصي محول شده است)  درصد6/39( وظيفه21و ) فاضالب و انبارهاي عمومي

  .")تأمين روشنايي و ايجاد ورزشگاه
  .در مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي اسالمي وظايف شهرداري توضيح داده شده است

   نگرش مردم به وظايف مديريت شهري در ايران ـ2  ـ4
اكنون در ميان وظايف شهرداريهاي كشور، وظايف عمراني و خدماتي شهرداري مانند آسفالت كوچه ها وخيابانها و 

در مجموع اموري كه در ( نظافت شهر، رونق بيشتري دارد و در ساير زمينه ها مانند امور آموزشي، فرهنگي، انتظامي
مشاهدات و يافته ها . ، شهرداريهاي كشور وظيفه اي به عهده ندارند)هرهاي جهان بر عهده شهرداريهاستبيشتر ش

. نيز نشان مي دهند كه شهروندان وظايف عمراني و خدماتي شهرداري را به عنوان وظايف اصلي آن مي شناسند
طالعات و سنجش برنامه اي  از طرف مركز تحقيقات، م1373براي نمونه، در يك نظرسنجي كه آذرماه سال 



صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، واحد آذربايجان غربي با عنوان سنجش گرايش مردم شهر اروميه نسبت به 
  : عملكرد شهرداري اروميه انجام گرفت نتايج زير به دست آمد

داري را اين  پاسخ گويان وظايف اصلي شهر" به نظر شما وظايف شهرداري چيست؟"در پاسخ به اين پرسش كه
  : گونه بيان كرده بودند

  ). درصد پاسخ گويان68( تنظيف شهر ـ1
  ). درصد پاسخ گويان27( زيباسازي و ايجاد فضاي سبز ـ2
  ). درصد پاسخ گويان14( آسفالت كوچه ها و خيابانها ـ3

رصد از افراد مورد  د32 به طور متوسط، "و در پاسخ به اين پرسش كه تا چه حد با وظايف شهرداري آشنايي داريد؟
 درصد بوده 26 درصد و در ميان زنان 39پرسش با وظايف شهرداري آشنايي داشتند، اين نسبت در ميان مردان 

  ."است
هر چند كه نمي توان اين يافته ها را تعميم داد، اما روشن است كه آشنايي مردم با وظايف شهرداري چندان زياد 

 مثال آورده شد، مردم  ـعليمات اجتماعي سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي نيست و همان گونه كه از كتاب درسي ت
  .مهمترين وظيفه شهرداري را تأمين نظافت شهري مي دانند

   وظايف جديد مديريت شهري ـ2  ـ5
تحوالتي كه طي چند دهه اخير با سرعت گرفتن فزاينده شهر نشيني و پديد آمدن كالن شهرها در سطح جهان روي 

بسياري معتقدند كه جامعه آينده، جامعه اي . وم بازنگري در مديريت شهري و وظايف آن را مطرح كرده استداده، لز
شهرنشين خواهد بود بنابراين، شهرها به جاي اين كه مكانهايي بي ثمر براي سرمايه گذاري اقتصادي يا تراكم 

شند، بايد به مراكز رشد و پويايي اقتصادي و كارگران بيكار با انبوه مشكالت اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي با
اجتماعي در چارچوب ملي بدل شوند اين مراكز بايد آفرينشگر فرصتهايي ارزنده براي رفاه و توسعه نه تنها جمعيت 

  .ساكن در آن، بلكه جمعيت تمامي كشور باشند



ظيمي از مردم، ديگري به عنوان عمده يكي به عنوان مركز تجمع گروه ع: امروزه شهرها از دو جنبه اهميت يافته اند
. از اين رو بايد به مسائل و مشكالت آنها توجه بيشتر و دقيقتر كرد. ترين بازيگر نقش اقتصادي در كل اقتصاد ملي

زيرا در حالتي كه برنامه ريزي دقيق و درست، سبب رشد اقتصادي، تثبيت سياسي و افزايش مشاركت شهروندان در 
، شكست در حل مشكالت و مسائل شهري نيز سبب ركورد اقتصادي، نارضايتي هاي اجتماعي امور شهرها مي گردد

  .و سياسي، فقر، بيكاري و تخريب محيط زيست خواهد شد
در اين ميان يكي از مهمترين نقشها بر عهده مديريت شهري است و بايد با توجه به وظايف محوله آن، مشكالت را 

  :نوع وظيفه را براي مديريت شهري بهينه بيان كردامروزه مي توان چهار . رفع كند
  . مديريت و بهبود سرمايه گذاريهاي زيربنايي ـ1
  . ارائه و توزيع خدمات اجتماعي ـ2
  . شرايط زندگي مردم ـ3
  . برنامه ريزي استراتژيك ـ4

ساختار . ام پذيردبراي انجام بهينه اين وظايف بايد در تعريف و ترسيم مجدد مديريت شهري بازنگري اساسي انج
  .تشكيالتي غيرمتمركز، توسعه منابع جديد، آموزش و تعليم نيروي انساني از ضروريات اين اقدام است

   ضرورت بازنگري در وظايف مديريت شهري ـ2 ـ6
ضرورتهايي را كه در بازنگري مديريت شهري كنوني و وظايف آن در سطح جهاني الزامي كرده اند به شرح زير 

  :وندشمرده مي ش
 وجود شكاف در برنامه ريزي و فعاليت ميان سازمانهاي محلي و دولت مركزي مسؤول مديريت شهري، تقسيم  ـ1"

  .اختيارات و وظايف مديريت شهري به صورت جدا از هم در ميان وزارتخانه هاي كشوري و شهرداريها
تلف يك شهرداري واحد به منظور  وجود شكاف در برنامه ريزي و فعاليتها و ناهماهنگي ميان بخشهاي مخ ـ2

  .تدوين طرحها و اتخاذ سياستهاي مشترك



 شهرداريها و سازمانهاي محلي مسؤول مديريت شهري، سازمانهايي هستند كه كارايي ضعيف، ساختار تشكيالتي  ـ3
  .انعطاف پذير و وابسته

  .در اداره امور شهري) ان خودتوسط نمايندگ( نداشتن حضور  و مشاركت مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم ـ4
در ايران طي ساليان (  نبود بودجه كافي براي شهرداريها و وابستگي زياد به دولت مركزي جهت تأمين اين بودجه ـ5

از منابع درآمدي % 3اخير از ميزان وابستگي مالي شهرداريها به دولت مركزي كاسته شده و در حال حاضر تنها 
  ).ي كند؛ البته مشكل نبود بودجه كافي شهرداريها به جاي خود باقي استشهرداريها را دولت تأمين م

  ." شكاف ميان سازمانهايي كه مسؤول ارائه خدمات مي باشند با سازمانهايي كه توسعه خدمات را برعهده دارند ـ6
  نكات اساسي براي انجام وظايف جديد مديريت شهري

ان به عنوان مدير و هماهنگ كننده عمران شهر و مرجع اصلي  مديريت واحد شهري؛ يعني تقويت نقش شهردار ـ1
  .هماهنگ كننده اداره امور شهر

 واگذاري تصدي همراه با حاكميت در سطح محلي؛ يعني مسؤوليت بايد همراه با اختيارات مربوط، به شهرداري  ـ2
  .شهرداري بايد داراي اختيارات متناسب با امور محدود تصدي باشد. واگذار گردد

 عهده داري وظايف همراه با اعتبارات و منابع جديد؛ يعني واگذاري وظايف از ساير وزارتخانه ها به شهرداري كه  ـ3
به تدريج و در ميان مدت براي تصدي وظايف جديد، منابع درآمدي جديد، چون . بايد به همراه اعتبارات آنها باشد

  .واگذاري مالياتهاي محلي به شهرداريها پيش بيني شود
 واگذاري وظايف همراه با امكانات، نيروي انساني و سازمان؛ يعني واگذاري وظايف نبايد منجر به انحالل  ـ4

سازمانهاي اجرايي موجود شود، بلكه با حفظ ارتباط تخصصي و فني سازمانهاي مذكور با وزارتخانه هاي مربوطه، 
  .هرداري ملحق شوندمجموعه سازمان به همراه نيروي انسان و امكانات مربوط به ش

 واگذاري وظايف به تناسب اندازه و توان شهرداري؛ يعني در واگذاري وظايف جديد بايد به تفاوت بين  ـ5
شهرداريهاي بزرگ، متوسط و كوچك توجه شود و متناسب با قابليتها و امكانات، رده هاي عملكردي جمعيتي، 

  .تصدي وظايف جديد پيشنهاد گردد



پس از آزمون؛ يعني تقبل وظايف جديد از طرف شهرداريها بايد به طور تدريجي و مرحله اي  واگذاري وظايف  ـ6
بدين ترتيب كه ابتدا در چند شهر به صورتي آزمايشي انجام گيرد و پس از شناخت ضعف و قوت به ساير . انجام شود

  .شهرداريها تعميم داده شود
اي تشكيالتي جديد متناسب با وظايف جديد مديريت شهري در  واگذاري همراه با اركان متناسب؛ يعني ساختاره ـ7

  .شهرداريها ايجاد گردد
   وظايف مديريت شهري در كالن شهرها ـ2  ـ7

تجمع توده هاي عظيم انساني در كالن . براي اداره شهرهاي بزرگ يا كالن شهرها نياز به تدابير جداگانه است
 دسترسي همگاني به آب آشاميدني سالم و خدمات پزشكي، شهرها به همراه خود مشكالت بسياري مانند عدم

با نگاهي به تجربه هاي جهاني، . بهداشتي و آموزشي، وضعيت نامناسب مسكن و صدها مسأله ديگر پديد آورده است
  :وظايف مديريت كالن شهرها را مي توان اين گونه جمع بندي كرد

  .ح كالن شهر، به منظور برنامه ريزي هماهنگ بررسي نيازها، منابع و اولويتهاي شهري در سط ـ1 "
  . تدوين برنامه و تشكيالت برنامه ريزي هماهنگ و متمركز در سطح منطقه اي كالن شهر ـ2
  . ايجاد هماهنگي در امر برنامه ريزي فيزيكي با جنبه هاي برنامه ريزي اجتماعي، اقتصادي ـ3
  . فعاليتهاي تشكيالتي مديريت و امور مالي برنامه ريزي جامع و در حد امكان مستقل در حيطه ـ4
 اقدام به برنامه ريزي توسعه شهري از جنبه هاي اقتصادي، فيزيكي، اجتماعي و تشكيالتي اين برنامه ريزي بايد  ـ5

سياستي را براي اجرا تدوين كند كه همه با قسمتي از آن بتواند در برنامه هاي كشوري و منطقه اي توسعه گنجانده 
  .شود

 تشويق مشاركت و همكاري مردم در امر تدوين و اجراي برنامه هاي شهري به طور مستقيم يا توسط نمايندگان ـ 6
  .انتخابي شان

  . تأسيس، نگهداري و به هنگام ساختن سيستم اطالعاتي متمركز و جامع ـ7
  . برنامه ريزي و كنترل منابع ناياب زمين، منابع انساني و منابع مالي ـ8



و رفع كمبود فوري خدمات ضروري و روزمره شهري كه با توسعه كالن شهرها به طور وسيعي احساس   ارائه  ـ9
در اين راستا، تعيين هزينه هاي سنگين دولتي براي اداره و ارائه سيستم خدمات عمومي، مشخص و حايز . مي شود

  .اهميت است
 مديريت كالن شهري و تمركززدايي اين  واگذاري خدمات عمومي شهري به معناي گسترده وهمه جانبه به ـ10

  ."خدمات و وظايف برحسب نوع آن به شهرداريهاي منطقه اي يا مقامات كالن شهر
  فصل سوم

  اهداف مديريت شهري
زندگي پيچيده شهري، همراه خود نيازهاي مشترك بسياري پديد آورده است كه سبب ايجاد نظام مديريت شهري 

. " اهداف، راههاي ارضاي نيازها به شمار مي آيند"به عبارت ديگر. ف آن نيز هستندگرديده اند و تعيين كننده اهدا
  :ارتباط موجود ميان نيازها و اهداف در شكل زير نشان داده شده است

                              منجر مي شود                            منجر مي شود
                                             به                                  به 

  
  
  ." نيازهاي ارضاء نشده سبب مي گردند،اهداف براي برآورده ساختن و دستيابي به نيازها شكل گيرند"

براي آن كه بتوان تصوير روشني از اهداف مديريت شهري داشت، در آغاز بايد نيازهايي را كه سبب ايجاد نظام 
شمار اين گونه نيازها بسيار است اما مي توان آنها را در كلي ترين وجوه خود . د، مشخص كردمديريت شهري شده ان

  :سه نياز جهان شمول در اين زمينه وجود دارند. برشمرد
شهرها مراكز فرصتهاي اجتماعي، مولد قسمت اعظم ثروت : نياز به ارتقاي شرايط كار و زندگي همه مردم شهر: الف

بيشتر مردم، شهر را محل كار، رفت .  پيشرفت و توانايي هاي بالقوه بشري به شمار مي رونديك جامعه و محل تجلي
از اين رو ضرورت دارد شرايط كار و زندگي شهروندان براي استفاده آنان از خدمات . و آمد و گذران زندگي مي دانند

 فعاليت در جهت هدف شكل گيري هدف نيازهاي ارضاء نشده



ود و ناآرامي و هرج و مرج در شهرها در غير اين صورت شؤون انساني آنان از دست مي ر. شهري مناسب، بهبود يابد
  .پديد خواهد آمد

محيط زيست سالم، بهداشت، جمع آوري . هم اكنون شهرها نيازهاي بسياري دارند كه همانند نيازهاي گذشته نيست
فاضالب، آب آشاميدني سالم، مكان سكونت مناسب، جلوگيري از گسترش شهر و فشار زاغه ها و حلبي آبادها از 

  .ايي هستند كه به راه حلهاي جدي نياز دارندجمله نيازه
محدوديت امكانات و ضرورت حفاظت از آنها براي بهره گيري بهينه : نياز به توسعه اقتصادي و اجتماعي پايدار: ب

براي تحكيم مباني توسعه پايدار و كمك به فرآيند . نسل كنوني و نسلهاي آينده از جمله نيازهاي زندگي شهري است
  :مع شهري بايد به موارد زير توجه داشتتوسعه جوا

  . تقويت انگيزه ها و سازكارهاي الزم براي جلب مشاركت فعال شهروندان در مديريت شهري ـ
  . تقويت انگيزه ها و سازكارهاي الزم براي بيشترين بهره وري از منابع توسعه شهري ـ
  .امور شهر تقويت و بهينه سازي سازمانهاي منتخب شهروندان براي اداره  ـ
  . تقويت كيفيت برنامه ريزي و مديريت شهري ـ
. كالبد شهر به عنوان مكان زندگي و كار شهرنشينان، اهميتي بنيادين دارد: نياز به حفاظت از محيط كالبدي شهر: ج

ب كالبد مناسب شهري، افزون بر كاستن از مشكالتي مانند ازدحام،ترافيك بيش از حد و سكونتگاههاي نامناسب، سب
  .آرامش رواني شهرنشينان نيز مي گردد

  :در مجموع، هدف اساسي مديريت شهري را مي توان پديد آوردن شهري سالم دانست كه نشانه هاي آن عبارتند از
  ).اين امر شامل كيفيت مسكن نيز مي شود(  داشتن فضاي تميز و محيط فيزيكي مطمئن با كيفيت عالي ـ1"
  . ثابت و در دراز مدت پايدار باشد داشتن محيط زيست كه اكنون ـ2
  . داشتن جامعه اي منسجم و قوي با حمايت دو جانبه مردم و دولت ـ3
 ايجاد زمينه براي مشاركت بيشتر مردم و كنترل آنان در اخذ تصميمهايي كه بر زندگي، بهداشت و رفاه موثر  ـ4

  .است



  .د، ايمني و كار براي همه مردم شهر برآوردن نيازهاي اساسي از قبيل غذا، آب، سرپناه، درآم ـ5
 دسترسي گسترده به انواع تجربه ها و منابع با داشتن امكان زياد براي تماسهاي گوناگون، دخالت و ارتباطات در  ـ6

  .سطح گسترده
  . داشتن اقتصاد شهري زنده، نوآور و پويا ـ7
  .ير گروهها و نسلهاي گذشته تشويق شهروندان به داشتن رابطه با تمدن و ميراث بيولوژيكي سا ـ8
  . داشتن روشي كه با خصوصيات موجود سازگار بوده، موجبات ادامه راه را فراهم آورد ـ9

 داشتن حداقل سطح مناسب از بهداشت عمومي و خدمات مراقبت از بيماريها، بگونه اي كه اين خدمات در  ـ10
  .دسترس همگان قرار گيرد

  .") باال بودن سطح مثبت بهداشت و پايين بودن سطح بيماريها( داشتن وضعيت باالي بهداشتي ـ11
   اهداف مديريت شهري در ايران ـ3 ـ1

  :عمده ترين اين منابع عبارتند از. در ايران منابع گوناگوني اهداف مديريت شهري را تعيين مي كنند
  . اجتماعي و فرهنگي كشور ـ برنامه هاي توسعه اقتصادي  ـ1
  . طرحهاي شهري ـ2
  . قانون شهرداريهاـ 3
   برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ـ3 ـ1 ـ1

در برنامه دوم توسعه . يكي از منابع مهم تعيين اهداف مديريت شهري، برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور است
 كالن كشور است، اهداف زير كه آخرين برنامه) 1378  ـ74(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  :به عنوان هدفهاي فصل عمران شهري ذكر شده اند كه پيوندي اساسي با مديريت شهري دارند
  . دستيابي به توسعه منظم و پيش انديشيده در شهرها ـ"
ي، با  باال بردن توان مديريتي، برنامه ريزي، فني و اجرايي شهرداريها و سوق دادن شهرداريها به سمت خودكفاي ـ

  .ايجاد شوراهاي اسالمي شهر در شهرهاي كشور



  . ارتقاي كمي و كيفي آب شرب شهرها ـ
...) شهرداريها، اتوبوس رانيها، شركتهاي آب و فاضالب و (  اداره اقتصادي واحدهاي ارائه كننده خدمات شهري ـ

  .همراه با كاهش هزينه
هري و افزايش ظرفيت تصفيه فاضالب و استفاده  بهبود كمي و كيفي تأسيسات جمع آوري و دفع فاضالب ش ـ

  .مجدد و مطمئن از پساب هاي تصفيه شده
  . بهبود امور حمل و نقل و ترافيك درون شهري ـ
 افزايش ايمني و حفاظت شهرها و شهروندان در مقابل سوانح، حوادث طبيعي و بازسازي تأسيسات و تجهيزات  ـ

  .شهرهاي آسيب ديده
  . بازسازي بافتهاي مسأله دار شهري با حفظ هويت بافتهاي با ارزش بهسازي، نوسازي و ـ
  . ارتقاي توان مراكز آموزشي و پژوهشي در امور شهري و گسترش تحقيقات شهري ـ
  . بهره مندي متناسب شهرها از تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت شهري ـ
  . استفاده بهينه از اراضي شهري افزايش بهره وري فني و اقتصادي در امر خدمات و عمران شهري و ـ
  ." بهبود شرايط زيست محيطي در شهرها و جلوگيري از تخريب فضاي سبز شهري ـ

اهدافي كه در برنامه دوم براي عمران شهرهاي كشور در نظر گرفته شده به خوبي نشانگر نيازهاي اساسي شهرهاي 
مزايايي مانند تمركز امور و سهولت نظارت و هدف گذاري كالن براي مديريت شهري، اگر چه داراي . كشور است

كنترل بر اجراي برنامه هاست، اما اهداف مذكور اين نقص را هم دارد كه به صورتي مركزي و عمومي و تا حد 
  .زيادي غير تخصصي و كلي تعيين شده اند

   قانون شهرداري ـ3 ـ1 ـ2
قانون شهرداري با بيان . كند، قانون شهرداري استاز ديگر منابعي كه در ايران اهداف مديريت شهري را تعيين مي 

اين اهداف كه . جنبه هاي گوناگون سازمان، تشكيالت و وظايف شهرداري، تعيين كننده اهداف شهرداري نيز هست
  :از قانون شهرداري استخراج شده اند، به سه دسته تقسيم مي شوند



  .فع زباله تأمين و ارائه خدمات شهري، مانند پاكيزگي معابر ود ـ1
 عمران شهري و انجام عمليات و طرحهاي عمراني و شهرسازي براي بهبود كالبدي شهري، مانند ساخت خيابان  ـ2

  .و ايجاد فضاي سبز
 ايجاد و تجهيز امكانات الزم براي مقابله با مسائل شهري، با استفاده از تجهيزامكانات مالي و تهيه و اجراي  ـ3

  .هربرنامه هاي توسعه كالبدي ش
در اين ميان، برخي اهدافي با گذشت زمان كم اهميت شده و تحقق آنها بر عهده ديگر سازمانها و ادارات گذارده شده 

نظارت بر حسن : همچنين بايد به هدف نظارت بر برخي مسائل زندگي شهري اشاره كرد كه از آن جمله اند. است
ن و مقياسها و مراعات در نگهداري بهداشت و گرمابه ها اداره فروش گوشت و نان، نظارت بر مراقبت در صحت اوزا

  .كه به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است
   طرحهاي توسعه شهري ـ3  ـ1  ـ3

  .ديگر منبع عمده تعيين هدف براي مديريت شهري، طرحهاي توسعه شهري است
 000/50هرهايي كه كمتر از نخستين اين طرحها، طرح هادي شهري است كه بيشتر براي شهرهاي كوچك بويژه ش

در اين طرح .  طرح هادي در حقيقت تعيين كننده اصول كلي توسعه شهرهاست".نفر جمعيت دارند، تهيه مي شود
آنچه كه معموالً در يك طرح جامع شهري بايستي مورد مطالعه . بيشتر، هدايت توسعه شهرها مورد توجه قرار دارد

از طرح هادي مي توان به عنوان برنامه . ت كلي تري مطرح مي گرددعميق قرار گيرد، در طرح هادي به صور
  ."راهنماي توسعه شهر نيز نام برد

به منظور تدوين برنامه و تعيين جهات توسعه شهر و نيز تأمين نيازمنديهاي آن بر مبناي پيش : طرح جامع شهري
اي شهرهاي بزرگ با جمعيت بيش از اين طرح بر. بيني ها و اهداف توسعه شهري،طرح جامع شهري تهيه مي شود

.  عبارت است از برنامه اي كه به صورت راهنما عمل كند"طرح جامع شهري . نفر به مرحله اجرا در مي آيد000/50
از . درحقيقت طرح جامع را مي توان روشي دانست كه خط مشي اصولي و كلي سياستهاي شهري را تعيين مي كند

  ." منطقي جهت انتخاب الگوي صحيح استفاده از اراضي شهري دانستطرف ديگر، طرح جامع را مي توان



پس از تهيه طرح جامع شهري براي يك شهر، طرح تفصيلي با هدف انجام برنامه هاي : طرح تفصيلي شهري
به عبارت ديگر در طرح تفصيلي چگونگي استفاده از زمينهاي . اجرايي يا تصويب شده آن طرح صورت مي پذيرد

 محالت مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شهري در سطح
شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت، تراكم در واحدهاي شهري، اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و 

د و مشخصات نوسازي، توسعه و حل مشكالت شهري و موقعيتي كه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شو
  ."مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد

 سازمان مسؤول طرحهاي تفصيلي نيز وزارت مسكن و شهرسازي بود كه از اين تاريخ به بعد، 1375تا سال 
نها شهرداريها به عنوان سازمان مسؤول طرحهاي تفصيلي قلمداد شده اند و با همكاري مهندسان مشاور خصوصي، آ

  .را تهيه مي كنند
. اين طرحها بيشتر به سمت مسائل كالبدي و چگونگي استفاده از اراضي شهري و تخصيص كاربريها گرايش دارند

اين موضوع از نقاط ضعف طرحهاي توسعه شهري است، زيرا هدف گذاري براي حل مسائل و مشكالت شهرها 
جنبه ها از جمله جنبه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تا حد بيشتر در بعد كالبدي مورد توجه قرار گرفته و ساير 

اين مسأله سبب شده كه چنين طرحهايي در عمل غيرقابل انعطاف باشند و . زيادي در آنها ناديده گرفته شده است
  .بيشتر مواقع براي اجرا با مشكل مواجه شوند

   هدف گذاري از سوي شهرداريها ـ3 ـ2
در قالب برنامه هاي خود كه رأساً تدوين مي كنند، براي مديريت شهري هدف گذاري برخي از شهرداريهاي كشور 

  .كه در بين آنها بايد به شهرداريهاي تهران و اصفهان اشاره كرد. مي كنند
  ـتهران ) استراتژيك( طرح برنامه ريزي كالن نگر1374شهرداري تهران در سال : هدف گذاري شهرداري تهران

  : به دنبال تحقق اهداف زير است1380در اين طرح، شهرداري تهران سال . ست را تهيه كرده ا80
  . براي دستيابي به ارتقاء و بهبود كيفيت زندگي و تأمين تعادلهاي زيست محيطي" شهر پاك"  ـ1



 براي دستيابي به شهري كه مردم بتوانند در زماني مناسب، سفرهاي درون شهري خود را ميان " شهر روان"  ـ2
  . سكونت و كار يا براي تأمين نيازمنديها، تفريح و استراحت به انجام برسانندمحل

  . براي دستيابي به توسعه فضاي سبز در حد ايده ال و امكان بهره برداري بهينه از آن"شهر سبز"  ـ3
ه مناسب  براي دستيابي به تبيين مباني فرهنگ شهرنشيني براي مردم، برقراري زمين" شهري با فرهنگ غني"  ـ4

براي رشد و توسعه اين فرهنگ، ارتقاء و در مواردي اصالح فرهنگ همگاني با تكيه بر محله هاي شهر به عنوان 
  ."پايگاه و محور فعاليتهاي فرهنگي و توجه جدي به امر آموزش

  . براي دستيابي به كاهش سفرهاي درون شهري" شهرپويا"  ـ5
ستيابي به اهدافي مانند اصالح و ارتقاي ضوابط و مقررات شهري،  براي د" شهري با بافت سنتي و مدرن"  ـ6

  ...ارتقاي تأسيسات و سطوح خدماتي متناسب با  نياز و توزيع مناسب آن در سطح شهر، بازسازي بافت كهن، و 
هدف گذاري مديريت شهر تهران تنها محدود به اهداف خدماتي و كالبدي نيست، بلكه مسائل فرهنگي و اجتماعي 

  .يسته براي زندگي شهري نيز، در زمره اين اهداف قرار دارندبا
 "22+اصفهان "شهرداري اصفهان با تدوين برنامه اي ميان مدت و به نام برنامه : هدف گذاري شهرداري اصفهان

 9، 22+ اصفهان " برنامه"در .  عنوان پروژه مهم و حياتي را در شهر اصفهان به بهره برداري برساند22تالش دارد 
 طرح حمل و نقل و ترافيك، سه طرح مربوط به فضاي سبز شهر ويك مورد طرح 9 اجتماعي،  ـطرح فرهنگي 

  .انجام اين برنامه حداكثر پنج سال به طول خواهد انجاميد. خدماتي اجرا خواهد شد
  فصل چهارم

  گونه هاي مديريت شهري
مانند باز يا بسته ( ويژگيهاي نظام سياسي. اردمديريت شهري در هر كشوري پيوندي همه جانبه با نظام سياسي د

