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ëëحســن مجیــدی  /در زمــان حکومــت قاجاریــه
ادارهای بنــام «اداره احتســاب» زیر نظــر «داروغه»
تشــکیل گردید که اعضای آن را «عملیه احتساب»
میخواندند .همچنین دســتوری به نام «تنظیفات
حســنه» برای نظافت شــهرها و پاکیزگی کوچهها و
مجاری آب صادر و بهدســت عمله احتســاب داده
شــد .از دوران پادشــاهی ناصرالدیــن شــاه و پــس
از آن« ،اداره احتســابیه» بــا دو شــعبه «احتســاب
و تنظیــف» وظیفــه حفــظ و تأمیــن نظافــت و امور
شــهری را برعهده داشــت .این اداره پس از انقالب
مشــروطه و با تصویب نخســتین «قانون بلدیه» در
اولین دوره مجلس شــورای ملی در تاریخ یکشــنبه
20ربیعالثانی سال  1325هجری قمری 11 -خرداد
 1286هجری شمسی ،با هدف حفظ منافع شهرها
و ایفای حوایج اهالی شهرنشــین ،به «اداره بلدیه»
تغییــر نــام داد و اولین بلدیه قانونــی در طهران در
سال  1289و سه سال بعد از تصویب قانون تأسیس
بلدیه شکل گرفت.
با فروپاشــی قاجاریه ،این قانون تا پنج ســال پس از
روی کار آمدن حکومت پهلوی و ســلطنت رضا شاه به
قوت خود باقی بود اما در  30اردیبهشــت  1309قانون
دیگری به تصویب رســید که به موجب آن قانون قبلی
لغو گردید .ســومین قانون شــهرداری در ســال 1328
از تصویب گذشــت ،اما قانون مذکور پس از ســه سال و
در ســال 1331و در زمــان نخســتوزیری دکترمحمــد
مصــدق بــا اســتفاده از اختیاراتــی که بــرای تصویب و
اجرای لوایــح قانونی به او داده شــده بود تغییر یافت.
پــس از کودتــای  28مــرداد  1332وســرنگونی دولــت
مصدق ،قانون فوق الذکر در تیر ماه 1334با تغییراتی
بهتصویبکمیسیونمشترکمجلسینرسید.
***
با کودتای ســوم اســفند ســال  1299و صدارت سید
ضیاءالدیــن طباطبایــی ،اداره بلدیه زیر نظر ریاســت
وزرا قــرار گرفت .اولین اعالن رســمی ایــن اداره جهت

رعایــت بهداشــت عمومــی از ســوی مــردم طهــران،
بهنقل از روزنامه ایران روز چهارشــنبه 11رجب 1338
مطابق با 11فروردین 1299را میخوانید:
اعالن
اداره بلدیه نظر به حفظ الصحه عمومی و نظافت
شــهری و ســهولت عبــور و مــرور مــواد ذیــل را اعــان
مینماید:
 -1هیچکــس حــق نــدارد زبالــه و نخالــه دکاکیــن،
کاروانســرا ،حمام خــود را در معابر عمومی بریزد و هر
کس مکلف اســت زبالههای خود را جمعآوری کرده و
در موقع الزم به خارج شهر حمل نماید.
 – ۲االغ دارهــا یــا خاکروبــه کشهــا (کوله بــار) حق
ندارد خاکروبههای شــهری را در کوچهها و خیابانها و
سایر معابر عمومی بریزد و تمام آنها مکلفند زبالهها
را بــه نقاطــی که از طــرف اداره بلدیه بــرای آنها معین

میشودحملنمایند.
 -٣عمــوم االغ دارهــا یــا خاکروبه کشهــا مکلفند
خــود را بــه اداره بلدیــه معرفی کرده و یــک اجازه نامه
دریافت دارند (از تاریخ انتشــار اعالن تا  10روز دیگر در
اینمدتتخلفکنندمجازاتمیشوند)
 -4ریختن فاضالبها و آبهای عفن آب انبارها و
حوضها و حمامها و لجنهای نقاط مزبوره وکثافات
مستراحها در معابر و مجاری آبها قدغن است.
-5ریختنخاکسترهایحمامهادرمعابرعمومی
اکیداًممنوعاست.عمومحمامیهابایدخاکسترهای
حمامهــای خودشــان را جمــعآوری کــرده بــه خــارج
حمــل نماینــد و هــر کــدام در حمامهــای خــود جای
جمعآوری خاکستر نداشــته باشند باید در جعبههای
مخصوصیجمعآوریکردهبهخارجحملنمایند.
 -6شســتن کهنــه و البســه و فــرش و لحاف و ســایر
پارچههــا ورخــورت و ظــروف در مجــاری آبهــای
عمومــی بکلــی ممنــوع و مرتکــب جلــب و مجــازات
خواهدشد.
 -7خشــک کــردن پِهن و بــرگ در معابــر عمومی
ممنوعاست.
 -۸کثافــت نمودن و ادرار کــردن در معابر عمومی
و مجاری آبها اکیداًممنوع ،مرتکب مجازات شــدید
خواهدشد.
 -9در صورتــی کــه در کوچههــا و خیابانهــا و ســایر
معابر عمومی زباله دیده شود پس از تحقیق مرتکب
بهمجازاتمیرسد.
 -10شســتن حیوانات از قبیل اســب و قاطــر و االغ و
گوسفند و سگ وغیره در مجاری آبها ممنوع است.
 -۱۱مــواد فوق پس از انتشــار توســط جراید و اعالن
فوری بموقع اجرا گذارده میشود.
توضیح آنکه مواد شــش و هفت وقتی بموقع اجرا
گذاشتهخواهدشدکهرختشویخانههاومستراحهای
عمومی را اداره بلدیه تهیه و احداث نماید.
ادارهبلدیهطهران
نمرهاعالن1092
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