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 قانون شهرداری
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 شهرداری تاسیس در -اول فصل

 .میگردد تأسیس شهرداری باشد بالغ نفر هزار بپنج حداقل آن جمعیت که محل هر در –1 ماده

 

 تجمعی ولو باشد داشته ضرورت شهرداری تشکیل اهمیت و موقعیت نظر از که نقطه هر در – 1 تبصره

 و دهدب شهرداری و انجمن تشکیل دستور محل آن در میتواند کشوروزارت دنشو بالغ نفر هزار بپنج آن

 نههزی تکافوی وصولیعوارض شود معلوم عمل ضمن مزبور نقاط در شهرداری تشکیل از پس چنانچه

 درآمد شهرداری امور اداره برای محل مالی و اقتصادی وضع گرفتن نظر در با و نمینماید را شهرداری

 .نماید منحل را نقاط قبیل این شهرداری است مجاز کشور وزارت نمودهیهت نمیتوان جدیدی

 

 و مزبور فصل برای باشد الزم شهرداری برقراری فصول از بعضی در فقط که نقاطی در – 1 تبصره

 یک توانمی باشد داشته شهرداری تشکیل اقتضای جمعاًو نزدیک بیکدیگر که محل چند برای همچنین

 .کرد تأسیس شهرداری

 

 شهر انجمن تصویب با شهرداری بوسیله جداگانه بطور آن حومه و شهرداری هر حوزه حدود -1 ماده

 . است اجرا قابل کشور وزارت تصویب و شهرستان شورای موافقت از پس و. شودمی تعیین

 

 و آب و برق[تأسیس]تأسس عمومی مؤسسات ایجاد و سازی خانه و عمرانی اقدامات هرگونه ـ تبصره

 قبلی تبموافق منوط اشخاص و ساکنین و مالکین طرف از شهر حومه در آن نظایر و نقلیه سائل و هشبک

 .باشدمی وزارت آن نظارت و کشور وزارت

 

 .است حقوقی شخصیت دارای شهرداری -3 ماده

 

 شهر انجمن انتخابات -دوم فصل
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 13۳۱ مصوب شهرداران خابانت و شهر اسالمی شوراهای تشکیالت قانون به باتوجه 31 الی 0 مواد)

 (.باشندمی منتفی

 

  انجمن اعضاء تعداد و انتخابیه هایحوزه شهر بندیتقسیم -لفا

 

 مستقیماً اهالی طرف از آن اعضاء که شهر انجمن بنام داشت خواهد انجمنی شهرداری حوزه هر -0 ماده

 .میشوند انتخاب سال چهار مدتبرای نسبی باکثریت مخفی رأی با و

 

 قسیمت هاحوزه به جمعیت تقریبی نسبت به انجمن نمایندگان انتخاب برای شهرداری هر حوزه – ۱ ادهم

 به دهش حذف. )کنندمی انتخاب شهر انجمن تشکیل براینماینده نفر سه حوزه هر ساکنین و شودمی

 (130۱/11/1۳ مصوب 1330 شهرداری قانون به جدید مواد الحاق و مواد از ایپاره اصالح قانون موجب

 

 هردار،ش بخشدار، یا فرماندار از مرکب کمیسیونی در انتخابیه هایحوزه به شهر بندیتقسیم – 0 ماده

 عمل به شودمی تشکیل بخشدار یا فرماندار دعوت به کهاسناد ثبت رییس و آمار رییس شهربانی، رییس

 قانون موجب به شده حذف. )شودمی گذاشته اجرا موقع به کمیسیون تصویب و نقشه تهیه از پس و آمده

 (130۱/11/1۳ مصوب 1330 شهرداری قانون به جدید مواد الحاق و مواد از ایپاره اصالح

 

 از نفر چند یا یک یا و باشد نشده تشکیل محل در فوق در مذکور ادارات از یکی گاه هر – 1 تبصره

 داربخش یا فرماندار دعوت و تشخیص به دولتی دوایر رؤسایسایر حضور نباشند محل در ادارات رؤسای

 .بود خواهد کافی شهر انتخابیه هایحوزه تقریبی نقشه تهیه برای

 

 و بود خواهد عمل مأخذ دوره سه تا است شهر هر نمایندگان عده تعیین مالک که جمعیتی – 1 تبصره

 شد هدخوا رعایت چهارم هدور انتخابات در نقصان یا اضافهآن کند حاصل نقصانی یا اضافه اگر آن از پس
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 (130۱/11/1۳ موجب به اصالحی:)شود می تعیین ترتیب بدین شهرها انجمن اعضای تعداد -۳ ماده

 .نفر سی تهران

 .نفر پانزده باال به جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست از شهرهای

 .نفر دوازده جمعیت نفر هزار پنجاه و دویست تا نفر هزار صد از شهرهای

 .نفر نه جمعیت نفر هزار صد تا هزار پنجاه از ایشهره

 .نفر هفت جمعیت نفر هزار پنجاه تا هزار ده از شهرهای

 .نفر پنج نفر هزار ده از کمتر شهرهای

 

 ستا کشور عمومی سرشماری آخرین است حوزه هر نمایندگان عده تعیین مالک که جمعیتی – تبصره

 وبمص اصالحی. )باشد شده اعالم رسماً شهر انجمن نتخاباتا شروع دستور صدور از قبل آن نتیجه که

13۱۱/0/1۱) 

  شدن انتخاب و کردن انتخاب شرایط – ب

 

 :باشد زیر شرایط واجد باید کنندهانتخاب -۸ ماده

 ایران تابعیت – 1

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )سن تمام سال هیجده داشتن – 1

 رد شخصاً آنکه یا و انتخابات از قبل ششماه از جا آن در کونتس الاقل یا و انتخاب محل در توطن – 3

 حرفه ای کسب محل و سکنی محل صورتیکه در و باشد داشتهاشتغال معینی حرفه یا و بکسب حوزه آن

 .است معتبر سکنی محل فقط باشد مختلف

 .است اجتماعی حقوق از محرومیت موجب ایکهجنحه یا بجنایت محکومیت عدم – 0

 .بتقصیر بورشکستگی محکومیت عدم و نبودن جورمح – ۱

 کنند تحصیل انتخاباتی برگ رأی دادن از قبل موظفند دهندگان رأی – تبصره
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 مقررات ساسا بر دهندگان رأی صالحیت تشخیص و انتخاباتی برگ صدور و نام ثبت دفاتر تنظیم نحوه

 وزارت طرف از قانون این تصویب تاریخ از هما دو ظرف که بود خواهد اینامه آئین موجب به قانون این

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )برسد وزیران هیئت بتصویب و تهیه کشور

 

 :باشد زیر شرایط دارای باید شوندهانتخاب -3 ماده

 .ایران تابعیت – 1

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )سن تمام سال 1۱ داشتن – 1

 .کافی دازهبان فارسی نوشتن و خواندن توانائی – 3

 .باشد انتخاب محل ساکن سال سه الاقل – 0

 .اجتماعی حقوق از محرومیت عدم – ۱

 .بتقصیر بورشکستگی محکومیت عدم و نبودن محجور – 0

 

 :محرومند شدن انتخاب از زیر اشخاص -14 ماده

 و استانداران و کشور تمام در مجلسین نمایندگان و آنان معاونان و وزیران – وزیر نخست – 1

 هایشرکت و هاسازمان و ادارات رؤسای کلیه و بخشدارانو شهرداران و دادگستری قضات و فرمانداران

 ییسر سرخ خورشیدو شیر جمعیت عامل مدیر همچنین شهرداریها و دولت به وابسته مؤسسات و دولتی

 یبهدار انجمن رییس – داوری شورای رییس – اصناف اتاق رییس – معادن و صنایع و بازرگانی اتاق

 کار و مأموریت حوزه در مذکور مقامات معاونان و مقامقائم و ایمنطقه پرورشو آموزش شورای رییس –

 یستدر عالی آموزش مؤسساتدر که افرادی سایر و استادیاران و دانشیاران و استادان استثنای به خود

 و موزشآ وزارت آموزشی کارکنان نهمچنی و نباشند دیگری دولتی شغل دارای آنکه بر مشروط کنندمی

  (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )ورزند اشتغال تدریس امر به منحصراًکه پرورش

 

 خدمت در که موقعی تا دسته هر از آنها همردیفان و ارتش و ژاندارمری و شهربانی نفرات و افسران – 1

 .محرومندشدن انتخاب و کردن انتخاب از هستند
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 که ایدوره در شهر انجمن انتخابات نظارت انجمن اعضاء و والیتی و یالتیا انجمنهای اعضای– 3

 .هستند سمت این دارای

 کهکسانی و بدولت وابسته سازمانهای و دولتی بنگاههای و ادارات کارگران و کارمندان از یک هیچ – 0

 خود مأموریت حوزه در میدارند دریافت مالی کمک یا و حقوقمستمراً شهرداری از انحاء از بنحوی

 خدمت از یا ادهد استعفایا شده بازنشسته انتخابات اعالن نشر از قبل اینکه مگر شوند انتخاب نمیتوانند

 .ندارد مانعی آنان انتخاب اینصورت در که باشند شده خارج

 

 با هسازمانهائیک کارگران و کارمندان شرکت نماید اعالم و بداند مقتضی دولت که نقاطی در – تبصره

. ستا بالمانع شهر انجمن انتخابات در شوندمی ادارهبازرگانی بصورت ولی شده تشکیل دولت سرمایه

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی)

 

 از کیی اعظم قسمت یا تمام تأمین که کسانی و شرکتها عامل مدیران و مدیره هیئت اعضاء و رؤسا – ۱

 دهبعه را اینها امثال و دارو – آب – برق – نقلیه وسائل – خواربار قبیل از شهرداری حوزه عمومی حوائج

 .شوند انتخابآنهاست فعالیت مرکز که محلی شهرداری انجمن بعضویت توانندنمی دارند

 

 مدت شود انتخاب انجمن بعضویت شهرداری یا دولت دارپایه کارمندان از یکی چنانچه – تبصره

 شودمی محسوب او خدمت سابقه جزو نمایندگی

 

 :باشند داشته زیر شرح به سببی یا نسبت قرابت یکدیگر با که اشخاصی از  -11 ماده

 همسر برادر و خواهر – همسر – خواهرزاده – برادرزاده – خواهر – برادر – نوه – فرزند – مادر – پدر

 در و باشد دارا را انجمن یک عضویت تواندمی استبیشتر او رأی که کسی آن فقط – همسر فرزند –

 دورص وانتخابات اتمام از پس قرابت اگر و شد خواهد معین قرعه حکم به آنها از یکی آراء تساوی تصور

 نجمنا که باری اولین در بالفاصله گردد معلوم یا و حاصل انجمن قانونی دوره از زمانی هر یا اعتبارنامه

 انددهش خارج که خاصیاش یا شخص جای به و شودمی ابقاء نفر یکقرعه حکم به دهدمی جلسه تشکیل

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )شد خواهد دعوت است بیشتر رأیشان که اشخاصی یا شخص از
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

( قانون این 3 ماده در مذکور) شوندهانتخاب شرایط از یکی فاقد که شهرداری انجمن عضو هر -11 ماده

 همان از کند قبول است شهرداری انجمن عضویت از محرومیتموجب که را مشاغلی از یکی یا و گردد

 و منعزل بعضو رامراتب اطالع بمحض است موظف بخشدار یا فرماندار و شودمی شناخته منعزل موقع

 نماید اعالم شهر انجمن

 

 باشد داشته عضویت شهر انجمن یک از بیش در تواندنمی نفر یک -13 ماده

 

 انتخاب زهحو یک از بیش در یکنفر گاه هر شودمی تقسیم انتخابیه هایبحوزه که شهرهایی در – تبصره

 حائز او از بعد که کسانی هاحوزه سایر از و باشد داشته را هاحوزهاز یکی نمایندگی میتواند فقط گردد

 آراء فنص دارای حداقلبعدی نفر اینکه بر مشروط داشت خواهند را هاحوزه آن نمایندگی هستند اکثریت

 .شد خواهد تجدید حوزه آن در انتخابات اال و باشد حوزه منتخب نماینده آخرین

 

  نظارت انجمن تشکیل و داوطلبان تعیین در – ج

 

 و تاریخ کشور وزارت دستور وصول از پس روز سه مدت ظرف حداکثر بخشداران و فرمانداران -10 ماده

 در عضویت داوطلبی اعالم مدت و شوندگانانتخاب شرایطو 1۱ ماده موضوع کمیسیون تشکیل محل

 .رسانندمی فرمانداری مرکز یا اهالی عموم اطالع به آگهی موجب به را انجمن

 هب شخصاً آگهی انتشار تاریخ از روز ده ظرف را خود داوطلبی برگ باید انجمن در عضویت داوطلبان

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )نمایند تسلیم بخشداری یا فرمانداری

 

 عضویت داوطلبان مورد در قانونی شرایط احراز منظور به 10 ماده در مزبور آگهی انتشار از پس -1۱ ماده

 بخشداری یا فرمانداری هر مرکز در کشور وزارت دستور بهرأی اخذ روز از قبل ماه دو حداقل انجمن در

 رییسو شهرستان در شهرستان دادگاه رییس عضویت به و بخشدار یا فرماندار ریاست به کمیسیونی

 محل معتمد نفر یک و احوال ثبت اداره رییس و پرورش و آموزش اداره رییس و بخش در بخش دادگاه

 بتث نماینده بخش، پرورش و آموزش رییس بخشها در. گرددمیتشکیل بخشدار یا فرماندار انتخاب به
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 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 آنان جانشیناز باال در مذکور افراد از یک هر غیاب در. بود خواهند دارا را کمیسیون عضویت احوال

 دنباش میسر مذکور افراد با کمیسیون اعضای تعداد تکمیل که صورتی در. آمد خواهد عمل به وتدع

 ایرؤس یا و داوری شوراهای رؤسای یا و سردفتران یا آموزگاران یادبیران از تواندمی بخشدار یا فرماندار

. نماید وتدعکمیسیون اعضای عده تکمیل و تشکیل برای ده انجمن رؤسای یا انصاف هایخانه

 یونکمیس این اعضاء هرگاه و باشند مذکور کمیسیون عضو توانندنمی هاانجمن در عضویت داوطلبان

 فرادا از آنان جای به ماده این مقررات طبق و شده تلقی مستعفی گردندشهر انجمن در عضویت داوطلب

 جعمر به را قانونی رایطشواجد افراد اسامی رسیدگی از پس کمیسیون. آمد خواهد عمل به دعوت دیگر

 ره جمعیت و داوطلبان تعداد به توجه با و حزبی ضوابط طبق تا کندمی اعالن محل در مربوط حزبی

 و شود اعالم حزب طرف از انتخاباتی نامزدهای انجمن اعضای تعداد برابر چهارتا حداکثر انتخابیه حوزه

 .هندد رأی شده اعالم افراد به فقط توانندمی دهندگانرأی

 معتمدین از نفر 10 اسامی تعیین به نسبت کمیسیون شرایط واجد داوطلبان اسامی اعالم انتشار از بعد

 ای فرماندار و نمایدمی اقدام باشند دهنده رأی شرایطدارای که مختلف گروههای بین از سواد با محلی

 خواهددعوت رمانداریف یا بخشداری محل در نظارت انجمن تشکیل برای مذکور نفر 10 از بخشدار

 .نمود

 عضو عنوان به را نفر هفت خود بین از نسبی اکثریت و مخفی رأی با جلسه همان در شدگاندعوت

 حداقل ورحض مذکور جلسه تشکیل برای. کنندمی انتخابالبدلعلی عضو عنوان به را نفر هفت و اصلی

 رد شهر انجمنچند تشکیل برای انتخابات چند که بخشهایی در. است ضروری شدگاندعوت سوم دو

 اصالحی. )داشت خواهد عهده به را بخشدار وظایف انجمن تشکیل در بخشدار نماینده باشد جریان

 (13۱۱/0/1۱ مصوب

 به وطمرب تکالیف است جریان در شهر انجمن چند تشکیل برای انتخابات که بخشهایی در – 1 تبصره

 سایر و 34 ماده موضوع شکایات به رسیدگی و معتمداننفر 10 تعیین و داوطلبان قانونی شرایط احراز

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )شد خواهد انجام ماده این در مذکور کمیسیون توسط مربوط وظایف

 انتخابات صحت مسئول محل بخشدار و فرماندار نظارت با انتخابات بر نظارت هایانجمن -1 تبصره

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )بود خواهند

 مراتب ندده استعفا نمایندگی داوطلبان از نفر چند یا یک نظارت انجمن تشکیل از قبل هرگاه -3 تبصره

 استرداد حق مستعفی داوطلب و شودمی اعالم دهندگانرأی اطالع برای بخشدار یا فرماندار طرف از

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )ندارد را خود استعفای
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 أسیست شهرداری که نقاطی کلیه در شهر انجمن بتشکیل نسبت ستا مکلف کشور وزارت –0 تبصره

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )نماید اقدام بشود یا شده

 تصمیمات اخذ و است ضروری ماده این در مذکور کمیسیون در اعضاء نفر پنج هر حضور -۱ تبصره

 حضور اب کمیسیون تشکیل لیمتوا جلسه دو در گاه هر ولی بودنخواهد قانونی اعضاء از یکی حضور بدون

 .باشدمی قاطع اکثریت رأی بعدی جلسه در نگرفت صورت نفر پنج

 

 و رأی اخذ شعب و نظارت انجمن عضویت برای نباید شهر انجمن در عضویت داوطلبان از -10 ماده

 به ایهنمایند آراء قرائت و اخذ در نظارت برای تواندمی داوطلبهر ولی آید عمل به دعوت نام ثبت شعب

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )کند معرفی رأی اخذ شعب و نظارت انجمن

 

 ترینمسن ریاست تحت بالفاصله میشوند انتخاب نظارت انجمن عضویت برای که کسانی -1۳ ماده