براي نمونه اگر در . بازتاب خود را در شهرها و در مديريت شهري نشان مي دهد) بودن، متمركز يا غيرمتمركز بودن
كشوري انتخاب مديران سياسي جامعه از طريق انتخابات انجام پذيرد، در سطح مديريت شهري نيز همين شيوه اجرا 



 برگزيده شده و نظارت مردم از طريق انجمنها يا شوراي شهر اعمال مي  ـ از طريق انتخابات  ـشهردارمي شود و 
  .گردد

. از اين رو گونه هاي مديريت شهري را مي توان با استفاده از گونه بنديهاي رايج در علوم سياسي، مطرح ساخت
تقسيم آنها به متمركز و نامتمركز است كه به معمولترين و در عين حال ساده ترين گونه بندي نظامهاي سياسي، 

  : شرح آنها مي پردازيم
   نظام سياسي متمركز ـ4  ـ1

به نظامي كه در آن، تصميمهاي همگاني اعم از ملي و محلي در مركز سياسي واحد در پايتخت كشور يا استان، 
كزي قدرت و اختيار و اجراي امور را در اين وضعيت، سازمانهاي مر. اتخاذ مي گردد، نظام سياسي متمركز مي گويند

  .به عهده دارند
   ويژگيهاي نظام سياسي متمركز ـ4 ـ1 ـ1

  : نظام سياسي متمركز، ويژگيهايي دارد كه برخي از آنها عبارتند از
  . حكومت مركزي، قوانين و مقررات را وضع مي كند و صالحيت اين كار را تنها محدود به خود مي داند ـ1
ي و از كار بازداشتن مأموران دولت، با سازمان امور اداري است كه تشكيالت حكومت مركزي به شمار  به كارگير ـ2

  .مي رود
 تنظيم بودجه كشور، نگهداري حساب اموال و دارايي و وجوه عمومي، بررسي حساب درآمد و هزينه  ـ3

  . حكومت مركزي استبه عهده دستگاه) يعني حسابرسي و مميزي اسناد و مدارك دخل و خرج(دستگاهها
 در نظام سياسي متمركز سلسله مراتب اداري از كوچكترين واحد سازمان محلي كه معموالً سطح روستاست تا  ـ4

  .مركز، به شدت رعايت مي شود
  . شخصيت حقوقي دولت به صورت متمركز است ـ5
ي و كاركنان آنها الزم  دستورهاي مقامات ارشد سازمانهاي مركزي در همه مراحل براي سازمانهاي محل ـ6

  .االجراست



  . مردم مشاركت چنداني در تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي حكومت ندارند ـ7
  . در انتخاب مقامات و رؤسا، مردم نقشي ندارند ـ8

 در علل پيدايش اين شيوه اداره امور، افزون بر گذشته تاريخي، بايد به ناآشنايي مردم به حقوق اجتماعي، تمايل دولت
 اجتماعي جامع اشاره  ـمردان به تمركز امور و بي ميلي آنها در تفويض اختيار و همچنين به ويژگيهاي فرهنگي 

  .كرد
   مزاياي نظام سياسي متمركز ـ4 ـ1 ـ2

مدافعان نظام سياسي متمركز استدالل مي كنند كه مأموران اعزامي از مركز به محل، چون با اهالي، اشتراك منافع و 
يشاوندي يا دوستانه ندارند، در حل و رفع مشكالت محل بي طرفي را رعايت كرده، بيشتر اجرا كننده ارتباط خو

از نظر اين عده، مركز . دستورهاي مركز خواهند بود تا اينكه در انديشه رسيدگي به خواسته هاي اهالي محل باشند
  .مانند قانون بي طرف است

   معايب نظام سياسي متمركز ـ4 ـ1 ـ3
ان اين نظام عقيده دارند كه تمركز امور سبب كندي جريان كارها و تصميم گيريها مي شود و لزوم رعايت مخالف

سلسله مراتب اداري و عدم دسترسي سريع و به هنگام، به مقامات اصلي تصميم گيرنده، تأخيرهاي فراواني در امور 
  .پديد مي آورد

اين وضعيت سبب مي شود كه ديوان ساالري و . خود دارداز طرف ديگر، نظام سياسي متمركز تمايل به گسترش 
انتقاد ديگر مخالفان نظام . تشريفات و مقررات، بيش از اندازه در سازمانهاي نظام سياسي متمركز حاكميت يابد

در واقع از آن جا كه مردم نقشي در انتخاب مقامات . متمركز، عدم نظارت بر عملكرد و اقدامات مسؤوالن امور است
  .د و تصميم گيريها ندارند، در نظارت بر كار مسؤوالن امور و پاسخ خواستن از آنها نيز سهمي ندارندارش

   نظام سياسي نامتمركز ـ4  ـ2



يعني در اين نظام، . در نظام سياسي نامتمركز برخالف نظام سياسي متمركز، نوعي تقسيم امور انجام گرفته است
امور منطقه اي به سازمانهاي منطقه اي و امور محلي به سازمانهاي محلي انجام امور ملي به سازمانهاي مركزي، 

  .محول مي شود
   ويژگيهاي نظام سياسي نامتمركز ـ4 ـ2 ـ1
 هر يك از سازمانهاي سه گانه مركزي، منطقه اي و محلي در انجام امور خود از استقالل الزم برخوردارند و اين  ـ1

  .رتبط با بحث حاكميت و اداره امور، تضمين كرده انداستقالل را قانون اساسي و قوانين م
 با وجود واگذاري بخشي از اختيارات نظام سياسي مركزي به مقامات و سازمانهاي منطقه اي و محلي، صالحيت  ـ2

و قدرت اين سازمانها در مقايسه با صالحيت و قدرت حكومت مركزي محدودتر است و اين نسبت در همه شؤون 
  .ي، فني، جغرافيايي و سازماني برقرار استاجتماعي، سياس

 در چنين نظامي، انجام امور منطقه اي و محلي بر عهده سازمانها يا انجمنهايي است كه ساكنان آن منطقه و  ـ3
  .محل انتخاب مي كنند

ف  مطابق با حدودي كه قوانين كشور مشخص كرده، هر تشكيالت منطقه اي و محلي، سازماندهي، بودجه، وظاي ـ4
  .و مقررات خاص خود دارد

  . و محل و تصميمات مربوط به ساكنان انجمنهاي رسمي و قانوني هستند ـ مرجع تصويب مقررات اداري منطقه  ـ5
 در نظام سياسي نامتمركز، سازمانهاي منطقه اي و محلي تابع نظامهاي محلي هستند، اما حكومت مركزي بر  ـ6

  .آنها وافرادشان نظارت دارد
  .اين نظام، مردم در تصميم گيري و برنامه ريزيها مشاركت دارند در  ـ7
  .  انتخاب مقامات و رؤسا در سطوح ملي، منطقه اي و محلي برعهده مردم است ـ8

با توجه به معايبي كه نظام سياسي متمركز در زمينه كندي كارها و بي توجهي به خواست ساكنين محلي و منطقه ا 
ي نظام سياسي نامتمركز را حل و رفع مشكالت منطقه اي و محلي و تأمين خواستها و ي دارد، مي توان مدف نهاي

  .انتظارات ساكنين آنها در زمان كمتر و با سرعت بيشتر دانست



بسياري از كشورهاي جهان براي مقابله با مشكالت منطقه اي و محلي و همچنين تأمين به موقع نيازمنديها و 
در پرتو چنين سياستي به مردم . و تقويت سازمانهاي منطقه اي و محلي را برگزيده اندانتظارات مردم، سياست ايجاد 

البته دادن اين فرصت بايد . فرصت و موقعيت الزم براي سازندگي و عمران منطقه و محل زندگي خود داده مي شود
  .همراه با واگذاري اختيارات و منابع مالي باشد

  ركز مزاياي نظام سياسي نامتم ـ4 ـ2 ـ2
  :مدافعان نظام نامتمركز در برشماري مزاياي آن به موارد زير اشاره مي كنند

 تنظيم برنامه ها با توجه به امكانات محلي انجام مي گيرد و از اين نظر هزينه هاي اداري دولت به ميزان زيادي  ـ1
  .كاهش مي يابد

  . سياسي آنها كمك مي كند ـ مشاركت مردم در اداره امور محلي به پرورش و رشد اجتماعي  ـ2
بشر تمايل طبيعي دارد كه در امور سياسي و سرنوشت .  نظام سياسي نامتمركز، با تمايلهاي بشري موافق است ـ3

  .اداري خود نقش مؤثر داشته باشد
   معايب نظام سياسي نامتمركز ـ4 ـ2  ـ3

از جمله اين كه، اگر چه نظام نامتمركز . بي نيز داردبا وجود مزاياي فراوان در نظام نامتمركز، اين شيوه اداره امور معاي
اداره امور، سبب استقالل و اختيار سازمانهاي منطقه اي و محلي مي گردد، ممكن است سبب استبداد و خودكامگي 

تسلط منافع فردي و گروهي بر منافع عمومي كه احتمال آن در سطوح منطقه اي و محلي زياد . مقامات محلي شود
  .تواند انجام امور را دچار مشكل كرده، اجراي اهداف عمراني و اجتماعي را نيز ناممكن كنداست، مي 

زيرا پيچيدگي . امروزه در هيچ يك از نظامهاي سياسي موجود، وضعيت تمركز يا عدم تمركز مطلق وجود ندارد
د كه هيچ نظام سياسي زندگي، دخالت متغيرهاي بسيار در روند اجراي امور و تخصصي شدن كارها، سبب شده ان

از طرف ديگر هيچ نظام سياسي هم يافت نمي شود كه همه كارها و . نتواند تمامي امور را در قبضه خود گيرد
  .سازد) مستقل(قسمتهاي اداره امور را كامالً غيرمتمركز

   مديريت شهري مستقل ـ4 ـ3



 تخصصي شدن امور، اين ضرورت پيش با توجه به گسترش شهرنشيني، پيچيده شدن چگونگي اداره امور شهري و
امروزه در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان، كليه امور . آمده است كه مديريت شهري در هر منطقه مستقل باشد

مربوط به شهر، سواي مسائل نظامي و ديپلماتيك بر عهده مديريت شهري منتخب مردم است كه استقالل و 
  .اختيارات كامل و كافي دارد

 از روشهاي مديريتي در شهرهاي بزرگ دنيا، اعم از شهرهاي كشورهاي دنياي سرمايه داري و يا بررسي كوتاه
بررسي .سوسياليستي، حاكي از آن است كه اكثراً مديريتي مقتدر، مستقل و مردمي بر اين شهرها حكومت مي كند

داره شهر از هيچ نهاد يا فرد چارتهاي سازماني نشان مي دهد كه مديريت شهرها حتي در شهرهاي كوچك نيز براي ا
به عبارتي يا بايد شهر را در جهت خواسته هاي شهروندانش ساخت و يا اين كه . غير ارگانيك دستور نمي پذيرد

  ."خواسته هاي شخصي يا نهادي را اعمال نمود
ي نداشتند و تاريخ ايران نشان مي دهد كه تا پيش از انقالب مشروطه، عموم مردم در تعيين سرنوشت خويش دخالت

روشن است كه در مديريت شهري نيز جايي براي مشاركت مردمي وجود . ساختار سياسي كشور به شدت متمركز بود
 از سوي حاكم با پادشاه يا حداقل با نظر "در آن دوران، مديران شهري كالنترها بودند كه عموم آنها . نداشته است

كه در پي منافع مردم باشند سعي در اثبات وفاداري و اخالص خود مساعد آنان انتخاب مي شدند و اغلب بيش از آن 
  ."به پادشاه و ديوانيان داشتند و كمتر از حقوق پايمال شده مردم به طور جدي حمايت مي كردند

 خورشيدي، از مديريت شهري به شكل نو سخن به 1286نخستين بار در دوره اول مجلس شوراي ملي، به سال 
نكته قابل توجه اين قانون، آن بود كه انتخاب .  ماده به تصويب رسيد108شكيل بلديه مشتمل بر ميان آمد و قانون ت

  .شهردار بر عهده انجمن بلدي يا انجمن شهر گذاشته شد
پيش از انقالب اسالمي نيز با وجود آن كه قانون شهرداري به تأسيس انجمن شهر تصريح داشت، به سبب تمايل 

درت و عدم رشد سياسي مردم شهرنشين، اين امر هيچ گاه به طور واقعي در شهرهاي حكومت مركزي به تمركز ق
  .كشور تحقق نيافت

   شوراهاي اسالمي شهر ـ4 ـ4



اينك كه برواگذاري مديريت شهري به نهادهاي منتخب مردمي تأكيد مي شود، تحقق  امور شهري در شهرهاي 
 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراي "1در ماده . كشور برعهده شوراهاي اسالمي شهر گذاشته شده است

 به منظور پيش ": مجلس شوراي اسالمي، چنين آمده است1/3/1375 مصوب "اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
برد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از 

م و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر وشهرك، شوراهايي به نام شوراي اسالمي روستا، بخش، طريق همكاري مرد
  ."شهر و شهرك تأسيس خواهد شد

   وظايف شوراهاي اسالمي شهر ـ4 ـ4 ـ1
  .در قانون مذكور، وظايف بسياري در زمينه شهري بر عهده شوراي اسالمي شهر گذارده شده است

  فصل پنجم
  ر ايرانسطوح مديريت شهري د

 مديريت  ـ نه حكومت محلي مستقل  ـدر ايران، از آنجا كه شهرداريها بيشتر از گونه سازمانهاي محلي هستند 
از اين رو با توجه به ارتباطات و تأثيرهايي كه سازمانهاي كشوري و . شهري به تنهايي از سوي آنها انجام نمي گيرد

يكي سطح : ن براي مديريت شهري در ايران سه سطح قايل شداستاني بر مديريت شهري اعمال مي كنند، مي توا
  .كالن، ديگري سطح منطقه اي و سومي سطح محلي

   سطح كالن مديريت شهري ـ5 ـ1
در اين سطح، وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههايي قرار مي گيرند كه حيطه اختيار و عمل آنها كل كشور است و 

  :مهمترين اين نهادها عبارتند از. هري را دارندتوانايي تصميم گيري براي مديريت ش
   وزارت كشور ـ5 ـ1 ـ1

در رأس وزارتخانه ها و سازمانهاي مؤثر بر مديريت شهري و شهرداريها، وزارت كشور قرار دارد كه قديمي ترين 
ي با جمعيت انتخاب شهرداران در شهرهاي. وزارتخانه كشور است و پيشينه آن به عهد ناصرالدين شاه باز مي گردد

موافقت با كليه تغييرات . بيشتر از دويست هزار نفر كه شهرهاي مهم كشور محسوب مي شوند، با وزير كشور است



سازماني شهرداريها، بررسي و تصويب طرحهاي عمراني آنها و تصويب طرحهاي هادي و جامع شهري نيز با اين 
  . وزارت است

ستخدامي كشور ترسيم كرده،وظايف وزارت كشور در برابر شهرداريها طبق شرح وظايفي كه سازمان امور اداري و ا
  :بدين شرح است

  . نظارت و راهنمايي شهرداريها در انجام وظايف محوله و تأمين مايحتاج عمومي ـ1"
  . نظارت در اجراي كليه قوانين، آيين نامه ها و مقررات مربوط به شهرداريها ـ2
  .وسازي و عمران شهري نظارت بر حسن اجرايِ قانون ن ـ3
 تعيين نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و محلي و تشخيص اولويت آنها در محدوده برنامه  ـ4

  .ريزي كشور
  ." اعمال نظارت قانوني بر امور كليه شوراها از جمله شوراي شهر ـ5

 162 و 58،52يالت شوراهاي اسالمي، مواد  قانون تشك2 قانون شهرداري، ماده 99 و84،77،54،2،1بر اساس مواد 
  .قانون نوسازي و عمران شهري، وزارت كشور نظارت خود را بر مديريت شهري اعمال مي كند

در اين وزارتخانه، معاونت هماهنگي امور عمراني، متشكل از اداره كل ا مور شوراهاي اسالمي شهر و شهرداريها، 
ر ايمني و بازسازي، دفتر برنامه ريزي عمراني و دبيرخانه شوراي عالي دفتر فني، دفتر مطالعات و هماهنگي امو

  .هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، عهده دار انجام وظايف وزارت كشور در رابطه با شهرداريها هستند
ون معاونت هماهنگي امور عمراني، به ميزان زيادي، وظايفي را كه برعهده سازمان شهرداريها گذاشته شده بود و تاكن

از جمله اين وظايف مي توان به راهنمايي شهرداريها و . به سبب عدم تأسيس آن انجام نشده است، پيش مي برد
  .مطالعه و بررسي مسائل آنها اشاره كرد

وزارت كشور تا چندين سال پيش، كمكهاي مالي زيادي به شهرداريها مي كرد اما با تغيير سياستهاي دولت و تصميم 
كمكهاي موجود نيز فقط به شهرداريهاي محروم اختصاص . داريها، از ميزان اين كمكها كاسته شدبه خوداتكايي شهر

هم اكنون در قالب سياستهاي برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اعتبارات در نظر گرفت . يافت



 شهري همچون برنامه هاي ايمني شده براي شهرداريها از سوي اين وزارتخانه، در جهت اجراي اهداف فصل عمران
  .شهري، حمل و نقل درون شهري و موارد ديگر توزيع مي شود

مطابق با . از ديگر تأثيرات وزات كشور بر مديريت شهري بايد به وظيفه شناخت شهر و تأسيس شهرداري اشاره كرد
كشوري معاونت سياسي و قانون ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري، موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسيمات 

تأسيس شهرداري در يك منطقه، هنگامي امكان پذير است كه آن شهر از طرف دفتر . اجتماعي وزارت كشور است
درصورتي كه توانايي آن شهر براي ( پس از شناخت رسمي شهر، . تقسيمات كشوري به رسميت شناخته شده باشد

موضوع به كميسيون ) المي شهر و شهرداريها تأييد شودتأسيس شهرداري از طرف اداره كل امور شوراهاي اس
سياسي، دفاعي هيأت دولت ارسال مي گردد و در صورت موافقت هفت وزير عضو اين كميسيون با رياست وزير 

  .كشور، تأسيس شهرداري در آن جا امكان پذير است
   وزارت مسكن و شهرسازي ـ5  ـ1  ـ2

ارتباط وزارت مسكن و شهرسازي با . ي و تأمين مسكن مي پردازدوزارت مسكن و شهرسازي بيشتر به شهرساز
برخي از وظايف اين وزارتخانه كه پيوندي بيشتر . مديريت شهري در حيطه مديريت و نظارت بر طرحهاي جامع است

  :با مديريت شهري دارد، عبارت است از
  .تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي

  .راحل گوناگون طرحهاي تفصيلي شهري نظارت بر اجراي م ـ
  . اجراي طرحهاي عمران شهري ـ
   شوراي عالي شهرسازي و معماري ـ5 ـ1  ـ3

 به تصويب هيأت وزيران رسيد، براي رسيدگي 1347 و ماده الحاقي به قانون شهرداري كه در سال 97بر اساس ماده 
وراي عالي شهرسازي و معماري ايران در وزارت و پيش برد اقدامات شهرسازي و هماهنگ كردن آن برنامه ها، ش

وزير مسكن و شهرسازي، وزير كشور، : اعضاي كنوني اين شورا عبارتند از. مسكن و شهرسازي تشكيل شده است
وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزير نيرو، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزير 



 سازمان برنامه و بودجه، وزير دفاع و پيشتباني نيروهاي مسلح، رئيس سازمان حفاظت محيط كشاورزي، رئيس
  .زيست

در مجموع مي توان گفت هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي كشوري كه كاري مرتبط با شهر انجام مي دهند، به 
ود وظايف و مسؤوليتهايي در اين زمينه نوعي بر مديريت شهري تاثير مي پذيرند و هر يك از وزارتخانه ها به سهم خ

  .به عهده دارند
   سطح منطقه اي مديريت شهري ـ5 ـ2

در سطح منطقه اي يا . با توجه به تقسيم بندي استاني كشور، مديريت شهري در اين سطح نيز قابل بررسي است
استاني وزارتخانه ها و بلكه سازمانهاي موجود، شعبه هاي . استاني، سازمان مستقل مديريت شهري وجود ندارد

سازمانهاي كشوري محسوب مي شوند كه حيطه اختيار آنها استاني است و بر مديريت شهري در آن سطح، تأثير مي 
البته در سطح استاني سازمان همياري شهرداريهاي استان وجود دارد كه عمده كاركردش در زمينه مسائل . گذارند

  . مديريت شهري در سطح منطقه اي، استانداري استاما مهمترين سازمان مؤثر بر. مالي است
   استانداري  ـ5 ـ2 ـ1

انتخاب شهرداران شهرهايي با جمعيت . استاندار، باالترين مقام اداري مؤثر بر مديريت شهري در سطح استان است
مسائل مربوط به استانداري از فرمانداريها و بخشداريها تشكيل شده و . كمتر از دويست هزار نفر با استاندار است

اين معاونت كه مي توان آن را تشكيالت . مديريت شهري را بيشتر از طريق معاونت امور عمراني پيگيري مي كند
استاني معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور دانست، نقش رابط ميان وزارت كشور با شهرداريها را به عهده 

دفتر به نامهاي دفتر فني و دفتر امور شهري و روستايي تشكيل شده معاونت امور عمراني استانداري از دو . دارد
از جمله وظايف عمده دفتر فني، مي توان به تهيه طرحهاي هادي و نقشه هاي تفصيلي شهري كه با همكاري . است

 مهندسان مشاور حقيقي و حقوقي انجام مي گيرد، راهنمايي هاي فني به شهرداريها كه بيشتر آنها كادر متخصص
دفتر امور شهري و روستايي نيز به امور مالي، صدور دستور كارهاي الزم . شهرساز و مهندس معمار ندارند، اشاره كرد



بررسي نيازهاي مالي شهرداريها و . و ايجاد هماهنگي براي اجراي طرحهاي عمراني در شهرها و روستاها مي پردازد
  .ظايف ديگر اين دفتر استنظارت بر امور پرسنلي و استخدامي شهرداريها، از و

وزارت مسكن و شهرسازي و ديگر وزارتخانه ها و سازمانهاي كشوري، هر يك در سطح استان ها، ادارات و شعبه 
  .هايي دارند

در ميان ديگر عناصر مؤثر بر مديريت شهري در سطح منطقه اي، بايد شوراهاي اداري برنامه ريزي و شهرسازي 
 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي استان به عنوان شعبه استاني

 48ماده ( عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي تأمين  استان و شوراهايي مانند شوراي ترافيك، كميسيون نظارت
هر يك .  نام برد و كميسيون رسيدگي به ساخت و سازهاي بي رويه شهري را2، كميسيون ماده )قانون نظام صنعتي

از اين شوراها و كميسيونها بر حسب مورد از ادارات و سازمانهايي تشكيل مي شوند و استاندار، عضو ثابت همه 
  .آنهاست

   سطح ملي مديريت شهري ـ5 ـ3
در سطح محلي يا سطح شهرها، به جز شهرداري كه عمده ترين نقش را در مديريت شهري بر عهده دارد، سازمانها و 

عناصر رسمي تصميم گيري مديريت شهري در شهرها به . اي ديگر اعم از رسمي و غيررسمي نيز سهيم اندگروهه
  :اين عناصر عبارتند از. ميزان زيادي يكسان هستند

   شهرداري ـ5 ـ3 ـ1
در (شهرداري در سطح محلي از عناصر اصلي تصميم گيري به شمار مي رود و مهمترين نقش را در مديريت شهري

در سالهاي اخير، بسياري از تصميمهايي كه مراجع مختلف درباره شهر گرفته اند، ارتباط . بر عهده دارند) رسطح شه
البته ميزان اين تأثيرگذاري برحسب شرايط و قدرت . مستقيم با خواسته ها و  تصميمات شهرداري داشته است

  .شهرداران متفاوت است
   شوراي اسالمي شهر ـ5 ـ3 ـ2



 كه  ـي و قانون شوراي اسالمي، نقش اصلي در مديريت شهري بر عهده شوراهاي اسالمي شهرطبق قانون اساس
همه برنامه ها و .  گذاشته شده است ـنمايندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعيين كننده شهردار مي باشند

 شوراهاي اسالمي، شوراي شهر طبق قانون. تصميمهاي شهرداري بايد با هماهنگي و نظارت اين شوراها انجام پذيرد
به منظور پيش برد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ديگر امور رفاهي با 

مدت فعاليت اعضاي شوراها چهار سال است و تعدا اعضا . همكاري مردم و نظارت بر امور شهر تشكيل مي شود
  .برحسب جمعيت شهر متغير مي باشد

   فرمانداري ـ5 ـ3 ـ2
فرمانداري به سبب نظارت عاليه اي كه بر كليه امور شهرستان دارد، از عناصر مهم در تصميم گيري و هدايت 

در حال حاضر وابستگي زياد شهرداريها به وزارت كشور اين وابستگي را تقويت مي . مديريت شهري به شمار مي آيد
  .كند

   شوراي تأمين شهرستان5 ـ3 ـ4
يتي و انتظامي، نقش شوراي تأمين شهرستان را كه به رياست فرماندار و عضويت رؤساي نهادهاي مسائل امن

وظيفه اين شورا سياست گذاري و كنترل امور امنيتي . انتظامي و امنيتي تشكيل مي شود، مشخص مي كند
  .شهرستان است

  عناصر غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري
م ديگري از  طرف عناصر و سازمانها و تشكيالت غيررسمي تحت تأثير قرار نظام مديريت شهري نيز مانند هر نظا

مي گيرد و هر كدام از آنها تالش مي كنند تا مديريت شهري و تصميمات آن را با منافع و خواسته هاي خود همگام 
عناصر . نداين عناصر در سطوح محلي تأثير زيادي بر هدايت كانونهاي قدرت محلي و تصميمات آنها دار. سازند

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، ائمه جمعه و : غيررسمي مؤثر بر مديريت شهري در سطح محلي عبارتند از
  .جماعات، افراد و گروههاي فشار سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مجامع تخصصي و گروه متخصصين

  فصل ششم



  مباني مديريت شهرداري
 از همه ويژگيهاي مطلوبي كه براي مدير سازمان برمي شمارند، شهردار، مدير سازمان شهرداري است و بايد كه

روشن است كه هر . امروزه مديريت، عامل اصلي و تعيين كننده موفقيت هر سازماني شناخته مي شود. برخوردار باشد
  .اين توانايي ها مباني قدرت مدير است. مديري بايد توانايي مديريت بر سازمان را داشته باشد

  : شهردار عبارتند ازمباني قدرت
  . قدرت قانوني، داشتن اختيار تنبيه و تشويق كه براي دستيابي به آن بايد از مهارت اداري بهره مند باشد ـ1
  . قدرت فني و تخصصي و اطالع كافي از تخصص شغلي، يا داشتن مهارت فني ـ2
  .ه آن مهارت انساني گفته مي شود قدرت جذب افراد و آگاهي از چگونگي برقراري روابط پويا و موفق كه ب ـ3
 قدرت درك سازمان به عنوان يك پديده كلي شهردار يا مدير شهر بايد بتواند كيفيت وظايف گوناگون سازمان  ـ4

  .اين قدرت را مهارت مفهومي نام نهاده اند. شهرداري و اثر متقابل وظايف بر يكديگر را بفهمد
  :ن شهرداري وظايفي دارد كه اهم آنها عبارتند ازشهردار يا مدير شهر در اداره امور سازما

