
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 طریق از رفاهی امور سایر و آموزشی ،فرهنگی ،، بهداشتیعمرانی ،اقتصادی ،اجتماعی های برنامه سریس پیشبرد برای

ستان یا شهرستان شهر، ،بخش روستا، هر امور اداره ،محلی مقتضیات به توجه با مردم همکاری  شورایی با نظارت ا

ستان یا شهرستان شهر، ،بخش ،ده شورای نام به  می انتخاب محل همان مردم را آن اعضاءی که گیرد می صورت ا

 شوراهای نظارت و انتخاب نحوه و اختیارات و وظایف حدود و شوندگان انتخاب و کنندگان انتخاب شرایط. کنند

سله و مذکور صول رعایت با باید که را آنها مراتب سل ضی و تمامیت ملی وحدت ا سالمی جمهوری نظام و ار  و ا

 .کند می معین قانون باشد مرکزی حکومت تابعیت

 :یکم و یکصد اصل

 اجرای بر نظارت و استتتتانها رفاهی و عمرانی های برنامه تهیه در همکاری جلب و تبعیض از جلوگیری منظور به

ستانها عالی شورای آنها، هماهنگ ستانها شوراهای نمایندگان از مرکب ا شکیل ا شکیل نحوه. شود می ت  و وظایف ت

 .کند می معین قانون را شورا این

 :دوم و یکصد اصل

ستانها عالی شورای  شورای مجلس به دولت طریق از یا مستقیماً و تهیه طرحهایی خود وظایف حدود در دارد حق ا

 .گیرد قرار بررسی مورد مجلس در باید طرحها این. کند پیشنهاد اسالمی

 :سوم و یکصد اصل

ستانداران شداران ،فرمانداران ،ا شوری مقامات سایر و بخ  اختیارات حدود در شوند می تعیین دولت طرف از که ک

 .هستند ها آن تصمیمات رعایت به ملزم شوراها

 :چهارم و یکصد اصل

 ،تولیدی واحدهای در امور پیشرفت در هماهنگی و ایجاد ها برنامه تهیه در همکاری و اسالمی قسط تأمین منظور به

شاورزی و صنعتی شوراهاییک  واحدهای و در ،مدیران و کارکنان دیگر و دهقانان و کارگران نمایندگان از مرکب ، 

 چگونگی. شود می تشکیل واحدها این اعضاء از نمایندگان مرکب شوراهایی اینها مانند و خدماتی ،اداری ،آموزشی

 .کند می معین قانون را آنها اختیارات و حدود وظایف و شوراها این تشکیل

 :پنجم و یکصد اصل
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https://rc.majlis.ir/fa/law/show/133628  

شهرداران   انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای   

 شوراها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

فصل هفتم قانون اساسی اصول 100 الی 3106 

اصل یکصدم: 



 

 .کشور باشد قوانین و اسالم موازین مخالف نباید شوراها تصمیمات

 :ششم و یکصد اصل

ست ممکن قانونی وظایف از انحراف صورت در جز شوراها انحالل  شخیص مرجس. نی  انحالل ترتیب و انحراف ت

 دادگاه به دارد حق انحالل به اعتراض صتتورت در شتتورا. کند می معین را قانون آنها مجدد تشتتکیل طرز و شتتوراها

 .کند رسیدگی آن به نوبت از خارج است موظف دادگاه و کند شکایت صالح

 نظارت با استان یا شهرستان شهر، بخش، روستا، هر امور اداره محلی مقتضیات به توجه با مردم همکاری طریق از

 و تبعیض از جلوگیری منظورهب و گیردمی صورت استان یا شهرستان شهر، بخش، روستا، شورای نام به شورایی

 استانها عالی شورای آن، هماهنگ اجرای بر نظارت و استانها رفاهی و عمرانی های برنامه تهیه در همکاری جلب

 .شود می تشکیل استان شوراهای نمایندگان از مرکب

 مرداد ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. 

 البدل علی عضو نفر سه و اصلی عضو نفر پنج نفر، 50.000 تا شهرهای ت الف

 البدل علی عضو نفر پنج و اصلی عضو نفر هفت نفر، 200.000 تا نفر 50.000 از بیش جمعیت با شهرهای ت ب

 البدل علی عضو نفر شش و اصلی عضو نفر نه نفر، 500.000  تا نفر 200.000 از بیش جمعیت با شهرهای ت ج

 البدل علی عضو نفر هفت و اصلی عضو نفر یازده نفر، 1.000.000 تا نفر 500.000 از بیش جمعیت با شهرهای ت د

 علی عضو نفر هشت و اصلی عضو نفر سیزده نفر، 2.000.000  تا نفر 1.000.000 از بیش جمعیت با شهرهای تتت ه

 البدل

                                                           
 و اصالحات بعدیی 1/3/1375قانون اصالح موادی از قانون اشکیالت، وظایف و انتخابات شورهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  4

ی تتتارنتتمتتا: 1396متترداد  21ی شتتتتتنتتبتته، 974مصتتتتتوب متتجتتلتتس شتتتتتورای استتتتتالمتتی، شتتتتتمتتاره ویتتژه نتتامتته: 

https://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13484 

2 شوراهای اسالمی شهرها4 

 اهداف: 

ماده 1: برای پیشبرد سریس برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی 

-
فصل دوم قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران: 

ادوار شوراها: 

ماده 3: دوره فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستا چهارسال می باشد که از 14 مرداد ماه شرو  می شود و در 13 

تعداد اعضای شورای اسالمی شهرها 

ماده 6 – تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح زیر است: 



 

 البدل علی عضو نفر ده و اصلی عضو نفر پانزده نفر، 2.000.000 از بیش جمعیت با شهرهای ت و

 البدل علی عضو نفر یازده و اصلی عضو نفر یک و بیست تهران، شهر ت ز

 آمار مرکز رسمی اعالم با مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین شهر، هر جمعیت تشخیص مالک ت تبصره

 .است ایران

 نسبت به و انتخابات در آراء ترتیب به روستاها آن شوراهای اعضاء میان از شهر شورای شود، تبدیل شهر به روستا

 .شودمی تشکیل روستاها جمعیت

صره  ستا چند یا دو چنانچه - تب ستا یک به و ادغام رو ستای شورای شوند، تبدیل رو ضاء میان از جدید رو  اع

 شودمی تشکیل روستاها جمعیت نسبت به و انتخابات در آراء ترتیب به روستاها شوراهای

به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء  شورای روستا و شهر ینتخاب اعضاا - 20ماده 

 .خواهد بود

باشد و در صورت در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می -تبصره 

تحصیلی باالتر هستند و در صورت یکسان بودن  افرادی است که دارای مدرک نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا

 .مدرک تحصیلی مالک انتخاب قرعه است

 

انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بروزارت کشور می - 21ماده 

 .رایانه انجام دهدهای انتخابیه با استفاده ازتعدادی از حوزه

 کشور جمهوری اسالمی ایرانتابعیت  .1

 سال تمام در روز اخذ رای 18حداقل سن  .2

 سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای، به استثنای شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت.  .3

کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکلف آنان مانند همسر و  –تبصره 

 فرزندان حداقل یکسال در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند. 

 تبدیل روستا به شهر 

ستا خواهدبود. چنانچه دو یا چند  شورای رو شهر همان  شورای  شهر،  ستا به  صورت تبدیل رو ماده 8 –  در 

 انتخابات  
- کیفیت انتخابات  

  شرایط انتخاب کنندگان 

ماده 29 - انتخاب کننده باید واجد شرایط زیر باشد: 



 

 

 :شونده باید دارای شرایط زیر باشدانتخاب - 30ماده 

 کشور جمهوری اسالمی ایرانتابعیت  .1

 سال تمام  25حداقل سن  .2

 اعتقاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیه .3

 ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .4

دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم  .5

باالی دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای  برای شورای روستاهای

شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای 

 شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت

ی که در همان حوزه کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرط – 1تبصره 

 انتخابیه نامزد شود از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند. 

هیاتهای اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ  – 2تبصره 

 نمایند. 

 دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان .6

سالمت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سالمت روانی، حسب مورد داشتن  .7

 با گواهی پزشکی قانونی

اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته  – 1تبصره 

 باشند

تخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تجییر محل سکونت هر یک اعضای شوراها باید در محدوده حوزه ان – 2تبصره 

 از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام  – 3تبصره 

 الزامی است.

 این محرومیت ندارد.

- شرایط انتخاب شوندگان: 

7 محرومین از انتخاب شدن: 

ماده 31- معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار و بخشدار و اعضای هیاتهای اجرائی و نظارت از داوطلب شدن در 

حوزه انتخابیه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهای مذکور پس از  قبول دعوت و شرکت در اولین جلسه تاثیری در 



 

 اسطه مقام و شجل خود از داوطلب شدن برای شراهای اسالمی به ترتیب ذیل محرومند: افراد زیر به و – 32ماده 

 آنان، مشاورین و معاونین وزراء رهبری، خبرگان نمایندگان وی، معاونین و مشاورین و جمهور رئیس  .1

سالمی، شورای مجلس نمایندگان شورای ا شاوران رئیس مجلس  سالمی، معاونان و م  شورای اعضاء ا

ضائیه قوهرئیس نگهبان، شاورین و معاونین و ق شور، عالی دیوان رئیس وی، م ستان ک شور کل داد  و ک

 وی، معاونین و کشتتور محاستتبات دیوان رئیس اداری، عدالت دیوان رئیس آنان، مشتتاورین و معاونین

ستان سبات، دیوان داد سی سازمانرئیس محا شور کل بازر سلح، نیروهای شاغلین وی، معاونین و ک  م

سای سی عقیدتی ادارات و سازمانها رؤ سلح، نیروهای سیا  جمهوریسیمای و صدا سازمان رئیس م

 ستترپرستتتان و رؤستتا قوه، ستته دفاترستتران رؤستتای دولت، دبیرهیأت وی، معاونین و ایران استتالمی

 و کل رؤسای اسالمی، آزاد دانشگاه رئیس ، دغیردولتی و دولتیودانشگاهها  رؤسای دولتی، سازمانهای

 جانبازان، و مستتتتضتتتعفان بنیاد رئیس وی، معاونین و احمر هالل جمعیترئیس بانکها، عامل مدیران

 عامل مدیران سازمانها، رؤسایامام، امداد کمیته سرپرست مسکن، بنیاد سرپرست شهید، بنیاد سرپرست

ست ،...ددخانیات مخابرات، شرکت مانندو دولتی شرکتهای  ازمانس رئیس سوادآموزی، نهضت سرپر

شکی نظام صنفی و  ایران،پز ضای هیات مدیره اتحادیه های  شور و اع سی ک سازمان نظام مهند رئیس 

سالمی، شورای ا ستادی مجلس  ستان ادارات کل  سرپر صناف ایران، مدیران کل و  سه اتاق ا  هیات رئی

 و مدیران رؤستتا، ستتایر و دولتی ادارات و ستتازمانها و هاوزارتخانه ستتتادی تشتتکیالت کل مدیران

 سراسر اسالمی شوراهای در عضویت از دارد، تسریکشور کل به آنان مسؤولیت حوزه که سرپرستانی

 پستتت آن در وجه هیچ به و نموده استتتعفاء خود ستتمت از نام ثبت از قبل کهآن مگر محرومند کشتتور

 .نباشند شاغل

 بخشداران، آنان، معاونین و شهرداران آنان، معاونین و فرمانداران آنان، مشاورین و معاونین و استانداران .2

 دادستتتانها، کل، ادارات معاونین کل،ادارات ستترپرستتتان کل، مدیران استتتانداری، ادارات کل مدیران

سها، دادیارها، ضات، بازپر سای ق شگاهها رؤ شعب آنها دان سای  سای ،ودولتی و غیر دولتید و رو  رؤ

سازمان ن بانکها، ضای هیات مدیره  سازمان نظام رئیس و اع ضای هیات مدیره  شکی، رئیس و اع ظام پز

سازمان نظام  ضای هیات مدیره  صناف ایران، رئیس و اع ضای هیات مدیره اتاق ا سی، رئیس و اع مهند

رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیات مدیره  مهندسی کشاورزی،

سا، کانون وکال، ستان رؤ  یا و دولتی مؤسسات و نهادها و دولتی شرکتهایو سازمانها معاونین و سرپر

سته ستفاده مقدار هر به عمومی بودجه از که دولت به واب  سرپرستانو مدیران رؤسا، سایر و نمایندمی ا

 شهرستان استان، محدوده در واقس اسالمی شوراهای در عضویت از ترتیب به بخش و شهرستان استان،

یت در شتتوراهای استتالمی واقس در محدوده استتتان، شتتهرستتتان و بخش به ترتیب از عضتتو بخش و

ستعفاء خود سمت از نام ثبت از قبل کهآن مگر محرومند، ست آن در وجه هیچ به و نموده ا  شاغل پ

 .نباشند



 

 شورای در عضویت از دهیاران و وابسته هایشرکت و مؤسسات و شهرداری مناطق مدیران شهرداران، .3

سالمی ستعفاء خود سمت از نام ثبت از قبل کهآن مگر محرومند، خدمت محل شهر ا  هیچ به و نموده ا

 .نباشند شاغل پست آن در وجه

و شاغلین در شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته و  قانون این موضو  اسالمی شوراهای اعضاء .4

همچنین دهیاران و شاغالن دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسالمی نمی توانند در مسئولیت 

 های مذکور در این ماده مشجول به کار شوند. 