 و خفیم رأی با خود بین از منشی سه الاقل و رئیسنایبیک و رئیس یک داده جلسه تشکیل اعضاء

 و بود خواهدرئیسنایب با رئیس غیاب در و رئیس با انجمن جلسات نظم نمایندمی انتخاب باکثریت

 .هاست منشی عهده به جلسات صورت نوشتن

 

 حصول عدم صورت در و بود خواهد تام باکثریت و است فردی رئیسنایب و رئیس انتخاب-1۸ ماده

 باکثریت و جمعی منشی رنف سه انتخاب میگیرد صورت نسبیباکثریت انتخاب دوم دفعه تام اکثریت

 .است نسبی

 

 ادهم موضوع کمیسیون تصویب با مکلفند نظارت انجمنهای آراء استخراج و رأی اخذ بمنظور -13 ماده

 .دهند تشکیل محل همان اهالی از نفرپنج از مرکب رأی اخذ شعب الزم بتعداد 1۱

 .باشند کنندهانتخاب شرایط واجد باید شعبه اعضای

 اصالحی. )شودمی تعیین محل ارتباطی امکانات و بجمعیت توجه با االمکانحتی یرأ اخذ شعب محل

 (13۱۱/0/1۱ مصوب
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 است ممنوع انتظامی مأمورین برای جز گرم سرد اسلحه نوع هر با انتخابات محوطه در ورود – 14 ماده

 و خارج انجمن از یانتظام مأمورین بوسیله رئیس بامر نمایندرفتار مقررات و نظم خالف بر که کسانی و

 .شد خواهند تسلیم قانونی بمراجع لزوم صورت در

 

 اباتانتخ تعویق و تعطیل اسباب آنکه مگر است انحالل قابل غیر آن شعب و نظارت انجمن – 11 ماده

 رد نمایند عمل شده گذاشته انجمن بعهده قانوناین طبق که وظائفی خالف بر یا و کنند فراهم را

 با ارتنظانجمن اکثریت بنظر بنا باشد شعبه طرف از اخالل و تعویق و تعطیل اتموجب اگر اینصورت

 ای فرماندار باشد نظارت انجمن طرف از اگر و شودمی منحل مزبور شعبه بخشدار یا فرماندار موافقت

 امر امهاد رایب را البدلعلی اعضاء دالئل ذکر با( آراء اکثریتبا ) نفری پنج کمیسیون موافقت با بخشدار

 رایب ایصورتجلسهضمن را اخالل و تعویق و تعطیل دالئل و مراتب ضمناً و نمایدمی دعوت انتخابات

 .میدارد اعالم انتخابات دائمی بشورای کشور وزارت طریق از متخلفین تعقیب

 لانحال درخواست بخشدار یا فرماندار طرف از نشودحاصل اینتیجه نیز اقدامات این از صورتیکه در

 مادهموضوع انتخابات دائمی بشورای کشور وزارت طریق از نظری پنج کمیسیون نفر با نظارت انجمن

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اصالحی. )شد خواهد احاله فوری تصمیم اتخاذ برای قانون این 110

 

 یا و لتعل جلسات به آمدن در انجمن اعضاء از نفر چند یا یک انتخابات جریان اثناء در هرگاه – 11 ماده

 مذکور ءاعضا یا عضو به و تعقیب امر جریان است باقیاکثریت که زمانی تا نمایند استنکاف حضور از

 قیبا خودتعلل و استنکاف در اخطار از پس جلسه دو تا عضوی چنانچه یابند حضور که شودمی اخطار

 دعوت انجمن عضویت برای عهقر حکم به را البدلعلی اعضاء از نفر چند یا یک بخشدار یا فرماندار باشد

 ختم از پس یا و نمایند استنکاف انجمن در حضور از نظارت انجمناعضاء اکثریت اگر و نمایندمی

 رفع در و تحقیقرا آن موجبات و علل بخشدار یا فرماندار کنند خودداری اعتبارنامه دادن از انتخابات

 جمنان اعضاء اکثریت و نشود مؤثر بخشدار یا دارفرمان اهتمام که صورتی در و نمایندمی اهتمام محظور

 قدانف واسطه به یا نمایند استعفا یا و استنکاف همچنان البدلعلی و اصلیاز اعم انجمن اعضاء تمام یا

 انجمن اعضاء تجدید در 1۱ماده در مقرر کمیسیون کند عمل خود قانونی وظائف به نتواند انجمن اکثریت

 عویقت و تعطیل موجبات که اشخاصی دهدمی خاتمه را انتخابات و نمایدمی اماقد کسری تعداد به نظارت
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 اصالحی. )گرفت خواهند قرار تعقیب مورد قانون این ۸۳ ماده طبق باشند کرده فراهم راانجمن انحالل و

 (13۱۱/0/1۱ مصوب

 منتخبین تشخیص و آراء اخذ کیفیت – د

 

 تعیین را خود شعب لزوم صورت در و شد تشکیل و انتخاب نظارت انجمنهای که همین – 13 ماده

 عشرو از قبل روز پنج تا سه از محل اهمیت بنسبتو نموده تنظیم اعالنی ها انجمن از یک هر نمودند

 :بودخواهد ذیل مطالب حاوی مزبور اعالن میسازند منتشر بخود مربوط حوزه تمام در رأی بأخذ

 آید بعمل جمعه روز یک در شعب تمام در باید که رأی اخذ ساعات و آن شعب و انجمن انعقاد محل – 1

 .نباشد ساعتهشت از بیش و ساعت 0 از کمتر و

 .بود خواهد مدت خاتمه تا 10 ساعت از و 11 الی صبح هشت ساعت از آراء اخذ ساعات

 .کنندگانانتخاب شرایط – 1

 .شوند انتخاب حوزه آن در باید که نمایندگانی عده – 3

 مصوب اصالحی. )است شده اعالم حزب طرف از( 1۱) ماده طبق که حوزه آن داوطلبان اسامی – 0

13۱۱/0/1۱) 

  

 رأی شرائط وجود و وارد شعبه یا انجمن اطاق به دهنده رأی همینکه و باشد مخفی باید رأی – 10 ماده

. شود خارج انداخته صندوق در انجمن حضور در شخصاً را خود رأی باید شد داده تشخیص او در دادن

 الحیاص. )شد خواهد ابطال مربوط نامهآئین طبق انجمن دفتر در ثبت از پس دهنده رأی انتخاباتی برگ

 (130۱/11/1۳ مصوب

 

 تهبس شعبه یا انجمن ورودی در است گردیده معین رأی اخذ برای که ساعتی آخرین پایان در – 1۱ ماده

 بترتیب را خود رای باشند حاضر محل داخل در ارندددادن رأی حق که آنان از ایعده اگر و شودمی

 یرأ کسیاز دیگر آن از بعد و میدهد خاتمه گرفتن برأی شعبه یا انجمن و انداخته صندوق در مذکور

 .شودنمی قبول
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 باشد تهداش شکایت انتخابات جریان حین در کسی شوندگانانتخاب و کنندگانانتخاب از اگر – 10 ماده

 .شود نوشته صورتمجلس در باید آن شرحولی شد نخواهد انتخابات نجاما مانع امر این

 

 نتیجه که مادام و کند قرائت و شماره را آراء بالفاصله آراء ختم از پس است مکلف انجمن – 1۳ ماده

 دهش قرائت آراء نتیجه از مجلسی صورت است مکلف منشیندارد تعطیل حق نشود معلوم آراء استخراج

 بوسیله ایدب بالفاصلهنتیجه رسید انجمن اعضاء و رئیس بامضاء صورتمجلس آنکه از پس و کند تنظیم

 .شود اعالم بخشدار یا فرماندار

 

 دهدب اعضاء از دیگر یکنفر به خوانده بلند بصورت یک یک اعضاء از یکی باید را رأی اوراق – 1۸ ماده

 که دفتری در شودمی خوانده که بترتیبی را اسامی اعضاء از دیگرنفر سه و شود گذاشته قرائت عالمت که

 یا باشد اخوان غیر اسامیدارای یا و سفید آنچه رأی اوراق از مینمایند ثبت شده داده تخصیص اینکار برای

 باشد دهش نوشته آن در نشده معرفی که کسی اسم یا باشد نشده معرفی درست آن در شده انتخاب اینکه

 الوهع رأی اوراق در هرگاه. شودمی صورتمجلس ضمیمه عیناً و باطل باشد شتهدا راکنندهانتخاب نام یا و

 .ودشنمی خوانده ورقه آخر از زایدعده باشد شده نوشته اضافه اسامی شوند انتخاب باید که ایعده بر

 

 تشکیل هاحوزه آن در انجمن شعب رأی اخذ تسریع برای 13 ماده طبق بر که هائیحوزه در – 13 ماده

 از یک هر آراء عده و اسامی ذکر با مخصوص ورقه در شعبه هر آراء استخراج صورتمجلس یگرددم

 که یپاکتدر الزم اوراق بانضمام و میکنند امضاء را آن شعبه اعضاء و شده نوشته دارند رأی اشخاصیکه

 یا مجلس صورت در مندرج اسامی شودمی فرستاده نظارت بانجمن باشد رسیده شعبه بمهر و شده الک

 حائز آراء مجموع از کسیکه و جمع جداگانه ورقه در کرده استخراج نظارت انجمن آرائیکه با شعب

 .میگردد معلوم باشد اکثریت

 و شودمی الک که انجمن صندوق در رسیدگیخاتمه و اعتراض مدت گذشتن تا حوزه هر رای اوراق

 اوراق دهندگانرأی از ایعده حضور با تراضاع مدت گذشتن از پس و میماند باقی میرسد اعضاء بمهر

 انجمن (باشد مجلس صورت ضمیمه باید و شده ذکر قبل مواد در آنچه باستثناء) میسازند معدوم را مزبور

 بمصو اصالحی. )ندارد رسیدگی پایان یا و اعتراض مدت گذشتناز قبل را آراء کردن معدوم حق نظارت

130۱/11/1۳) 
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 فردای از باید که را شکایات قبول تاریخ نظارت انجمن رأی دارندگان اسامی رانتشا ضمن – 34 ماده

 نتخاباتا جریان از کسی شوندگانانتخاب یا کنندگانانتخاب از اگر و کندمی تعیین شود شروع روز همان

 یک ءانقضااز بعد نظارت انجمن و رساندمی نظارت انجمن اطالع به هفته یک ظرف باشد داشته شکایت

 نفری نجپ کمیسیون حضور با واصله شکایات به هفته یک ظرف منتهی و پذیردنمی شکایتی هفته

 رایطش دارای منتخب که شود ثابت و باشد وارد انجمن نظربه شکایت که صورتی در کندمی رسیدگی

 رنف ایبررا اعتبارنامه و کندمی ذکر مجلس صورت در را مراتب نیست قانون این 14 و 3 ماده در مقرر

 بر اعمالی انتخابات در که دهد تشخیص هرگاه و نمایدمی صادر باشدمی بیشتری رأی دارای که بعدی

 به شورک وزارت طریق از تصمیم اتخاذ برای صورتمجلس تنظیمبا را موضوع گرفته صورت قانون خالف

 مصوب اصالحی. )کندمی عمل شورا نظر طبق و نمایدمی احاله قانون این 110 ماده موضوع شورای

13۱۱/0/1۱) 

 

 عضاءا نظارو انجمن بامضاء اعتبارنامه باید میشوند انتخاب شهر انجمن بعضویت کسانیکه – 31 ماده

 دفترب شهرداری نبودن صورت در و شهرداری بدفتر آنرا و باشند داشتهدست در نفری پنج کمیسیون

 ظارتن انجمن اعضاء همچنینو مزبور یونکمیس بگیرند آنرا رونوشت و بدهند بخشداری یا فرمانداری

 .شد خواهد رفتار 11 ماده طبق بر آنها با اال و کنند تأخیر اعتبارنامه صدور در موجه عذر بدون نباید

 

 ای فرماندار بامضاء کرده حاضر نسخه سه در را انتخابات مجلس صورت نظارت انجمن منشی – 31 ماده

 وسیلهب نسخه یک و ضبط بخشداری یا فرمانداری در نسخه یک.میرساند نظارت انجمن اعضاء و بخشدار

 در و تیوالی انجمن دراسامی ثبت کتابچه با سوم نسخه شودمی ارسال کشور بوزارت بخشدار یا فرماندار

 .میگردد ضبط شهر انجمن در والیتی انجمن نبودن صورت
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 شهر انجمن تشکیل در – سوم فصل

 13۳۱ مصوب شهرداران انتخاب و شهر اسالمی شوراهای تشکیالت قانون هب باتوجه 00 الی 33 مواد)

 (.اندشده نسخ

 رئیسههیئت انتخابات – الف

 شد ادهد آنها به و صادر نمایندگان از ثلث دو اعتبارنامه و یافت خاتمه انتخابات اینکه بمحض – 33 ماده

 لهبالفاص انجمن سازد فراهم را منانج تشکیل وسائل هفتهیک ظرف است مکلف بخشدار یا فرماندار

 ماده شرحب داده جلسه تشکیل اعضاء جوانترین از نفر دو منشیگری به و اعضاء ترین مسن ریاست تحت

 دو و ئیسر نایب دو یا یک و رئیس یک از مرکب رئیسه هیئت انتخاب به سپس و میکند یاد سوگند 3۱

 یأته اعضاء انتخاب در هرگاه و مینماید اقدام یکسال مدت برای نسبیاکثریت و مخفی رأی به منشی

 همان مجدد انتخاب شدخواهد تعیین شدگان انتخاب بین از قرعه با شود حاصل آراء تساوی رئیسه

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی.  )است بالمانع یکسال مدت انقضاء از بعد اشخاص

 

 امر هب باشند نظم مخل کسانیکه و ستا رئیسنائب با او غیاب در و رئیس با جلسات نظم – 30 ماده

 .دگردمی تسلیم قانونی بمراجع صورتمجلس با مرتکبجرم وقوع صورت در و میشوند اخراج رئیس

 

 ادی سوگند شودمی تشکیل اعضاء ترینمسن بریاست که جلسه اولین در انجمن اعضاء – 3۱ ماده

 انجمن جلسه اولین در عضو آن شود انجمن واردجدیدی عضو که موقع هر در همچنین. کرد خواهند

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )کرد خواهد یاد سوگند

 :سوگندنامه متن

 در که ممیکنی یاد سوگند مجید قرآن به و طلبیده بشهادت را خداوند زیر امضاکنندگان یا کننده امضا

 و جهد و جد نهایت با داریم عضویت شهر انجمن در که مادام بوده ساعی خود قانونی وظایف انجام

  .نمائیم اهتمام شهرداری و شهر امور پیشرفت در صالح و صرفه رعایت

 مصوب اصالحی. )میکنند یاد سوگند خود دینی کتاب به مذهبی اقلیتهای پیروان – تبصره

130۱/11/1۳) 
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 آن تشکیل طرز و شهر انجمن جلسات رسمیت – ب

 

 کثریتبا تصمیماتشان و است الزم اعضاء کلیه از لثث دو حضور الاقل جلسات رسمیت برای – 30 ماده

 مناط ددار موافقت آن با رئیس که طرفی رأی آراء تساوی صورتدر و است معتبر حاضرین نصف از بیش

 رایب بعد جلسه درنشدند حاضر جلسه در الزم عده مطلبی در رأی اخذ و مذاکره برای گاه هر است اعتبار

 تصویب قبیل از مهم در ولی بود خواهد کافی اعضاء کلیه یک وهبعال نصف حضور مطلب همان طرح

 تشابهم امور و عوارض وضع و زیرآبها ساختن و آب کشیلوله و خیابان احداث و شهرنقشه تغییر و بودجه

 ۳ ماده بموجب که است ایعده از یک بعالوه نصف و ثلث دو عده است الزم ثلث دو حضور الاقل بآن

 .باشند شده انتخاب بایستی قانون این

 

 از یجلوگیر برای آن یافتن رسمیت و انجمن در حضور از پس اعضاء از تن چند یا یک گاه هر – تبصره

 اکثریت از دبقص را جلسه گردیده تعیین هاانجمن برای اینقانون طبق بر که مقرره وظائف و تکالیف انجام

 .شد ندخواه محسوب جلسه آن در غائب حکم در کنند ترک انداختن

 

 ماه سه در متناوب جلسه سه یا متوالی جلسه دو موجه عذر بدون که انجمن اعضاء از یک هر – 3۳ ماده

 و اشتهد بیشتری رأی منتخبین فهرست در شخصیکه اولیناز و شودمی محسوب مستعفی کرد غیبت

 شد دخواه تعیین عهقر بقید مزبور عضو آراء تساوی صورت در و میآید بعمل دعوت باشد هم شرایط واجد

 .آیدمی بعمل فوق طریق جانشین تعیین استعفاء یا فوت صورت در و

 طبق جلسه حق میزان و داشت خواهند دریافت حضور حق انجمن جلسات در شرکت برای انجمن اعضاء

 اصالحی. )رسید خواهد دولت هیئت بتصویب و تهیه کشور وزارت طرف از که بود خواهد اینامهآئین

 (130۱/11/1۳ مصوب

 

 مگر شودمی تشکیل شهرداری عمارت در مخصوصی محل در بار دو ماهی شهر انجمن – 3۸ ماده

 بنظر ولموک العادهفوق جلسه تشکیل باشد داشته ضرورتدفعه دو ماهی از بیش جلسه تشکیل اینکه
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 بخشدارای اندارفرم یا شهردار کتبی تقاضای یا انجمن اعضاء از نفر سه کتبی تقاضای یا انجمن رئیس

 .ودب نخواهد معتبر تصمیماتش و نداشته رسمیت مقرر موعد و محل غیر در انجمن جلسات – بود خواهد

 

 ای فرماندار یا شهردار بتقاضای ولی بود خواهد مجاز مستمع حضور و علنی انجمن جلسات – 33 ماده