   برنامه ريزي ـ1
   سازماندهي ـ2
   هماهنگي ـ3
   كنترل و نظارت ـ4
   هدايت و رهبري ـ5
   برنامه ريزي ـ6 ـ1

برنامه ريزي به زبان ساده يعني چه كاري، . برنامه ريزي از وظايف اصلي شهردار است و بر ساير وظايف او تقدم دارد
روشن است كه برحسب نوع كار و كوچكي يا بزرگي آن برنامه . چه زماني و از سوي چه افرادي انجام پذيردچگونه، 

شهردار بايد اقداماتي را كه انجام مي گيرد، پيش بيني كرده و راه حلهاي اجرايي آنها را براي . ريزي متفاوت است
  .دستيابي به هدفهاي شهرداري تعيين كند



  :زي بسيارندسودمنديهاي برنامه ري
  . اقدامات الزم براي دستيابي به هدف مشخص، به اجزايي كوچكتر تقسيم مي شود ـ1
  . ارتباط منطقي امور مشخص مي گردد ـ2
  . امكان هماهنگي فراهم مي شود ـ3
  . از زمان، مكان و امكانات به صورت بهينه بهره گيري مي شود ـ4
  .گردد امكان ارزيابي و نظارت بر امور مهيا مي  ـ5
  . محدوديتها و امكانات كارها روشن مي شوند ـ6

  :برخي از اموري كه شهردار مي تواند در برنامه ريزي براي شهرداري انجام دهد، به شرح زيرند
  . اهداف يا هدفهاي هر يك از ادارات شهرداري را با دقت تمام تعيين كند ـ1"
غييرات عواملي مانند جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي در  ميزان افزايش يا كاهشي را كه ممكن است به سبب ت ـ2

  .ميزان نياز شهر، به هر يك از خدمات در طول يك واحد از زمان پديد آيد، برآورد كند
  . عوامل اصلي را كه تعيين كننده هزينه هر يك از خدمات شهرداري است، مشخص كند ـ3
  .ي و كمي تعيين كند براي هر يك از خدمات، يك حد استاندارد از نظر كيف ـ4
 هزينه تقريبي ساليان ارائه هر خدمت به خصوص را تعيين كند و آنگاه اين هزينه را در هزينه هاي ساليانه  ـ5

  .عمليات و نگاهداري و هزينه هاي سرمايه اي، سرشكن سازد
تر توأم با درآمد از ساير  ميزان درآمد شهرداري را  بر اساس نرخ عوارض فعلي و براساس نرخ پايين تر و نرخ باال ـ6

  .منابع تعيين كند
  . برآورد هزينه چند قسمت را مخلوط كرده و آن را با برآورد درآمد متوازن كند ـ7
 بودجه برنامه اي دراز مدت كه در آن اقالم مورد نياز هر قسمت از شهرداري در هر سال كه به منظور اجراي  ـ8

 سال آينده را در برگيرد و در آن 20 تا 15ين برنامه كلي مي تواند چن. برنامه خدمات شهري آمده را طرح كند
  .كارهايي را كه پنج سال نخست بايد اجرا شود، منعكس سازد



 بودجه ساليانه شهرداري را بر اساس طرح خدماتي دراز مدت و مصرف نخستين قسمت از بودجه برنامه اي  ـ9
  ."تنظيم كند

  : ويژگيهاي زير را داشته باشدهر برنامه اي كه تهيه مي شود بايد
  .اهداف برنامه براي همه روشن، مشخص و قابل درك باشد●
  .برنامه بايد ساده، اما جامع باشد●
  .انعطاف پذير باشد●
  .سقف زماني داشته باشد●
  .با مشاركت و همكاري كاركنان تهيه شود تا آنها در اجراي برنامه احساس عالقه كنند●
  .ري با برنامه هاي ساير واحدها هماهنگ باشدبرنامه يك واحد شهردا●
   سازماندهي  ـ6 ـ2

سازماندهي در شهرداري، يعني تعيين وظايف تخصصي هر يك از كاركنان معلوم كردن چگونگي روابط ميان آنها و 
هدف از سازماندهي آن است كه تمامي امور به طور هماهنگ در سريعترين . تشخيص خطوط فرماندهي و اختيارات

سازماندهي با انجام برنامه هاي تشكيالتي قابل وصول است . ان با كمترين هزينه و باالترين كيفيت به انجام رسدزم
 تصميم گيري در مورد ساختار تشكيالتي متناسب با يك موسسه اين فرايند "برنامه ريزي تشكيالتي عبارت است از

  ."ؤوليت و ايجاد ارتباط كاريمشتمل است بر گروه بندي فعاليتها، طرح ريزي اختيار و مس
در موضوع سازماندهي بحث صنف وستاد طرح مي گردد و در شهرداري اداراتي كه موظف به انجام هدفها وخدمات 

از نظر . اصلي شهرداري هستند ودر عين حال براي نيل به هدفهاي مورد نظر عمليات تخصصي را به عهده دارند 
اليت هر يك از ادرات صف حول يك هدف واحد دور مي زند مثل كاهش معموال فع. سازماني صف محسوب مي وند

خسارات حريق يا حفظ سالمتي مردم آن قسمت از اداراتي كه واجد نوعي از تخصص بوده وعمليات آنها مورد 
  . استفاده ي تمام يا قابل ادارات صف قرار ميگيرند تحت عنوان ستاد يا ادارات كمكي قرار داده شده اند 

  :اتي كه در سازمان وجود دارند به دو گروه تقسيم مي شوند ارتباط



   ارتباطات عمودي  ـ 1
  از باال به پايين ، به صورت دستور الزم االجرا هستند : الف 

  از پايين به باال به صورت گزارش : ب 
   ارتباطات افقي  ـ 2

هاي كه عمليات آنها با يكديگر همبستگي اين گونه ارتباطات به لحاظ هماهنگكردن امور و تبادل اطالعات بين واحد
براي جلوگيري از ايجاد نارسايي و اختشاش الزم است براي اين گونه اطالعات ضوابط و . دارند صورت مي گيرند 

روشهاي مكتوب تهيه شود همچنين شهردار بايد يك نظام صحيح كارگزيني ، شامل استخدام ، آموزش و تأمين 
  .مايد شرايط مطلوب كار ، فراهم ن

   هماهنگي  ـ 6  ـ 3
براي انجام وظايف گوناگون سازمان به واحدهاي كوچكتر تقسيم مي شود اين اقدامسازماندهي نام دارد اما براي 

ودر هر واحد نيز هماهنگي بين . موفقيت سازمان و دستيابي به اهداف مدير بايد بين واحدها هماهنگي ايجاد كند 
انهاي كوچك ايجاد هماهنگي آسان است اما هر قدر بر ابعاد سازمان افزوده گردد در سازم. عمليات انجام پذيرد 

از اين رو وظيفه شهرداران شهرهاي بزرگ در ايجاد هماهنگي ، سنگين ودشوارتر . ايجاد هماهنگي دشوارتر مي شود
  . براي ايجاد هماهنگي مي توان از روشهاي زير سود برد . است 

  در اين روش ايجاد هماهنگي از طريق مديران در واحد خودشان : له مراتب فرماندهي  هماهنگي از طريق سلس ـ 1
  . انجام مي گيرد 

يعني تدوين روشهاي تفاوت و الگو قرار داادن آنها در : هماهنگي از طريق مشخص كردن استانداردها سازماني  ـ 2
  . اجراي عميات واحدها 

نگ كردن عمليات درون هر واحد  و يا بين واحدهاي گوناگون را بر كه وظيفه هماه:  ايجاد واحد هماهنگي  ـ 3
شهردار بايد وظايف و كار قسمتهاي متفاوت شهرداري را به گونه اي كه از تداخل وظايف پرهيز شود ، با . عهده دارد

  : عبارت است از ) هماهنگي ( برخي از كارها در اين زمينه . يكديگر هماهنگسازد 



  اشتن اختالف ميان ادارات گوناگون ، در زمينه حدود مسؤوليت و اختيار  از ميان برد ـ 1
   توزيع عادالنه پول و منابع مالي شهرداري بين ادارات ـ 2
  . اطمينان از اينكه برنامه وعمليات هر يك از ادارات با طرح توسعه و اصالحات شهر مطابقت وهماهنگي دارد ـ 3
  بالغ و تبادل اطالعات بين واحدها و ادارات گوناگون سازمان شهرداري اطمينان از وجود مجاري صحيح ا ـ 4
   كنترل ونظارت  ـ 6  ـ 4

 كنتر ونظارت از وظايف ديگر شهردار است او بايد انجام عمليات قسمتهاي متفاوت شهرداري را بررسي كندوبا 
 شهردار مي تواند با اعمال نظام .پيگيري و در صورت نياز اصالح مسير ، از كيفيت وكميت كارها اطمينان يابد 

مدير بايد بداند كه اغلب افراد ، كاري را انجام مي . گزارش دهي و گزارش گيري به خوبي به اين وظيفه عمل كند
  .! نه كاري كه او انتظار انجامش را دارد . دهند كه بر آن نظارت مي شود

   هدايت و رهبري  ـ6  ـ 5
هدايت و رهبري ، هنري . وظايف مدير ، هدايت ورهبري افراد سازمان است يكي از پيچيده ترين و حساس ترين 

مديريت مطلوب در شهرداري را مي توان اداره . است كه نقش تعيين كننده در موفقيت يا شكست هر سازماني دارد
دار از اين مهم در صورتي قابل تحقق است كه شهر. صحيح امور كاركنان و تأمين همكاري صميمانه آنها دانست 

در غير اين صورت هر قدر هم كه كارمندان يك شهرداري داراي صالحيت و .هنر هدايت و رهبري بهره مند باشد 
استعداد فني واطالعات علمي باشند ، اگر با بي ميلي ، اكراه و رفع تكليف وظايف خويش را انجام دهند ، يا آنكه 

داري در اجراي وظايف بزرگ وسنگين خود با شكست روبرو همكاري الزم را با يكديگر نداشته باشند سازمان شهر
با هدايت فعاليتهاي كاركنان شهرداري و قبول مسؤوليت و به كمك فعاليت گروهي كاركنان مي توان . خواهد شد 

  . به هدفهاي سازمان شهرداري دست يافت 
  :براي دستيابي به هنر هدايت ورهبري ، مهارتهاي زير مورد نياز است 

  آن ، كه سر انجام منجر به اخذ تصميممي گردد ناسايي مسأله و تجزيه وتحليل  ش ـ 1



 تجزيه و تحليل موقعيت كه منظور از آن ، سنجش وضعيت و موقعيتها از نظر اداري ، سياسي ، سازماني و  ـ 2
  . كاركنان شهرداري است 

ست و زير بناي برنامه ريزي ، سازماندهي  تجزيه وتحليل عمليات كه در بر گيرنده كيه موضوع هاي شهرداري ا ـ 3
  .، مديريت و كنترل راتشكيل مي دهد 

 تعبير و تفسير شنونده نگر ، مهارتي است كه بوسيله ان مي توان از تجزيه وتحليل مسائل و عقايد ونظرات  ـ 4
  .  داشت كتبي يا شفاهي گروههاي گوناگون آگاه شد ودر شنيدن حرفها و عقايد ، مهارت و توانايي خاص

 شهردار بايد در تفويض اختيارها و تشديد نظر در امور شهرداري واجد اطالعاتني ارزنده باشد و براي پيش برد  ـ 5
  . هدفهاي شهرداري جلسه هاي به عنوان مذاكره و كنفرانس با گروههاي گوناگون تشكيل دهد 

اداري مالي و فني است كه در داخل سازمان بخش عمده از وظايف شهرداري ، تبيين وظايف و مسؤوليتهاي قانوني 
شهردار بايد با رعايت اصول صحيح و بهره گيري از بهترين روشها و فنون . شهرداري براي كاركنان وجود دارد 

مديريت ، به اداره امور شهرداري بپردازد تا در كمترين زمان و با كمترين نيروي انساني ، ابزار و تجهيزات و منابع 
  . بيشترين كاررايي و بهره وري برسدمالي ، به 

  1                                     تابلوي شماره 
وظايف اين معاونت بسيار گسترده و .  درايران اداره امور سازمان شهرداري به طور عمده بر عهده معاونت اداري وماي است 

  :  زير است اهم وظايف معاون اداري و مالي شهرداري تهران به شرح. مهم است 
 تشخيص و تعيين اهداف شهرداري در زمينه هاي اداري ومالي و تعيين خط مشي و سياست هاي اجرايي آن با اخذ  ـ 1

  نظزات مقام مافوق در چارچوب سياست ها و هدفهاي كلي 
  . و مالي به كليه واحدها جهت اجرا . ابالغ برنامه ها و سياست هاي مصوب در زمينه هاي اداري  ـ 2
 مطالعه و شناخت روشهاي اجرايي برنامه هاي مصوب اداري و مالي و انتخاب بهترين روش ممكن جهت انجام وظايف  ـ 3

  . واحدها و صدور دستور كارهاي الزم در اين مورد 
  .  نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات اداري و مالي در كليه واحدهاي شهرداري  ـ 4



 اموراستخدامي  شهرداري و اتخاذ تصميم در مورد نيازهاي پرسنلي ، استخدام ، انتصابات و جابجايي  نظارت بر اداره ي ـ 5
  پرسنل با اخذ نظرات هر يك از معاونتهاي شهرداري در شاخه مربوطه وكميسيون انتصابات 

رآمد شهرداري و نظارت بر  رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي واصله از واحدهاي زير ربط در زمينه وصول د ـ 6
  .تهيه  تنظيم طرحهاي الزم ، جهت تصويب مقام مافوق و مراجع ذي صالح 

 نظارت وتعيين خط مشي واحد ذي ربط در مورد ادره ي امور ساختمانها ، تأسيسات وساير وسايل و ملزومات شهرداري  ـ 7 
كليه ساختمانها و تأسيسات و سايل و برنامه ريزي جهت و صدور دستور كارهاي الزم به منظور استفاده بهتر و صحيحتر از 

  . كاهش استهالك و افزايش كارايي آنها
 بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرحها ، تهيه وتدارك ملزومات و وساي مورد نياز شهرداري با رعايت اصول صرفه  ـ 8

  جويي و صرفه صاح شهرداري و در چارچوب هدفهاي كلي 
ه استاندارها و معيارهاي مختلف كار و ابالغ آنها به واحدها و كنترل آنها به منظور وصول اطمينان از  نظارت بر تهي ـ 9

  اجراي صحيح آنها 
   نظارت بر حسن اجراي وظايف محوله واداره امور سازمانهاي تحت سرپرستي  ـ 10
  .ت لزوم انجام اصالحات ضروري  بررسي پيشنهادها و برنامه هاي تنظيم شده ، توسط واحدهاي تابع و در صور ـ11
 راهنمايي ، آموزش و صدور دستورهاي الزم  به مديران واحدهاي تحت سرپرستي در زمينه هاي امور محوله و  ـ 12

  تشكيل جلسات مرتب با انها به منظور رفع مشكالت موجود ودر جهت ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر 
  

  
  2  تابلوي شماره                                      

          چارت تشكيالتي معاونت مالي واداري شهرداري تهران 
همانگونه كه در شرح وظايف معاونت مالي واداري شهرداري تهران نشان داد ، از نظز اداري اين دو فعاليت پيوندي اساسي 

ي از سازمانهاي اداري ايران ، امور با يكديگر دارند اين موضوعي است كه تنها اختصاص به شهرداري ندارد بلكه بسيار



اما در كتابي آموزشي بايد براي دركروشن مطلب ، موضوعات تا . اداري ومالي خود را در تشكيالتي يكسان دنبال مي كنند
پس از آن مديريت اداري شرح داده خواند . از اين رو در فصل هفتم ، مديريت مالي و. حد امكان از يكديگر تفكيك گردند 

  . شد 
  فصل هفتم

                                    منابع مديريت  مالي شهرداري 
   تعريف  ـ 7  ـ 1

 فعاليتهاي است مبني بر تنظيم وحصول بودجه براي ": دركتاب فرهنگ مديريت ، مديريت مالي چنين تعريف شده است 
 ": نگ بزرگ علوم اقتصادي ، آمده است بودجه ، نيز د ركتاب فره. "يك موسسه وارزيابي بهترين طرق كاربري آن 

بودجهعبارت سات از پيش بيني در آمد و ساير منابع تأمين اعتبار وبرآورد هزينه برنامه ها و عمليات معيين كه در دوره 
  ".محدودي از زمان انجام مي شود 

همچنين مي تواند .ي تعيين مي كندبودجه ابزاري است كه برنامه كار هر قسمت از شهرداري را درچارچوب ارقام و اعداد مال
براي اين منظور . از بودجه براي كنترل پيشرفت كار وحصو اطمينان از انجام كار ، طبق برنامه هاي تعيين شده ، بهره گرفت

شهردار مي تواند از مديران واحدهاي شهرداري بخواهد با تنظيم صورت حسابها وگزارشهاي مرتب ، وضع يشرفت كار 
  . نجام شده را به اطالع او برسانندوهزينه هاي ا

  : آيين نامه شهرداريها ، بودجه شهرداري اين گونه تعريف شده است 23در ماده 
يك برنامه جامع ماي كه در آن كيه خدمكات و فعاليتها و اقداماتي كه بايد طي :  بودجه ساالنه شهرداري عبارت است از "

 ميزان مخارج و درآمدهاي الزم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش بيني مي سال ماي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و
  ".شود وپس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا است 

. اهميت بودجه در مديريت مالي شهرداري بقدري است كه مسؤوليت آن به طور مستقيم برعهده شهردار گذاشته شده است
 مسؤوليت تنظيم بودجه شهرداري ومراقبت درحسن اجرا "زمينه تصريح دارد كه  آيين نامه مالي شهرداريها در اين 26ماده 

مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته به ( آن و همچنين تنظيم تفريق بودجه به عهده شهردار و مسوول امور مالي است 



ري رفع مسووليت نخواهد كرد وواگذازي اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأموران شهردا) وضع تشكيات شهرداري
".   

اگر چه بودجه هدر منابع مالي شهرداري اهميت اساسي دارد، اما نه تنها مديريت ماي نيازمند حركت انداختن و منظم كردن 
ابزارهاي ازم براي مقاصد توسعه شهري است كه محدود به بودجهشهرداري نمي گردد بلكه تمامي منابع مالي راكد وفعال 

توليد ، تنظيم ومديريت منابع مالي براي انجام وظايف گوناگون برعهده شهرداري است و . هر را در بر مي گيرد موجود در ش
براي نمونه ، شهرداري بايد از سرمايه گذاري . اين سازمان بايد تالش كند منابع مالي را از طرق گوناگون تأمين كند

از جهت بوجود آوردن اعتبار براي جذب حمايت مالي بيروني نيز خصوصي نه فقط از جهت پشتيباني عمليات اجرايي بلكه 
  . .حمايت كند

   اهداف  ـ 7  ـ 2
  :اهداف اصلي مديريت مالي در همه سازمانهاي شهرداري به قرار زير مي باشد 

   حفظ قدرت پرداخت قروض يا مستطيع كردن شهرداري ": الف 
  ي شهرداري در مقابل شهرتضمين درامد كافي براي انجام مسووليتهاي اصل: ب 
  مراقبت از تأمين مالي شهرداري از طريق تخصيص متعادل ماليتها  و عوارض: پ 
  تضمين استفاده از منابع شهرداريها بر طبق اوويت ها: ت 
  مراقبت از استفاده قانوني و مشروع از منابع: ث 
   " تأمين كاركنان مطلع براي اداره امور شهرداري  ـج 

   شكل كميسيوني مديريت  ـ 2 شكل مشاوره اي مديريت  ـ 1: اداره شهر اشكال مختلف 
   وظايف  ـ 7  ـ 3

مديريت مالي ، صاحب حساب شهرداري است و وظيفه دارد كه ضمن تأمين اعتبار مكورد نياز براي فعاليتهاي عمراني، 
مالي و حسابداري واحدهاي خدمات شهري و سرمايه گذاري ، با ضوابط و مقررات مالي ، مراقب حسن گردش كار 

  . شهرداري باشد 



  :اهم از وظايف مديريت مالي شهرداريها مي توان اين گونه برشمرد 
  ) تنظيم بودجه(  تهيه برنامه عمليات مالي  ـ 1
   هماهنگ ساختن عمليات مالي جاري ـ 2
  ي غير ضروري و نامعقول نظارت بر كيه امور واحدهاي تحت سرپرستي و اختصاص ندادن منابع به هزينه ها ـ 3
   صدور دستورها و تعليمات الزم ـ 4
   ايجاد منابع سرمايه اي براي تسهيل سرمايه گذاري  ـ 5
   تهيه گزارشهاي مالي ، ترازنامه ، تفريق بودجه ساالنه و بررسي و تأئيد آنها ـ 6
   نظارت بر نگهداري حسابها در مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه  ـ 7
   بررسي عمليات ماي موسسات و واحدهاي تابع شهرداري و مراقبت از حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها  ـ 8
   وصول درامد و تالش در تحصيل ونگهداري حساب درامد  ـ 9

   مطالعه و بررسي به منظور پيشنهاد منابع جديد عوارض و افزايش درآمد ـ 10
  وش وصول عوارض براي تضمين برآورد هدفهاي مالي ارايه روشهاي تازه و بهبود ر ـ 11
   اتخاذ تدابير ازم براي استيفاح حقوق شهرداري و وصو بدهي موديان  ـ 12

  .اين وظايف با يگديگر پيوندي دروني دارند و براي تحقق همه آنها بايد خط مشي مناسبي اتخاذ كرد 
   اصول مديريت مالي  ـ 7  ـ 4

  .ينه تأمين منابع مالي بايد سه اصل انصاف، كارايي اقتصادي و اداره آسانتر را رعايت كندمديريت مالي شهرداري در زم
   انصاف7 ـ4 ـ1

منطق حكم مي كند هر كسي كه در شهر از برق، تلفن، آب لوله كشي ودر مجموع، خدمات همگاني كه همه از آنها به 
 بايد براي تأمين هزينه خدمات از هر دو منبع هزينه بهره .نحوي نفع مي برند استفاده مي كند، هزينه آن را نيز بپردازد

مثالً . به طور كلي مي توان هزينه برخي از خدمات را افزايش داد تا مصرف آنها كاهش يابد. برداري و يارانه استفاده كرد
 نوعي به منافع عمومي براي استفاده عالمانه از پاركينگي كه در مركز شهر قرار دارد و منجر به آلودگي هوا مي شود و به



شهردار بايد تا حد امكان قيمتهاي خدمات را براساس . صدمه مي زند، هزينه بهره برداري از آن را مي توان افزايش داد
  .هزينه واقعي تعيين كند

   كارايي ـ7 ـ4 ـ2
 خدمات، تقاضا را سهميه براي نمونه مي توان برخي از. در تأمين منابع مالي، شهرداري بايد به كارايي توجه داشته باشد

همچنين . بندي كرد، زيرا آنان كه انتفاع بيشتري از خدمتي مي برند، براي پرداخت آن نيز بايد آمادگي بيشتري داشته باشند
شهردار مي تواند با آموزشهاي الزم، انگيزه اين كار را نزد شهروندان . با تالش بيشتر مي توان از ضايعات جلوگيري نمود

تحقق اين اصل مستلزم ارزيابي وضع موجود و . در مجموع، كارايي سبب مي گردد تا از هزينه ها كاسته شود. پديد آورد
  .بررسي جايگزينهاي است كه آزمايش و از پيش انديشيده شده اند

   اداره آسانتر ـ7 ـ4 ـ3
براي نمونه، . ه آساني تحقق يابدمديريت امور مالي شهرداري بايد به گونه اي انجام پذيرد كه استيفاي حقوق شهرداري ب

زيرا در بيشتر موارد . گرفتن هزينه بهره برداري نسبت به اخذ ماليات، در بيشتر مواقع راه ساده تري براي كسب درآمد است
  .مي توان از طريق قطع تأمين يك خدمت، هزينه بهره برداري را وصول كرد

كنند، بايد به نحوي قدرت حل مسائل و مشكالت شهرداري را افرادي كه به عنوان مدير مالي به شهرداري كمك مي 
داشته و داراي وسعت نظر باشند، نه تنها سعي نمايند از اصرار در پيش بردن نظرات و عقايد شخصي خودداري ورزند و 

نگي و همچنين خود را به عنوان كارشناس به معناي محدود آن بدانند، بلكه بايد تخصص واقعي خود را در ايجاد هماه
اين افراد در كنار آشنايي كامل به اصول حسابداري و . تعادل بين خدمات و مسائل گوناگون اداره شهرداري نشان دهند

تكنيكهاي تنظيم و كنترل بودجه، بايد توانايي درك مسائلي غير از امور مالي و صورت حسابها را داشته باشند و از مفهوم 
  .ات به خوبي آگاه باشندواقعي بودجه متعادل براي انجام خدم

   منابع درآمد شهرداري ـ7 ـ5



از اين . امروزه يكي از مسائل مهم شهرداريها در سراسر جهان، ايجاد منابع كافي درآمد و تأمين هزينه خدمات شهري است
ايش منابع از جمله مسؤوليتهاي اساسي شهردار، اين است كه همواره در تالش براي تهيه طرحها و برنامه هايي براي افز

  .درآمدي شهرداري باشد
  :به طور كلي، درآمد شهرداريها از دو منبع تأمين مي گردد

و درآمد ) اراضي و امالك(اين درآمدها شامل دريافتيهاي مستقيم شهرداري از عوارض مستغالت:  منابع درآمد داخلي ـ1
  .حاصل از عوارض غيرمستغالت است

مل درآمدهايي است كه خارج از سازمان شهرداري دريافت مي گردد، مانند عوارض اين منابع شا:  منابع درآمد خارجي ـ2
  .دريافتي از آب، برق، تلفن و نيازمنديهاي شهري مشابه، كارخانه ها و همچنين كمكهاي بالعوض دولت

  : آيين نامه مالي شهرداريها، درآمد شهرداريها را به شش طبقه زير تقسيم كرده است29ماده 
  ).درآمدهاي مستمر(هاي ناشي از عوارض عمومي درآمد ـ1"
   درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي ـ2
  . بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري ـ3
  . درآمدهاي حاصله از وجوه اموال شهرداري ـ4
  . كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي ـ5
صوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون  اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خ ـ6

  ."به شهرداري تعلق مي گيرد
   روشهاي كسب درآمد ـ7 ـ6

اگر چه هر يك از كشورها بر اساس نظام سياسي و ويژگيهاي فرهنگي و اقتصادي خود، روشهايي براي كسب درآمد در 
  : اين زمينه وجود دارد كهشهرداريها برگزيده اند، اما دو خط مشي اصلي در

براي تأمين كسري بودجه .  تا جايي كه امكان دارد نبايد بار مالي خدماتي عمراني شهرها بردوش دولت تحميل گردد ـ1
  .شهرداري كه بر اثر قطع كمك دولتي به وجود مي آيد، بايد در ميزان اخذ عوارض شهرداري تجديد نظري كلي انجام شود



وان مسؤول تأمين زندگي شهروندان، درصدي از بار مالي خدمات شهري را كه از عهده شهرداريها خارج  دولت بايد به عن ـ2
مانند طرحهاي تأمين نيازهاي افراد كم درآمد شهري و تأمين طرحهاي (است، بر عهده گيرد و از برخي طرحها و پروژه ها