 :محرومند شوراها در عضویت برای شدن داوطلب از زیر اشخاص - 33ماده 

 .صالحذی مراجس تشخیص به اندداشته فعال و مؤثر نقش سابق رژیم مبانی تحکیم جهت رد که کسانی - الف

 .اندشده محکوم عمومی اموال غصب جرم به که کسانی - ب

ستگان - ج شکیالتی واب  اعالم صالحه مراجس طرف از آنها بودن قانونی غیر که گروهکهایی و سازمانها احزاب، به ت

 .باشد شده

 .اندشده محکوم ایران اسالمی جمهوری ضد بر اقدام جرم به که کسانی - د

 .قضائی صالح محاکم حکم به ارتداد به محکومین - هت

 .شرعی حدود به محکومین– و

 .قضائی صالح محاکم حکم به دیگران اموال غصب و کالهبرداری و خیانت به محکومین - ز

 .فسق به متجاهران و فساد به مشهوران - ح

 .مواد این به معتادان و مخدر مواد قاچاقچیان - ط

 .باشند اساسی قانوند 49و اصل مشمول دادگاه حکم به که کسانی و محجوران - ی

ستگان - ک ستان و شهرستان شهر، ده، انجمنهای اعضاءو قبیل از گذشته رژیم به واب صاف، هایخانه و ا  رؤسای ان

ستاخیز حزب کانونهای سهای نمایندگان و نوین ایران حزبو ر  خوانین و کدخدایان سابق، ملی شورای و سنا مجل

 د.گذشته رژیم به وابسته

 عنوان به انتخابیه حوزه یک از بیش در همزمان توانندنمی شتتتوراها در عضتتتویت داوطلبان از یک هیچ - 34ماده 

 تا تاریخ آن از و حذف داوطلبان فهرست از آنان اسم صورت این غیر در نمایند،نام ثبت شورا در عضویت داوطلب

 .گردندمی محروم شوراها انتخابات در شدن داوطلب از دوره همان پایان



 

 انتخاب شهردار -1

 شرایط واجد شهردار انتخاب به نسبت یافتن رسمیت از پس بالفاصله است موظف شهر اسالمی شورای - 1 تبصره

 .نماید اقدام

 .باشد کشور روستای و شهر اسالمی شوراهای از یکهیچ  عضو همزمان تواندنمی شهردار - 2 تبصره

هزارنفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست - 3تبصره 

 .گیردشهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت میوزیر کشور و در سایرو حکم 

نامه مصوب این قانون، شهردار آئینشورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صالحیت شهرداران مندرج در

ظرف مدت ده روز  شده را استانداران موظفند حکم شهردار معرفی کند. وزیر کشور وموردنظر خود را انتخاب می

 .صادر نمایند

شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین

اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم نماید، در صورتمستندات به شورای شهر منعکس می

 .ربط ارجا  خواهد شدبه هیأت حل اختالف ذی شهرشهردار، موضو  توسط شورای
 

وزارت کشور و شورای طرفین وگیری بوده و تصمیم آن هیأت برایهیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم

هیأت حل اختالف نظر خود را اعالم ننماید، نظر شورای باشد. چنانچه در مدت مقرر،االجراء میاسالمی شهرد الزم

 .تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نمایدمیواهد بود و شهردارشهر متبس خ

 :پذیردمی خاتمه زیر موارد در شهردار خدمت دوره - 4 تبصره

 .شورا تصویب با کتبی استعفای - الف

 .قانونی مقررات رعایت با شهر شورای توسط برکناری - ب

 .قانونی مقررات طبق تعلیق - ج

 .شهر شورای تشخیص به شهردار سمت احراز شرایط از یک هر فقدان - د

 رفاهی و اقتصادی بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، نارساییهای و نیازها کمبودها، شناخت و بررسی -2

 ریزیبرنامه جهت هازمینه این در کاربردی حلهایراه و اصالحی پیشنهادهایو طرحها تهیه و انتخابیه حوزه

 .ربطذی مسؤول مقامات به آن ارائه و
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- وظایف و اختیارات شوراهای اسالمی شهر5 

ماده 80 – وظایف شورای اسالمی شهر به شرح زیر است : 



 

 در خدماتی سازمانهای سایر و شهرداری امور در مصوب طرحهای و شورا مصوبات اجراء حسن بر نظارت -3

 .نگردد امور این عادی جریانمخل نظارت این که صورتی

 فرهنگی، اجتماعی، مختلف هایزمینه در مملکتی سازمانهای و نهادها و اجرائی مسؤولین با همکاری -4

 .آنان درخواستبه بنا عمرانی و اقتصادی آموزشی،

 و آموزشی فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، خدمات انجام در مردم مشارکت خصوص در ریزیبرنامه -5

 .ربطذی دستگاههای موافقت با رفاهی امور سایر

 هماهنگی با فرهنگی و ورزشی تفریحی، و گردشگری مراکز گسترش خصوص در مردم ترغیب و تشویق -6

 .ربطذی دستگاههای

 و تولید تعاونیهای تأسیس و ارشادی امدادی، اجتماعی، نهادهای و انجمنها تشکیل خصوص در اقدام -7

 .ربطذی دستگاههای توافق با عمومی ارزاق توزیس و محلی تحقیقاتآمارگیری، انجام نیز مصرف، و توزیس

 و شهرداری منقول غیر و منقول اموال و جنسی نقدی، داراییهای و سرمایه حفظ و اداره حسن بر نظارت -8

 .نباشد امورشهرداری عادی جریان مخل که ایگونه به آنها هزینهو درآمد برحساب نظارت همچنین

 .کشور وزارت دستورالعملهای رعایت با آنها به رسیدگی از پس شهرداری پیشنهادی هاینامهآئین تصویب -9

 انتشار و شودمی تهیه شهرداری توسط باریک ماه شش هر که شهرداری هزینه و درآمد جامس صورت تأیید -10

 .کشور وزارت به آن از اینسخهارسال و عموم اطال  برای آن

 از پس شهرسازی جامس و هادی حهایطر رعایت با شهر حدود طرح تصویب جهت شهرداری با همکاری -11

 .شهرسازی و مسکن وزارت و کشور وزارت تأیید با شهرداری توسط آن تهیه

 به وابسته شرکتهای و مؤسسات و شهرداری ساالنه بودجه تفریغ و بودجه متمم و اصالح بودجه، تصویب -12

 .شهر شورای بودجه تصویب همچنین و شهرداریها مالینامهآئین رعایت با شهرداری

 قوانین طبق و واریز شودمی افتتاح بانکها در شهر شورای تأیید با که حسابهایی به شهرداری درآمدهای کلیه - تبصره

 .شد خواهد هزینه مربوطه

 .کارمزد میزان و مدت مبلغ، به نسبت دقیق بررسی از پس شهرداری پیشنهادی وامهای تصویب -13

 و شتتتهر نامبه که استتتتیجاره و اجاره مقاطعه، فروش، خرید، از اعم آنها بر نظارت و معامالت تصتتتویب -14

 معامالت و مالی نامهآئین مقررات رعایت با و صالح و صرفه گرفتننظر در با پذیردمی صورت شهرداری

 .شهرداری

صره سریس منظور به - تب شرفت در ت صویب اختیار تواندمی شورا شهرداری، امور پی  میزان تا را معامالت انجام و ت

 .نماید واگذار شهردار به شهرداریمعامالت نامهآئین رعایت با معینی

 .کشور وزارت موافقت و تأیید با شهرداری به وابسته شرکتهای و مؤسسات اساسنامه تصویب -15

صره  شرکتهای  –تب سات و  س سنامه مو سا ست حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت مفاد ا شور مکلف ا وزارت ک

 وابسته به شهرداری نظر نهائی خود را اعالم نماید.



 

 الزم االجراء است. در صورت عدم اعالم نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر 

 ستتیاستتت گرفتن نظر در با آن میزان و نو  تجییر همچنین و شتتهر عوارض لجو یا برقراری لوایح تصتتویب -16

 .شودمی اعالمکشور وزارت سوی از که دولت عمومی

 .شهرداری به مربوط دعاوی جریان حسن بر نظارت -17

 .شهر حوزه بهداشت امور بر نظارت -18

 دولتی یا و تعاونی خصوصی، بخش توسط که عمومی، اماکن دیگر و سینماها ها،تماشاخانه امور بر نظارت -19

 بر مؤسسات قبیل این بهداشت و نظافت ترتیب، حسن برای خاص مقرراتتدوین و وضس با شودمی اداره

 .آن مانند و سوزیآتشخطر از جلوگیری جهت احتیاطی تدابیر اتخاذ و شهرداری پیشنهاد طبق

صویب -20 ضی جهت الزم مقررات ت صور غیر ارا شت نظر از شهری مح سایش و بهدا  و عمران و عمومی آ

 .شهر زیبایی

 .شهر توسعه و بهداشت اصول با مطابق اموات حمل وسایل تهیه و غسالخانه گورستان، ایجاد بر نظارت  -21

 .شهری تأسیسات مسیرهای و مجاری حفر بر نظارت و مقررات وضس -22

 تأستیستات و ستبز فضتاهای و میادین خیابانها، معابر، توستعه و ایجاد به مربوط طرحهای اجراء بر نظارت -23

 .موضوعهمقررات طبق بر شهر عمومی

 با آنها نام تجییر همچنین و شتتتهری حوزه در کوی و کوچه خیابانها، میادین، معابر، نامگذاری تصتتتویب  -24

 .مربوط مقررات رعایت

 آگهی و نوشته نو  هر الصاق یا و مطلب نو  هر نوشتن جهت شهرداری پیشنهاد به الزم مقررات تصویب -25

 .عموم اطال  برای آن انتشار و موضوعه مقررات رعایتبا شهر دیوارهای روی بر تابلو و

 و مالی نامهآئین رعایت با آن به وابستته ستازمانهای و شتهرداری توستط شتده ارائه خدمات نرخ تصتویب -26

 .مربوط مقررات رعایت با شهرداریها معامالت

 .شهری درون نقلیه وسائط کرایه نرخ تصویب -27

 مایحتاج فروش و خرید برای شتتهرداری توستتط عمومی میدانهای اداره و ایجاد به مربوط مقررات وضتتس -28

 .موضوعه مقررات رعایت با عمومی

 کردن دایر برای ربطذی بنگاههای و ادارات با شتتهرداری مستتاعی تشتتریک مورد در الزم مقررات وضتتس -29

 .مربوط مقررات رعایت با غیره وبازرگانی هنری، کشاورزی، نمایشگاههای

 و شهرداری تابعه و وابسته شرکتهایمؤسسات، سازمانها، کلیه و شهرداری مالی امور اداره حسن بر نظارت  -30

 آنها هزینه و درآمد حساب بر نظارت همچنین شهرداری،اختصاصی و عمومی اموال داراییها، سرمایه، حفظ

 مقررات براستتاس الزم پیگیریهای و شتتهردار به تخلف و نقض موارد اعالمو رستتمی برسحستتا انتخاب با

 .قانونی



 

صره صوب بودجه حدود در شهرداری پرداختهای کلیه -1 تب سناد با م  معامالتی و مالی مقررات رعایت با و مثبته ا

سناد این که آیدمی عمل به شهرداری ضای به باید ا سابذی و شهردار ام  شورای تأیید مورد که آنان مقام قائم یا ح

 .برسد باشند شهر

 اقدام هرگونه و بررسی جهت را رسمی حسابرس گزارش نتیجه از نسخه یک است موظف شهر شورای -2 تبصره

 .نماید ارسال کشور وزارت به قانونی

 و نماید منتشر عموم اطال  جهترا خود هزینه و بودجه صورت مالی سال هر پایان در است موظف شورا -31

 .کند ارسال استانو شهرستان شورای به بررسی جهت را آن از اینسخه

ستانی واحدهای  -32 سات و سازمانها کلیه شهر س سات و دولتی مؤ س  ارائه زمینه در که غیردولتیعمومی مؤ

 در که را شهری خدمات خصوص در خود ساالنه برنامه موظفند دارند، عهده به را وظایفی شهری خدمات

 .نمایند ارائه شورا به شده تنظیمخود ساالنه بودجه و اعتبارات چهارچوب

 .مقررات و قوانین درحدود شهرستان تأمین شورای با همکاری -33

 ارائه از پس شهرها قانونی محدودهو حریم و تفصیلی و شهرسازی جامس و هادی طرحهای تأیید و بررسی  -34

 .نهایی تصویب جهتقانونی ربطذی مراجس به ارسال و شهرداری توسط آن

 خالصه وظایف شورای اسالمی شهر

 وظایف و اختیارات شورای شهر بر اساس قوانین فعلی

 نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر 18 انتخاب شهردار برای مدت چهار سال 1

2 

های بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی

و  اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی

 رفاهی حوزه انتخابیه

19 

ها، سینماها، و دیگر اماکن نظارت بر امور تماشاخانه

عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا 

 شوددولتی اداره می

3 
 و شهرسازی جامس و دیهاطرحهای تایید و بررسی

 شهرها قانونی محدوده و حریم و تفصیلی
20 

تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیرمحصور 

شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و 

 زیبایی شهر.

4 
همکاری با مسئولین اجرایی و مملکتی بنا به 

 درخواست آنان
21 

نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل 

 حمل اموات

 22 شهرستان تامین شورای با همکاری 5
وضس مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای 

 شهری تاسیسات



 

6 

تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز 

تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی 

 های ذیربطدستگاه

23 

نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه 

معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات 

 عمومی شهر

7 
 عمومیهای میدان اداره و ایجاد مقررات وضس

 شهرداری توسط
24 

تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و 

 کوی

8 

نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای 

نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری 

 و نظارت بر درآمد و هزینه

25 

تصویب مقررات الزم نوشتن هر نو  مطلب و یا 

بر روی الصاق هر نو  نوشته و آگهی و تابلو 

 دیوارهای شهر

 26 های پیشنهادی شهرداریتصویب آیین نامه 9
نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای 

 مصوب

 27 تایید صورت جامس درآمد و هزینه شهرداری 10
ها اعم از خرید، تصویب معامالت و نظارت بر آن

 فروش، اجاره و.

11 

همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود 

با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و  شهر

 شهرسازی

28 

 نهادهای و انجمنها تشکیل خصوص در اقدام

 تولید هایتعاونی تاسیس و ارشادی امدادی، اجتماعی،

 مصرف و توزیس و

12 

تصویب بودجه، اصالح و متمم بودجه ساالنه 

های وابسته به شهرداری و موسسات و شرکت

 شهرداری

29 
های برای دایر کردن نمایشگاه وضس مقررات الزم

 کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره

13 
های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی تصویب وام

 دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد
30 

نظارت بر اداره امور مالی کلیه سازمانها، موسسات، 

های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، شرکت

 اموال عمومیها، دارایی

14 
تصویب لوایح برقراری یا لجو عوارض شهر با در 

 نظر گرفتن سیاست عمومی دولت
31 

 انجام در مردم مشارکت خصوص در ریزیرنامهب

 فرهنگی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، خدمات

 ...و آموزشی

15 
های وابسته به تصویب اساسنامه موسسات و شرکت

 وزارت کشورشهرداری با تایید و موافقت 
32 

اخذ برنامه ساالنه سازمانها و موسسات دولتی و 

موسسات عمومی غیر دولتی در خصوص خدمات 

 شهری

 شهری درون نقلیه وسایل کرایه نرخ وضس 33 انتشار صورت بودجه و هزینه جهت اطال  عموم 16



 

 34 نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری 17
 و شهرداری شده ارائه خدمات نرخ تصویب

 وابسته هایسازمان

 

شهر، تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف  شورای اعضای حداقل یک سوم چنانچه - 81ماده 

ی اسالمی به رئیس شوراورت کتبی الزم بداند تقاضای خود را به صشهرداری ها و سازمان ها و شرکتهای وابسته را 

سلیم نموده و رئیس سیون تخصصی ذی ربط  شهر ت ساعت آن را به کمی شت  شهر ظرف مدت چهل و ه شورای 

رئیس کمیستتیون موظف استتت ظرف مدت دو هفته از شتتورا در صتتورت وجود، جهت رستتیدگی ارجا  می نماید. 

سووالن ذی شهرداری مکاتبه و اطالعاتی را که دتاریخ وصول با م ضیان ربط  ر این زمینه کسب نموده در اختیار متقا

ست  سیون موظف ا شخیص ندهند، کمی سیون را کافی ت ضیان اطالعات کمی سوم متقا صورتی که دو  قرار دهد. در 

ضروری تحقیق و  شهردار دعوت به عمل آورد و دالیل  ضیان و  ضا از متقا صول تقا ظرف مدت یک هفته پس از و

نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق  تفحص و نظرات شهرداری را استما 

 و تفحص به رئیس شورای اسالمی شهر ارائه دهد.

رئیس شورا موظف است گزارش کمیسیون را در اولین جلسه بعدی شورا قرار داده و در جلسه رسمی شورا پس از 

صحبت نماینده م سیون و  سخنگوی کمی سط  ضیان تحقیق و تفحص هر کدام ده دقیقه، گزارش ارائه گزارش تو تقا

 کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. 