 انجمن جلسات در رأی – شود تشکیل سری جلسه است ممکنحاضر اعضاء ثلث موافقت و بخشدار

 رأی ستا ممکنحاضر اعضاء ثلث بتقاضای ولی شودمی اخذ ورقه با یا دست کردن بلند با و است علنی

 .شود گرفته مخفی رأی باید حتماً انتخابات در لیکن مالی امور در مگر شود گرفته مخفی

 در کنار تابلو در قبل ساعت 10 حداقل انجمن کار دستور با جلسات تشکیل ساعت و روز – تبصره

 .شودمی آگهی شهرداری ورودی

 

 یبتصو از پس و قرائت انجمن منشی بوسیله انجمن جلسه هر تصمیمات و مذاکرات صورت – 04 ماده

 و یرسدم اعضاء کلیه بامضاء و شودمی ثبت باشد ترتیب شمارهدارای آن صفحات که مخصوصی دفتر در

 قطب و محسوب غائبجلسه آن در باشد نکرده امضاء را مزبور دفتر که انجمن در حاضر اعضاء از یک هر

 .شودمی قید دفتر در جلسه هر غائبین و حاضرین صورت – شد خواهد رفتار او با 3۳ ماده

 

 مخالف یا و مقرر وظائف خالف بر اقداماتی اینکه مگر است انحالل قابل غیر شهر انجمن – 01 ماده

 وزارت کل فرماندار یا استاندار گزارش وصول از پس صورت این در که دهد انجام محل عمومی مصالح

 انتخابب اعتماد مورد شخصیتهای از نفر یک از مرکب نفری سه هیأت به رسیدگی برای را موضوع کشور

 دادگستری وزارت معاونان از یکی و کشور وزیر بانتخاب کشور وزارت معاونان از یکی و وزیر نخست

 رمزبو هیأت تایید مورد شهر انجمن انحالل صورتیکه در و کرد خواهد ارجاع یدادگستر وزیر بانتخاب

 دولت هیأت به تصویبنامهصدور و نهایی تصمیم اخذ برای کشور وزارت طرف از گزارش گردد واقع

 دتجدی ترتیب ماه سه ظرف است مکلف کشور وزارت شهر انجمن انحالل صورت در شد خواهد فرستاده

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )بدهد را رشهانجمن انتخاب
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 زارتو باشد نرسیده قانونی نصاب بحد انجمن اعضاء عده یا و نشده تشکیل انجمن که مادام – 01 ماده

  .بود خواهد شهر انجمن جانشین کشور

 

 رکشو وزارت مانده متوقف بعللی آن تشکیل یا و ندارد وجود قانونی انجمن که نقاطی در – 03 ماده

 .کند اعالم آنرا شروع تاریخ و فراهم را انتخاباتشروع وسائل تأخیر بدون است فمکل

 

 وسایل شهر انجمن چهارساله دوره انقضاء از قبل ماه دو موظفند بخشداران و فرمانداران – 00 ماده

 در بعد دوره انتخابات انجمن دوره پایان از قبل بنحویکه نمایند فراهم جهت هر از را بعد دوره انتخابات

 .پذیرد خاتمه محل

 

 انجمن وظایف در – چهارم فصل

  

 13۳۱ مصوب شهرداران انتخاب و شهر اسالمی شوراهای تشکیالت قانون به باتوجه 03 الی 0۱ مواد)

 (.اندشده ملغی

 

 :است ذیل بقرار انجمن وظایف – 0۱ ماده

 متعلق منقول غیر و منقول الامو و جنسی و نقدی دارائی و سرمایه حفظ و اداره حسن در نظارت – 1

  .آنها هزینه ودرآمد حساب در نظارت همچنین و بشهر

 محاسبین یا کارشناس بداند الزم شهرداری مهم اقدام یا مخارج در را دقیقی تفتیش انجمن اگر)

 .(کرد واهدخ پرداخت بآنها متناسبی الزحمهحق و میکنداستخدام بآنکار رسیدگی برای موقتاً  را متخصصی

 بستهوا بنگاههای و شهرداری بودجه تفریغ و بودجه متمم و بودجه اصالح و سالیانه بودجه تصویب -1 

 .شودمی پیشنهاد شهرداری طرف از کهساختمانی برنامه تصویب و بشهرداری
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 در با شهر بنام استجاره و اجاره و مقاطعه و فروش و خرید از اعم آنها در نظارت و معامالت تصویب –3

. قانون این در شده بینیپیش شهرداریها مالی نامهآئین مقررات رعایت با و صالح و صرفه گرفتن رنظ

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی)

 جامان و تصویب اختیار تواندمی شهر انجمن شهرداری امور پیشرفت در تسریع منظور به – تبصره

 .کند واگذار شهردار به هرداریش معامالتنامهآیین رعایت با معینی میزان تا را معامالت

 .امور جریان حسن در نظارت و بشهرداری مربوطه دعاوی کلیه اقامه در مراقبت – 0

 جنبه موضوع مواردیکه در جزء اصناف یا شهرداری طرف از مراجعه صورت در صنفی اختالفات رفع – ۱

 .باشد نداشته حقوقی

 و بیمارستانها امور در نظارت و شهر حوزه شتبهدا امور در شهرداری وظائف اجراء در مراقبت – 0

 .شودمی اداره شهرداریطرف از مؤسساتیکه سایر و پرورشگاهها

 کردن دایر برای مربوط بنگاههای و ادارات با شهرداری مساعی تشریک مورد در نظر اظهار – ۳

 .غیره و بازرگانی و هنری و کشاورزی نمایشگاههای

 وصولب نسبت توافق همچنین و آن میزان و نوع تغییر یا عوارض لغاءا یا برقراری لوایح تصویب –۸

 .باشد که ایمرحله هر در شده ملغی عوارض بقایای

 و ؤنش یا صادرات رواج و کشور عمومی اقتصاد در سوئی تأثیر نباید شهر هر عوارض وضع – تبصره

 .ستا کشور وزارت با عوارضاینگونه تشخیص باشد داشته داخلی صنایع نمای

 . .بآنها رسیدگی از پس شهرداری پیشنهادی هاینامهآئین تصویب – 3

 لوسائ تهیه و خانهشویمرده و گورستان و آبریزها و عمومی هایرختشویخانه ایجاد برای مراقبت – 14

 .بهداشت اصول مطابق اموات حمل

 حسن برای مخصوص اتمقرر تدوین همچنین و آن امثال و سینما و تماشاخانه امور در نظارت – 11

 برای اطیاحتی تدابیر اتخاذ و شهرداری پیشنهاد طبق بر مؤسساتقبیل این بهداشت و نظافت و ترتیب

 .آن امثال و حریق مخاطرات از جلوگیری

 قراردادهای تصویب و برق یا آب لوله یا شهر اب فاضل برای مجرا حفر در نظارت و مقررات وضع – 11

 .بآنها مربوط
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 أسیست طریق از عمومی نیازمندیهای سایر و برق و اتوبوسرانی وسائل تهیه با موافقت و یبررس – 13

 .کشور قوانین رعایت با مؤسسات و شرکتها

 و تأمین در اقدام و خواربار ارزانی و فراوانی مورد در شهرداری پیشنهادات با موافقت و بررسی – 10

 و واربارخ کمیابی از جلوگیری و بینیپیش و قحطی مبهنگا مخصوصاً الزم مواقع در غذائی مواد توزیع

 مقیاس و مقادیرو اوزان صحت در نظارت همچنین و خواربار فروش و خرید برای عمومی میدانهای تهیه

 .اجناس روی بر قیمت برگه بالصاق اصناف ساختن ملزم و ها

 شهر در نقلیه وسایط کرایه نرخ تصویب – 1۱

 شهر مصرف برای که آبهائی استیجار و اجاره و شهر آبهای ظیمتن برای مقررات تصویب – 10

 .شهری بقنوات تجاوز از جلوگیری و ضروریست

 وسعهت قانون مقررات طبق بر عمومی باغهای و میدانها و خیابانها و معابر توسعه و ایجاد با موافقت – 1۳

 .معابر

 و عمران و عمومی آسایش و هداشتب نظر از شهر محصور غیر اراضی برای الزم مقررات تصویب – 1۸

 .شهر زیبائی

 و رهبه میزان و مدت و بمبلغ نسبت دقیق بررسی از پس شهرداری پیشنهادی وامهای تصویب – 13

  .وام مصرف و استهالک ترتیب

 

 کنند مداخله شهرداری اعضاء عزل و نصب در ندارند حق آن اعضاء از یک هر یا شهر انجمن – 00 ماده

 یا هرش انجمن کند حاصل ضرورت بامری رسیدگی گاه هر بدهنددستور مستقیماً شهرداری نبکارمندا یا

 .کرد خواهند اقدام شهردار بوسیله آن اعضاء

 

 دارد عمومی جنبه آنچه و مهمه موضوعات در را انجمن مصوبات است مکلف شهردار – 0۳ ماده

 خشهاب در و بفرماندار شهرستان مراکز در و ارباستاند استانمراکز در و کشور بوزارت تهران در بالفاصله

 برای ممکنه بوسائل دارد عمومی جنبه که را انجمن مصوبات از آنچه همچنین و دهد اطالع ببخشدار

 .نماید آگهی عموم اطالع
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 قتصادا یا سیاسی جنبه که انجمن بمصوبات نسبت بخشدار یا فرماندار یا استاندار چنانچه – 0۸ ماده

 و اظهار بانجمن را خود نظر اطالع تاریخ از یکهفته ظرفدر میتواند باشد داشته اعتراض دارد عمومی

 یا ایالتی بانجمن میتواند معترض بماند باقی خود رأی در انجمن صورتیکه در و نماید نظر تجدید تقاضای

 نانجم بخواهد را اختالف رفع و کند مراجعه کشور وزارت به مزبور انجمنهای نبودن صورت در و والیتی

 و عیقط نظر این و مینماید اعالم را خود نظر روز پانزده ظرف در منتها کشوروزارت یا والیتی یا ایالتی

 .ماندمی متوقف نهائی رأی صدورتا شده واقع اعتراض مورد که انجمن مصوبات اجرای است االجراالزم

 

 فوظای حدود از خارج یا و کند پیدا قضتنا موضوعه قوانین با انجمن تصمیم صورتیکه در – 03 ماده

 رأی در و بوده ذینفع تصمیم آن در بنمایندگی یا شخصاً انجمناعضاء از بعضی آنکه یا و باشد انجمن

 هرانت در باشدشده تشکیل رسمی محل غیر در یا و موعد غیر در انجمن آنکه یا و باشند کرده شرکت

 در که داد خواهد تذکر بانجمن علل ذکر با را مراتب بخشدار یا فرماندار مرکز از خارج در کشور وزارت

 عمل این 0۸ ماده طبق بر نشد اعتراض رفع رسیدگی نتیجه در چنانچهشود نظر تجدید متخذه تصمیم

 .شد خواهد

 

 مورد 0۸ ماده طبق بر صورتیکه در رسیده انجمن بتصویب که شهرداری مقررات اجرای – تبصره

 اجرا قابل گردی ممکنه بوسائل اعالم یا آگهی نشر تاریخ از یکهفتهانقضاء از پس باشد نشده واقع اعتراض

  .است

 

 شهرداری معاون و شهردار انتخاب در – پنجم فصل

 شهردار – الف

 

 (.اندشده نسخ ۱3 الی ۱4 مواد)
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 در که ار یکنفر بکار شروع از قبل و بالفاصله یافتن رسمیت از پس است مکلف شهر انجمن – ۱4 ماده

 دو مدت برای شده تعیین ماده این 1 تبصره طبق که باشد شرایطی واجد و نداشته عضویت شهر انجمن

 فرماندار به و انتخاب شهردار بسمت شهر انجمن اعضاء ثلث دو از تام اکثریت به مخفی رأی با سال

 کند اعالم

 .میدهد اطالع شهر جمنان به را مراتب و معرفی کشور بوزارت را منتخب شهردار فرماندار

 وی انتخاب تجدید کرد خواهد بکار شروع بالفاصله کشور وزارت به معرفی از پس منتخب شهردار

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی.  )است بالمانع

 

 کشور وزارت پیشنهاد به بنا که بود خواهد اینامهآئین طبق شهردار سمت احراز شرایط – 1 تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی) . رسید اهدخو وزیران هیأت بتصویب

 

 .میپذیرد خاتمه زیر امور در شهردار خدمت دوره – 1 تبصره

 

 .کتبی استعفاء – 1

 .نماید صادر شهردار برکناری به رأی قانون ۱3 ماده مفاد رعایت با شهر انجمن که موقعی – 1

 .قانونی مقررات طبق تعلیق موارد در – 3

 .آن قانونی دوره خاتمه یا منانج انحالل صورت در – 0

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )شهردار انتخاب به مربوط شرایط از یک هر فقدان صورت در – ۱

 

 نشود شهردار انتخاب به موفق یافتن رسمیت از پس ماه یک شهر انجمن صورتیکه در – 3 تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )شد خواهدانتخاب تجدید قانون این مفاد طبق و منحل انجمن
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 و شود انتخاب شهرداری تصدی برای انجمن طرف از دولتی ادارات کارمندان از یکی گاه هر – ۱1 ماده

 .کند موافقت او انتقال با است[ مکلف]ممکفکارمند متبوع اداره باشد راضی او خود

 

 برای شود می ادرص کشور وزارت طرف از فرماندار معرفی از پس شهردار انتصاب حکم – ۱1 ماده

. شد خواهد صادر همایونی فرمان کشور وزارتپیشنهاد به استان مراکز شهرداریهای و تهران شهردار

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی)

 

 .بود خواهد شهر نماینده شهرداری معاون او غیاب در و شهردار تشریفاتی و رسمی مواقع در – تبصره

 

 داشته ایرادی یا و اعتراض شهردار بعملیات شهر انجمن اعضاء از نفر چند یا یک چنانچه – ۱3 ماده

 العادهفوق سهجل در را آن رئیس برسانند انجمن رئیس باطالعاستیضاح بصورت کتباً را مطلب باید باشند

 انجمن العادهفوقیا عادی جلسه در است موظف شهردار و کرد خواهد ابالغ بشهردار و قرائت انجمن

 از که عادهالفوق یا عادی جلسه تشکیل با استیضاح طرح فاصله بهمرساند حضور احاستیض جواب برای

 بجوا و استیضاح طرح از پس انجمن نماید تجاوز روز ده از نباید شد خواهدتعیین انجمن رئیس طرف

 رأی جلسه در حاضر عده تام باکثریت انجمن صورتیکه در.  داد خواهد مخالف یا موافق رأی شهردار

 مقررات طبق بر فوراً انجمن طرف از و برکنار خود شغل از بالفاصله تاریخ همان از شهردار بدهد مخالف

 تا شهردار عزل و اعتماد عدم رأی صدور بین فاصله در شد خواهد شهردار بانتخاب اقدامقانون این

 دارعهده منانج نظر تحت مقدم کارمند معاوننبودن صورت در و شهرداری معاون جدید شهردار انتخاب

 بود خواهد شهرداری امور اداره مسئول و

 

 شهرداری معاون – ب

 

 با شهرداری طرف از شهرداری کار حجم و درآمد و بودجه نسبت به شهرداریها اداری سازمان – ۱0 ماده

 مصوب اصالحی. )شد خواهد گذاشته اجرا بموقع کشوروزارت تصویب از پس و تهیه شهر انجمن اطالع

130۱/11/1۳) 
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 کمح بموجب و شهر انجمن تصویب با را خود اختیارات و وظایف از قسمتی میتواند شهردار – تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )کند واگذار شهرداری مسئوالن سایر یا بمعاون کتبی

 

 شهرداری وظایف در – ششم فصل

 :است زیر بشرح شهرداری وظائف – ۱۱ ماده

 

 قوانین حدود در معابر توسعه و آب مجاری و عمومی باغهای و میدانها و ها کوچه و خیابانها ایجاد  –1

 موضوع

 

 وطمرب قنوات تنقیه و آب فاضل و آبها مجاری و عمومی انهار و معابر تسطیح و نگاهداری و تنظیف  -1

 .ممکنه بوسائل روشنائی و آب تأمین و بشهر

 

 های باغ و پارکها و میدانها و آنها مجاز غیر ستفادها و روهاپیاده اشغال و عمومی معابر سد – 1 تبصره

 آن از است مکلف شهرداری و است ممنوع دیگریعنوان هر یا و سکنی یا و کسب برای عمومی

 اقدامراساً خود مأمورین وسیله فوق مذکور اماکن و معابر نمودن آزاد و موجود موانع رفع در و جلوگیری

 آنها نبرداشت به نسبت است مکلف شهرداری قانون این تصویب از قبل منصوب هایدکه مورد در. کند

 ۳۳ ادهم در مقرر کمیسیون نظر با باشند داشته خسارتی ادعایهادکه قبیل این صاحبان چنانچه و اقدام

 هائیدکه بنص به اقدام قانون این تصویب از بعد که کسانی ولی کند اقدام آنها خسارت جبران به نسبت

 و هاهدک قبیل این برداشتن در خود مأمورین بوسیله و راساً است موظف شهرداری کنند مومیع معابر در

 مصوب اصالحی. )داشت نخواهند خسارتی هیچگونه ادعای حق مزبور اشخاصو کند اقدام معبر سد رفع

130۱/11/1۳) 

 

 برق و آب وزارت که یموقع تا شهرها در آن نرخ تعیین و برق توزیع و تولید تأسیسات احداث – 1 تبصره

 .است شهرداری بعهده برق و آب وزارتقبلی موافقت با است نکرده تأمین آنرا نیروی
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 بآ نرخ تعیین همچنین و آن به مربوط مقررات وضع و توزیع وسائل تأمین و شهرها مشروب آب تهیه

 منانج تصویب با هستند نآ دارعهده برق و آب وزارتتابعه سازمانهای که مواردی استثنای به شهرها در

 ارتوز تایید و شهر انجمن تصویب با میتوانند شهرداریها قبیل این. بود خواهد شهرداری بعهده شهر