  .حمايت كند) تحقيقاتي مهم
اما مي توان منابع درآمدي شهرداريهاي جهان را در . ريها در كشوري متفاوت استاشاره شد كه روشهاي كسب درآمد شهردا

  :چهار دسته زير طبقه بندي كرد
  . عوارضي كه شهرداريها رأساً دريافت مي دارند ـ1"
  . بهاي خدمات انجام شده كه بين مردم شهر سرشكن شده و وصول مي شود ـ2
  .يزان اين كمك در دخالت دولت برامور شهرداري مؤثر است كمك دولت از بودجه عمومي كه معموالً م ـ3
  ." هدايا و كمكهاي نقدي كه اشخاص خير براي مصارف عام يا خاص شهر به شهرداري مي پردازند ـ4

  :موارد زير از جمله اقداماتي است كه شهرداريها مي توانند در راه كسب درآمد بيشتر انجام دهند
با قدرت كامل به وصول كليه عوارض موجود بپردازد، آمار دقيقي از مستغالت : ات جاري اجراي كامل و دقيق مقرر ـ1"

  .مميزيهاي الزم در مورد پرداخت عوارض كسبه و بازرگانان را به عمل آورد. شهر تهيه كند و عوارض مربوط را وصول نمايد
آيا . يي انواع منابع درآمدي كمك نمايدشناخت وضعيت و شرايط شهر مي تواند در شناسا:  تحليل شرايط مخصوص شهر ـ2

در شهر گروهها يا افرادي هستند كه عوارض الزم از آنها گرفته نمي شود؟ در صورت وجود چنين گروههايي بايد فوراً براي 
  .تعيين عوارض و وصول از آنها اقدام شود

يگر و يا ساير شهرهاي مشابه خود، در سراسر شهرداري بايد درباره منابع درآمد شهرهاي د:  يادگيري از طرز كار ديگران ـ3
كشور مطالعه كند و چنانچه بعضي از منابع درآمدي آنها را براي شهر خود مناسب تشخيص دهد، به وضع عوارض مربوطه 

  .مبادرت ورزد
  . بهترين منبع درآمد را براي شهرداري انتخاب كند ـ4
  .بع درآمد بررسي و مورد توجه قرار دهد آثار و نتايج ضمني و نهايي را در مورد كسب منا ـ5
  . پيش آمد مشكالت و درگيريهاي ناشي از وصول عوارض از پيش بيني كند و در رفع آنها بكوشد ـ6



  . يك كميته تأمين درآمد با شركت شهروندان تشكيل دهد ـ7
  ."فزايش درآمد استفاده كرد از كمك و راهنمايي هاي مقامات رسمي استان و دولت نيز مي توان براي حل مشكل و ا ـ8

  3تابلوي شماره 
  منابع تأمين درآمد شهرداري سه شهر مهم جهان

  منابع تأمين درآمد  نام شهرداري
  ...مالياتهاي محلي از شركتها، سكنه، امالك، وسائط نقليه سبك، دخانيات، معادن، حمامها و % 6/40  توكيو

  از دولت مركزي% 5/35
  انتشار اوراق فرضه% 8/7

  ساير درآمدها از انجام خدمات و يا درآمدهاي حاصل از امالك و دارايي
  مالياتهاي شهري% 37  اوزاكا

  از دولت مركزي% 19
  عوارض بر اسناد شهري% 19
  هداياي محلي% 15

  مالياتهاي ارث% 2
  ساير منابع% 18

  ) خدمات اختصاصيدرآمد فاضالب، ماليات گاز، هدايا، وروديه براي(درآمد خصوصي% 95/42  لوس آنجلس
  )درآمد ادارت پليس، آتش نشاني، فعاليتهاي عمومي(درآمدهاي غيرخصوصي% 05/57

  )جمع آوري تخلفات، نگهداري و تعمير خيابان، حمل و نقل، تفريح و پارك، ساختمان سازي و سالمتي ادارات
  

  4تابلوي شماره 
از آن بهره مي گيرند،  استفاده از كمكها و وامهاي بين المللي يكي از طريق تأمين درآمد كه بيشتر شهرداريهاي شهرهاي بزرگ 



شهرداري مي تواند پس از اطمينان از اينكه شهرش داراي اعتبار خوبي در جامعه بين المللي است از طريق سازمانهاي وام . است
  .خارج بلند مدت ثابت را تأمين كنددهنده بين المللي مانند بانكهاي بين المللي، بانك جهاني يا سازمانهاي خصوصي، برخي از م

  :بانك ها و سازمانهايي كه در اين زمينه فعال اند به سه دسته تقسيم مي شوند
  . بانكهاي تجاري با تمايل به پرداخت وام كوتاه مدت به شهرداريها، با حمايت يا بدون حمايت حكومت مركزي ـ1"
وامهاي گسترش صادرات كه ارزانتر از وامهاي تجاري است، مانند وارد (  برنامه هاي ارتقاي صادرات كشورهاي در حال توسعه ـ2

  ).كردن سيستم راه آهن و مترو
  ." سازمانهاي مالي بين المللي، مانند بانك جهاني و شركت مالي بين المللي ـ3

ضاي موافقت نامه هاي وام، در استفاده از وامهاي بين المللي نياز به بررسي و دقت نظر فراوان دارد و شهردار بايد در هنگام ام
  .زمينه ارتباط بين تحول خدمات و پرداخت وام و نيز موضوع شروع پرداختها فقط پس از تحويل محصول، دقت بسيار داشته باشد

  
   عوارض شهرداريها ـ7 ـ7

  :زير استاز مهمترين منابع كسب درآمد شهرداري، اخذ عوارض از شهروندان است انواع عوارض شهرداريها به شرح 
  .شامل اراضي و امالك كه مهمترين منبع درآمد شهرداريهاست:  عوارض بر مستغالت ـ1
  .مانند عوارض بر كسب و عوارض فروشگاهها:  عوارض غيرمستغالت ـ2
 عوارض پذيرش، بيشتر در شهرهاي مركزي به سبب داشتن موقعيت مخصوص تفريحي يا تجارتي كه پيوسته مورد آمد  ـ3

  .زيادي از مردم غيربومي قرار دارند، وصول مي شودو رفت عده 
  . عوارض صدور پروانه كسب، دست مزدها و جرايم ـ4
  . عوارض مصرف ـ5
  . عوارض بردرآمد ـ6
  . عوارض وسايل موتوري ـ7



 عوارض متفرقه، مانند عوارض خدمات سيستم فاضالب، عوارض جمع آوري زباله، عوارض استخرهاي شنا و زمينهاي  ـ8
  .شي و ساير تسهيالت تفريحي و پاركها، عوارض آب، برق و تلفنورز

با توجه به اينكه عوارض دريافتي از مهمترين منابع تأمين درآمد شهرداري است، به طور طبيعي عموم شهرداريها تمايل 
و مالحظات زير را اما در وضع عوارض جديد بايد دقت نظر فراوان داشت . دارند دامنه عوارض دريافتي خود را گسترش دهند

  :در نظر گرفت
   آيا وضع عوارض پيشنهادي، از لحاظ حقوق و قانوني، عملي است؟ ـ1
   آيا عوارض پيشنهادي، درآمد مورد نظر را براي شهرداري تأمين خواهد كرد؟ ـ2
   آيا عوارض پيشنهادي، از لحاظ اقتصادي و هزينه وصول مقرون به صرفه است؟ ـ3
  طور طبيعي ساده و محقق است؟ آيا اين عوارض به  ـ4
   آيا پرداخت كننده عوارض مي فهمد كه اساس محاسبه عوارض چگونه است؟ ـ5
   آيا عوارض پيشنهادي با سودي حاصل از محل فعاليتي كه عوارض به آن تعلق گرفته، متناسب مي باشد؟ ـ6

نبود و هر شهرداري به هر طريق، عوارض   امور مالي شهرداريهاي ايران از نظر وضع و اخذ عوارض مرتب 1330در دهه 
  .گوناگوني وضع و از مردم وصول مي كرد

 انواع عوارض دريافتي 5در تابلوي شماره . روش دريافت عوارض در شهرداريهاي كشورهاي جهان تفاوتهايي با يكديگر دارد
  .شهرداريهاي نه كشور جهان آمده است

  5تابلوي شماره 
  داريهاي دنيا وصول مي شودانواع عوارضي كه از سوي شهر

  نوع عوارض  نام كشور
  .عوارض طرحها و مزايده ها، عوارض پروانه نگهداري حيوانات  اتريش

 عوارض محلي بردرآمد شخص فرد فرد مردمي كه در محدود شهرداري زندگي مي كنند، براساس درصدي  ـ1  دانمارك
  .كه به تصويب انجمن شهر مي رسد



  .ا و رستوارنهايي كه بخواهند از موزيك و برنامه هاي ديگر استفاده كنند عوارض پروانه هتله ـ2
  . عوارض كليسايي، كه توسط مسؤوالن كليسا از اعضاي كليساها جمع آوري مي شود ـ3

  .عوارض نگهداري از سگ  فنالند
  .عوارض شكار و ماهي گيري كه بر پروانه هاي مربوطه بسته مي شود، عوارض بستني  آلمان

  .عوارض زيارت، عوارض ايمني از آتش سوزي، عوارض بر زمينهاي مزروعي  وستانهند
  .عوارض راه آهن و ايستگاههاي واقع در شهر  ايرلند
  . عوارض بر خانواده كه بر اساس ميزان ثروت هر خانواده دريافت مي شود ـ1  ايتاليا

  . عوارض افزايش قيمت زمين و مستغالت ـ2
  .نگرداني كه براي گذراندن تعطيالت به شهر وارد مي شوند عوارض مسافران و جها ـ3

  . عوارض بر مستأجران درجه دوم كه خانه يا اتاق مبله از مالك يا مستأجر درجه اول اجاره مي كنند ـ1  هلند
  . عوارض بر طناب يا لنگر كشي كه به ساحل بسته مي شود ـ2
  . عوارض ازدواج ـ3

  .زند خواندگي و ميهماني، عوارض عبور از راههاعوارض تولد، ازدواج، فر  پاكستان
   امول شهرداريها ـ7  ـ8

  : آيين نامه شهرداريها اعم از منقو و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم مي شود45شهرداري اموالي دارد كه طبق ماده 
  .و ابنيه و اثاث و نظاير آنمانند اراضي . اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه آنها را دارد:  اموال اختصاصي ـالف 

. اموال عمومي شهرداري، اموالي است كه متعلق به شهر بوده، براي استفاده عموم اختصاص يافته است:  اموال عمومي ـب 
مانند معابر عمومي، خيابانها، ميدانها، پلها، گورستانها، سيل برگردان مجاري آب و فاضالب و متعلقات آنها، انهار عمومي، 

، چمن كاري، گل )اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميدانها عمومي كاشته و غرس نموده اند( اشجار
  .كاري و امثال آن

  .از مسؤوليتهاي مهم شهرداري در مديريت مالي شهرداري، تالش در حفاظت بهره برداري بهينه از اموال شهرداري است



  ريها مشاركت مردم در مديريت مالي شهردا ـ7 ـ9
بدون همكاري و مشاركت شهروندان در اداره امور شهر، شهرداري موفقيتهاي چنداني در . شهرداري در خدمت مردم است

بار اصلي تأمين هزينه هاي شهرداري بر دوش اكنون در سراسر دنيا و از جمله ايران، . دستيابي به اهداف خود نخواهد داشت
اگر شهروندان به طور . شهروندان است و اين حق آنان است كه بر چگونگي هزينه درآمدهاي شهرداري نظارت داشته باشند

كامل از اعمال انجام شده و هزينه پروژه هاي گوناگون رضايت داشته باشند، با طيب خاطر، مالياتها و عوارض متعلقه را 
و در صورت توجه به مشاركت شهروندان، در پروژه هاي منتخب مانند تأمين ايمني شهر، حفظ و . رداخت خواهند كردپ

  . شهرداري مشاركت مستقيم آنان بهره مند خواهد شد ـنگهداري فضاي سبز و حتي مديريت شهري 
  :مور مالي شهرداري تصريح شده است قانون شهرداري، به روشني بر ضرورت آگاهي مردم از چگونگي گردش ا71در ماده 

 شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد، صورت جامعي از درآمد و هزينه  ـ71 ماده "
شهرداري را به تصويب انجمن شهر رساند و براي اطالع عموم منتشر كند و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد 

 مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان و همچنين شهردار
عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطالع عموم منتشر نموده، نسخه اي از آن را به وزارت كشور 

  ."بفرستد
اهده بهبودها و تسهيالت، تضمين كننده مشاركت همه جانبه و روشن است كه آگاهي مردم از برنامه هاي انجام شده و مش

  .از جمله مالي آنهاست
در ايران، طبق قانون شهرداري و قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

) جايگزين انجمن شهر سابق (، نظارت سازمان يافته مردمي بر شهرداري از سوي شوراي اسالمي شهر1375اول خرداد 
از ميان وظايفي كه قانون براي شوراي اسالمي شهر بر شمرده، نزديك به يك سوم آها در زمينه مديريت . تحقق مي يابد

 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب 71آن دسته از بندهاي ماده . مالي شهرداري است
  : مالي شهرداري مربرط اند از قرار زير مي باشندشهرداران كه به امور



 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين  ـ8
  .نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد

مد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي  تأييد صورت جامع درآ ـ10
  .اطالع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور

 تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريق بودجه ساالنه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري  ـ12
  .شهرداريها و همچنين بودجه شوراي شهربا رعايت آيين نامه مالي 

 كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود، واريز و طبق قوانين  ـتبصره 
  .مربوطه هزينه خواهد شد

  . تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد ـ13
 تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد و فر وش و مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري  ـ14

  .صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معامالت شهرداري
اند اختيار تصويب و انجام معامالت را تا ميزان معين با  به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي تو ـتبصره 

  .رعايت آيين نامه معامالت شهرداري به شهردار واگذار نمايد
 تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت  ـ16

  .كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شود
صويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت  ت ـ26

  .شهرداريها
  . تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري ـ27
يت  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعا ـ28

  .مقررات موضوع



از اقدامات اساسي كه شهرداري مي تواند در راه جلب مشاركت شهروندان براي افزايش درآمد و  كاستن از هزينه هاي 
  .شهرداري به انجام رساند، آموزش به مردم از كوچك تا بزرگ است

   آيين نامه ها و مقررات مالي شهرداريها ـ7 ـ10
براي . يژگيهايي كه اين سازمانها دارند، با مؤسسات بازرگاني و توليدي تفاوتهايي داردمديريت مالي شهرداريها، به سبب و

 موضوع حسابداري دولتي عبارت است از سيستم حسابداري و ".نمونه حسابداري شهرداري از نوع حسابداري دولتي است
اصلي آنها تهيه و تنظيم اطالعات وظيفه . نگاهداري حسابها و ثبت عمليات مؤسسات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها

  ."مربوط به فعاليتهاي مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است
از ميان فصول نه گانه قانون . شهرداريها در انجام امور مالي خود موظف به رعايت قوانين و مقررات مالي شهرداري هستند

در ماده . ديريت مالي و اداري شهرداري اختصاص دارد، به م»مقررات استخدامي و مالي«شهرداري، فصل هفتم با عنوان 
  : اين قانون آمده است104

نحوه انجام معامالت و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون «
ين نامه مزبور به تصويب مادام كه آي. از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين كشور برسد

  .»نرسيده، مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است
 به تصويب رسيد و هم اكنون نيز مالك عمل 1346 تير 12در تاريخ )  قانون شهرداري104ماده (آيين نامه مورد ا شاره 

  :اين آيين نامه از هفت قسمت تشكيل شده است. شهرداريهاست
 مقررات  ـ7 ساير معامالت شهرداري ـ6 مزايده  ـ5 ترتيب تحويل ـ4 انعقاد پيمان  ـ3ه  مناقص ـ2 امور معامالت  ـ1

  .عمومي
قسمت آخر اين آيين نامه، خود هفت فصل دارد كه عناوين آن عبارت است از بودجه، درآمدها، هزينه ها، صندوق و عمليات 

  .استقراضي شهرداري، حسابداري، مميزي و حسابرسي اموال



.  است1355 فروردين 25ران صرف نظر از ساير شهرداريها، آيين نامه معامالتي جداگانه اي دارد كه مصوب شهرداري ته
اين آيين نامه تا حد زيادي مشابه آيين نامه معامالت شهرداريهاست و از هفت فصل با عناوين نصاب معامالت، مناقصه، 

  .ه، حراج و مقررات عمومي تشكيل شده استترتيب و تحويل كاال يا خدمت مزايده، ترك مناقصه يا مزايد
  :برخي ديگر از آيين نامه هاي مربوط به امور مالي شهرداريها به قرار زيرند

، ) قانون نوسازي و عمران شهري2موضوع تبصره ماده ( آيين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض  ـ1
  . هيأت وزيران1348مصوب يكم تير 

  . هيأت وزيران1349 خرداد 30 قانون نوسازي و عمران شهري، مصوب 12ايي ماده  آيين نامه اجر ـ2
  . هيأت وزيران1348 نوسازي و عمران شهري، مصوب يكم تيرماه 16 ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره  ـ3
هري،  قانون نوسازي و عمران ش20 ماده 1 آيين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي امالك موضوع تبصره  ـ4

  . هيأت وزيران1348مصوب يكم تيرماه 
  . هيأت وزيران1348 آيين نامه نحوه واگذاري امالك به شركتها و مؤسسات و شرايط فسخ قرارداد مصوب يكم تيرماه  ـ5
  . هيأت وزيران1348 آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت، مصوب يكم تير  ـ6
  . هيأت وزيران1348 آبان 26 قانون نوسازي وعمران شهري، مصوب 31اجرايي ماده  آيين نامه  ـ7

   مفاهيم اساسي مديريت مالي شهرداري ـ7 ـ11
   حسابداري ـ7 ـ11 ـ1

حسابداري فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج 
  .رقام استحاصل از بررسي اين ا

اگر چه تعريف حسابداري شهرداري كه بخشي از حسابداري دولتي است از حدود تعريف باال خارج نيست، اما بايد توجه 
داشت كه تمامي فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي و شهرداريها بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوط به آن 

. اري، تهيه صورت حسابهاي مالي بر مبناي بودجه برنامه اي شهرداري استبخش عمده كار حسابد. انجام مي گيرد
 درآمدهاي  ـسودمندي اين اقدام در آن است كه تحليل و تفسير اين صورت حسابها، مديران شهري را قادر مي سازد



توجه بيشتري به از سوي ديگر، موجب .  حذف كنند ـپرهزينه و  اضافي را كه اثرات نامطلوب در اقتصاد منطقه دارند
  .درآمدهايي كه به آساني به دست مي آيند و اثرات مثبت اقتصادي و اجتماعي دارند، مي گردد

   درآمد و هزينه ـ7 ـ11 ـ2
در فرهنگ حسابداري، هرگاه در اثر يك فعاليت مالي، در سرمايه مؤسسه افزايشي ايجاد شود، اين افزايش در سرمايه 

در مؤسسه هاي بازرگاني كه هدف انتفاع دارند، در پايان دوره مالي، . نامند» هزينه«مؤسسه كاهشي پديد آيد، آن را 
حسابهاي درآمد و هزينه كه به حسابهاي موقت يا اسمي مرسوم اند به حساب سود و زيان بسته خواهند شد تا سود يا زيان 

 جاي حساب سود و زيان از حسابي به نام اما در حسابداري شهرداريها به. مؤسسه تعيين گردد» ارزش ويژه«و در نهايت 
خالص استفاده مي شود و درآمد شهرداري براي » كسر«و يا » مازاد«براي بستن حسابهاي موقت و تعيين » درآمد و هزينه«

  .يك دوره نسبت به هزينه هاي انجام شده همان دوره در قالب اين حساب محاسبه و مشخص مي گردد
 گذار براي شهرداريها تعريف كرده است و نوع فعاليتهاي اين سازمانها در رديف مؤسسه هاي با توجه به وظايفي كه قانون

خدماتي غيرانتفاعي و بدون سرمايه محسوب مي شوند؛ از اين رو مازاد خالص شهرداريها در بودجه مصوبه سال پسين به 
  .عنوان مازاد تخصيص نيافته منعكس خواهد شد

   بودجه برنامه اي ـ7 ـ11 ـ3
بودجه برنامه اي نوعي از بودجه است كه در آن هزينه ها براساس وظايف برنامه ها و طرحها يا فعاليتهاي گوناگون 

 آيين نامه مالي 25بودجه شهرداريها در رديف بودجه برنامه اي است زيرا ماده . دستگاههاي اجرايي برآورد و تنظيم مي گردد
 بايد بر اساس برنامه ها و وظايف فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها شهرداريها مقرر داشته كه بودجه شهرداريها

  .تنظيم گردد
براي تنظيم چنين بودجه اي بايد در آغاز، وظايف قانوني شهرداريها طبقه بندي شوند و سپس در داخل هر طبقه از وظايف 

 برنامه، طرحها و يا فعاليتهايي وجود دارند كه در قالب هر. طبقه بندي شده، برنامه هاي مربوط گروه بندي و مشخص گردند
هزينه هر يك از آنها براساس فصول چهارگانه و مواد بيست گانه و بر مبناي متداول و بودجه بندي و طبق شيوه نامه اي 



 در صورت استقرار شوراي اسالمي شهر، شهرداري موظف است. كه وزارت كشور در هر سا ابالغ مي كند، برآورد مي گردد
  .بودجه برآورده شده را براي تصويب به شورا ارائه كند

  :عناوين طبقه بندي عمليات يا طبقه بندي وظايف، برنامه ها و فعاليتهاي شهرداريهاي ايران به شرح زيراست
  ). فعاليت28 برنامه و7شامل ( امور اداري شهرداري  ـ100
  ). فعاليت12 برنامه و 6شامل (سازي طراحي شهر و خدمات مهندسي و نظارت ساختماني و شهر ـ200
  ). فعاليت12 برنامه و 5شامل ( خيابان سازي و آسفالت ـ300
  ). فعاليت10 برنامه و 4شامل ( خدمات بهداشتي شهري ـ400
  ). فعاليت10 برنامه و 3شامل ( پارك سازي و درختكاري و زيبايي شهر ـ500
  ). فعاليت5 برنامه و 6شامل ( حفاظت شهر ـ600
  ). فعاليت12 برنامه و 5شامل ( آب، فاضالب، برق و گازـ 700
  ). فعاليت19 برنامه و 6شامل ( خدمات اجتماعي ـ800
  ). فعاليت10 برنامه و 4شامل ( خدمات تعاوني و خيريه ـ900

شماره در فهرست باال در .  منطقه اصلي تقسيم شده است9چنان كه از نظر مي گذرد، تمامي وظايف و عمليات شهرداري به 
هاي قراردادي سه رقمي، رقم اول سمت چپ نشان دهنده شماره وظيفه؛ رقم دوم، نشان دهنده شماره برنامه هاي داخل در 

  .آن وظيفه و رقم سوم، نشان دهنده شماره فعاليتهاي داخل در آن برنامه است
   حسابرسي بودجه شهرداري ـ7 ـ11 ـ4

ترتيب است كه در پايان سال مالي و در پايان دوره بودجه، امور مالي شيوه انجام حسابرسي بودجه شهرداري، به اين 
. شهرداري، حسابهاي موقت و دائمي را مي بندد و مانده حسابهاي دايمي را از طريق تراز افتتاحيه و اختتاميه نقل مي كند

خر ارديبهشت ماه سال بعد به پس از آن، صورت حسابهاي مالي را تهيه مي كند و مراتب را براي تصويب تفريق بودجه تا آ
شوراي  اسالمي شهر موظف است تا آخر خرداد ماه به صورت حسابهاي مالي . شوراي اسالمي شهر گزارش مي دهد

 روز پس 15در كنار اين اقدام، شهرداري مكلف است نسخه اي از تفريق بودجه را بيشينه تا . شهرداري رسيدگي كند



 آيين نامه مالي شهرداريها رسيدگي و مميزي حساب 44ماده .  كشور ارسال داردازتصويب توسط فرمانداري به وزارت
 :شهرداريها را در سه مرحله به شرح زير مقرر داشته اشت

  :رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد: 44ماده"
يله كاركنان ثابت شهرداري كه اطالعات كافي در امور مالي و حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وس: الف

  .حسابداري داشته باشند
حسابرسي به وسيله حسابرسان وزارت كشور انجان ميگيرد و در صورت نداشتن حسابرس، انجمن شهر ميتواند از وجود :ب

انجمن شهر و شهرداري مكلف اند حسابرسان قسم خورده يا كارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد كه در اين صورت 
  .نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را به وزارت كشور ارسال دارند

  .رسيدگي نهايي به  وسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش مالي و گزارش حسابرسان مذكور در بند ب ماده فوق: ج
  ".نظيم و به شهرداريها ابالغ خواهد كردطرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستور كاري است كه وزارت كشور ت: تبصره

   طبقه بندي در آمدهاي شهرداري ـ7 ـ11 ـ5
.  طبقه تقسيم شده است و هر طبقه، پنج منبع را شامل ميشود9 در بودجه برنامه اي شهرداريها، درآمد و منبع مالي را به 

  :تعناوين طبقه بندي درآمد شهرداريها و شماره قراردادي آنها به شرح زير اس
  .سهيمه شهرداري از پرداخت وزارت كشور ـ10
  . عوارض توام با ماليات وصولي در محل ـ20
  . عوارض بر ساختمانها و اراضي ـ30
  .عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل ـ40
  . عوارض بر پروانه ها، كسب و فروش و تفريحات ـ50
  . در آمد حاصل از فروش و درآمدهاي وصولي در مقابل خدمات ـ60
  .در آمد تأسيسات شهرداري و جرايم و تخلفات ـ70
  . در آمد حاصل از وجوه و اموال شهرداري ـ80



  . كمك بالعوض و هدايا و وامها و استفاده از موجوديهاي نقدي و موجوديهاي دوره هاي قبل ـ90
اره طبقه و رقم سمت رقم اول سمت چپ نشاندهنده شم: در فهرست باال، شماره هاي قراردادي درآمد هاي در رقمي است

  چپ بيانگر شماره منبع داخل در هر طبقه است
  طبقه بندي هزينه هاي شهرداري ـ7 ـ11 ـ6

هر فصل شامل چند ماده وهر ماده مشتمل بر چند .  ماده تقسيم شده اند20هزينه هاي شهرداريهاي كشور به چهار فصل و 
  :ه هاي قراردادي آنها به شرح زير استعناوين فصول و مواد هزينه هاي شهرداري و شمار. جزءاست

  هزينه هاي پرسنلي:فصل اول ـ1000
  حقوق دستمزد: 1ماده ـ1010
  مزايا وكمكها: ماده ـ1020
  هزينه هاي اداري: فصل دوم ـ2000

  هزينه سفر، مأموريت، حمل ونقل و ارتباطات: 3ماده ـ20 ـ30
  اجاره و كرايه: 4 ماده ـ20 ـ40
   قراردادي اداري و جاريمخدمات:  5 ماده ـ20 ـ50

  سوخت،آب و برق:6ماده ـ ـ20 ـ60     
  مواد و لوازم مصرف نشدني:7ماده  ـ20 ـ70
  هزينه هاي پيش بيني نشده: 8 ماده ـ20 ـ80