 می ارجا  رسیدگی جهت ربط ذی تخصصی کمیسیون همان به موضو  تفحص و تحقیق انجام تصویب درصورت

 نفر هفت حداکثر و نفر سه حداقل که را هیات اعضای ارجا ، از پس روز ده مدت در است موظف کمیسیون. گردد

ضای بین از بود خواهند سالمی شورای اع سالمی شورای رییس به و تعیین شهر ا  ابالغ حکم صدور جهت شهر ا

 .کنند می انتخاب دبیر یک و رییس یک خود میان از هیات اعضای. نماید معرفی

 استتت موظف کمیستتیون. نماید می تستتلیم ربطذی کمیستتیون به را خود گزارش ماه ستته مدت ظرف حداکثر هیات

 از پس را نهایی گزارش و مطرح هیات و کمیسیون اعضای مشترک جلسه در را هیات گزارش هفته دو مدت ظرف

 مسئوالن یا شهردار نهایی، گزارش با رابطه در گیری رای از قبل. نماید ارسال شهر اسالمی شورای رییس به تصویب

 .نمایند می دفا  دقیقه سی مدت به خود عملکرد از شهرداری  ربطذی

سالمی شورای رییس ست موظف شهر ا سیون گزارش ا ستور در را کمی سط تا دهد قرار شورا کاری بعد هفته د  تو

 .گردد قرائت کمیسیون سخنگوی

سه در دقیقه سی مدت به میتوانند شهرداری ربطذی مسووالن یا شهردار گزارش، قرائت از پس  از شورا رسمی جل

 .نمایند دفا  خود عملکرد

- نحوه اعتراض به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری  



 

سه همان در گزارش شته رای به جل صویب به گزارش که صورتی در. شد خواهد گذا سد شورا ت  گزارش در و بر

 قضاییه قوه به مورد حسب شهر اسالمی شورای رییس توسط منخلف باشد شده تعقیب درخواست و احراز تخلف

 شورای به آن نتیجه و داده قرار رسیدگی مورد نوبت از خارج تا شود می معرفی اداری تخلفات به رسیدگی مرجس یا

 .نماید اعالم شهر اسالمی

 .باشد رسیدگی قابل و صریح باید شورا رییس تشخیص با تفحص و تحقیق موضو  -1 تبصره

صره سان از تواند می تفحص و تحقیق هیات -2 تب شنا سه هیات تایید با وثوق مورد و خبره کار ستفاده شورا ریی  ا

 هزینه اساس بر تا دهد قرار هیات رییس اختیار در را اتهی درخواست مورد تنخواه است موظف شورا رییس. نماید

 .شود منظور قطعی هزینه به شورا رییس تایید ضمن مثبته اسناد ارائه با و هیات کرد

 تفحص و تحقیق و باشتتد کرده تجییر تفحص و تحقیق مورد شتتهرداری مستتئوالن یا و شتتهردار چنانچه -3 تبصتتره

سئولیت دوران عملکرد به مربوط شد آن م سی امکان باید با ستر سناد به د سخگویی جهت مدارک و ا . گردد فراهم پا

 .دارند معمول را الزم همکاری مکلفند مربوطه مسئوالن

صره ضای با هیات مکاتبات کلیه -4 تب شتی باید هیات رییس و بود خواهد معتبر هیات رییس ام  را مکاتبات از رونو

 .نماید ارسال شهر اسالمی شورای رییس به بالفاصله

 هرگونه انتشار و ارائه و بوده محرمانه علنی جلسه در قرائت زمان تا تفحص و تحقیق به مربوط اطالعات -5 تبصره

به هر شتتکل و عنوان از طرف اشتتخاص حقیقی و حقوقی و اعضتتای هیات تا  تفحص و تحقیق به مربوط اطالعات

سناد محرمانه و سری  شار و افشای ا زمان قرائت در جلسه علنی ممنو  می باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انت

 برخورد خواهد شد.  29/11/1353دولتی مصوب 

 گزارش از ای خالصه است شهرموظف اسالمی ایشور رییس قضاییه قوه به گزارش ارجا  صورت در -6 تبصره

 .نماید تحویل و تهیه باشد، شده مشخص آن در انتسابی اتهام قانونی مستندات و دالیل تخلفی موضو  شامل که

 تسهیالت و امکانات نمودن فراهم به موظف وابسته سازمانهای و شرکتها و شهرداری کارکنان و مسئوالن -7 تبصره

 همکاری عدم صتتورت در و باشتتند می هیات درخواستتتی مدارک و اطالعات گذاردن اختیار در وهیات  نیاز مورد

 های هیات به تفحص و تحقیق هیات شتتکایت با و گردند می محستتوب متخلف مستتتنکفان، کارکنان، و مستتووالن

 .گرفت قرارخواهند قضایی تعقیب تحت مورد حسب یا و معرفی اداری تخلفات

 هیات و هیات اعضای مشترک جلسه تایید با تفحص و تحقیق هیات اعضای از هریک تخلف صورت در -8 تبصره

 .گردد می معرفی استان شوراهای شکایات به رسیدگی و اختالف حل هیات به متخلف فرد شورا رییسه

صدی احراز شرایط – 82 ماده شنهاد به بنا که بود خواهد ای نامه آیین طبق شهردار سمت ت شور وزارت پی  به ک

 .رسید خواهد دولت هیات تصویب



 

 ایرادی یا اعتراض شهرداری عملیات یا شهردار عملکرد به شهر شورای اعضای از نفر چند یا یک چنانچه – 83 ماده

شته شند دا سط ابتدا با شن صورت به را موارد شورا رییس تو  عدم صورت در.  داد خواهند تذکر شهردار به رو

 به کتباً را سوال شورا رییس صورت این در که شود می مطرح سوال صورت به موضو  ، تذکر مورد مفاد رعایت

 فوق یا عادی جلستته در حضتتور به ،شتتهردارموظف ابالغ از پس روز ده ظرف حداکثر و داد خواهد اطال  شتتهردار

 تشخیص کننده قانس وی پاسخ یا ورزیده استنکاف ازحضور شهردار چنانچه .باشد می سوال به پاسخ و شورا العاده

 رسیده شورا اعضای سوم یک امضای به حداقل که استیضاح صورت به مجدداً موضو  دیگری جلسه طی نشود داده

شد صله.  شود می ارائه ، با شکیل تا ابالغ بین فا سه ت  روز ده حداکثر شد خواهد تعیین شورا رییس طرف از که جل

 که صورتی در.  داد خواهد مخالف یا موافق رای شهردار جواب و سواالت یا سوال طرح از پس شورا.  بود خواهد

ضا کل سوم دو اکثریت با شورا  انتخاب شورا سوی از جدیدی فرد و کنار بر کار از شهردار ،دهد مخالف رای اع

 .شد خواهد

 جدید فرد انتخاب تا شهردار خدمت خاتمه یا و شهردار برکناری و اعتماد عدم رای صدور بین فاصله در – تبصره

سوول و دار عهده شهر شورای انتخاب با شهرداری کارکنان از یکی انجامد طول به ماه سه از بیش نباید که  اداره م

 . بود خواهد شهرداری امور

سته های سازمان و ها شرکت و شهرداری و شهر شورای -84ماده  ضی نحو به موظفند واب  صورت در و مقت

 عملکرد، تصتتمیمات، مصتتوبات، از مستتتمر طور به را مردم عموم اطال  زمینه ای، رایانه پایگاه اندازی راه با امکان

  .نمایند فراهم خود آمد در و هزینه بودجه،

سالمی شورای - 85ماده  سبت تواند می شهر ا ضس به ن سب عوارض و  به اهالی درآمدهای و تولیدات با متنا

 .نماید اقدام وزیران هیات مصوب نامه آیین طبق شهر نیاز مورد عمرانی و خدماتی های هزینه از بخشی تامین منظور

 در تواند می کشور وزیر. است وصول قابل کشور وزارت به مصوبه هر ارسال از پس ماه یک عوارض، -تبصره 

 .نماید اقدامآن  لجو یا اصالح به نسبت نداند مصوب نامه آئین بر منطبق را عوارض نو  هر وصول که مقطعی هر

  اعتراض مورد ابالغ تاریخ از هفته دو از پس که صورتی در قانون این موضو  شوراهای کلیه مصوبات -90ماده 

سالمی شوراهای  مصوبات تطبیق هیات" شور ا صار به قانون این در که "قوانین با ک  " مصوبات تطبیق هیات " اخت

 قوانین یا اسالم موازین با مجایر را آن در صورتی که هیات مذکور و است االجراء الزم ، نگیرد قرار - شود می نامیده

 دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل  تشخیص شوراها واختیارات وظایف حدود از خارج یا کشور مقررات و

صوبه ابالغ تاریخ از هفته دو ظرف حداکثر سانده به را خود اعتراض، م ست و شورا ر  شورا. دکن نظر تجدید درخوا

- راه اندازی پایگاه اینترنتی اطالع رسانی به مردم  -

-

- چگونگی وضع عوارض از سوی شوراها 

- اعتراض به مصوبات شوراها: 



 

 در. کند نظر اعالم و رسیدگی موضو  به و داده جلسه تشکیل اعتراض، وصول تاریخ از روز ده ظرف است موظف

موضو  برای تصمیم گیری نهائی به هیات  ننماید عدول اختالف مورد مصوبه از مجدد بررسی در شورا که صورتی

ست روز به موضو  رسیدگی و اعالم ربط ارجا  میحل اختالف ذی ست ظرف مدت بی شود. هیات مزبور مکلف ا

 نظر نماید.

 در شهرستان، شورای اسالمی یا بخشدار توسط بخش و روستا شوراهای مصوبات  مورد در اعتراض - 1 تبصره

صوبات مورد سالمیشوراهای  م ستان و شهر ا سط شهر سالمی یا فرماندار تو ستان، شورای ا صوبات مورد در ا  م

ستان شورای ستاندار، توسط ا ستان عالی شورای یا ربطذی اجرائی دستگاههای مسووالن ا  مصوبات مورد در و ها ا

 موضو  شوراهای. گیرد می صورت ربطذی های دستگاه مقام ترین یاعالی کشور وزیر توسط ها استان عالی شورای

 به اعتراض صتتالحیت واجد شتتورای برای هفته یک ظرف یک را خود مصتتوبات از نستتخه یک مکلفند تبصتتره این

صوبات ستگاه و آنها م صوبه که ربط ذی اجرایی های د شد، می آنها به مربوط م سال با سیدگی. کنند ار  اعتراض به ر

 . نیست صالحیتدار محاکم در اشخاص سایر شکایات به رسیدگی از مانس قانون این موضو 

 حل مرکزی هیأت در قانون مجایر مصوبات از دسته آن رسیدگی طرح از مانس شورا، مصوبات شدن قطعی - 2تبصره

 .باشد نمی اشخاص توسط اختالف

 اند، کرده اتخاذ مختلف اجرائی دستتتگاههای به مربوط که را تصتتمیمی هرگونه موظفند شتتوراها کلیه - 3تبصتتره

 .نمایند ابالغ مربوطه دستگاه به بالفاصله

صره صوبات تطبیق هیات -4 تب ستان م ست و عضویت با شهر ضی یک عضویت و وی نماینده یا فرماندار ریا  به قا

ضاییه قوه رییس انتخاب ضای از یکی و ق سالمی  شورای اع ستان ا صوبات تطبیق جهت شورا این انتخاب به ا  م

ستان شورای و شهر شورای شکیل شهر صوبات تطبیق هیات و شود می ت ستا و بخش م ست و عضویت به رو  ریا

 انتخاب به شهرستان اسالمی شورای اعضای از یکی و قضاییه قوه رییس انتخاب به قاضی یک عضویت و بخشدار

 .است ها بخشداری و ها فرمانداری در مصوبات و تطبیق های هیات تشکیل محل. شود می تشکیل شورا این

 عضویت و تهران فرماندار ریاست و عضویت به، شمیرانات و پردیس ری تهران، مصوبات تطبیق هیات – 5 تبصره

شمیرانات و پردیس، ضی یک فرمانداران ری و  ضاییه قوه رییس انتخاب به قا ضای از یکی و ق سالمی شورای اع  ا

 . شود می تشکیل شورا این انتخاب به استان

 اشخاص اعتراض از مانس آن، های تبصره و ماده این مطابق کشور اسالمی شوراهای مصوبات به اعتراض -6 تبصره

ضایی صالح مراجس نزد ست ق صوبات بر شرعی نظارت در نگهبان شورای فقهای صالحیت نافی و نی  شوراهای م

  .باشد نمی مذکور



 

 وتصرف ومیل حیف یا و کشور عمومی مصالح مخالف یا مقرر وظایف برخالف اقداماتی شورا هرگاه -91ماده 

 موضو  فرماندار کتبی پیشنهاد به دهد انجام دارد عهده به نحوی به را آن نگهداری و وصول که اموالی در مجاز غیر

 و رسیدگی ها وگزارش شکایات به مذکور هیأت و گردد می ارجا  استان اختالف حل هیأت به شورا انحالل جهت

ستاها، شوراهای از یک هر انحراف احراز صورت در  صورت در شوراها سایر مورد در و نماید می منحل را آن رو

 .گردند می منحل مرکزی اختالف حل هیأت تصویب و استان هیأت پیشنهاد به بنا قانونی، وظایف از انحراف

 ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف توانند می انحالل به اعتراض صورت در شده منحل شوراهای از یک هر - تبصره

ست مکلف ودادگاه نمایند شکایت صالح دادگاه به رأی ضو  به نوبت از خارج ا سیدگی مو  صادر قطعی رأی و ر

 .نماید

 انجام در ویا داده دست از را عضویت شرایط قانون این موضو  شوراهای اعضاء از یک هر چنانچه -92ماده 

 شتتوراها وظایف انجام در اخالل یا توقف موجب که اقدامی یا شتتود تقصتتیر یا قصتتور مرتکب خود قانونی وظایف

 :گردد می محکوم زیر موارد به دهد انجام شورا اعضای شؤون خالف عملی یا گردد

 . عمومی اعالن بدون شورایی پرونده در درج با کتبی اخطار  -1

 .عمومی اعالن و شورایی پرونده در درج با کتبی اخطار -2

 از سوم یک تا حداکثرد مشابه عناوین و الجلسه حق حقوق،و شورا در عضویت بابت دریافتی مبالغ از کسر -3

 سال یک تا ماه یک

 به مدت حداقل مشابه عناوین و فرادست شوراهای در نمایندگی و رییسه هیأت در عضویت از محرومیت -4

 .یکسال

 .سال یک تا ماه یک از موقت عضویت سلب -5

 .شورا دوره باقیمانده برای عضویت سلب -6

 .دوره یک حداقل مدت برای شوراها انتخابات در نام ثبت ممنوعیت -7

 تخلف احراز صورت در شورا عضو به منتسب اتهامات یا اتهام به رسیدگی از پس اختالف حل هیأتهای – 1 تبصره

 جمس قابلد  8و بند تنها و نمود خواهند اعمال را قانون این مجازاتهای از یکی صرفاً پرونده هر مورد در تخلفات، یا

 .باشد می ماده ایند 6و تاد 4و بندهای با

صره ضوی چنانچه – 2 تب ست ظرف تواند می شود محکوم ماده ایند 8و تاد 4و بندهای مجازاتهای از یکی به ع  بی

 موضتتتو  به نوبت از خارج مذکور هیأت. نماید شتتتکایت مرکزی اختالف حل هیأت به رأی ابالغ تاریخ از روز

 .کرد خواهد رسیدگی

- انحالل شوراها: 

- تخلفات شوراها: 



 

 دادگاه. نمایند شتتکایت اداری عدالت دیوان به توانند می گردند، می عضتتویت ستتلب که افرادی یا فرد - 3 تبصتتره

 .بود خواهد االجرا الزم و قطعی آن رأی و کند می رسیدگی موضو  به نوبت از خارج مذکور

 .شوراها انتخابات در نام ثبت ممنوعیت و شورا در عضویت از دائم عضویت سلب  -8

 روستا یا و شهر اسالمی شورای عضو عضویت سلب به حکم مرکزی اختالف حل هیات که صورتی در – 4 تبصره

 .است البدل علی عضو معرفی به مکلف فرمانداری ، دهد

سیدگی مرجس که صورتی در  ضو  کننده ر صره مو ضو ، دهد تر پایین مرجس رای ابطال به حکم ،ماده ایند 3و تب  ع

 .گیرد می سر از اسالمی شورای در را خود فعالیت مجددا قبلی عضو و شود می خارج اسالمی شورای از البدل علی

ضو  شوراهای -95ماده  ضاء از هریک یا قانون این مو صب ندارند حق آنها اع  ها، دهیاری کارکنان عزل و درن

سته موسسات و ها شرکت یا و ها شهرداری ستور آنها به یا نمایند دخالت آنها به واب سوولیت واگذاری و دهند د  م

ضاء به عامل مدیریت و مدیره هیأت عضویت اجرایی،  و شرکتها ، ها شهرداری ها، دهیاری در مذکور شوراهای اع

 .باشد می ممنو  تابعه های سازمان

صره ضاء - 1 تب ستگان و مذکور شوراهای اع  شهرداری، دهیاری، با معامله انجام حق وجه هیچ به آنها یک درجه ب

غیر  در. باشتتد می ممنو  آنها با قرارداد نو  هر انعقاد و داشتتت نخواهند را آن به وابستتته شتترکتهای و ستتازمانها

 .گردد می ارسال صالح ذی مراجس به پرونده شورا، از دائم عضویت سلب و قرارداد لجو ضمن اینصورت

 شرکت و مؤسسات شهرداری، دهیاری، شوراها، امکانات و ها دارایی اموال، از شخصی استفاده هرگونه - 2تبصره

سته های شد می ممنو  شوراها اعضاء توسط واب سبت به بررسی آن در هیات حل اختالف  .با در صورت ارتکاب ن

 استان اقدام خواهد شد. 