. نندک واگذار نمایند عمل بهداشتی اصول طبق که مؤسساتی به را آن توزیع و مشروب آب تهیه کشور

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی)

 

 لیاتعم و اندداشته بعهده قانون این تصویب از قبل را شهرها آب مینتأ که خیریه مؤسسات – 3 تبصره

 .دهند ادامه خود بکار کماکان میتوانند باشدکشور وزارت و محل شهرداری تایید مورد آنها

 

 و ساختمانی فضوالت و نخاله و زباله تخلیه برای مخصوصی محلهای است مکلف شهرداری – 0 تبصره

 .برساند عموم باطالع آگهی انتشار ضمنو تعیین آنها نظائر و فاضالبها رسوبی مواد

 

 به الهزب تبدیل کارخانجات تأسیس محل و شود تعیین شهر محدوده از خارج باید زباله تخلیه محلهای

 .بود خواهد شهرداری تشخیص به کود

 رفط از شده ینتعی محلهای در فقط را آنها مکلفند موتوری یا و کندرو از اعم نقلیه وسایل رانندگان

 .نمایند خالی شهرداری

 .شودمی تعیین عمومی کیفر قانون 1۳0 ماده طبق متخلفین مجازات

 بمرتک بار سه یکسال ظرف اگر و قید متخلف رانندگی گواهینامه در بار هر مراتب تخلف صورت در

 و ودشمی ضبط یکسال برای او گواهینامه و محکوم خالفی مجازات بحداکثر سوم بار شود تخلف همان

 .بود خواهد ممنوع رانندگی از مدت همان در

 (13۱1/۱/1۳ مصوب الحاقی. )شد خواهد رسیدگی بخش دادگاه در مزبور تخلفات به
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 حق . نقلیه وسائل کرایه. آب. برق. پوشاک. خواربار قبیل از عموم احتیاج مورد اجناس نرخ تعیین -3

 تعقیب و باشد گذارینرخ محتاج عمومی احتیاجات لحاظ زا شهرداری بنظر آنچه و کارمزد و الزحمه

 و وارخ فراوانی و ارزانی برای الزم تدابیر اتخاذ و اجناس روی بر قیمت برگه نصب در نظارت و متخلفین

 .آنها نمودن معدوم و فاسد اجناس فروش و عرضه و تولید از جلوگیری و عمومی بار

 

 و مردم و کسبه طرف از بهداشتی مقررات اجرای و حومه و شهر ساکنین بهداشت امور در مراقبت -0

 تشریک و بهداشتی قواعد با عمومی اماکن و فروشگاهها و هامغازه و دکاکین وضع تطبیق در نظارت

 . بهداشتی هایسازمان با مساعی

 

 و آوری جمع و کار اردوی های بسازمان آنها اعزام و متکدیان آوری جمع و گدائی از جلوگیری -۱

 راهی سر اطفال نگاهداری

 

 یتعاون و بهداشتی و فرهنگی مؤسسات تأسیس و اجباری تعلیمات قانون ۸ ماده 1 تبصره اجرای – 0

 و انتیمارست و شیرخوارگاه و بیمارستان و درمانگاه و پرورشگاهو نوانخانه و مادران حمایت بنگاه مانند

 اعتباراتحدود در آن امثال و کودکان باغ و انکودکست و بیسوادی با مبارزه های کالس و کتابخانه

 هنگیآ پیش و بدنی تربیت انجمن به مالی مساعدت و مؤسسات قبیل این به کمک همچنین و مصوب

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )کار اردویو مدرسه و خانه انجمنهای به کمک و

 انجمن تصویب با زندان و فرهنگی ایهخانه و هاموزه مورد در همچنین و موارد قبیل این در شهرداری

( منظورب) بینظور معین شرایط با یا و رایگان به مالکیتحفظ با بخود متعلق ابنیه و اراضی از شهر

 .گذاشت خواهد مربوط مؤسسات اختیار به استفاده و ساختمان

 

 30ر3ر1۸ بمصو شهرداریها درآمد از فرهنگ سهمیه مصرف در نظارت قانون ۱ ماده تبصره – 1 تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )است باقی خود قوت به

 مصوب الحاقی. )است باقی خود قوت به کشور کل 1333 سال بودجه قانون ۱3 تبصره – 1 تبصره

130۱/11/1۳) 
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 دعاوی از دفاع و اشخاص بر دعوی اقامه و شهر منقول غیر و منقول دارائی کردن اداره و حفظ -۳

 . شهرداری علیه اشخاص

 پیشنهاد تنظیم و شهرداری بودجه تاریخ و بودجه اصالح و بودجه متمم و بودجه تنظیم و برآورد –۸

 در یساختمان برنامه و مصوب بودجه از یکنسخه شهر انجمن تصویب از پس آن اجراء و ساختمانی برنامه

 .شودمی ارسال کشور بوزارت بخشدار یا فرماندار بوسیله شهرستانها

 استجاره و اجاره و مقاطعه و غیرمنقول و منقول اموال فروش و خرید از اعم شهرداری مالتمعا انجام -3

 شده یبینپیش شهرداریها مالی نامهآیین مقررات و صرفه و صالح رعایت با شهر انجمن تصویب از پس

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )قانون این در

 

 در و نمیکند تجاوز ریال هزار پانصد از که معامالتی برای اول درجه شهرداریهای و تهران در -1 تبصره

 است کافی شهر انجمن ناظر موافقت ریال هزاریکصد تا معامالت در شهرداریها سایر

 

 هزار هفتصد از تهران در معامله مبلغ چنانچه مقاطعه و فروش و بخرید مربوط معامالت در -1 تبصره

 متجاوز ریال هزار پنجاه از شهرداریها سایر در و ریال زاره دویست از اول درجه شهرداریهای در و ریال

 .است الزامی مزایده و بمناقصه مربوط دولتی معامالتی نامه آئین مقررات رعایت باشد

 

 .دهد انجام امانی بطور بداند مقتضی شهر انجمن که را کارهائی میتواند شهرداری -3 تبصره

 

 انجمن تصویب با شهر های نشان و مدالها دادن همچنین و هرش بنام هدایا و اعانات قبول و اهداء -14

 .شهر

 مقیاسها و اوزان صحت در مراقبت و نظارت -11

 متوفیات و موالید و شهر امور به مربوط آمار تهیه –11

 آنها امور انتظام در مراقبت و اموات حمل وسائل تهیه و گورستان و غسالخانه ایجاد –13
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 و بناها از خطر رفع همچنین و حریق و سیل خطر از شهر حفظ برای الزم اقدام و مؤثر تدابیر اتخاذ  -10

 و عمومی داالنهای و عمومی اماکن و هاکوچه و عمومیمعابر در واقع خطرناک و شکسته دیوارهای

 رد اشیاء نوعهر گذاشتن از جلوگیری و معابر در واقع هایچاله و چاهها پوشاندن و کردن پر و خصوصی

 و است عابرین برای خطر موجب آنها افتادن که عمومی معابر به مجاور و مشرف ایوانهای و نهابالک

 یاصالح. )باشد شهرها ساکنین خسارت و زحمت باعث که ساختمانهادودکشهای و ناودانها از جلوگیری

 (130۱/11/1۳ مصوب

 

 فوق ماده در مندرج حمتهایمزا رفع و غیره و بناها از خطر رفع به مربوط موارد کلیه در – تبصره

 بالغا منصوب ادوات صاحبان یا اماکن صاحبانیا مالکین به خود فنی مأمور نظر کسب از پس شهرداری

 گذاشته اجرا موقع به معین مهلت در شهرداری دستور اگر و نمایدمی صادر متناسبی دارمهلت

 مصروف هزینه و نمود خواهد مزاحمت یا رخط رفع به اقدام خود مأمورین مراقبت با راساً شهردارینشود،

 عمومی اماکن کلیه شامل فوق مقررات. کرد خواهددریافت طرف از خسارت پانزده صدی اضافه به را

 و پاساژها – رستورانها کافه – هاخانهقهوه – دکاکین – هامهمانخانه – هاگرمابه – سینماها مانند

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )باشدمی نیز است عمومی مراجعه آمد و رفت محل که آنامثال

 

 و بهداری بوزارت بیماریها اینگونه اعالم و حیوانی و انسانی ساریه امراض شیوع از جلوگیری –1۱

 تالءمب بیماران نگاهداشتن دور و آنها بروز هنگام مجاور هایشهرداری و دامپزشگی و بهداشتی مؤسسات

 اچر از ممانعت و ولگرد و مضر و مریض حیوانات دفع و بالصاحب ناتحیوا آوریجمع و ساریه امراض به

 حشرات اتالف و دفع و شهر در احشام و چارپایان گردش و

 رانو پیشه و اصناف صحیح امور در مراقبت و شهر انجمن به آن پیشنهاد و صنفی مقررات تهیه –10

 مربوطه تشریفات رعایت با آن اجرای و اصالح و حومه و شهر حدود نقشه تهیه -1۳

 مایحتاج سایر و بار تره و میوه و ارزاق فروش و خرید برای عمومی های میدان تعیین و ایجاد –1۸

 نقلیه وسائط توقف مخصوص محلهای تعیین و عمومی

 نان و گوشت ارزانی و مرغوبیت و فراوانی برای الزم هاینامهآئین و مقررات اجراء و تنظیم -13
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 یا نساکنی برای مزاحمت بروز موجب انحاء از نحوی به که اماکن کلیه تأسیس و یجادا از جلوگیری -14

 – کارگاهها – هاکارخانه تأسیس از است مکلف شهرداری.شهرهاست در بهداشت اصول مخالف

 اصطبلو سازندمی محترقه مواد که مراکزی از همچنین و دکانها و تعمیرگاهها و عمومی گاراژهای

 دکن صدا و سر و مزاحمت ایجاد که هاییکسب و مشاغل تمام کلی طور به و دامداری مراکز و چهارپایان

 گچ و رآج هایکوره تخریب در و کند جلوگیری نماید جانوران و حشراتتجمع یا و عفونت یا دود تولید یا

 در راقبتم و نظارت یا ونماید اقدام است بهداشت مخالف که عمومی هایگرمابه خزینه و پزیآهک و

 شدن آلوده از کندمی ایجاد دود آنها کردن کار که نقلیه وسائط و هاکارخانه و اماکن دودکشهای وضع

 اشدب آمده وجود به قانون این تصویب از قبل فوق مذکور تأسیسات هرگاه ونماید جلوگیری شهر هوای

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )هدد انتقال شهر از خارج به را آنها شود الزم اگر و کند تعطیل را آنها

 

 ادند ضمن را مراتب است مکلف شهر از خارج به انتقال و تخریب و تعطیل مورد در شهرداری – تبصره

 ظرف باید باشد معترض شهرداری نظر به ملک صاحباگر و نماید ابالغ آنها صاحبان به مناسبی مهلت

 لیمتس شدخواهند انتخاب شهر انجمن طرف از که نفر سه از مرکب کمیسیونی به را خود اعتراض روز ده

 .است االجراالزم و قطعی کمیسیون رأی کند

 در یا و نکرده اعتراض موقع در ملک صاحب یا و باشد شهرداری نظر تایید بر مبنی کمیسیون رأی هرگاه

 مصوب الحاقی. )نمود خواهد اقدام راساً خود مأمورین وسیلهبه شهرداری نکند اقدام شخصاً مقرر مهلت

130۱/11/1۳) 

 

.  کشتارگاه.  گرمابه.  مستراح.  شورخانه رخت قبیل از نیاز مورد های ساختمان و بناها احداث -11

 و مجالس برگذاری مخصوص محلهای و طاالرها تعیین و احداث و کودکان باغ.  میدان ـ گورستان

 رنظائ و شهر ساکنیین بضاعت بی اشخاص جهت قیمت ارزان هایخانه هایساختمان و ترحیم مراسم

 مالی مقدورات حدود در آن

 

 که ترتیبی و بتعداد باید مینمایند کسب محل یا مستغالت های بساختمان مبادرت که مالکینی -1 تبصره

 مراجعین و ساکنین احتیاج رفع برای کافی مستراح میکند تعیین ساختمانی پروانه و نقشه در شهرداری

 ایندنم احداث شهرداری نظر طبق نقلیه وسائط برای مناسب پارکینگ باید همچنین و بسازند محل
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 تمانساخ اسلوب و طرز در نظارت و شهر باستانی آثار و ابنیه حفظ در فرهنگ با مساعی تشریک –11

 سازینما مصالح تعیین و معابر عرض با بناها ارتفاع تناسب و ها ساختمان طبقات تعیین و شهر های

 رد شده تعیین مشخصات مخالف و پروانه بدون های ساختمان از جلوگیری و ختمانیسا پروانه ضمن

 ونیمسک مناطق و شهر مختلف های قسمت تخصیص و آن تخریب و شهرداری نقشه و ساختمان پروانه

 اینکار برای الزم نظامات و نامه آئین تدوین و غیره و صنعتی و تجارتی و

 . ها گرمابه پاکیزگی در مراقبت و ها کارخانه در بهداشت شرایط مراعات در اهتمام -13

 .شودمی شهر در که هائی ساختمان کلیه برای پروانه صدور -10

 

 در ذکورم نقشه ضوابط طبق است مکلف شده تهیه شهر جامع نقشه که شهرهائی در شهرداری – تبصره

 پروانه مندرجات خالف بر هصورتیک در. کند قید را ساختمان از استفاده نوع ساختمانی هایپروانه

 یونکمیسدر را مورد شهرداری شود دائر تجارت یا و پیشه یا کسب محل تجاری غیر منطقه در ساختمانی

 یا مالک تخلف احراز صورت در کمیسیون و مینماید مطرح قانون این 144 ماده یک تبصره در مقرر

 یا و شهپی یا کسب محل تعطیل مورد در ایدنم تجاوز ماه دواز نباید که مناسب مهلت تعیین با مستأجر

 .میکند تصمیم اتخاذ یکماه مدت ظرف تجارت

 رایب تعطیل از پس مزبور محل از عالماً که کسی و شودمی اجرا شهرداری مأمورین وسیله تصمیم این

 زارنجهپ از نقدی جزای و سال دو تا ششماه از ایجنحه حبس به کند استفاده تجارت یا و پیشه و کسب

 .شودمی تعطیل مجدداً  نیز کسب محل و شد خواهد محکوم ریال هزار ده تا ریال یک و

 دفتر و مجله و روزنامه دفتر و طالق و ازدواج و رسمی اسناد دفتر و مطب و وکالت دفتر کردن دائر

 (13۱1/۱/1۳ مصوب الحاقی. )شودنمی محسوب تجاری استفاده قانون این نظر از مالک وسیله مهندسی

 

 و انهار و عمومی هایکوچه و معابر روهایپیاده و روهاسواره کردن آسفالت و خیابانها ساختن – 1۱

 مصوب اصالحی. )محل هر شهرداری هزینه بهآن امثال و آسفالت سنگ، از طرفین جدولهای

130۱/11/1۳) 
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 ینتعی و آن میزان و عنو تغییر همچنین و عوارض الغاء یا برقراری برای شهر انجمن به پیشنهاد -10

 رد یا زودتر را خود عوارض که حساب خوش مؤدیان برای پاداش تخصیص و مستنکفین برای جریمه

 .میپردازند مقرر موقع

 

 .شد خواهد معمول عوارض اصل از کردن کسر طریق از عوارض مؤدیان برای مقرر پاداش –1 تبصره

 

 و عوارض هرگونه پرداخت از شودمی حمل معینی مقصد برای که شهرها از عبوری کاالهای -1 تبصره

 .باشدمی معاف راه عرض هایشهرداری

 

 پس و تنظیم شهرداری طرف از مستنکفین از شهرداری عوارض وصول اجرائی های نامهآئین -3تبصره

 . شودمی گذارده اجراء بموقع دادگستری و کشور وزارتین تصویب از

 

 نصب و اماکن گذاری شماره و آنها نام لوحه نصب و معابر گذاری نام برای خاصی مقررات وضع – 1۳

 در که اقداماتی گونه هر و مجاز غیر محلهای از هاآگهی کردنمحو و برداشتن و اعالنات الصاق تابلوی

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )باشند مؤثر شهر زیبائی و نظافت حفظ

 کسب لمح برای مکلفند وران پیشه و اصناف کلیه ورانپیشه و اصناف برای کسب پروانه صدور – 1۸

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )دارند دریافت کسب پروانه محل شهرداری از خود

 

 اقدام خود مأمورین وسیله به و راساً پروانه فاقد کسب محل تعطیل به نسبت تواندمی شهرداری – تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )نماید

 

 تأسیسات سایر و برق و آب توزیع و تهیه تعهد حق شهر مصوب حدود از خارج اریشهرد – ۱0 ماده

 .ندارد را شهرداری
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 برای اعالم از پس رسیده انجمن بتصویب و دارد عمومی جنبه که شهرداری مقررات اجرای – ۱۳ ماده

 راجع هرش جمنبان مربوط وظایف و قوانین حدود در تصمیمیاگر و است الرعایهالزم شهر ساکنین کلیه

 متخذه متصمی به آنهاصورتیکه در ابالغ از پس باشد شده اتخاذ معینی مؤسسات یا اشخاص یا بشخص

 والیتی منانج نبودن صورت در و والیتی بانجمن ثانی در و شهر بانجمن ابتدا میتوانند نباشند تسلیم

 انجام زا قبل چنانچه و شودمی ابالغ کشور وزارت یا والیتی انجمن نظر و نمایندشکایت کشور بوزارت

 و هنداشت ضرورت که شود محققرسیدگی از پس و باشد شده شهرداری طرف از اقدامی فوق تشریفات

 توزار تصمیم چنانچه. کند جبران را اقدام آن از ناشیه خسارت باید شهرداری باشد خسارتی متضمن

 .نماید مراجعه عمومی ادگاههایبد میتواند متضرر شود اتخاذ معترضین یا معترضبضرر کشور

 