  هزينه هاي سرمايه اي: فصل سوم ـ3000
  مطالعه براي ايجاد ساختمان و تأسيسات:9ماده ـ3090
  وق انتفاعيخريد ساختمان، زمين ،حق: 10ماده ـ3100
  ساختمان: 11 ماده ـ3110
  ماشين آالت و تجهيزات عمده: 12 ماده ـ3120



  سايركاالهاي مصرف نشدني: 13 ماده ـ3130
  خريد مصالح و لوازم ساختماني و تاسيساتي:14 ماده ـ3140
  وام و مشاركت در سرمايه، بخش خصوصي و عمومي: 15ماده ـ3150
  پرداخت هاي انتقالي:فصل چهارم ـ4000
  كمك و اعانه و پرداختهاي ديگر بخش عمومي:16 ماده ـ4160
  كمك و اعانه بخش خصوصي:17ماده ـ4170
  بازپرداخت وام و پرداخت بهره وامها:18ماده ـ4180
  پرداختهاي انتقالي به كار كنان:19ماده ـ4190
  ديون: 20 ماده ـ4200

ة شمارة فصل، رقم دوم و سوم، نشان  چپ نشان دهندرقم نخست سمت.  شماره هاي قراردادي جدول باال چهار رقمي است
  .ء از ماده و فصل مربوطه را مشخص مي سازددهندة شمارة ماده و رقم چهارم يا نخستين رقم سمت راست، شمارة جز

  پرداخت هزينه ها در شهرداري ـ7 ـ11 ـ7
  : پرداخت هزينه، اين گونه بيان شده استآيين نامه مالي شهرداريها،اصل تحقق هزينه و ايجاد تعهدو مراحل33براساس ماده

  :پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است: 33ماده"
ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد، به اين صورت كه كار و خدمتي انجام يا اموالي :الف

  .يني براي شهرداري ايجاد شده باشدبه تصرف شهرداري درآمده و بدين وسيله د
  .تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود:ب
  .صدور حواه در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته:ج

ايجاد تعهد تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صالحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار بطور كتبي :تبصره
  ..  "ز،اختيارات الزم به آنها تفويض مي شودو منج

   تنخواه گردان ـ7 ـ11 ـ8



 عبارت است از وجوهي كه از محل اعتبارات مصوب براي پرداخت هزينه هاي جاري از طرف صاحب حساب "تنخواه گردان،
ميشود اسناد هزينه تحويل در اختيار مأموران يا واحده هاي مربوط قرار مي گيرد تا به تدريج كه هرينه هاي مربوطه انجام 

  ".داده شوند تا مجددأ معادل همان اسناد وجه دريافت دارند
  :به طور معمول در شهرداريها امكان پرداخت سه نوع تنخواه گردان زير ضروري به نظر مي رسد

  .تنخواه گردان حسابداري ـ1
  .تنخواه گردان پرداخت ـ2
  .تنخواه گردان مناطق و واحدهاي اجرايي ـ3
  اسناد و دفاتر مورد عمل و امور مالي شهرداريها ـ7 ـ11 ـ9

  : اسناد و دفاتر مورد عمل در امور مالي شهرداريها به دو بخش اداري و مالي تقسيم مي گردند
اسناد اداري، اسنادي هستند كه به منظور رعايت كامل مقررات و به موجب قانون تهيه ميگردند و به عنوان اسناد مثبته، :الف

، تأمين اعتبار، برگ درخواست خريد، )تشخيص( اجازة خروج:اين اسناد عبارتند از. قع تسجيل اسناد قابل استناد هستنددر مو
قبض انبار، حوالة انبار، صورت جلسة تحويل كاال و يا انجام خدمت، فاكتور فروشندة كاال يا انجام خدمت، ليست حقوق و 

فيش بانكي،پيش آگهي،چك، حوالة وجه، درخواست وجه، سند هزينه تنظيمي، دستمزد كارگران و كارمندان، استعالم بهاي 
احكام مأموريت،كارت كار گزيني، الشة اسناد پرداختي و به طور كلي هر سندي كه به موجب قانون و دستور كار هاي صادره 

  .قابل استناد باشد
 در واحد هاي مالي شهرداري نگهداري ميشوند اسناد و دفاتر حسابداري براي ثبت و طبقه بندي و تلخيص فعاليتها،: ب

برگ حسابداري، دفتر صدود برگه، دفتر روزنامه، دفتر كل، دفاتر : اين اسناد و دفاتر عبارتند از. ومورد عمل قرار مي گيرند
  .، صورت حسابها يا گزارشهاي مالي)تراز آزمايشي(معين،تراز عمليات

  گزارش مالي ـ7 ـ11 ـ10
اين گزارشها براي آگاهي .  اساسي ترين وظايف مديريت مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي است يكي از مهمترين و

 قانون 71مادة.مديران و عموم مردم از چگونگي فعاليتهاي انجام شده توسط شهرداري به موجب قانون منتشر مي گردند



منتهي تا پانزدهم ماه بعد،صورت جامعي از  مقرر داشته كه شهرداري هر شش ماه يك بار 1333شهرداريها،مصوب تير ماه
درآمد و هزينه شهرداري  را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي آگاهي شهروندان منتشر كند و سه نسخه ازآن را به 

  .وزارت كشور ارسال كند
  :انتشار اين گزارشها داراي سودمنديهاي زير است

  .هاي كشور  كسب نظر و تبادل اطالعات مالي بين شهرداري ـ1"
 .تعيين قدرت و بنيه مالي شهرداريها به منظور اعطاي وام  و يا كمك بالعوض دولت -1

) رواج صادرات و توسعة صنايع داخلي(حذف عوارض و يا هزينه هاي زايد كه اثرات سوء در اقتصاد عمومي كشور  -2
 .داشته باشد

  .  تأييد بر صحت عمل و كارداني مأموران شهرداري -3
  .اي مناسب براي خود كفايي شهرداريها ايجاد راه حل ه -4
  آگاهي در پيشرفت برنامه هاي زمان بندي شده  -5
ارائه اطالعات الزم  ودرست براي مديران به منظور تعيين خط مشي هاي آينده وبهره وري از منابع موجود در جهت  -6

 . "پيشبرد اهداف شهرداري 

اشند كه انتشار به هنگام گزارش هاي مالي ،سبب تشويق و ترغيب     مديران شهري بايد اين نكته مهم را مد نظر داشته ب
  . شهر وندان به پرداخت عوارض متعلقه خواهد شد 

ة  مالي از طرف شهر داري ها منتشر مي گردند و به دو بخش  تقسيم گزارش ها وصورت حساب هاي مالي كه در پايان دور
  : ميشوند 

  : گزارشها ي اصلي شامل : الف 
  مد وهزينه صورت در آ -
 صورت مازاد  -

 صورت تراز نامه  -



 صورت تفريق بودجه  -

  :گزارشهاي فرعي شامل : ب 
   صورت وضعيت صندوق ـ
   صورت هاي مقايسه ي فعاليت هاي مالي  ـ

  فصل هشتم 
  مباني مديريت اداري شهرداري 

اگر . ه ي امور داخلي است يكي از لوازم اساسي تزمين موفقيت سازمان در دستيابي  به اهداف خود ، اداره ي بهين
از اين رو ، متخصصان  . سازماني  نتواند ادارهي امور خودرا سامان دهد ، در انجام وظايفش چندان موفق نخواهد بود

علم مديريت  وسازمان ، بر اهميت اداره ي امور داخلي سازمان تأ كيد دارند و آن را عنصري مهم در پويايي و موفقيت 
شهرداري نيز به عنوان يك سازمان هم براي مديريت شهري نيازمند برخورداري از مديريت . د سازمان بر مي شمارن

روشن . جهت گيري اصلي مديريت اداري ، توجه به آموزش ، وهدايت و تأمين نيروي سازمان است . اداري صحيح است
هر چه كاركنان  ، .  ي شود است كه نيروي انساني در هر سازماني ، مهمترين عامل دستيابي به اهداف محسوب م

  . انگيزه ، عهد وتخصص بيشتري داشته باشند ، سازمان و جامعه از تالش آنان بهره ي بيشتري خواهد برد 
  تعريف  ـ8 ـ1

مديريت اداري، فعاليت يا  وظيفه اي است كه به مديران يك سازمان كمك مي كند تا از منابع سازمان ، بويژه منابع 
  .ن طريق استفاده شود انساني ، به بهتري

   اهداف  ـ8 ـ2
اگر چه اهداف متعددي را مي توان براي مديريت اداري برشمرد ، اما همه ي آنها به سه دسته زير، قابل طبقه بندي  

  : هستند 
  تأمين نيروي انساني سازمان كه در سرلوحه ي امور اداري شهرداري قرار دارد  -1



نند انتقال و ترفيع ، تنزل رتبه ، ارزشيابي كميت و كيفيت كاركنان ، آموزش اجراي تدابير خدمتي نيروي انساني ، ما -2
 .آنان ، تنظيم روابط كارمندان با سازمان شهرداري ، امور رفاه وبهداشت و نگاهداري سوابق استخدامي 

ني خود كاهش نيروي انساني ؛ گاهي گاهي بر اثر مقتضيات پيش آمده ، شهرداري بايد از تعداد نيروها ي انسا -3
 .بكاهد

 .گردش امور داخلي سازمان  -4
   وظايف  ـ8 ـ3

  : وظايف اصلي مديريت اداري به شرح زيرند 
برنامه رييزي نيروي انساني  يعني ، بر آورد تعداد و نوع مستخدماني كه يك سازمان در آينده نياز دارد و نيز تهيه  -1

  .ي طرحهاي الزم براي برخورد با اين نيازها
 .اي مشاغل جديد شهرداري كارمند يابي، بر -2
انتخاب واستخدام نيروي انساني جديد  و به كار گماردان آنها كه در شغل مناسبي كه استعداد وتخصص آن را دارند  -3

. 
 .طبقه بندي مشاغل وتعيين حقوق ودستمزد  -4
 .آموزش كاركنان  -5
 .ارزشيابي كميت و كيفيت كار  -6
 .مراقبت از سالمتي ، رفاه و ايمني نيروي انساني  -7
 .انتقال وترفيع كاركنان  -8
 .تعيين ساعات كار  واستفاده از مرخصيها  -9

 .اجراي تدابير انضباطي و تنبيهات اداري  -10
 .انفصال خدمت كار كنان خطي  -11



  .انجام امور دبير خانه، بايگاني وماشين نويسي  -12
  6                                           تابلوي شماره 

  ي اصفهان واحد امور اداري شهردار
اين واحد شامل چهار قسمت ماشين نويسي ، دبير خانه وبايگاني و كارگزيني است كه تمامي امور اداري و پرسنلي از جمله 
به كارگيري نيرو ، تمديد قراغردادها ، صدور احكام ، بخشنامه ها ي داخي ، ابالغ دستور كارهاي رسيده ، تهيه وتكميا 

  . هاي رسيده به واحد و مانند اين موارد را انجام مي دهدفرمهاي اطالعاتي پزسنل ، نامه
   عناصر ـ 8  ـ 4
   كارگزيني ـ 8  ـ 4  ـ 1

مهمترين وظيفه امور ، اداري شهرداري ، تأمين نيروي انساني مناسب و كارامد ، نگهداري وكسب بيشترين بهره وري از 
از اين رو . مل حياتي شهرداري ، نيروي انساني است رپوشن است كه سواي ساختمان و ملزومات اداري ، عا. آنهاست 

  . شهردار بايد توجه ويژه اي به اين امر داشته باشد
هر . ي انساني در شهرداري صورت مي گيرد به عهده كارگزيني است .به طو ر معمول ، اقدامهايي كه براي حفظ نيرو

 كار ساده و مختصر تهيه كرد و در اختيار كاركنان و شهرداري بايد روشها و مقررات مهم كارگزيني را به صورت دستور
  . مديران شهرداري قرار داد

  :براي ايجاد نظام مناسب كارگزيني ، بايد اقدامات زير انجام گيرد 
  . تنظيم امور كاركنان براي دستيابي به بيشترين كارايي با بهره گيري از ابزارهاي انتقال ، ترفيع و تنزل مقام ـ 1
  وادمزه گيري كارايي و انجام كار يا كارسنجي سنجش  ـ 2
   برقراري برنامه هاي آموزش ضمن خدمت ـ 3 

   ُتعيين روش معين براي روابط كاركنان  ـ 4
   تعيين خطوط مشي جدي و دقيق در مورد ساعات كاري ، مقررات مرخصي و آمد و رفت كاركنان  ـ 5
  .غياب كاركنان در دوره مورد پرداخت تأكيد وگواهي صحت فهزست حقوق بر اساس حضور و ـ 6



   طرح واجراي برنامه هاي بهداشتي ، ايمني ورفاهي براي كاركنن  ـ 7
   ايجاد روش مناسب براي دريافت شكايات و نظريات كاركنان  ـ 8

ين شهرداريهاي بزرگ داراي چن. از آنجا كه ايجاد اداره كارگزيني به حجم فعايتهاي ساغزمان شهرداري بستگي دارد 
زريرا امور استخدامي . تشكيايت هستند ، ولي در سازمان بيشتر شهرداريهاي كوچك عمال ااداره كارگزيني منظور نشده است

  . آنان در آن حد نيست كه مستلزم برقراري اداره كارگزين در چنان شهرداريهاي باشد 
  7                                           ُتابوي شماره 

  خدامي شهرداري توكيوامور است
كميسيون پرسنلي وظيفه استخدام كاركنان شهري ، برگزاري . بيشتر كاركنان از طريق آزمون عمومي استخدام مي شوند 

امتحان مربوط به ارتقاي كاركنان ، پيشنهاد حقوق و دستمزد آنها ، بررسي در جهت حصول از عدالت در امور پزسني را بر 
  . عهده دارد

 درصد از كاركنان اين شهرداري را معلوالن تشكيل مي 6/2يو از استخدام معلوان نيز حمايت مي كند و اكنون شهرداري توك
  .دهد

   انضباط اداري  ـ 8  ـ 5
براي حفظ و تقويت روحيه كاركنان شهزداري ، رعايت . به حفظ ونظم وترتيب ورعايت مقررات كار ، انضباط اداري مي گويند

كاركنان شهرداري موظف اند همدر داخل و هم در خارج از محيط سازمان شهرداري ، اصول . زم است اصول انضباط اداري ا
از اين رو در هر شهرداري يك رشته . ومباني انضباط را رعايت كنند ؛ زيرا رفتار يك كارمند نمايانگر انضباط سازماني است

ايد كه همه كاركنان براي اجراي مقررات و ني به هدفهاي مقررات انضباطي تعيين واجرا مي گردد تا اين اطمينان به دست 
  . شهرداري تباش و كوشش كافي به عمل مي آورند

البته مراد از اتخاذ تدابير انضباطي ، . مراعات انضباط در شهرداري بايد به شيوه اي هماهنگ ، عادالنه وانعطاف پذير دنبا شود
تدابير انضباطي هنگامي مؤثرند كه فقط كار خطاي . زمان شهرداري است اصالح كارمند ورعايت اصل تنبيه و تشويق در سا



كارمندان شهرداري را محكوم كنند ، نه اينكه به شخصيت وحيثيت آنها صدمه بزنند ، زيرا ممكن است كارمند شهرداري فرد 
  . بسيار خوب ودرستكار باشد ، اما به علت غفلت ، دجار خطاههاي اداري گردد

  :مهمترين آنها عبارتند از . انضباطي در موارد گوناگون ضرورت پيدا مي كند اجراي مقررات 
  . عدم توجه كارمند به وظايف مربوطه ونشان دادن نارسايي هايي مانند بي توجهي ، تنبي ، بي دقتي ـ 1 "
   عدم كارايي و فقدان راندمان كاري  ـ 2
   مقررات مي باشد  عدم از اطاعت مافوق كه شامل از تخلف غاز قانون و ـ 3
   نداشتن عالقه به انجام وظيفه ووجدان كار و ايمان به خدمت  ـ 4
   ".  تخلفف از اصول اخالقي مانند خوردن مال ديگران ، قبول رشوه و عدم اجراي قانون به طور عمدي  ـ 5

 روشهايطبق اين ماده . ند استخدام كشوري ا59كارمندان شهرداري از انواع خطاهها و مجازات اداري  تابع مفاد ماده 
  : انضباطي رسمي براي اعمال انواع تنبيهات و مجازاتهاي اداري پنين است 

   توبيخ كتبي يا درج در پرونده خدمتي كارمند ـ 1 "
  . كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مستخدم تا يك سوم ، از يك تا سه ماه  ـ 2
  .خدم تا يك سوم ، از يك تا شش ماه  كسر حقوق و فوق العاده هاي ماهانه مست ـ 3
   بركنار از خدمت از سه ماه  تا يكسال ـ 4
   انفصال موقت از سه ماه تا يكسال ـ 5
   اخراج از خدمت شهرداري  ـ 6
  ". انفصال دايم از خدمت دولت  ـ 7

  8                                             تابوه شماره 
بايد . موارد مربوط به رعايت انضباط ، داشتن نظم در ساعات حضور و غياب كاركنان است از انجا كه يكي از مهمترين 

مقررات مربوط به وقت اداري ، ساعت ورود ، ساعت خروج ، مقررات مربوط به مرخصي استخدامي ، مرخصي استعالجي به 
به )  قانون استخدام كشوري 49 و 48 ، 47آيين نامه مرخصي ها ، موضوع مواد ( دقت از طريق دستور كارهاي مخصوص ،



  . آگاهي كاركنان شهرداري برسد و مديران مربوط ، به رعايت آن نظارت كنند 
   آموزش كاركنان شهرداري ـ 8  ـ 6

. شهرداريها چه بزرگ باشند و چه كوچك ، نبايد وظيفه مهم خود را در گسترش اطالعات كاركنان شهرداري ناديده بگيرند
  . وي انساني ، همواره مورد تأكيد كارشناسان علم مديريت قرار داشته است اهميت آموزش نير

آموزش . هدف از آموزش كاركنان اين است كه كيفيت انجام وظايف محوله هر يك از آنان به ميزاني مناسب بهبود يابد 
روشن است . يش راگسترش دهدبراي نيروي انساني ، فرصتي فراهم مي آورد تا در پرتوي آن مهارت ، استعداد وتوانايي خو

  . كه با گسترش اطالعات كاركنان شهرداري آنان آمادگي قبول مسؤوليتهاي بيشتر و بزرگتر را خواهند داشت
  :مهمترين اهداف در آموزش كاركنان شهرداري عبارتد از 

 است آموزش روش ويا رفتار اين مهارتها ممكن.  تأمين مهارتهاي خاص براي كارمنداني كه فاقد آن مهارتها هستند  ـ 1 "
مثال چگونگي مصاحبه با يك متقاضي كار براي اينكه حداكثر اطالعات از . و آموزش طرز كار با يك وسيله يا دستگاه باشد 

  .متقاضيان به دست آيد
  . ) يف خودبراي نمونه آموزشهاي ازم به آتش نشانان براي انجام صحيح وظا(  تأمين اطالعات الزم مربوط به كاركنان  ـ 2
مثال بازرس ساختمان بايد روش .  الزم است شيوه وروش كار براي اجراي وظيفه هاي خاص ، آموزش داده شود ـ 3

  . مخصوص داشته باشد تا بتواند همكاري مردم را براي رعايت مقررات و ضوابط ساختمان جلب كند
 ديگر در نظر گرفته مي شود ، بايد براي احراز آن مقام  كارمندي كه براي احراز مقامهاي  باالتر و ياانتقال به پست ـ 4

  . وشغل و انجام وظايف مربوطه آموزش ببيند 
تا او بداند طرز كار و هدف .  بايد هتدفهاي كلي سازمان وطرز كار رسيدن به آن هدفها به كارمند آموزش داده شود ـ 5

ز هدف وووظايف وطرز كار سازمان ويا قسمت مربوط داشتن اطالعات كامل ا. سازماني كه در آن كار مي كند چيست 
ممكن است مستقيما به كار كارمند ويا كارگر ارتباطي نداشته باشد ، وي در ايجاد يك روحيه وظيفه شناسي و عالقه به 

  ". شهرداري اثر عميقي دارد



مكلف ) زمان شهرداريهاي كشورسا(  وزارت اشور " آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور تصريح كرده است كه 28ماده 
 قانون شهرداري به منظوور باال بردن سطح معلوملت فني و تخصصي كاركنان موجود مورد نياز 62است در اجراي ماده 

شهرداريها زمينه هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت داوطبان استخدام شاغلين را به طرق مقتضي و در صورت نياز 
   ". فراهم آوردبا ايجاد مراكز آموزشي ،

   ارزشيابي ـ 8  ـ 7
مديريت بايد براي شناخت كميت و كيفيت كار كاركنان و آگاهي از چگونگي عمكرد نيروي انساني سازمان ، رفتارهاي اداري 

زيرا بدون انجام ارزشيابي ، شناخت نكات منفي و تاش براي كاستن و يا از ميان بردن آنها و . كاركنان را ارزشيابي كند
  . نين تقويت نكات مثبت سازمان وجود نداردهمچ

  :سودمنديهاي كه براي ارزشيابي مي شمارند ، به شرح زير است 
 كارمندان آگاه مي شوند كه مديريت از آنها چه انتظاراتي دارد وخود آنها تا چهميزان پاسخ گوي اين انتظارات بوده اند  ـ 1 "
.  

  .  كار آنها شناخته مي شود كساني كه كار خوب انجاممي دهند، ارزش ـ 2
  .  سرپزستان از اين طريق مي توانند نقاط ضعف امور اجرايي را بشناسند وبراي برطرف ساختن آنها چاره انديشي كنند ـ 3
  .  مي شود8 نوع وميزان آموزشي كه بايد به كاركنان داده شود، شناخته ـ 4
  . رايي آنها فراهممي ود يك سابقه دايمي از چگونگي وضع كارمندان ميزان كا ـ 5
  . براي دادن ترفيعها ، انتصابات ، انتقالها و ساير امور مربوط به كارمندان ، عيار مناسبي در اختياد مديريت قرار دارد ـ 6
  .  ميزان صحت ودقت شرح وظايف و طبقه بندي مشاغل موجود روشن مي گردد ـ 7
  . م افراد جديد تعيين مي شود ميزان دقت وحسن اجراي جريان انتخاب و استخدا ـ 8
  .  درجه مطلوبيت استانداردهاي اجراي عمليات تعيين مي گردد ـ 9

  ". علت دادن ترفيع يا ندادن ترفيع به كارمندان توجيه مي گردد ـ 10
  :مديريت شهرداري براي اجراي يك نظام مناسب رزشيابي مي تواند اقدامات زير را انجام دهد 



  . ران بايد در مورد ارزيابي كردن كار كارمندان آموزش كافي را دريافت كنند سرپرستان ومدي ـ 1 "
 كارمند را بايد بر اساس كاري كه انجام مي دهد در مقايسه با كاري كه ساير كارمندان هم سطح انجام مي دهند ،  ـ 2

  . ارزشيابي كرد 
  . نمايد و چگونگي آغاز ارشيابي رابيان نمايد سرپرست مربوط بايد قضاوتي را كه انجام داده با داليل ، مستن ـ 3
  ". به كارمند بايد فرصت داده شود در مورد ارزيابي كه از كار او شده با رئيس  خودمذاكره نمايد ـ 4
   انتقال و ترفيع كاركنان شهرداري ـ 8  ـ 8
   انتقال ـ 8  ـ 8  ـ 1

اگر جابجايي . اايط ، افراد از شغلي به شغل ديگر انتقال يابندبايد با توجه به شر.اتخدام ، امري ثابت و بدون تحريك نيست 
فرد از شغلي به شغل ديگر تغييري در ميزان كار و مسژوليتهاي اوندهد ومتضمن افزايش حقوق و مزايا نباشد ، آن را انتقال 

  . مي گويند
  : قال كاركنان مورد نظر است به شرح زير است 4اهدافي را كه در انت

  .دن كارمند در شغلي كه بتوان از كارايي و مهارت بيشتر وي استفاده نمود جادا ـ 1 "
  . آشنا كردن كاركنان با مشاغل مختلف ، بطوري كه بتوان از آنها در مشاغل باالتر و پر مسؤوليت تر استفاده نمود ـ 2
 قسمتهايي كه ميزان كار آنها بيشتر  حصول حداكثر كارايي از سازمان و نيروي كاركنان ، از طريق انتقا ل كارمندان به ـ 3

  .است
 جلوگيري از برخورد و ايجاد ناراحتي در هنگام بروز درگيري از لحاظ مالحظه هاي شخصي بين يك كارمكند ورئيس  ـ 4
  .او
   ". بكار گرفتن كارمندان ارزشمند در مشاغلي كه مي توان از خدمات آنها بهره بيشتري به دست اورد ـ 5
  ترفيع   ـ8  ـ8  ـ 2

اگر كارمندي به شغل باالتر برود كهمتضمن انجام وظايف مشكلتر در سطحي بااتر باشد و نسبت به شغ قبلي مسؤوليت 
شهرداري بايد با . ترفيع از مهمترين وحساس ترين كارها در نظام اداري است . بيشتري داشته باشد ، ترفيع يافته است



ترفيع كارمندان . ، خط مشي روشني براي نظام ترفيع كاركنان خود به وجود آورداستفاده از مقررات و آيين نامه هاي مربوط
پيوندي اساسي با نظام ارزشيابي دارد ونمراتي كه فرد از ارزشيابي دريافت مي كند ، پايه واساس ترفيعهاي او به حساب مي 

  . آيند
رادشته باشد اما از انجام وظايف خود غفلت ورزد و در كار اگر كارمندي توانايي هاي الزم . در كنار ترفيع ، تنز مقام قرار دارد

از آنجا كه تنزل مقام ، براي كارمندمتضمن خسارات مالي و . اهمال روادارد ، منطق اداري حكممي كند كه تنزل مقام يابد 
  . در انجام آن دقت كامل صورت مي گيردحتي حيثيتي است ، 

   روابط عمومي شهرداري  ـ 8  ـ 9
ايجاد . وزير نظر مستقيم شهردار فعاليت مي كند . مومي در شهرداريهاي بزرگ، واحدي جداگانه به شمار مي رودروابط ع

در . پيوند ميان مردم وشهرداري بخش عمده اي از مديريت شهرداري به حساب مي آيد كه بايد به آن توجه بسيار كرد 
داشتن روابط عمومي فعال ، . وابط پويا با شهروندان صورت پذيردشهرداريهاي كوچك نيز بايد تالشي پايدار در جهت ايجاد ر

  .بخشي از هدف بزرگتر مديريت شهري براي مشاركت شهروندان در امور شهر است 
  :اهدافي كه براي نظام روابط عمومي شهرداري مي توان در نظر گرفت ، به شرح زير است 

  .خواسته ها و انتظارات آنها از شهرداري بررسي افكار ونظرات شهروندان به متظور تعيين  ـ 1
   پاسخ گويي به پرسشهاي مردم درباره خدمات شهري ، برنامه ها ومشكال شهرداري ـ 2
   توجه به شكايات شهروندان و احرام به نظرات وعقايد انها وتاش براي برطرف كردن كاستيهاي مورد توجه آنان ـ 3
   با مديران شهرداري  فرهم آوردن تسهيالتي براي تماس مردم ـ 4
  . تشويق و ترغيب شهروندان براي مشاركت فعاالنه آنها در ادره امور شهر ـ 5
  . بهره گيري از رسانه هاي همگاني براي آگاهي رساندن به شهروندان درباره برنامه ها واقدامات شهرداري ـ 6