  :داری بشرح زیر استوظائف شهر

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

  موضوعه

د 19و  1بطور ضمنی نسخ گردیده و مواد وبند یک با موضو   :اصالحات بعدی و مواد منسوخ و قوانین مرتبط

 جایگزین گردیده است. عنوان قانون موخرقانون نوسازی و عمران شهری به 
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- عدم دخالت در عزل و نصب کارکنان و معامالت شهرداری  

 وظایف و ماموریت های شهرداری ها 

-1- ماده 55  قانون شهرداری ها6 



 

 و اصالحات اساسی و عمران و : نوسازی7/9/1347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  1ماده  -

د توقفگاههاو و پارکینگها پارکها ایجاد و توسعه معابرو  اصالح و احداث و شهری نیازمندیهای تأمین

 مورد تأسیسات سایر و تأمین موجود عمومی باغهای و پارکها نگهداری و حفظ و میدانها و

 اساسی وظایف از شهرها و موزون متناسب رشد در مراقبت و محالت نوسازی و عمومینیاز

 هاینقشه و اساسی هایبرنامه تهیه به مذکور مکلف وظائف اجرای در شهرداریها و است شهرداریها

 .هستند جامس

طرحهای مصوب  اجرای نتیجه در : هرگاه7/9/1347قانون نوسازی و عمران شهری مصوب  19ماده  -

درآید و در مالکیت  صورت متروک به معابر عمومی از قسمتی یا تمام تفصیلید –شهری وجامس 

چنانچه  و خواهد بود شهرداری به متعلق قسمت آن اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد،

ن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و داشته باشد، مشروط به اینکه آ را آن فروش قصد شهرداری

با قیمت کارشناسی روز با ترک  آن خرید در مجاور مالک ملک استفاده مستقل را نداشته باشد، 

داشت و در صورتی که ملک یاد شده در مجاورت امالک متعدد  خواهد تقدم تشریفات مزایده حق

 شود. و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می 

ب و تنقیه قنوات مربوط نهار عمومی و مجاری آبها و فاضالتنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و ا .2

 .وسائل ممکنهه شهر و تأمین آب و روشنائی به ب

 

 

  :اصالحات بعدی و مواد منسوخ و قوانین مرتبط

و  19/4/1349: تامین آب و برق برابر قانون برق ایران مصوب 55ماده  2قسمت منسوخ از بند  -

 گردیده است. نسخ 11/10/69و فاضالب مصوب قانون تشکیل شرکت های آب 

  با تصویب قوانین مربوطه به آب و برق نسخ ضمنی شده است 3و  2تبصره های  -

روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای  سد معابر عمومی و اشجال پیاده  - 1تبصره 

ود دیگری ممنو  است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفس موانس موج کسب و یا سکنی و یا هر عنوان

ی منصوب قبل از ها اقدام کند. در مورد دکه و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً

ادعای  ها تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه

نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از  77خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 

وسیله مأمورین ه ائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و به نصب دکهتصویب این قانون اقدام به 

اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند ها و رفس سد معبر اقدام کند و خود در برداشتن این قبیل دکه

 .داشت



 

ساختمانی و مواد شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت  -  4تبصره 

 .اطال  عموم برسانده ضمن انتشار آگهی برسوبی فاضالبها و نظائر آنها تعیین و

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

 .تشخیص شهرداری خواهد بود

وری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موت

 .خالی نمایند

 .قانون کیفر عمومی تعیین میشود 276مجازات متخلفین طبق ماده 

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

 کسال ضبط میشود و در همان مدت ازخالفی محکوم و گواهینامه او برای یحداکثر مجازات ه شود بار سوم ب

 .به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد .رانندگی ممنو  خواهد بود

 به نسبت انجمن تصمیمات اجرای و اجناس روی بر قیمت برگه نصب در کامل اهتمام و مراقبت .3

 معدوم و فاسد اجناس فروش از جلوگیری و عمومی احتیاج مورد مواد و خواربار فراوانی و ارزانی

 .آنها نمودن

  اصالحات بعدی و مواد منسوخ و قوانین مرتبط:

و همچنین قانون مواد خوردنی 15/7/1388این بند به طور کلی با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 

 گردیده است.  نسخ 22/4/1346و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 

 کوبی آبله در بهداری وزارت موسسات با مساعی تشریک و شهر ساکنین بهداشت امور در مراقبت .4

   ساریه امراض از جلوگیری برای غیره و واکسن تلقیح و

قانون  1ماده  3و  2و  1وبند  این وظیفه در حیطه عملکرد وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکی توضیحات:

قرار گرفته  د1375قانون مجازات اسالمی مصوب  688و ماده  3/3/1367وظایف بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب تشکیالت 

است ولی شهرداری ها نیز به جهت مسئولیت های زیست محیطی در محدوده شهر همچنان نسبت به این امر وظیفه 

 مند می باشند. 

 .غیره و عمومی آموزش توسعه و کار به گدایان واداشتن و گدایی از جلوگیری   .5

ذکور ضمن اینکه همچنان در حوزه شهرداریها قرار دارد بر اساس مصوبه شورای عالی وظیفه م توضیحات:

مربوط به مبارزه با تکدی و جمس آوری، شناسایی و همچنین وضعیت افراد بی  15/02/1378اداری مصوب 

سازمان بهزیستی،  ،دیگری نیز از جمله نیروی انتظامی سرپرست، گمشده، متواری و در راه مانده، دستگاه های

کمیته امداد امام خمینی ورهد سازمان صدا و سیما و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین دستگاه قضایی 

 همین قانون تاکید شده است.  3مسئولیت پیدا کردند و به وظیفه شهرداریها نیز مشخصا بر اساس ماده 



 

قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی  8ده ما 1اجرای تبصره  .6

پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و  مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و

تیمارستان و کتابخانه و کالس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در 

مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت اعتبارات  حدود

 .اردوی کارهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه واشبدنی و پی

های فرهنگی و زندان با تصویب ها و خانه شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه

نظور ه ممالکیت به رایگان و یا با شرایط معین ب حفظانجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با 

 .ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت

به قوت خود  34/ 3/ 28قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب  5تبصره ماده  - 1تبصره 

 .باقی است

 .کشور به قوت خود باقی است کل 1339قانون بودجه سال  59تبصره  - 2تبصره 

 اصالحات بعدی و مواد منسوخ و قوانین مرتبط:توضیحات 

قانون شهرداریها در حال حاضر اجرایی نبوده و به موجب قوانین  55بخش زیادی از این بند از ماده  -

مرتبط نسخ ضمنی گردیده است و در حال حاضر شهرداری ها کمک به مراکز فرهنگی و توانبخشی 

بند  این 2و  1بخشنامه بودجه کل شهرداریها پرداخت می نمایند و تبصره  17و  16را از محل ماده 

تحت  18/11/77قانون تشکیل آموزش و پرورش مصوب  13آیین نامه اجرایی ماده  3نیز برابر ماده 

 درصد سهم آموزش و پرورش مورد عمل شهرداری ها است.  5عنوان 

حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی  .7

 .اشخاص علیه شهرداری

رد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برآو .8

نسخه از بودجه مصوب و برنامه  برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک

 .وزارت کشور ارسال میشوده وسیله فرماندار یا بخشدار به ساختمانی در شهرستانها ب

انجام معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و  .9

و مقررات آیین نامه مالی شهرداری استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه 

 ها پیش بینی شده در این قانون.

 .انجمن تصویب با شهر نام به هدایا و اعانات قبول و اهداء .10

 دهندگاناعانه قابل قبول هزینه جزء دارایی وزارت طرف از خیریه مؤستتستتات یا شتتهرداری به پرداختی اتاعان

 .باشدمی معاف درآمد بر مالیات از داده است که ایاعانه مبلغبه نسبت دهندهاعانه و شودمی پذیرفته



 

 .ها نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس .11

 قوانین مرتبط:اصالحات بعدی و مواد منسوخ و 

قانون شهرداری ها  55ماده  11با تصویب مقررات و اساسنامه موسسه استاندارد و قانون تعزیرات حکومتی، بند 

 نسخ ضمنی شده و اعتبار ندارد. 

 .تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات .12

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

و همچنین به موجب تشکیالت و  18/10/1363و اصالحی  1355ثبت احوال مصوب این بند با تصویب قانون 

وظایف مرکز آمار ایران از وظایف شهرداریها منفک و به اداره ثبت احوال هر شهرستان محول شده است. بنابراین 

شهری با  شهرداری ها در تهیه آمار و جمعیت شهری صرفا به منظور تامین نیازهای شهری و تناسب سازی خدمات

آمار موجود شهروندان با شازمان آمار کشور همکاری می نماید. بنابراین تهیه آمار موالید و متوفیات از وظایف 

 شهرداریها نمی باشد.

 ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .13

طر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خ .14

ها و اماکن عمومی و داالنهای  عمومی و کوچه و دیوارهای شکسته و خطرناك واقع در معابر

های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن  عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله

اور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجهر

ساختمانها که باعث زحمت و خسارت  ایه برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش

 .ساکنین شهرها باشد

در کلیه موارد مربوط به رفس خطر از بناها و غیره و رفس مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از   -تبصره

دار متناسبی صادر مینماید صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت مالکین یاه مأمور فنی خود ب کسب نظر

رفس ه شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام ب و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقس اجرا گذاشته نشود،

  .خواهد کردصدی پانزده خسارت از طرف دریافتخطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه 

کافه  -ها خانهقهوه -دکاکین  -ها مهمانخانه -ها گرمابه -مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها 

 .آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میباشدپاساژها و امثال  -رستورانها 

هداری و وزارت به سانی و حیوانی و اعالم اینگونه بیماریها بجلوگیری از شیوع امراض ساریه ان .15

داشتن بیماران  های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه ی و شهرداریکمؤسسات بهداشتی و دامپزش

و معالجه و دفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر مبتالء به امراض ساریه 

 بالصاحب و مضر هستند.



 

 ه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه ورانتهی .16

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

به وزارت  12/6/92و اصالحات و الحاقات مصوب  24/12/1382این وظیفه برابر قانون نظام صنفی مصوب 

صنعت و معدن و تجارت و اتحادیه های صنفی محول شده است بنابراین وظیفه مذکور با تصویب قانون فوق نسخ 

 گردیده است. 

 اشخاص متعلق به ابنیه و اضیار عادله قیمت تعیین و لزوم صورت در شهر نقشه اصالح یشنهادپ .17

 توسعه و ایجاد آن و پرداخت محل تأمین و معابر توسعه قانون طبق بر باشد شهر احتیاج مورد که

 فاضالب و کشیلوله برای مورد احتیاج اراضی تهیه و عمومی باغهای و میدانها و خیابانها و معابر

 تصفیه دستگاه نصب و مخزن ساختمان برایالزم  اراضی تهیه همچنین و شهر خارج یا داخل از اعم

 .توسعه معابر قانون طبق بر آنها متعلقات و آبگیری و

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

 فراز اول بند در خصوص پیشنهاد اصالح نقشه شهر همچنان از اعتبار قانونی برخوردار است.  -

فراز پایانی این بند در خصوص اجرای آن طبق قانون توسعه معابر، با تصویب قانون نوسازی و  -

قانون مذکور مبنی بر لجو قانون توسعه  35و حکم مندرج در ماده  7/9/1347عمران شهری مصوب 

 و قابلیت استناد ندارد و در حال حاضر قانون نوسازی و عمران شهری و منسوخاین بند نیز معابر، 

 17/11/58همچنین قانون نحوه خرید و تملک امالک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب 

 در خصوص توسعه معابر و میادین مالک عمل شهرداریها است.

 28/7/70قانون نحوه تقویم اراضی و امالک مورد نیاز شهرداریها مصوب  7با تصویب تبصره  -

 ه ارزیابی اراضی و امالک اشخاص یا قیمت روز هستند. شهرداریها به جای قیمت عادالنه مکلف ب

 .و غیره نقلیه وسایط توقف و ارزاق فروش و خرید برای عمومی میدانهای تعیین و تهیه .18

این بند همچنان در دستور کار وظایف شهرداری ها قرار دارد و در طول سالهای گذشته این وظیفه در  توضیحات:

ره بار با تشکیل بازارهای روز و میادین میوه و ت که از جمله می توان به تهیه و تعیین مسیر تکامل نیز قرار گرفته است

ت، قانون تشکیال 71ماده  15و بند  1358سازمانهای میادین میوه و تره بار به استناد مصوبه شورای انقالب در بهمن 

 . ، اشاره نمود1/3/75و انتخابات شهرداران مصوب  وظایف شوراهای اسالمی

 نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نانتهیه و تدوین آیین  .19

 .شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات



 

و قانون تعزیرات  22/4/54این بند با تصویب قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب  -

 نسخ گردیده است. 

 و حمام عمومی و مستراح و رختشویخانه قبیل از محل نیاز مورد ساختمانهای و بناها احداث .21

 برای الزم اتخاذ تدابیر و فنی و صحی اصول مطابقورزشگاه و کودکان باغ و میدانها و کشتارگاه

 .شهر ساکن بضاعتبی اشخاص برای قیمتارزان هایخانه ساختمان

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

قانون نوسازی و عمران شهری  1قانون با لحاظ ماده  55فراز اول این بند از وظایف مندرج در ماده  -

همچنان اجرایی بوده و شهرداریها اساسا در مراکز تفریحی، فرهنگی و بوستان  7/9/1347مصوب 

 ها به احداث ساختمان های سرویس بهداشتی و ... اقدام می نماید. 

ر این بند در خصوص احداث مسکن ارزان قیمت برابر قانون ساماندهی و حمایت از تولید فراز آخ -

 از جمله وظایف شهرداریها است. 25/2/1387و عرضه مسکن مصوب 

ا و باغ کودکان و ورزشگاه ها از میدان هبخش دیگر این بند در خصوص احداث کشتارگاه ها،  -

زارت ورزش و بعضا به بخش خصوصی کی و وا خارج و به سازمان دامپزشوظایف شهرداری ه

 23/3/50وماده ای از قانون سازمان تربیت بدنی محول شده است و در حال حاضر منسوخ می باشد. 

 د24/3/50شکی موادی از قانون دامپز –

 تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و .22

 .مساجد و غیره

 توضیحات:

، 12/12/1365این بند در حال حاضر معتبر و بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مصوب 

امور مساجد و و اساسنامه سازمان تبلیجات اسالمی  23/10/82همچنین قانون میراث فرهنگی و آثار باستانی مصوب 

داری ها قابلیت اجرایی دارد. مضافا اینکه مصوب مقام معظم رهبری با تولی گری مراجس فوق و همکاری شهر

شهرداری ها در حوزه و امور فرهنگی با تاسیس سازمانهای هنری و فرهنگی سلسله فعالیت های خود را در این زمینه 

 قانون شهرداریها تاسیس می نمایند.  84با مرحله اجرا در آورده و سازمانهای یاد شده را با تجویز ماده 

 نگاهداری و  شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها اهتمام در مراعات .23

 سرراهی و صاحببی اطفال

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحاتتوضیحات و 



 

ابتدای این بند به رعایت بهداشت عمومی در کارخانجات و همچنین مراقبت در پاکیزگی گرمابه  -

ها اشاره دارد که این وظیفه با در نظر گرفتن قانون تاسیسات وزارت بهداشت و درمان و همچنینی 

 قانون شهرداریها همچنان در حیطه وظایف شهرداریها قرار دارد.  100با عنایت به ماده 

ورد وظیفه نگهداری اطفال بی صاحب و سرراهی که در ادامه بند مذکور اشارهرفته، باید اذعان در م -

داشت تکلیف فوق بر اساس الیحه قانونی راجس به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 

به سازمان بهزیستی کشور محول شده است و در این خصوص شهرداری وظیفه ای به  24/3/1359

 عهده ندارد. 

 . ر پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر میشودصدو .24

های  شهرداری در شهرهائی که نقشه جامس شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه -تبصره 

را قید کند. در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر ساختمانی نو  استفاده از ساختمان 

این  100کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده  محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را درتجاری 

دو ماه قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از

 .یکماه اتخاذ تصمیم میکند تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه 

هزار و یک ریال تا ده هزار  ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج ای از شش جنحهو یا تجارت استفاده کند به حبس 

 .ل کسب نیز مجدداً تعطیل میشودریال محکوم خواهد شد و مح

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

 .تجاری محسوب نمیشودمالک از نظر این قانون استفاده 

 جدولهای و و انهار عمومی هایکوچه مطلق و معابر روهایسواره کردن آسفالت و خیابانها اختنس - .25

 در روهاپیاده آسفالت باشد ولیمی محل هر شهرداری عهدهبه آن امثال و آسفالت و سنگ از طرفین

 صورت دراست اراضی و مستغالت و مالکین منازل عهده به باشد داشته روپیاده که معابری یا خیابان

 مستقیماً تواندمی شهرداری خود سهمی کردن به آسفالت اقدام از روهاپیاده مجاور مالکین امتناع

 .نماید دریافت و مطالبه ممتنع مالکین ازدرصد ده به اضافه را آن هزینه و نموده اقدام

 خیابان آن روهایپیاده ساختمان شودمی روسواره سازیکف کار به دست شهرداری که خیابان هر در - تبصره

 .است اجباری آنها قانونی نمایندگان و مجاورمالکین برای شهرداری دستور طبق

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی توضیحات و اصالحات

قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداریها مصوب  21تبصره با جز چ بند  -

 حذف شده است.  27/11/45



 

لی ابتدا پیاده رو سازی در ها بوده ورباز وظیفه شهرداریوظیفه احداث خیابانها و کوچه ها از دی -

حواشی ساختمانها به عهده مالکین بوده است که می بایست طبق دستور شهرداری احداث می 

نمودند. در اصالحیه بعدی این وظیفه نیز به عهده شهرداری ها گذاشته شد هر چند در حال حاضر 

 ان خود می نماید. مالکین مجاور اقدام به سنگ فرش کردن پیاده های مقابل ساختم

جهت شهرداری ها اال در اراضی فاقد ساختمان و یا اجرای طرحهای نوین شهری و تسهیل  ایناز  -

 عبور و مرور وقانون معلولین و جانبازاند عملیات عمرانی خاصی انجام نمی دهد. 

کاالهای  پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از  .26

تصویبنامه برای  غیره و ارسال یک نسخه ازوارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و

 .اطالع وزارت کشور

قیمت  به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهای صادراتی بیشتر از یک درصد - 1تبصره 

 .کاال نباید وضس عوارض شود

گونه  شود از پرداخت هری مقدس معینی حمل میکاالهای عبوری از شهرها که برا - 2تبصره 

 .باشدهای عرض راه معاف میعوارض شهرداری

تاریخ تصویب این  راجس به تشویق صادرات و تولید از 33ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه  - 3تبصره 

 .شوداین بند تصحیح می 1قانون طبق تبصره 

وزارتین  ارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقتهای گریز از پرداخت عونامهآیین - 4تبصره 

وضس قررات  .شودمی وزیران به موقس اجراء گذاشتهکشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیأت

 خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق

از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت ها  کردن آگهیاعالنات و برداشتن و محو

  .و زیبائی شهر مؤثر باشند

 

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

 منسوخ شده است. 4و  3و  2و  1تبصره های  -

اماکن و نصب  یگذار معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره ینام گذار یبرا یوضع مقررات خاص .27

 یمجاز و هر گونه اقدامات ریغی از محلها هایکردن آگهالصاق اعالنات و برداشتن و محو یتابلو

 شهر مؤثر باشند. ییبایکه در حفظ نظافت و ز

محل کسب  یبرا مکلفند ورانشهیاصناف و پ هیکل ورانشهیاصناف و پ یصدور پروانه کسب برا .28

 .دارندافتیمحل پروانه کسب در یخود از شهردار

 .دیخود اقدام نما نیمأمور لهیمحل کسب فاقد پروانه راسًا و به وس لینسبت به تعط تواندیم یشهردار -تبصره 



 

 :مرتبط قوانین و منسوخ مواد و بعدی اصالحات

و اصالحات بعدی از  13/12/82قانون نظام صنفی مصوب  27و  12تکلیف مذکور در این بند بر اساس ماده 

 ای مربوط به هر صنف واگذار گردید. شهرداری منفک و به اتحادیه ه

شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیس آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را  -  56ماده 

 .ندارد

تصویب انجمن رسیده پس از اعالم برای کلیه ساکنین ه اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و ب  – 57ماده 

شخص یا اشخاص ه انجمن شهر راجس به تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بالرعایه است و اگر شهر الزم 

ه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بیا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتیکه 

نمایند و نظر وزارت کشور شکایت ه یتی بانجمن والیتی و در صورت نبودن انجمن واله انجمن شهر و در ثانی ب

انجمن والیتی یا وزارت کشور ابالغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده 

محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن  باشد و پس از رسیدگی

دادگاههای ه معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند بنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر اقدام را جبران کند. چ

 .عمومی مراجعه نماید

 

 

 

 

 

 

 

 55جدول خالصه وضعیت بندهای ماده 

 وضعیت وظیفه شماره بند

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

 موضوعه 
 منسوخ شده

2 
تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به  

 شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

سوخ منن آاز بخشی 

 شده

3 
مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی 

 و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
 منسوخ شده



 

4 
مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و 

 تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه  
 در حال اجرا

 کامال جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره. 5

6 

تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند قانون  8ماده  1اجرای تبصره 

پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و  بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و

اعتبارات  کتابخانه و کالس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود

ین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و مصوب و همچن

 اردوی کار.کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و

منسوخ  نآاز  بخشی

 شده

7 
حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفا  از دعاوی اشخاص 

 .علیه شهرداری
 در حال اجرا

8 

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه  

ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در 

 .شهرستانها به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال میشود

 در حال اجرا

9 

انجام معامالت شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره   

پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها پیش بینی 

 شده در این قانون.

 در حال اجرا

 در حال اجرا .با تصویب انجمناهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر   10

 منسوخ شده نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها. 11

 منسوخ شده تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات. 12

 در حال اجرا ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها 13

14 

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفس خطر از بناها و 

ها و اماکن عمومی و داالنهای عمومی و  عمومی و کوچه دیوارهای شکسته و خطرناک واقس در معابر

نو  اشیاء ن هرهای واقس در معابر و جلوگیری از گذاشت خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله

در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است 

 .ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های

 در حال اجرا

15 

اعالم اینگونه بیماریها به وزارت بهداری و جلوگیری از شیو  امراض ساریه انسانی و حیوانی و 

های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران  مؤسسات بهداشتی و دامپزشکی و شهرداری

مبتالء به امراض ساریه و معالجه و دفس حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب 

 و مضر هستند.

 در حال اجرا

 منسوخ شده تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران  16

17 

پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که  

توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون 

فاضالب اعم از داخل یا کشی و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله

خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و 

 توسعه معابر.متعلقات آنها بر طبق قانون 

منسوخ ن آاز بخشی 

 شده



 

 در حال اجرا تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.  18

 نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نانتهیه و تدوین آیین 19

 شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.

 منسوخ شده

 در حال اجرا 20کمیسیون بند  20

21 

احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه  

مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الزم برای ساختمان و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه

 بضاعت ساکن شهرقیمت برای اشخاص بیهای ارزانخانه

منسوخ  نآاز  بخشی

 شده

22 
 تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و 

 مساجد و غیره.
 در حال اجرا

23 
اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها  و نگاهداری اطفال  

 صاحب و سرراهیبی
 در حال اجرا

 در حال اجرا صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر میشود   24

25 

های عمومی و انهار و جدولهای روهای معابر و مطلق کوچهساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره

روها در باشد ولی آسفالت پیادهعهده شهرداری هر محل میطرفین از سنگ و آسفالت و امثال آن به

در صورت داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستجالت و اراضی استرو معابری که پیادهخیابان یا 

تواند مستقیماً اقدام روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شهرداری میامتنا  مالکین مجاور پیاده

 از مالکین ممتنس مطالبه و دریافت نماید.نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصد

 حال اجرادر 

26 
پیشنهاد برقراری یا الجاء عوارض شهر و همچنین تجییر نو  و میزان عوارض اعم از کاالهای وارداتی و 

 غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطال  وزارت کشور.صادراتی کشور و محصوالت داخلی و
 در حال اجرا

27 

لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب وضس مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب 

ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در کردن آگهیتابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو

 حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.

 در حال اجرا

28 
برای محل کسب خود از وران مکلفند وران کلیه اصناف و پیشهصدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه

 دارند.شهرداری محل پروانه کسب دریافت
 منسوخ شده

 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 57آشنایی با ماده  -1-2-3

ستاندارریاست به کمیسیونی وسیلهبه استان هر در آنها تجییرات و شهری تفصیلی طرحهای تصویب و بررسی  ا

ستانداری عمرانیمعاون وی غیاب در وو سکن وزارت نمایندگان و شهردار عضویت با ود ا سازی، و م  وزارت شهر

شاورزی جهاد شگری و فرهنگی میراث سازمان و ک ستی صنایس و گرد سالمی شورای رئیس همچنین و د  شهر ا

 .شودمی انجام رأی حق بدوند شهرسازی یا معماری تخصص باواستان مهندسی نظام سازمان نماینده و ربطذی
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-3-2 سایر قوانین شهرداری ها 



 

 کمیسیون نمایندگان از متشکل کمیسیون فنید کمیتهو کارگروه برعهده کمیسیون این فنی هایبررسی تتت1 تبصره

 .باشدمی شهر تفصیلی طرح مشاور و

 .باشدمی استان شهرسازی و مسکن سازمان در کمیسیون دبیرخانه ت2 تبصره

صره سکن وزراء ربطذی معاونین شهرتهران مورد در - 3 تب سازی، و م شور، شهر شاورزی نیرو، ک  و جهادک

سای معاونین ست محیط حفاظت سازمانهای رؤ شگری فرهنگی، میراث و زی ستی صنایس و گرد  تهران شهردار و د

 .باشندمی کمیسیون اعضاء رأی، حق بدون تهران شهر اسالمی شورای رئیس همچنین ود کمیسیون رئیسو

سیون این دبیرخانه محل سات. خواهدبود تهران شهرداری در کمی سیون جل ضتتتتتور با کمی ضاء اکثریت ح  اع

 .است معتبر موافق رأی چتهار با حداقل کمیسیون تصمیمات و یافته رسمتیت

 معرفی نماینده شهرها سایر در و کشور وزیر نماینده تهران، در شهر اسالمی شورای فقدان صورت در ت4 تبصره

 .نمود خواهد شرکت ربطذی کمیسیون در شهر اسالمی شورایرئیس جای به استاندار سوی از شده

 قانون شهرداری  54ماده -2-2-3

شهر، طرف شهرداری با اطال  انجمن کار شهرداری از ها، به نسبت بودجه و درآمد و حجمسازمان اداری شهرداری

 شد. خواهدکشور به موقس اجرا گذاشته  از تصویب وزارت تهیه و پس

 قانون شهرداری  84ماده -3-2-3

کشی، آب، برق و اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله

ن شهر و موافقت وزارت قبیل مؤسسات، باید به تصویب انجم شوند. اساسنامه این توانند با اصول بازرگانی ادارهمی

 کشور برسد.

 قانون شهرداری   85 ماده -4-2-3

 که ساختمانهائی و خصوصی و عمومی های داالن و بازارها سقف اصالح یا تخریب برای میتواند شهرداری 

 تبصره وفق بر محل هر بهداری اداره نظر جلب و شهر انجمن موافقت از پس میدهد تشخیص عمومی صحت مخل

 .کند اقدام معابر توسعه قانون یازدهم ماده از دوم

 قانون شهرداری  92ماده  -5-2-3

شد   شهر با شهر که مخالف مقررات انجمن  شته ای بر روی دیوارهای  صاق هر نو شتن هر نو  مطلبی یا ال نو

صاق اعالنات معین میکند و در این محلها فقط باید به  صب و ال شهرداری برای ن ست مگر در محلهائی که  ممنو  ا

  است متخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنو

 .هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد پانصد تا یک



 

 قانون شهرداری  101ماده  -6-2-3

سناد ثبت ادارات سب و امالک و ا ضای دریافت موقس در موظفند دادگاهها مورد ح ضی افراز یا تفکیک تقا  ارا

ساس را افراز یا تفکیک عمل مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقس شه برا  به قبالً که دهند انجام اینق

شد رسیده مربوط شهرداری تأیید  قبال در تصویب جهت و نموده تهیه خود زمین تفکیک برای مالک که اینقشه. با

 از عمومی خدمات به مربوط شهرداری قدرالسهم و معابر سطوح کسر از پس باید نماید،می شهرداری تسلیم رسید،

 .شود ابالغ مالک به کتباً و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری طرف از زمین، کل

ضاء از بعد ضای خود تواندمی مالک شهرداری سوی از تکلیف تعیین عدم و مقرر مهلت انق  افراز یا تفکیک تقا

سلیم دادگاه به را صابهای حداکثر رعایت با دادگاه. نماید ت  با عمومی هایسرانه و شوار  معابر، خصوص در مقرر ن

 .نمایدمی تصمیم اتخاذ و رسیدگی موضو  به ،د5و ماده کمیسیون نظر أخذ

 مدت در پاسخ ارسال عدم صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به باید ماه دو ظرف حداکثرد 5و ماده کمیسیون

صیلی و جامس طرح مالحظه با دادگاه فوق، ضو  به مقررات، و ضوابط سایر چهارچوب در تف سیدگی مو  رأی و ر

 .نمایدمی صادر مقتضی

 محدوده در مصوب تفصیلی و جامس طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیک نصابهای حد رعایت تتتت1تبصره

 در ذیل، قوانین جمله از قوانین با مرتبط دستورالعملهای و هانامهآیین ضوابط، نصابها، حد رعایت همچنین و شهرها

 :است الزامی شهرداریها توسط قانون این موضو  تفکیکی هاینقشه کلیه تأیید و تهیه

 1366 سال مصوب شهری زمین قانوند 15و ود 14و مواد ت

 سایر و مسکن تعاونی شرکتهای به مسکن امر برای مسکونی کاربری فاقد اراضی واگذاری و فروشمنس قانون ت

 1381 سال مصوب حقوقی و حقیقی اشخاص

 آن بعدی اصالحات و 1374 سال مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون ت

 و 1385 سال مصوب اقتصادی ت فنی مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگیری قانون ت

 آن بعدی اصالحات

 آن بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانوند 5و ماده ت

صره ضی مورد در - 2تب صره مطابق دولتی، ارا صوب شهری زمین قانوند 11و مادهد 1و تب  اقدام 1366 سال م

 .خواهدشد

صره ضی در - 3تب ساحت با ارا شتر م صد از بی ست ششدانگ سند دارای که مترمربس پان  تأمین برای شهرداری ا

 و شوار  احداث موردنیاز اراضی تأمین برای ود %25و درصد پنج و بیست سقف تا خدماتی و عمومی فضای سرانه

 افزوده ارزش به توجه با تفصتتتیلی و جامس طرح با مطابق اراضتتتی این افراز و تفکیک اثر در شتتتهر عمومی معابر

. نمایدمی دریافت را اراضتتتی باقیمانده ازد %25و درصتتتد پنج و بیستتتت تا مالک، برای تفکیک عمل از ایجادشتتتده



 

 رستتمی کارشتتناس نظر طبق زمین روز قیمت براستتاس را مذکور قدرالستتهم مالک توافق با استتت مجاز شتتهرداری

 .نماید دریافت دادگستری

 افراز و تفکیک اثر در که خدماتی اراضی و عمومی شوار  و معابر ود 3و تبصره از حاصل اراضی کلیه ت 4تبصره

 ملک صاحب به وجهی هیچ آن قبال در شهرداری و است شهرداری به متعلق شود،می ایجاد مالکیت سند صدور و

 .نخواهدکرد پرداخت

سر افراز و تفکیک مورد زمین از معابر و شوار  سرانه، انوا  تأمین امکان که مواردی در شد، می  شهرداری نبا

 .نماید دریافت کارشناسی نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمی شورای تصویب با تواندمی

 قانون طبق متخلفین، و شدهتلقی جرم اراضی، افراز یا تفکیک در قانون این موضو  از تخلف هرگونه ت 5تبصره

 .خواهندگرفت قرار قانونی پیگرد تحت اداری تخلفات قانون و اسالمی مجازات

 قانون شهرداری  110ماده  -7-2-3

سبت - 110 ماده سب غیر و مخروبه بناهای یا زمین به ن ضس با منا  شهر محدوده در تمام واقس نیمه یا و محل و

سازی موازین یا شهر زیبایی و و پاکیزگی پاکی با منافی و گرفته قرار میدان یا و کوچه یا خیابان در که شد شهر  با

صویب با شهرداری  مرمت یا و دیوار یا نرده ایجاد به ماه دو ظرف منتها کند اخطار مالک تواند بهمی شهر انجمن ت

 تأمینمنظور به تواندشهرداری می کرد امتنا  یا و مسامحه مالک اگر کند اقدام باشد شهر انجمن نقشه منطبق با که آن

سازی پاکیزگی و زیبایی زمینه در انجمن مصوب طرح اجرای و نظر شهر  معمول بداند الزم که را اقدامی گونه هر و 

ضافه به را آن هزینه و  حساب صورت مورد این در نماید دریافت موقوفه متصدی یا و متولی یا از مالک ده صدی ا

 صتتورت حستتاب به ابالغ تاریخ از روز پانزده ظرف مالک که صتتورتی در شتتودمی ابالغ مالک بدواً به شتتهرداری

 موضو  کرد مقرره اعتراض مهلت ظرف مالک هرگاه و شودمی تلقی قطعی حساب صورت نکرد اعتراض شهرداری

 آراء همچنین و نشتتده واقس اعتراض مورد که صتتورتحستتابهایی .شتتد خواهد ارجا  77 ماده در مذکور کمیستتیون به

سیون ست مکلف ثبتاجراء و بوده االجراءالزم و قطعی سند حکم در 77 ماده مذکور در اختالف رفس کمی طبق  بر ا

 .بگذارد اجرا به مورد و صادر اجرائیه شهرداری طلب وصول به نسبت االجراالزم رسمی اسناد اجرای مقررات

 قضایی شهرداری کمیسیون های شبه  -3-3

 78کمیسیون ماده  -1-3-3

 59.3.1 مصوب - شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانونی الیحه

 در درخت هر نو  قطس درختان رویهبی قطس از جلوگیری و ستتبز فضتتای گستتترش و حفظ منظور به - 1 ماده

 حریم و قانونی محدوده در شتتوند باغ شتتناخته صتتورت به که محلهاییو باغات پارکها، و هابزرگراه میادین، معابر،

 .است ممنو  شهرداری اجازه بودن شهرها
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سط تهیه از پس ماده این اجرای چگونگی به مربوط ضوابط صویب و شهرداری تو  اجرا شهر قابل شورای ت

 .است

سنامه یک مدت طرف مکلفند شهرها حریم و قانونی محدوده در شهرداریها - 2 ماده شنا  و تعداد شامل سال 

 قابل بار یک سال 5 هر شناسنامه این و کنند را تنظیم قانون این مشمول محلهایدرختان تقریبی سن و محیط و نو 

 .باشدقانون می این اجرای سند و تجدید،

 کوبیپالک آنان مشخصات از تنظیم پس را پارکها و هابزرگراه میادین، معابر، درختان مکلفند شهرداریها - تبصره

 .کنند

سب بر شهرداریها مأموران - 3 ماده سایی تطبیق یا تنظیم برای توانندمی مورد ح شنا ست در با درختان برگ   د

 .بشوند قانون مشمول این محلهای وارد دادستانینمایندگی و نامهمعرفی داشتن

سنامه که این از اعم قانون این اجرای تاریخ از - 4 ماده ضو  شنا شد شده و ابالغ تنظیم 2 ماده مو  قطس نه یا با

 .مربوط ضوابط و مقررات طبق از شهرداری اجازه تحصیل بامگر است ممنو  قانون مشمول درختان

صره ضی - 1 تب شجر ارا سکونی اماکن و م سب محلهای و م شه و ک ساحت که تجارت و پی صد آن م  متر از پان

 مربس متر پانصد از بزرگتر باغات و مشجر ارضی قطعات تفکیک .است مستثنیقانون این شمول از نکند تجاوز مربس

سازی مجاز مقررات رعایت با ست شهر ساحتهر به شده تفکیک قطعات در درخت قطس ولی ا شد که م  بدون با

 .است ممنو  قانون این مقررات اجازه طبق تحصیل

 شودمی صادر شهرداریهاطرف  از شهرها هادی یا و جامس طرح اساس بر که ساختمانی هایپروانه در - 2 تبصره

 قطس و پروانه دریافت از پس که صورتی در شد، قید خواهد و تعیین شود قطس بایدساختمان اثر در که درختی تعداد

شود ساختمانبه اقدام موجه عذر پروانه بدون در مندرج مدت ظرف درخت شمول مرتکب ن  در مقرر مجازاتهای م

 .شد قانون خواهد این

صره  قطس اجازه که ازای درختهایی به مکلفند شوند شناخته باغ صورت به که محلهایی و باغات مالکین - 3 تب

 کرد خواهد تعیین شهرداری که محلی هر یا و همان محل در برابر دو تعداد بهشودمی صادر شهرداری طرف از آنان

 .نمایند غرس مناسب فصل موجود در هایدستورالعمل و ضوابط طبق بر

 وظایف اهم از پارکهای عمومی و بزرگراهها میادین، معابر، درختان آبیاری و حفاظت و کاشتتتت - 4 تبصتتتره

 .باشدمی شهرداریها

شین - کردن جابجا و خزانه به مربوط ضوابط - 5 ماده  از برداریبهره با که مالزمه درختان قطس و ساختن جان

 .گردید خواهد تعیین قانون این اجرایی هاینامهآیین به موجب دارد دیگرموارد و باغات و قلمستانها نهالستانها،



 

 درختان رفتن بین موجبات از یا و قطس مرتکب قانون این مقررات خالف بر و عامداً و عالماً کس هر - 6 ماده

شمول سب بر نقدی پرداخت جزای و سال سه تا جنحه حبسبه سازد فراهم را قانون این م  سن محیط و نو  ح

 .شدخواهد محکوم هزار ریال یکصد تا ریال هزار یک از آن موقعیت و درخت

صره شد نحوی به مالکین طرف از درخت قطس که صورتی در - 1 تب  به آن زمین از و بین ببرد از را باغی که با

ستفاده سازیخانه و تفکیک صورت ضبط نفس به زمین همه کندا صرف به و شودمی شهرداری   عمومی خدمات م

 .رسدمی محرومین و شهر

 قابل فقط صادره احکام نبوده و نقدی جزای به تبدیل یا و تعلیق قابل ماده این در مذکور مجازاتهای - 2 تبصره

 .بود خواهد پژوهش

 آشتتنا دادگستتتری وظایف ضتتابطین با قبالً که قانون این اجرای مأمور شتتهرداریهای مأموران گزارش - 7 ماده

 .استدادگستری ضابطین گزارش منزله به اندشده

 به را قانون این مذکور در جرایم عالماً اشتتخاص ستتایر یا و قانون این مجری مأموران از اعم کس هر - 8 ماده

 محکوم ستتال ستته تا جنحه حبس به مجازات بدهد واقس خالف گزارشیا و دهد نستتبت کستتی به حقیقت خالف

شد شده بینیپیش شدیدتریمجازات  جزایی قوانین در که این مگر شودمی شد مجازات به صورت این درکه با  ا

 .است الرعایهالزم نیز مورد این در 6 ماده ذیل مقررات تبصره. شد خواهد محکوم

  9 20 کمیسیون بند -2-3-3

 اصول مخالف یا ساکنین برای مزاحمت بروز موجب آنها از بنحوی که اماکن کلیه تأسیس و ایجاد از جلوگیری

 ها تعمیرگاه و عمومی گاراژهای - کارگاهها - هاکارخانه تأسیس از است مکلف شهرداری.شهرهاست در بهداشت

 تمام کلی بطور و دامداری مراکز و چهارپایان اصتتتطبلو میستتتازند محترقه مواد که مراکزی از همچنین و دکانها و

شاغل سب و م شرات تجمس یا و عفونت یا دود تولید یا کند صدا و سر و مزاحمت ایجاد که هائیک  جانوران و ح

 بهداشت مخالف که عمومی هایگرمابه خزینه و پزی آهک و گچ و آجر هایکوره تخریب در و کند جلوگیری نماید

ست ضس در مراقبت و نظارت یا و نماید اقدام ا سائط و هاکارخانه و اماکن های دودکش و  آنها کردن کار که نقلیه و

 قانون این تصویب از قبل فوق مذکور تأسیسات هرگاه و نماید جلوگیری شهر هوای شدن آلوده از میکند ایجاد دود

  .دهد انتقال شهر از بخارج را آنها شود الزم اگر و کند تعطیل را آنها باشد آمده بوجود

مهلت مناسبی خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن ه شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال ب -تبصره 

 بهنظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را ه صاحب ملک بصاحبان آنها ابالغ نماید و اگره ب

االجراء شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و الزمکمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند 

  .است
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نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقس اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر  هر گاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید

  .شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود

 7710کمیسیون ماده  -3-3-3

شهرداری در مورد عوارض  شهرداری و رفس هر گونه اختالف بین مؤدی و  سط  شده تو و بهای خدمات ارایه 

ارجا  میشود و کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهره بسازمانهای وابسته به آن 

هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم  تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی

سیله صدور اداره االجرا بو سیون مزبور به  صمیم کمی ست بر طبق ت شد اجرای ثبت مکلف ا صول میبا ثبت قابل و

شهرداری مبادرت نماید در شهرستان یک نقاطیاجرائیه و وصول طلب  شد رئیس دادگستری  ضائی نبا سازمان ق  که 

ز طرف شتتتورای انجمن انمایندگی دادگستتتتری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شتتتهر انتخاب نماینده ه نفر را ب

 .شهرستان بعمل خواهد آمد

  99ماده کمیسیون  -4-3-3

 :شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند

 .تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامس شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر .1

ایجاد  -کشی یابانخ -بندی و تفکیک اراضی تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه  .2

همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی ایجاد کارگاه و کارخانه و -باغ و ساختمان 

 .مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

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

  .خواهد شد قس اجراء گذاشتهبرای اطال  عموم آگهی و بمو

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

ماه نسبت به اصالح حریم  3است حداکثر ظرف مدت بخشهای تابس ری و شمیرانات، دولت مکلف

کشوری اس قانون تقسیماتشهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اس

 .و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید

 .این قانون تأمین خواهد شد 2های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضو  تبصره هزینه

شوند در صورتی که در محدوده نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می

متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت نی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارضقانو

 .گرددخواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می

وجوه واریزی مذکور در بودجه ساالنه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی  %80ساله الاقل معادل  همه

 .این قانون منظور خواهد شد 3و  تبصره موض
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بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره  - 1تبصره 

 .استفاده نمایند 1352/ 5/ 17شهر تهران مصوب قانون نظارت بر گسترش  2ذیل ماده 

مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به  بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر - 2تبصره 

نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها  موارد تخلف کمیسیونی مرکب از

چنانچه طرح جامس به تصویب نرسیده باشد با تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامس و

صدور رأی د نسبت به 1355نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب آئین  4ه رعایت ماد

 .قلس بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود

ون برای آنها جریمه تعیین و مراجس ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسی

 .صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند پرداخت گردیده در صورت درخواست

شهرداریهای سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی  - 3تبصره 

نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی نمایند با کسب می را که از حریم استحفاظی شهرها

آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و سازی،روستاها و شهرکهای واقس در حریم خصوصاً در جهت راه

 .کشاورزی هزینه نمایند

  10011کمیسیون ماده  -5-3-3

 شرو  و اراضی تفکیک یا عمرانی اقدام هر از قبل باید آن حریم یا شهر محدوده در واقس امالک و اراضی مالکین

 . نمایند اخذ پروانه شهرداری از ساختمان

 خود مأمورین وسیلهه ب پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون ساختمانهای ساختمانی عملیات از میتواند شهرداری

 . نماید جلوگیری باشد واقس محصور غیر یا محصور زمین در ساختمان آنکه از اعم

 خالف بناهای و تأسیسات قلس بهداشتی یا فنی یا شهرسازی اصول لحاظ از که فوق مذکور موارد در - 1 تبصره

 شده احداثه ب شرو  یا احداث ساختمان شهرداری پروانه بدون یا باشد داشته ضرورت پروانه در مندرج مشخصات

 از یکی و کشور وزیر انتخابه ب کشور وزارت نماینده از مرکب کمیسیونهائی در موضو  شهرداری تقاضای به باشد

 کمیسیون شودمی مطرح انجمن انتخابه ب شهر انجمن اعضای از یکی و دادگستری وزیر انتخابه ب دادگستری قضات

 مدت انقضاء از پس دارد ارسال کتباً  را خود توضیحات روز ده ظرف که نمایدمی اعالم ذینفس به پرونده وصول از پس

 شرکت توضیح ادای برای رأی حق بدون که شهرداری نماینده حضور با را موضو  است مکلف کمیسیون مذکور

 بدون ساختمان ادامه از شهرداری که مواردی در .کند اتخاذ مورد حسببر مقتضی تصمیم ماه یک مدت ظرف میکند

 در را موضو  جلوگیری تاریخ از هفته یک ظرف حداکثر است مکلف کندمی جلوگیری پروانه مفاد مخالف یا پروانه

 .کرد خواهد رسیدگی موضو ه ب ذینفس تقاضایه ب کمیسیون اینصورت غیر در نماید مطرح مذکور کمیسیون

 تعیین کند تجاوز ماه دو از نباید که مناسبی مهلت باشد بنا از قسمتی یا تمام قلس بر کمیسیون تصمیم صورتیکه در

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

 .نمود خواهد دریافت مالک از عوارض وصول اجرای نامه آئین مقررات طبق آنرا هزینه و کرده اقدام رأساً شهرداری

 از استفاده حوزه در واقس ساختمانی پروانه در مندرج بنای زیر مساحت بر زائد بنا اضافه مورد در ت 2 تبصره

 درو مکانی نظر از ملک موقعیته ب توجه با بنا اضافه قلس ضرورت عدم صورت در میتواند کمیسیون مسکونی اراضی

 استفاده نو  با متناسب که ای جریمه باخذ رأید بست بن یا باز بن کوچه یا و فرعی خیابانهای یا اصلی های خیابان بر

 نسبت آن براساس است مکلف شهرداری و تعیین باشد مصرفی مصالح نظر از ساختمان نو  و شده ایجاد فضای از

 هر برای ساختمان معامالتی ارزش برابر سه از و کمتر دوم یک حداقل از نباید جریمه. ونماید اقدام جریمه وصوله ب

 مجدداً  است مکلف شهرداری نمود خودداری جریمه پرداخت از ذینفس صورتیکه درد باشد بیشتر اضافی بنای مترمربس

 بصدور نسبت مورد این در کمیسیون. بنماید را تخریب رأی صدور تقاضای و ارجا  کمیسیون همانه ب را پرونده

 .نمود خواهد اقدام تخریب رأی

 تجارتی اراضی از استفاده حوزه در واقس ساختمانی پروانه در مندرج مساحت بر زائد بنا اضافه مورد در ت 3 تبصره

 مکانی نظر از ملک موقعیته ب توجه با بنا اضافه قلس ضرورت عدم صورت در تواندمی کمیسیون اداری و صنعتی و

 نو  با متناسب که ای جریمه اخذه ب رأید بست بن یا باز بن کوچه یا و فرعی خیابانهای یا اصلی خیابانهای بر درو

 آن براساس است مکلف شهرداری و تعیین باشد مصرفی مصالح نظر از ساختمان نو  و شده ایجاد فضای از استفاده

 ساختمان معامالتی ارزش برابر چهار از و کمتر برابر دو حداقل از نباید جریمهو نماید اقدام جریمه وصوله ب نسبت

 نمود داری خود جریمه پرداخت از ذینفس که صورتی درد باشد بیشتر شده ایجاد اضافی بنای مربس متر هر برای

 . بنماید را تخریب رأی صدور تقاضای و ارجا  کمیسیون همانه ب را پرونده مجدداً است مکلف شهرداری

 .نمود خواهد اقدام تخریب رأی صدوره ب نسبت مورد این در کمیسیون

 و فنی اصول که صورتی در مربوطه اراضی از استفاده حوزه در پروانه بدون بنای احداث مورد در ت 4 تبصره

 بدون بنای مربس متر هر ازاءه ب جریمه اخذ بر رأی صدور با میتواند کمیسیون باشد شده رعایت شهرسازی و بهداشتی

 دریافت ارزش ساختمان صورتیکه در ساختمان، سرقفلی ارزش پنجم یک یا ساختمان معامالتی ارزش دهم یک مجوز

 شهرداریه ب را ساختمان پایان برگ صدور بودن مانس بال ذینفس، از است بیشتر آن مبلغ که هرکدام باشد، داشته سرقفلی

 .شد خواهد عمل 3 و 2 های تبصره مفاد براساس مجاز تراکم بر زائد بنا اضافه. نماید اعالم

 میتواند کمیسیون آن اصالح امکان عدم و آن بودن استفاده قابل غیر یا و پارکینگ احداث عدم مورد در ت 5 تبصره

 دو حداکثر و برابر یک حداقل که ای جریمه باخذ رأی پارکینگ فضای از استفاده نو  و محلی موقعیت به توجه با

 پارکینگ هر مساحتو نماید صادر باشد پارکینگ رفته بین از فضای مربس متر هر برای ساختمان معامالتی ارزش برابر

 ساختمان پایان برگ صدور و شده تعیین جریمه باخذ مکلف شهردارید میباشد مربس متر 25 گردش احتساب با

 .میباشد

 و ساختمان پروانه براساس نوسازی هنگام در هستند موظف مالکین شهر، معابر به تجاوز مورد در ت 6 تبصره

 این در تجاوزی پروانه بدون یا و پروانه خالف بر صورتیکه در. بنمایند را اصالحی برهای رعایت مصوب طرحهای

 سایر در. نماید ارسال کمیسیون به را امر پرونده و جلوگیری عملیات ادامه از است مکلف شهرداری گیرد انجام مورد



 

 بموضو  رسیدگی ساختمان در شهرسازی و بهداشتی و فنی اصول رعایت عدم بنا، استحکام عدم مانند تخلف موارد

 .است صد ماده کمیسیونهای صالحیت در

 احداث آنها مسئولیت به که ساختمانی اجرائی عملیات به نسبت مکلفند ساختمانی ناظر مهندسان ت 7 تبصره

 نظارت مستمراً آن ضمیمه فنی محاسبات و ها نقشه و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق لحاظ از میگردد

 بر ناظر مهندس هرگاه. نمایند گواهی را فنی محاسبات و نقشه و پروانه با ساختمان مطابقت کار پایان در و کرده

 در مندرج کمیسیون در بطرح منتهی موضو  و نکند اعالم شهرداریه ب موقسه ب را تخلف یا و نماید گواهی خالف

 مراتب است مکلف شهرداری گردد ساختمان تخریب یا جریمه بر رأی صدور و شهرداری قانون صد ماده یک تبصره

 صورت در را ناظر مهندس است موظف مذکور نظام انتظامی شورای. نماید منعکس ساختمانی و معماری نظام به را

 سال سه تا ماه 6 به موضو  اهمیت به توجه با مورد حسب ساختمانی و معماری نظام قانون برابر تقصیر ثبوت

 ماده کمیسیون وسیلهه ب تخریب رأی صدوره ب منجر که شود تخلف مرتکب مجدداً  صورتیکه در و کار از محرومیت

 در ساختمانی و معماری نظام انتظامی شورای طرف از محکومیت مراتب. کند محکوم مجازات حداکثر به گردد صد

 محکومیت رأی صدور تا است مکلف شهرداری. میگردد اعالم االنتشار کثیر جرائد از یکی در و درج اشتجال پروانه

 گواهی اخذ از ماه 6 حداکثر مدته ب صد ماده کمیسیون پرونده ارسال و ناظر مهندس تخلف از وقوف محضه ب

 نیز شهرداری مأموران. نماید داری خود شهرداری ساختمان پروانه جهت ساختمان برای مربوطه ناظر مهندس امضاء

 مورد در یا و نکنند جلوگیری بموقس پروانه در تخلف موارد از گاه هر و نمایند نظارت ساختمانها مورد در مکلفند

 شودمی رسیدگی آنان تخلف به قانونی مقررات طبق شوند تقصیری مرتکب پروانه با ساختمان انطباق گواهی صدور

 قابل نیز جهت این از باشد هم جزائی جنبه واجد شهرداری مأموران و ناظر مهندسان ارتکابی عمل صورتیکه در و

 . بود خواهند تعقیب

 با میتواند نشود اجرا شهرداری دستور و است ساختمانی عملیات از جلوگیری به مکلف شهرداری مواردیکه در

 .نماید اقدام ساختمانی عملیات ساختن متوقف برای انتظامی مأموران لزوم صورت در و اجرائیات مأموران از استفاده

 در ساختمان پایان گواهی ساختمانها مورد در قطعی معامله انجام از قبل مکلفند رسمی اسناد دفاتر ت 8 تبصره

 و مالحظه باشد شده صادر شهرداری توسط که را معامله انجام تاریخ تا خالف عدم گواهی تمام نا ساختمانهای مورد

 .نمایند قید سند در را مراتب

د 1355/11/24و شهرداریها قانون صد مادهه ب الحاقی تبصره 6 قانون تصویب از قبل که ساختمانهائی مورد در

 گواهی نگردد شامل را پالک کل معامله مورد صورتیکه در باشد شده خارج اولیه مالک ید از و گرفته انجام معامله

 .میباشد بالمانس معامله انجام سند در آن تصریح و ثبت با و نبوده الزامی ساختمان پایان برگ یا خالف عدم

 جدیدی بناء اضافه صورتیکه در شده ایجاد شهر جامس نقشه تصویب تاریخ از قبل که ساختمانهائی مورد در

 و ثبت با باشد شهر جامس طرح تصویب سال از قبل بنا ایجاد دهنده نشان اسناد و مدارک و باشد نگردیده حادث

 .میباشد بالمانس معامله انجام مالکیت سند در فوق مراتب تصریح

 شمول از است شده صادر شهر جامس نقشه تصویب تاریخ از قبل آنها ساختمان پروانه که ساختمانهائی ت 9 تبصره

 .میباشند معاف شهرداری قانون صد ماده 1 تبصره



 

 او مقام قائم یا مالک یا شهرداری هرگاه شهرداری قانون صد ماده کمیسیون از صادره آراء مورد در ت 10 تبصره

 کمیسیون اعتراض اینه ب رسیدگی مرجس نماید، اعتراض رأی آن به نسبت روز ده مدت ظرف رأی ابالغ تاریخ از

 این رأی. اند داشته شرکت قبلی رأی صدور در که میباشند افرادی از غیر آن اعضای که بود خواهد صد ماده دیگر

 .است قطعی کمیسیون

 مورد در شهر انجمن تصویب و شهرداری توسط تهیه از پس ساختمان معامالتی ارزش نامه آئین ت 11 تبصره

 .بود خواهد نظر تجدید قابل یکبار سالی معامالتی ارزش این و. اجراست قابل جرائم اخذ

 شرح وظایف سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته -3-4

 سازمان اجتماعی و فرهنگی -6-4-3

 واگذاری و مشارکت از استفاده با همگانی ورزش فضاهای و اماکن تجهیز و ایجاد مدیریت ریزی،برنامه   -1

 .ها آن عملکرد بر نظارت و ای حرفه و تخصصیهای تشکل خصوصی، بخش به آن مدیریت

 اجتماعی ارزشمند و فاخر آثار و محصوالت تولید به کمک و شهروندی آموزشهای دوره اجرای مدیریت  -2

 .فرهنگی و

 و ذیربط اجرایی هایدستگاه همکاری با شهری گردشگری هایطرح اجرای مدیریت و ریزیبرنامه  -3

 .ایحرفه و تخصصیهای تشکل و موسسات

 تخصصیهای نهاد، تشکل مردمهای سازمان از حمایت و مشارکت جلب برای مناسب بستر ایجاد به کمک  -4

 .ورزشی و اجتماعی فرهنگی،های حوزه در فعال ایحرفه و

محله،  سراهای فرهنگ،های خانه فرهنگسراها، نظیر فرهنگی مراکز تجهیز و ایجاد مدیریت ریزی، برنامه  -5

 و خصوصی بخش به آنها مدیریت واگذاری و مشارکت از استفاده باها نگارخانه فرهنگی،های مجتمس

 .آنها عملکرد بر نظارت و ایحرفه و تخصصیهای تشکل

 راه در الهویه،مجهول سرپرست، بی ذهنی، و جسمی از اعم و ناتوان معلول افراد آوری جمس و شناسایی  -6

 امام امداد کمیته و بهزیستی ادارات انتظامی، نیروی همکاری با ولگردان و متکدیان متواری، گمشده، مانده،

 رهد.وخمینی

 پسماندسازمان مدیریت -7-4-3

 حمل آوری، جمس موقت، سازی ذخیره تولید، به مربوط امور برای ریزی برنامه و طراحی نظارت، مدیریت، .1

 با عمرانی و تجاری اداری، خانگی، پستتماندهای قبیل ازو عادی پستتماندهای دفس پردازش، بازیافت، نقل، و

 د.شهر تنظیف و مبدا از تفکیک رویکرد

 های برنامه و طرحها مطابق پستتتماندها تبدیل و دفس پردازش، بازیافته کارخانجات و واحدها احداث  .2

  خصوصی بخش گذاری سرمایه و مشارکت طریق از یا مستقیما، مصوب

 . استانی گروه کار تصویب برای پسماند، مدیریت های پروژه و ها طرح ارسال .3

 مربوطه های دستورالعمل و نامه شیوه مطابق پسماند مدیریت خدمات بهای های تعرفه اخذ و پیگیری  .4



 

 نامه آئین 23 و 7 مواد و قانون 12 ماده مفاد براساس عادی پسماندهای دفس محل تملک و تعیین شناسایی، .5

 . پسماندها مدیریت اجرایی

 هاسازمان فردوس -8-4-3

  شهر گورستانهای به مربوط امور در مشی خط تعیین و ریزی برنامه  .1

  ذیربط سازمانهای هماهنگی نیاز با مورد گورستانهای توسعه و براحداث نظارت یا و توسعه و ایجاد .2

 مسلمین اموات مذهبی تشریفات و و انجام مراسم تدفین تکفین، تجسیل، حمل، جهت الزم ترتیبات انجام .3

 .  اطالعاتی مراکز با ارتباط و مترقیات به مربوط اطالعات و آمار تهیه .4

سات و ابنیه احداث .5 سی سلمین عمومی گورستانهای نیاز مورد تا ساس پیمانکاری یا طریق امانی از م  مفاد برا

  اساسنامه

 .گورستانها سایر تاسیسات و ابنیه براحداث نظارت .6

 ایمنینشانی و خدماتسازمان آتش -9-4-3

ستتوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشتتی از  برنامه ریزی و اقدام برای پیشتتگیری، مقابله و کنترل آتش -1

 آن.

بررسی علل بُروز حریق و حوادث و اعالم نظر کارشناسی در خصوص چگونگی وقو  حریق و حوادث به  -2

 مراجس ذیصالح مربوطه.

نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ستتتاختمان ها و مستتتتحدثاث در برابر حریق در کلیه مراحل ستتتاخت و بهره  -3

سال  سات و اماکن نا ایمن هگزارش های کارگاه های نا ایمن به اداربرداری و ار سی های کار و تجهیزات، تأ

قانون خدمات کشوری به دستگاه های یاد شده و انجام  5تحت مالکیت دستگاه های اجرایی موضو  ماده 

 ها.های الزم برای ایمن سازی آناقدام

شین آالت، تجه -4 سایی، احداث و بهره برداری از ما سانی فعال شنا ساخت های ایمنی و نیروی ان یزات، زیر 

 در شهر.

تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و انعکاس نتایج آن در رستتتانه های جمعی و عمومی در راستتتتای ارتقا  -5

 فرهنگ ایمنی شهروندی.

 کشاورزیهایفرآوردهشهری و سازمان ساماندهی مشاغل -10-4-3

 بار و نظارت بر عملکرد آنین مرکزی میوه و ترهبرداری نگهداری میدامدیریت ایجاد، توسعه، بهره -1

جهت  یو شهر ی، منطقه ایامحلهو موقت ثابت  یبازارها یو نگهدار یبردارتوسعه، بهره جاد،یا تیریمد -2

شهروندان و نظارت  یعموم حتاجی، ارزاق و ماانیو آبز وری، طی، دامیکشاورز یهاعرضه محصوالت و فرآورده

 یهابر عملکرد آن



 

بخشی، تجییر فعالیت، ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رویکرد پیشگیری، انتقال، جابجایی، سامان -3

های محلی و استفاده از ابزارهای تشویقی و بازدارنده موثر با استانداردسازی و نوسازی باتوجه به ویژگی

 های صنفییهمکاری اصناف و اتحادیه

، یشهر جاتیتبل ،مشاغل ،توسط اصناف یو معابر شهر یعموم یاز فضاها یبردارانحوه بهره یسامانده -4

 . .و .. یانتفاع قیها، مصادوسکیک

 سبزها و فضایسازمان پارک -11-4-3

 ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارک ها ، فضای سبز، میادین، وسائل تفرحی  .1

سبز و طرح و برنامه ریز در جهت  .2 ضای  سائل ف شاورزی در ارتباط با م انجام هر گونه تحقیقات علمی و ک

 گسترش این امورو ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی 

 ارتباطات و اطالعاتوریآسازمان فن -12-4-3

اطالعات و  آوریهای الزم برای توسعه فنآوردن زمینهرسانی و فراهمهای داخلی، اطال ایجاد شبکه -1

ها و موسسات و ... ارایه خدمات ارتباطات در شهرداری و برقراری ارتباط با سایر ادارات، نهادها و شرکت

 آماری و فن آوری اطالعاتی

اندازی و سازی، نصب، تست و راهنویسی، پیادهنیازسنجی، امکان سنجی، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه -2

های وابسته اعم ای شهرداری و موسسات، شرکتهای رایانهمدیریت کلیه سیستمپشتیبانی، آموزش و همچنین 

 از سخت افزاری، شبکه، وب سایت و ...ی

و  شهرداری ای درهای اطالعاتی نقشهو بانکد GISهای اطالعاتی ججرافیایی واندازی و مدیریت سیستمراه -3

 افزارهای مربوطهینرم

های موردنیاز واحدهای مختلف شهرداری و افزار با توجه به سیستمنرمافزار و تهیه و تأمین و تحویل سخت -4

 های کشوریهای وابسته و شهرداریسایر سازمان

 مدیریت اجرا، راهبری و نظارت بر هوشمندسازی و فناوری های هوشمند شهریی -5

 سازمان عمران -13-4-3

سفات، ب .1 سیس کارخانجات و کارگاهای تولیدی از قبیل کارخانجات آ سه، بتون آماده و احداث و تا تن و ما

 قطعات از پیش ساخته در ارتباط با موضو  و هدف سازمان

 ای مصوب شهرداریهاحداث ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرحها و پروژ .2

سازمان  .3 سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای  سات  س شارکت با ابنکها و مو سرمایه گذاری و م

 منافس نماید.  تامین

 سازمان تاکسیرانی -14-4-3

 اصالح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت شهر مشهد و جمعیت و وضعیت ترافیکی آن .1



 

سب و پیش بینی الزم به منظور  .2 ست گذاری منا سیا سیرانی با برنامه ریزی و  ستم تاک سی سعه و تکمیل  تو

 رویس های عمومی و ویژهتامین نیازمندیهای آتی شهر از لحاظ تعداد تاکسی، برای س

بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر درون شهری و پیشنهاد آن برای تصویب به  .3

 شورای شهر و مراجس ذیربط قانونی و نظارت بر اجرای دقیق مصوبات 

ستفاده از مطالعات مربوط به  برایمطالعات الزم  .4 شهری با ا سیرانی درون  سیرهای تاک شبکه م شه  تهیه نق

 مقصد سفرهای شهری  –مبداء 

صدور و لجو تمدید پروانه اشتجال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی وپروانه تاکسیرانید  .5

دستورالعمل های صادره از سوی وزارت از طریق شهرداری یا سازمان بر اساس مفاد آیین نامه تصویبی و 

 کشور

 تمدید اعتبار پروانه تاکسیرانی در صورت دارا بودن شرایط متقاضی مندرج در آیین نامه .6

 سازمان اتوبوسرانی -15-4-3

سرانی در  .1 سرانی و مینی بو شبکه خطوط اتوبو سرانی در  انجام مطالعات الزم به منظور بهبود خدمات اتوبو

 .محدوده قانونی

وکوتاه، میان و بلند مدتد با توجه به توستتتعه شتتتهر، افزایش جمعیت و انجام پیش بینی های  برنامه ریزی .2

ستای تهیه امکانات مورد نیاز از جمله تعداد اتوبوس، مینی  شهر در را الزم به منظور تامین نیازمندهای آتی 

 بوس و ... با استفاده از تمامی اختیارات و ابزارهای مورد نیاز

 ب و انجام اقدامات الزم به منظور اخذ بهاء خدمات از مسافرین با استفاده از روشهای نوینایجاد بستر مناس .3

انجام کلیه امور مربوط به معامالت اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضتتتایعات و  .4

ح سازمان و مفاد خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی و صرفه و صال

 این اساسنامه

خرید و فروش هر گونه اتوبوس، مینی بوس و یا اموال منقول و غیرمنقول اعم از لوازم یدکی و خدمات  .5

 پشتیبانی در قالب بودجه مصوب و بر اساس آیین نامه مالی و معامالتی سازمان

 شهریونقل بار درونحمل مدیریت سازمان -16-4-3

 و نظارت ، واصتتتالح توستتتعه مدیریت، راستتتتای در مدت بلند و مدت یانم مدت، کوتاه های برنامه تهیه .1

 حومه و درون شهری بار نقل و حمل ساماندهی

 مربوطه اندرکاران دست و حومه و شهری درون بار نقل و حمل ناوگان با مرتبط امور کلیه بر نظارت اعمال .2

 .اساسنامه این مفاد و اجرائی های دستورالعمل و ها نامه آیین حسب مقصد تا مبداء از

 .مربوطه های دستورالعمل و ضوابط حسب حومه و شهری دورن بار نقل و حمل نرخ تدوین و تهیه .3



 

 و شتترکتها برداری بهره پروانه باربر، وستتائط فعالیت پروانه بار، نقل و حمل به اشتتتجال های پروانه صتتدور .4

 مقررات و ضتتوابط حستتب ترافیکی ویژه برگ و بارنامه لجو یا و صتتدور أنها و تجییر تعویض و و تمدید

 .مربوطه

 درون بار نقل و حمل اندازهای بار و بار های پایانه احداث مجوز صتتتدور یا و احداث جهت ریزی برنامه .5

 باراندازها و انبارها منفعت یا عین واگذاری و مراجعین نیاز مورد خدمات های ویژه غرفه و حومه و شهری

 .برداران بهره به .... و ها غرفه و

 آن بر نظارت و مکانیزه بصورت ترجیحا بارنامه صدور اجرای نحوه جهت ریزی برنامه .6

 های مسافربریسازمان پایانه -17-4-3

ستفاده با آنها امور ترمینالهای و تجهیز و توسعه  اداره و نگهداری و حفظ .1 شرفته های روش ابزار و از ا  و پی

 و ورودی مبادی در جدید های ترمینالها وغرفه احداث لزوم صورت در جمعیت و رشد افزایش با متناسب

 مربوطه های نامه آئین و 59 اردیبهشت مصوب ترمینالها احداث قانونی الیحه شهر در چهارچوب مناسب

 وتوسعه ترمینالها ، برنامه ریزی و طراحی آماره و اطالعات آوری جمس .2

 ارتباط ایجاد و آنان اطالعات و دانش سطح ارتقاء زمینه در الزم اقدام و متخصص و متعهد نیروهای جذب .3

 کشور خارج و داخل دانشگاهی و وفنی علمی مراکز با

شور خارج و داخل ترمینالهای با ارتباط ایجاد .4 ستفاده اطالعات و تبادل بمنظور ک  آنها تجربیات و دانش از ا

  شهروندان به مطلوب خدمات ارائه و محیط بهداشت حفظ و خدمات تکمیل و تامین راستای در

 و مستتتافرین و تامیین نیازهای مراجعین جهت مجهز بهداشتتتتی و خدماتی های غرفه احداث و تکمیل .5

سافربری شرکتهای  آئین و معامالتی های نامه آئین برابر خاص شرایط با بهره برداران به آنها واگذاری و م

 سازمان مالی منابس تامین منظور به مسافربری ترمینالهای احداث قانون 2 ماده تبصره ذیل موضو  های نامه

 .آنها بها، اجاره حاصل درآمد محل از

 ونقل وترافیکسازمان حمل -18-4-3

  دستگاههای ذیریط با ارتباط و شهر ترافیک و نقل و حمل اطالعات بانک ایجاد و اطالعات و آمار تهیه .1

 بر اجرای نظارت و مشتتهد شتتهر ترافیک و نقل و حمل نیاز مورد طرحهای تهیه و ریزی برنامه نظام تدوین .2

 . آنها

  ذیصالح مراجس به عمومی نقل و حمل ناوگان نیاز مورد تعداد پیشنهاد ارائه  .3

  سی خصر و عمومی ای حاشیه های پارکینگ امور اداره بر نظارت اعمال .4

 . باشد سازمان اهداف با مرتبط که شهرداری نیاز مورد خدمات اجرای و ارائه .5



 

ستها رعایت  .6 ستانداردها،. سیا ست محیط حفظ برای مقررات و قوانین ا  در کلیه انرژی مصرف کاهش و زی

  اجرائی راهکارهای و ها طراحی

 شهریسازمان بازآفرینی فضاهای -19-4-3

 مدیریت تهیه واجرای طرح های موضوعی وموضعی بازآفرینی فضاهای شهری مبتنی بر طرح های جامع وتفصیلی  -1

بهسازی ونوسازی  ،انگیزشی مالی برای تحقق واجرای طرح ها وبرنامه های احیاءطراحی واجرای برنامه های  -2

 محدوده ها ومحله های هدف از قبیل صکوک، اوراق مشارکت، تخفیفات، تسهیالت وسایر ابزارهای مالی.

راه اندازی وتسهیل فعالیت دفاتر خدمات نوسازی وسایر نهادهای تسهیل گر توسعه محلی ونظارت بر عملکرد  -3

 آنها.

 مدیریت اجرای طرح ها وپروؤه های عمرانی واحداث ساختمان ها وتاسیسات عمومی موردنیاز شهر. -4

استفاده از شیوه های تامین منابع مالی نوین از قبیل فاینانس، یوزانس، خطوط اعتباری، وام های بین المللی، وام  -5

صکوک اسالمی با رعایت قوانین  های غیرقرضی)سرمایه گذاری مستقیم داخلی وخارجی(، اوراق مشارکت،

 ومقررات مربوط برای توسعه فعالیت های سازمان.

 مسکن سازمان زمین و -20-4-3

صولی مدیریت اعمال و ساماندهی .1 سکن، و زمین مقوله بر علمی و ا ضی از صیانت و حفظ جهت در م  ارا

سکن تامین آن، حومه و شهری حوزه سب و قیمت ارزان م شار برای منا  های طرح اجرای و جامعه همه اق

 .پایدار شهرهای به دستیابی برای راهبردی

 مصوبات و قوانین رعایت با شهر حریم و قانونی محدوده در واقس شهرداری اراضی از برداری بهره و تملک .2

  ذیربط قانونی مراجس

 و قانونی محدوده از که شتتهری نوستتازی و عمرانی های طرح نیاز مورد امالک و اراضتتی تملک و خرید .3

 . گیرند می قرار شهر توسعه محدوده در و منتز  شهر حریم

 و واحدها ها، دستتتته همکاری با شتتتهر حریم و قانونی محدوده در واقس اراضتتتی قیمت کنترل و هدایت  .4

 اراضی تعادل در عرضه و تقاضای ایجاد جهت نفوذ ذی و دینفس ذیربط اشخاص

 همکاری و هماهنگی با تجهیزات و انستتتانی اطالعات، مالی، منابس از استتتتفاده با زمین بانک تشتتتکیل  .5

 .ذیربط دستگاههای

ضی واگذاری .6 سات و شرکتها به آورده در خود ملکیت به قاتون طبق شهرداری که امالکی و ارا س  با که مو

 و شتتهری عمران و های نوستتازی طر اجرایی منظور به اند، یافته تشتتکیل فنی صتتالحیت و ستترمایه کافی

 د شهری عمران و نوسازی قانون 26 ماده موضو و آن صحیح اجرای بر نظارت



 شرکت قطارشهری -21-4-3

موضو  و هدف شرکت احداث و راه اندازی قطار شهری مشهد به منظور جابجایی مسافر در مقیاس وسیس در 

از سطح شهر مشهد و ایجاد تسهیالت رفاهی الزم در این زمینه و تهیه و وارد نمودن ماشین آالت و قطعات مربوطه 

ساختمانی و خرید و  شور و عملیات مطالعاتی و  شور و نیز خرید لوازم و تبعات و ملحقات آن از داخل ک خارج ک

 اجاره و تملک زمین و ساختمان و دریافت وام و اعتبار طبق قوانین جاری کشور

 برداری قطارشهریشرکت بهره -22-4-3

باط با مرکز شهر و دسترسی سریع و آسان به فراهم آوردن امکانات الزم برای انجام سفرهای درون شهری و ارت -1

 های ریلی؛سامانه

مناسب، اقتصادی، منظم و  ارزان، سالم، دقیق، سریع، راحت، فراهم آوردن امکانات الزم به منظور تردد ایمن، -2

 های روز دنیا؛آوریگیری از آخرین استانداردها و فنهروان با بهر

 ها؛درون شهری به عنوان یك سرمایه ملی و استفاده بهینه از آنهای ریلی حفظ و صیانت از سامانه -3

 های ریلی ساخته شده فعلی، در دست احداث و احداثی در آینده.برداری و نگهداری از سامانهبهره  -4

مدیریت و نظارت بر احداث، توسعه، راه اندازی و بهره برداری خطوط و سامانه های ریلی درون شهری در داخل  -5

 کشور به منظور جابجایی مسافر در مقیاس وسیع و ایجاد تسهیالت الزم در این زمینه؛ و خارج از