 مالی و استخدامی مقررات – هفتم فصل

  استخدامی مقررات – الف

 

 ایمهناآئین طبق بر آن به وابسته مؤسسات و شهرداریها کارکنان کلیه استخدامی مقررات – ۱۸ ماده

 و تدوین کشور کل 1303 سال اصالحیبودجه قانون 3۸ تبصره باستناد کشور وزارت که بود خواهد

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )میرساند وزیران هیئت بتصویب

 

 را خود بازنشستگی کسور و باشد شده انتخاب رسمی مستخدمین بین از شهردار که صورتی در -۱3 ماده

 همچنین شد خواهد محسوب او خدمت سابقه جزء شهرداریدر خدمت مدت بپردازد تقاعد صندوق به

 ار خود تقاعدکسور که صورتی در هستند خدمت مشغول شهرداری در که شهرداری مستخدمین سایر

 نامهینآی همچنین و کشوری استخدامی قوانین مشمول بپردازند بازنشستگی قوانین مقررات مطابق

 .بود خواهند جزء خدمتگزارانو دولتی مستخدمین اداری محاکمات

 

 روب و رفت مأمورین قبیل از نیستند شوریک استخدام مقررات مشمول که شهرداری کارکنان – تبصره

 .شد خواهند مندبهره اجتماعی هایبیمهقانون مزایای از آنها امثال و نشانیآتش و
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 از که صورتی در ندارند رسمی خدمت سابقه که شهرداری اعضاء و شهرداریها به نسبت –04 ماده

 .داشت نخواهند هدیتع گونه هیچ شهرداریو کشور وزارت شوند معاف شهرداری خدمت

 

 شانینآتش فنی متخصصین و ماماها و داروسازان و پزشکیاران و دندانپزشکان و پزشکان به –01 ماده

 به دولت بودجه از که مزایایی و حقوق معادل تا حقوقیتوانمی نمایندمی خدمت شهرداریها در که

 پرداختشهر انجمن موافقت و اریشهرد پیشنهاد با شودمی داده محل همان در آنان نظیر کارمندان

 .نمود

 

 و شهرداریها کارکنان آموزش و شهرداریها امور در همآهنگی ایجاد و راهنمائی بمنظور – 01 ماده

 است شده گذاشته کشور وزارت بعهده قانوناین طبق که وظائفی اجرای حسن در نظارت همچنین

 .شودمی تأسیس و بینیپیش کشور وزارت در متناسبی سازمان

 

 لتحصی کارشناسان و مهندسین همواره و تکمیل نظر هر از را خود تشکیالت است موظف سازمان این

 اختیار در باشند تخصصی و علمی مدارک دارای که را شهرداریها نیاز مورد مختلف هایرشته در کرده

 و رهاشه ساختمانی و شهری اصالحات مهم هایبرنامه تهیه و شهرداریها بازرسی بمنظور تا باشد داشته

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )گیرد قرار استفاده مورد شهرداریها سازمان مدیریت و بهبود

 

 شهرداریهای اداری و فنی احتیاجات رفع بمنظور است مکلف ماده این در مذکور سازمان – 1 تبصره

 کیلتش احتیاج مورد انکارشناس و مهندسین از متشکل شهرداری فنی دفاتر استان هر مرکز در کشور

 (13۱0/۳/13 مصوب اصالحی) . دهد

 

 های دستگاه یا و متخصص افراد خدمات از خاصی قراردادهای انعقاد با میتواند کشور وزارت – 1 تبصره

 هایبرنامه در که آنچه معادل مناسبی الزحمهحق و نموده استفاده خارجی یا داخلی از اعم مشاور مهندس
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 الحاقی. )بپردازد شودمی پرداخت مشابه کارهای برای مؤسسات یا افراد قبیل این به دولت عمرانی

 (130۱/11/1۳ مصوب

 

 که صورتی در01 ماده در مندرج وظایف ایفای برای است مجاز شهرداریها امور کل اداره –03 ماده

 هندسینم کافی دادتع نباشد میسر دولتی هایبنگاه و هاوزارتخانهسایر از ذیصالحیت مهندسین انتقال

 در مذکور) وصولی٪1 محل از شهرداریها و مرکزی اداره برای باشند علمی مدارک دارای که تحصیلکرده

 .کند استخدام قراردادی کارمند عنوان به محل شهرداری بودجه در منظور اعتبار یا و( ۸1 ماده

 

 مأمورین به توانندمی شهر انجمن بتصوی با شهرداریها و مرکز در شهرداریها امور کل اداره –00 ماده

 ندسینیمه کمک به همچنین و باشد باالتر یا لیسانس آنهاتحصیالت ارزش که قراردادی و دارپایه فنی

 کل ادارهرد فنی کار به اشتغال شرط به باشند داشته مربوطه رشته در فنی کار سابقه سال ده حداقل که

 هب نمایند پرداخت آنها حقوق میزان تا حداکثر ویژه العادهوقف کشور شهرداریهای یا و شهرداریها امور

 اهدنخو داده آن امثال و کار اضافه العادهفوق قبیل از دیگریمزایای مزبور مهندسینکمک و مهندسین

 .شد

 

 وقحق به فقط مزایا نامهآیین مطابق غیره و مرکز از خارج اشتغال و هوا و آب بدی العادهفوق – تبصره

 .گرفت خواهد تعلق

 

 مالی مقررات – ب

 

 .باشدمی اجرا قابل شهر انجمن تصویب از پس که ایستبودجه دارای شهرداری هر – 0۱ ماده
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 ماه اسفند آخر در و شروع ماه فروردین اول از که است شمسی یکسال شهرداری مالی سال – 00 ماده

 .یابدمی خاتمه

 

 ایدنم پیشنهاد بانجمن را خود سالیانه بودجه ماه دی آخر روز تا منتهی است مکلف شهرداری – 0۳ ماده

 فموظ شهرداری همچنین و کند تصویب و رسیدگی را آنسال هر ماه اسفند از قبل باید نیز انجمن و

 خرداد آخر ات بایدنیز انجمن و تسلیم بانجمن بعد سال ماه اردیبهشت آخر تا را سال هر بودجه تفریغ است

 .نماید تصویب و یرسیدگ آنرا ماه

 

 تصویب از بعد روز 1۱ تا حداکثر را بودجه تفریغ و بودجه از اینسخه است مکلف شهرداری – تبصره

 .داردارسال کشور بوزارت فرماندار بوسیله

 

 مستمر درآمدهای محل از که زیر موارد استثنای به شهرداری اعتبارات تخصیص و ودجه – 0۸ ماده

 .دش خواهد پرداخت شهرداری

 

 .بهداری سهم درصد ده  -1

 

 .پرورش و آموزش سهم درصد سه -1

 

 واهدخ مصرف به بیسوادی با پیکار ملی کمیته طریق از که بیسوادی با مبارزه برای درصد چهار -3

 .رسید

 

 .پیشاهنگی و بدنی تربیت امور برای درصد سه -0
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 شهرها تمام در عمومی ابخانهکت تأسیس قانون موضوع عمومی کتابخانه سهم درصد نیم و یک -۱

 .1300 ماه دی مصوب

 که تکالیفی سایر و خیریه امور نظامی غیر دفاع امور و شهرداری اداری و سازمانی هایهزینه تأمین برای

 و اتاحتیاج به توجه با که بود خواهد تقسیماتی اساس براست محول شهرداریها عهده به قانون موجب به

 باراتاعت میزانصورت هر در و باشد رسیده شهر انجمن تصویب و شهرداری دپیشنها به محل مقتضیات

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )باشد کمتر ساالنه بودجه درصد چهل از نباید عمرانی

 

 شهرداری همان حوزه در منحصراً باید رسدمی شهر انجمن تصویب به که اعتباراتی مصرف – 1 تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی) .باشد شهر انجمن نظارت با و

 

 در و بهداری انجمن باشندمی درمانی تأسیسات دارای خیریه مؤسسات که شهرهایی در – 1 تبصره

 درصد ده درمانی هایهزینه محل از تواندمی بهداریوزارت موافقت با شهر انجمن آن نبودن صورت

 وبمص اصالحی. )بگذارد مزبور مؤسسات راختیا در متناسبی مبلغ ماده این 1 بند در مذکور بهداری سهم

130۱/11/1۳) 

 

 یک از آنها از یک هر شهرداری درآمد که شهرهایی انجمن قانون این تصویب تاریخ از – 3 تبصره

 نظارت قانون طبق و کنند وضع خاصی عوارضدبستان ساختمان برای موظفند باالست به ریال میلیون

 بر ناظر کمیسیون توسط 1330 خرداد مصوب ریهاشهردا درآمد از فرهنگ سهمیه مصرف در

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )برسانند مصرف به فرهنگسهم

 

 آن در وظیفه انجام حین در که را کسانی و خدمت منتظرین حقوق مکلفند شهرداریها – 03 ماده

 پرداخت و تأمین (0۸ ماده از ۱ بند موضوع) پرسنلی اعتبار ضمن شوندمی تبرئه بعد و معلق شهرداری

 1330 شهرداری قانون به جدید مواد الحاق و مواد از ایپاره اصالح قانون موجب به شده حذف. )نمایند

 (130۱/11/1۳ مصوب
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 :شودمی تعیین ذیل ترتیب به شهرداران حقوق – ۳4 ماده

 .ماهیانه ریال هزار بیست تهران شهردار -1

 سایر نبوده بیشتر ریال هزار ده دوم درجه و ریال هزار پانزده هماهیان حداکثر اول درجه شهرداران حقوق

 .بود نخواهد ریال هزار سه از کمتر درجات

 :شوندمی تعیین ذیل ترتیب به و بود خواهد آنها درآمد نسبت به شهرداریها درجات

 هد از بیش که شهرداریهای و یک درجه دارند عایدی ریال میلیون بیست از بیش که هاییشهرداری

 3 درجه دارند عایدی ریال میلیون ده از کمترکه شهرداریهایی و 1 درجه دارند عایدی ریال میلیون

 شهر انجمن موافقت و عایدی تناسب به شهردارها این حقوق صورت این در و شده محسوب

 .شودمیتعیین

 

 کمتر ریال هزار هس از و بیشتر ریال هزار بیست از ماهیانه شهردار حقوق صورت هر در – 1 تبصره

 .بود نخواهد

 

 او قانونی مزایای و رتبه حقوق و شود منصوب شهردار سمت به دارپایه رسمی کارمند چنانچه – 1 تبصره

 او قانونی مزایای و حقوق مقطوع حقوق جای به تواندمی شهرداریباشد کمتر ماده این در مندرج مبلغ از

 .نماید پرداخت را

 

 و درآمد از جامعی صورت بعد ماه پانزدهم تا منتهی یکبار ماه شش هر است لفمک شهرداری – ۳1 ماده

 ارتبوز را آن از نسخه سه و منتشر عموم اطالع برای رسیده شهرانجمن بتصویب که را شهرداری هزینه

 قبیل از شده انجام عملیاتکلیه آمار یکدفعه ماه 0 هر است مکلف شهردار چنین هم و نماید ارسال کشور

 رمنتش عموم اطالع برای آنرا امثال و بهداشتی و اجتماعی امور سایر و عمارات ساختمان و سازییابانخ

 .بفرستد کشور بوزارت آنرا ازاینسخه و نموده
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 یا شهرداری یا شهر انجمن شود الزم شهرداریها حساب به رسیدگی برای که صورتی در – ۳1 ماده

 حسابدار یا بازرس اعزام درخواست شهرداری هزینه بهکشور وزارت از تواندمی بخشداری یا فرمانداری

 قانون به جدید مواد الحاق و مواد از ایپاره اصالح قانون موجب به شده حذف. )بنماید متخصص

 (130۱/11/1۳ مصوب 1330 شهرداری

 

 که نقاطی در و رسید خواهد شهر همان بمصرف منحصراً شهرداری هر درآمد و عوارض کلیه – ۳3 ماده

 هر درآمد بنسبت هزینه تقسیم شودمی تشکیل شهرداری یکجمعاً قانون این 1 ماده 1 تبصره بموجب

 .باشدمی محلها از یک

 

 امثال و بها آب و شهرداری عوارض وصول اجرائی نامهآئین شهر انجمن تصویب با شهرداری – ۳0 ماده

 (130۱/11/1۳ مصوب اصالحی. )نمایدمی تنظیم و تدوین آنرا

 

 بعوارض نسبت حساب مفاصاً کتباً شهرداری از معامله انجام از قبل مکلفند رسمی اسناد دفاتر – تبصره

 دفتر نامه وصول از پس روز ده مدت ظرف است موظف شهرداری و شوند خواستار معامله مورد ملک

 .دارد اعالم خانه بدفتر را مالک بدهی میزان یا ارسال را حساب مفاصاً رسمی اسناد خانه

 ایدنم پرداخت ببانک معامله انجام امکان برای را شهرداری طرف از شده تعیین عوارض است ملزم مالک

 ندوقص در را شهرداری طرف از شده تعیین مبلغ باشد داشته اعتراض شهرداری تشخیص به مالک اگر و

  .شد خواهدانجام عاملهم و تلقی حساب مفاصاً منزله به ثبت رسید و گذاشت خواهد بودیعه ثبت

 را عاملهم مورد ملک و عوارض کنندگانتودیع کامل مشخصات قید با صورتی است مکلف ثبت صندوق

 فعر کمیسیون رأی به مستند شهرداری اعالم بمحض ودارد ارسال بشهرداری تودیع از بعد بالفاصله

 کیکاًتفمؤدی هر بنام را شده ودیعت مبلغ اعتراض از مالک کتبی انصراف یا و توافق مراجع یا اختالف

 را کمال اعتراض توافق مراجع یا اختالف رفع کمیسیون هرگاه و کند پرداخت شهرداری بانکی بحساب

 بمالک ردمو حسب بر را شده تودیع وجه از قسمتی یا تمام ثبت صندوق بدهد تشخیص وارد بعضاً یا کالً

 .میدارد مسترد
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 مأمور بنام شهرداری طرف از که مخصوصی مأمورین بوسیله داریشهر درآمد و عوارض – ۳۱ ماده

 افیک تضمین مالی امور مقررات طبق بر باید وصول مأمورینو شد خواهد دریافت شودمی تعیین وصول

 .بسپارند

 

 لوماتمع و خدمت سوابق به توجه با شهر انجمن تصویب با تحصیلداران به تواندمی شهرداری– ۳0 ماده

 دهالعافوق و حقوق جمع که این بر مشروط نماید پرداخت ماهیانهویژه العادهفوق عنوان به مبلغی آنها

 .ننماید تجاوز ماه در ریال هزار 3 از مزبور

 

 .شد نخواهد پرداخت دیگری مزایای و کار اضافه العادهفوق وجه هیچ به مزبور مأمورین به – تبصره

 

 شده ارائه خدمات بهای و عوارض مورد در شهرداری و مؤدی بین اختالف گونه هر رفع – ۳۳ ماده

 ستریدادگ و کشور وزارت نمایندگان از مرکب بکمیسیونی آن به وابسته های سازمان و شهرداری توسط

 نای تصمیم طبق هائیکهبدهی است قطعی مزبور کمیسیون تصمیم و شودمی ارجاعشهر انجمن و

 اجرای باشدمی وصول قابل ثبت ادارهبوسیله االجرا زمال اسناد مقررات طبق شود تشخیص کمیسیون

 بادرتم شهرداری طلب وصول و اجرائیه صدور به مزبور کمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت

 تعیین ادگسترید بنمایندگی را یکنفر شهرستان دادگستری رئیس نباشد قضائی سازمان نقاطیکهدر نماید

. آمد خواهد بعمل شهرستان شورای طرف از انجمن نماینده تخابان شهر انجمن غیاب در و مینماید

 (1331/3/11 مصوب اصالحی)

 

 عوارض همچنین و وصول دارائی بوسیله شودمی اخذ دولتی مالیاتهای با توأم که عوارضی – ۳۸ ماده

 مؤسسات انهم بوسیله میدارد مقرر شهرداری که بترتیبی بپردازندمؤسسات و ها شرکت باید کاالهائیکه

 رد و متمرکز بانک در بانکوجود صورت در باید شودمی آوریجمع که وجوهی کلیه و میگردد دریافت

 شهرداری صندوق در انجمن نظارت با شهرداری بآن نزدیک محل در یا شهر در بانک نبودن صورت

  .شود متمرکز

 



 

ه | 38 ح ف ص  

www.Dadkhahan.com 

 

 اوری دادخواهان عدالتموسسه حقوقی و د – شهرداریقانون  

 صندوق یا بانک به که را داریشهر درآمد صورت یکبار روز 1۱ هر است موظف دارائی اداره – 1 تبصره

 .داردارسال شهرداری به کرده تودیع شهرداری

 

 نگهداری مخصوصی حساب در باید شودمی داده بشهرداری امانت یا سپرده بنام که وجوهی – 1 تبصره

 .نماید تصرفی و دخل امانات یا و سپرده وجوه در نداردحق عنوان بهیچ شهرداری و شود

 وجوه میتواند شهرداری ذینفع مطالبه عدم صورت در مطالبه استحقاق تاریخ از سال ده از پس ولی

 .نماید منظور خود عمومی بدرآمد را نشده مطالبه

 در تا دنمای منظور هاسپرده قبیل این پرداخت برای خود بودجه در متناسبی اعتبار سال هر باید شهرداری

 نای گاه هر. شود پرداخت مزبور اعتبار از استحقاق احراز و او قانونی مقام قائم یا ذینفع مراجعه صورت

 وبمص اصالحی. )بپردازد خود جاری درآمد از را وجوه قبیل این است مکلف شهرداری نباشد کافی اعتبار

13۱1/3/۳) 

 

 نامهآئین مقررات رعایت با و مثبت اسناد با مصوب بودجه حدود در شهرداری پرداختهای کلیه – ۳3 ماده