  9                                          تابلوي شماره
در چنين دوره هايي مردم مي . اسب ترين شيوه هاي آگاهي رساني به مردم ، تشكي جلسات سايانه درباز استيكي از من

در اين دوره هر يك از ادارات . توانند به ادارات شهرداري بروند و از بخشهاي گوناگون شهرداري شهر خود ديدن كنند 



 ها و غيره را كه مربوط 9ز ادوات و وسايل كار خود و پروژهمسؤوليت دارند كه طرحهاي مخصوص نمايشگاهها، نمونه هايي ا
  ". به كار آنها است تهيه كرده ، در معرض نمايش قرار دهند و افرادي را براي اداي توضيح درباره خدمات ومشكات بگمارد 

   آيين نامه هاي اداري شهرداري ـ 8  ـ 10
با  ( 1358 مصوب آبان  ـ آيين نامه استخدامي شهرداريهاي كشور  ـمهمترين آيين نامه در زمينه امور اداري شهرداريها 

اين آيين نامه از هشت فصل تشكيل شده است كه عناوين فصول هشتگانه آن به ترتيب . است ) اصالحات بعدي آن 
  .كليات ، ورود به خدمت ، حقوق ، مزايا ، آموزش ، رفاه ، بازنشستگي و مقررات مختلف: عبارتند از 

  10                         تابلوي شماره        
 قانون مزبور براي 112 استخدام كشوري ، شهرداريها از شمول اين قانون خارج اند اما تبصره ذيل ماده 2اگر چه طبق ماده 

  :جلوگيري از ناهماهنگي ، چنين پيش بيني كرده است 
شمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلف اند نسبت به  وزارتخانه ها وشهرداريها و كيه موسسات دوتي اعماز اينكهم"

كيه لوايح استخدامي و هر نوع وضع واصالح تغيير مقررات استخدامي قبال موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را 
  ". جلب نمايند

  
  11                                                      تابلوي شماره 

ر مشهد براي اجراي برنامه هاي رفاهي كاركنان شهرداري ، كميته اي با عنوان كميته رفاه تشكي داده كه مهمترين شهردا
  :وظايف آن به شرح زير است 

 مطاعه و برنامه ريزي طرحهاي رفاهي براي كاركنان ، از قبيل ايجاد باشگاهها، شركتهاي تعاوني مصرف ومسكن ، پس  ـ 1
  .انداز ونظاير آن 

  . برنامه ريزي براي گسترش ورزش و تربيت بدني بين كاركنان شهرداري وخانواده هاي آنان ـ 2
   نظارت بر گردش امور، نگهداري واستفاده بهينه از تأسيسات ورزشي  ـ 3
   مطالعه و برنامه ريزي جهت ايجاد امكانات ورزشي براي استفاده كاركنان و عموم شهروندان  ـ 4



  .ه امكانات بالقوه رفاهي و فعال كردن آن  بررسي و مطالع ـ 5
  فصل نهم

                                        سير مديريت شهري در ايران
با . درباره چگونگي مديريت شهري در ايران گذشته ، بويژه در دوران پيش از اسالم ، اطالعات دقيق و بسنده اي در دسترس نيست 

ي و عظمت شهرهاي باستاني ايراتن مانند هگمتانه ، شوش ، ايالم ، سيلك وشهر سوخته ، اين اين حال ، آگاهي ما از گستردگ
از اين رو در . موضوع را روشن مي سازد كه زندگي در آن شهرها بدون وجود دستگاه منظم اداره كننده شهر ، امكاناپذير بوده است 

ه پيوندي اساسي با مديريت شهري داشته بيان مي شود تا در پرتو اين قسمت ،ويؤگيهاي اساسي شهر نشيني روزگار گذشته ايران ك
  . را بازيافتآن بتوان برخي ويؤگيهاي اصلي مديريت شهري آن روزگار

   مديريت شهري در دوران باستان– 9 -1
دان تكامل  اجتماعي كشور چن ـدر ان دوران ساختار اقتصادي . در دوران مادها، شهرها بيشتر كاركردي نظامي وسياسي داشتند 

  .سبب گردد . تا رونق بازرگاني و توليد صنايع دستي را كه هر دو به زندگي شهري شكل مي دهند. پيدانكرده بود 
پس از شكست هخامنشيان بدست اسكندرمقدوني و ايجاد حكومت سلوكيان ، سياست پادشاه جديد براي ايجاد شهرهاي نو و 

مايانگر تجربه بزرگ تاريخي در بنيان گذاري شهرهاي است كه حكومت خود فرمان توسعه شهر نشيني قرار گرفت و اين روزگار ن
  . دارند و در اين زمان است كه شهرنشيني در ايران شتاب مي گيرد ) به سبك شهرهاي يوناني ( 
امهاي اداري ساتراپي  درروزگار سلوكيان ، از نظر حقوقي تابع مستقيم فرمانهاي شاه بودند و هنگام بروز اختالف ميان آنها و مق"

بيشتر پادشاهان سلوكي از دخالت مستقيم در امور  داخلي شهرها اجتناب "، نمايندگان شهر به پادشاه مراجعه مي كردند اما 
شهروندان از آزادي عقيده برخوردار بودند و در شهرهايي كه . زيرا امورداخلي شهرها توسط شوراي شهر اداره مي شد... ميكردند

  ". تركيبي از اقوام گوناگون بود هر گروه سنتها وآداب خودرا به جا مي آوردجمعيت ان 
 از شيوه ": پيگولوسكايا در اين زمينه مينويسد . درباره جزئيات شيوه اداره شهرها در دوران سلوكيان، اطالعات زيادي وجوئد ندارد

آگاهي پيرامون مراكز هلنيستي اين كشور بقدري . داداره پوليسي شهرهاي ايران در مقياس وسيع نمي توان سخن به ميان آور
   . "ناچيز است كهگاه جز نام ، چيزي از آن بر جا نمانده است 



اين شهر را مجلس سناي شهر .از اندك آگاهيهاي موجود در اين زمينه مي توان به اطالعات موجود درباره شهر سلوكيه اشارهكرد
تاسيتوس مورخ يوناني عقيده داشت كه اينان مظهر نيروي  . وت وخرد انتخاب مي شدند نفر برپايه ثر300اداره مي كند كه در ان 
  . البته روشن است كه اين عده اشراف و بزرگان بودند كه اداره امور شهر را برعهده داشتند. مردم و ضامن آن بودند

 كه به شيوهپويسي اداره مي شدند گرفتار شهرهايي. در روزگار پارتيان ، سياست اداره شهرها بر تابعيت پادشاه قرار داشت 
شاه نيز . تضادهاي دروني و مبارزه شديد طبقاتي بودند كه بيشتر با توسل ومراجعه با شاه ، اختالفشان را حل وفصل مي كردند

 پادشها براي نمونه مي توان به مداخله اردوان سوم. هيچوقت فرصت را براي مداخله و اعمال قدرت در شهرها از  كف نمي داد
در متن نامه اي كه او به اهالي شوش نوشته ، مسووالن وسپس .  ميالدي در شهر شوش اشاره كرد 22 و 21پارت ، در سالهاي 

اندسته از نمايندگان شهر بودن كه ) archontes(  به نظر مي رسد مقصود از مسووالن ". اهالي شهر مخاطب قرار گرفته اند
 Otanaiasو نيز خزانه دار مخصوص كه با عنوان )  Stratge (شوش فرمانده پادگان يا ساتراپ در . حق اداره امور را داشتند

  ."مسؤوالن براي مدت يك سال انتخاب مي شدند... آمده نيز از زمره مسؤوالن بودند
خودفرمايي، يكي از بنابراين مي توان گفت كه . اين نامه به خوبي، سازمان و مسؤوالن اداره كننده شهر شوش را نشان داده است

  .وجوه تشابه پارتيان و سلوكيان در اداره شهرهاست
 اين نكته كه شهرها رفته رفته به تابعيت شاهان درآمدند ":در روزگار ساسانيان همه شهرها زير فرمان و قدرت شاهان قرار داشتند

هاي يوناني، شوشي و نامه منقوش اردوان سوم نوشته . و زمينه براي مدخله شاهان در امور شهرها فراهم آمد، خود واقعيتي است
در اين دوران، شهرهاي بزرگ و مهم كه روستاهاي پهناوري داشتند از جنبه اداري در . "به شهر مذكور، مؤيد اين واقعيت است

  .اداره امور را برعهده داشت) شهردار(رديف شهرستانها قرار مي گرفتند و رأس آنها حاكمي مرسوم به شهراب
شهرهاي كهن نيز گسترش و رونق فراوان .  شهرهاي بسياري پديد آمد ـ خاصه در قرن ششم  ـز پادشاهي ساسانيان در آغا
در واقع رونق بازرگاني و صنعت، گسترش شاه راههاي داد و ستد و بازرگاني و رشد شهرهاي وابسته به دستگاه اداري . يافتند

زايش دخالت دستگاه اداري در زندگي شهري و امور اصناف و بازرگانان و پادشاهي، از ميان رفتن نهادهاي يوناني شهر، اف
  ."فعاليتهاي اقتصادي آنان، از مهمترين ويژگيهاي دوره ساسانيان است



در .  شهرهاي شاهي از سوي شاهنشاه بنيان مي يافتند و وابسته به او بودند".بسياري از اين شهرها به شهرهاي شاهي بدل شدند
  ."شاهي، كاخها و اقامتگاههاي شاه و اعضاي خانواده وي قرار داشتندبيشتر شهرهاي 

  : با توجه به آن چه گذشت، اگر شهرنشيني در دوره باستان مرحله بندي شود، مراحل زير به دست خواهند آمد
  . نخست، دوره پيدايش شهرها و رشد آرام شهرنشيني در زمان امپراتوري ماد و هخامنشي"

زرگ تاريخي و بنيان گذاري شهرهاي خود فرمان به سبك شهرهاي يوناني، به دست فرمانروايان سلوكي و دوم، دوره تجربه ب
  .رشد شتابان شهرنشيني در عهد سلوكيان و پارتيان

  ."سوم، دوره به زير فرمان درآوردن شهرهاي يوناني وار توسط دولت مركزي در دوره ساساني
 اجتماعي جامعه در هر يك از اين مراحل بر مديريت شهرهاي آن دوران  ـتصادي روشن است كه ويژگيهاي بنيادي ساختار اق

  .تأثير بسياري داشته است
   مديريت شهري در دوران اسالمي ـ9 ـ2

با فروپاشي تشكيالت سياسي ساسانيان، شيوه اداره شهرهاي كشور نيز دست خوش تغييرات بسياري گرديد و قوانين اسالمي وارد 
 امور اجتماعي، اقتصادي و انتظامي هر شهر را  ـ عده اي از مأموران محلي و دولتي  ـان شد و دوران اسالمي زندگي شهري اير

اداره مي كردند و هر يك از آنها وظايف، تكاليف و مسؤوالن و تكاليف هر يك از آنها در همه دوره ها يكسان نبود و در هر دوره، 
در . در اين دوران مقام و موقعيت حاكم شهر را حكومت مركزي معين مي كرد. اشتحتي در مناطق گوناگون با يكديگر تفاوت د

مركز اياالت، والي و حكام حكومت مي كردند و در شهرهاي كوچكتر كه مركز اداري واليات و نواحي و بخشهاي كوچكتر بودند، 
  .حكومتهاي اياالتي حاكماني برآنها مي گماردند

  : در اين دوران را مي توان به چهار گروه زير تقسيم كرددر مجموع، تشكيالت مديريت شهري
  .امور اداري، سياسي و امنيتي شهر و منطقه تحت نفوذ آن، كه بر عهده حاكم يا امير شهر بود: الف

  .امور اجتماعي، اقتصادي و خدماتي كه بر عهده رئيس شهر، كالنتر و كدخدايان محله ها بود: ب
  .هده عسس و داروغه بودامور انتظامي شهر كه به ع: پ
  .امور قضايي كه مسؤوليت آن با قضات بود: ت



  :مقامهاي عهده دار هر يك از اين امور در آن روزگار عبارت بودند از
  حاكم

او اختيارات گسترده اي داشت و بر تمام سازمانها و . در رأس تمام مسئوالن و مديران شهر، حاكم يا امير هر واليت قرار داشت
او . بيشتر حاكمان از ميان شاه زادگان، اميرزادگان و بزرگان انتخاب مي شدند. داري و قضايي قلمروش نظارت مي كردنهادهاي ا

 انتخاب، نصب و عزل مسؤوالن ديوان مظالم، كاركنان دفتر اسناد و رسيدگي ".گذشته از شهر، به مناطق تابع نيز حكومت داشت
كارهاي عمراني تحت نظر او صورت مي گرفت و .  محتسب و نرخ بازار با او بودبه قباله هاي امالك و نظارت بر كار عسس،

همچنين به رئيس شهر در انجام خدماتش كه گويا در آن عهد، . مراقبت از وضع باروي شهر، پلها و بناهاي عمومي نيز با او بود
هداري و حفاظت از جاده هاي بازرگاني و خارج از شهر، نگ. تعيين نرخ اجناس و رسيدگي به امور اصناف بود، ياري مي كرد

  ."مراقبت از كاروانها در برابر خطر راهزنان نيز از وظايف او به شمار مي رفت
  )رئيس شهر(كالنتر

اختيارات رئيس شهر بيشتر، مسائل و امور داخلي بود و تحت نظر حاكم كار .پس از حاكم يا امير، منصب رئيس شهر قرار داشت
رسيدگي به امور اجتماعي، اقتصادي و امور خدماتي كه امروزه در حيطه اختيار شهرداريهاست، بر عهده رئيس بنابراين، . مي كرد

كالنتر، مسؤول .  از دوره حكومت تركمانان در قرن نهم هجري تا دوره صفويه، منصبي با عنوان كالنتر پديد آمد". شهر بود
هر، تقسيم كارهاي اجتماعي و شهري بين زيردستانش، تعيين سهم رسيدگي به امور اصناف و انجمنهاي صنفي، محله هاي ش

وي ماليات اصناف و بنيچه هر كدام از پيشه وران را . ماليات هر صنف و گروه و نحوه پرداخت آن و كارهايي كه از اين قبيل بود
ران خطاكار و جلوگيري از گاهي اوقات تنبيه پيشه و. با كمك شخصي موسوم به نقيب كه مهمتر اصناف بود، انجام مي داد

  ."اجحاف و گران فروشي آنان نيز بر عهده كالنتر گذاشته مي شد
  كدخدا

از آن جا كه . در سطح محالت شهر كدخدا وجود داشت كه بيشتر از ميان محترم ترين و ثروتمندترين افراد محله برگزيده مي شد
ر زمينه مسائل اقتصادي و اداري از طرف كالنتر و حاكم با او كدخدا با وضعيت اقتصادي و اجتماعي اهالي محله آشنا بود، د

  .مشورت مي شد و از او خواسته مي شد تا مالياتها يا هزينه هاي ديگر را بين اهالي تقسيم و از آنها وصول نمايد



  محتسب
ه معروف و نهي از منكر مي زمينه فعاليتهاي او را مي توان مذهبي و اقتصادي دانست؛ امر ب. محتسب اختيارات گسترده اي داشت

در زمينه اقتصادي نيز به تعيين نرخ اجناس . كرد و هر جا خُمهاي شراب مي يافت آنها را مي شكست و خرابات را تعطيل مي كرد
رسيدگي به كيفيت غذاها نيز از وظايف محتسب بود و او مي . مي پرداخت و بر قيمت آنها نظارت داشت تا مانع گران فروشي شود

سركشي به گرمابه ها و فضاهاي عمومي شهر نيز از ديگر . ست ناگهاني وارد مغازه اي شود و اجناس آن را بازرسي كندتوان
  .وظايف او بود

در سده هاي نخستين هجري، محتسبان . بيشتر محتسبان در محل نزديك بازار و يا داخل آن، بويژه در چهارسوقها مستقر بودند
وظايفي كه . گزيده مي شدند تا به امور و احكام شرعي آشنا باشند و بتوانند از عهده وظايف خود برآينداز ميان عالمان و فقيهان بر

  . بر عهده محتسب بود تشابه زيادي با وظايف شهرداريهاي كنوني دارد
 اثر محمد بن  ـبه از منابع باارزشي كه به تشريح و بيان وظايف محتسبين پرداخته، بايد به كتاب معالم القربه في احكام الحس

  . اشاره كرد كه در قرن هفتم هجري تأليف شده است ـاحمد قرشي معروف به ابن اخوه 
پس از حمله مغول به ايران، رفته رفته از قدرت و اختيارات محتسبين كاسته شد ولي در دوره قاجار، اداره اي به نام احتسابيه كه 

اداره را مي توان نخستين گام براي ايجاد شهرداري به شكل امروزي در ايران اين . دو شعبه احتساب و تنظيف داشت، تشكيل شد
متشكل بود از عده معدودي ميراب كه وظيفه آنها از يك سو ) هنگام سلطنت ناصرالدين شاه( اين سازمان در آن زمان".دانست

مين روشنايي شهر ضمناً آب پاشي تقسيم آب به محالت شهر و از سوي ديگر، نصب تعدادي فانوس بر سرگذرها به منظور تأ
  ."معابر عمومي كه همگي خاكي و ناهموار و سنگالخي بودند از جمله وظايف آنان نيز محسوب مي شد

  عسس
او وظيفه داشت هنگام شب در بازار و محله هاي شهر به گشت زني پرداخته، افراد مظنون . امور انتظامي شهر برعهده عسس بود

عسس ها در مقابل سرقت اموال شهرنشينان مسئول بودند و در صورت وقوع سرقت بايد . زجويي نمايدرا دستگير و از آنها با
  .سرپرست عسس ها ميرشب يا ميرعسس نام داشت. اموال دزدي را پيدا كرده يا خسارت آن را به صاحبش مي پرداختند

  داروغه



ا از آن دوره به بعد امور انتظامي و مراقبت از رعايت قوانين، اگر چه داروغه تا پيش از دوره صفويه بيشتر لقب حاكم شهر بود، ام
اين سمت در دوره ناصرالدين شاه از ميان رفت و به جاي آن نظميه تهران به كمك . به طور خاص بر عهده داروغه گذاشته شد

  .كارشناسان خارجي تأسيس شد
  قاضي

در ابتدا كه تشكيالت اداري . احترام و منزلت بسيار داشتمنصب قضاوت از مهمترين منصبها به شمار مي رفت و دارنده آن 
 اما در پي گسترش شهرها و "استحكام و گسترش زيادي پيدا نكرده بودند، حكام شرع به همه امور قضايي رسيدگي مي كردند، 

اين ترتيب، به تدريج افزايش مسائل مورد اختالف، برخي از دعاوي و مشكالت ساده يا جزايي به مقامات ديگر واگذار شد و به 
  : سه نوع محكمه به وجود آمد

محاكم شرع كه تحت نظر حكام شرع اداره مي شد و در آنها به دعاوي قضايي، عقود، خريد و فروش، ازدواج، طالق و : اول
  . مسائل مهم رسيدگي مي كردند

دگي مي شد و قضاوت جزايي و داروغه ها محاكم عرف كه در آنها به امور جزايي از قبيل جرح و قتل، سرقت و غارت رسي: دوم
  .تحت نظر ديوان بيگي كه ناظر كار عدليه بود، مسؤوليت رسيدگي به امور مزبور را بر عهده داشتند

محاكم حسبت كه در آن اوزان و نرخها و برخي از مسائل صنفي و شهرداري رسيدگي مي شد و مسؤوليت آن با محتسب : سوم
  ."بود

  تشكيالت غيررسمي
ي تشكيالت رسمي، عناصر غيررسمي نيز در مديريت و اداره شهرها در آن زمان تأثير بسيار داشتند كه از مهمترين آنها بايد سوا

اين انجمنها كه در عهد ساسانيان پديد آمده بودند، از قرن سوم هجري قمري همراه با رونق . به انجمنهاي صنفي شهر اشاره كرد
اينان در تصميم گيريهاي سياسي و اداري . تي مستقل و متفاوت با گذشته شكل گرفتندتجارت و گسترش شهرنشيني به صور

  .نقش داشتند و گاه رقيب و گاه همكار براي حاكمان شهرها و واليات، به شمار مي رفتند
 حاكم و شاه از ديگر عناصر مؤثر در مديريت شهري آن روزگار، بايد به روحانيان، نظاميان، شاه زادگان و وابستگان به شخص

اين بررسي مختصر، نشان مي دهد كه تا . اينان مي توانستند در مواردي تصميمات اداري را به سود خود تغيير دهند. اشاره كرد



زمان مشروطيت، شهروندان هيچ جايي در مديريت و اداره شهر نداشتند و همه تصميم گيريها بدون اعتنا به خواست آنان گرفته 
  .مي شد

  يت شهري پس از مشروطيت مدير ـ9 ـ3
مديريت شهري به شكل نو نيز در ايران، به دوران پس از . مشروطيت سرآغاز تحوالت جديد و ورود به دوران نوسازي ايران است

قانون اساسي كشور كه در آن دوران با الهام از قوانين اساسي كشورهاي فرانسه و بلژيك نگاشته شده بود، . مشروطيت تعلق دارد
طبق قانون بلديه . ه مديريت و اداره شهرها نيز ساختاري را معرفي مي كرد كه برگرفته از مديريت شهري اروپايي بوددر زمين

اداره امور هر شهر به عهده انجمن بلدي گذارده شد و اين انجمن موظف به اجراي خواستها و )  خورشيدي1286مصوب سال (
  .انتظارات مردم شهرنشين بود

براي نمونه، نظافت شهر، . يف شهرداريها بسيار ساده بود و از زمره امور خدماتي و رفاهي فراتر نمي رفتدر آن روزگار وظا
، ساخت خيابان و برخي )مانند نان و گوشت(پيشگيري از شيوع بيماريهاي مسري، تأمين ارزاق، نظارت بر قيمت كاالهاي ضروري

 نخستين شهر كشور بود كه در سال  ـشهر تهران . عهده دار آن بودندتأسيسات زيربنايي از جمله وظايفي بود كه شهرداريها 
در آن روزگار تا پيش از به قدرت رسيدن رضاشاه تنها در . شد) شهرداري( صاحب تشكيالت بلديه  ـ براساس قانون بلديه 1286

، )1290(شيراز و همدان: ز شهر ديگر از كشور، شهرداري ايجاد شد كه سال تأسيس اين شهرداريها به ترتيب عبارتند ا9
  ).1300(، مراغه، كرمان و ماكو)1299(، دزفول)1297(، مشهد و آستارا)1296(تبريز

  1286قانون بلديه در سال 
  1286قانون بلديه در سال 

 تهيه شد، پنج فصل داشت و در فصل نخست كه عنوان قواعد كلي داشت، منظور از تشكيل بلديه، 1286قانون بلديه كه در سال 
شرح وظايف و مسؤوليتهاي شهردار و تكليف شهرداري در برابر قانون ذكر شده بود و در فصل دوم به چگونگي تشكيالت انجمن 

در فصل سوم و چهارم، چگونگي كار بلديه، تقسيم كار، وظايف و . بلديه و اعضاي آن همراه با شرح وظايف آنها پرداخته شده بود
انجمن و واحدهاي تابعه و شيوه اعمال نظارت و مداخله حاكم در امور بلديه معين شده بود و حدود  اخيتارات و مسؤوليت اعضاي 

  .وضع استخدامي كاركنان بلديه و توضيح آن نيز در فصل پنجم اين قانون بيان شده بود



عمده . ت مواجه شدقانون بلديه با آن در دوران خود، قانوني پيشرفته براي مديريت شهري به شمار مي رفت، در اجرا با شكس
در سالهاي آغازين سده بيست ميالدي، . ترين دليل اين شكست، بي تناسبي اين قانون با شرايط و ويژگيهاي جامعه ايران بود

افزون بر اين، .  درصد مي رسيد20شهرنشيني در ايران چندان گسترش نيافته بود و نسبت شهرنشينان به زحمت به رقم 
 شهرنشيني در اروپا، ويژگيهاي ايجاد مديريت شهري مستقل و برخوردار از حمايت و پشتيباني مردم شهرنشيني در ايران برخالف

بي سوادي بيشتر شهرنشينان، نفوذ زياد قدرتمندان محلي و بي تجربگي مسؤوالن و كارگزاران دولتي، سبب شد تا در . را نداشت
و تجديد نظر در قوانين ) و همچنين انجمنهاي ايالتي و واليتي( خورشيدي دولت اجازه انحالل كليه انجمنهاي بلدي1290سال 

  .مربوطه را از مجلس بگيرد و بي درنگ اقدام به انحالل انجمنهاي مزبور كند
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ايجاد نظام، . ان گرديد اجتماعي جامعه اير ـدوران حكومت رضا شاه از بسياري جهات پايه گذار تغييراتي چند در ساختار اقتصادي 
نو در آموزش رسمي، برپايي ادارات جديد به سبك اروپايي، ايجاد نخستين كارخانه هاي صنعتي، احداث راه آهن سراسري، تدوين 

  . سياسي از جمله تحوالتي بود كه در اين دوران اتفاق افتاد ـبه همراه تمركز شديد اداري ... و اجراي قانون نظام وظيفه و 
در اين دوران انتخاب شهردار بر عهده دولت بود و .  شهري نيز از اين تحوالت، بويژه تمركزگرايي شديد، نصيب نبودمديريت

و تصويب قانون جديد ) 1286مصوب سال ( با لغو قانون بلديه1309در سال . اعضاي شهرداري، كارمند دولت محسوب مي شدند
با توجه به اينكه در قانون جديد . ها بر عهده وزارت كشور گذاشته شدشهرداريها، به طور رسمي نظارت و هدايت شهرداري

بروابستگي شهرداريها از نظر مالي، اداري و اجرايي به دولت تاكيد شده بود، جاي چنداني براي استقالل عمل و خودكفايي آنها 
هاي شهر را به رسميت بشناسد، اما بيشتر به هر چند كه طبق ماده سوم اين قانون، دولت ملزم شده بود كه انجمن. باقي نمانده بود

سبب همان عواملي كه به شكست قانون بلديه انجاميد و مانع از ايجاد انجمنهاي بلدي و استواري آنها گرديد، انجمنهاي شهر نيز 
  .در اين دوران پا نگرفتند

 ".ر رشد شهرنشيني در اين دوران است شهرداري تأسيس شدند كه بيانگ136در دوران هفده ساله حكومت رضا شاه، در مجموع 
اين رقم به نحوي .  شهرداري بوده است8 ساله حكومت پهلوي اول، ميانگين تأسيس شهرداري در هر سال 17در فاصله 

  ."نمايشگر رشد شهرنشيني و توجه دولت به تأسيس شهرداري حتي در مناطقي كه شباهت چنداني به شهر نداشته اند، مي باشد



 ماده از تصويب 50 بار ديگر قانون جديدي به نام قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مشتمل بر 1328در سال 
 در آن بود كه  اختيارات تازه اي به انجمنهاي شهر داد 1309تفاوت اساسي اين قانون با قانون سال . مجلس شوراي ملي گذشت

  .داختو به شرايط تعيين شهردار و حقوق و مزاياي او پر
 قانون جديد، انجمن شهر، سه نفر از اهالي محل، كاركنان دولت يا شهرداران منصوب وزارت كشور را به عنوان 29بر اساس ماده 

شهردار انتخاب يا نامزد كرده، آنها را به وزارت كشور پيشنهاد مي كند تا وزارت كشور از ميان آنها يك تن را به طور رسمي به 
  . حقوق شهردار را نيز انجمن شهر تعيين مي كرد. ه و منصوب كندعنوان شهردار برگزيد

 ماده بود، 90 كه مشتمل بر  ـ1328پس از به قدرت رسيدن دكتر محمد مصدق، در اليحه الحاقي به قانون شهرداري سال 
اصله سالهاي در ف.  به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد1331اختيارات انجمنهاي شهر افزايش يافت و اين اليحه در سال 

زيرا اين سالها مصادف با آشفتگي سياسي و اقتصادي در كشور .  تنها يازده شهرداري جديد در كشور تأسيس شدند1327 تا 1321
 شهرداري تأسيس 15 و 11، 9 رقم شهرداريهاي تأسيس شده باالتر رفت و به ترتيب 1330 تا 1328 در فاصله سالهاي ".بود

  ."گرديد
 و تحكيم پايه هاي حكومت مركزي، سياست تمركزگرايانه دولت در مديريت شهرها نيز مؤثر 1332د در سال  مردا28با كودتاي 

صورت گرفت، از اختيارات انجمن شهر در ) 1334سال ( با عنوان قانون شهرداريها1332افتاد و با تغييراتي كه در قانون سال 
 آخرين تغيير عمده 1345در سال . ر نفوذ و اختيار وزارت كشور درآمدزمينه انتخاب شهرداران كاسته شد و گزينش شهرداران، زي

موضوعات افزوده شده به قانون شهرداري، درباره چگونگي انتخابات انجمن شهر، روش ثبت . در قانون شهرداريها صورت گرفت
ارات وزارت كشور به عنوان تنها همچنين در اين قانون از اختي. نام براي شركت در انتخابات و چگونگي انحالل انجمن شهر بود
انتخاب شهردار نيز برعهده انجمن شهر گذاشته شد تا بالفاصله . مرجع داراي صالحيت براي انحالل انجمن هاي شهر كاسته شد

  .پس از رسميت يافتن، يك نفر را بعنوان شهردار به وزارت كشور معرفي كند
، پنج برنامه عمراني در كشور تهيه و اجرا گرديد كه در آنها به عمران 1357 تا سال 1332 مرداد 28طي سالهاي پس از كودتاي 

افزايش درآمدهاي نفتي و سياستهاي جاه طلبانه مدرنيستي دولت . شهرها و تجهيز شهرداري و آموزش كاركنان آن توجه شده بود
 شهرداري تا هنگام 453داري به  شهر190 تعداد شهرداريها از 1345 تا 1335سبب گسترش شهرنشيني گرديد و بين سالهاي 



در اين دوران نيز مديريت شهري انتخابي پا نگرفت و با وجود تالش براي تشكيل انجمنهاي . سقوط سلسله پهلوي افزايش يافت
  .شهر در سطح شهرهاي كشور، اين تجربه به سبب ناآشنايي مردم و كارگزاران دولتي با روشهاي مردم ساالرانه به شكست گراييد
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 و تغيير بنيادين نظام سياسي كشور، قانون اساسي جديد بر اداره شورايي كشور در 1357پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 

و سطح كشوري، استاني، شهري و روستايي تأكيد ورزيد، چنان كه يك فصل از قانون اساسي به شوراها اختصاص يافته است 
 براي پيش برد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و " قانون اساسي 100مطابق اصل 

ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با 
، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش

  ."مي كنند
در سطح شهرها، شوراي اسالمي شهر جايگزين انجمن شهر شد و وظايفي كه بر عهده اين انجمن بود بر عهده شوراي اسالمي 

  .شهر گذاشته شد
، انتخاب شهردار بر عهده شوراي "سالمي كشور و انتخاب شهرداران تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ا"بر اساس اليحه 

اسالمي شهر و صدور حكم آن در شهرهاي با جمعيت كمتر از دويست هزار نفر برعهده استاندار و در شهرهاي بزرگتر و برعهده 
 شوراهاي اسالمي شهر مسائل و مشكالت ناشي از جنگ تحميلي هشت ساله، مانع برگزاري انتخابات. وزير كشور گذاشته شد

 تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و سپس تأييد شوراي نگهبان " قانون 1375اما خوشبختانه در سال . گرديد
با اين حال، اين شوراها پا نگرفتند تا .  از طرف رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت كشور ابالغ شد11/4/1375رسيد و در تاريخ 

نتخاب سيد محمد خاتمي به عنوان رئيس جمهوري، وزارت كشور با تصميمي قاطعانه و به رغم مشكالت بسياري اينكه پس از ا
 برگزار كرد و اولين نمايندگان 1377كه فرا روي داشت، انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا را در هفتم اسفند ماه سال 

  .شوراها در اين زمان آغاز به كار كردند
  ن تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران قانو ـ9 ـ6



فصل اول اين قانون به بيان تشكيالت شوراها . اين قانون از پنج فصل، نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره تشكيل شده است
ونگي انجام انتخابات و شرايط انتخاب  انتخابات، چگ"در فصل دوم با عنوان . و معيارهاي الزم براي تشكيل آن پرداخته است

، وظايف آنها بر حسب سطح تشكيالتي " وظايف شوراها"در فصل سوم با عنوان .  بيان شده است"كنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم .  وظايف شوراهاي اسالمي شهر ذكر شده است71در اين فص و در ماده . در روستا، بخش و شهر بيان شده است

 راه كارهاي رسيدگي به شكايات از شوراها را بيان كرده است و در فصل پنجم " ترتيب رسيدگي به تخلفات"ن با عنوان اين قانو
 مواردي مانند تكليف سازمان صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران براي پخش برنامه هاي آموزشي " ساير مقررات"آن با عنوان 

 مربوط به آن از شبكه سراسري يا محلي خود، همكاري تمامي وزارتخانه و سازمانها و انتخابات و كليه اعالميه ها و اطالعيه هاي
نهادها و مؤسسات دولتي براي توجيه و آگاه كردن مردم از چگونگي انتخابات شوراها و تعيين وزارت كشور به عنوان مسؤول 

  .اجراي اين قانون شرح داده شده است
 شهرداري جديد در كشور 167 با وجود جنگ تحميلي و مشكالت اقتصادي تعداد 1375 تا 1358در مجموع، در فاصله سالهاي 

 شهرداري رسيد و از تحوالت مهم اين دوره، كاسته شدن حمايتهاي 650 تعداد شهرداريهاي كشور به 1375در سال . تأسيس شد
  .مالي دولت از شهرداريهاست و شهرداريها مجبور شدند به منابع داخلي خود متكي شوند

  فصل دهم
 سير مديريت شهري در جهان

روشن ست كه در اين نوشتار نمي توان به همه ابعاد مديريت شهري در جهان پرداخت ؛ از اين رو بناجار در اين قسمت ، به جنبه 
د هاي عام سير مديريت شهر ي در جهان پرداخته نگام بيان وضعيت كنوني آن در جهان ، از اطالعات دو كشور آمريكا و سوئ

  .استفاده مي كنيم 
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چنان كه در تاريخ امده است ، در يونان باستان هر يك از شهرها خود مختار بوده است و بگونه اي مستقل به ادره امور خود 
نان باستان مانند آتن و اسپارت اين شيوه اداره امور شهرها كه به آن دولت ، شهر گفته مي شود ، در شهرهاي يو. پرداخته اند

 شهر ، ويل دورانت در جلد دوم  ـدرباره شيوه دولت . اين شهرها مجلسي داشتند كه وظيفه آن اداره  امور شهرها بود . حاكم بود



ت كه  شهر از نظر تاريخي ، صورت تكامل يافته اجتماعي روستايي اس ـ كشور ": تاريخ تمدن با عنوان يونان باستان مي نويسد 
مردم آن ، زمينهاي يك منطقه را كشت مي كنند و به يك نژاد تعلق دارند و . داراي بازار عمومي و مركز اجتماع ودادگاه است 

اجتماعات كوچك از .  شهر بهترين وسيله تحصيل نظم و آزادي به شمار مي رود  ـاز نظر سياسي كشور . يك خدا را مي پرستند 
كمال مطلوب بنا بر آرزوي ... يند و اجتماعات بزرگتر به زودي تبديل به جامعه استبدادي مي شوند عهده تأمين امنيت بر نمي آ

ارسطو دولت را .  شهرهاي مستقل است كه در نوع هماهنگي فيثاغورثي تعاون داشته باشند  ـفيلسوفان يوناني متشكل از كشور 
وي . ند وبتوانند در يك مجلس با يكديگر به مشورت بپردازند اجتماعي از آزادگان مي دانست كه از يك حكومت اطاعت مي كن

بدين سبب در يونان ، شهر . عقيده داشت كه اگر دولت بيش از ده هزار كارمند داشته باشد ، اداره دولت غير عملي مي شود
   ".ودولت را به يك نام يعني پوليس مي خواندند 

ه داشتند متشكل از اشراف و بزرگان شهر بودند كه از طرف مردم براي مدت مجالسي كه اداره شهرهاي يونان باستان را بر عهد
  . معيني انتخاب مي شدند و مي توانستند درهمه زمينه هاي زندگي شهري تصميم بگيرند 
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. ورد ، بحران اقتصادي وسياسي دامن گير اروپا شد پس از امپراطوري روم كه مي توان آن را وارث تمدن يونان باستان به شمار آ

 ميادي ، خرابي اوضاع اقتصادي سبب 5در سده . آشكارترين تأثير آن خرابي شهرها و پراكندگي ساكنان آن در حومه شهرها بود 
مين بيرون بكشند ، شد مردم به سوي زمينهاي خارج از شهر، جايي كه مي توانستند خوراك خود را تأمين كنند ، و آنرا از دل ز

در اين جامعه روستايي كه مباني جامعه فئودال را تشكي مي داد ، شهرها در درجه دوم اهميت قرار داشتند زيرا نه . روي آوردند 
  . به عنوان مراكز اداري ، داراي عملكرد بودن ونه مراكز تجاري و توليدي بشمار مي رفتند 

 ميليون نفر در 55 ميليون نفر به حدود 22جمعيت از حدود . ت اقتصادي اروپا آغاز شد اما از اواخر سده دهم ميالدي تجديد حيا
در اين دوران بخشي .  ميالدي افزايش يافت فرآوردهاي كشاورزي بيشتر شد و صنعت وبازرگاني بار ديگر رونق يافت 1350سال 

ب شد كمي صنعتگران وبازرگانان در حاشيه جامعه از جمعيت جديد كه كاري در روستا نداشتند به شهرها آمدند واين عامل سب
  . فئودال گردد



شهرهاي برج و بارودار اوايل قرن وسطي كه گاهي بورگ خوانده  مي شدند ، توانايي افزايش اين جمعيت را نداشتند و درنتيجه 
 شوند وپس از گذشت مدتي از محالت جديد شهري ، در كنار دروازه ها و خارج از ديوار شهرها شكل گرفتند بورگوا ناميده مي

  . هسته اصلي شهر بزرگتر گرديدند
افزايش ساختن شهر به ساختن حصار تازه اي براي در برگيري اين حومه ها و ديگر ساختمانهايي كه در خارج از ديوار قرار 

 برخي از شهرها از چندين مجموعه نياز داشت و اين گسترش تا جايي ، ادامه پيدا كرد كه) داشتند ، مانند كليساها ، ديرها و دژها 
  . حاكميت شهرها در اين هنگام با صاحبان كليسا ، زمين دارن بزرگ وشاهان بودند. حصار بهره مي گرفتند

با افزايش تعداد صنعتگران و بازرگانان ساكن در شهرها كه بورگوس يا بورژوا خوانده مي شدند، رفته رفته تحوالتي در مديريت 
 آنان كم كم كوشيدند تا خود را از پيروي نظام سياسي فئودالي رها كند وشرايط مناسب براي فعاليتهاي .شهري روي دادند

آزاديهاي شخصي ، استقال قضايي ، استقالل اداري و ايجاد نظام ماياتي مناسب با درآمد براي امور عمراني . اقتصادي بوجود آورند
اين حركت تازه . ، موضوعمورد بحث در شهرها بود) حهاي جنگي مو د نيازبويژه امور دفاعي مثل ساختن استحكامات و سال( 

كهابتدا به صورت اتحاديه اي از افراد آغاز شد ، در كشاكش با اسقافها و شاهزادگان فئودال قرار گرفت و به نيروي سازمان يافته 
ه خود حق حكومت بر افراد و گروهها را داشت ، اصل و منشأ كمون ايتاليايي بود ، دولتي با قوه قانون گذاري ك. اي بدل گرديد

 از اين رو ساختار مديريت شهري تغيير پيدا كرد و نظام شورايي ". ولي در عين حال امتيازات اقتصادي آنان را محترم مي شمرد
  . براي اداره آن متشكل از افراد صاحب نفوذ و ثروتمند تشكيل گرديد

   شهرهاي اروپايي سده ميانه ـلت  ساختار مديريت شهري در دو ـ 10  ـ 3
  : در آن روزگار سازمانهاي حكومت شهري كه بر شهرهاي اروپايي فرمان مي راندند عبارت بودند از 

  .  شوراي بزرگ ، متشكل از نمايندگان خاص شهر ـ 1
  .  كه به شكل ستاد اجرايي عمل مي كرد ـ شوراي كوچك  ـ 2
 ودر Consoli در ايتاليا Juresبات يا قرعه كشي تعيين مي شدند و در فرانسه آنها را  تعدادي قاضي ، كه از طريق انتخا ـ 3

  .  مي ناميدند Echevinsفنالند 



 در ايتاليا، arti( ، مانند اتحاديه هاي صنعتي. در كنار اين تشكيات ، قشرهايي ويژه از اجتماع نيز نمايندگان خود را داشتند 
guilds در انگليس و Zunfte و نمايندگان نيروي نظامي كه از ميان خود يكي را به عنوان كالنتر بر مي گزينند ) آلمان  در .

در بعضي از . در كنار قدرت مدني ، قدرت مذهبي اسقفي ونظام رهباني نيز در شهر براي خود محل وجايگاههايي را دارا بود
حكميت بين دستگاه حكومتي و شهروندان به هنگام پيش نيز بوده كه كارش  ) Podestaيا ( بخشهايي ايتاليا يك كالنتر كل 

   ". آمدن اختالفهاي سياسي بود
 شهر قرون وسطايي اروپا براي تأمين غذ اي خود به  روستاها وابسته بود و به همين منظور، زمين پهنا پهناوري را اداره  ـدولت 

 شهرهاي يوناني ، حقوق مساوي براي  ـخالف دولت كه اندازه آن به تناسب نيازهاي شهر تفاوت مي  كرد اما بر.مي كرد
از طرف ديگر چون جمعيت . روستانشينا ن قايل نبود ، زيرا سياستش فقط در جهت منافع محدود جمعيت شهري رهبري مي شد

  . ساكن در اين شهر متجانس نبودند ؛ نمي خواستند مانند دولت ، شهرهاي يوناني تصميماتي اجتماعي بگيرند
 حلقه حاكمه ، دربرگيرنده ": ضعيت حاكميت در شهرهاي اروپايي آن دوران ، ماكس وبر در كتاب شهر درگذر مي نويسد درباره و

خانواده هاي شهري بود كه با مالك شدن زمين ، در شهر اقامت گزيده و سرمايه رااز طريق تجارت صلح اميز ، بويژه سرمايه 
امير يا پرنس اغلب براي . صي در تجات يا جنگ دريايي ، به دست مي آوردتضمين شده در قرون وسطي ، يا با مشاركت شخ

در شهرهاي بازرگاني دريايي باستاني ، از زمان . و در هر صورت قطعا محدوديتهاي در اقتدار او بود . دوره كوتاهي انتخاب مي شد
در ونيز ، . ز سده هاي مياني پديد مي آمدغالبا تشكيالت مشابهي در اغا. هومر به تدريج شوراي ساالنه شهرداري تشكيل شد

   ".شوراههايي با فرمانروايان وقدرتهايي همسنگ تشكيل مي شد كه از نظر رهبر شرايط گوناگگون داشت 
   رنسانس ـ 10  ـ 4

 آن روستا ها در.  رشد شهر نشيني ، همراه با گسترش صنعت وبازرگاني ، سبب فرو پاشي نظام كهن فئودالي در آروپا گرديد 
اما نياز هاي روز افزون شهرنشينان .زمان غذارا فقط به مقدار نيازخود توليد مي كردند وابزارالزم را تنها براي كارشان مي ساختند

به محصوالت غذايي روستا ، سبب شد كه آنها تعداد فزاينده اي از كارگران روز مزدرا كه در مناطق خارج از اين روستا ها بودند، 
زمين داران بزرگ اروپايي ناگزير براي ساكناي اين كارگران، زيستگاههايي جديد در زمينهايي كه هنوز براي . يرندبه استخدام بگ

  .اين زيستگاهها، هسته هاي اوليه شهرهاي جديد اروپايي را تشكيل دادند. مقاصد كشاورزي استفاده نشده بود، ساختند



ار بنيان نهاده مي شد ولي در سازمان بنديشان از ويژگيهاي سنتي تبعيت  اين شهرهاي جديد گرچه توسط خانواده هاي زمين د"
اين شهرها، آزاديهاي فردي كارگران را تضمين مي كرد، داراي حكومت خودمختار بود و توسط يك كالنتر اداره مي . نمي شد

 لحاظ سياسي و قضايي تابع قوانين همچنين اين شهرها به رغم آن كه از. شد كه تقريباً هميشه از سوي مردم برگزيده مي شدند
  ." شهر تقليد مي كرد ـفئودالي باقي مي ماند، ولي از سازمان بندي شهري دولت 

 شهرهاي يوناني كه براي شهرهاي سده هاي ميانه اروپا به ميراث مانده بود به همراه شهرهاي جديدي كه  ـ تجربه دولت "
ر منتخب ساكنان آن بود، زيربناي مديريت شهري امروز اروپا و در مجموع داراي حكومت مستقل و خودمختار بود و مدير شه

به عبارت ديگر شيوه كنوني مديريت شهري در آن كشورها كه بر استقالل حكومت محلي . كشورهاي شمال را تشكيل مي دهند
 در بسياري از " چنان بود كه اهميت شورا در اداره شهرهاي اروپايي.  ريشه اي چند صد ساله دارد ـو رأي مردم مبتني است 

خوانده مي شد، عاليترين هيأت مقتدر اداري () شهروندان كه در ايتاليا مجمع قانون گذار () شكل گيريهاي مدني، مجمع عمومي 
ل  البته در آن دوره، بيشتر اعضاي اين گونه شوراها را اعيان متنفذ و مالكان زمين شهري و اشراف تشكي"جامعه به شمار مي آمد

  .مي دادند
  تأثير قدرتهاي شهري در فضاي عمومي شهرها

در شهرهاي آن روزگار، قدرتهاي گوناگوني حضور داشتند كه از بين آنها مي توان به حكومت استقفي، حكومت شهرداري، فرقه 
شهرهاي نسبتاً . از اين رو فضاهاي عمومي شهري، ساختي پيچيده و درهم داشتند. هاي مذهبي و اتحاديه هاي صنفي اشاره كرد

بزرگ، يك مركز واحد نداشتند و در آنها يك مركز مذهبي شام كاتدرال و كاخ اسقفي، يك مركز قدرت مدني يا كاخ شهرداري و 
  .يك يا چند مركز تجاري تاق گاهها و تاالرهاي اتحاديه هاي صنفي، ديده مي شد

   انقالب صنعتي و گسترش فزاينده شهرنشيني ـ10 ـ5
شهرهاي گذشته مانند . نقالب صنعتي در سده هجدهم ميالدي، رشد شهر دير زماني بود كه محدود مانده بودتا پيش از ا

 كه  ـشهرهاي دره هاي بزرگ نيل، بين النهرين، سند و چين كه پيشينه اي چند هزار ساله داشتند، تنها با توسل به آبياري 
 نخستين انقالب صنعتي با " توانسته بودند به حيات خود ادامه دهند اما  ـامكان توليد مازاد بر نياز جامعه كشاورزي را مي داد

پديد آوردن شهرهاي قارچي، نخستين شهرهاي ميليوني و نواحي شهري شده با تغييراتي ناگهاني را در ضرب آهنگ شهرنشيني 



و در ) ر رأس همه بريتانياي كبيرد(ولي در سده نوزدهم تسريع در امر شهرنشيني، عموماً در كشورهاي صنعتي شده. موجب شد
  ."برخي از كشورهاي نو محدود ماند

با آن كه . انقالب صنعتي همراه با خود، موج شهرنشيني را آورد و نخستين بار در تاريخ حيات بشر، شهر بر روستا برتري يافت
ن شهرهاي اروپايي و آمريكايي غافل كشورهاي صنعتي اروپا و آمريكا، كشورهايي شهري به شمار مي روند، نبايد از تفاوت ميا

 يك ": مارتين دال در اين زكمينه مي نويسد . شهرهاي آمريكايي از ويژگي هاي سنتي محلي دردراز مدت بي بهره بودند. ماند
ذير ، چرا كهنقطه آغاز آن به طور اجتناب ناپ. شهر نوبنياد داراي ساختي نسبتا ساده شده ، در تقابل با نمونه ي منشأ خوداست 

شهرهاي امريكايي برگردانهايي ساده شده از نمونه هاي . برگردانهاي ساده شده از مرحله ي نهايي يك شهر توسعه بافته است 
و با انكهدر اروپا به طور كي ، قدرت منلي تا حدي همزمان با تكامل . شهرهاي رايج در انگلستان ، هنگام بنياد گرفتنشان بودند

  . ريكا تأسيس قدرت ملي پيشتر از شكبندي بسياري تز شهرها صورت گرفتشهر رشد كرد، امادر ام
در دوران جديد كه برخي آن را دوران حاكميت شهرها ناميده اند ، شيوه ي مديريت شهري نيز در كنار ساير پديده هاي 

شورهاي جهان يا به گفته ي اكنون در بسياري از ك.  اقتصادي تغيير يافته و دچار دگرگوني هاي بسيار شده است ـاجتمكاعي 
  . بهتر ، در كشورهاي توسعه يافته مديريت شهري مستقل ومنتخب مردمي بر شهرها حكومت دارد

مديريت شهري در اين كشورها وظايف بسياري به عهده دارد و اهميت سياسي شهرداريها تا آنجا است كه براساس نتايج انتخابا 
  . مي شودانها ، سرنوشت سياسي كشورها  رقم زده 

در اين قسمت براي آشنايي با وضعيت كنوني مديريت شهري در جهان ويژگي هاي اساسي اين پديده در آمريكا و سوئد بيان 
  . مي شوند 

   مديريت شهري در آمريكا ـ 10  ـ 6
در زمينه ي امنيت  ايالت است  كه هر يك در امور داخلي خود مستقل اند و دولت فدرا تنها 54اياالت متحده آمريكا مركب از 

هر يك . ملي ، حفظ وحدت اياالت ، امور خارجي و در مجموع مسايي كه قانون اساسي اين كشور مقرر داشته ، مسؤوليت دارد 
و فرماندار و معاون او نيز در . كه نمايندگان آنرا مردم انتخاب مي كنند. از اياالت آمريكا ، مجس قانونگذاري خاص خود دارد 

در اين چارچوب سياسي ، شهرداريها نيز كه بيشتر .  سال يكبار برگزار مي شود ، برگزيده مي شود 4مي كه هر انتخابات عمو



متشكل از شهردار و شوراي شهر هستند ، با رأي مستقيم شهروندان انتخاب مي شوند و ميزان تابعيت آنها از قوانين فدرال و 
  . قوانين ايالتي معين است 
مدت عضويت در اين شوراها در ابتدا فقط يكسال بود ولي كم كم .  آمريكا شوراها اهميت بسياري دارند در نظام مديريت شهري

علت اصلي اين . همراه با عضويت در شوراي شهر ، تعداد اعضاي آن نيز نسبت به گذشته كاهش يافتند.  سال افزايش يافت 4به 
در نظام مديريت شهري آمريكا براي اداره ي شهرها ، از . راي شهر بود دگرگوني ، كارايي بيشتر تعداد نفرات كمتر در تركيب شو

  : شيوه هاي پيروي مي شود كه از ميان آنها مي توان سه الگو را شاخص دانست 
  . الگوي شهردار ، شوراي شهر ، نوع شهردار كم قدرت  ـ 10  ـ 6  ـ 1

 يا هيأتهاي كه اعضاي آنها را مردم يا شوراي شهر انتخاب كرده اند در اين الگو شهردار قدرت واختيار چنداني ندارد و كميسيونها
اختيار شهردار در انتصاب كاركنان شهرداري محدود است واو بايد همه اين امور را به تأييد . به اداره امور شهر اشتغال دارند 

 حق وتو دارد ، اما اگر اعضاي شورا بر در مسايلي كه نياز به تصميم گيري دارد ، شهردار. وتصويب اعضاي شوراي شهر برساند
دراين الگو وظيفه ي عمده شهردار . تصميم خود پافشاري كنند ، دردور دوم رأي گيري ، مي توانند وتوي شهردار را خنثي كنند 

  . نظارت بر تصميمها و فعاليتهاي هيأتهاي شهرداري است 
   پر قدرت  الگوي  شهردار ، شوراي شهر ، نوع شهردار ـ10  ـ 6  ـ 2

اواختيار انتصاب . و مديريت شهري در اختيار كامل اوست. در اين الگو ، برخاف الگوي پيشين شهردار اختيارو قدرت بسيار دارد 
رؤساي سازمانهاي شهرداري ، . رؤساي  سازمانهاي شهرداري را دارد و در اينم زمينه به مشورت با شسوراي شهر نيازي ندارد 

هزينه كردن بودجه ي شهرداري نيز به نظر و تصميم شهردار بستگي . د و تصويب شهردار تصميم مي گيرند همگي با نظر و تأئي
در تصميم گيري نيز شهردار حق وتو دارد ، اما شوراي شهر مانند الگوي او مي تواند با دوسوم آرايي خود وتوي شهردار را . دارد

 اگر چه شهردار اختيار وقدرت بسيار دارد اين قدرت با نظر وتصميم شوراي در اين الگو ،. در دوره دوم رأي گيري خنثي كنند 
  . شهر نظارت ومهار شده است 

   الگوي مدير شهر ـ10  ـ 6  ـ 3



از اين رو همان گونه كه صاحبان سهام .  شهر را بايد مانند يك شركت بازرگاني اداره كرد "در اين الگو، اساس بر آن است كه 
شهر نيز بايد مديري در استخدام خود . ره امورآن ممكن است يك نفر را به عنوان مدير عامل استخدام كنديك شركت براي ادا

در اين صورت شهردار فقط نقش نمادين مي يابد كه به عنوان پدر شهر در مراسم وتشريفات شركت مي كند و البته . داشته باشد 
برعكس ، اختيارات و قدرت انجمن شهر افزايش . و نيز برخوردار مي باشد ناظر عالي امور نيز هست در برخي از شهرها از حق وت

   ."مي يابد 
   مديريت شهري سوئد ـ 10  ـ 7

با اينكه حكومت كشور سوئد پادشاهي است ، اداره امور در آن كشور بر اساس خودگرداني محلي از طريق شهرداريها و 
تاريخي استوار است . اين شيوه حكومت بر پيشينه اي طوالني و.  مي شودخودگرداني منطقه اي از طريق شوراهاي استان انجام

 در سوئد اقتدار ":  قانون اساسي آن كشور امده است 1در ماده . و اصول بنيادين آن در قانون اساسي سوئد بيان شده است 
ا شده كه در شكل حكومت پارلماني و دموكراسي سوئد ، بر آزادي نظر و عموميت و برابري آرا بن. عمومي از مردم ناشي مي شود

  . خودگرداني محلي تحقق يافته است 
براساس مجموعه قوانين حكومتي سوئد ، شهرداريها و شوراهاي استان حق وضع ماليات دارند و تصميم گيريهاي اجرايي در 

اال مي توانند در انتخابات دولت  سال به ب18در اين كشور شهروندان . سطح محلي ، به نمايندگان منتخب مردم واگذار شده است
طبق قانون دولت محلي ، شهرداريها بايد اداره امورشان را خود بر . محلي شركت كرده و به كساني كه مي خواهند رأي دهند 

  . فعاليتهاي شهرداري بايد از طرف مردم پذيرفته شده و سرشت سوداگرانه نداشته باشد. عهده گيرند
آنها با داشتن حق بازخواست در سطح محلي، اين مسؤليت را به . ا در سوئد، بر دوش شهروندان استكنترل ونظارت بر شهرداريه

همچنين استقالل  مديريت شهري محترم شمرده شده و هيچ يك . عهده گرفته اند تا اين سازمان از چارچوب مقرر خارج نشود 
  . راض كنند از سازمانهاي دولت مركزي نمي توانند به تصميمات شوراي شهر اعت

شورا تنها نهادي است كه شهروندان محلي آنرا .  شوراي شهر است ـ نهاد عالي تصميم گيري  ـدر نظام مديريت شهري سوئد 
شوراي شهر، اعضاي كميته .  نفر عضو دارد101 تا 31 سال است ودر هر شهر بين 3مدت فعاليت شوراي شهر . انتخاب مي كنند



مديريت شهري در شهرهاي . ولت محلي را انتخاب كرده ، رؤساي آنها رانيز منصوب مي كنند اجرايي و كميته هايي ديگر د
  ".  براي تصميم گيري در مورد فعاليتهاي خود ، همه پرسي مشورتي انجام دهند "سوئد حق دارد

   فعاليتهاي بين المللي مديريت شهري  ـ 10  ـ 8
نظام مديريت شهري ، از چند سال پيش ، فعاليتهاي بين المللي در زمينه همزمان با برنامه ها واقدامات كشورها در زمينه 

اين برنامه از سازمان ملل . است U . N. D . Pاز ) UNP( مديريت شهري آغاز شده كه هسته آن ، برنامه مديريت شهري 
نيز با هدف كمك  ) Bank world( و بانك جهاني  ) Habitat( حمايت مي كند، مركز سكونتگاههاي بشري اين سازمان 

 يك برنامه همكاريهاي فني براي "اين برنامه در واقع . به شهرهاي بزرگ و كوچك كشورهاي در حال توسعه ، حامي آنند 
مقصود از اجراي آن تقويت ظرفيتها در زمينه هاي زير .  پشتيباني از شهرها و شهركهاي موجود در حال توسعه بشمار مي رود 

  : است 
  .ع مالب شهري براي بهره مندي كشور در مجموع و جوامع شهري به طور خاص  بسيج مناب ـ
  . تأمين ، بكارگيري و توسعه زير ساختها و خدمات مورد نياز فعاليتهاي شهري  ـ
  .  اداره منابع زيست محيطي شهرها كه براي توسعه پايدار جنبه حياتي دارد ـ
  . حمايت از تعداد فزاينده تهيدستان شهري  ـ

بدين معني كه اقداماتي را . مترين ابزار اين برنامه ، افزايش ظرفيتها در مواردي است كه به پيش برد هدفهاي فوق كمك كندمه
براي فعال كردن روابط ميان دولتهاي مركزي و محلي و روابط بين شهرداريها در صدر كار خود قرار داده است تا به بهبود 

  .:روندهاي زير بيانجامد 
  .دهي مؤسسات و سازمانهاي شهري ونظام مديريت آنها  سازمان ـ
  . بسيج ، تخصيص و ادره منابع  ـ
  . توسعه منابع انساني و آموزشي  ـ

  : جنبه خاص متمركز است 4توجه مبتكران اين برنامه بر 



سهم برنامه ريزي و اول ، بعد سياسي مديريت شهري كه مشاركت، نحوه افزايش حمايتها از تغييرات در سياست گذاري و تعيين 
  . نيروهاي بازار در اقتصاد شهري را شامل مي شود

دوم ، موفقيت اجرايي سازمانهاي شهري كه به ساختار مديريتي و روشهاي هماهنگي آنها ، ميزان ونقش بخش خصوصي رسمي 
  .و غير رسمي در فعاليتها در چارچوب قانوني آنها بستگي دارد

ياستهاي مالي و پولي ، درآمدهاي مالياتي و عوارض ، مشاركتهاي خصوصي وعمومي و برنامه سوم ، منابع ماي كه خود تابع س
  .ريزي واداره منابع مالي است 

  .چهارم، توسعه انساني كه به كيفيت زندگي شهري ، مشاركت جوامع در امور شهري ، ايجاد كار وتوسعه پايدار وابسته است 
 هدفهاي فوق ، زماني متحقق مي گردد كه در قدم اول اقدامي براي پيش برد روندي به اعتقاد دست اندركاران اين برنامه ،

  ."بهبود مديريت شهري ، در سياست گذاري و عمل صورت پذيرد 
يكي ديگر از ويژگيهاي اين برنامه آن است كه براي حمايت از ابتكارات درون كشوري ، به كساني كه در مرتبه اول به بهبود 

  .دفتر منطقه آسيا و اقيانوسيه اين برنامه در كواالالمپور ،پايتخت مالزي قرار دارد . كنند ، ياري رسانند وضع خود كمك مي 
  وظايف قانوني شهرداريها:  پيوست يك 

  :وظايف شهرداري به شرح زير است  ) : 1334مصوب (  قانون شهرداري 55ماده 
  . مي و مجاري آب وتوسعه معابر در حدود قوانين موضوعه ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها وباغهاي عمو ـ 1
 تنظيف و نگاهداري وتسطيح معابر ونهرهاي عمومي ومجاري آبها و فاضالب و تنقيه قناتهاي مربوط به شهر وتأمين آب و  ـ 2

  .روشنايي با وسايل ممكنه 
اده غير مجاز آنها ، ميدانها ، پاركها ، و باغهاي سد معابر عمومي و اشغال پياده روها ، استف ) 1345 / 11 / 27 : ( 1تبصره 

عمومي براي كسب ، سكني ويا هر نوع ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از ان جلوگيري ودر رفع موانع موجود وآزاد 
ب اين قانون، در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصوي. نمودن معابر و اماكن مذكور فوق بوسيله مأموران خود رأسا اقدام كنند 

شهرداري مكف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعا خسارتي داشته باشند ، با نظر 
 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام كنند ، ولي كساني كه بعد از تصويب اين  قانون اقدام به نصب 77كميسيون مقرر در ماده 



شهرداري موظف است رأسا وبوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر .  كنند دكه هاي در معابر عمومي
  . اقدام كنند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت 

 كه وزارت آب احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي ) 1345 / 11 / 27اصالحي  : ( 2تبصره 
  .و برق نيروي آن را تأمين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است

تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي 
اين . ن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بودمواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آ

قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به مؤسساتي كه طبق 
  .اصول بهداشتي عمل مي نمايند، واگذار كنند

 آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند وعمليات مؤسسات خيريه كه تأمين) 27/11/1345مصوب : (3تبصره 
  .آنها مورد تأييد شهرداري و محل و وزارت كشور باشد، مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند

اد شهرداري مكلف است محلهاي خصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مو) 17/5/1352الحاقي : (4تبصره 
  .رسوبي فاضالبها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطالع عموم برساند

محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري 
  .خواهد بود

  . را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايندرانندگان وسائط نقليه اعم از كندرو يا موتور، مكلف اند آنها
در صورت تخلف، مراتب هر بار در گواهي نامه رانندگي .  قانون كيفر عمومي تعيين مي شود276مجازات متخلفين طبق ماده 

م و گواهي نامه متخلف قيد و اگر ظرف يك سال، سه بار مرتكب همان تخلف شود، بار سوم به حداكثر مجازات خالفي، محكو
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي . او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود

  . خواهد شد
 مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت برروي اجناس و اجراي تصميمات انجمن، نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و  ـ3

  .ياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنهامواد مورد احت



 مراقبت در امور بهداشت ساكنان شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره  ـ4
  .براي جلوگيري از امراض ساريه

  .مومي و غيره جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش ع ـ5
 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني 8اجراي تبصره يك ماده ) 27/11/1345اصالحي  ( ـ6

مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كالسهاي 
و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مبارزه با بي سوادي 

  .مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي كار
ا تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان ب

متعلق به خود با حفظ مالكيت برايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد 
  .گذاشت

 28/3/1334 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 5تبصره ماده ) 27/11/1345الحاقي : (1تبصره
  .به قوت خود باقي است

  . كل كشور به قوت خود باقي است1339 قانون بودجه سال 59تبصره ) 27/11/1345الحاقي : (2تبصره
  . حفظ و اداره دارايي منقول و غيرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري ـ7
 اصالح بودجه و تفريق بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي  برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و ـ8

پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور . آن
  .ارسال مي شود

 فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و انجام معامالت شهرداري اعم از خريد و) 27/11/1345اصالحي  ( ـ9
  . استيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون



هاي خيريه از طرف اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسه .  اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن ـ10
وزارت دارايي، جزو هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از 

  .ماليات بر درآمد معاف مي باشد
  . نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها ـ11
  .ا تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفي ه ـ12
  . ايجاد غسال خانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها ـ13
اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بنا ها ) 27/11/1345اصالحي  ( ـ14

 ها و اماكن عمومي و داالنهاي عمومي و خصوصي و پركردن و و ديواره هاي شكسته و خطر ناك واقع در معابر عمومي و كوچه
پوشاندن چاهها وچاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاردن هر نوع اشيا در بالكنها و ايوان مشرف و مجاور به معابر عمومي 

 ساختمانها براي ساكنان كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از زحمت و خسارت ناودانها و دودكشهاي
  .شهرها باشد

در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق، ) 27/11/1345الحاقي : (تبصره
شهرداري پس از كسب نظر مأموريتي فني خود به مالكيت يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب، ابالغ مهلت دار متناسب 

در مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به مورد اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام به صا
  .رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد

اها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دكانها، قهوه خانه ها، كافه رستورانها، پاساژها و مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينم
  .امثال آن كه محل رفت و آمد و مراجعه عمومي است، نيز مي باشد

 جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعالم اين گونه بيماريها و وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي  ـ15
، هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتال به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتال به امراض ساريه مجاور

  .بوده و يا در شهر بي صاحب و مضر هستند
  . تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران ـ16



 نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادالنه اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر  پيشنهاد اصالح ـ17
باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه 

  . و آب گيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابراراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه
  . تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره ـ18
 تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان و اجراي آن پس از تصويب انجمن  ـ19

  .شهر
جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين ) 27/11/1345الحي اص ( ـ20

شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاهها، گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها . يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست
زند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي سا

كسبهايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود، عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند، جلوگيري كند و در 
 نمايد و با نظارت و تخريب كورههاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام

مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي كند و از آلوده شدن هواي شهر 
جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذكور فوق، قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطيل كند و اگر الزم شود 

  .ا به خارج از شهر انتقال دهدآنها ر
شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن ) 27/11/1345الحاقي : (تبصره

مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را 
رأي كميسيون قطعي و الزم االجراء . ني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسليم كندبه كميسيو

  .است
هر گاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً 

  .ساً اقدام خواهد نموداقدام نكند، شهرداري به وسيله مأمورين خود رأ



 احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه، مستراح، حمام عمومي، كشتارگاه، ميدان، باغ كودكان و  ـ21
  .ورزشگاه مطابق اصول صحيح و فني و اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر

  . با وزارت فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره تشريك مساعي ـ22
 اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي بضاعت و  ـ23

  .سرراهي
  . صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي باشد ـ24

شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه سده، مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در ) 17/5/1352مصوب : (تبصره
در صورتي كه برخالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه . پروانه هاي ساختماني، تنوع استفاده از ساختمان را قيد كند

 اين قانون، 100د، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده غيرتجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شو
مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند در 

  .مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت، ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند
صميم به وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه آگاهانه از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا اين ت

تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم 
  .خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شود

داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك، از 
  .نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود

عمومي و انهار و ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي ) 27/11/1345اصالحي  ( ـ25
  .جدولهاي طرفين از سنگ آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل

  . حذف شده113طبق ماده : تبصره
 پيشنهاد برقراري يا الغاي عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي كشور و  ـ26

  .خه از تصويب نامه براي اطالع وزارت كشورمحصوالت داخلي و غيره و ارسال يك نس



  .به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كاالهاي صادراتي، بيشتر از يك درصد قيمت كاال نبايد وضع عوارض شود: 1تبصره
كاالهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداريهاي عرض راه، : 2تبصره

  .معاف مي باشد
 اين بند 1 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 33ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه : 3تبصره

  .تصحيح مي شود
آيين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و : 4تبصره 

  .از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شودپس 
وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب ) 27/11/1345الحاقي  ( ـ27

فت و زيبايي تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محوكردن آگهي ها از محلهاي غيرمجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظا
  .شهر مؤثر باشند

كليه اصناف و پيشه وران مكلف اند براي محل . صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران) 27/11/1345الحاقي  ( ـ28
  .كسب خود از شهرداري محل، پروانه كسب دريافت دارند

وانه رأساً و به وسيله مأمورين خود اقدام شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پر) 27/11/1345الحاقي : (تبصره
  .نمايد
  .شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهري را ندارد: 56ماده 
 اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده، پس از اعالم براي كليه ساكنين شهر الزم: 57ماده 

الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني 
اتخاذ شده باشد، پس از ابالغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند، مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به 

واليتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن واليتي يا وزارت كشور ابالغ مي انجمن واليتي و در صورت نبودن انجمن 
شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت 



چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر . نداشته و متضمن خسارتي باشد، شهرداري بايد خسارت ناشي از آن اقدام را جبران كند
  : اين قانون آمده است71در ماده . معترض يا معترضين اتخاذ شود، متضرر مي تواند به دادگاههاي عمومي مراجعه نمايد

  وظايف شوراي اسالمي شهر: پيوست دو
وظايف شوراي ): 1375مصوب ( قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 71ماده 

  :اسالمي شهر به شرح زير است
  . انتخاب شهردار براي مدت چهار سال ـ1

  .شوراي اسالمي شهر موظف است بالفاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد: 1تبصره
  .شهردار نمي تواند هم زمان عضو شوراي شهر باشد: 2تبصره 
هرداران در شهرهايي با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم نصب ش: 3تبصره

  .وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد
  :دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي پذيرد: 4تبصره 

  .ورااستعفاي كتبي با تصويب ش: الف
  .بركناري، توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني: ب
  .تعليق طبق مقررات قانوني: ج
  .فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر: د
يه و  بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخاب ـ2

تهيه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسؤول 
  .مربوطه

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي، در صورتي كه اين  ـ3
  .امور نگرددنظارت، مخل جريان عادي اين 



 همكاري با مسؤوالن اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و  ـ4
  .عمراني بنا به درخواست آنان

فاهي  برنامه ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور ر ـ5
  .با موافقت دستگاههاي مربوطه

  . تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي مربوطه ـ6
 اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف و نيز  ـ7

  .حقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي مربوطهانجام آمارگيري، ت
 نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر  ـ8

  .حساب درآمد و هزينه آنها بگونه اي كه مخل جريان عادي  امور شهرداري نباشد
  . نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور كارهاي وزارت كشور تصويب آيين ـ9

 تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي  ـ10
  .اطالع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور

ي جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي و پس از تهيه آن توسط  همكاري با شهردار ـ11
  .شهرداري با تأييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي

 تصويب بودجه، اصالح و متمم بودجه و تفريق بودجه ساالنه شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با  ـ12
  .مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهررعايت آيين نامه 

كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تأييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه : تبصره
  .هزينه خواهد شد

  .رمزد تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق در مورد مبلغ، مدت و ميزان كا ـ13
 تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي  ـ14

  .پذيرد، با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معامالت شهرداري



  .اري با تأييد و موافقت وزارت كشور تصويب اساس نامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرد ـ15
 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از  ـ16

  .سوي وزارت كشور اعالم مي شود
  . نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري ـ17
  . نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر ـ18
 نظارت بر  امور تماشاخانه ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با  ـ19

وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير 
  .وزي و مانند آناحتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش س

  . تصويب مقررات الزم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر ـ20
  . نظارت بر ايجاد گورستان، غسال خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر ـ21
  . تأسيسات شهري وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي ـ22
 نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر  ـ23

  .طبق مقررات موضوعه
  . تصويب نام گذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها ـ24
 الزم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي  تصويب مقررات ـ25

  .ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم
  .مالت شهرداريها تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معا ـ26
  . تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري ـ27
 وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت  ـ28

  .مقررات موضوعه



طه براي داير كردن نمايشگاههاي  وضع مقررات الزم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربو ـ29
  .كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره

در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است، شوراي اسالمي شهر با رعايت مقررات اين : 1تبصره
  .قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب، جانشين انجمن شهر خواهد بود

 و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، موظف وزارتخانه ها: 2تبصره 
اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق 

  .نه موارد اليحه اصالحي به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايندآمده و وظايفي را به آن محول نموده است، جهت اصالح اين گو
  منابع و مĤخذ

آيين شهرداري در قرن هفتم هجري يا معالم القربه في حاكن الحسبه، ترجمه جعفر شعار، چاپ سوم، شركت :  اين اخوه ـ1
  .1367انتشارات علمي و فرهنگي، تهران 

  .1370، استانداري آذربايجان شرقي، تبريزاداره امور شهرداريها:  اسكندري، علي اكبر ـ2
، گروه )1357  ـ58جزوه درسي سال تحصيلي (شهرنشيني در ايران از ديدگاه جامعه شناسي تاريخي، :  اشرف، احمد ـ3

  .شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران
  ).1354تيرماه (، 4ي، دوره اول، شماره ، فصل نامه علوم اجتماع»ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران«:  اشرف، احمد ـ4
اولين برنامه پنج ساله توسعه عمراني، اجتماعي و فرهنگي شهرداري اصفهان، روابط عمومي شهرداري : 22+  اصفهان ـ5

  .1375اصفهان، 
العات ، وزارت كشور، مركز مط)1372 ـ1286( ايماني جاجرمي، حسين، بررسي آمار شهرداريهاي تأسيس شده در ايران،  ـ6

  .1373برنامه ريزي شهري، تهران 
دو مقاله در خصوص مديريت شهري در ايران، وزارت كشور، مركز :  سعيدي رضواني، نويد ـ ايماني جاجرمي، حسين  ـ7

  .1374مطالعات برنامه ريزي شهري، تهران 



ومي و آمار شهرداري مشهد، ، مديريت روابط عم1373 و72 آيينه تالش، كارنامه عملكرد شهرداري مشهد در سالهاي  ـ8
  ).1374آذرماه (مشهد

  .1372 اصول حسابداري، چاپ پنجم، سازمان مديريت صنعتي، تهران  ـ9
تاريخ شهر، شهرهاي اسالمي و اروپايي در قرون وسطي، ترجمه پروانه موحد، مركز نشر دانشگاهي، تهران :  بنه ولو، لئوناردو ـ10

1369.  
  .1373مه نويد سعيدي رضواني، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري وزارت كشور، تهران  بهبود مديريت شهري، ترج ـ11
، ترجمه حسن سلمان منش، )1992( بيست گام براي توسعه شهر سالم، از انتشارات منطقه اروپايي سازمان بهداشت جهاني  ـ12

  .1373ستاد شهر سالم، تهران 
  ).1372زمستان (، 15رم، شماره  آبادي، سال چها" برنامه مديريت شهري"  ـ13
دستيار مديريت، مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت، مركز آموزش دوره هاي كوتاه مدت، تهران، بي :  بت عيوض، ژوليت ـ14

  .تا
حسابداري شهرداري و مديريت امور مالي شهرداريهاي ايران، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران :  بهرامي، پورهنگ ـ15

1369.  
شهرهاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان، ترجمه عنايت اهللا رضا، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، :  پيگولوسكايا ـ16

  .1367تهران 
، سازمان )پيشنهادي(1373 ـ1377 پيوست اليحه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران،  ـ17

  .1372 اجتماعي و انتشارات، تهران  ـ اقتصادي برنامه و بودجه، مركز مدارك
  . تحليلي بر ساختار شهرداري در ايران، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور، تهران بي تا ـ18
  ).1375 خرداد 29سه شنبه (، 5 ويژه نامه مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، شماره "80  ـ تهران "  ـ19
، ترجمه اميرحسين آريان پور، فتح اهللا مجتبايي و هوشنگ پيرنظر، چاپ چهارم، )يونان باستان(ل، تاريخ تمدن دورانت، وي ـ20

  .1372انتشارات آموزش وانقالب اسالمي، چاپ چهارم، تهران 



  .1370نظريه سيستم ها، ترجمه محمد يمني دوزي سرخابي، انتشارت انقالب اسالمي، تهران :  دوران، دانيل ـ21
  .1370روش تفكر سيستمي، ترجمه اميرحسين جهانبگلو، انتشارات پاپيروس، تهران :  دوروسني، ژول و بيشون، جون ـ22
  ).1375 تيرماه 21(، 14957 روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، سال پنجاه و دوم، شماره  ـ23
  .1367 دوم، مؤسسه انتشارات اميركبير، تهران مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران، چاپ:  سلطان زاده، حسين ـ24
  .1373شهرها و روستاها، ترجمه سيروس سهامي، نشر نيكا، مشهد:  شاريه، ژان پي ير ـ25
  .1371مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري، چاپ سوم، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران :  شيعه، اسماعيل ـ26
  .در سيستم اداري كشور، سفارت جمهوري اسالمي ايران در توكيو، بي تا شهرداري توكيو و جايگاه آن  ـ27
  . طرح جامع سيستم تأمين منابع درآمد شهرداري، بي نا، تهران بي تا ـ28
  .1362، دانشكده امور اداري و مديريت بازرگاني، دانشگاه تهران، تهران )قسمت اول(اداره امور شهرداريها:  فربودي، يوسف ـ29
  .1371فرهنگ مديريت، ترجمه محمد صائبي، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران : ، درك و ساورد، هيثر فرنچ ـ30
  .1371فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي، نشر البرز، تهران :  فرهنگ، منوچهر ـ31
  .1370 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، تهران  ـ32
  . قانون محاسبات عمومي كشور ـ33
 روزنامه رسمي "1/3/1351 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب "  ـ34

  ).1375 تيرماه 21(، 14957جمهوري اسالمي ايران، سال پنجاه و دوم، شماره 
  .1364ين، تهران اداره امور شهر، انتشارات رام:  قهاري، منوچهر ـ35
  ).1370پاييز( ،2ترجمه قدير معتقدي، آبادي، سال اول، شماره . خودگرداني محلي در سوئد:  كنوتس، كارل ـ36
  . شهرداري اصفهان، اداره روابط عمومي شهرداري اصفهان، بي تا1372 گزارش فعاليتهاي سال  ـ37
ا و سازمانهاي دولتي، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، دفتر  مجموعه اهداف، وظايف و نمودار تشكيالتي وزارتخانه ه ـ38

  .1370تشكيالت و روشهاي اداري، تهران 



 مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري و شوراهاي اسالمي، تدوين غالمرضا حجتي اشرفي، چاپ هشتم، كتابخانه گنج  ـ39
  .1374دانش، تهران 

ز و نامتمركز، سازمانهاي محلي گره گشاي مسائل شهري، مديريت و برنامه ريزي  مديريت شهري و شيوه هاي متمرك ـ40
  ).1374 بهمن 5(، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، 2شهري 

 سنجش نگرش مردم شهر اروميه نسبت به عملكرد شهرداري اروميه، صداي و سيماي جمهوري اسالمي ايران، مركز  ـ41
  ).1373آذر (جش برنامه اي، واحد آذربايجان غربي،  مطالعات و سن ـتحقيقات 

مطالعه اي براي طراحي نظام نوين مديريت شهري، مركز مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور، :  مزيني، منوچهر ـ42
  .1375تهران 

 پرورش، تهران تعليمات اجتماعي، سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي، وزارت آموزش و:  ملكي، حسن و انتظاري، علي ـ43
1374.  

  .1369 مجموعه گزارش هاي تحوالت ژاپن، سفارت جمهوري اسالمي ايران در توكيو، توكيو  ـ44
  .1371 مجموعه كامل قوانين و مقررات استخدامي، تدوين محمد حسن وطني، چاپ دوم، انتشارات دانشور، تهران  ـ45
، 1369 خرداد 18و17وم مديريت منابع مالي شهرداري در خاورميانه،  مديريت منابع مالي شهرداري در خاورميانه، سمپوزي ـ46

IULAبي نا، بي تا ،.  
 معاون هماهنگي امور عمراني وزارت كشور به معاون امور تشكيالت و روشهاي 18/6/1375، 32/3/7347 نامه شماره  ـ47

  .سازمان امور اداري و استخدامي  كشور
  .هرهاي مهم جهان، دفتر مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، تهران بي تا نحوه مديريت شهري در برخي از ش ـ48
  .1369 نگرشي بر الگوهاي برنامه ريزي شهري در ايران، مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري وزارت كشور، تهران  ـ49
  .1348مديريت شهرداري، چاپ دوم، اتحاديه شهرداريهاي كشور، تهران :  نيامي، علي ـ50
  .1369كاوياني، شركت سهامي انتشار، تهران ) منصوره(شهر در گذر زمان، ترجمه شيوا: وبر، ماكس  ـ51



حقوق شهري و قوانين شهرسازي، چاپ سوم، وزارت مسكن و شهرسازي، مركز مطالعات و تحقيقات :  هاشمي، فضل اهللا ـ52
  .1371شهرسازي و معماري ايران، تهران 

مديريت رفتار سازماني، ترجمه قاسم كبيري، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات جهاد : نت ايچ هرسي، پاول و بالنچارد، ك ـ53
  .1371، تهران )ماجد(دانشگاهي

  .1358حكومت محلي و مديريت شهرداري، انتشارات اتحاديه شهرداريهاي كشور، تهران :  هيربدنيا، ابراهيم ـ54
 و مديريت، جلد يكم، ترجمه گوئل كهن، چاپ هشتم، انتشارات تئوريهاي سازمان: ري.  هيكس، هربرت جي و گوست، سي  ـ55

  .1374اطالعات، تهران 
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