 یا ودب خواهند ذیحساب که شهرداری و حسابداری رئیس امضائ به باید اسناد این آمد خواهد عملب مالی

 .برسد باشد انجمن قبول مورد آنانکه مقام قائم

 شهر انجمن به را شهرداری قبل ماه هزینه و درآمد حساب ماه هر پانزدهم تا منتهی است موظف شهردار

 شود کیلتش باید قانون این مقررات طبق و نشده تشکیل اریشهرد تاکنون نقاطیکه در. کند تسلیم

 تشکیلاز پس و پرداخت وام بطور قانون این ۸1 ماده موضوع وجوه از شهر انجمن انتخابات هزینه

 مصوب اصالحی. )شد خواهد مسترد و منظور شهرداری بودجه در دیون جزء مزبور وام شهرداری

130۱/11/1۳) 

 

 و سیدر خواهد بمصرف بنگاه هر مدیره هیئت نظر زیر خیریه بنگاههای برای مصوب اعتبارات – تبصره

  .داد خواهد انجام را محوله وظایف انجمن نظارتبا بازرگانی مقررات طبق مدیره هیئت
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 بامور کمک برای را خود سالیانه وصولیمستمر درآمد کلیه از درصد ۱ مکلفند شهرداریها – ۸4 ماده

 را عمل برنامه و داده اختصاص( اجباری تعلیمات قانون ۸ ماده 1 تبصره عموضو) شهر فرهنگی

 لمح فرهنگ و بهداری ادارات فنی های راهنمائی از استفاده با و شهر انجمن تصویب و تشخیصطبق

 .گذارند اجرا موقع به

 

 هبوسیل صمخصو برنامه طبق را آن از قسمتی یا و مذکور عواید تمام میتواند شهر انجمن – 1 تبصره

 .برساندبمصرف محل فرهنگ و بهداری ادارات

 

 محل بهداری و پرورش و آموزش امور به نسبت مقررات و قوانین رعایت با شهر هر انجمن – 1 تبصره

 را خود نظریات و نمود خواهد کوشش آنها رفع در کردند مشاهده نقائصی هرگاه و داشت خواهد نظارت

 هایوزارتخانه و داشت خواهد ارسال پرورش و آموزش و بهداری هایتخانهبوزار امور این جریان درباره

 بمصو اصالحی. )نمایند اقدام آن به نسبت و داده قرار توجه مورد را پیشنهادها آن که مکلفند مذکور

130۱/11/1۳) 

 

 امور انجام برای را خود سالیانه مستمر و جاری عواید از درصد نیم مکلفند شهرداریها – ۸1 ماده

 .استشده حذف 130۱/11/1۳ اصالحی قانون 113 ماده طبق.دهند اختصاص شهر سرشماری

 

 تأمین برای موظفند باشد متجاوز ریال میلیون یک از آنها ساالنه درآمد که شهرداریهایی – ۸1 ماده

 ماه، هر را خود جاری مستمر درآمد از درصد دو معادل کشورشهرداریهای اتحادیه هایهزینه اعتبار

 (13۱0/۳/13 مصوب اصالحی. )نمایند پرداخت مذکور اتحادیه به مستقیماً

 

 نماید تجاوز ریال میلیون هزار یک از آنها ساالنه مستمر درآمد که شهرداریهایی پرداختی – 1 تبصره

 .نماید تجاوز نباید ٪1 ازحال هر به ولی شودمی تعیین دولت توسط هرساله
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 رمدی توسط اتحادیه مدیره هیأت نظر کسب با کشور، شهرداریهای اتحادیه ساالنه بودجه – 1 تبصره

 .بود خواهد اجراء قابل کشور وزارت تأیید و شهرداریهااتحادیه شورای تصویب از پس و تنظیم عامل

 

 دنباشن کشور شهرداریهای اتحادیه خدمت در مستقیماً که اشخاصی به مذکور درآمد محل از – 3 تبصره

 دریافت مزایا و حقوق شهرداریها یا و دولت صندوقاز یا و ندهند انجام آن برای معینی خدمتی یا و

 از قانونطبق وجه پرداخت که مواردی در مگر بود نخواهد پرداخت قابل وجهی عنوان هیچ به دارندمی

 (13۱0/۳/13 مصوب اصالحی. )باشد شده تجویز محل یک از بیش

 

 از شهرداریها حسابداری و مالی امور نمودن اداره برای است مکلف ریهاشهردا امور کل اداره – ۸3 ماده

 هک اشخاصی به شهرداریها یا و هاوزارتخانه سایر یا کشوروزارت خدمت منتظر یا شاغل کارمندان بین

 به هک شهرداریهاییبه عنداللزوم که بدهد عملی و علمی الزمه تعلیمات باشند داشته را کار این استعداد

 رد خود حسابداری و مالی امور اداره برای مکلفند نیز شهرداریها. شوند اعزام باشند نیازمند بدارحسا

 اصالحی قانون 113 ماده طبق. نمایند استفاده اشخاص این وجوداول درجه در احتیاج صورت

 .استشده حذف 130۱/11/1۳

 

 دارای که اتوبوسرانی – قبر – آب – کشیلوله قبیل از بشهرداری وابسته مؤسسات – ۸0 ماده

 بتصویب ایدب مؤسسات قبیل این اساسنامه شوند ادارهبازرگانی اصول با میتوانند بشوند حقوقی شخصیت

 .برسد کشور وزارت موافقت و شهر انجمن

 

 و خصوصی و عمومی های داالن و بازارها سقف اصالح یا تخریب برای میتواند شهرداری – ۸۱ ماده

 اداره نظر جلب و شهر انجمن موافقت از پس میدهد تشخیصعمومی صحت لمخ که ساختمانهائی

 .کند اقدام معابر توسعه قانون یازدهم ماده از دوم تبصره وفق بر محل هر بهداری

 

 جزائی مقررات در – هشتم فصل
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 متصدیان و شعب و مرکزی از اعم شهر انجمن انتخابات نظارت انجمن اعضاء از یک هر – ۸0 ماده

 انونق مقررات طبق بر شوند تقلب یا و تزویر و جعل مرتکبانتخابات امر در انحاء از نحوی بهر صندوق

 قانون این مقرراتمشمول نیز جرم معاونین و شرکاء گرفت خواهند قرار تعقیب مورد عمومی مجازات

 .بود خواهند

 

 یا تعطیل باعث موجه علت بدون که شعب و مرکزی از اعم نظارت انجمن اعضاء از یک هر – ۸۳ ماده

 مرکزی بانجمن قانونی مقرر مدت در را انتخابات نتیجه صورتمجلسیا و بشوند انتخابات جریان تعویق

 فراهم دباش بوده که نحو بهر خود قلمرو در را انتخابات نشدن انجام موجبات که شود معلوم یا و نفرستند

 هزار جپن به و تأدیبی حبس سال سه تا ماه شش به و واقع تعقیب مورد قضائی مراجع در باشند کرده

 .میشوند محکوم نقدی جزایریال هزار پنجاه تا ریال

 

 اقطس اعتبار درجه از باشد( شرفی – مالی – جانی) تهدید یا تطمیع بر مبنی که انتخاباتی – ۸۸ ماده

 از یا شعب یا رکزیم از اعم انجمن اعضاء از یا دولتیمأمورین از اگر کنندهتطمیع یا و تهدید است

 جریمه ریالهزار پنجاه تا هزار یک بتأدیه و تأدیبی حبس سال سه تا ششماه به باشد نمایندگی داوطلبان

 سه زا تأدیبی بحبس باشد مذکور اشخاص از غیر کنندهتطمیع یا تهدید گاه هر شد خواهد محکوم نقدی

 خرید ار انتخابیه آراء کسانیکه. شودمی محکوم لریا هزار ده تا ریال پانصداز نقدی جزای و یکسال تا ماه

 داوطلبان از یا شعب یا مرکزی از اعم انجمن اعضای از یا دولتی مأمورین از اگر نمایند فروش و

 این راخی قسمت بمجازات باشند مذکور اشخاص از غیر اگر و ماده این اول قسمتطبق باشند نمایندگی

 . محسوبند جرمشریک نیز شوندگانتطمیع صورت هر در و میشوند محکوم ماده

 

 از یا و بدهد رأی مجعول شناسنامه با یا و نباشد باو متعلق که ایشناسنامه با کس هر – ۸3 ماده

 از تأدیبی حبس به بدهد رأی یکدفعه از بیش آن باستناد و باشد داشته نسخه یک از بیش خود شناسنامه

 درباره فوقمجازات شد خواهد محکوم ریال هزار پنج تا ریال پانصد از نقدی بجزای و ششماه تا یکماه

 .شودمی اجرا بدهد رأی مرتبه یک از بیش انتخابیه یکدوره در انحاء از بنحوی که کس هر
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 راًفو و نموده تهیه مجلس صورت باید شعب و مرکزی نظارت انجمن فوق در مذکوره موارد در – تبصره

 .بفرستند صالحه مقامات نزد

 

 و کردن انتخاب حق از کنند پیدا قطعی محکومیت قانون این مقررات بموجب که کسانی – 34 دهما

 .شد خواهند محروم دوره دو در شدن انتخاب

 

 اصالح قانون در مذکور جرائم مرتکب دولت کارمند غیر شهرداران یا انجمن اعضاء هرگاه – 31 ماده

 در. شد خواهد عمل آنها درباره دولت ارمندانک مانندشوند عمومی کیفر قانون اصالحی 13 ماده

 صدوراز پس گیرد قرار دادسرا تعقیب مورد و گردد متهم زیر اعمال بارتکاب انجمن عضو صورتیکه

 قوانین در مجازاتیکه بر عالوه جرم ثبوت صورت در و معلق انجمن عضویت از دادستان کیفرخواست

 .میگردد محروم نیز انجمن عضویت حق از دوره دو برایمرتکب است مقرر اعمال اینگونه برای

 

 اشدب مستقیم تبانی اینکه از اعم شهرداری یا معامله طرف اشخص و کارانمقاطعه با تبانی مورد در – 1

 .مستقیم غیر یا

 

 زیان موجب و امور اختالل باعث بالنتیجه که شهرداری کارهای در شخصی اغراض اعمال مورد در – 1

 .ودش شهرداری و شهر

 

 .آمد خواهد بعمل فوری و نوبت از خارج دادگاهها اخیر مورد دو در رسیدگی -تبصره

 

 مقررات مخالف که شهر دیوارهای روی بر اینوشته هر الصاق یا مطلبی نوع هر نوشتن – 31 ماده

 و ندمیک معین اعالنات الصاق و نصب برای شهرداریکه محلهائی در مگر است ممنوع باشد شهر انجمن

 خلفمت است ممنوع نیز آن روی نوشتن و کرد اکتفا آگهی الصاق و نصب به باید فقط محلها این در

 .شد خواهد محکوم جریمه ریال هزار یک تا پانصد بپرداخت مالکین خسارت تأدیه بر عالوه
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 خاتمه -نهم فصل

 و آن متمم لوایح و 1331 آبانماه یازدهم مصوب شهرداری الیحه قانون این تصویب تاریخ از – 33 ماده

 .است ملغی دارد مغایرتقانون این با که قوانینی کلیه همچنین

 

 نحلم است شده تشکیل قبلی مقررات بموجب که شهر انجمنهای قانون این ابالغ تاریخ از – 30 ماده

. مایدن اقدام قانون این طبق بر آنها مجدد بتشکیل نسبتاست مکلف کشور وزارت شودمی شناخته

 (130۱/11/1۳ مصوب صالحیا)

 

 .باشندمی قانون این اجرای مأمور دادگستری و کشور وزارتین – 3۱ ماده

 

 اراتاختی از ناشیه مصدق دکتر آقای مصوب لوایح کلیه الغاء قانون مدت تمدید قانون موجب به چون

 نهایی ویبتص تا برسد مشترک کمیسیونهای تصویببه و تقدیم قانون در معینه مدت ظرف که لوایحی

 یک ماهرتی یازدهم تاریخ در که شهرداریها به راجع قانونی الیحه این بر بنا بود خواهد اجرا قابل مجلسین

 .باشدمی اجراء قابل موقتاً رسیده مجلسین مشترک کمیسیونهای تصویب به چهار و سی و سیصد و هزار

 

 رقب تأسیسات ایجاد عمومی باغهای قبیل از شهری احتیاجات تأمین برای میتواند شهرداری – 30 ماده

 یا تمام باید و باشد الزم عمومی نیازمندیهای رفع و شهری اصالحات بمنظور که آن نظایر و آب و

 وسعهت قانون مقررات از درآید شهرداری بتصرف شهر محدوده در واقع ابنیه یا امالک یا اراضی از قسمتی

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی). نماید استفاده 1314 سال مصوب معابر

 

 یدولت مؤسسات و سازمانها بعهده قانون طبق شهری های نیازمندی تأمین از قسمتی هرگاه – 1 تبصره

 یلهبوس شهر انجمن تصویب با محوله وظایف انجام برایمزبور مؤسسات و سازمانها باشد شده گذاشته

 .نمود خواهند استفاده ماده این مقررات از شهرداری
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 این حکم مشمول که باشند داشته ای ابنیه و امالک و اراضی که دولتی مؤسسات و سازمانها – 1 رهتبص

 در بالعوض را ابنیه و اراضی آن استاندار، تأیید و شهر شورای تصویب صورت در مکلفند باشد ماده

 .دهند قرار شهرداری اختیار

 

 قانون 0 ماده 1 تبصره رعایت و قانون ینا در مقرر تشریفات انجام از پس فوق موارد در – 3 تبصره

 و بود نخواهد شهرداری نقشه اجرای مانع معامله انجاماز مالک خودداری 1314 سال مصوب معابر توسعه

 .درآورد خود بتصرف عمرانی عملیات بمنظور را امالک یا اراضی است مجاز شهرداری

 

 و کسب حق مکلفند امالک صاحبان نینهمچ و قانون این در مذکور مؤسسات و شهرداری – 0 تبصره

 از که اینامهآیین طبق رودمی بین از معابر توسعه وتخریب اثر در آنها کسب محل که را کسانی پیشه

 کملقیمت فوق موارد در. کند پرداخت رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور وزارت طرف

  .شد خواهد معین شودمی داختپر پیشه و کسب حق بابت که مبلغی به توجه با

 

 هک باشد ملکی میدان و عمومی باغ و گذر و خیابان توسعه یا احداث مسیر در صورتیکه در – ۱ تبصره

 نخواهد متوقف شهرداری عملیات و اقدامات باشد نرسیدهثبت به یا و نباشد مشخص آن مالکین یا مالک

 بتث و دادستان نمایندگان حضور با را مزبور ملک کامل مشخصات اقدام هر از قبل باید شهرداری و شد

 مقررات طبق غرامت پرداخت اجرای مبنای مزبور مجلس صورت. نماید مجلسصورت شهر انجمن و

 اسکارشن معرفی و انتخاب از آنان امتناع باشد مشخص ملک مالکین یامالک که موردی در و بود خواهد

 .بود نخواهد شهرداری مصوب هنقش اجرای از مانع مشترک کارشناس یا خود

 

 درآید شهرداری تصرف به قانون این مفاد طبق و باشد نرسیده ثبت به که امالکی به نسبت

 کامل مشخصات و مساحت و حدود و تصرفآثار مزبور مجلس صورت در و میگردد تنظیم مجلسصورت

 .میگردد قید
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 اقدام خود ملکثبت تقاضای به نسبت قانون ینا در مذکور مجلس صورت ارائه با میتواند مالکیت مدعی

 .نماید دریافت را شده تعیین بهای مالکیت احراز از پس و

 

 بستر و معابر کلی بطور و خیابانها و روهاپیاده و میدانها و عمومی هایکوچه اراضی – 0 تبصره

 درختهای و مومیع های گورستان و عمومی باغهایو شهرها آب فاضل مجاری و نهرها و هارودخانه

 مالکیتدر و محسوب عمومی ملک است عموم استفاده مورد که شهر هر محدوده در واقع عمومی معابر

 .است شهرداری

 

 بالمانع شهرها محدوده در واقع هارودخانه بستر در برق و آب وزارت طرف از آبیاری تأسیسات ایجاد

 توزار نظر قبالً  هارودخانه بستر در عمرانی یاتعملگونه هر اجرای برای مکلفند نیز ها شهرداری است

 .نمایند جلب را برق و آب

 

 شهرسازی امر به مربوط هاینقشه تصویب و بررسی و شهرسازی اصول رعایت منظور به – 3۳ ماده

 عالی ایشور تکالیف و وظایف حدود و شورا اعضاء شودمیتشکیل شهرسازی عالی شورای نام به شورایی

 و هتهی مسکن وآبادانی وزارت و کشور وزارت طرف از مشترکاً که بود خواهد اینامهآیین طبق شهرسازی

  .رسید خواهد دولت هیأت تصویب به

 

 از یا راساً شهرسازی عالی شورای مصوب موازین طبق و راهنمایی با مکلفند شهرداریها – 3۸ ماده

 زمین از استفاده نحوه – بندیمنطقه شامل که را شهرسازیجامع نقشه 01 ماده در مذکور سازمان طریق

 سایرو عمومی تأسیسات – مسکونی – کشاورزی – اداری – بازرگانی – صنعتی مناطق تعیین

 دتایی جهت کشور وزارت طریق از شهر انجمن تصویب از پس و تهیه باشد شهر عمومی نیازمندیهای

 .دبگذارن اجرا موقعبه و سپس و ارسال شهرسازی عالی شورای

 

 دباش نرسیده شهرسازی عالی شورای تصویب به و تهیه شهرها جامع نقشه که زمانی تا – تبصره

 .برسد کشوروزارت تصویب به باید شهرسازی و عمرانی هاینقشه
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 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی: )بنمایند را زیر اقدامات شهر حریم مورد در مکلفند شهرداریها – 33 ماده

 

 .شهر احتمالی توسعه به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهیه و یمحر حدود تعیین – 1

 

 – کشیخیابان – اراضی تفکیک و بندی قطعه قبیل از عمرانی اقدامات کلیه برای مقرراتی تهیه – 1

 یعموم بهداشت حفظ به مربوط مقررات تهیه همچنینو کارخانه و کارگاه ایجاد – ساختمان و باغ ایجاد

 .شهر عمرانی نقشه به توجه با شهر بحریم مخصوص

 

 برای کشور وزارت تایید و شهر انجمن تصویب از پس مذکور مقررات و شهرسازی جامع نقشه و حریم

 .شد خواهد گذاشته اجراء بموقع و آگهی عموم اطالع

 

 نخواهد تأثیری ارضی اصالحات قانون مقررات اجرای لحاظ از شهرها فعلی حدود تغییر – 1 تبصره

 .داشت

 

 اجرای محل شهرداریهای به تماماً  بایستی گردد می عاید قراردادها عقد از آه عوارضی – 1 تبصره

 .گردد پرداخت قرارداد

 

 نظافت – برق – آب) شهری خدمات که شهر محدوده در واقع اراضی و ساختمانها عوارض – 3 تبصره

 .گرددمی دریافت شده انجام ماتخد( 1(.)۱) تناسببه فقط نشده انجام آنها به نسبت( آسفالت –

 

 و شهریار ورامین، کرج، شهرستانهای و تهران اجتماعی و سیاسی – فرهنگی بافت حفظ بمنظور – 3

 شهر حریم اصالح به نسبت ماه 3 مدت ظرف حداکثر استمکلف دولت شمیرانات، و ری تابع بخشهای
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 و کشوریتقسیمات قانون اساس بر تشمیرانا و ری تابعه بخشهای و شهریار ورامین، کرج، تهران،

 .نماید اقدام مذکور شهرستانهای قانونی محدوده بر منطبق

 

 .شد خواهد تأمین قانون این 1 تبصره موضوع درآمد محل از بند این اجرای از حاصل هایهزینه

 

 ودهمحد در که صورتی در شوندمی جدا مذکور شهرداریهای حریم از قانون این اجرای در که نقاطی

 افتدری مربوط شهرداری توسط کماکان متعلقهعوارض گیرند قرار دیگری شهر استحفاظی و قانونی

 .گرددمی واریز خزانه حساب به و اخذ مربوط بخشداری توسط اینصورت غیر در و. شد خواهد

 

 رانیعم فعالیتهای برای کشور کل ساالنه بودجه در مذکور واریزی وجوه ٪۸4 معادل الاقل ساله همه

 (13۳1/11/1 مصوب الحاقی. )شد خواهد منظور قانون این 3 تبصره موضوع

 

 از مکلفند مربوطه شهرداریهای تهران، استان شهرهای مصوب حریم از حفاظت بمنظور – 1 تبصره

. نمایند استفاده 13۱1/۱/1۳ مصوب تهران شهر گسترش بر نظارت قانون 1 ماده ذیل تبصره مقررات

 (13۳1/11/1 مصوب الحاقی)

 

 نحوه و شهرها مصوب حریم از خارج در مجاز غیر سازهای و ساخت از جلوگیری بمنظور – 1 تبصره

 و کنمس وزارت و قضائیه قوه کشور، وزارت نمایندگاناز مرکب کمیسیونی تخلف موارد به رسیدگی

 چنانچه) معجا طرح به توجه با و مورد حسب کمیسیون. شد خواهد تشکیل استانداریها در شهرسازی

 و قانونی محدوده از خارج در بنا احداث نامه آئین 0 ماده رعایت با باشد نرسیده تصویب به جامع طرح

 درصد هفتاد تا درصد پنجاه معادل جریمه یا بنا قلع رأی صدور به نسبت( 13۱۱ مصوب شهرها حریم

 .نمود خواهد اقدام شده تکمیل اعیانی روز قیمت
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 ریمهج آنها برای کمیسیون نظر و قانون این مقررات طبق که ساختمانهائی برای دموظفن ذیربط مراجع

 حاقیال. )نمایند صادر کار پایان گواهی برابر آنها صاحباندرخواست صورت در گردیده پرداخت و تعیین

 (13۳1/11/1 مصوب

 

 و عوارض از درصد دهشتا حداقل دولتی اعتبارات بر عالوه مکلفند کشور سراسر شهرداریهای – 3 تبصره

 در ذیربط بخشداری و فرمانداری نظارت با نمایندمی کسب شهرها استحفاظی حریم از که را درآمدهائی

 پرورش، و آموزشسازی،راه جهت در خصوصاً حریم در واقع شهرکهای و روستاها آبادانی و عمران جهت

 (13۳1/11/1 مصوب یالحاق. )نمایند هزینه کشاورزی و آشامیدنی آب تأمین بهداشت،

 

 قانون 33 ماده به 3 بند عنوان به تبصره 3 و بند یک الحاق قانون واحده ماده 3 بند تفسیر قانون

 هاشهرداری

 

14/۳/13۳3 

 

 هایبخش و هاشهرستان کشوری تقسیمات محدوده و شهرها حریم اصالح از مقصود – واحده ماده

 برخالف که شهرها این موجود حریم از قسمت آن کهستا این از عبارت قانون، این در مذکور تابعه

 د،گرداصالح است گرفته قرار همجوار هایشهرستان قانونی محدوده در داخل کشوری تقسیمات رعایت

 همجوار هایشهرستان کشوری تقسیمات محدوده در شهرها این موجود حریم تداخل از که ایگونه به

 .آید عمل به جلوگیری

 

 یا عمرانی اقدام هر از قبل باید آن حریم یا شهر محدوده در واقع امالک و اراضی مالکین – 144 ماده

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی). نمایند اخذ پروانه شهرداری از ساختمان شروع و اراضی تفکیک
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 ورینأمم بوسیله پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون ساختمانهای ساختمانی عملیات از میتواند شهرداری

  .نماید جلوگیری باشد واقع محصور غیر یا محصورزمین در ساختمان آنکه از اعم خود

 

 و تأسیسات قلع بهداشتی یا فنی یا شهرسازی اصول لحاظ از که فوق مذکور موارد در – 1 تبصره

 اثاحد ساختمان شهرداری پروانه بدون یا باشد داشته ضرورت پروانه در مندرج مشخصات خالف بناهای

 کشور وزارت نماینده از مرکب کمیسیونهائی در موضوع شهرداری تقاضای به باشد شده باحداث شروع یا

 شهر جمنان اعضای از یکی و دادگستری وزیر بانتخاب دادگستری قضات از یکی و کشور وزیر بانتخاب

 روز هد ظرف که مینماید اعالم ذینفع به پرونده وصول از پس کمیسیون شودمیمطرح انجمن بانتخاب

 ضورح با را موضوع است مکلف کمیسیونمذکور مدت انقضاء از پس دارد ارسال کتباً را خود توضیحات

 تضیمق تصمیم یکماه مدت ظرف میکند شرکت توضیح ادای برای رأی حق بدون که شهرداری نماینده

 پروانه مفاد مخالف یا نهپروا بدون ساختمان ادامه از شهرداری مواردیکه در کند اتخاذ مورد حسببر

 ذکورم کمیسیون در را موضوع جلوگیری تاریخ از هفتهیک ظرف حداکثر است مکلف میکند جلوگیری

 .کرد خواهد رسیدگی بموضوع ذینفع بتقاضای کمیسیون اینصورت غیر در نماید مطرح

 

 تجاوز ماه دو از دنبای که مناسبی مهلت باشد بنا از قسمتی یا تمام قلع بر کمیسیون تصمیم صورتیکه در

 .مینماید تعیین کند

 

 بنا قلع به اقدام مقرر مهلت در مالک گاه هر. کند ابالغ مالک به را مزبور تصمیم است مکلف شهرداری

 مالک از عوارض وصول اجرای نامهآئین مقررات طبق آنرا هزینه و کرده اقدام رأساً شهرداری ننماید

 (13۱1/۱/1۳ صوبم اصالحی. )نمود خواهد دریافت

 

 ادهاستف حوزه در واقع ساختمانی پروانه در مندرج بنای زیر مساحت بر زائد بنا اضافه مورد در ـ 1 تبصره

 از ملک یتبموقع توجه[ به] با بنا اضافه قلع ضرورت عدم صورت در میتواند کمیسیون مسکونی اراضی از

 جریمه ذباخ رأی( بست بن یا باز بن کوچه یا و فرعی خیابانهای یا اصلی های خیابان بر در) مکانی نظر

 و عیینت باشد مصرفی مصالح نظر از ساختمان نوع و شده ایجاد فضای از استفاده نوع با متناسب که ای
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 ومد یک حداقل از نباید جریمه. )نماید اقدام جریمه بوصول نسبت آن براساس است مکلف شهرداری

 ورتیکهص در( باشد بیشتر اضافی بنای مترمربع هر برای ختمانسا معامالتی ارزش برابر سه از و کمتر

 و ارجاع کمیسیون بهمان را پرونده مجدداً است مکلف شهرداری نمود داری خود جریمه پرداخت از ذینفع

 اهدخو اقدام تخریب رأی بصدور نسبت مورد این در کمیسیون. بنماید را تخریب رأی صدور تقاضای

 .نمود

 

 ئولیتمس به که هاییساختمان اجرائی عملیات به نسبت مکلفند ساختمانها ناظر انمهندس – 3 تبصره

 فنی محاسبات و هانقشه و پروانه در مندرج مشخصاتبا ساختمان انطباق لحاظ از گرددمی احداث آنها

 را ینفمحاسبات و هانقشه و پروانه با ساختمان مطابقت کار پایان در و کرده نظارت مستمراً  آن ضمیمه

 ماعال شهرداری به موقع به را تخلف یا و نماید گواهی واقع برخالف ناظر مهندس گاه هر. نمایند گواهی

 صدور و شهرداری قانون 144 ماده یک تبصره در مندرج کمیسیوندر طرح به منتهی موضوع و نکند

 منعکس تمانیساخو معماری نظام به را مراتب است مکلف شهرداری گردد ساختمان تخریب بر رأی

 نظام نقانو برابر تقصیر ثبوت صورت در را ناظر مهندس است موظف مذکور نظام انتظامی شورای نماید،

 در و کار از محرومیت سال سه تا ماه 0 به موضوع اهمیت به توجه با مورد حسبساختمانی و معماری

 144 ماده کمیسیون هوسیل بهتخریب رأی صدور به منجر که شود تخلف مرتکب مجدداً که صورتی

 و معماری نظام انتظامی شورای طرف از محکومیت مراتب کند، محکوم مذکور مجازات حداکثر به گردد،

 .گرددمی اعالم کثیراالنتشار جراید از یکی در و درج اشتغال پروانهدر ساختمانی

 

 به پروانه در تخلف واردم از گاه هر و نمایند نظارت ساختمانها مورد در مکلفند نیز شهرداری مأموران

 طبق وندش تقصیری مرتکب پروانه با ساختمان انطباقگواهی صدور مورد در یا و نکنند جلوگیری موقع

 مورانمأو ناظر مهندسان ارتکابی عمل که صورتی در و شودمی رسیدگی آنان تخلف به قانونی مقررات

 .بود خواهند عقیبت قابل نیز جهت این از باشد هم جزایی جنبه واجد شهرداری

 

 نشود اجراء شهرداری دستور و است ساختمانی عملیات از جلوگیری به مکلف شهرداری که مواردی در

 ساختن متوقف برای انتظامی مأموران لزوم صورت درو خود اجراییات مأموران از استفاده با تواندمی

 (13۱0/0/۸ مصوب الحاقی. )نماید اقدام ساختمانی عملیات
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 رد مندرج هایگواهی صدور به دائر کتبی تقاضای دریافت تاریخ از است مکلف شهرداری – 0 تبصره

 در و. نماید تسلیم متقاضی به و صادر را تقاضا موردگواهی ماه یک ظرف حداکثر ۱ و 3 هایتبصره

 مصوب الحاقی. )کند اعالم متقاضی به کتباً مدت همان ظرف را مراتب تخلف مشاهده صورت

13۱0/0/۸) 

 

 مورد در رهنی و قطعی از اعم معامله گونه هر انجام از قبل مکلفند رسمی اسناد دفاتر – ۱ تبصره

 انجام تاریخ تا تخلف وقوع عدم گواهی ناتمامساختمانهای مورد در ساختمان پایان گواهی ساختمانها

 .ندنمای قید سند در را مراتب و مالحظه باشد شده صادر شهرداری توسط که را معامله

 اهیگو که صورتی در باشد شده صادر قانون این تصویب از قبل آن پروانه که ساختمانهایی مورد در

 مقررات مشمول معامله مورد است ممکن که اینبه علم با معامله طرف و نشود ارائه ساختمان پایان

 درقفو مراتب ریحتص با آن ثبت دهد رضایت معامله انجام به باشد شهرداری قانون 144 ماده یک تبصره

 .است بالمانع سند

 واهیگ باشند پروانه فاقد و شده ایجاد شهر جامع نقشه تصویب تاریخ از قبل که ساختمانهایی مورد در

 و هدفترخان طرف از موضوع احراز یا و شده ایجاد مذکورتاریخ از قبل ساختمان که این بر مبنی شهرداری

 قانون 144ماده یک تبصره مقررات مشمول معامله مورد است ممکن که این به معامله طرف رضایت یا

 الحاقی. )است بالمانع آن معامله سند، در فوق مراتب از یک هر درج با معامله، انجام به باشد شهرداری

 (13۱0/0/۸ مصوب

 

 ساختمانی پروانه( 1۱3۱۳11۳10) قانون این الیحه تقدیم تاریخ تا که ساختمانهایی مورد در – 0 تبصره

 اثاحد یا سکونت محل به زیرزمین یا پارکینگ تبدیلعلت به ولی شده صادر سکونت برای آنها

 هرداریشقانون صد ماده یک تبصره طبق آنها تخریب به تصمیم پروانه، بر اضافه مسکونی ساختمان

 اب یا و نگردیده تصمیم اتخاذ به منتهی ولی شده احاله 144 ماده کمیسیون به موضوع یا باشد شده اتخاذ

 تخلف مورد ساختمان که صورتی در باشد نشده احاله 144 ماده کمیسیونبه مذکور تاریخ تا تخلف احراز

 تاریخ در هک میزانی به شهرانجمن مصوب پارکینگ حق دریافت با شهرداری باشد شده منتقل دیگری به

 و شدهن منتقل دیگری به لفتخ مورد ساختمان که صورتی در و است بوده مقرر قانون این الیحه تقدیم

 احداث هک این بر مشروط مسکونی محل به پارکینگ تبدیل مورد در جزء به باشدباقی مالک ملکیت در
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 با نسازد ردوا لطمه ساختماناصل به پارکینگ به آن مجدد تبدیل و شده بینیپیش نقشه در پارکینگ

 از و صادر ساختمان پایان گواهی تخلف ردمو مربع متر هر برای مذکور پارکینگ حق برابر دو دریافت

 .کرد خواهد خودداریتخلف مورد تخریب

 این از هک را وجوهی تواندمی الیهمنتقل باشد شده منتقل دیگری به مذکور ساختمانهای که صورتی در

 (13۱0/0/۸ مصوب الحاقی. )کند مطالبهمتخلف از نموده پرداخت شهرداری به بابت

 

 است دهش صادر شهر جامع نقشه تصویب تاریخ از قبل آنها ساختمان پروانه که هاییساختمان – ۳ تبصره

 (13۱0/0/۸ مصوب الحاقی. )باشدمی معافشهرداری قانون 144 ماده یک تبصره شمول از

 

 یا مالک یا شهرداری گاه هر شهرداری قانون 144 ماده کمیسیون از صادر آراء مورد در – ۸ تبصره

 هب رسیدگی مرجع نمایند، اعتراض رأی آن بهنسبت روز ده مدت ظرف رأی ابالغ تاریخ از او مقامقائم

 رأی صدور در که باشند افرادی از غیر آن اعضاء که بود خواهد 144 ماده دیگر کمیسیون اعتراض این

 (13۱0/0/۸ مصوب الحاقی. )است قطعی کمیسیون این رأی. اندداشته شرکتقبلی

 

 موظفند دادگاهها مورد حسب و امالک و اسناد ثبت ادارات( 1334/1/1۸ مصوب اصالحی) ـ 141 ماده

 ملع مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقع اراضی افراز یا تفکیک تقاضای دریافت موقع در

 اینقشه. باشد رسیده مربوط شهرداری تأیید به قبالً  که دهند انجام اینقشه براساس را افراز یا تفکیک

 نماید،یم شهرداری تسلیم رسید، قبال در تصویب جهت و نموده تهیه خود زمین تفکیک برای مالک هک

 طرف از زمین، کل از عمومی خدمات به مربوط شهرداری قدرالسهم و معابر سطوح کسر از پس باید

 .شود ابالغ مالک به کتباً و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری

 یا کیکتف تقاضای خود تواندمی مالک شهرداری سوی از تکلیف تعیین عدم و مقرر مهلت انقضاء از بعد

 و شوارع معابر، خصوص در مقرر نصابهای حداکثر رعایت با دادگاه. نماید تسلیم دادگاه به را افراز

 .نمایدمی تصمیم اتخاذ و رسیدگی موضوع به ،(۱) ماده کمیسیون نظر أخذ با عمومی هایسرانه
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 در پاسخ ارسال عدم صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به باید ماه دو ظرف حداکثر( ۱) ماده کمیسیون

 موضوع به مقررات، و ضوابط سایر چهارچوب در تفصیلی و جامع طرح مالحظه با دادگاه فوق، مدت

 .نمایدمی صادر مقتضی رأی و رسیدگی

 

 در مصوب تفصیلی و جامع طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیک حدنصابهای رعایت ـ1تبصره

 زا قوانین با مرتبط دستورالعملهای و هانامهآیین ضوابط، حدنصابها، رعایت همچنین و شهرها محدوده

 الزامی ریهاشهردا توسط قانون این موضوع تفکیکی هاینقشه کلیه تأیید و تهیه در ذیل، قوانین جمله

 است

 

 130 سال مصوب شهری زمین قانون( 1۱) و( 10) مواد ـ

 تعاونی شرکتهای به مسکن امر برای مسکونی کاربری فاقد اراضی واگذاری و فروشمنع قانون –

 13۸ سال مصوب حقوقی و حقیقی اشخاص سایر و مسکن

 آن بعدی اصالحات و 13۳0 سال مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون –

 لسا مصوب اقتصادی ـ فنی مناسب اتقطع ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگیری قانون –

 آن بعدی اصالحات و 13۸۱

 آن بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( ۱) ماده –

 

 1300 سال مصوب شهری زمین قانون( 11) ماده( 1) تبصره مطابق دولتی، اراضی مورد در ـ1تبصره

 .خواهدشد اقدام

 

 رایب شهرداری است ششدانگ سند دارای که مترمربع پانصد از بیشتر تمساح با اراضی در ـ3تبصره

 موردنیاز اراضی تأمین برای و( ٪1۱) درصد پنج و بیست سقف تا خدماتی و عمومی فضای سرانه تأمین

 اب تفصیلی و جامع طرح با مطابق اراضی این افراز و تفکیک اثر در شهر عمومی معابر و شوارع احداث

 باقیمانده از( ٪1۱) درصد پنج و بیست تا مالک، برای تفکیک عمل از ایجادشده فزودها ارزش به توجه
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 وزر قیمت براساس را مذکور قدرالسهم مالک توافق با است مجاز شهرداری. نمایدمی دریافت را اراضی

 .نماید دریافت دادگستری رسمی کارشناس نظر طبق زمین

 

 و تفکیک اثر در که خدماتی اراضی و عمومی شوارع و معابر و( 3) تبصره از حاصل اراضی کلیه ـ0تبصره

 وجهی هیچ آن قبال در شهرداری و است شهرداری به متعلق شود،می ایجاد مالکیت سند صدور و افراز

 .نخواهدکرد پرداخت ملک صاحب به

 نباشد، میسر افراز و موردتفکیک زمین از معابر و شوارع سرانه، انواع تأمین امکان که مواردی در

 .مایدن دریافت کارشناسی نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمی شورای تصویب با تواندمی شهرداری

 

 طبق ،متخلفین و شدهتلقی جرم اراضی، افراز یا تفکیک در قانون این موضوع از تخلف هرگونه ـ ۱تبصره

 .گرفت واهندخ قرار قانونی پیگرد تحت اداری تخلفات قانون و اسالمی مجازات قانون

 

 شهری احتیاجات سایر تأمین معابر توسعه به مربوط هایبرنامه اجرای و طرح موقع در اگر – 141 ماده

 وزارت موافقت است مکلف شهرداری شود برخورد باستانیآثار به قانون این الحاقی 30 ماده در مندرج

 را هنر و فرهنگوزارت طرحهای و نظرات مکلفند شهرداریها نیز و نماید جلب قبالً  را هنر و فرهنگ

 رعایت را آنها مجاور میدانهای و ساختمانها مناظر و حریم میزان و باستانی آثار حفظ نحوه به راجع

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )نمایند

 

 خود قطعی نظر کشور وزارت مراجعه تاریخ از ماه سه ظرف است مکلف هنر و فرهنگ وزارت – تبصره

  .بدارد الماع بشهرداری را

 

 هب نسبت اقدامی گونه هر از قبل موظفند خصوصی و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه کلیه – 143 ماده

 سایر و آب و برق و تلفن شبکه احداث قبیل از 3۸ و 3۳ماده در مندرج مناطق در واقع عمرانی کارهای

 بیلق این بنمایند را رسازیشه جامع نقشه رعایت فرعی و عمومی های راه اتصال همچنین و تأسیسات
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 و بیخرا گونه هر است مکلف کننده اقدام مؤسسه و گیرد انجام شهرداری کتبی موافقت با باید اقدام

 جلب با که متناسبی مدت در آید وارد عمومی معابر ساختمان یا باسفالت مزبور اقدامات اثر در که را زیانی

 را وارده زیان و خرابیشهرداری واال درآورد اول وضع به و نموده ترمیم شد خواهد تعیین شهرداری نظر

 اسناد ثبت اجرای طریق از اضافه( درصد ده) ٪14 با را شده تمام هزینه درآورده اول بحال و ترمیم

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )کرد خواهد وصول

 

 سه ظرف که بود خواهد اینامهآئین طبق ها شهرداری مالی مقررات و معامالت انجام نحوه – 140 ماده

 برسد مجلسین مشترک کمیسیون بتصویب و تهیه کشوروزارت طرف از قانون این تصویب از پس ماه

 صوبم الحاقی. )است باقی خود قوت به فعلی مالی مقررات نرسیده بتصویب مزبور نامهآئین که مادام

130۱/11/1۳) 

 

 داخل در واقع 1330ر1ر11 مصوب معادن قانون یک ماده در مذکور اول طبقه معدنی مواد – 14۱ ماده

 اشخاص ملک داخل اینکه مگر شودمی محسوب شهرداری اموال جزء شهرداری نظارت و خدمات حوزه

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )باشد حقوقی یا و حقیقی

 

 دودهمح از خارج در که نفتی مواد و گاز و نفت عوارض کلیه است مکلف کشور وزارت – 140 ماده

 هب کمک بمنظور بنزین از عوارض وصول به مربوطقانون موضوع استثنای به) شودمی وصول شهرها

 پیمانکاری قراردادهای عوارض همچنین و( است باقی خود بقوت که 1330 اسفند 1۱ مصوب مستمندان

 هزار پنجاه از شهرهائیکه شهرداری بین جمعیت تناسب به شودمی اجرا شهرها محدوده از خارج در که

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )نماید تقسیم دارند کمتر جمعیت نفر

 

 در آن بسبب یا وظیفه انجام حین در شهرداری ادارات رؤسای و معاون و شهردار به توهین – 14۳ ماده

 عمومی کیفر قانون در مقرر مجازاتهای به مرتکب وبوده دولت رسمی مستخدمین به توهین حکم

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )شد دخواه محکوم
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 مللیالبین هایاتحادیه با ارتباط برقراری و کشور شهرداریهای بین همکاری ایجاد منظور به– 14۸ ماده

 هارائ و شهرداریها مشترک مشکالت و مسائل بررسی و آموزشیهایبرنامه اجرای و تنظیم و شهرداریها

 آن اساسنامه و شودمیتشکیل کشور شهرداریهای اتحادیه نام به زمانی مناسب پیشنهادهای و هاحلراه

 (13۱0/۳/13 مصوب الحاقی. )رسدمی وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور وزارت وسیله

 

 مصوب الحاقی. )بود خواهند معاف مالیات و امالک ثبت حق پرداخت از شهرداریها – 143 ماده

130۱/11/1۳) 

 

 اداره انیبازرگ بصورت ولو است بشهرداری متعلق آن سرمایه از قسمتی یا تمام که مؤسساتی – تبصره

 .است معاف مالیاتپرداخت از شهرداری سهم به نسبت شود

 

 در واقع تمام نیمه یا و محل وضع با مناسب غیر و مخروبه بناهای یا زمین به نسبت – 114 ماده

 یا شهر زیبائی و پاکیزگی و پاکی با منافی و گرفتهقرار میدان یا و کوچه یا خیابان در که شهر محدوده

 به ماه دو ظرف منتها کند اخطار بمالک میتواند شهر انجمن تصویب با شهرداری باشد شهرسازی موازین

 یا و مسامحه مالک اگر کند اقدام باشد شهر انجمن نقشه با منطبق که آن مرمت یا و دیوار یا نرده ایجاد

 یزگیپاک و زیبائی زمینه در انجمن مصوب طرح اجرای و نظر تأمینبمنظور میتواند شهرداری کرد امتناع

 و متولی یا مالک ازده صدی اضافه به آنرا هزینه و معمول بداند الزم که را اقدامی گونه هر شهرسازی و

 در شودمی ابالغ بمالک بدواً شهرداری حساب صورت مورد این در نماید دریافت موقوفه متصدی یا

 حساب صورت نکرد اعتراض شهرداری حساب صورت ابالغ تاریخ از روزپانزده ظرف مالک هصورتیک

 ادهم در مذکور کمیسیون به موضوع کرد اعتراض مقرره مهلت ظرف مالک هرگاه و شودمی تلقی قطعی

 .شد خواهد ارجاع ۳۳

 

 ماده در مذکور فاختال رفع کمیسیون آراء همچنین و نشده واقع اعتراض مورد که هائی حساب صورت

 رسمی اسناد اجرای مقررات طبق بر است مکلف ثبتاجراء و بوده االجراءالزم و قطعی سند حکم در ۳۳
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 مصوب الحاقی). بگذارد اجراء بمورد و صادر اجرائیه شهرداری طلب بوصول نسبت االجراالزم

130۱/11/1۳) 

 

 ودخ سرمایه با مؤسساتی تأسیس طریق زا میتوانند ها شهرداری شهرها نوسازی بمنظور – 111 ماده

 ازمینه تملک قانون مقررات از استفاده با را شهر کهنهو قدیمی محالت و اراضی و مستغالت و هاخانه

 های طرح طبق ساختمان تجدید برای اقتضاء صورت در و نمایند خریداری 1333 خرداد 1۳ مصوب

 ینگونها اساسنامه بنمایند ساختمانی های طرح اجرای هب اقدام راساً اینکه یا و بفروشند شهرداری مصوب

 انجمن تصویب با و تهیه محل هر شهرداری شد خواهد اداره بازرگانی اصول طبق بر که را مؤسسات

 مصوب نامهآئین وزمینها تملک قانون در که جا هر در بود خواهد اجرا قابل کشور وزارت تأیید و شهر

 وظایف شده برده وزیران هیئت و کشاورزی وزارت و مسکن سازمان از اسم وزیران هیئت 10/۸/33

 مصوب الحاقی. )داد خواهند انجام کشور وزارت و شهر انجمن- شهرداری ترتیب به را مزبور

130۱/11/1۳) 

 

 و است بدولت متعلق که سهامی نسبت به بدولت وابسته و دولتی مؤسسات و ادارات – 111 ماده

 مورد هاآن ترازنامه و بوده بدنی تربیت سازمان به وابستهکه انتفاعی غیر شیورز باشگاههای همچنین

 کلفم ولیمعافند شهر سطح و مستغالت عوارض پرداخت از گیرد قرار مزبور سازمان تصویب و رسیدگی

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )بود خواهند شهرداریها عوارض سایر پرداخت به

 

 مواد و ۱۸ ماده ذیل تبصره و ۱۱ ماده 1۱ بند ذیل تبصره و 1۱ ماده 0 صرهتب و 0 و ۱ موارد – 113 ماده

 و ۳0 و ۳1 مواد و آن ذیل هایتبصره و ۳4 و 03 موادو آن ذیل تبصره و 00 – 03 – 01 – 04 – ۱3

 1330 سالمصوب قانون ۸3 – ۸1 مواد و(01۳۳۳1۱ – ۸140 شماره تصویبنامه اصالحی) مربوطه تبصره

 (130۱/11/1۳ مصوب الحاقی. )شودمی لغو است قانون این با مغایر که اتیمقرر سایر و

 

 چگونگی در نظر باختالف رسیدگی همچنین و انتخابات انجام در واحد رویه ایجاد بمنظور – 110 ماده

 بعضویت و کشور وزیر بریاست انتخابات دائمی شورای. انجمنها بانتخابات مربوط مقررات و قوانین اجرای

 (13۱۱/0/1۱ مصوب الحاقی. )گرددمی تشکیل زیر ادافر
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 .کشور وزارت معاون – 1

 

 .دادگستری وکال کانون رئیس – 1

 

 .دادگستری وزارت قضائی کل مدیر – 3

 

 .حزب سیاسی دفتر از انتخابی اعضاء نفر دو و اجرائی هیأت از انتخابی اعضاء نفر دو – 0

 

 .کشور وزیر بانتخاب باشند نظر صاحب و بصیر انتخابات امر در که نفر دو – ۱

 

 .داشت خواهد بعهده نیز را شورا دبیر سمت که کشور وزارت انتخابات دفتر کل مدیر – 0

 

 صمیمت اتخاذ و رسیدگی زیر بموارد نسبت مربوط مقررات رعایت با انتخابات دائمی شورای – 11۱ ماده

 (13۱۱/0/1۱ مصوب اقیالح. )استاالجراءالزم و قطعی شورا تصمیمات و نماید

 

 .نظارت انجمن انحالل – 1

 

 .آنها تکلیف تعیین و انجمنها انتخابات ابطال – 1

 

 .انتخابات جریان در نظارت انجمنهای از بشکایات رسیدگی – 3
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 انحالل مورد در بخشدار یا فرماندار و نظارت انجمنهای بین اختالف مورد در نظر اظهار و رسیدگی – 0

 .رأی اخذ شعب

 

 مطرح وراش رئیس طرف از که بانتخابات مربوط مسائل بسایر نسبت تکلیف تعیین و رسیدگی – ۱

 .شودمی

 

 ار مراتب نماید خورد بر نظارت انجمنهای اعضاء بتخلف خود رسیدگیهای ضمن شورا هرگاه – 1 تبصره

 .نمودخواهد اعالم صالح بمراجع تعقیب برای

 

 وراش رئیس طرف از اعضاء جلسه دستور. شودمی تشکیل شورا رئیس بدعوت شورا جلسات – 1 تبصره

 معتبر سبین اکثریت با شورا است الزم اعضاء از نفر هفت الاقلحضور شورا تشکیل برای. میگردد تعیین

 .بود خواهد

 

 .مایدن استفاده بصیر و مجرب افراد مشورتی نظر از میتواند بداند ضروری شورا مواردیکه در – 3 تبصره

 

 و استان کزمرا در بکمیسیونی بداند الزم که بمواردی نسبت تحقیق و رسیدگی میتواند شورا – 0 صرهتب

 ای استان دادستان محل، دادگاه عالیترین رئیس و کلفرماندار یا استاندار از مرکب کل فرمانداری

 .نماید واگذار استان در حزب شورای رئیس – مورد حسب شهرستان

 

 اعالم شوراب را تحقیقات و رسیدگیها نتیجه و اقدام شده ارجاع بموارد نسبت است مکلف مزبور کمیسیون

 .نماید
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 پرورش و آموزش شورای و شهر انجمن انتخابات اجرای در هماهنگی ایجاد بمنظور – 110 ماده

 این 14 ماده و ۱ و 0 بندهای و 3 ماده 0 بند باستثنای موارد کلیه در مذکور شورای انتخابات ایمنطقه

 (13۱۱/0/1۱ مصوب الحاقی. )بود خواهد شهر انجمن بانتخابات مربوط مقررات تابع قانون

 

 شهرهای منتخبین از میشوند تشکیل ایمنطقه پرورش و آموزش شورای انتخابی اعضای – 1 تبصره

 و آموزش شورای تشکیل قانون 1 ماده اجرائی آئیننامه یک ماده 11 بند در مقرر بتعداد شورا مرکز

 .مربوطبخش در شهرستان انجمن عضو و شد خواهند انتخاب مستقیم بارأی که ایمنطقه پرورش

 

 نیز شهرستان انجمن یا شهر انجمن در نمیتوانند میشوند انتخاب مذکور آئیننامه 11 بند طبق که افرادی

 .باشند داشته عضویت

 

 در بخش چند یا و باشد کنفری از بیش بخش در شهرستان انجمن اعضای تعداد هرگاه – 1 تبصره

 شورای در عضویت برای را یکنفر آنان بین از شهرستانانجمن باشند داشته قرار شورا عمل محدوده

 شهرستانانجمن رئیس که شهرستانها مراکز در. نمود خواهد معین مربوط ایمنطقه پرورش و آموزش

 خواهدن ضرورت شهرستان انجمن از دیگر هنمایند تعیین دارد عضویت شورا در فوق آئیننامه 11 بند طبق

 .داشت

 

 زا انتخابات زمان در لزوم مورد انسانی نیروی کمبود تأمین بمنظور میتواند کشور وزارت – 11۳ ماده

 اراتاعتب حدود در و خدمت خرید طریق از بازنشستگان ودولتی غیر و دولتی بصیر و مجرب افراد خدمات

 (13۱۱/0/1۱ مصوب الحاقی. )نماید استفاده مصوب

 

 هر در کامپیوتر هایماشین کار از استفاده برای را الزم آمادگی کشور وزارت که زمان هر در – 11۸ ماده

 واهدخ کشور وزارت دستورالعملهای طبق حوزه آن انتخاباتاجرای چگونگی باشد داشته انتخابیه حوزه

 (13۱۱/0/1۱ مصوب الحاقی. )بود
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 آن هایتبصره و الحاقی 110 ماده و 1۱ ماده الحاقی 0 و اصالحی 1 هایرهتبص باستثنای – 113 ماده

 مصوب الحاقی. )بود خواهد نیز شهرستان انجمنهایانتخابات شامل اصالحیه این مقررات بقیه

13۱۱/0/1۱) 

 

 اختیارات از ناشیه مصدق دکتر آقای مصوب لوایح کلیه الغاء قانون مدت تمدید قانون بموجب چون

 نهائی ویبتص تا برسد مشترک کمیسیونهای بتصویب و تقدیم قانون در معینه مدت ظرف که لوایحی

 ماهتیر یازدهم تاریخ در که شهرداریها به راجع قانونی الیحه این بنابر بود خواهد اجرا قابل مجلسین

 .باشدمی جراا قابل موقتاً رسیده مجلسین مشترک کمیسیونهای بتصویب چهار و سی و سیصد و یکهزار

 

 حکمت رضا – ملی شورای مجلس رییس

 

 زادهتقی حسن سید – سنا مجلس رییس

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران


