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   مصوبقانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات
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  قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات 
  )کمیسیون کشور  (1328 مرداد ماه 4مصوب  
   کلیات-فصل اول  
شـهرداري تأسـیس    عالوه بر شهرها و قصباتی که تا به حـال در آن جـا            - 1ماده    

وضـع   -شده است در هر شهر و قـصبه کـه وزارت کـشور بـا توجـه بـه جمعیـت            
اقتصادي و نیازمندي مقتضی بداند و هیأت وزیران نیز تـصویب کنـد شـهرداري               

  .گردد دایر می
 منظور از تشکیل شهرداري تدارك وسایل آسایش و تأمین نیازمندیهاي - 2ماده  

  .صبه استعمومی مربوط به اهالی شهر و ق
  . شهرداري بنگاهی است ملی و داراي شخصیت حقوقی- 3ماده  
 هر شهرداري انجمنی خواهد داشت که از طرف اهالی مستقیماً و با راي - 4ماده  

عـده آنهـا در    -شـود   مخفی و با اکثریت نسبی براي مدت چهار سال انتخاب مـی   
ر تجـاوز نکنـد شـش    مرکز شهرستانها و قصباتی که عده نفوس آن از ده هزار نف          

کند مگـر   نمی نفر و حداکثر تعداد نمایندگان یک شهر از بیست و پنج نفر تجاوز  
  .شهر تهران که سی نفر نماینده خواهد داشت

نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از سی هزار نفر به باال به محـالت مختلـف               
  .دارد می ر اعزامتقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و براي تشکیل انجمن شه

وزارت کشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیـت تعیـین و همچنـین         
  .دارد نقشه محالت شهر را ترسیم و نواحی را اعالم می



  :کنندگان باید واجد شرایط ذیل باشند  انتخاب- 5ماده  
  . تابعیت ایران- 1
  . داشتن الاقل بیست سال تمام- 2
تخاب و یا الاقل سکونت در محل انتخاب از شش ماه قبـل         توطن در محل ان    - 3

کـاري اشـتغال     از انتخابات و یا این که شخصاً در آن محل به کسب و یا حرفه و               
  .داشته باشند

 عدم محکومیت به جنایت یا جنحه که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی     - 4
  .است

  . عدم ورشکستگی به تقصیر و حجر- 5
کننـدگان اسـت ولـی     شـوندگان همـان شـرایط انتخـاب     خـاب  شرایط انت- 6ماده    

سـال   شونده باید حداقل سی سال شمسی تمام سن داشته و بـیش از هفتـاد      انتخاب
تمام نداشته باشد و به عالوه در انتساب به آن محـل معـروف بـوده و الاقـل پـنج         

  .بداند سال در آن جا سکونت نموده و خواندن و نوشتن زبان فارسی را
 اشخاص زیر از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومنـد مگـر ایـن کـه       - 7ماده    

  :قبل از آگهی انتخابات از شغل خود استعفاء دهند
ــشور      نخــست- 1 ــام ک ــا از تم ــاونین آنه ــران و مع ــر و وزی ــتانداران و -وزی  اس

و  فرمانداران و بخشداران و معاونین آنها و رؤساي محاکم و دادسـتان و بـازپرس          
  .محلی در حوزه مأموریت خودرؤسا ادارات 

 ژاندارمري و نظامیان از هر دسته مـوقعی کـه در   - عمال و مأمورین شهربانی    - 2
  .نمایند توانند در رأي دادن شرکت خدمت هستند لیکن در مرخصی می

 اعضاي - نمایندگان مجلس شوراي ملی و مجلس سنا در تمام کشور    - 1تبصره    
انجمـن شـهر در     اي انجمـن نظـارت انتخابـات      انجمنهاي ایالتی و والیتـی و اعـض       



اي که داراي ایـن سـمت هـستند و کلیـه کارمنـدان ادارات و شـهرداري از          دوره
  .انتخاب شدن در حوزه مأموریت خود محرومند

 در مرکز بخشها و قصبات از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یـا               - 2تبصره    
یـک    توانـد عـضویت     فـر مـی   سببی تا درجه سوم دارند در آن واحد فقـط یـک ن            

  .انجمن را دارا باشد
 براي تعیین داوطلـب عـضویت انجمـن ده روز قبـل از دعـوت اعـضاي         - 8ماده    

منتـشر   انجمن انتخابات اعالنی از طـرف فرمانـدار یـا بخـشدار در شـهر یـا قـصبه               
  :شود به این مضمون می

نتخـاب  کسانی که داوطلب بوده یا حاضر هستند به عضویت انجمـن شـهرداري ا         
وسـیله   شوند باید داوطلب بودن خود را براي شهر یا قصبه یا محلـه شخـصاً یـا بـه        

اشخاص دیگر به فرمانـداري یـا بخـشداري کتبـاً اطـالع دهنـد ضـمناً بـه نـسبت                     
بیـشتر    هـایی کـه از یکـصد هـزار نفـر             نفـر در حـوزه     100جمعیت محل به امضاء     

اه هزار نفر بیشتر و سی نفر در هایی که از پنج جمعیت دارند و پنجاه نفر در حوزه
کمتـر از پـانزده    هایی که هاي از پانزده هزار نفر بیشتر و پانزده نفر در حوزه           حوزه

  .هزار نفر جمعیت داشته باشد معرفی نامه ضمیمه نماید
کنـد و   فرماندار یا بخشدار اسامی داوطلبان را در شهر یا محله و قصبه اعـالن مـی     

  .توانند به آنها رأي بدهند  دادن فقط میدهندگان در موقع رأي رأي
 قبول مشاغل دولتی از طرف رییس و اعـضاء انجمـن موجـب اسـتعفاي          - 9ماده    

تواننـد   نمـی  آنان از عضویت انجمن خواهد بود همچنین رییس و اعضاي انجمـن          
ریاست و مدیریت عامل شرکتها و بنگاههایی که مربوط به حوزه شـهر یـا قـصبه       

تأسـیس و تـصدي بـه     مگر سازمانهایی که از طـرف شـهرداري    است داشته باشند    
توانـد در   مشاغل مزبور از طرف انجمن تکلیف شده باشد همچنین یک نفر نمـی        

  .داشته باشد آن واحد در بیش از یک انجمن عضویت و یا ریاست



   در تشکیل انجمن نظارت-فصل دوم  
ر کمیسیونی از خود  در کرسی شهرستان فرماندار و در قصبات بخشدا        - 10ماده    

علمـاء،    (و مأمور اول دادگستري تـشکیل داده و پـانزده نفـر از طبقـات پنجگانـه                
 نفـر از  12از هـر طبقـه سـه نفـر و        )  کـشاورزان  - اصـناف    - بازرگانان   -مالکین  

 9شـوند تـا    مـی  معتمدین محل را معین نموده و توسط فرماندار یا بخشدار دعوت       
شکیل انجمن اصـلی نظـارت انتخابـات و نـه نفـر             نفر از بین خود یا خارج براي ت       

  .البدل با اکثریت و با رأي مخفی انتخاب نمایند علی
 در صورتی که در بخش مـأمور دادگـستري مـستقلی نباشـد یکـی از                 - 1تبصره    

قـصبه   مأمورین قضایی از طرف رییس دادگستري شهرسـتان بـه مرکـز بخـش یـا          
  .شود اعزام می

من ایالتی و یا والیتی باشد سه نفر از اعـضاء انجمـن     در محلی که انج    - 2تبصره    
مـدعوین فقـط    به انتخاب خود انجمن جزء هیأت نظارت خواهند بود و بنابر ایـن            

البـدل انتخـاب    کننـد و نـه نفـر هـم بـراي عـضویت علـی               شش نفر را انتخاب می    
  .نمایند می

ط انتخاب در هر حال اعضاء کمیسیون و یا اعضاء انجمن نظارت باید واجد شرای     
  .کردن باشند

تواننـد در کمیـسیون دو        کسانی که داوطلـب نماینـدگی هـستند نمـی          - 3تبصره    
انجمـن   تواننـد عـضویت    نفري شرکت داشته باشند و نیز نمـی   27نفري و در عده     

  .نظارت اصلی و شعب را داشته باشند
  در جاهایی که یـک یـا چنـد طبقـه از طبقـات بـاال موجـود نباشـد از                   - 4تبصره    

  .کنند طبقات دیگر تکمیل می
  .کند  حضور دو ثلث از مدعوین براي تشکیل جلسه کفایت می- 5تبصره  
  .گردد  کمیسیون باال پس از تشکیل انجمن منحل می- 6تبصره  



تـرین    اعضاء انجمن نظارت پس از انتخاب شدن تحـت ریاسـت مـسن      - 11ماده    
نفـر منـشی    یب رییس و دواعضاء تشکیل جلسه داده یک نفر رییس و یک نفر نا        

نماینـد نظـم جلـسات انجمـن و      از بین خود با رأي مخفی به اکثریت انتخاب مـی      
. ریـیس خواهـد بـود    رعایت قوانین و مقررات با رییس و در غیاب رییس با نایب        

  .نوشتن صورت مذاکرات و خالصه اقدامات هر جلسه به عهده منشی است
توانـد    انتخابات انجمن اصلی نظارت مـی   براي تسهیل و تسریع در امر      - 1تبصره    

انتخابات محلهـاي     عده الزم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر تشکیل داده          
  .نامبرده را انجام دهد

 دخول در محل انجمن با اسلحه ممنوع اسـت کـسانی کـه بـر خـالف       - 2تبصره    
انجمـن   زنظم و مقررات رفتار نمایند به امر ریـیس بـه وسـیله مـأمورین انتظـامی ا                 

  .شوند خارج و در صورت لزوم به دادگاه تسلیم می
 انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحالل اسـت مگـر آنکـه اسـباب                - 12ماده    

طـرف   تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم نمایند و در این صورت اگـر اخـالل از             
ل شعب باشد رییس انجمن با موافقت فرمانـدار یـا بخـشدار شـعبه مزبـور را منحـ         

مراتـب را بـه    نماید و اگر از طرف انجمـن اصـلی باشـد فرمانـدار یـا بخـشدار               می
 رأي -نمایـد   وزارت کشور مراجعه و انحالل انجمن و تجدیـد آن را تقاضـا مـی       

  .وزارت کشور قاطع است
 هر گاه در حین جریان انتخابات یک یا چند نفـر از اعـضاء انجمـن از         - 13ماده    

جریـان   تنکاف نمایند مادام که اکثریت بـاقی اسـت   حضور در جلسات تعلل یا اس     
شود که حضور یابد چنانچه تا  امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مستنکف اخطار می  

فرماندار یا نماینـده      دو جلسه در استنکاف و تعلل خود باقی باشد انجمن با اطالع           
عضویت البدل را به حکم قرعه براي      او یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی         

نظـارت از حـضور در انجمـن     نماید اگر اکثریت اعضاء انجمن    انجمن دعوت می  



استنکاف نماینـد یـا پـس از خـتم انتخابـات از دادن اعتبارنامـه خـودداري کننـد           
در رفــع محظــور اهتمــام  فرمانــدار یــا بخــشدار علــل و موجبــات آن را تحقیــق و

ور بـاقی اعـضاء کـسري      نماید و هر گاه در استنکاف خود باقی باشند با حـض             می
  .نمایند البدل دعوت می عده را از بین اعضاء علی

 همینکه انجمن نظارت تشکیل شد و شعب فرعی را تعیین نمود اعالنی - 14ماده  
شـروع بـه اخـذ     دهد و نسبت به اهمیت محل از سه تا پـنج روز قبـل از           ترتیب می 

  :ب ذیل خواهد بودسازد اعالن مزبور حاوي مطال رأي در تمام شهر منتشر می
 محل انعقاد انجمن و شـعب آن و سـاعات دادن رأي کـه بایـد در یـک روز            - 1

  .جمعه و کمتر از ده ساعت نباشد
  .شوندگان کنندگان و انتخاب  شرایط انتخاب- 2
  . عده نمایندگانی که باید در هر حوزه یا تقسیمات آن انتخاب شوند- 3
  .ي عضویت انجمن شهرشدگان برا  اسامی داوطلبان و معرفی- 4

 دادن رأي باید مخفی باشد و همین که رأي دهنده به اتـاق انجمـن یـا                - 15ماده    
که نباید از  شعبه وارد و صالحیت او به دادن رأي تشخیص داده شد رأي خود را            
  .شود یک برگ بیشتر باشد زیر نظر انجمن در صندوق اندوخته خارج می

دهنـدگان بـا شـماره        ی اسامی و عـده رأي      در انجمن اصلی و شعب فرع      -تبصره    
  .شود شناسنامه باید در دفتر مخصوص ثبت شده و شناسنامه آنها ممهور

 در پایان ساعتی که براي اخذ آراء معین گردیده است درب ورود بـه             - 16ماده    
دارنـد در   شود اگر عده از کسانی که حق رأي دادن محل انجمن یا شعبه بسته می   

شند رأي خود را به ترتیب باال در صندوق انداخته و انجمـن  داخل محل حاضر با 
رأي قبـول    دهـد و بعـد از آن دیگـر از کـسی             یا شعبه به رأي گـرفتن خاتمـه مـی         

  .شود نمی



 سـاعت  24 پس از اعالم ختم اخذ آراء رییس انجمن یا شعبه به فاصله     - 17ماده    
را شـماره     راءصندوق رأي را در حضور اکثریت عضو و حاضرین باز نمـوده و آ             

اي   شود اگر عده آراء زیادتر از عـده         کنند سپس قرائت اوراق رأي شروع می        می
حـداکثر مـدت    کننـد  اند باشد زیادي را از مجموع برداشته باطل می         که رأي داده  

استخراج آراء پنج روز است در آخر هر روز اگر قرائت آراء خاتمه نیافته باشـد              
تحویل مأمورین  وقی گذاشته و الك و مهر شدهبقیه آراء و دفاتر مربوط در صند  

گردد و روز بعد پـس از معاینـه صـحت الك و مهـر بـه قرائـت آراء          انتظامی می 
مأخوذه را قرائـت      ادامه خواهند داد و انجمن موظف است در مدت مذکور آراء          

  .نماید
 نظارت معتمدین محلی در حفاظت صندوقها مانعی نخواهد داشت ولـی  -تبصره    

  .خله در کار انجمن را ندارندحق مدا
 اوراق رأي را یکی از اعضاء به صوت بلند یکی یکی خوانده به یـک             - 18ماده    

دفتـري   شـود در  دهد و اسامی را به ترتیب که خوانـده مـی     نفر دیگر از اعضاء می    
  .نویسند که براي این کار تخصیص داده شده است می

ء باشد یـا ایـن کـه انتخـاب شـده را       از اوراق رأي آن چه سفید و الیقرا     -تبصره    
نشده و عینـاً   کننده را داشته باشد محسوب  درست معرفی نکند و یا امضاء انتخاب      

اي کـه بایـد    شود هر گاه در اوراق رأي عالوه بر عده         ضمیمه صورت مجلس می   
  .شود خوانده نمی انتخاب شود اسامی نوشته شده باشد عده زائد از آخر ورقه

مجلس استخراج آراء را هر شعبه در ورقه مخصوص بـا ذکـر       صورت   - 19ماده    
نماینـد پـس از    می تمام اسامی وعده آراء هر یک نوشته اعضاء شعبه آن را امضاء      

فرسـتند   آن در پاکت گذاشته با مهـر شـعبه الك کـرده بـه انجمـن مرکـزي مـی                  
آرایـی کـه خـود        انجمن مرکزي اسامی مندرجه در صورت مجلـس شـعب را بـا            



موده است در ورقه جداگانه جمع کـرده و کـسانی را کـه از مجمـوع            استخراج ن 
  .کنند آراء داراي اکثریت هستند معلوم می

 اوراق رأي هر شعبه تا خاتمه قرائت آراء و انحالل انجمن در صندوق - 1تبصره  
مانده و پـس از   شود باقی  شعبه یا انجمن که الك شده و به مهر اعضاء ممهور می           

سـازند   دهندگان آنها را معـدوم مـی   ض با حضور عده از رأي     گذشتن مدت اعترا  
  ).صورت مجلس باشد به استثناي آن چه در موارد قبل ذکر شده که باید ضمیمه (
 هر گاه بعضی از شعب فرعی نتیجـه انتخابـات خـود را در مـدتی کـه          - 2تبصره    

توجـه بـه    انجمن نظارت مرکزي معین کرده نفرستند انجمـن نظـارت مرکـزي بـا        
نتیجه آراء مأخوذه از سایر شعب و رسـیدگی و تحقیقـات الزم تـصمیم مقتـضی         

شکایتی بـشود     در صورتی که نسبت به تصمیم متخذه انجمن       . اتخاذ خواهد نمود  
مرجع رسیدگی انجمن والیتی و در غیاب انجمن والیتی وزارت کشور خواهـد              

  .بود
 را در سه نسخه  منشی انجمن نظارت مرکزي صورت مجلس انتخابات  - 20ماده    

یک نسخه در  رساند حاضر کرده به امضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن می
بخشداري یا فرمانداري و یک نسخه به توسط فرماندار به وزارت کـشور ارسـال        

و در صـورت نبـودن    گردد نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن والیتی  می
شـدگان از طـرف       شود اسامی انتخـاب     ی می انجمن والیتی در خود انجمن بایگان     

  .شود بخشدار یا فرماندار فوراً در محل اعالن می
شـوندگان کـسی در حـین جریـان        کنندگان یا انتخـاب      اگر از انتخاب   - 1تبصره    

ولی شـرح     انتخاب شکایت یا ایرادي داشته باشد مانع انجام انتخابات نخواهد بود          
  آن باید در صورت مجلس نوشته شود

پذیرد   انجمن نظارت تا یک هفته بعد از ختم انتخابات شکایات را می    - 2صره  تب  
یـک هفتـه بـه     شود و منتها در ظـرف  پس از آن دیگر شکایت از کسی قبول نمی     



کننــد نتیجـه رسـیدگی و انحــالل انجمـن اعــالم     شـکایات واصـله رســیدگی مـی   
  .شود می

یات خود را در هفتـه اول  توانند شکا کنندگان از انتخابات می     شکایت - 3تبصره    
انجمـن قطعـی       تـصمیم  -تشکیل انجمن شهرداري یا انجمن مزبـور اظهـار کننـد            

  .است
شوند باید اعتبارنامه بـه    کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می   - 4تبصره    

در دست داشته  امضاء فرماندار یا بخشدار و رییس و اعضاء و مهر انجمن مرکزي   
داري بدهند و رونوشت آن را بگیرند فرمانـدار و بخـشدار و       باشند و به دفتر شهر    

  .اعتبارنامه تأخیر نمایند اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور
  فصل سوم در تشکیل انجمن

 همینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه منتخبین صادر و به آنها داده - 21ماده  
 تشکیل انجمن را   در ظرف یک هفته وسائلشد فرماندار یا بخشدار مکلف است

ترین اعـضاء انجمـن تـشکیل و یـک      فراهم سازد اولین جلسه تحت ریاست مسن   
نفر رییس و یک نفر نایب رییس و دو نفر منشی با رأي مخفی با اکثریـت بـراي               

شود هر گاه در مورد انتخـاب ریـیس تـساوي آراء حاصـل         یک سال انتخاب می   
  .ریاست انتخاب خواهد شدترین آنها به  شود مسن

 نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی کـه         - 22ماده    
جنحه یا جنایـت   شوند و در صورت وقوع مخل نظم باشند با امر رییس اخراج می   

  .شود مرتکب با صورت مجلس به دادگاه تسلیم می
یه اعضاء الزم اسـت   براي رسمیت جلسات الاقل حضور دو ثلث از کل - 23ماده    

صـورت    و تصمیماتشان بـا اکثریـت بـیش از نـصف حاضـرین معتبـر اسـت و در                  
تساوي آراء طرفی که رییس موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاکره 

بعد حضور بیش  و اخذ رأي در مطلبی عده الزم در جلسه حاضر نشد در جلسات           



 مـسائل مهـم از قبیـل تغییـر نقـشه      از نصف کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در      
وضع عوارض و نظایر  - ساختن زیرآبها -کشی آب    لوله - احداث خیابان    -شهر  

  .آن الاقل حضور دو ثلث الزم است
 عضویت انجمن افتخاري است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه سه            - 24ماده    

صـورتی  محـسوب و در   جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب غیبت نمود مـستعفی  
که بیش از یک سال به پایان دوره مانده باشد براي انتخاب تعـداد کـسري طبـق                  

باقی مانـده باشـد از شخـصی     این قانون اقدام خواهد شد و اگر کمتر از یک سال      
که در فهرست منتخبین حـائز اکثریـت و واجـد شـرایط باشـد دعـوت بـه عمـل                     

هد شد و در مـورد فـوت   خوا آید و در صورت تساوي آراء به قید قرعه تعیین      می
  .یا استعفاء به طریق فوق تعیین جانشین به عمل خواهد آمد

 بعد از تعیین هیأت رئیـسه در جلـسه رسـمی و علنـی ریـیس و اعـضاء              - 25ماده    
راسـتی و    انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون بـا کمـال              

  .درستی انجام خواهند داد
شود مگر این  ماهی یک بار در محل شهرداري تشکیل می انجمن شهر - 26ماده  

ضـرورت تـشکیل      .که تشکیل جلسه بیش از ماهی یک بار ضرورت داشته باشـد           
العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضاي سه نفر از اعضاء انجمـن      جلسه فوق 

  .یا تقاضاي شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود
د شهرداري قبل از اسفند هر سـال و تفریـغ بودجـه هـر          بودجه سال بع   - 1تبصره    

  .سال منتها تا ماه چهارم سال بعد باید به تصویب انجمن برسد
ــصره   ــر محــل و موعــد مقــرر رســمیت نداشــته و    - 2تب  جلــسات انجمــن در غی

  .تصمیماتش معتبر نخواهد بود
قاضاي  جلسات انجمن علنی و با حضور تماشاچی خواهد بود ولی به ت    - 27ماده    

جلـسه سـري    شهردار یا فرماندار و بخشدار و یا ثلث اعضاء حاضـر ممکـن اسـت           



تشکیل شود رأي در جلسات انجمن علنی بوده و بـا قیـام و قعـود یـا ورقـه اخـذ                  
مخفـی گرفتـه شـود       شود ولی به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر ممکن است رأي           می

  .مگر در امور مالی و در انتخابات که رأي مخفی خواهد بود
 صورت مذاکرات و تـصمیمات هـر جلـسه انجمـن بـا تـاریخ در دفتـر        - 28ماده   

امـضاء    شود و صورت جلسات را رییس و منشی انجمـن بایـد             مخصوص ثبت می  
  .نمایند

   در تشکیل اداره شهرداري و رفع اختالفات-فصل چهارم 
لت و  انجمن شهر با رأي مخفی از اهالی محل و یا از بین کارمندان دو      - 29ماده    

وزارت کـشور     شهرداران سه نفر را براي ریاست شهرداري به وسیله فرمانـدار بـه            
نماید وزارت کشور براي یکی از آنان که صالح بداند حکم ریاست             پیشنهاد می 

همـایونی صـادر      کند براي ریاسـت شـهرداري تهـران فرمـان           شهرداري صادر می  
جدداً به طریق باال شود مدت ریاست شهرداري دو سال است و ممکن است م      می

  .پیشنهاد و منصوب شود
 کلیه ادارات کشوري مکلفند در صورت رضـایت کارمنـد بـا انتقـال               - 1تبصره    

  .نامبرده موافقت نموده و مستخدم مزبور را به اختیار انجمن بگذارند
 در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشـد و  - 2تبصره    

ــردازد مــدت خــدمت  کــسور بازنشــستگی خــ  ــه صــندوق تقاعــد بپ او در  ود را ب
شـود و همچنـین سـایر مـستخدمین      شهرداري جزء سـابقه خـدمت محـسوب مـی       

قـوانین   رسمی شهرداري در صورتی کـه کـسور تقاعـد خـود را مطـابق مقـررات       
بازنشستگی و استخدام کشوري بپردازد مشمول قوانین استخدام کشوري خواهند 

  .شد
ردار به تناسب اهمیت محل و درآمـد شـهرداري از طـرف              حقوق شه  - 3تبصره    

  .شود انجمن در بودجه معین می



 حقــوق ریــیس و کارمنــدان شــهرداري اعــم از پزشــکان و مــأمورین - 4تبــصره  
مأمورین رفـت   بهداري و مستخدمین با پایه و جزء و غیره و منتظرین خدمت بجز          

تنظـیم بودجـه سـالیانه      و روب و آتش نشانی و مأمورین جـزء آبیـاري در موقـع               
میلیون ریـال اسـت از     نسبت به شهرداریهایی که درآمد وصول آنها کمتر از یک         

بیست و پنج درصد و نسبت بـه شـهرداریهایی کـه زیـادتر از یـک میلیـون ریـال              
  .باشد از بیست درصد نباید تجاوز کند می

مرکـز و   ساله ده نفـر از بـین کارمنـدان             وزارت کشور مجاز است همه     - 30ماده    
دوم  شهرستانها و ادارات تابعـه خـود کـه حـداقل داراي تحـصیالت معـادل دوره       

دبیرستان باشند و یک زبان خارجی بداننـد بـراي مطالعـه و کـسب اطالعـات در          
تبدیل بـه   امور شهرسازي و اداري با دریافت حقوق و مزایاي ریالی خود که قابل  

  .زام داردارز باشد حداکثر براي مدت دو سال به خارجه اع
 چنانچه اکثریت انجمن اظهـار عـدم اعتمـاد نـسبت بـه شـهردار نمـود                  - 31ماده    

شـــهردار از کـــار برکنـــار خواهـــد شـــد و فـــوراً گـــزارش الزم را بـــه وزارت  
  .خواهند داد کشور

 براي شهرداري یک معـاون بـه پیـشنهاد شـهردار از طـرف انجمـن بـا                   - 32ماده    
یا ایـام   گردد که در غیاب شهردار  معین میموافقت و حکم فرماندار و یا بخشدار 

توانـد قـسمتی از       تعلیق او تا تعیین شهردار جدید انجام وظیفه نماید شـهردار مـی            
  .وظایف خود را به موجب دستور کتبی به او محول نماید

 در مواردي که بین انجمن شهر و شهردار اختالفـات نظـري در انجـام              - 33ماده    
  .است متخذه ایجاد شود نظر انجمن مرجحوظایف مربوط یا تصمیمات 

 در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یـا       - 34ماده    
انجمن شخصاً یا  خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء     

به نمایندگی در آن کار ذینفع باشند و در رأي شرکت کرده باشند و یـا در غیـر                



بخشدار به انجمـن تـذکر    محل رسمی انجمن اتخاذ شده باشد فرماندار یا   موعد و   
داده که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه تجدید نظر شـد فبهـا واال بـه                  

  .شود مراجعه می انجمن والیتی و در صورت نبودن به وزارت کشور
   وظایف انجمن شهر و قصبه-فصل پنجم 

  :ذیل است وظایف انجمن به قرار - 35ماده  
 نظارت در اداره کردن و حفظ سرمایه و دارایی نقدي و جنسی اموال منقول             - 1

  .هزینه شهر و غیر منقول متعلقه به شهر یا قصبه و نگهداري حساب درآمد و
ــتانها و     - 2 ــهرداري و بیمارس ــتمم و اصــالحی ش ــالیانه و م ــه س ــصویب بودج  ت

تـصویب برنامـه    ه به شهرداري و تیمارستان و پرورشگاه و یا سایر بنگاههاي وابست       
شود و تصویب الیحه تفریغ بودجـه   ساختمانی که از طرف شهرداري پیشنهاد می 

شـرکتها یـا افـراد تأسـیس      و وضع مقرراتی براي بنگاههـاي خیریـه کـه از طـرف     
  .گردد می

 تصویب و نظارت در معامالت اعم از خریـد و فـروش و مقاطعـه و اجـاره و         - 3
اصول مزایده و   با در نظر گرفتن صرفه و صالح شهر و رعایتاستیجار به نام شهر

  .مناقصه
 نظارت در اقامه دعوي در دادگاههـاي ذیـصالحیت در مـسائل حقـوقی کـه           - 4

  .یک طرف دعوي شهرداري باشد
  . رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداري یا اصناف- 5
ور بهداشت حوزه شهر و نظارت  مراقبت براي اجراء وظایف شهرداري در ام - 6

مؤسساتی کـه از    در امور بیمارستانهاي شهرداري و تیمارستان و داراالیتام و سایر         
  .شود طرف شهرداري ایجاد می

سرپرست و دسـتور       گدایان و کودکان بی    -آوري ولگردان      نظارت در جمع   - 7
  .شیرخوارگاه تهیه مشاغل براي آنها و تأسیس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و



اي بـه وسـیله     مراقبـت در توسـعه امـور تعلیمـات عمـومی و ابتـدایی و حرفـه       - 8
بـراي    تأسیس دبستان و کالسهاي اکابر و اسـتفاده از رادیـو و مجـالت و دسـتور                

  .ایجاد کتابخانه و قرائتخانه و موزه و جلسات سخنرانی و حفظ ابنیه و آثار عتیقه
  .مایشگاههاي صنعتی و تجارتی اظهار نظر براي دائر کردن ن- 9

 تصویب لوایح برقراري یا الغاء یا تغییـر نـوع میـزان عـوارض شـهرداري و                  - 10
  .هاي پیشنهادي شهرداري نامه تصویب آیین

هـاي عمـومی و آبریزهـا و گورسـتان و              مراقبت بـراي ایجـاد رختـشویخانه       - 11
  .شویخانه و حمل اموات مطابق اصول بهداشت مرده

 سینما و امثال آن در حوزه شهر در صـورتی  -ر تأسیس نمایشگاه     نظارت د  - 12
شود کافی و  که از طرف اشخاص یا شرکتهاي خصوصی اقدام نشود یا اگر اقدام

  .کامل نباشد
 نظارت در حفر مجرا براي فاضالب شـهر یـا لولـه آب یـا بـرق و تـصویب             - 13

  .قراردادهاي مربوط به آنها
رانی و برق براي شهر از طریـق تأسـیس           ل اتوبوس  ایجاد و اجازه تهیه وسای     - 14

  .عمومی شرکتها و مؤسسات و غیره از این تاریخ به بعد و سایر نیازمندیهاي
  . تصویب نرخ خواربار- 15
 تصویب نرخ سایر نیازمندیهاي عمومی و خدمات با موافقت وزارت کار و           - 16

  .اقتصاد
سائط نقلیه در شهر و تـصویب   تدوین مقررات انتظامی براي عبور و مرور و    - 17

  .نرخ کرایه وسائط نقلیه با موافقت شهربانی
 تصویب مقررات براي تنظیم آبهاي شهري و اجاره و استیجار آبهـایی کـه               - 18

  .براي مصرف شهر ضروري است با رعایت قوانین و مقررات
  .ها و میادین و باغهاي عمومی  موافقت به ایجاد و توسعه معابر و خیابان- 19



  .شود  اظهار نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می- 20
 ارتکاب به اعمال زیر در صورت ثبـوت در مراجـع قـانونی عـالوه بـر          - 36ماده    

حـق   مجازاتی که در قوانین براي این گونـه اعمـال مقـرر گردیـده مرتکـب را از           
  .عضویت در انجمن شهر نیز محروم خواهد کرد

کاران و اشخاص طرف معامله بـا شـهرداري اعـم از          رد تبانی با مقاطعه    در مو  - 1
  .الواسطه اینکه تبانی مستقیم باشد یا مع

 در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهـاي شـهرداري کـه بالنتیجـه باعـث         - 2
  .اختالل امور و موجب اضرار شهر و شهرداري شود

ق نظـارت در کارهـاي انجمـن     استانداران و فرمانداران و بخشدارها ح    - 37ماده    
تصمیمات  شهر و شهرداري دارند چنانچه یکی از آنان یا اهالی محل اعتراضی به           

انجمن شهر داشته باشند در ظرف ده روز از تاریخ اعالم نظر انجمن بخود انجمن 
در رأي اولیـه خـود     نماید در صورتی که انجمـن       اظهار و تقاضاي تجدید نظر می     

ختالف به انجمن والیتی و در صورت عدم تأسیس انجمـن        باقی باشد براي رفع ا    
خواهند رأي انجمن والیتی  والیتی به وزارت کشور مراجعه و رفع اختالف را می

  .بود یا وزارت کشور قاطع خواهد
 مدلول مقررات شهرداري که جنبه عمومی دارد پس از اعالم وصـول             - 38ماده    

شـخص معینـی     و اگر تـصمیمی راجـع بـه   الرعایه است  و انتشار بر تمام افراد الزم     
اتخاذ شود پس از ابالغ در صورتی که آن شخص به تصمیم متخذه تسلیم نباشد            

ظرف ده روز مراجعـه و   تواند ابتدا به انجمن شهر در ثانی به انجمن والیتی در    می
رأي انجمن والیتی قاطع خواهد بود و در صـورت نبـودن آن بـه وزارت کـشور             

وظـایف مربـوط بـه انجمـن و      ن تصمیم باید در حدود قوانین وشود ای   مراجعه می 
  .امور مربوط به شهر باشد

   وظایف شهرداري-فصل ششم 



  : وظایف شهرداري به شرح ذیل است- 39ماده  
هـا و    ایجاد و توسعه و تنظیف خیابانها و انهار عمومی و مجاري آبها و کوچه    - 1

  .هر به وسائل ممکنهمیدانها و باغهاي عمومی و تأمین روشنایی ش
 تأمین آب آشامیدنی به مقدار احتیاج اهالی و جلـوگیري از آلـودگی آن بـه        - 2

  .کثافات
هـاي مـصوب انجمـن و مراقبـت کامـل در ارزانـی و               مراقبت در اجراي نرخ    - 3

معـدوم   فراوانی مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیري از فروش اجنـاس فاسـد و     
  .نمودن آنها

ــراي    مراقبــت در - 4 امــور بهداشــت و ســالمت ســکنه شــهر و ایجــاد وســائل ب
حـصبه   کوبی و سرم و واکسن زدن براي جلوگیري از امراض مسریه منجملـه   آبله

  .و دیفتري
  . جلوگیري از تکدي و واداشتن گدایان به کارهاي صنعتی و غیره- 5
زه آوري مستمندان و عج خانه و نوانخانه دارالعجزه براي جمع  تأسیس مسکین- 6

  .با رعایت اعتبارات موجوده
بـضاعت و     آوري اطفـال بـی       تأسیس شـیرخوارگاه و پرورشـگاه بـراي جمـع          - 7
مساعدت بـا   صاحب و نگهداري و تربیت آنها در حدود اعتبارات شهرداري و         بی

  .اولیاي اطفالی که استطاعت تأمین هزینه تربیت اوالد خود را ندارند
  . و معالجه مجانین تأسیس تیمارستان براي نگهداري- 8
 مساعدت در بسط و توسعه فرهنگ و پیشرفت تعلیمـات اجبـاري و تأسـیس              - 9

امـور   اي و تـشریک مـساعی بـا فرهنـگ شـهر در کلیـه             کالسهاي اکـابر و حرفـه     
  .فرهنگی و کمک مالی به انجمن تربیت بدنی

ها و مراقبت در حفـظ و مرمـت ابنیـه تـاریخی و          ها و موزه     تأسیس کتابخانه  - 10
  .آثار باستانی



  . اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر- 11
  . تعیین میزان درآمد شهرداري و هزینه آن- 12
 تنظیم بودجه در حدود اعتبارات و تسلیم آن براي تصویب انجمن شهر که         - 13

بـراي اطـالع بـه     پس از تصویب انجمن شهر و انجمن والیتی به وسیله فرمانداري      
 کشور ارسال گردد و تنظیم برنامه ساختمانی و تسلیم آن به انجمن شـهر               وزارت

  .که پس از تصویب انجمن به موقع اجرا گذارده شود
 خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول براي شهر پس از تصویب انجمن             - 14
  .شهر
  . قبول اعانه به نام شهر- 15
  . نظارت در صحت اوزان و مقیاسها- 16
  . آمارهاي مربوط به امور شهري تهیه- 17
  .ها و گورستانها شویخانه  مراقبت در انتظام امور مرده- 18
 حفظ شهر از آفـات سـیل و حریـق و جلـوگیري از شـیوع امـراض سـاریه                     - 19

امـراض و   هاي مجاور در موقـع بـروز   حیوانی و انسانی و اطالع دادن به شهرداري  
 به امـراض سـاریه بـوده و یـا در شـهر      اعدام و بر طرف نمودن حیواناتی که مبتال   

  .بالصاحب بوده و مضر هستند
  .علیه واقع شدن در دادگاهها نسبت به امور شهر  مدعی و مدعی- 20
 تهیه و تکمیل مقررات صنفی و پیشنهاد آن بـه انجمـن شـهر و مراقبـت در                   - 21

  .امور صحی آنها
و ابنیـه متعلـق بـه      پیشنهاد تغییـر نقـشه شـهر و تعیـین قیمـت عادلـه اراضـی                  - 22

قـانون    اشخاص که مورد احتیاج شـهر باشـد و تـأمین محـل پرداخـت آن مطـابق                 
  .توسعه معابر و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهاي عمومی



 تهیه و تعیین میدانهاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و توقف وسـائط          - 23
  .نقلیه و غیره

 عایــدات شــهرداري و مراقبــت در رســاندن آن بــه آوري  تــصدي در جمــع- 24
  .مصرف خود در حدود بودجه مصوب

  . تهیه قراردادهاي الزم براي تسهیل امر خبازي و قصابی و اداره نمودن آن- 25
 شهرداري چهار ماه به آخر هر سال مانده بودجه سـال آینـده خـود را بایـد                  - 26

مطالعات خـود را   ظرف دو هفتهتنظیم نموده به انجمن شهر بدهد انجمن شهر در        
دارد و  در بودجه به عمل آورده پـس از تـصویب بـه انجمـن والیتـی ارسـال مـی        

خـود را نمـوده اگـر          روز مطالعـات   15انجمن والیتی نیز مکلف است در ظـرف         
نظري نباشد با موافقـت انجمـن شـهر و شـهردار در اصـالح آن اقـدام و پـس از                      

وزارت کـشور بـه    در اول اسفند براي اطـالع اي از بودجه را الاقل      تصویب نسخه 
  .وسیله فرمانداري بفرستد

هاي مشرف به معابر عمومی        جلوگیري از گذاردن اشیاء در ایوانها و پنجره        - 27
  .از نظر مخاطره پرت شدن به معبر و صدمه رسانیدن به عابرین

 جلوگیري از نصب ناودانهایی که موجب ریختن آب بسر عـابرین باشـد و                - 28
  .ها برسد تبدیل آن به ناودانهاي لوله که به کف خیابان یا کوچه

 جلوگیري از افتتاح و دائر نگهداشتن دکاکین و مراکزي که مـواد محترقـه       - 29
پزخانـه و     کـوره   سازند در داخله شهر و همچنـین ممانعـت از دائـر نگهداشـتن               می

  .دباغی و نظایر آنها در داخله شهر
 مستراح و حمام عمومی و میادین و باغ        -تشویخانه   رخ - ساختن کشتارگاه    - 30

  .اطفال و ورزشگاه
 یا اداره نمودن مستقیم خود شهرداري یا شرکت یا اجاره           - پیشنهاد مقاطعه    - 31

  .در کارهاي مربوطه شهر به انجمن



ها  نامه  تهیه الیحه برقراري یا الغاء یا تغییر عوارض شهرداري و اصالح آیین     - 32
  .نجمنبراي تصویب ا

 هر گاه شهرداري بخواهد بیش از عوارض مصوبه انجمن عوارض دریافت            - 33
تـصویب   نماید یا به میزانی که تعیین شـده بیفزایـد لـوایح آن را تنظـیم و پـس از              

اي از آن براي وزارت کـشور ارسـال          انجمن شهر به موقع اجراء گذارده و نسخه       
وزارت کـشور بـه        به وسیله  شود عوارضی که مانع قانونی براي اخذ آن هست          می

  .شود مجلس شوراي ملی پیشنهاد و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده می
 کلیه پرداختهاي شهرداري به وسیله تنظیم اسناد مثبته ممضی به امـضاء   - 40ماده    

  .رییس حسابداري و شهردار که ذیحساب است خواهد بود
 به مصرف همـان شـهر و یـا     کلیه عوارض و درآمد شهرداري منحصراً- 41ماده   

شهرداري بـه نـام     قصبه خواهد رسید و به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف          
شوند دریافـت خواهـد شـد و تعیـین مـأمورین وصـول بـا          مأمور وصول تعیین می   
  .تضمین کافی خواهد بود

 بـه  1329 صدي دو نیم و از سـال  1328 از درآمد هر شهرداري در سال  -تبصره    
مـصرف   گردد تـا بـه      و براي اداره امور شهرداریها به مرکز ارسال می        بعد صدي د  

  .تأسیسات فنی و اداري و حقوق و هزینه سفر مأمورین برسد
ــاده   ــه   - 42م  شــهرداري در آخــر هــر ســال صــورت جــامعی از درآمــد و هزین

شــهرداري را کــه بــه تــصویب انجمــن شــهر رســیده بــراي اطــالع عمــوم منتــشر  
  .کرد خواهد

 کارمندان شهرداري از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین دون پایه و - 43ماده   
مطابق پیـشنهاد     جزء و مأمورین تنظیف و رانندگان وسائط نقلیه شهرداري و غیره          

شهرداریها رونوشت ابـالغ ایـن   . شوند شهرداري و تصویب انجمن شهر تعیین می    
گی ارسال و از حقوق بازنشست قبیل مأمورین را به وسیله وزارت کشور براي اداره



تمام کارمندان شـهرداري کـه مـشمول مقـررات قـانون اسـتخدام باشـند حقـوق                  
شود   صندوق بازنشستگی فرستاده می     بازنشستگی کسر و به وسیله دارایی محل به       

  .و خدمت در شهرداریها جزء ایام خدمت آنها محسوب خواهد شد
ارها را شهردار تهیه نمـوده      نامه امور داخلی شهرداري و تقسیم ک         آیین - 44ماده    

  .گذارد پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا می
   متفرقه-فصل هفتم 

تواند بر ذبایح و مستغالت تیـز عـوارض     انجمن شهرداري هر محل می - 45ماده    
  .به نفع شهر تصویب کند

هــاي ســاختمانی و   وزارت کــشور بــراي راهنمــایی شــهرداریها نقــشه- 46مــاده  
را بـه   هـا شـهرداریها   هاي الزم را در هر قسمت تهیه و به وسـیله بخـشنامه        نامه  آیین

 سایر وظایف انجمن شهر و چگونگی ارتبـاط بـا وزارت      -جریان خواهد گذارد    
تـصویب   نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به  کشور و جزئیات دیگر ضمن آیین     

 بـا اسـتقالل   هیأت وزیران خواهد رسید ولـی نبایـد مخـالف ایـن قـانون و منـافی          
  .ها باشد شهرداري

 در قصباتی که در فصول معینی برقـراري شـهرداري الزم باشـد بـراي             - 47ماده    
توان یک  می فصل مزبور و همچنین براي چند قصبه که به یکدیگر نزدیک باشند 

شهرداري تأسیس نمود در صورت اخیر تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از            
  .باشد قصبات می

هاي شهرداري طبـق    در تمام کشور انتخابات انجمن   1328 از اول آذر     - 48ماده    
است در همان  هایی که طبق مقررات سابق دائر مقررات این قانون شروع و انجمن

تاریخ منحل خواهد شد و از تاریخ تصویب این قانون وزارت کـشور قـائم مقـام       
  .باشد می انجمن شهرهایی که فاقد انجمن بوده یا خواهد شد



و ) 11(و ) 6( قوانینی که بـا ایـن قـانون مغـایرت دارد و منجملـه مـواد        - 49ماده    
و ) 37(و) 36(و   ) 35(و) 34(و   ) 28(و   ) 27(و   ) 20(و   ) 19(و   ) 18(و   ) 12(
  . قمري ملغی است1325الثانی  قانون بلدیه مصوب بیستم ربیع) 108(و ) 102(
  .ت  وزارت کشور مأمور اجراي این قانون اس50ماده  
 اجازه اجراي الیحه تشکیل شـهرداري       1328چون به موجب قانون بیستم تیر ماه          

است بنا بـر      و انجمن شهرها و قصبات پس از تصویب کمیسیون کشور داده شده           
این قانون مزبور که مشتمل بر پنجاه ماده و در تاریخ چهارم مرداد ماه یک هـزار        

شوراي ملی رسیده    مجلس و سیصد و بیست و هشت به تصویب کمیسیون کشور         
  .قابل اجرا است

   رضا حکمت-رییس مجلس شوراي ملی  
***  

  11/4/1334    مصوبقانون شهرداري 
   در تأسیس شهرداري-فصل اول  
 در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري               - 1ماده    

  .گردد تأسیس می
وقعیــت و اهمیــت تــشکیل شــهرداري اي کــه از نظــر م  در هــر نقطــه- 1تبــصره  

کـشور   ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هـزار نفـر بـالغ نـشود وزارت      
تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچـه پـس از                  می

وصــولی  تـشکیل شـهرداري در نقـاط مزبــور ضـمن عمـل معلــوم شـود عـوارض       
با در نظر گرفتن وضع اقتـصادي و مـالی     نماید و     تکافوي هزینه شهرداري را نمی    

نمـود وزارت     تـوان تهیـه     محل براي اداره امور شـهرداري درآمـد جدیـدي نمـی           
  .کشور مجاز است شهرداري این قبیل نقاط را منحل نماید



 در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراري شـهرداري الزم باشـد          - 2تبصره    
جمعـاً     کـه بـه یکـدیگر نزدیـک و         براي فصل مزبور و همچنین براي چنـد محـل         
  .توان یک شهرداري تأسیس کرد اقتضاي تشکیل شهرداري داشته باشد می

 حدود حوزه هر شهرداري به وسیله شهرداري با تـصویب انجمـن شـهر               - 2ماده    
کـشور قابـل    شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصویب وزارت   تعیین می 
  .اجرا است

  . شخصیت حقوقی است شهرداري داراي- 3ماده  
   انتخابات انجمن شهر-فصل دوم  
  :هاي انتخابیه و تعداد اعضاي انجمن بندي شهر به حوزه  تقسیم-الف  
 هر حوزه شهرداري انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعـضاء    - 4ماده    

مدت چهار سال  آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأي مخفی به اکثریت نسبی براي
  .شوند تخاب میان
 حوزه هر شهرداري براي انتخاب نماینـدگان انجمـن بـه نـسبت تقریبـی      - 5ماده   

بـراي   شـود و سـاکنین هـر حـوزه سـه نفـر نماینـده        ها تقسیم مـی  جمعیت به حوزه  
  .کنند تشکیل انجمن شهر انتخاب می

 هاي انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرمانـدار  بندي شهر به حوزه  تقسیم - 6ماده    
که به دعوت  یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد

شود به عمل آمده و پس از تهیه نقـشه و تـصویب      فرماندار یا بخشدار تشکیل می    
  .شود کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می

 هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و               - 1تبصره    
رؤسـاي دوایـر     چند نفر از رؤساي ادارات در محل نباشند حضور سـایر    یا یک یا  

هاي  دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار براي تهیه نقشه تقریبی حوزه
  .انتخابیه شهر کافی خواهد بود



 جمعیتی که مالك تعیین عده نمایندگان هر شـهر اسـت تـا سـه دوره           - 2تبصره    
اضافه یا   آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آنمأخذ عمل خواهد بود و پس از     

  .نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد
  :شود  تعداد اعضاي انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می- 7ماده  
   نفر3 حوزه هر حوزه 10 نفر 30تهران  
   نفر3 حوزه هر حوزه 5 نفر 15 هزار نفر جمعیت به باال 150شهرهاي از  
  . نفر3 حوزه هر حوزه 4 نفر 12 هزار جمعیت 150 هزار تا 100اي از شهره 
  . نفر3 حوزه هر حوزه 3 نفر 9 هزار جمعیت 100 هزار تا 50شهرهاي از  
  . نفر بدون حوزه7 هزار نفر جمعیت 50شهرهاي کمتر از  
  . نفر بدون حوزه5 هزار نفر جمعیت 10شهرهاي کمتر از  

  خاب شدن شرایط انتخاب کردن و انت-ب 
  :کننده باید واجد شرایط زیر باشد  انتخاب- 8ماده  

   تابعیت ایران- 1
  . داشتن الاقل بیست سال تمام شمسی- 2
 توطن در محل انتخاب و یا الاقـل سـکونت در آن جـا از شـش مـاه قبـل از                     - 3

داشـته   انتخابات و یا آن که شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال 
در صورتی که محل سکنی و محل کسب یـا حرفـه مختلـف باشـد فقـط             باشد و   

  .محل سکنی معتبر است
اي کـه موجـب محرومیـت از حقـوق             عدم محکومیت بـه جنایـت یـا جنحـه          - 4

  .اجتماعی است
  . محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر- 5

  :شونده باید داراي شرایط زیر باشد  انتخاب- 9ماده  
  .عیت ایران تاب- 1



  . داشتن سی سال تمام شمسی- 2
  . توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی- 3
  . الاقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد- 4
  . عدم محرومیت از حقوق اجتماعی- 5
  . محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر- 6

  : اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند- 10ماده  
وزیر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و                نخست - 1

ــا و   ــاونین آنه ــداران و شــهرداران و بخــشداران و مع رؤســاي  اســتانداران و فرمان
ها و دادستانها و بازپرسـان و رؤسـاي ادارات دولتـی در حـوزه مأموریـت            دادگاه
  .خود

 ارتش و همردیفان آنها از هر دسته         افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمري و       - 2
  .محرومند تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن

 اعضاء انجمنهاي ایالتی و والیتی و اعضاء انجمـن نظـارت انتخابـات انجمـن       - 3
  .اي که داراي این سمت هستند شهر در دوره

 دولتی و شـهرداري و   هاي   هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاه         - 4
مـستمراً   هاي وابسته به دولت و کسانی که بـه نحـوي از انحـاء از شـهرداري             بنگاه

تواننـد   دارند در حـوزه مأموریـت خـود نمـی     حقوق و یا کمک مالی دریافت می      
بازنشسته شده یا  انتخاب شوند مگر این که قبل از اعالن انتخابات منتظر خدمت یا

  .این صورت انتخاب آنان مانعی ندارداستعفا داده باشند که در 
 رؤسا و اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمـام         - 5

 وسایل -خواربار  یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداري از قبیل          
تواننـد بـه عـضویت       دارو و امثال اینها را به عهده دارند نمی         - آب   - برق   -نقلیه  

  .انتخاب شوند هرداري محلی که مرکز فعالیت آنها استانجمن ش



دار دولت یا شهرداري به عضویت انجمن    چنانچه یکی از کارمندان پایه     -تبصره    
  .شود انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می

 از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجـه سـوم دارنـد             - 11ماده    
دارا باشـد    تواند عضویت یک انجمن را      سی که رأي او بیشتر است می      فقط آن ک  

و در صورت تساوي آراء یکی از آنها به حکم قرعـه معـین خواهـد شـد و اگـر                     
نخـستین جلـسه      قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گـردد در           

 کـه  شود و به جـاي شـخص یـا اشخاصـی     انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می       
بیـشتر اسـت دعـوت        اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رأیشان           خارج شده 

خواهد شد مشروط بر آن که الاقل داراي نصف رأي آخرین نفر منتخـب عـضو     
  .شود انجمن باشد و اال تجدید انتخاب می

شـونده    هر عضو انجمن شـهرداري کـه فاقـد یکـی از شـرایط انتخـاب        - 12ماده    
محرومیت  گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب)  این قانون9مذکور در ماده  (

از عضویت انجمـن شـهرداري اسـت قبـول کنـد از همـان موقـع منعـزل شـناخته                 
را بـه عـضو    شود و فرماندار یا بخشدار موظف است به محـض اطـالع مراتـب         می

  .منعزل و انجمن شهر اعالم نماید
  .نجمن شهر عضویت داشته باشدتواند در بیش از یک ا  یک نفر نمی- 13ماده  
شود هر گاه یک نفر در  هاي انتخابیه تقسیم می  در شهرهایی که به حوزه-تبصره  

هـا را   حـوزه  توانـد نماینـدگی یکـی از    بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط مـی       
ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی  داشته باشد و از سایر حوزه

حـداقل داراي نـصف        خواهند داشت مشروط بر این که نفر بعدي        ها را   آن حوزه 
آراء آخرین نماینـده منتخـب حـوزه باشـد و اال انتخابـات در آن حـوزه تجدیـد           

  .خواهد شد
   در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت-ج 



 براي تعیین داوطلب ده روز قبل از دعـوت اعـضاي انجمـن انتخابـات         - 14ماده    
منتـشر    فرماندار یا بخـشدار بـه مـضمون ذیـل در حـوزه انتخابیـه              اعالنی از طرف    

  :شود می
هـا   داوطلبان عضویت انجمن شهر بایـد داوطلبـی خـود را بـراي یکـی از حـوزه        "

دهنـد و   شخصاً یا به وسیله اشخاص دیگر به فرمانداري یا بخشداري کتبـاً اطـالع            
ه نفر در شـهرهایی     براي این که داوطلب نمایندگی حوزه شناخته شوند باید پنجا         

نفــر در  کـه متجـاوز از یکـصد و پنجـاه هـزار نفـر جمعیـت دارد و بیـست و پـنج         
شهرهایی که متجاوز از یکصد هزار نفر جمعیت دارد و پانزده نفر در نقاطی کـه             
متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و ده نفر در نقاطی که از پنجاه هـزار نفـر            

  .فی نمایندکمتر جمعیت دارد آنها را معر
کننـده باشـند و بـا        کنندگان واجد شرایط انتخاب     معرفی باید کتبی بوده و معرفی       

ذکــر شــماره شناســنامه و محــل صــدور آن معرفــی را امــضاء نماینــد و فرمانــدار 
 بـه وضـع داوطلبـان       15بخشدار به وسیله کمیـسیون پـنج نفـري مقـرر در مـاده                 یا

کنـد   را در حوزه انتخابیه اعالن مـی     نمایندگی رسیدگی و پس از آن اسامی آنها         
  .توانند به آنها رأي بدهند دهندگان در موقع رأي دادن فقط می رأي و
 چنانچه قبل از تـشکیل انجمـن نظـارت یـک یـا چنـد نفـر از داوطلبـان                  -تبصره    

ــراي      ــشدار بـ ــدار و بخـ ــرف فرمانـ ــب از طـ ــد مراتـ ــتعفا بدهنـ ــدگی اسـ نماینـ
طلب مستعفی حق استرداد استعفاء خـود را  شود داو دهندگان اعالم می    رأي  اطالع
  .ندارد

 پس از انتشار اعالن اسامی داوطلبـان نماینـدگی بالفاصـله فرمانـدار یـا            -51ماده    
ریـیس   بخشدار کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرسـتان یـا بخـش و         

دارایی و رییس فرهنگ و یک نفر از معاریف اهالی شـهر کـه شـغلی در دوایـر                    



هـر حـوزه    هاي وابسته به دولت نداشته باشـد تـشکیل داده و بـراي               بنگاه دولتی یا 
  : نفر از طبقات هفتگانه ذیل21انتخابیه 

  . علماء و روحانیون- 1
  . وکالي دادگستري و امثال آنها- مهندسین - پزشکان -ها   استادان دانشکده- 2
  . مالکین- 3
   بازرگانان- 4
  . کشاورزان- 5
  .وران  پیشه- 6
  .کارگران - 7

از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدین حوزه کـه واجـد شـرایط انتخـاب شـدن               
عنـوان   کند تا آنان هفت نفر را از بین حوزه یا خارج بـه        باشند تعیین و دعوت می    

البـدل   عضو اصلی و هفـت نفـر را از بـین خـود یـا خـارج بـه عنـوان عـضو علـی                
رأي   ت بـه اکثریـت نـسبی و بـا         المجلس براي تشکیل انجمـن نظـارت انتخابـا          فی

مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوین کـافی خواهـد              
  .بود

 در صورتی که یک یا چنـد طبقـه از طبقـات هفتگانـه وجـود نداشـته          - 1تبصره    
در محلـی     باشد کسري عده هر طبقه از سایر طبقات تکمیل خواهد شد و چنانچه            

 از مأمورین قضایی از طرف دادگـستري شهرسـتان       مأمور دادگستري نباشد یکی   
محـل خواهـد    شود و نماینده مزبور تا خاتمه کار انتخابـات در        به آن جا اعزام می    

نفري بـراي نظـارت در حـسن جریـان انتخابـات جهـت هـر           ماند و کمیسیون پنج   
کـه در جلـسات       حوزه انتخابیه یک نفر نماینده طرف اعتماد تعیین خواهـد کـرد           

  .رت حضور داشته باشدانجمن نظا



 در محلی که انجمن والیتی باشد دو نفر از اعضاء انجمن بـه انتخـاب               - 2تبصره    
پـنج نفـر را    آن انجمن جزء انجمن نظارت خواهند بود و بنا بر این مدعوین فقـط          

  .شود البدل انتخاب می کنند و هفت نفر هم براي عضویت علی انتخاب می
شـود هـر گـاه     هـا تقـسیم مـی       به حوزه  5بق ماده    در شهرهایی که بر ط     - 3تبصره    

انجمن نظـارت    نفر طبقات هفتگانه و معتمدین حوزه به منظور انتخاب        24دعوت  
 15توانند به تشکیل یک انجمن نظـارت بـر طبـق مـاده        متعسر باشد کمیسیون می   

از معتمدین حـوزه را      ها هفت نفر    براي یک حوزه اکتفا نموده و براي سایر حوزه        
د شرایط انتخاب شدن باشـند جهـت تـشکیل انجمـن نظـارت آن حـوزه                که واج 

  .دعوت نماید
 در نقاطی که دادگستري یا دارائی یا فرهنگ نباشـد بـه جـاي ریـیس            - 4تبصره    

بـراي   دادگاه یا رییس دارایـی یـا ریـیس فرهنـگ از معتمـدین و معـاریف محـل          
  .جام دهندشود تا وظایف مقرره را ان نفري دعوت می تشکیل کمیسیون پنج

 حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این مـاده ضـروري   - 5تبصره   
بـود ولـی هـر     است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد         

گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صـورت نگرفـت در     
  .باشد جلسه بعدي رأي اکثریت قاطع می

کسانی که داوطلب نماینـدگی هـستند نبایـد جـزء طبقـات هفتگانـه و            - 16ماده    
داوطلـب   معتمدین محـل و انجمـن نظـارت و شـعب آن دعـوت شـوند ولـی هـر              

اي به انجمن نظارت و شـعب   تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده      می
  .معرفی نماید

ند بالفاصـله  شـو   کسانی که براي عضویت انجمن نظارت انتخـاب مـی          - 17ماده    
ریـیس   نایب ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رییس و یک     تحت ریاست مسن  

نماینـد نظـم    و الاقل سه منشی از بین خود با رأي مخفی و به اکثریت انتخاب می          



خواهـد بـود و نوشـتن         ریـیس   جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایـب          
  .صورتجلسات به عهده منشیها است

رییس فردي است و به اکثریت تام خواهد بود و  نتخاب رییس و نایب ا- 18ماده  
نـسبی صـورت    در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت         

  .گیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است می
 براي تسهیل و تسریع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابیه           - 19ماده    

اهالی همان محل  فند به تعداد الزم شعب فرعی جداگانه مرکب از پنج نفر از        مکل
هـاي فرعـی را    که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تـشکیل داده انتخـاب حـوزه    

  .انجام دهند
 ورود در محوطـه انتخابـات بـا هـر نـوع اسـلحه سـرد گـرم جـز بـراي             - 20ماده    

نماینـد   ف نظم و مقررات رفتارمأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خال   
به امر رییس به وسیله مأمورین انتظامی از انجمـن خـارج و در صـورت لـزوم بـه             

  .مراجع قانونی تسلیم خواهند شد
 انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحالل است مگر آن کـه اسـباب             - 21ماده    

طبـق ایـن    رتعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خالف وظـایفی کـه بـ         
قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نماینـد در ایـن صـورت اگـر اخـالل از                   

بخـشدار شـعبه      طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت انجمن با موافقت فرمانـدار یـا             
شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار یا بخشدار بـا موافقـت              مزبور منحل می  

از دالیـل انحـالل و    س کـه حـاکی   نفري و ضمن تنظیم صـورتمجل       کمیسیون پنج 
البـدل را بـراي ادامـه امـر انتخابـات             کیفیت اخالل در انجمن باشـد اعـضاء علـی         

حاصـل نـشود بـه ترتیـب          نماید و در صورتی که از آن اقدام نیز نتیجه           دعوت می 
به .  اعضاء جدیدي براي تشکیل انجمن نظارت معین خواهد شد15مقرر در ماده 

  .کند اید از سه ماه تجاوزهر حال این تشریفات نب



 هر گاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفـر از اعـضاء انجمـن در    - 22ماده   
بـاقی   آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور اسـتنکاف نماینـد مـادام کـه اکثریـت                 

شـود کـه حـضور     است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطـار مـی   
خـود بـاقی    جلسه پس از اخطـار در اسـتنکاف و تعلـل   یابند چنانچه عضوي تا دو   

البـدل را   باشد انجمن به اطالع فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علـی     
اکثریت اعضاء انجمن  نماید و اگر به حکم قرعه براي عضویت انجمن دعوت می 

 نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از خـتم انتخابـات از دادن             
موجبات آن را تحقیـق و در        اعتبارنامه خودداري کنند فرماندار یا بخشدار علل و       

نماید و در صورتی که اهتمام فرمانـدار یـا بخـشدار مـؤثر               رفع محظور اهتمام می   
البـدل   انجمـن اعـم از اصـلی و علـی     نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء     

ه واسطه فقدان اکثریت انجمـن منجـر   همچنان استنکاف و یا استعفاء نمایند و یا ب  
 در تجدید اعضا انجمن نظـارت اقـدام         15به انحالل شود کمیسیون مقرر در ماده      

نماید و اشخاصی کـه موجبـات تعطیـل و تعویـق و انحـالل انجمـن را فـراهم           می
  .قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت  این87کرده باشند بر طبق ماده 

  خیص منتخبین کیفیت اخذ آراء و تش-د  
 همین که انجمنهاي نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صـورت لـزوم            - 23ماده    

بـه نـسبت      شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمنها اعالنی تنظـیم نمـوده و              
اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه مربوط به     

  :بود  مطالب زیر خواهدسازند اعالن مزبور حاوي خود منتشر می
هـا    محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي که باید در تمام حوزه            - 1

هـشت سـاعت    در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از شش سـاعت و بـیش از    
نباشد ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی دوازده و از ساعت چهارده تـا            

  .خاتمه مدت خواهد بود



  .کننده خاب شرایط انت- 2
  . عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند- 3
 نفري به وضع آنهـا رسـیدگی   5 اسامی داوطلبان آن حوزه که قبالً کمیسیون       - 4

  .نموده و اسامی آنها اعالن شده است
دهنده به اتـاق انجمـن یـا شـعبه             رأي باید مخفی باشد و همین که رأي        - 24ماده    

شخـصاً   رأي دادن در او تشخیص داده شد باید رأي خود راوارد و وجود شرایط    
دهنـده پـس از    شناسـنامه رأي . در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شـود       
  .شود ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده می

 در پایان آخرین ساعتی که بـراي اخـذ رأي معـین گردیـده اسـت در                  - 25ماده    
اي از آنــان کــه حــق رأي  شــود و اگــر عــده یورودي انجمــن یــا شــعبه بــسته مــ

دارند در داخل محل حاضر باشند راي خود را به ترتیب مذکور در صندوق  دادن
کسی  دهد و بعد از آن دیگر از انداخته و انجمن یا شعبه به رأي گرفتن خاتمه می        

  .شود رأي قبول نمی
ین جریـان  شـوندگان کـسی در حـ       کننـدگان و انتخـاب       اگر از انتخاب   - 26ماده    

شـرح    انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولـی            
  .آن باید در صورتمجلس نوشته شود

 انجمن مکلف است پس از ختم آراء بالفاصله آراء را شماره و قرائت     - 27ماده    
منـشی مکلـف    کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد     

ت صورتمجلــسی از نتیجــه آراء قرائــت شــده تنظــیم کنــد و پــس از آن کــه  اســ
بالفاصله باید بـه وسـیله    صورتمجلس به امضاء رییس و اعضاء انجمن رسید نتیجه    

  .فرماندار یا بخشدار اعالم شود
 اوراق رأي را باید یکی از اعضاء یک یک به صورت بلند خوانده بـه               - 28ماده    

دیگـر از   د که عالمت قرائت گذاشته شود و سه نفـر        یک نفر دیگر از اعضاء بده     



شـود در دفتـري کـه بـراي ایـن کـار          اعضاء اسامی را به ترتیبی کـه خوانـده مـی          
اسـامی   نمایند از اوراق رأي آن چه سفید و یـا داراي     تخصیص داده شده ثبت می    

غیر خوانا باشد یا این که انتخاب شده در آن درست معرفی نـشده باشـد یـا اسـم      
را داشته باشد  کننده که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب   کسی  

اي  هر گاه در اوراق رأي عالوه بر عده. شود باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می
زایـد از آخـر ورقـه     که باید انتخاب شوند اسـامی اضـافه نوشـته شـده باشـد عـده       

  .شود خوانده نمی
 براي تسریع اخذ رأي شعب انجمـن  19 طبق ماده هایی که بر    در حوزه  - 29ماده    

در ورقـه   گردد صورتمجلس اسـتخراج آراء هـر شـعبه    ها تشکیل می در آن حوزه  
مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی کـه رأي دارنـد نوشـته        

در پاکتی کـه   نمایند و به انضمام اوراق الزمه       شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می       
شـود اسـامی     و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده مـی           الك شده   

اسـتخراج کـرده در    مندرج در صورتمجلس شعب با آرایـی کـه انجمـن نظـارت       
ورقـه جداگانـه جمـع و کـسی کـه از مجمـوع آراء حـائز اکثریـت باشـد معلــوم          

رسـیدگی در   گردد اوراق رأي هر حوزه تا گذشتن مـدت اعتـراض و خاتمـه               می
ماند و پـس از   رسد باقی می    شود و به مهر اعضاء می       انجمن که الك می   صندوق  

مزبـور را معـدوم    دهندگان اوراق اي از رأي    گذشتن مدت اعتراض با حضور عده     
به استثناء آن چه در مواد قبل ذکر شده و بایـد ضـمیمه صـورتمجلس            (سازند    می
ذشـتن مـدت    قبـل از گ     انجمن نظارت حق معدوم کـردن و سـوزاندن آراء         ) باشد

  .اعتراض و پایان رسیدگی در انجمن شهر حذف ندارد
 ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبـول شـکایات را             - 30ماده    

یـا   کننـدگان  که باید از فـرداي همـان روز شـروع شـود تعیـین و اگـر از انتخـاب               
 شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یـک هفتـه        انتخاب



هفته دیگـر   رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء یک         به اطالع انجمن نظارت می    
پذیرد و منتها در ظـرف یـک هفتـه بـه شـکایات واصـله بـا حـضور                 شکایتی نمی 

باشـد و ثابـت    کند در صورتی که شکایت وارد کمیسیون پنج نفري رسیدگی می    
ا منتخـب داراي    شود که در انتخابات اعمالی بر خالف قانون صورت گرفته و یـ            

کنـد و آن را بـه    می  نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر8شرایط مقرر در ماده   
نمایـد و آن وزارتخانـه    وسیله فرماندار یـا بخـشدار بـه وزارت کـشور اعـالم مـی             

کـه مـردود شـناخته        بالفاصله ترتیب تجدید انتخابـات منتخـب و یـا منتخبینـی را            
  .دهند اند می شده

یدگی انجمن نظارت رفع شکایات شاکیان از انتخابات نشده در صورتی که با رس 
خود را  توانند در ظرف یک هفته پس از تشکیل انجمن شکایت         باشد شاکیان می  

به انجمن مزبور تسلیم نمایند و انجمن شهر نسبت به پرونده مورد شکایت بـدون               
رسـیدگی و تـصمیم    حضور نماینده که انتخاب او مورد شکایت است به موضوع        

  .الزم اتخاذ خواهد کرد
شوند باید اعتبارنامـه بـه     کسانی که به عضویت انجمن شهر انتخاب می- 31ماده   

داشته باشند و  امضاء اعضاء انجمن نظارت و اعضاء کمیسیون پنج نفري در دست 
آن را به دفتر شهرداري و در صـورت نبـودن شـهرداري بـه دفتـر فرمانـداري یـا                 

همچنـین اعـضاء    ن را بگیرنـد کمیـسیون مزبـور و   بخشداري بدهند و رونوشـت آ  
انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و اال با آنها  

  . رفتار خواهد شد22بر طبق ماده 
 منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابـات را در سـه نـسخه حاضـر               - 32ماده    

یک نسخه    .رساند  جمن نظارت می  کرده به امضاي فرماندار یا بخشدار و اعضاء ان        
در فرمانداري یا بخشداري ضبط و یک نسخه به وسیله فرمانـدار یـا بخـشدار بـه                  



در انجمن والیتـی      شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی        وزارت کشور ارسال می   
  .گردد و در صورت نبودن انجمن والیتی در انجمن شهر ضبط می

   در تشکیل انجمن شهر-فصل سوم  
  رییسه  انتخابات هیأت-الف  
 به محض اینکه انتخابـات خاتمـه یافـت و اعتبارنامـه دو ثلـث از عـده                   - 33ماده    

ها تقسیم  حوزه  به6در محلهایی که طبق ماده  (نمایندگان صادر و به آنها داده شد  
فرماندار یا بخشدار مکلـف اسـت در ظـرف مـدت یـک هفتـه وسـایل                  ) شود  می

رسیدگی بـه اعتبارنامـه دو     جلسات انجمن تا خاتمه تشکیل انجمن را فراهم سازد    
ترین اعضاء و به منشیگري دو نفر از  ثلث از نمایندگان تحت ریاست موقتی مسن

رییسه موقت منتهی در  از تعیین هیأت شود انجمن پس جوانترین اعضاء تشکیل می
 ظرف پانزده روز به شکایات مربوط به جریان انتخابات رسیدگی و تـصمیم الزم   

ــه انتخــاب   اتخــاذ خواهــد کــرد پــس از خاتمــه  ــدام ب ــه شــکایات اق رســیدگی ب
رییس و دو  رییسه دائم خواهد شد بدین ترتیب که یک رییس و یک نایب           هیأت

و هر گاه اکثریت تام حاصل نشد دفعـه دوم     منشی با رأي مخفی و به اکثریت تام       
  .شوند به اکثریت نسبی براي مدت یک سال انتخاب می

ر مورد انتخاب رییس یا سایرین تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بین هر گاه د   
  .شوندگان تعیین خواهد شد انتخاب

انجمن پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع به هر کاري مکلـف اسـت            
  .رسیدگی بقیه اعتبارنامه نمایندگان را خاتمه دهد

 مـدت یـک سـال بالمـانع          تجدید انتخاب همان اشخاص بعد از انقـضاء        -تبصره    
  .است



رییس است و کـسانی کـه     نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب     - 34ماده    
مرتکب بـا   شوند و در صورت وقوع جرم مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می       
  .گردد صورتمجلس به مراجع قانونی تسلیم می

ی ریـیس و اعـضاء   رییـسه در جلـسه رسـمی و علنـ      بعد از تعیین هیـأت   - 35ماده    
راسـتی و    انجمن قسم یاد خواهند کرد که وظایف خود را مطابق قانون بـا کمـال              

همچنین در هر موقع که عضو جدیدي وارد انجمن شود آن           . درستی انجام دهند  
  .عضو در اولین جلسه انجمن قسم یاد خواهد نمود

و به قرآن مجید طلبیم  کنندگان زیر خداوند را به شهادت می      امضاء: نامه  متن قسم   
انجمـن شـهر    کنیم که در انجام وظایف خود ساعی بوده مادام که در     قسم یاد می  

عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صـالح در پیـشرفت امـور          
  .شهر و شهرداري اهتمام نماییم

   رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن-ب 
ور دو ثلث از کلیه اعضاء الزم اسـت   براي رسمیت جلسات الاقل حض - 36ماده    

صـورت   و تصمیماتشان بـه اکثریـت بـیش از نـصف حاضـرین معتبـر اسـت و در          
تساوي آراء رأي طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هـر گـاه               

در جلسه بعد  براي مذاکره و اخذ رأي در مطلبی عده الزم در جلسه حاضر نشدند
ر نصف به عالوه یک کلیـه اعـضاء کـافی خواهـد        براي طرح همان مطلب حضو    

شهر و احداث خیابان  بود ولی در مسائل مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه
کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امـور متـشابه بـه آن الاقـل                    و لوله 

اي است که  عالوه یک از عده حضور دو ثلث الزم است عده دو ثلث و نصف به 
  . این قانون بایستی انتخاب شده باشند7ماده به موجب 

 هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پـس از حـضور در انجمـن و رسـمیت         -تبصره    
قـانون   یافتن آن براي جلوگیري از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این     



ها تعیین گردیده جلسه را به قصد از اکثریت انداختن ترك کنند در        براي انجمن 
  .غائب در آن جلسه محسوب خواهند شدحکم 

 عضویت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون        - 37ماده    
نمـوده مـستعفی     عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت            

شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین داراي الاقل نصف              محسوب می 
آیـد و در   بـه عمـل مـی    واجد شرایط هم باشـند دعـوت     آراء نفر منتخب حوزه و      

صورت تساوي آراء عضو مزبور به قید قرعه تعیین خواهد شد و در مـورد فـوت        
و در صـورتی کـه بعـد از      آیـد   یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمـل مـی           

عضو متوفی یا مستعفی شخص دیگري واجد شرایط نباشد از همان حوزه تجدید 
  .گیرد رت میانتخاب صو

 چنان که یکـی از نماینـدگان از عـضویت انجمـن شـهر اسـتعفاء بدهـد                   -تبصره    
  .گردد نامه در دومین جلسه انجمن قرائت شده و قطعی تلقی می استعفاء

 انجمن شهر ماهی دو بار در محـل مخـصوصی در عمـارت شـهرداري     - 38ماده   
ضرورت داشـته   دفعهشود مگر این که تشکیل جلسه بیش از ماهی دو            تشکیل می 

العاده موکول به نظر رییس انجمن یا تقاضـاي کتبـی سـه     باشد تشکیل جلسه فوق 
 -بخشدار خواهد بـود   نفر از اعضاء انجمن یا تقاضاي کتبی شهردار یا فرماندار یا   

جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشـته و تـصمیماتش معتبـر                
  .نخواهد بود

نجمـن علنـی و حـضور مـستمع مجـاز خواهـد بـود ولـی بـه           جلـسات ا  - 39ماده    
ممکن اسـت     تقاضاي شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر          

 راي جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست           -جلسه سري تشکیل شود     
ممکن است رأي مخفی  شود ولی به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر یا با ورقه اخذ می  



د مگر در امور مالی لیکن در انتخابـات حتمـاً بایـد رأي مخفـی گرفتـه       گرفته شو 
  .شود

 صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن به وسیله منشی انجمن - 40ماده  
شــماره  قرائــت و پــس از تــصویب در دفتــر مخــصوصی کــه صــفحات آن داراي

اعـضاء  رسـد و هـر یـک از     شود و به امضاء کلیه اعضاء مـی  ترتیب باشد ثبت می   
غایــب  حاضــر در انجمــن کــه دفتــر مزبــور را امــضاء نکــرده باشــد در آن جلــسه

 صورت حاضرین و غـائبین هـر   - با او رفتار خواهد شد       37محسوب و طبق ماده     
  .شود جلسه در دفتر قید می

 انجمن غیر قابل انحالل است مگر این که استاندار یا فرماندار کل بقاء  - 41ماده    
در شـوراي   ح عمومی تشخیص دهد در این صـورت مطلـب     انجمن را مخل مصال   

شـود هـر گـاه نظـر شـورا مبنـی بـر انحـالل باشـد و              شهرستان یا بخش مطرح می    
گـردد و   مـی  استاندار هم تأیید کند مراتب با ذکر دالیل به وزارت کشور پیشنهاد 

نامه مبنی بر انحالل به هیأت وزیران    پس از تصویب وزارت کشور طرح تصویب      
  .خواهد بود شود و نظر هیأت وزیران در این موضوع قاطع میتسلیم 

 مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمـن بـه حـد نـصاب                - 42ماده    
  .قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود

 در نقاطی که انجمن قـانونی وجـود نـدارد و یـا تـشکیل آن بـه عللـی                  - 43ماده    
انتخابـات را     مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسایل شـروع         متوقف  

  .فراهم و تاریخ شروع آن را اعالم کند
 فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقـضاء دوره چهارسـاله     - 44ماده    

نحـوي کـه      انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به            
  .وره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیردقبل از پایان د

   در وظایف انجمن-فصل چهارم  



  : وظایف انجمن به قرار زیر است- 45ماده  
 نظارت در حـسن اداره و حفـظ سـرمایه و دارایـی نقـدي و جنـسی و امـوال             - 1

و هزینـه   منقول و غیر منقول متعلق به شهر و همچنین نظـارت در حـساب درآمـد           
  .آنها

اگـر انجمـن تفتـیش دقیقـی را در مخـارج یـا اقـدام مهـم شـهرداري الزم بدانــد           
کارشــناس یــا محاســبین متخصــصی را موقتــاً بــراي رســیدگی بــه آن کــار         

  .الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد کند و حق می استخدام
 تـصویب بودجــه ســالیانه و اصـالح بودجــه و مــتمم بودجـه و تفریــغ بودجــه    - 2

کـه از   هاي وابـسته بـه شـهرداري و تـصویب برنامـه سـاختمانی               ي و بنگاه  شهردار
  .شود طرف شهرداري پیشنهاد می

 تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره                 - 3
اصول مناقصه و  و استیجار به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت       

  .اسبات عمومیمزایده بر طبق قانون مح
 مراقبت در اقامه کلیه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جریان              - 4

  .امور
 رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداري یا اصناف جـزء             - 5

  .در مواردي که موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد
 نظـارت    مراقبت در اجراء وظایف شهرداري در امور بهداشت حوزه شـهر و            - 6

شـهرداري اداره   ها و سایر مؤسساتی که از طرف       در امور بیمارستانها و پرورشگاه    
  .شود می

هاي مربـوط    اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداري با ادارات و بنگاه        - 7
  .هاي کشاورزي و هنري و بازرگانی و غیره براي دایر کردن نمایشگاه



رض شهر و همچنین تغییـر نـوع و میـزان            تصویب لوایح برقراري یا الغاء عوا      - 8
  .آن

 وضع عوارض هر شهر نباید تـأثیر سـوئی در اقتـصاد عمـومی کـشور و                  -تبصره    
ــن       ــشخیص ای ــد ت ــته باش ــی داش ــاي صــنایع داخل ــشو و نم ــا ن رواج صــادرات ی

  .عوارض با وزارت کشور است گونه
  .هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها نامه  تصویب آیین- 9

هـاي عمـومی و آبریزهـا و گورسـتان و              مراقبت بـراي ایجـاد رختـشویخانه       - 10
  .خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت شوي مرده

 نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنـین تـدوین مقـررات         - 11
مؤسـسات بـر طبـق      مخصوص براي حسن ترتیب و نظافت و بهداشـت ایـن قبیـل            

نهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی براي جلوگیري از مخاطرات حریـق و          پیش
  .امثال آن

 وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضالب شـهر یـا لولـه آب یـا                   - 12
  .برق و تصویب قراردادهاي مربوط به آنها

 بررسی و موافقت با تهیـه وسـایل اتوبوسـرانی و بـرق و سـایر نیازمنـدیهاي             - 13
  . از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشورعمومی

 بررســی و موافقــت بــا پیــشنهادات شــهرداري در مــورد فراوانــی و ارزانــی  - 14
هنگـام   خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذایی در مواقع الزم مخصوصاً به          

ومی براي  بینی و جلوگیري از کمیابی خواربار و تهیه میدانهاي عم           قحطی و پیش  
مقادیر و مقیاسـها و   خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و   
  .ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روي اجناس

   تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر- 15



 تصویب مقررات براي تنظیم آبهاي شـهر و اجـاره و اسـتیجار آبهـایی کـه                  - 16
  .ست و جلوگیري از تجاوز به قنوات شهريبراي مصرف شهر ضروري ا

 موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانهـا و میـدانها و باغهـاي عمـومی بـر                 - 17
  .طبق مقررات قانون توسعه معابر

 تصویب مقررات الزم براي اراضی غیـر محـصور شـهر از نظـر بهداشـت و        - 18
  .آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر

 پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت بـه مبلـغ و            تصویب وامهاي  - 19
  .مدت و میزان بهره و ترتیب استهالك و مصرف وام

 انجمن شهر یـا هـر یـک از اعـضاء آن حـق ندارنـد در نـصب و عـزل         - 46ماده   
بدهند هر    اعضاء شهرداري مداخله کنند یا به کارمندان شهرداري مستقیماً دستور         

ت حاصل کند انجمن شهر یا اعـضاء آن بـه وسـیله             گاه رسیدگی به امري ضرور    
  .شهردار اقدام خواهند کرد

 شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه - 47ماده  
اسـتان بـه    جنبه عمـومی دارد بالفاصـله در تهـران بـه وزارت کـشور و در مراکـز              

بخـشدار اطـالع دهـد و    استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخشها به         
وسـایل ممکنـه    همچنین آن چه از مصوبات انجمن را کـه جنبـه عمـومی دارد بـه        

  .براي اطالع عموم آگهی نماید
 چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بـه مـصوبات انجمـن کـه     - 48ماده    

ظـرف یـک      تواند در   جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می         
فته از تاریخ اطالع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجدید نظـر نمایـد و                ه

به انجمـن ایـالتی    تواند در صورتی که انجمن در رأي خود باقی بماند معترض می    
یا والیتی و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت کـشور مراجعـه کنـد و             

کـشور منتهـا در ظـرف     ا وزارترفع اختالف را بخواهد انجمن ایالتی یا والیتی ی   



االجرا است اجـراء   نماید و این نظر قطعی و الزم پانزده روز نظر خود را اعالم می  
  .ماند صدور رأي نهایی متوقف می مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا

 در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یـا       - 49ماده    
انجمن شخصاً یا   وظایف انجمن باشد و یا آن که بعضی از اعضاء   خارج از حدود  

به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأي شرکت کرده باشند و یا آن که      
باشد در تهران وزارت    انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده           

ل بـه انجمـن     کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را بـا ذکـر علـ               
چنانچــه در نتیجــه  تــذکر خواهــد داد کــه در تــصمیم متخــذه تجدیــد نظــر شــود 

  . این قانون عمل خواهد شد48رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 
 اجراي مقررات شهرداري که به تصویب انجمن رسیده در صورتی کـه          -تبصره    

یـک هفتـه از    قـضاء  مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از ان49 و 48بر طبق ماده    
  .تاریخ نشر آگهی یا اعالم به وسایل ممکنه دیگر قابل اجراء است

   در انتخاب شهردار و معاون شهرداري-فصل پنجم  
   شهردار-الف  
 انجمن شهر مکلـف اسـت پـس از رسـمیت یـافتن بالفاصـله و قبـل از         - 50ماده    

 انجمــن بــا شـروع بــه هـر کــار یــک نفـر را از بــین اعـضاء خــود یــا از خـارج از     
مخفی و اکثریت تام و در صورتی که دفعه اول اکثریـت تـام حاصـل نـشود          رأي

دفعه دوم با اکثریت نسبی براي ریاست شـهرداري بـه مـدت دو سـال انتخـاب و              
وسیله فرماندار به وزارت کشور معرفی کند شهردار پس از معرفـی بـه وزارت                 به

  .کشور بالفاصله شروع به کار خواهد نمود
 چنانچه از اعضاء انجمن کسی به عنوان شهردار انتخاب شود و قبـول              - 1 تبصره  

او طبق مقـررات     شود و جانشین    نمود از عضویت انجمن شهر مستعفی شناخته می       
  .گردد این قانون تعیین و یا انتخاب می



شـود بایـد     شخصی که خارج از انجمن به سمت شهردار انتخـاب مـی       - 2تبصره    
سـه سـال       این قانون باشـد و در صـورتی کـه سـابقه            9اده  واجد شرایط مقرر در م    

  .سکونت در محل نداشته باشد تشخیص انجمن کافی است
 هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن براي تـصدي  - 51ماده    

مکلف است بـا    شهرداري انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند          
  .انتقال او موافقت کند

 حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کـشور    - 52ماده    
شـهرهایی کـه      براي شهردار تهران و شهرداریهاي مراکز اسـتان و        . شود  صادر می 

بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد بـه پیـشنهاد وزارت کـشور فرمـان                 
  .همایونی صادر خواهد شد

یفاتی شـهردار و در غیـاب او معـاون شـهرداري             در مواقع رسمی و تشر     -تبصره    
  .نماینده شهر خواهد بود

 چنانچه یک یا چند نفـر از اعـضاء انجمـن شـهر بـه عملیـات شـهردار                  - 53ماده    
به اطـالع   اعتراض و یا ایرادي داشته باشند باید مطلب را کتباً به صورت استیضاح   

نجمـن قرائـت و بـه       العـاده ا    رییس انجمـن برسـانند ریـیس آن را در جلـسه فـوق             
العـاده   فـوق  شهردار ابالغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عـادي یـا     

انجمن براي جواب استیضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل 
خواهد شـد نبایـد از ده    العاده که از طرف رییس انجمن تعیین جلسه عادي یا فوق 

استیضاح و جواب شـهردار رأي موافـق یـا       روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح        
اکثریت تام عده حاضـر در جلـسه     در صورتی که انجمن به -مخالف خواهد داد    

رأي مخالف بدهد شهردار از همـان تـاریخ بالفاصـله از شـغل خـود برکنـار و از         
اقدام به انتخاب شهردار خواهد شـد     طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون       

دور رأي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخـاب شـهردار جدیـد            در فاصله بین ص   



معـاون کارمنـد مقـدم تحـت نظـر انجمـن              معاون شهرداري و در صـورت نبـودن       
  .دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود عهده

   معاون شهرداري-ب 
 براي شـهرداریهایی کـه بودجـه آن اقتـضاء کنـد یـک معـاون از بـین                   - 54ماده    

و    دولت یا شهرداریها که در امور اداري بصیر باشد به پیشنهاد شـهردار             کارمندان
شود و اگر بودجه شهرداري تکافو نکند عضوي کـه از             تصویب انجمن معین می   

  .داشت لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سمت معاونت شهردار را خواهد
یونی  حکم معاونت شهرداریهایی که براي شهردار آن نقاط فرمـان همـا            -تبصره    

وزارت  شود به امضاء وزیـر کـشور و در نقـاطی کـه شـهردار بـه حکـم         صادر می 
  .شود گردد حکم معاونت از طرف فرماندار محل صادر می کشور منسوب می

   در وظایف شهرداري-فصل ششم  
  : وظایف شهرداري به شرح ذیل است- 55ماده  

و مجاري آب و توسـعه  ها و میدانها و باغهاي عمومی   ایجاد خیابانها و کوچه  - 1
  .معابر در حدود قوانین موضوعه

ــا و    - 2 ــار عمــومی و مجــاري آبه ــابر و انه ــسطیح مع  تنظیــف و نگاهــداري و ت
  .ممکنه فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل

 سد معبر عمومی براي کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع است           - 1تبصره    
  .رداریها موظفند از آن جلوگیري کنندو شه

 تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروي کلیـه               - 2تبصره    
  .برقها و تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداري است

 مراقبت و اهتمـام کامـل در نـصب برگـه قیمـت بـر روي اجنـاس و اجـراي                      - 3
عمومی   اربار و مواد مورد احتیاج    تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خو       

  .و جلوگیري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها



 مراقبــت در امــور بهداشــت ســاکنین شــهر و تــشریک مــساعی بــا مؤســسات - 4
امـراض   کوبی و تلقیح واکسن و غیره براي جلـوگیري از        وزارت بهداري در آبله   

  .ساریه
ه کار و توسـعه آمـوزش عمـومی و     جلوگیري از گدایی و واداشتن گدایان ب  - 5

  .غیره
 قانون تعلیمات اجباري و تأسیس مؤسسات بهداشـتی     8 ماده   1 اجراي تبصره    - 6

بیمارسـتان    و تعاونی و فرهنگـی ماننـد نوانخانـه و پرورشـگاه یتیمـان و درمانگـاه                
ــابر و     ــه و کالســهاي اک ــیرخوارگاه و تیمارســتان و کتابخان ــاریه و ش ــراض س ام

همچنـین   کودکـان و امثـال آن در حـدود اعتبـارات مـصوبه و             کودکستان و بـاغ     
کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمـن تربیـت بـدنی بـه میـزان                

انجمنهـاي خانـه و       صدي سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداري و کمک به         
تواند از اراضی و  شهرداري در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر می. مدرسه

شـرایط معـین بـه منظـور      نیه متعلق به خود را با حفظ حـق مالکیـت مجـانی و بـا      اب
  .ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذارد

 حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول متعلق به شهر و اقامـه دعـوي    - 7
  .بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص علیه شهرداري

 و مـتمم بودجـه و اصـالح بودجـه و تفریـغ بودجـه                 برآورد و تنظـیم بودجـه      - 8
انجمـن    شهرداري و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراي آن پس از تـصویب            

شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار    
  .شود به وزارت کشور ارسال می

اموال منقول و غیر منقـول و   انجام معامالت شهرداري اعم از خرید و فروش  - 9
صالح و صرفه و  مقاطعه و اجاره و استیجار پس از تصویب انجمن شهر با رعایت       

  .اصول مزایده و مناقصه طبق قانون محاسبات عمومی



  . اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن- 10
ت دارایـی جـزء     اعانات پرداختی به شهرداري یا مؤسسات خیریه از طـرف وزار            

اي  مبلغ اعانه دهنده نسبت به شود و اعانه دهندگان پذیرفته می هزینه قابل قبول اعانه
  .باشد که داده است از مالیات بر درآمد معاف می

  . نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها- 11
  . تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات- 12
و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظـام   ایجاد غسالخانه  - 13

  .امور آنها
 اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم براي حفـظ شـهر از خطـر سـیل و حریـق و                     - 14

هـا و   پوشاندن چاه همچنین رفع خطر از بناها و و دیوارهاي شکسته و خطرناك و           
وع اشیاء در بالکنهـا    هاي واقع در معابر عمومی و جلوگیري از گذاشتن هر ن            چاله

افتـادن آنهـا موجـب خطـر       هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومی کـه        و جلو اتاق  
براي عابرین است و جلوگیري از نصب ناودانهایی که باعث زحمت یا خـسارت      

  .مردم باشد
 جلوگیري از شـیوع امـراض سـاریه انـسانی و حیـوانی و اعـالم ایـن گونـه                     - 15

بروز آنها و   و دامپزشکی و شهرداریهاي مجاور هنگام     بیماریها به وزارت بهداري     
دور نگاه داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتال               

  .هستند به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر
 تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صـحی                - 16

  .وران یشهاصناف و پ
 پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمـت عادلـه اراضـی و         - 17

توسـعه معـابر و    ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بـر طبـق قـانون              
تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسـعه معـابر و خیابانهـا و میـدانها و باغهـاي                    



فاضـالب اعـم از داخـل یـا           کشی و   ي لوله عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برا      
خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم براي سـاختمان مخـزن و نـصب دسـتگاه        

  .توسعه معابر تصفیه و آبگیري و متعلقات آنها بر طبق قانون
 تهیه و تعیین میدانهاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و توقف وسـایط       - 18

  .نقلیه و غیره
نامـه بـراي فراوانـی و مرغوبیـت و حـسن اداره فـروش              آیـین   تهیه و تدوین   - 19

  .گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصویب انجمن شهر
 جلوگیري از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکانها و مراکزي کـه مـواد محترقـه      - 20
پزخانـه و   کـوره  سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایـر نگـاه داشـتن             می

آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمـن شـهر مخـالف بهداشـت و                دباغی و نظایر    
نگـاه داشـتن    رفاه اهـالی تـشخیص دهـد و همچنـین جلـوگیري از افتتـاح و دایـر            

  .هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا مجاور آن کارخانه
 احداث بناها و ساختمانهاي مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مـستراح             - 21

مطـابق اصـول    ام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکـان و ورزشـگاه         و حم 
قیمـت بـراي      هـاي ارزان    صحی و فنی و اتخاذ تـدابیر الزم بـراي سـاختمان خانـه             

  .بضاعت ساکن شهر اشخاص بی
 تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهاي  - 22

  .عمومی و مساجد و غیره
هـا و مراقبـت در پـاکیزگی       هتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه       ا - 23

  .صاحب و سرراهی ها و نگاهداري اطفال بی گرمابه
  .شود  صدور پروانه براي کلیه ساختمانهایی که در شهر می- 24
هـاي    روهاي معـابر و مطلـق کوچـه          ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره      - 25

عهـده     طـرفین از سـنگ و آسـفالت و امثـال آن بـه              عمومی و انهـار و جـدولهاي      



روهـا در خیابـان یـا معـابري کـه       باشد ولی آسـفالت پیـاده   شهرداري هر محل می   
در صـورت   رو داشته باشد به عهده مالکین منازل و مستغالت و اراضی است       پیاده

روها از اقدام به آسفالت کردن سهمی خود شـهرداري    امتناع مالکین مجاور پیاده   
از مـالکین ممتنـع    تواند مستقیماً اقدام نموده و هزینه آن را به اضافه ده درصـد           می

  .مطالبه و دریافت نماید
شـود   رو مـی  سازي سواره   در هر خیابان که شهرداري دست به کار کف         -تبصره    

مجـاور و     روهاي آن خیابان طبق دسـتور شـهرداري بـراي مـالکین             ساختمان پیاده 
  .جباري استنمایندگان قانونی آنها ا

 پیشنهاد برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض - 26
غیره و ارسـال   اعم از کاالهاي وارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و  

  .یک نسخه از تصویبنامه براي اطالع وزارت کشور
تی بیشتر از  به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهاي صادرا         - 1تبصره    

  .یک درصد قیمت کاال نباید وضع عوارض شود
شـود از    کاالهاي عبوري از شهرها که براي مقدس معینـی حمـل مـی            - 2تبصره    

  .باشد هاي عرض راه معاف می پرداخت هر گونه عوارض شهرداري
 راجع به تشویق صادرات و تولیـد   33 ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه        - 3تبصره    

  .شود  این بند تصحیح می1صویب این قانون طبق تبصره از تاریخ ت
هاي گریز از پرداخت عوارض شهرداري و اسـتنکاف از آن         نامه   آیین - 4تبصره    

وزیران بـه   با موافقت وزارتین کشور و دادگستري تنظیم و پس از تصویب هیأت       
  .شود موقع اجراء گذاشته می

ق تعهد تهیه و توزیـع آب و   شهرداري خارج از حدود مصوب شهر ح      - 56ماده    
  .برق و سایر تأسیسات شهرداري را ندارد



 اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمـن             - 57ماده    
تـصمیمی در   الرعایه است و اگر رسیده پس از اعالم براي کلیه ساکنین شهر الزم       

اشـخاص یـا   حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجـع بـه شـخص یـا               
آنهـا بـه تـصمیم      مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پـس از ابـالغ در صـورتی کـه              

توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی بـه انجمـن والیتـی و     متخذه تسلیم نباشند می 
نماینـد و نظـر انجمـن     در صورت نبودن انجمن والیتی به وزارت کشور شـکایت  

نچـه قبـل از انجـام تـشریفات فـوق          شـود و چنا     والیتی یا وزارت کشور ابالغ می     
محقق شود که ضرورت      اقدامی از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسیدگی         

نداشته و متضمن خسارتی باشـد شـهرداري بایـد خـسارت ناشـیه از آن اقـدام را                   
معترض یا معترضین اتخاذ شود  چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر. جبران کند
  .ي عمومی مراجعه نمایدها تواند به دادگاه متضرر می

   مقررات استخدامی و مالی-فصل هفتم  
   مقررات استخدامی-الف  
 کارکنــان شــهرداري بایــد در درجــه اول از بــین مــأمورین رســمی و  - 58مــاده  

قــراردادي و دون پایـــه و جـــزء دولـــت کــه مـــشغول خـــدمت در شـــهرداري   
افوي احتیاجـات  انتخاب شوند و چنانچه کارکنان موجود در شهرداري تک        هستند

دستگاه شهرداري را ننماید باید عده مورد نیاز از بـین سـایر مـستخدمین رسـمی                  
ــوند     و ــاب ش ــت انتخ ــزء دول ــه و ج ــراردادي و دون پای ــف و  . ق ــأمورین تنظی م

نشانی و رانندگان و امثال آن در درجـه اول از عـده موجـود در شـهرداري                آتش
توانـد پـس از تـصویب         مـی خواهند شد و در صورت احتیـاج شـهرداري            انتخاب

  .انجمن اقدام به استخدام جدید نماید
 شهرداریها رونوشت هر گونه ابالغ استخدامی کارمندان رسـمی و دون            -تبصره    

دارنـد تـا از    مـی  پایه و جزء را به وسیله وزارت کشور به اداره بازنشستگی ارسـال      



د کـسور   باشـن   حقوق کارمندان مزبور که مـشمول مقـررات قـانون اسـتخدام مـی             
بازنشستگی فرستاده شـود   بازنشستگی دریافت و به وسیله دارایی محل به صندوق 

و مدت خدمت ایـن گونـه کارمنـدان در شـهرداریها جـزو ایـام خـدمت رسـمی               
ابالغات مزبور را مستقیماً بـه اداره       تواند  محسوب خواهد شد شهرداري تهران می     

  .بازنشستگی کشوري ارسال دارد
تی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشـد و             در صور  - 59ماده    

شـهرداري    کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خـدمت در           
جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سـایر مـستخدمین شـهرداري         

تقاعـد خـود را    که در شهرداري مشغول خـدمت هـستند در صـورتی کـه کـسور       
نین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کـشوري و        مطابق مقررات قوا  
خــدمتگزاران جــزء  نامــه محاکمــات اداري مــستخدمین دولتــی و همچنــین آیــین
  .خواهند بود

 کارکنان شهرداري که مـشمول مقـررات اسـتخدام کـشوري نیـستند از            -تبصره    
هـاي   بیمـه  نشانی و امثال آنها از مزایاي قـانون         قبیل مأمورین رفت و روب و آتش      

  .مند خواهند شد اجتماعی بهره
 نسبت بـه شـهرداریها و اعـضاء شـهرداري کـه سـابقه خـدمت رسـمی              - 60ماده    

ــشور       ــوند وزارت ک ــاف ش ــهرداري مع ــدمت ش ــه از خ ــورتی ک ــد در ص ندارن
  .شهرداري هیچ گونه تعهدي نخواهند داشت و
و ماماهــا و  بــه پزشــکان و دندانپزشــکان و پزشــکیاران و داروســازان  - 61مــاده  

حقوقی تا  توان نمایند می نشانی که در شهرداریها خدمت می متخصصین فنی آتش
معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل 

  .پرداخت نمود شود با پیشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر داده می



هنگی در امـور شـهرداریها در سـازمان     به منظور راهنمایی و ایجاد هما  - 62ماده    
تأســیس  بینــی و اي بــه نــام اداره کـل امــور شــهرداریها پـیش   وزارت کـشور اداره 

شود اداره کل امور شهرداریها موظف است سـازمان فنـی خـود را تکمیـل و                   می
مختلـف    هـاي   کرده که داراي مدارك علمـی در رشـته          همواره مهندسین تحصیل  

ار داشته باشد تـا بـه منظـور بازرسـی شـهرداریها و      فنی و تخصصی باشند در اختی    
قرار گیرند چنانچه   تهیه برنامه اصالحات شهري و ساختمانی شهرها مورد استفاده        

از طرف شـهرداري یـا انجمـن شـهر تقاضـاي اعـزام مـأمور فنـی شـود بـا هزینـه              
  .گردند شهرداري به محل اعزام می

 براي ایفـاي وظـایف منـدرج در     اداره کل امور شهرداریها مجاز است- 63ماده    
هــا و  وزارتخانـه   در صـورتی کـه انتقـال مهندسـین ذیـصالحیت از سـایر      62مـاده  
هـاي دولتـی میـسر نباشـد تعـداد کـافی مهندسـین تحـصیلکرده کـه داراي                     بنگاه

ــراي اداره مرکــزي و شــهرداریها از محــل    وصــولی  %2مــدارك علمــی باشــند ب
ور در بودجـه شـهرداري محـل بـه عنـوان           و یـا اعتبـار منظـ      ) 82مذکور در ماده      (

  .کارمند قراردادي استخدام کند
 اداره کل امور شهرداریها در مرکـز و شـهرداریها بـا تـصویب انجمـن          - 64ماده    

آنهـا    دار و قـراردادي کـه ارزش تحـصیالت          توانند به مأمورین فنـی پایـه        شهر می 
ل ده سـال سـابقه      لیسانس یا باالتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حـداق           

اداره کـل     کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال بـه کـار فنـی در                
العاده ویژه حداکثر تا میزان حقـوق     امور شهرداریها و یا شهرداریهاي کشور فوق      

دیگري از قبیـل   مهندسین مزبور مزایاي  آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک      
  .ثال آن داده نخواهد شدالعاده اضافه کار و ام فوق

العـاده بـدي آب و هـوا و اشـتغال خـارج از مرکـز و غیـره مطـابق           فـوق  -تبصره    
  .نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت آیین



   مقررات مالی-ب 
اي است که پس از تـصویب انجمـن شـهر           هر شهرداري داراي بودجه    - 65ماده    

  .باشد قابل اجرا می
 شهرداري یک سال شمسی اسـت کـه از اول فـروردین مـاه       سال مالی  - 66ماده    

  .یابد شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می
 شهرداري مکلف است منتهی تا روز آخر دي ماه بودجه سالیانه خـود            - 67ماده    

آن را  را به انجمن پیشنهاد نمایـد و انجمـن نیـز بایـد قبـل از اسـفند مـاه هـر سـال             
 شهرداري موظـف اسـت تفریـغ بودجـه هـر          رسیدگی و تصویب کند و همچنین     

بایـد تـا آخـر     سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز          
  .خرداد ماه آن را رسیدگی و تصویب نماید

اي از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تـا        شهرداري مکلف است نسخه    -تبصره    
  .دارد وزارت کشور ارسال روز بعد از تصویب به وسیله فرماندار به 15

  : بودجه هر شهرداري به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید- 68ماده  
  .براي هزینه عمران و اصالحات شهري و امور خیریه% 40 - 1
  . این قانون80براي امور بهداري موضوع ماده % 10 - 2
  . این قانون80براي امور فرهنگی موضوع ماده % 5 - 3
  . این قانون55 ماده 6مک به امور تربیت بدنی موضوع بند براي ک% 3 - 4
  .براي هزینه پرسنلی% 20 - 5
  . این قانون81هزینه سرشماري موضوع ماده % 05 - 6
  .براي هزینه اداري و تنظیف و امثال آن% 19,5 - 7
ارسالی به مرکز بـراي اسـتخدام و تکمیـل وسـایل فنـی و سـایر وظـایف         % 2 - 8

  .امور شهرداریها موضوع ماده شصت و سه این قانونمربوطه اداره کل 



 هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فنی و سرکارگر و حسابدار و -تبصره  
  .ممنوع است مأمور اداري و غیره از محل چهل درصد اختصاص به امور عمرانی

ود حقوق و هزینه پرسنلی هر سال باید بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظیم ش 
  .پرداختی سال قبل تجاوز نکند% 5و اضافات آن از 

 شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خـدمت و کـسانی را کـه در حـین             - 69ماده    
پرسـنلی    شـوند ضـمن اعتبـار       انجام وظیفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئـه مـی           

  .تأمین و پرداخت نمایند) 68 از ماده 5موضوع بند  (
  :شود ان به ترتیب ذیل تعیین می حقوق شهردار- 70ماده  

  . شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه- 1
حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانـه پـانزده هـزار ریـال و درجـه دوم ده              

  .هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود
ه ترتیـب ذیـل تعیـین     درجات شهرداریها به نسبت درآمـد آنهـا خواهـد بـود و بـ                

  :شوند می
شــهرداریهایی کــه بــیش از بیــست میلیــون ریــال عایــدي دارنــد درجــه یــک و    

 و شـهرداریهایی    2شهرداریهاي که بیش از ده میلیون ریال عایدي دارنـد درجـه             
 محسوب شده و در این صورت 3کمتر از ده میلیون ریال عایدي دارند درجه   که

  .شود می یدي و موافقت انجمن شهر تعیینحقوق این شهردارها به تناسب عا
 در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هـزار ریـال بیـشتر و از       - 1تبصره    

  .سه هزار ریال کمتر نخواهد بود
دار بـه سـمت شـهردار منـصوب شـود و         چنانچه کارمنـد رسـمی پایـه       - 2تبصره    

شـهرداري    ه کمتر باشـد   حقوق رتبه و مزایاي قانونی او از مبلغ مندرج در این ماد           
  .تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزایاي قانونی او را پرداخت نماید می



 شهرداري مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعـد              - 71ماده    
شهر رسـیده   صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداري را که به تصویب انجمن      

 از آن را بـه وزارت کـشور ارسـال نمایـد و     براي اطالع عموم منتشر و سه نـسخه   
عملیـات انجـام      همچنین شهرداري مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلیه          

سازي و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و  شده از قبیل خیابان
از آن را بـه وزارت کـشور    اي امثال آن را براي اطالع عموم منتشر نموده و نسخه     

  .بفرستد
 در صورتی که براي رسیدگی به حساب شهرداریها الزم شود انجمـن             - 72ماده    

بـه هزینـه    توانـد از وزارت کـشور   شهر یا شهرداري یا فرمانداري یا بخشداري می 
  .شهرداري درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید

هر  کلیه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً بـه مـصرف همـان شـ       - 73ماده    
یـک     ایـن قـانون جمعـاً      1 مـاده    2خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبـصره           

شـود تقـسیم هزینـه بـه نـسبت درآمـد هـر یـک از محلهـا                 شهرداري تشکیل مـی   
  .باشد می

نامـه اجرایـی وصـول        شـهرداري بایـد بـا تـصویب انجمـن شـهر آیـین              - 74ماده    
 از اهـــالی بهـــا و بهـــاي بـــرق و امثـــال آن را کـــه  عـــوارض شـــهرداري و آب

  .نماید تدوین و تنظیم نماید می دریافت
 دفـاتر اسـناد رسـمی مکلفنـد قبـل از انجـام معـامالت قطعـی نـسبت بـه              -تبصره    

قبـل از     عوارض مستغالت و اراضی شهري مفاصاحـساب شـهرداري را مطالبـه و            
  .ارائه مفاصاحساب از تنظیم سند خودداري نمایند

بـه وسـیله مـأمورین مخـصوصی کـه از            عوارض و درآمـد شـهرداري        - 75ماده    
مأمورین  شود دریافت خواهد شد و طرف شهرداري به نام مأمور وصول تعیین می   

  .وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند



تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر بـا توجـه بـه      شهرداري می - 76ماده    
ماهیانـه پرداخـت    العـاده ویـژه    به عنوان فوق  سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی     

 هـزار ریـال در مـاه       3العاده مزبور از      نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق        
  .تجاوز ننماید

العاده اضافه کـار و مزایـاي دیگـري       به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق       -تبصره    
  .پرداخت نخواهد شد

ري به کمیـسیونی مرکـب از نماینـده          رفع اختالف بین مؤدي و شهردا      - 77ماده    
رأي   شـود و    شهرداري و نماینده دادگـستري و نماینـده انجمـن شـهر ارجـاع مـی               

کمیسیون مزبور قطعی است بدهیهایی که طبق رأي این کمیسیون تشخیص شود            
  .باشد طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می

  .باشد مقام او می ر قائمدر نقاطی که نماینده دادگستري نباشد فرماندار یا بخشدا 
شـود بـه وسـیله دارایـی          عوارضی که توأم با مالیاتهاي دولتی اخذ مـی         - 78ماده    

بپردازنـد بـه      وصول و همچنین عوارض کاالهایی کـه بایـد شـرکتها و مؤسـسات             
گـردد و     دارد به وسیله همان مؤسسات دریافت می        ترتیبی که شهرداري مقرر می    

بانـک در بانـک    شـود بایـد در صـورت وجـود     آوري مـی  کلیه وجوهی که جمـع  
متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداري با         

  .نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمرکز شود
 روز یــک بــار صــورت درآمــد 15 اداره دارایــی موظــف اســت هــر - 1تبــصره  

ه شــهرداري شــهرداري را کــه بــه بانــک یــا صــندوق شــهرداري تودیــع کــرده بــ
  .دارد ارسال

شـود بایـد در     وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداري داده مـی       - 2تبصره    
ندارد در وجـوه   حساب مخصوصی نگهداري شود و شهرداري به هیچ عنوان حق 

  .سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید



د مثبـت و   کلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب بـا اسـنا    - 79ماده    
اسـناد بایـد بـه     رعایت مقررات در مورد مناقصه و مزایده به عمل خواهد آمد این      

امضاي رییس حسابداري و شهردار که ذیحساب است و یکی از اعضاي انجمن             
  .رسیده باشد شود که براي نظارت در مخارج از طرف انجمن تعیین می

د و هزینـه مـاه قبـل    شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هـر مـاه حـساب درآمـ        
  .شهرداري را به انجمن شهر تسلیم کند

در نقاطی که تاکنون شهرداري تشکیل نشده و بر طبق مقررات ایـن قـانون بایـد                   
ــل       ــزي اداره ک ــندوق مرک ــهر از ص ــن ش ــات انجم ــه انتخاب ــود هزین ــشکیل ش ت

ور جـزء   شهرداریها به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداري وام مزبـ              امور
  .دیون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد

هاي خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به   اعتبارات مصوب براي بنگاه-تبصره  
نظـارت انجمـن    مصرف خواهد رسید و هیأت مدیره طبـق مقـررات بازرگـانی بـا      

  .وظایف محوله را انجام خواهد داد
رصد از کلیـه درآمـد مـستمر وصـولی سـالیانه          شهرداریها مکلفند ده د    - 80ماده    

وصـولی     درصد از کلیـه درآمـد مـستمر        5خود را براي کمک به امور بهداري و         
 قانون  8 ماده   1موضوع تبصره     (سالیانه خود را براي کمک به امور فرهنگی شهر          

تــشخیص و تــصویب  اختــصاص داده و برنامــه عمــل را طبــق) تعلیمــات اجبــاري
فاده از راهنماییهاي فنی ادارات بهداري و فرهنـگ محـل بـه     انجمن شهر و با است    
  .موقع اجراء گذارند

تواند تمام عوایـد مـذکور و یـا قـسمتی از آن را طبـق        انجمن شهر می- 1تبصره    
  .برساند برنامه مخصوص به وسیله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف

اري محل نظارت خواهد  انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگی و بهد        - 2تبصره    
آنها کوشـش     داشت و در حدود مقررات چنانچه نقایصی مشاهده کردند در رفع          



هاي بهـداري   خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه    
مکلفند که آن پیشنهادها  هاي مذکور و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه      

  .بت به آن اقدام نمایندرا مورد توجه قرار داده و نس
 شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاري و مستمر سالیانه خـود را      - 81ماده    

  .براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند
 شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از پانصد هزار ریال متجاوز باشـد          - 82ماده    

شهرداریها مذکور  ی اداره کل امورموظفند براي تأمین اعتبار مربوط به وظایف فن
 و همچنین سایر وظایف آن اداره صدي دو درآمـد و مـستمر جـاري      63در ماده   

و اگـر شـهرداریها    خود را در آخر هر ماه به اداره کل امـور شـهرداریها بپردازنـد      
تواند  نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل یا تأخیر نمودند وزارت کشور می          

وسـیله ادارات وابـسته بـه       م با مالیات یا سـایر منـابعی کـه بـه           از محل عوارض توأ   
شـود اسـتیفاي حـق نمـوده و ادارات مـذکور        وزارت دارایی وصول و ایصال می     

  .باشند ملزم به اجراي دستور وزارت کشور می
 از محل صدي دو شهرداریها به هیچ عنـوان پـاداش بـه اعـضاي وزارت         -تبصره    

  .ختتوان پردا کشور و دیگران نمی
 اداره کل امور شهرداریها مکلف است براي اداره نمودن امور مـالی و      - 83ماده    

کـشور یـا      حسابداري شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خـدمت وزارت          
ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند       سایر وزارتخانه 

شهرداریهایی که به حسابدار      عنداللزوم به تعلیمات الزمه علمی و عملی بدهد که        
شــهرداریها نیــز مکلفنــد بــراي اداره امــور مــالی و  . نیازمنــد باشــند اعــزام شــوند

وجـود ایـن اشـخاص اسـتفاده          حسابداري خود در صورت احتیاج در درجـه اول        
  .نمایند



 - بــرق - آب -کــشی   مؤســسات وابــسته بــه شــهرداري از قبیــل لولــه- 84مـاده   
اداره   توانند با اصول بازرگـانی       که داراي شخصیت حقوقی بشوند می      اتوبوسرانی

شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت             
  .کشور برسد

تواند براي تخریب یا اصالح سـقف بازارهـا و داالنهـاي      شهرداري می - 85ماده    
دهـد   تـشخیص مـی   عمومی و خصوصی و ساختمانهایی که مخل صحت عمـومی    

پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محـل بـر وفـق تبـصره                   
  .دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند

   در مقررات جزایی-فصل هشتم  
 هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکـزي  - 86ماده    

مرتکب جعل و  وي از انحاء در امر انتخاباتو شعب و متصدیان صندوق به هر نح
تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قـرار            

  .مقررات این قانون خواهند بود خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول
 هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعـم از مرکـزي و شـعب کـه بـدون                   - 87ماده    

صورتمجلس نتیجه    اعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا        علت موجه ب  
انتخابات را در مدت مقرر قانونی به انجمن مرکزي نفرستند و یا معلوم شود کـه                 

هر نحو که بـوده باشـد فـراهم     موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به     
ه تا سـه سـال حـبس    کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ما    

  .شوند جزاي نقدي محکوم می تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
باشـد از  )  شـرفی - مالی -جانی  ( انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید  - 88ماده    

دولتـی یـا از    کننـده اگـر از مـأمورین    درجه اعتبار ساقط است تهدید و یـا تطمیـع       
زي یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش مـاه            اعضاء انجمن اعم از مرک    

ریـال جریمـه نقـدي        تا سه سال حبس تأدیبی و به تأدیه یک هزار تا پنجـاه هـزار              



کننده غیر از اشـخاص مـذکور باشـد           محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع       
 پانـصد ریـال تـا ده هـزار     به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و جزاي نقدي از           

  .ریال محسوبند
کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نماینـد اگـر از مـأمورین دولتـی یـا از                    

قسمت  اعضاي انجمن اعم از مرکزي یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق
اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند به مجـازات قـسمت اخیـر ایـن            

جرم محسوب  شوندگان نیز شریک رت تطمیعشوند و در هر صو      ماده محکوم می  
  .شوند می

اي که متعلق به او نباشد و یا بـا شناسـنامه مجعـول             هر کس با شناسنامه    - 89ماده    
اسـتناد آن   رأي بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نـسخه داشـته باشـد و بـه              

زاي بیش از یک دفعه رأي بدهد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و بـه جـ                    
فوق درباره هر  نقدي از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات

کس که به نحوي از انحاء در یک دوره انتخابیه بیش از یـک مرتبـه رأي بدهـد               
  .شود اجرا می

ــد   -تبــصره   ــذکوره در فــوق انجمــن نظــارت مرکــزي و شــعب بای ــوارد م  در م
  . صالحه بفرستندصورتمجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات

 کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از - 90ماده    
  .حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد

 هر گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکـب جـرائم            - 91ماده    
ماننــد  یفــر عمــومی شــوند اصــالحی قـانون ک 19مـذکور در قــانون اصــالح مــاده  

در صـورتی کـه عـضو انجمـن بـه      . کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد      
صـدور    ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیـرد پـس از              

کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جـرم عـالوه              



براي دو دوره  عمال مقرر است مرتکب بر مجازاتی که در قوانین براي این گونه ا        
  .گردد از حق عضویت انجمن نیز محروم می

کاران و اشخاص طرف معامله یـا شـهرداري اعـم از      در مورد تبانی با مقاطعه     - 1
  .این که تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم

 در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهـاي شـهرداري کـه بالنتیجـه باعـث         - 2
  . و موجب زیان شهر و شهرداري شوداختالل امور

ها خارج از نوبـت و فـوري بـه عمـل       رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاه  -تبصره    
  .خواهد آمد

اي بر روي دیوارهاي شهر که   نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته- 92ماده   
شـهرداري    مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهـایی کـه            

کند و در این محلها فقط باید بـه نـصب و          صب و الصاق اعالنات معین می     براي ن 
متخلف عالوه بر تأدیه  الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روي آن نیز ممنوع است

  .خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد
   خاتمه-فصل نهم  
یحه شهرداري مصوب یازدهم آبان مـاه      از تاریخ تصویب این قانون ال      - 93ماده    

مغـایرت دارد    و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قـوانینی کـه بـا ایـن قـانون      1331
  .ملغی است

 از تاریخ ابالغ این قانون به دولت انجمنهایی که به موجب قوانین قبلی - 94ماده    
مراتـب را بـه       شود و وزارت کـشور مکلـف اسـت          تشکیل شده منحل شناخته می    

 این قانون براي شروع انتخابات و تشکیل انجمـن  43نجمنها ابالغ و بر طبق ماده    ا
  .جدید اقدام نماید

  .باشند  وزارتین کشور و دادگستري مأمور اجراي این قانون می- 95ماده  



چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیـه لـوایح مـصوب آقـاي دکتـر             
ه ظـرف مـدت معینـه در قـانون تقـدیم و       مصدق ناشـیه از اختیـارات لـوایحی کـ         

تصویب کمیسیونهاي مـشترك برسـد تـا تـصویب نهـایی مجلـسین قابـل اجـرا               به
ماه  خواهد بود بنا بر این الیحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر

یک هزار و سیصد و سی و چهـار بـه تـصویب کمیـسیونهاي مـشترك مجلـسین                 
  .باشد اء میرسیده موقتاً قابل اجر

   رضا حکمت-رییس مجلس شوراي ملی  
  زاده  سید حسن تقی- رییس مجلس سنا 

***  
   قانون شهرداري و تبصره ذیل آن55 ماده 25رد الیحه بند  

  26/11/1344مصوب   
 قانون شهرداري و تبصره ذیل آن مـصوب سـال      55 از ماده    25 بند   -ماده واحده     

  :را گذارده شود به شرح زیر اصالح و به موقع اج34
هاي  روهاي معابر و مطلق کوچه  ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره - 25بند    

عهـده    عمومی و انهـار و جـدولهاي طـرفین از سـنگ و آسـفالت و امثـال آن بـه                    
روهـا از سـنگ یـا آسـفالت یـا        باشـد ولـی سـاختن پیـاده         شهرداري هر محل مـی    

دسـتور   رو داشته باشد طبـق نظـر و     یادهبلوکهاي سیمانی در خیابان یا معابري که پ       
  .شهرداري به عهده مالکین منازل و مستغالت و اراضی است

شـود   سازي سواره رو می     در هر خیابان که شهرداري دست به کار کف         -تبصره    
نظـایر   روهاي آن خیابان از سنگ یا آسفالت یا بلوکهاي سیمانی یا        ساختمان پیاده 

ي براي مـالکین مجـاور و نماینـدگان قـانونی       آن طبق تشخیص و دستور شهردار     
اقـدام بـه      روهـا از    آنها اجباري اسـت و در صـورت امتنـاع مـالکین مجـاور پیـاده               



تواند مستقیماً اقدام نمـوده هزینـه آن    رو سهمی خود شهرداري می      ساختمان پیاده 
  .را به اضافه ده درصد از مالکین ممتنع مطالبه و دریافت نماید

  .باشد ر اجراي این قانون میوزارت کشور مأمو 
 به مجلس سـنا  1342الیحه فوق که به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه         

  .تقدیم شده بود در کمیسیونهاي مربوط مجلسین رد شد
 دي 20گزارش کمیسیونهاي مزبور مبنی بر رد الیحه فوق در جلسه روز دوشنبه               

و شـشم   شـنبه بیـست   خ روز سـه  به تصویب مجلس سنا رسیده و در تاری       1344ماه  
  . مورد تصویب مجلس شوراي ملی قرار گرفت1344بهمن ماه 

***  
اي از مواد قوانین مربوط به شهرداري و نوسازي  قانون اصالح پاره 

  7/4/1351 مصوبو عمران شهري 
 مواد ذیل از قانون شهرداري و قانون نوسازي و عمـران شـهري بـه        -ماده واحده     

  :شود شرح زیر اصالح می
 قانون اصالح قانون نوسازي و عمران شهري مصوب       23 در تبصره یک ماده      - 1

همچنین بعـد از   و) هاي تفصیلی را تهیه و اراضی      نقشه  ( بعد از عبارت     1350سال  
  .شود  اضافه می"ها و باغ "عبارت ) اراضی بایر و مزروعی (عبارت 

 84 و مـاده   55 مـاده    8 شهرداري پایتخت مجاز است مـوارد مـذکور در بنـد             - 2
اي از مواد  پاره  قانون اصالح111 و 54 و مواد 1334قانون شهرداري مصوب سال 

 5 و همچنـین تبـصره   1345و الحاق مواد جدید به قانون شهرداري مصوب سـال        
عمران شـهري مـصوب سـال          قانون نوسازي و   31 و   22 - 16 - 15 و مواد    2ماده  

  . موقع اجرا بگذارد را پس از تصویب انجمن شهر به1347



تواند به هر یک از شهرداریها که مقتضی بداند اجازه            وزارت کشور می   -تبصره    
تـصویب   هـاي منـدرج در ایـن بنـد را پـس از        دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره       

  .انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد
جلسه روز قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شوراي ملی در  

یـک هـزار و    العاده روز چهارشنبه هفتم تیر ماه  در جلسه فوق1351,3,16شنبه    سه
  .سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید

   دکتر سید محمد سجادي-نایب رییس مجلس سنا  
***  
اي از مواد و الحاق مواد جدید به قانون  قانون اصالح پاره 

  27/11/1345 وب مص 1334شهرداري مصوب سال 
  1334 اصالحات مواد قانون شهرداري مصوب سال -قسمت اول  
 مادام که قانون شهرداري مصوب کمیسیونهاي مـشترك مجلـسین           -ماده واحده     

شـود   داده می  به تصویب نهایی مجلسین نرسیده است به دولت اجازه1334مورخ  
  . مورد اجرا بگذاردمواد زیر را به عنوان اصالحی و الحاقی به قانون مزبور به

  .شود  حذف می6 و 5 مواد - 1
  .شود اي به آن الحاق می  به شرح زیر اصالح و تبصره7 ماده - 2

  :شود  تعداد اعضاي انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می- 7ماده  
  .تهران سی نفر 
  .شهرهاي از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به باال پانزده نفر 
  .ر نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفرشهرهاي از صد هزا 
  .شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر 
  .شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر 
  .شهرهاي کمتر از ده هزار نفر پنج نفر 



 جمعیتی که مالك تعیین عـده نماینـدگان هـر شـهر اسـت تـا سـه دوره         -تبصره    
یا  مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه     

  .نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد
  :شود  اضافه می8 تبصره زیر به ماده - 3

  .دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتی تحصیل کنند  رأي-تبصره  
 بــرگ انتخابــاتی و تــشخیص صــالحیت نحــوه تنظــیم دفــاتر ثبــت نــام و صــدور 

اي خواهـد بـود       نامـه   دهندگان بر اساس مقررات این قانون بـه موجـب آیـین             راي
ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قـانون از طـرف وزارت کـشور تهیـه و بـه        که

  .تصویب هیأت وزیران برسد
  :شود  به شرح زیر اصالح می10 ماده 4 و 1 بندهاي - 4
ر و وزیران و معاونین آنها و نمایندگان مجلسین و اسـتانداران            وزی   نخست - 1بند    

ــاي دادگاههــا       ــا رؤس ــاونین آنه ــشداران و مع ــهرداران و بخ ــداران و ش و فرمان
دادستانها و بازپرسان و رؤساي ادارات دولتی و سازمانهاي وابسته به دولـت بـه                 و

  .استثناي استادان دانشگاه
ــد   ــارگ   - 4بن ــدان و ک ــک از کارمن ــیچ ی ــی و   ه ــاي دولت ران ادارات و بنگاهه

ــه نحــوي از انحــاء از شــهرداري    ــه دولــت و کــسانی کــه ب ــسته ب ســازمانهاي واب
دارنـد در حـوزه مأموریـت خـود           حقوق و یـا کمـک مـالی دریافـت مـی             مستمراً
توانند انتخاب شوند مگر این که قبل از نشر اعالن انتخابـات بازنشـسته شـده             نمی
خارج شده باشـند کـه در ایـن صـورت انتخـاب آنـان          استعفا داده یا از خدمت        یا

  .مانعی ندارد
 در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعـالم نمایـد شـرکت کارمنـدان و                 -تبصره    

ــه صــورت     ــشکیل شــده ولــی ب ــا ســرمایه دولــت ت کــارگران ســازمانهایی کــه ب
  .شوند در انتخابات انجمن شهر بالمانع است اداره می بازرگانی



  :شود رح زیر اصالح می به ش11 ماده - 5
 از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی تا درجـه سـوم دارنـد             - 11ماده    

باشـد   تواند عضویت یک انجمن را دارا       فقط آن کسی که رأي او بیشتر است می        
و در صورت تساوي آراء یکی از آنها به حکم قرعـه معـین خواهـد شـد و اگـر                     

جلـسه    ور اعتبارنامه معلوم گـردد در نخـستین       قرابت پس از اتمام انتخابات و صد      
شود و به جـاي شـخص یـا اشخاصـی کـه       انجمن به حکم قرعه یک نفر ابقاء می       

است دعـوت   اند از شخص و یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر           خارج شده 
  .خواهد شد

  :شود و تبصره آن به قوت خود باقی است  به شرح زیر اصالح می14 ماده - 6
 فرماندار یا بخشدار حداکثر بـه فاصـله ده روز پـس از وصـول دسـتور          - 14 ماده  

  .کند وزارت کشور اعالنی به مضمون زیر در هر حوزه انتخابیه منتشر می
داوطلبان عضویت انجمن شهر باید داوطلبـی خـود را حـداکثر تـا پـانزده روز از               

ــدار      ــه فرمان ــر ب ــیله اشــخاص دیگ ــه وس ــا ب ــی شخــصاً ی ــاریخ صــدور آگه ي ت
کتبی اطالع دهند و براي این که داوطلب نمایندگی شناخته شوند           ) بخشداري  یا  (

نفـر و   باید در شهرهایی که بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد یکـصد     
در شهرهایی که بیش از یکصد هزار نفر جمعیت دارد پنجاه نفـر و در شـهرهایی    

پنجاه هـزار   و در شهرهایی که تا که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت دارد سی نفر           
  .نفر جمعیت دارد بیست نفر آنها را معرفی کنند

کننـده بـوده و بـرگ انتخابـاتی داشـته          کنندگان باید واجد شرایط انتخاب      معرفی  
شـد   اي که از طرف وزارت کشور تهیـه خواهـد           اي طبق نمونه    نامه  باشند و معرفی  

 15ار یا بخشدار طبق مقررات مـاده    به فرمانداري یا بخشداري تسلیم کنند فرماند      
ــی     ــه اعــالن م ــرایط را در حــوزه انتخابی ــامی واجــدین ش ــانون اس ــن ق ــد ای و  کنن

  .توانند به آنان رأي دهند دهندگان در موقع رأي دادن فقط می راي



 حــذف 4 آن بـه شــرح زیـر اصـالح و تبـصره     3 و 1هـاي    و تبـصره 15 مـاده  - 7
  :شود می

الن اسامی داوطلبـان نماینـدگی فرمانـدار یـا بخـشدار       پس از انتشار اع    - 15ماده    
ریـیس   بالفاصله کمیسیونی مرکب از خود و رییس دادگاه شهرستان یـا بخـش و            

یا قائم مقام آنان در صورت غیبت یا نبودن     (بهداري و رییس آموزش و پرورش       
صــالحیت  و یــک نفــر معتمــد محــل تــشکیل داده بــدواً کمیــسیون بــه) در محــل

اینـدگی رسـیدگی و پـس از آن اسـامی واجـدین شـرایط در حـوزه             داوطلبان نم 
بدهند سـپس   توانند به آنان رأي دهندگان فقط می کند و رأي  انتخابیه را اعالن می   

  :کمیسیون پانزده نفر از طبقات زیر
  . علماء- 1
  .ها و دبیران و پزشکان و مهندسین و وکالي دادگستري  استادان دانشکده- 2
  .وران پیشه بازرگانان و - 3
  . کشاورزان- 4
  . کارگران- 5

کننـد   از هر طبقه سه نفر که واجد شرایط انتخاب شدن باشند تعیین و دعوت مـی   
البـدل   علـی  تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو       

المجلس براي تشکیل انجمن نظارت انتخابات به اکثریت  از بین خود یا خارج فی
دو ثلث از مـدعوین       ی و با رأي مخفی انتخاب کنند در انتخاب مزبور حضور          نسب

  .کافی خواهد بود
 در نقاطی که ادارات دادگـستري یـا بهـداري یـا آمـوزش و پـرورش        - 1تبصره    

نباشــد بــه جــاي آنــان از رؤســاي ســایر ادارات یــا معتمــدین محــل بــراي          
 را انجـام دهنـد و       شود تـا وظـائف مقـرره        کمیسیون پنج نفري دعوت می      تشکیل



همچنین در صورتی که یـک یـا چنـد طبقـه از طبقـات پنجگانـه وجـود نداشـته                     
  .شود کسري عده از سایر طبقات انتخاب می باشد

 شهرهایی که جمعیت آنان کمتر از ده هزار نفر باشد تعـداد مـدعوین           - 2تبصره    
  .براي انتخاب هیأت نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود

  :شود  به شرح زیر اصالح می16 ماده - 8
 کسانی که داوطلب نمایندگی هـستند نبایـد جـزو طبقـات پنجگانـه و                - 16ماده    

معتمـــدین محـــل و انجمـــن نظـــارت و شـــعب آن دعـــوت شـــوند ولـــی هـــر  
اي به انجمن نظـارت   تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده    می  داوطلب

  .و شعب معرفی کند
  :شود ه شرح زیر اصالح می ب24 ماده 1 بند - 9

 محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي که باید در تمام شعب - 1بند  
. ساعت نباشد  ساعت و بیش از هشت6در یک روز جمعه به عمل آید و کمتر از 

 تـا خاتمـه مـدت       14 و از ساعت     12ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی         
  .خواهد بود

  :شود ح زیر اصالح می به شر24 ماده - 10
 رأي باید مخفی باشد و همین که رأي دهنده به اتـاق انجمـن یـا شـعبه     - 24ماده   

شخـصاً   وارد و وجود شرائط رأي دادن در او تشخیص داده شد باید رأي خود را      
بـرگ انتخابـاتی رأي دهنـده       . در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شـود        

  .نامه مربوط ابطال خواهد شد ینپس از ثبت در دفتر انجمن طبق آی
  :شود  به شرح زیر اصالح می29 ماده - 11

 براي تسریع اخذ رأي شعب انجمـن  19هایی که بر طبق ماده     در حوزه  - 29ماده    
در ورقـه   گردد صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه  ها تشکیل می    در آن حوزه  

أي دارنـد نوشـته   مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصی کـه ر     



پـاکتی کـه    کنند و بـه انـضمام اوراق الزم در   شده و اعضاء شعبه آن را امضاء می       
شـود اسـامی     الك شده و به مهر شعبه رسیده باشد به انجمن نظارت فرستاده مـی             

استخراج کرده در  مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرایی که انجمن نظارت         
 آراء حـائز اکثریـت باشـد معلــوم    ورقـه جداگانـه جمـع و کـسی کـه از مجمـوع      

رسـیدگی در   اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مـدت اعتـراض و خاتمـه   . گردد  می
ماند و پـس از   رسد باقی می    شود و به مهر اعضاء می       صندوق انجمن که الك می    

مزبـور را معـدوم    دهندگان اوراق اي از رأي    گذشتن مدت اعتراض با حضور عده     
ه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صـورت مجلـس             به استثناء آنچ    (سازند    می
گذشتن مدت اعتراض و یا  انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از     ) باشد

  .پایان رسیدگی ندارد
  :شود  به شرح زیر اصالح می30 ماده - 12

 ضمن انتشار صورت منتخبین انجمن نظارت تاریخ قبـول شـکایات را             - 30ماده    
کننــدگان   همــان روز شــروع شــود تعیــین و اگــر از انتخــابکــه بایــد از فــرداي

شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته      انتخاب  یا
هفتـه   رسـاند و انجمـن نظـارت بعـد از انقـضاء یـک        به اطالع انجمن نظـارت مـی      

پـذیرد و منتهـی ظـرف یـک هفتـه بـه شـکایات واصـله بـا حـضور                       شکایتی نمی 
ثابـت   کند در صورتی که شکایت وارد باشـد و   نفري رسیدگی می   کمیسیون پنج 

شود که در انتخابات اعمالی بر خالف قانون صورت گرفته و یـا منتخـب داراي                
و آن را  کنـد  مجلس ذکـر مـی    نیست مراتب را در صورت  9شرایط مقرر در ماده     

تخانـه  نمایـد و آن وزار  به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کـشور اعـالم مـی        
مـردود شـناخته      بالفاصله ترتیب تجدید انتخاب جانشین منتخب یا منتخبین را که         

  .دهد اند می شده
  :شود  به شرح زیر اصالح و تبصره ذیل آن حذف می33 ماده - 13



 بــه محــض ایــن کــه انتخابــات خاتمــه یافــت و اعتبارنامــه دو ثلــث از - 33مــاده  
دار یـا بخـشدار مکلـف اسـت ظـرف           نمایندگان صادر و به آنهـا داده شـد فرمانـ          

هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سـازد انجمـن بالفاصـله تحـت ریاسـت                یک
بـه   ترین اعضاء و به منشیگري دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلـسه داده     مسن

کند و سپس به انتخاب هیأت رئیسه مرکب از یـک      سوگند یاد می   35شرح ماده   
نـسبی بـراي     و دو منشی به رأي مخفی و اکثریت      رییس و یک یا دو نایب رییس      

نماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیـأت رئیـسه تـساوي              مدت یک سال اقدام می    
شـد انتخـاب مجـدد     شدگان تعیین خواهد آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب  

  .همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یک سال بالمانع است
  :شود اي به آن الحاق می  و تبصره به شرح زیر اصالح35 ماده - 14

ترین اعـضاء تـشکیل     اعضاء انجمن در اولین جلسه که به ریاست مسن     - 35ماده    
وارد   همچنین در هر موقـع کـه عـضو جدیـدي          . شود سوگند یاد خواهند کرد      می

  .انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد
ضاکنندگان زیر خداوند را به شـهادت طلبیـده و   امضاکننده یا ام  : متن سوگندنامه   

بـوده    کنیم که در انجام وظایف قانونی خود سـاعی          به قرآن مجید سوگند یاد می     
مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایـت صـرفه و              

  .صالح در پیشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائیم
  .کنند بی به کتاب دینی خود سوگند یاد می پیروان اقلیتهاي مذه-تبصره  

  :گردد و تبصره آن به قوت خود باقی است  به شرح زیر اصالح می37 ماده - 15
 هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یـا سـه              - 37ماده    

اولین شخصی  شود و از جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می         
ت منتخبین رأي بیشتري داشته و واجد شرایط هـم باشـد دعـوت بـه       که در فهرس  



قرعه تعیین خواهد شـد   آید و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قید  عمل می 
  .آید و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین به طریق فوق به عمل می

اعضاء انجمن براي شـرکت در جلـسات انجمـن حـق حـضور دریافـت خواهنـد               
کشور  اي خواهد بود که از طرف وزارت   نامه   میزان حق جلسه طبق آیین     داشت و 

  .تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید
  :شود  به شرح زیر اصالح می41 ماده - 16

 انجمن شهر غیر قابل انحالل است مگر ایـن کـه اقـداماتی بـر خـالف               - 41ماده    
ــا مخــالف مــصالح عمــومی محــل انجــام دهــد     ــن وظــائف مقــرر و ی کــه در ای

پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را           صورت
براي رسیدگی به هیأت سه نفري مرکب از یک نفر از شخصیتهاي مورد اعتمـاد         

وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کـشور و        انتخاب نخست   به
خواهـد   ر دادگـستري ارجـاع  یکی از معاونان وزارت دادگستري به انتخـاب وزیـ      

کرد و در صورتی که انحالل انجمن شهر مورد تایید هیـأت مزبـور واقـع گـردد                
نامه بـه    تصویب  گزارش از طرف وزارت کشور براي اخذ تصمیم نهایی و صدور          

هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحالل انجمن شـهر وزارت کـشور              
  .شهر را بدهد ب انجمنمکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخا

  :شود اي به آن الحاق می  به شرح زیر اصالح و تبصره45 از ماده 3 بند - 17
 تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره                 - 3

مقـررات   و استجاره به نام شـهر بـا در نظـر گـرفتن صـرفه و صـالح و بـا رعایـت                 
  .بینی شده در این قانون نامه مالی شهرداریها پیش آیین

تواند اختیار     به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري انجمن شهر می          -تبصره    
معامالت شهرداري  نامه تصویب و انجام معامالت را تا میزان معینی با رعایت آیین

  .به شهردار واگذار کند



آن الحـاق   به   3هاي ذیل آن به شرح زیر اصالح و تبصره             و تبصره  50 ماده   - 18
  :شود می

 انجمن شهر مکلـف اسـت پـس از رسـمیت یـافتن بالفاصـله و قبـل از         - 50ماده    
ــته و واجــد      ــر را کــه در انجمــن شــهر عــضویت نداش ــه کــار یــک نف شــروع ب

 این ماده تعیین شده بـراي مـدت دو سـال بـا رأي          1باشد که طبق تبصره       شرایطی
ه سـمت شـهردار انتخـاب و    مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر ب 

  .فرماندار اعالم کند به
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را بـه انجمـن شـهر                

شـروع    شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کـشور بالفاصـله          . دهد  اطالع می 
  .به کار خواهد کرد تجدید انتخاب وي بالمانع است

اي خواهـد بـود کـه بنـا بـه         نامه  هردار طبق آیین   شرایط احراز سمت ش    - 1تبصره    
  .پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

  .پذیرد  دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه می- 2تبصره  
  . استعفاء کتبی- 1
 قانون رأي به برکناري شهردار 53 موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده - 2

  .صادر نماید
  . در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی- 3
  . در صورت انحالل انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن- 4
  . در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار- 5
 در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسـمیت یـافتن موفـق بـه                  - 3تبصره    

خواهـد    نون تجدید انتخاب  انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قا         
  .شد
  .شود و تبصره آن به قوت خود باقی است  به شرح زیر اصالح می52 ماده - 19



 حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کـشور    - 52ماده    
وزارت  شود براي شهردار تهران و شهرداریهاي مراکز استان به پیـشنهاد    صادر می 

  .ادر خواهد شدکشور فرمان همایونی ص
  :شود  و تبصره آن به شرح زیر اصالح می54 ماده - 20

 سـازمان اداري شـهرداریها بـه نـسبت بودجـه و درآمـد و حجـم کـار                    - 54ماده    
شهرداري از طـرف شـهرداري بـا اطـالع انجمـن شـهر تهیـه و پـس از تـصویب                      

  .کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد وزارت
قـسمتی از وظـایف و اختیـارات خـود را بـا تـصویب           توانـد      شهردار می  -تبصره    

واگـذار    انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئوالن شهرداري            
  .کند
  : و اصالحات آن55 ماده - 21

  :شود  به شرح زیر اصالح می55 ماده 2 و 1 تبصره -الف  
از آنها و میدانها روها و استفاده غیر مج  سد معابر عمومی و اشغال پیاده- 1تبصره  

دیگري ممنـوع     و پارکها و باغهاي عمومی براي کسب و یا سکنی و یا هر عنوان             
است و شهرداري مکلف است از آن جلوگیري و در رفع موانـع موجـود و آزاد                 

در مـورد  . اقدام کنـد  نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً    
قـانون شـهرداري مکلـف اسـت نـسبت بـه       هاي منصوب قبل از تصویب این      دکه

ادعاي خسارتی داشته باشند  ها برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه
 نسبت به جبران خسارت آنها اقـدام کنـد ولـی          77با نظر کمیسیون مقرر در ماده       

هـایی در معـابر عمـومی     نـصب دکـه   کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به    
ري موظف است راساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل      کنند شهردا 

اشخاص مزبور حق ادعاي هیچ گونه خسارتی    ها و رفع سد معبر اقدام کند و         دکه
  .نخواهند داشت



 احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیـین نـرخ آن در شـهرها تـا                  - 2تبصره    
ــا موافقــت مــوقعی کــه وزارت آب و بــرق نیــروي آن را تــأمین   نکــرده اســت ب

  .وزارت آب و برق به عهده شهرداري است قبلی
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربـوط بـه آن و            

وزارت  همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي که سازمانهاي تابعه      
شهرداري خواهـد  دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده  آب و برق عهده 

وزارت کـشور     توانند با تصویب انجمن شهر و تاییـد         این قبیل شهرداریها می   . بود
تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسـساتی کـه طبـق اصـول بهداشـتی عمـل                     

  .نمایند واگذار کنند
 مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بـه          - 3تبصره    

باشـد     عملیات آنها مورد تایید شهرداري محل و وزارت کـشور          اند و   عهده داشته 
  .توانند کماکان به کار خود ادامه دهند می
  :شود  به شرح زیر اصالح و دو تبصره به آن الحاق می55 ماده 6 بند -ب 

 قـانون تعلیمـات اجبـاري و تأسـیس مؤسـسات        8 مـاده    1 اجـراي تبـصره      - 6بند    
پرورشگاه و  د بنگاه حمایت مادران و نوانخانه وفرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانن     

درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالسهاي مبـارزه             
اعتبارات مصوب و   با بیسوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود           

همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیـت بـدنی و              
  .اردوي کار یشاهنگی و کمک به انجمنهاي خانه و مدرسه وپ
هـاي فرهنگـی و    ها و خانه   شهرداري در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه           

مالکیـت بـه    زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفـظ            
ار مؤسـسات   رایگان و یا با شرایط معین بـه منظـور سـاختمان و اسـتفاده بـه اختیـ                  

  .مربوط خواهد گذاشت



 قـانون نظـارت در مـصرف سـهمیه فرهنـگ از درآمـد       5 تبصره مـاده  - 1تبصره    
  . به قوت خود باقی است34,3,28شهرداریها مصوب 

 کـل کـشور بـه قـوت خـود بـاقی       1339 قانون بودجه سـال  59 تبصره - 2تبصره    
  .است

  :گردد  به شرح زیر اصالح می55 ماده 9 بند -پ 
 انجام معامالت شهرداري اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول - 9 بند 

صالح و صرفه  و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت 
  .بینی شده در این قانون نامه مالی شهرداریها پیش و مقررات آیین

  . به قوت خود باقی است1334 قانون مصوب 55 ماده 10 بند -ت 
  :شود اي به آن الحاق می  به شرح زیر اصالح و تبصره55 ماده 14 بند -ث 

 اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سیل و حریـق و      - 14بند    
عمـومی   همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته و خطرناك واقع در معابر      

وصی و پــر کــردن و هــا و امــاکن عمــومی و داالنهــاي عمــومی و خــص و کوچــه
نـوع اشـیاء    هاي واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن هـر           پوشاندن چاهها و چاله   

در بالکنها و ایوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمـومی کـه افتـادن آنهـا موجـب        
ساختمانها که باعث  خطر براي عابرین است و جلوگیري از ناودانها و دودکشهاي

  .اشدزحمت و خسارت ساکنین شهرها ب
 در کلیه موارد مربوط به رفع خطـر از بناهـا و غیـره و رفـع مزاحمتهـاي                  -تبصره    

مندرج در ماده فوق شهرداري پس از کـسب نظـر مـأمور فنـی خـود بـه مـالکین             
دار متناسـبی صـادر       صاحبان امـاکن یـا صـاحبان ادوات منـصوب ابـالغ مهلـت               یا
ــع   مــی ــه موق ــد و اگــر دســتور شــهرداري در مهلــت معــین ب  اجــرا گذاشــته نمای
شهرداري راساً با مراقبت مأمورین خود اقـدام بـه رفـع خطـر یـا مزاحمـت                    نشود،

خواهد نمـود و هزینـه مـصروف را بـه اضـافه صـدي پـانزده خـسارت از طـرف                      



 -مقررات فوق شامل کلیـه امـاکن عمـومی ماننـد سـینماها              . خواهد کرد   دریافت
 پاسـاژها و  - کافـه رسـتورانها   -ها  خانه  قهوه- دکاکین -ها   مهمانخانه-ها    گرمابه
  .باشد آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می امثال

  :شود اي به آن الحاق می  به شرح زیر اصالح و تبصره55 ماده 20 بند -ج 
 جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوي از انحاء موجـب              - 20بند    

شـهرداري    .لف اصول بهداشت در شهرهاست    بروز مزاحمت براي ساکنین یا مخا     
ــه   ــیس کارخان ــت از تأس ــف اس ــا  مکل ــا -ه ــومی و  - کارگاهه ــاي عم  گاراژه

اصـطبل    سـازند و    تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزي که مواد محترقه می          
هایی که ایجـاد      چهارپایان و مراکز دامداري و به طور کلی تمام مشاغل و کسب           

حشرات و جـانوران    یا تولید دود یا عفونت و یا تجمعمزاحمت و سر و صدا کند   
پـزي و خزینـه    هاي آجر و گچ و آهک     نماید جلوگیري کند و در تخریب کوره      

و یا نظـارت و مراقبـت    هاي عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید       گرمابه
ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنهـا دود            در وضع دودکشهاي اماکن و کارخانه     

و هرگـاه تأسیـسات    کند از آلـوده شـدن هـواي شـهر جلـوگیري نمایـد          اد می ایج
مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیـل کنـد و      

  .اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد
 شهرداري در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خـارج از شـهر مکلـف              -تبصره    

ــد و   اســت مرا ــه صــاحبان آنهــا ابــالغ نمای تــب را ضــمن دادن مهلــت مناســبی ب
صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود  اگر

شـد   را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شـهر انتخـاب خواهنـد      
  .االجرا است تسلیم کند رأي کمیسیون قطعی و الزم



نی بر تایید نظر شـهرداري باشـد و یـا صـاحب ملـک در      هرگاه رأي کمیسیون مب  
وسـیله   موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکنـد شـهرداري بـه       

  .مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود
  :شود  به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می55 ماده 25 بند -چ 

روهـاي معـابر و    روهـا و پیـاده      ساختن خیابانها و آسفالت کـردن سـواره        - 25بند    
بـه    هاي عمومی و انهار و جدولهاي طرفین از سنگ، آسـفالت و امثـال آن                کوچه

  .هزینه شهرداري هر محل
  :شود  اضافه می55 بندهاي زیر به ماده -ح 

 وضع مقررات خاصی براي نام گذاري معابر و نصب لوحـه نـام آنهـا و                 - 27بند    
کـردن     الصاق اعالنـات و برداشـتن و محـو         شماره گذاري اماکن و نصب تابلوي     

ها از محلهاي غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبـایی              آگهی
  .شهر مؤثر باشند

وران   وران کلیه اصناف و پیشه       صدور پروانه کسب براي اصناف و پیشه       - 28بند    
  .ددارن مکلفند براي محل کسب خود از شهرداري محل پروانه کسب دریافت

تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقـد پروانـه راسـاً و بـه              شهرداري می  -تبصره    
  .وسیله مأمورین خود اقدام نماید

  :شود  به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می58 ماده - 22
مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابـسته بـه آن بـر طبـق            

ــین ــه آی ــه وزا   نام ــود ک ــد ب ــصره    اي خواه ــتناد تب ــه اس ــشور ب ــانون 38رت ک  ق
 کــل کــشور تــدوین و بــه تــصویب هیــأت وزیــران 1343اصــالحی ســال  بودجـه 
  .رساند می
 و تبصره الحاقی مصوب مجلس شوراي ملی به شرح زیر اصالح و      62 ماده   - 23

  :شود  به آن الحاق می2تبصره 



یها و آمـوزش     به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امـور شـهردار           - 62ماده    
ــق    کارکنــان شــهرداریها و همچنــین نظــارت در حــسن اجــراي وظــائفی کــه طب

قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سـازمان متناسـبی در وزارت              این
  .شود بینی و تأسیس می کشور پیش

این سازمان موظف است تشکیالت خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین  
را کـه   هـاي مختلـف مـورد نیـاز شـهرداریها        کرده در رشته   و کارشناسان تحصیل  

داراي مدارك علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی 
شهرها و بهبـود و   هاي مهم اصالحات شهري و ساختمانی       شهرداریها و تهیه برنامه   

  .مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد
ان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی    سازم - 1تبصره    

متـشکل از     و اداري شهرداریهاي کشور در مرکز هر استان دفاتر فنـی شـهرداري            
  .مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد

شهرداریها و کمک شهرداریهاي آن اسـتان       % 2هزینه دفاتر مزبور از محل اعتبار         
  .تأمین خواهد شد

تواند با انعقاد قراردادهاي خاصی از خدمات افـراد            وزارت کشور می   - 2تبصره   
استفاده نموده  متخصص و یا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی 

هاي عمرانی دولـت بـه ایـن قبیـل            الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه        و حق 
  .بپردازد ودش افراد یا مؤسسات براي کارهاي مشابه پرداخت می

  :شود هاي آن به شرح زیر اصالح می  و تبصره68 ماده - 24
 بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداري بـه اسـتثناي مـوارد زیـر کـه از         - 68ماده    

  .محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد
  . ده درصد سهم بهداري- 1
  . سه درصد سهم آموزش و پرورش- 2



زه بـا بیـسوادي کـه از طریـق کمیتـه ملـی پیکـار بـا                   چهار درصد بـراي مبـار      - 3
  .بیسوادي به مصرف خواهد رسید

  . سه درصد براي امور تربیت بدنی و پیشاهنگی- 4
 یک و نیم درصد سهم کتابخانـه عمـومی موضـوع قـانون تأسـیس کتابخانـه                 - 5

  .1344عمومی در تمام شهرها مصوب دي ماه 
 شهرداري و امور دفاع غیـر نظـامی امـور    هاي سازمانی و اداري     براي تأمین هزینه    

بـر   خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون بـه عهـده شـهرداریها محـول اسـت         
اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد 

میـزان اعتبـارات    شهرداري و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هـر صـورت          
  . چهل درصد بودجه ساالنه کمتر باشدعمرانی نباید از

رسد باید منحصراً در   مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می    - 1تبصره    
  .حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد

باشـند     در شهرهایی که مؤسسات خیریه داراي تأسیسات درمـانی مـی           - 2تبصره    
بهـداري    شـهر بـا موافقـت وزارت      انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن         

 ایـن  1هاي درمانی ده درصد سهم بهداري مذکور در بند        تواند از محل هزینه     می
  .ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد

 از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداري هر         - 3تبصره    
موظفنــد بــراي ســاختمان   یــک از آنهــا از یــک میلیــون ریــال بــه باالســت       

عـوارض خاصـی وضـع کننـد و طبـق قـانون نظـارت در مـصرف سـهمیه                   دبستان
 توسـط کمیـسیون نـاظر بـر     1334فرهنگ از درآمد شـهرداریها مـصوب خـرداد      

  .فرهنگ به مصرف برسانند سهم
  .شود  حذف می69 ماده - 25
  .شود  حذف می72 ماده - 26



  :شود  اصالح می و تبصره ذیل آن به شرح زیر74 ماده - 27
نامـه اجرایـی وصـول عـوارض           شهرداري با تصویب انجمن شهر آیین      - 74ماده    

  .نماید بها و امثال آن را تدوین و تنظیم می شهرداري و آب
 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداري کتبـاً مفاصـاً          -تبصره    

موظـف   شـوند و شـهرداري  حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار       
است ظرف مدت ده روز پـس از وصـول نامـه دفتـر خانـه اسـناد رسـمی مفاصـاً                    

  .حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را به دفتر خانه اعالم دارد
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شـهرداري را بـراي امکـان انجـام                  

داشـته   ص شهرداري اعتراضمعامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخی     
باشد مبلغ تعیین شده از طرف شـهرداري را در صـندوق ثبـت بـه ودیعـه خواهـد        

  .خواهد شد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام
کننـدگان    صندوق ثبت مکلف اسـت صـورتی بـا قیـد مشخـصات کامـل تودیـع                  

و  از تودیع به شهرداري ارسـال دارد عوارض و ملک مورد معامله را بالفاصله بعد  
به محض اعالم شهرداري مستند به رأي کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و  

تفکیکاً بـه    یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدي             
حساب بانکی شهرداري پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختالف یا مراجـع      

صـندوق ثبـت تمـام یـا          مالک را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد       توافق اعتراض   
  .دارد قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می

  :شود  به شرح زیر اصالح می77 ماده - 28
 رفع هر گونه اختالف بـین مـؤدي و شـهرداري در مـورد عـوارض بـه         - 77ماده    

ارجاع  ور و دادگستري و انجمن شهرکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کش     
هایی کـه طبـق تـصمیم ایـن      شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی   می

اداره ثبـت قابـل       االجرا به وسیله    کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم      



باشد اجراي ثبت مکلف اسـت بـر طبـق تـصمیم کمیـسیون مزبـور بـه              وصول می 
نقـاطی کـه سـازمان        رداري مبـادرت نمایـد در     صدور اجرائیه و وصول طلب شـه      

قضایی نباشد رییس دادگستري شهرستان یک نفـر را بـه نماینـدگی دادگـستري            
انجمـن از طـرف شـوراي         نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده         تعیین می 

  .شهرستان به عمل خواهد آمد
  : باقی استشود و تبصره آن به قوت خود  به شرح زیر اصالح می79 ماده - 29

 کلیه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب بـا اسـناد مثبـت و      - 79ماده    
امـضاي   نامه مالی به عمل خواهد آمد ایـن اسـناد بایـد بـه              با رعایت مقررات آیین   

رییس حسابداري و شهرداري که ذیحساب خواهند بود یـا قـائم مقـام آنـان کـه               
  .مورد قبول انجمن باشد برسد

ف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حـساب درآمـد و هزینـه مـاه قبـل             شهردار موظ   
تـشکیل   در نقاطی که تـاکنون شـهرداري     . شهرداري را به انجمن شهر تسلیم کند      

نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمـن شـهر از                
 شهرداري تشکیل  این قانون به طور وام پرداخت و پس از       82وجوه موضوع ماده    

  .وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد
  :شود  به شرح زیر اصالح می80 ماده 2 تبصره - 30

 انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امـور آمـوزش و                - 2تبصره    
کردنـد   پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائـصی مـشاهده            

آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریـان ایـن امـور بـه     در رفع  
ــه ــت     وزارتخانـ ــد داشـ ــال خواهـ ــرورش ارسـ ــوزش و پـ ــداري و آمـ ــاي بهـ هـ

هاي مـذکور مکلفنـد کـه آن پیـشنهادها را مـورد توجـه قـرار داده و                وزارتخانه  و
  .نسبت به آن اقدام نمایند

  :ودش  و تبصره آن به شرح زیر اصالح می82 ماده - 31



 شهرداریهایی که درآمد سالیانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشـد       - 82ماده    
دو از   صـدي 62موظفند براي تأمین اعتبار وظائف فنی سـازمان مـذکور در مـاده     

درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سـازمان مزبـور بپردازنـد لـیکن            
حاصـل از    درصد کل درآمـد   25ه از   هزینه کارکنان اداري سازمان مزبور هیچگا     

  .این طریق تجاوز نخواهد کرد
 از محل فوق به اشخاصی که مستقیماً در خدمت سازمان مذکور نباشـند   -تبصره    

توان  نمی  اند به هیچ عنوان پاداشی      و یا خدمت معینی براي آن سازمان انجام نداده        
زان پاداشـی کـه بـه       پرداخت و به کارمندان و کارکنان سازمان مزبور بیش از میـ           

  .شود پرداخت نخواهد شد کارمندان دولت داده می
  :شود  قانون شهرداري به شرح ذیل اصالح می94 ماده - 32

 از تاریخ ابالغ این قانون انجمنهاي شهر که به موجـب مقـررات قبلـی                - 94ماده    
نـسبت بـه    شود وزارت کـشور مکلـف اسـت      تشکیل شده است منحل شناخته می     

  . آنها بر طبق این قانون اقدام نمایدتشکیل مجدد
  1334 مواد الحاقی به قانون شهرداري مصوب سال -قسمت دوم  

  :شود  الحاق می1334 مواد ذیل به قانون شهرداري مصوب سال - 33
توانـد بـراي تـأمین احتیاجـات شـهري از قبیـل باغهـاي             شهرداري مـی   - 96ماده    

و  ن که به منظور اصـالحات شـهري  عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آ      
رفع نیازمندیهاي عمومی الزم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا امـالك یـا           

توسـعه    ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآید از مقـررات قـانون             
  . استفاده نماید1320معابر مصوب سال 

طبـق قـانون بـه عهـده         هرگـاه قـسمتی از تـأمین نیازمنـدیهاي شـهري             - 1تبصره    
بـراي    سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسـسات مزبـور            



انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شـهرداري از مقـررات ایـن     
  .ماده استفاده خواهند نمود

اي داشته باشند   سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و امالك و ابنیه- 2تبصره  
شـهر و تاییـد      که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن          

. استاندار یـا فرمانـدار کـل آن اراضـی و ابنیـه را در اختیـار شـهرداري بگذارنـد                    
هیـأت دولـت    اراضی و ابنیه و امالك مـشمول ایـن تبـصره در صـورت تـصویب      

  .شود بالعوض در اختیار شهرداریها گذارده می
وارد فوق پس از انجام تشریفات مقـرر در ایـن قـانون و رعایـت            در م  - 3تبصره    

انجـام    خودداري مالـک از    1320 قانون توسعه معابر مصوب سال       4 ماده   2تبصره  
معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضی یـا          

  .امالك را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد
 شــهرداري و مؤســسات مــذکور در ایــن قــانون و همچنــین صــاحبان - 4تبــصره  

و  امالك مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب
اي که از طرف وزارت کشور تهیه و بـه   نامه رود طبق آیین توسعه معابر از بین می    

 بـا  ملـک  در موارد فوق قیمت. تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند   
  .شود معین خواهد شد توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می

 در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی    - 5تبصره    
نرسـیده   و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یـا بـه ثبـت          

 شهرداري بایـد قبـل از       باشد اقدامات و عملیات شهرداري متوقف نخواهد شد و        
دادسـتان و ثبـت و        هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان         

صورت مجلس مزبور مبناي اجـراي پرداخـت        . مجلس نماید   انجمن شهر صورت  
یا مالکین ملک مشخص  غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي که مالک        



اس خود یا کارشناس مشترك مانع از باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشن
  .اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود

نسبت به امالکی که به ثبـت نرسـیده باشـد و طبـق مفـاد ایـن قـانون بـه تـصرف                          
مجلـس مزبـور    گـردد و در صـورت   مجلـس تنظـیم مـی      شهرداري درآید صورت  

ت مدعی مالکی . گردد  تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می           آثار
ملـک   مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضاي ثبت   تواند با ارائه صورت     می

  .خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهاي تعیین شده را دریافت نماید
روها و خیابانها و بـه طـور         هاي عمومی و میدانها و پیاده        اراضی کوچه  - 6تبصره    

باغهـاي   ضـل آب شـهرها و   هـا و نهرهـا و مجـاري فا          کلی معابر و بـستر رودخانـه      
عمومی و گورستانهاي عمومی و درختهاي معابر عمـومی واقـع در محـدوده هـر        

مالکیت شهرداري  شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در
  .است

ها واقـع در   ایجاد تأسیسات آبیاري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه           
عملیات   اریها نیز مکلفند براي اجراي هر گونه      محدوده شهرها بالمانع است شهرد    

  .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند عمرانی در بستر رودخانه
هـاي    به منظور رعایـت اصـول شهرسـازي و بررسـی و تـصویب نقـشه             - 97ماده    

شـود   مـی  مربوط به امر شهرسازي شورایی به نام شوراي عالی شهرسازي تـشکیل         
ــدو  ــورا و ح ــضاء ش ــق    اع ــازي طب ــالی شهرس ــوراي ع ــالیف ش ــایف و تک د وظ

و   اي خواهد بود که مشترکاً از طـرف وزارت کـشور و وزارت آبـادانی                نامه  آیین
  .مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید

 شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق مـوازین مـصوب شـوراي عـالی             - 98ماده    
شهرسـازي را    نقـشه جـامع  62کور در ماده   شهرسازي راساً یا از طریق سازمان مذ      

 - بازرگـانی   - نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی         -بندي    که شامل منطقه  



سایر نیازمنـدیهاي عمـومی        تأسیسات عمومی و   - مسکونی   - کشاورزي   -اداري  
شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید          

  .موقع اجرا بگذارند سازي ارسال و سپس و بهشوراي عالی شهر
 تــا زمــانی کــه نقــشه جــامع شــهرها تهیــه و بــه تــصویب شــوراي عــالی -تبــصره  

ــشه  ــصویب    شهرســازي نرســیده باشــد نق ــه ت ــد ب ــی و شهرســازي بای هــاي عمران
  .کشور برسد وزارت

  : شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند- 99ماده  
عیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه بـه توسـعه احتمـالی            ت - 1

  .شهر
بنـدي و تفکیـک     تهیه مقرراتی بـراي کلیـه اقـدامات عمرانـی از قبیـل قطعـه            - 2

 ایجــاد کارگــاه و کارخانــه - ایجــاد بــاغ و ســاختمان -کــشی   خیابــان-اراضــی 
 به حریم شهر همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص و

  .با توجه به نقشه عمرانی شهر
حریم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصویب انجمـن شـهر و           

خواهـد   تایید وزارت کشور براي اطالع عموم آگهی و بـه موقـع اجـراء گذاشـته          
  .شد

 تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجـراي مقـررات قـانون اصـالحات        - 1تبصره    
  . نخواهد داشتارضی تأثیري

گــردد بایـستی تمامــاً بــه    عوارضــی کـه از عقــد قراردادهـا عایــد مـی   - 2تبـصره   
  .شهرداریهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد

 عـوارض سـاختمانها و اراضـی واقـع در محـدوده شـهر کـه خـدمات            - 3تبصره    
ب تناسـ  نسبت به آنها انجام نشده فقط به)  آسفالت- نظافت - برق  -آب    (شهري  

  .گردد خدمات انجام شده دریافت می) 1).(5(



 مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبـل  - 100ماده    
پروانه اخـذ   از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداري     

  .نمایند
مخـالف  تواند از عملیات ساختمانی سـاختمانهاي بـدون پروانـه یـا               شهرداري می   

محـصور یـا    مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که سـاختمان در زمـین      
  .غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید

 در مـوارد مـذکور فـوق کـه از لحـاظ اصـول شهرسـازي یـا فنـی یـا                       - 1تبصره    
بهداشـتی قلــع تأسیــسات و بناهــاي بــدون پروانـه یــا خــالف مشخــصات منــدرج   

 نماینده -شته باشد کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار       پروانه ضرورت دا    در
اعـالم   دادگستري شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شـهر تـشکیل و بـه ذینفـع      

شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف ده روز کتباً ارسال و کمیسیون تصمیم  می
است شهرداري مکلف  نماید و االجل مناسب صادر می الزم را ضمن تعیین ضرب   

مراتب را به مالک ابالغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري 
نامه اجـراي وصـول عـوارض از         آیین  راساً اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات       

  .نماید مالک دریافت می
 اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها باید بـا موافقـت وزارت           - 2تبصره    

  .کشور باشد
 اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکیک اراضی - 101ماده  

قـبالً بـه    اي انجـام دهنـد کـه    محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه 
اي که مالک براي تفکیک زمین خود تهیـه           تصویب شهرداري رسیده باشد نقشه    

بایـد حـداکثر    کنـد  نماید و براي تصویب به شهرداري در قبال رسید تسلیم می  می
ظرف دو ماه از طرف شهرداري تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً بـه مالـک ابـالغ         

  .شود



در صورتی که در موعد مذکور شهرداري تصمیم خود را به مالک اعالم ننماید                
کـه    هـایی   مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعالم از شهرداري طبـق نقـشه             

  . را انجام دهندنماید عمل تفکیک مالک ارائه می
شـود متعلـق بـه     معابر و شوارع عمومی که در اثـر تفکیـک اراضـی احـداث مـی              

ــاحبان آن        ــه ص ــوان ب ــیچ عن ــه ه ــال آن ب ــهرداري در قب ــت و ش ــهرداري اس ش
  .نخواهد کرد پرداخت

هاي مربوط به توسعه معـابر تـأمین        اگر در موقع طرح و اجراي برنامه       - 102ماده    
باسـتانی    الحـاقی ایـن قـانون بـه آثـار         96ج در مـاده     سایر احتیاجات شهري منـدر    

برخورد شود شهرداري مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبالً جلب    
فرهنگ و هنر را راجـع        نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهاي وزارت        

به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر سـاختمانها و میـدانهاي مجـاور      
  .نها را رعایت نمایندآ
 وزارت فرهنگ و هنر مکلـف اسـت ظـرف سـه مـاه از تـاریخ مراجعـه                -تبصره    

  .وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداري اعالم بدارد
ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبـل از هـر     کلیه وزارتخانه- 103ماده   

 از 98 و 97رج در ماده گونه اقدامی نسبت به کارهاي عمرانی واقع در مناطق مند         
قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههاي  

ایـن قبیـل اقـدام بایـد بـا       عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازي را بنمایند        
کننده مکلف است هر گونـه      موافقت کتبی شهرداري انجام گیرد و مؤسسه اقدام       

یا ساختمان معابر عمـومی       اقدامات مزبور به آسفالت   خرابی و زیانی را که در اثر        
وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداري تعیـین خواهـد شـد تـرمیم               

خرابـی و زیـان وارده را تـرمیم و بـه      نموده و به وضع اول درآورد واال شهرداري 



ي اضافه از طریـق اجـرا  ) ده درصد % (10حال اول درآورده هزینه تمام شده را با      
  .ثبت اسناد وصول خواهد کرد

اي  نامـه   نحوه انجام معامالت و مقررات مـالی شـهرداریها طبـق آیـین           - 104ماده    
کـشور   خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب ایـن قـانون از طـرف وزارت       

نامه مزبـور بـه       تهیه و به تصویب کمیسیون مشترك مجلسین برسد مادام که آیین          
  .لی فعلی به قوت خود باقی استتصویب نرسیده مقررات ما

 مواد معدنی طبقـه اول مـذکور در مـاده یـک قـانون معـادن مـصوب        - 105ماده    
ــزء    1336,2,21 ــهرداري جـ ــارت شـ ــدمات و نظـ ــوزه خـ ــل حـ ــع در داخـ  واقـ

شود مگر این که داخل ملک اشخاص حقیقـی و یـا    شهرداري محسوب می  اموال
  .حقوقی باشد

 کلیه عوارض نفـت و گـاز و مـواد نفتـی      وزارت کشور مکلف است- 106ماده   
مربوط   به استثناي موضوع قانون     (شود    که در خارج از محدوده شهرها وصول می       

 1334 اسفند 15به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان مصوب 
پیمانکـاري کـه در       و همچنین عوارض قراردادهـاي    ) که به قوت خود باقی است     
شود به تناسب جمعیت بین شهرداري شهرهایی  ا اجرا میخارج از محدوده شهره

  .که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید
 توهین به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حین انجام     - 107ماده    

و مرتکـب   وظیفه یا به سبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده           
  . در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شدبه مجازاتهاي مقرر

 به منظور ایجاد همکاري بین شهرداریهاي کشور و برقـراري ارتبـاط        - 108ماده    
کـشور   المللی شهرداریها سازمانی به نـام اتحادیـه شـهرداریهاي    هاي بین   با اتحادیه 

تشکیل خواهد شد که اساسنامه آن بر حسب پیشنهاد وزارت کـشور و تـصویب                
  .گردد ان تعیین میهیأت وزیر



  . شهرداریها از پرداخت حق ثبت امالك و مالیات معاف خواهند بود- 109ماده  
 مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداري است ولـو   -تبصره    

مالیات معاف  به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت       
  .است

مین یا بناهاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه           نسبت به ز   - 110ماده    
گرفته و منـافی   تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار          

با پـاکی و پـاکیزگی و زیبـایی شـهر یـا مـوازین شهرسـازي باشـد شـهرداري بـا                     
 ایجـاد  تواند به مالک اخطار کند منتها ظـرف دو مـاه بـه         تصویب انجمن شهر می   

نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقـدام کنـد اگـر                   
تـأمین نظـر و اجـراي        تواند به منظور    مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري می       

طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازي هر گونه اقدامی را   
از مالـک یـا متـولی و یـا         ه اضافه صـدي ده    که الزم بداند معمول و هزینه آن را ب        

متصدي موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حـساب شـهرداري بـدواً بـه                
روز از تـاریخ ابـالغ بـه          شود در صورتی که مالک ظـرف پـانزده          مالک ابالغ می  

شـود و   صورت حساب شهرداري اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی مـی          
موضوع بـه کمیـسیون مـذکور در         عتراض کرد هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره ا     

  . ارجاع خواهد شد77ماده 
صورتحسابهایی که مورد اعتـراض واقـع نـشده و همچنـین آراء کمیـسیون رفـع                   

ثبت  االجراء بوده و اجراء  در حکم سند قطعی و الزم  77اختالف مذکور در ماده     
 وصـول   االجـرا نـسبت بـه       مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم        
  .طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد

تواننـد از طریـق تأسـیس        به منظـور نوسـازي شـهرها شـهرداریها مـی           - 111ماده    
کهنـه   ها و مستغالت و اراضی و محـالت قـدیمی و   مؤسساتی با سرمایه خود خانه   



 1339 خــرداد 17شـهر را بـا اســتفاده از مقـررات قـانون تملــک زمینهـا مـصوب       
طرحهـاي    خریداري نماینـد و در صـورت اقتـضاء بـراي تجدیـد سـاختمان طبـق                

مصوب شهرداري بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجراي طرحهاي سـاختمانی     
بازرگـانی اداره خواهـد    بنمایند اساسنامه این گونه مؤسسات را که بر طبق اصـول    

وزارت کشور قابـل  شد شهرداري هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید     
 39,8,14نامه مصوب  و آیین اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها

هیأت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزي و هیـأت وزیـران بـرده       
انجمن شـهر و وزارت کـشور انجـام     -شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداري      

  .خواهند داد
ؤسسات دولتی و وابسته به دولـت بـه نـسبت سـهامی کـه            ادارات و م   - 112ماده    

وابـسته بـه      متعلق به دولت است و همچنین باشگاههاي ورزشی غیـر انتفـاعی کـه             
سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور     

ولـی مکلـف بـه     قرار گیرد از پرداخت عوارض مـستغالت و سـطح شـهر معافنـد           
  .سایر عوارض شهرداریها خواهند بودپرداخت 

 و 55 مـاده  25 و تبـصره ذیـل بنـد    15 مـاده  4 و تبـصره  6 و 5 مـوارد  - 113ماده   
 69مواد   و تبصره ذیل آن و64 - 63 - 61 - 60 - 59 و مواد 58تبصره ذیل ماده   

ــصره70و  ــواد     و تب اصــالحی  ( و تبــصره مربوطــه  76 و 72هــاي ذیــل آن و م
 1334سـال      قانون مصوب  83 - 81و مواد   ) 42,7,15 - 8206 نامه شماره   تصویب

  .شود و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می
باشد پس از تصویب  قانون باال مشتمل بر ماده واحده که شامل سی و سه جزء می 

پنجـشنبه    در جلـسه روز    1345مجلس سنا در تـاریخ روز دوشـنبه اول بهمـن مـاه              
بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مـورد تـصویب           بیست و هفتم    

  .مجلس شوراي ملی قرار گرفت



   دکتر حسین خطیبی-نایب رییس مجلس شوراي ملی  
***  

  7/3/1352 مصوب قانون شهرداري 78 ماده 2قانون اصالح تبصره  
 قـانون شـهرداري مـصوب    78 مـاده  2 شـرح زیـر بـه ذیـل تبـصره      -ماده واحـده     

  :شود  اضافه می1334,4,11
ولی پس از ده سـال از تـاریخ اسـتحقاق مطالبـه در صـورت عـدم مطالبـه ذینفـع             

  .نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید تواند وجوه مطالبه شهرداري می
شهرداري باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خـود بـراي پرداخـت ایـن قبیـل         

احـراز    مقـام قـانونی او و       جعه ذینفع یا قائم   ها منظور نماید تا در صورت مرا        سپرده
هر گاه این اعتبار کافی نباشد شـهرداري  . استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود    

  .مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلسه روز  

و سیـصد و   لسه روز دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هـزار         در ج  1352,2,18شنبه    سه
  .پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید

  امامی  جعفر شریف-رییس مجلس سنا  
***  

 100 و اصالح تبصره یک ماده 55قانون الحاق دو تبصره به ماده  
  17/5/1352  مصوبقانون شهرداریها 

   -ماده واحده  
  .گردد  الحاق می55 ماده 2 به بند 4ره  تبصره زیر به عنوان تبص- 1
 شهرداري مکلف است محلهاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخالـه            - 4تبصره    

ضمن انتشار  و فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی و فاضالبها و نظایر آنها تعیین و    
  .آگهی به اطالع عموم برساند



ود و محـل تأسـیس   محلهاي تخلیه زباله بایـد خـارج از محـدوده شـهر تعیـین شـ                
  .کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداري خواهد بود

راننـدگان وســایل نقلیـه اعــم از کنـدرو و یــا موتـوري مکلفنــد آنهـا را فقــط در       
  .محلهاي تعیین شده از طرف شهرداري خالی نمایند

  .شود  قانون کیفر عمومی تعیین می276مجازات متخلفین طبق ماده  
خلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف   در صورت ت    

خالفـی    یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجـازات             
شــود و در همــان مــدت از  محکــوم و گواهینامــه او بــراي یــک ســال ضــبط مــی

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

  :گردد  الحاق می55 ماده 24 تبصره زیر به بند - 2
 شهرداري در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبـق        -تبصره    

. را قید کند هاي ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ضوابط نقشه مذکور در پروانه
 در صورتی که بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاري محل            

کمیـسیون مقـرر در    کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شـود شـهرداري مـورد را در          
نمایـد و کمیـسیون در صـورت احـراز             این قـانون مطـرح مـی       100 ماده   1تبصره  

دو ماه تجاوز نماید در       تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از          
ماه اتخاذ تـصمیم  مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک       

  .کند می
شـود و کـسی کـه عالمـاً از محـل            این تصمیم وسیله مأمورین شهرداري اجرا می        

ــه        ــد ب ــتفاده کن ــارت اس ــا تج ــشه و ی ــراي کــسب و پی ــل ب ــس از تعطی ــور پ مزب
اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و یک ریـال تـا                 جنحه  حبس

  .شود سب نیز مجدداً تعطیل میده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل ک



دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسـناد رسـمی و ازدواج و طـالق و دفتـر                
تجـاري   روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظـر ایـن قـانون اسـتفاده            

  .شود محسوب نمی
  :شود  به ترتیب زیر اصالح می100 ماده 1 تبصره - 3
 فـوق کـه از لحـاظ اصـول شهرسـازي یـا فنـی یـا                   در مـوارد مـذکور     - 1تبصره    

بهداشـــتی قلـــع تأسیـــسات و بناهـــاي خـــالف مشخـــصات منـــدرج در پروانـــه 
داشته باشد یا بـدون پروانـه شـهرداري سـاختمان احـداث یـا شـروع بـه                 ضرورت

احداث شده باشـد بـه تقاضـاي شـهرداري موضـوع در کمیـسیونهایی مرکـب از         
 کـشور و یکـی از قـضات دادگـستري بـه       وزارت کشور به انتخاب وزیـر       نماینده

انتخـاب وزیـر دادگـستري و یکـی از اعــضاي انجمـن شـهر بـه انتخـاب انجمــن         
نماید که ظـرف   شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می     می  مطرح

ده روز توضـــیحات خـــود را کتبــــاً ارســـال دارد پــــس از انقـــضاء مهلــــت     
ضور نماینده شـهرداري کـه بـدون    کمیسیون مکلف است موضوع را با ح      مذکور

کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی  حق رأي براي اداي توضیح شرکت می     
حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه  بر

هفته از  کند مکلف است حداکثر ظرف یک      یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري می     
میــسیون مــذکور مطــرح نمایــد در غیــر ایــن تـاریخ جلــوگیري موضــوع را در ک 

  .صورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلـت مناسـبی         

  .نماید که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می
هـر گـاه مالـک در    . نـد شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ ک     

طبـق   مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداري رأساً اقدام کرده و هزینـه آن را        
  .نامه اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود مقررات آیین



قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلسه روز  
مرداد ماه یک هزار  اده روز چهارشنبه هفدهمالع   در جلسه فوق   1352,4,5شنبه    سه

  .و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید
  امامی  جعفر شریف-رییس مجلس سنا  

***  
  29/7/1354اي از مواد قانون شهرداري   قانون اصالح پاره 

  اي از مواد قانون شهرداري قانون اصالح پاره 
  1354,7,29مصوب  
ــاده واحــده   ــ-م ــاده 1صره  تب ــاده 62 م ــاده 82 و م ــصره آن و م ــانون 108 و تب  ق

  .شود  الحاق می82شهرداري به شرح زیر اصالح و یک تبصره به ماده 
) صـدي دو  % (2هزینه دفاتر مزبـور از محـل    " عبارت  62 ماده   1 از تبصره    -الف    

  .شود می  حذف"شهرداریها و کمک شهرداریهاي آن استان تأمین خواهد شد
 شهرداریهایی که درآمد ساالنه آنها از یک میلیون ریال متجـاوز        - 82ه   ماد -ب  

کـشور معـادل دو    هاي اتحادیه شهرداریهاي    باشد موظفند براي تأمین اعتبار هزینه     
درصد از درآمـد مـستمر جـاري خـود را هـر مـاه، مـستقیماً بـه اتحادیـه مـذکور               

  .پرداخت نمایند
مـد مـستمر سـاالنه آنهـا از یـک هـزار        پرداختی شهرداریهایی که درآ- 1تبصره   

از   شود ولی بـه هـر حـال         میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می        
  .نباید تجاوز نماید% 2

 بودجه ساالنه اتحادیه شهرداریهاي کشور، با کسب نظر هیأت مـدیره          - 2تبصره    
داریها و شـهر  اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شوراي اتحادیـه          

  .تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود



 از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مـستقیماً در خـدمت اتحادیـه               - 3تبصره    
شــهرداریهاي کــشور نباشــند و یــا خــدمتی معینــی بــراي آن انجــام ندهنــد و یــا   

دارند بـه هـیچ عنـوان     صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می         از
قانون از   قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي که پرداخت وجه طبق  وجهی

  .بیش از یک محل تجویز شده باشد
 به منظور ایجاد همکـاري بـین شـهرداریهاي کـشور و برقـراري         - 108 ماده   -ج  

آموزشـی   هاي المللی شهرداریها و تنظیم و اجراي برنامه       هاي بین   ارتباط با اتحادیه  
ها و پیـشنهادهاي      حل  شکالت مشترك شهرداریها و ارائه راه     و بررسی مسائل و م    

شـود و اساسـنامه آن        مـی   مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهاي کشور تشکیل       
  .رسد وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

قانون فـوق مـشتمل بـر یـک مـاده پـس از تـصویب مجلـس سـنا در جلـسه روز                        
و  شنبه بیست و نهم مهـر مـاه یـک هـزار      در جلسه روز سه  ،1354,4,25چهارشنبه  

  .سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید
   دکتر جواد سعید-نایب رییس مجلس شوراي ملی  

***  
  ماده به آن6اي از مواد قانون شهرداري و الحاق  قانون اصالح پاره 

  15/4/1355  مصوب
 11 و مواد 10 بند یک ماده 9 ماده 2 بند 8 ماده 2 بند 7  تبصره ماده-ماده واحده  

 و بند 22 و 21 و19 و 16 آن و مواد  3 و   2 و   1هاي     و تبصره  15 و متن ماده     14و  
 و 1334 قـانون شـهرداري مـصوب سـال     39 و تبـصره مـاده   30 و ماده   23 ماده   4

 15تبـصره بـه مـاده          به شرح زیر اصـالح و یـک        1345اصالحیه آن مصوب سال     
 بـه قـانون مـذکور الحـاق     119 و 118 و   117 و   116 و   115 و   114اضافه و مـواد     

  :گردد می



  :گردد  به شرح زیر اصالح می7تبصره ماده  
 جمعیتی کـه مـالك تعیـین عـده نماینـدگان هـر حـوزه اسـت آخـرین                    -تبصره    

سرشــماري عمــومی کــشور اســت کــه نتیجــه آن قبــل از صــدور دســتور شــروع 
  .ر رسماً اعالم شده باشدانجمن شه انتخابات

  :گردد  به شرح زیر اصالح می8 ماده 2بند  
  ." داشتن هیجده سال تمام سن- 2بند  "

  :شود  به شرح زیر اصالح می9 ماده 2بند  
  ." سال تمام سن25 داشتن - 2بند  "

  :گردد  به شرح زیر اصالح می10 ماده 1بند  
 و نماینـدگان مجلـسین در تمـام       وزیران و معاونان آنـان     - نخست وزیر    - 1بند    "

بخشداران و    کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و          
هـاي دولتـی و مؤسـسات وابـسته بـه       هـا و شـرکت   کلیه رؤساي ادارات و سازمان 

خورشید سرخ رییس اتاق  دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و      
 - ریـیس شـوراي داوري   - ریـیس اتـاق اصـناف      - بازرگانی و صـنایع و معـادن      

مقـام و     اي و قائم    پرورش منطقه    رییس شوراي آموزش و    -رییس انجمن بهداري    
معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریـت و کـار خـود بـه اسـتثناي اسـتادان و                  

مؤسـسات آمـوزش عـالی تـدریس        دانشیاران و استادیاران و سایر افرادي کـه در        
 بر آنکه داراي شغل دولتی دیگري نباشند و همچنـین کارکنـان   کنند مشروط   می

  .منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند آموزشی وزارت آموزش و پرورش که
  :گردد  به شرح زیر اصالح می- 11ماده  
 از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی بـه شـرح زیـر داشـته          - 11ماده    

  :باشند



 - همـسر  - خواهرزاده - برادرزاده - خواهر   - برادر   -نوه   - فرزند   - مادر   -پدر    
اسـت     فقـط آن کـسی کـه رأي او بیـشتر           - فرزند همـسر     -خواهر و برادر همسر     

تواند عضویت یک انجمن را دارا باشـد و در صـورت تـساوي آراء یکـی از                    می
و صـدور     آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات             

تبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بالفاصله در اع
شـود    یک نفر ابقاء می     دهد به حکم قرعه     اولین باري که انجمن تشکیل جلسه می      

انـد از شـخص یـا اشخاصـی کـه        و به جاي شخص یا اشخاصی کـه خـارج شـده           
  .رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد

  :شود اصالح و تبصره آن حذف می به شرح زیر 14ماده  
 فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سـه روز پـس از وصـول             - 14ماده    

شـرایط     و 15دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده           
شوندگان و مدت اعالم داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی              انتخاب

  .رسانند مانداري میبه اطالع عموم اهالی یا مرکز فر
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تـاریخ            

  .انتشار آگهی شخصاً به فرمانداري یا بخشداري تسلیم نمایند
  :گردد  به شرح زیر اصالح می- 15ماده  
 به منظور احراز شـرایط قـانونی   14 پس از انتشار آگهی مزبور در ماده  - 15ماده    
بـه   ر مورد داوطلبان عضویت در انجمـن حـداقل دو مـاه قبـل از روز اخـذ رأي                د

دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداري یا بخشداري کمیسیونی به ریاسـت      
ریـیس   فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرسـتان در شهرسـتان و        
ره ثبـت  دادگاه بخش در بخـش و ریـیس اداره آمـوزش و پـرورش و ریـیس ادا        

در . گردد می  احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل           
بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عـضویت کمیـسیون             



جانـشین آنـان    در غیاب هر یـک از افـراد مـذکور در بـاال از       . را دارا خواهند بود   
داد اعـضاي کمیـسیون بـا     در صورتی که تکمیل تعـ     . دعوت به عمل خواهد آمد    

یـا آموزگـاران یـا     تواند از دبیران   افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می       
هاي انصاف یا رؤسـاي      سردفتران و یا رؤساي شوراهاي داوري و یا رؤساي خانه         
داوطلبـان  . دعوت نمایـد    انجمن ده براي تشکیل و تکمیل عده اعضاي کمیسیون        

توانند عضو کمیسیون مذکور باشـند و هرگـاه اعـضاء            ها نمی   عضویت در انجمن  
گردند مستعفی تلقی شده و طبق        این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر      

  کمیسی. مقررات این ماده به جاي آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد
شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در  ون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد

کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیـت       اعالن می  محل
چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهـاي انتخابـاتی    هر حوزه انتخابیه حداکثر تا 

توانند فقط به افراد اعالم شده رأي  دهندگان می از طرف حزب اعالم شود و رأي
  .دهند

 واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی   بعد از انتشار اعالم اسامی داوطلبان       
شرایط رأي   نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههاي مختلف که داراي24

 نفر مذکور براي تـشکیل  24نماید و فرماندار یا بخشدار از        دهنده باشند اقدام می   
  .خواهد نمود انجمن نظارت در محل بخشداري یا فرمانداري دعوت

ر همان جلسه با رأي مخفی و اکثریت نسبی از بـین خـود هفـت        شدگان د   دعوت  
انتخـاب    البـدل   نفر را به عنوان عضو اصلی و هفـت نفـر را بـه عنـوان عـضو علـی                   

شـدگان    براي تشکیل جلـسه مـذکور حـضور حـداقل دو سـوم دعـوت              . کنند  می
انجمـن شـهر در    در بخشهایی که چند انتخابات براي تشکیل چند    . ضروري است 

د نماینـده بخـشدار در تـشکیل انجمـن وظـایف بخـشدار را بـه عهـده          جریان باش 
  .خواهد داشت



  :شود  به شرح زیر اصالح می- 15 ماده - 1تبصره  
 در بخشهایی که انتخابات براي تشکیل چند انجمـن شـهر در جریـان               - 1تبصره    

معتمـدان و    نفر24است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین         
 و سایر وظایف مربـوط توسـط کمیـسیون       30سیدگی به شکایات موضوع ماده      ر

  .مذکور در این ماده انجام خواهد شد
  .شود  به شرح زیر اصالح می15 ماده- 2تبصره  

 انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظـارت فرمانـدار و بخـشدار محـل               - 2تبصره    "
  .مسئول صحت انتخابات خواهند بود

  :شود  به شرح زیر اصالح می15 ماده - 3تبصره  
 هرگاه قبل از تشکیل انجمـن نظـارت یـک یـا چنـد نفـر از داوطلبـان        - 3تبصره   

ــراي اطــالع     ــا بخــشدار ب ــدار ی نماینــدگی اســتعفا دهنــد مراتــب از طــرف فرمان
شود و داوطلب مستعفی حـق اسـترداد اسـتعفاي خـود را               دهندگان اعالم می    رأي
  .ندارد

  :گردد  الحاق می15 به ماده 4ره اي به عنوان تبص تبصره 
 وزارت کشور مکلف است نـسبت بـه تـشکیل انجمـن شـهر در کلیـه       - 4تبصره   

  .نقاطی که شهرداري تأسیس شده یا بشود اقدام نماید
  .شود  به شرح زیر اصالح می- 16ماده  
 از داوطلبـان عـضویت در انجمـن شـهر نبایـد بـراي عـضویت انجمـن            - 16ماده    

داوطلـب   خذ رأي و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولـی هـر     نظارت و شعب ا   
اي به انجمن نظارت و شـعب   تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده      می

  .اخذ رأي معرفی کند
  :گردد  به شرح زیر اصالح می- 19ماده  



 بـه منظـور اخـذ رأي و اسـتخراج آراء انجمنهـاي نظـارت مکلفنـد بـا                    - 19ماده    
 بـه تعـداد الزم شـعب اخـذ رأي مرکـب از      15سیون موضـوع مـاده    تصویب کمی 

  .نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند پنج
  .کننده باشند اعضاي شعبه باید واجد شرایط انتخاب 
االمکان با توجه به جمعیت و امکانات ارتبـاطی محـل          محل شعب اخذ رأي حتی      

  .شود تعیین می
  :شود  به شرح زیر اصالح می21ماده  
 انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحالل اسـت مگـر آنکـه اسـباب                 - 21ماده   

قـانون   تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خالف وظائفی که طبق این    
به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در این صورت اگر موجبـات تعطیـل و        

نظـارت بـا موافقـت      انجمنتعویق و اخالل از طرف شعبه باشد بنا به نظر اکثریت            
شـود و اگـر از طـرف انجمـن نظـارت       فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل مـی    

با ذکر  ) اکثریت آراء    با  (باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفري          
نمایـد و ضـمناً    البدل را بـراي ادامـه امـر انتخابـات دعـوت مـی        دالئل اعضاء علی  

اي بـراي تعقیـب    صورتجلـسه   و تعویـق و اخـالل را ضـمن      مراتب و دالئل تعطیل   
در . دارد متخلفین از طریق وزارت کشور به شوراي دائمـی انتخابـات اعـالم مـی              

نشود از طرف فرماندار یا بخشدار  اي حاصل  صورتی که از این اقدامات نیز نتیجه      
درخواست انحالل انجمن نظارت با نفر کمیـسیون پـنج نظـري از طریـق وزارت                

 این قانون براي اتخاذ تـصمیم  114ماده  ور به شوراي دائمی انتخابات موضوع کش
  ".فوري احاله خواهد شد

  :گردد  به شرح زیر اصالح می- 22ماده  
 هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفـر از اعـضاء انجمـن در                 - 22ماده    

بـاقی     که اکثریـت   آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی           



شـود کـه حـضور     است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطـار مـی   
خـود بـاقی    یابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطـار در اسـتنکاف و تعلـل     

البـدل را بـه حکـم قرعـه           باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی          
انجمـن نظـارت از       گر اکثریت اعـضاء   نمایند و ا    براي عضویت انجمن دعوت می    

حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از خـتم انتخابـات از دادن اعتبارنامـه       
تحقیـق و در رفـع      خودداري کننـد فرمانـدار یـا بخـشدار علـل و موجبـات آن را               

نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و  محظور اهتمام می
البـدل همچنـان    اصـلی و علـی    انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از   اکثریت اعضاء 

استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتوانـد بـه وظـائف     
 در تجدیـد اعـضاء انجمـن        15قانونی خود عمـل کنـد کمیـسیون مقـرر در مـاده            

 اشخاصـی  دهـد   نماید و انتخابات را خاتمـه مـی         نظارت به تعداد کسري اقدام می     
 87را فراهم کرده باشند طبـق مـاده     که موجبات تعطیل و تعویق و انحالل انجمن       
  ".این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت

  :گردد  به شرح زیر اصالح می23 ماده 4بند  
از طرف حزب اعالم شده ) 15( اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده  - 4بند    "

  "است
  :گردد اصالح می به شرح زیر 30ماده  
 ضمن انتشار اسامی دارندگان رأي انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات - 30ماده  

کنــد و اگــر از    را کــه بایــد از فــرداي همــان روز شــروع شــود تعیــین مــی       
شوندگان کـسی از جریـان انتخابـات شـکایت داشـته             کنندگان یا انتخاب    انتخاب

اند و انجمـن نظـارت بعـد        رسـ   باشد ظرف یک هفته به اطالع انجمن نظارت مـی         
پـذیرد و منتهـی ظـرف یـک هفتـه بـه شـکایات          انقضاء یک هفته شکایتی نمی      از

کند در صـورتی کـه شـکایت        واصله با حضور کمیسیون پنج نفري رسیدگی می       



 و 9نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب داراي شرایط مقرر در مـاده              به
براي  کند و اعتبارنامه را  مجلس ذکر می این قانون نیست مراتب را در صورت10

نماید و هرگاه تشخیص دهد       باشد صادر می    نفر بعدي که داراي رأي بیشتري می      
تنظـیم   که در انتخابات اعمـالی بـر خـالف قـانون صـورت گرفتـه موضـوع را بـا                  

صورتمجلس براي اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شوراي موضوع ماده             
  ".کند نماید و طبق نظر شورا عمل می  می این قانون احاله114

  :گردد  الحاق می39تبصره زیر به ماده  
 سـاعت  24 روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمـن حـداقل       -تبصره    

  ".شود قبل در تابلو کنار در ورودي شهرداري آگهی می
  گردد  به قانون شهرداري الحاق می114اي به عنوان ماده  ماده 
 به منظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی به          - 114ماده    

. انجمنهـا   اختالف نظر در چگونگی اجراي قوانین و مقررات مربوط به انتخابـات           
شوراي دائمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افـراد زیـر تـشکیل                

  .گردد می
  . معاون وزارت کشور- 1
  .گستري رییس کانون وکال داد- 2
  . مدیر کل قضایی وزارت دادگستري- 3
 دو نفر اعضاء انتخـابی از هیـأت اجرایـی و دو نفـر اعـضاء انتخـابی از دفتـر                       - 4

  .سیاسی حزب
  . دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور- 5
 بـه عهـده      مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیـز             - 6

  .خواهد داشت
  .گردد  با چهار تبصره به قانون شهرداري الحاق می115اي به عنوان ماده  ماده 



 شوراي دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر - 115ماده  
  .است االجراء رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و الزم

  . انحالل انجمن نظارت- 1
  . ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها- 2
  . رسیدگی به شکایات از انجمنهاي نظارت در جریان انتخابات- 3
 رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختالف بین انجمنهاي نظارت و فرمانـدار یـا      - 4

  .بخشدار در مورد انحالل شعب اخذ رأي
 مربـوط بـه انتخابـات کـه از          رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مـسائل         - 5

  .شود طرف رییس شورا مطرح می
 هرگاه شورا ضـمن رسـیدگیهاي خـود بـه تخلـف اعـضاء انجمنهـاي                 - 1تبصره    

  .نمود نظارت بر خورد نماید مراتب را براي تعقیب به مراجع صالح اعالم خواهد
دسـتور جلـسه   . شـود   جلسات شورا به دعوت رییس شورا تشکیل مـی      - 2تبصره    

الاقـل   بـراي تـشکیل شـورا حـضور    . گـردد  ء از طرف رییس شورا تعیین می اعضا
  .هفت نفر از اعضاء الزم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود

توانـد از نظـر مـشورتی افـراد            در مواردي که شورا ضروري بداند می       - 3تبصره    
  .مجرب و بصیر استفاده نماید

حقیق نسبت به مواردي که الزم بدانـد بـه     تواند رسیدگی و ت      شورا می  - 4تبصره    
کـل و   کمیسیونی در مراکز استان و فرمانداري کل مرکب از استاندار یا فرماندار     

 ریـیس  -رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حـسب مـورد            
  .شوراي حزب در استان واگذار نماید

ه اقدام و نتیجه رسیدگیها کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شد     
  .و تحقیقات را به شورا اعالم نماید

  :گردد  با دو تبصره به قانون شهرداري الحاق می116اي به عنوان  ماده 



 به منظور ایجاد هماهنگی در اجراي انتخابات انجمن شهر و شـوراي             - 116ماده    
اسـتثناي    اي انتخابات شوراي مذکور در کلیه مـوارد بـه           آموزش و پرورش منطقه   

 ایــن قــانون تــابع مقــررات مربــوط بــه 10 و مــاده 5 و 4 و بنــدهاي 9 مــاده 4بنــد 
  .انتخابات انجمن شهر خواهد بود

شـوند   اي تشکیل می  اعضاي انتخابی شوراي آموزش و پرورش منطقه- 1تبصره   
نامـه   آیـین   مـاده یـک    11از منتخبین شهرهاي مرکز شورا به تعـداد مقـرر در بنـد              

اي کـه بـه رأي     قانون تشکیل شـوراي آمـوزش و پـرورش منطقـه         2ه  اجرایی ماد 
  .مربوط مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش

تواننـد در انجمـن    شوند نمـی  نامه مذکور انتخاب می      آیین 11افرادي که طبق بند       
  .شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند

اي انجمن شهرستان در بخش بیش از یک نفر باشد      هرگاه تعداد اعض   - 2تبصره    
شهرسـتان از بـین      و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن           

اي مربـوط     آنان یک نفر را براي عضویت در شوراي آموزش و پـرورش منطقـه             
 12شهرسـتان طبـق بنـد     در مراکز شهرستانها که رییس انجمن    . معین خواهد نمود  

فوق در شورا عضویت دارد تعیـین نماینـده دیگـر از انجمـن شهرسـتان           نامه    آیین
  .ضرورت نخواهد داشت

  :گردد  به قانون شهرداري الحاق می117اي به عنوان ماده  ماده 
تواند به منظور تأمین کمبود نیـروي انـسانی مـورد              وزارت کشور می   - 117ماده    

و   دولتـی و غیـر دولتـی     لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجـرب و بـصیر           
  .بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید

  :گردد  به قانون شهرداري الحاق می118اي به عنوان ماده  ماده 



 در هر زمان که وزارت کشور آمادگی الزم را براي استفاده از کـار               - 118ماده    
انتخابـات    یه داشته باشد چگونگی اجـراي     هاي کامپیوتر در هر حوزه انتخاب       ماشین

  .آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت کشور خواهد بود
  :گردد  به قانون شهرداري الحاق می119اي به عنوان ماده  ماده 
 116 و مـاده  15 الحـاقی مـاده   4 اصـالحی و     1هاي     به استثناي تبصره   - 119ماده    

انجمنهـاي   حیه شـامل انتخابـات  هاي آن بقیه مقـررات ایـن اصـال         الحاقی و تبصره  
  .شهرستان نیز خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه                 
سـی و پـنج    شنبه پانزدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و         ، در جلسه روز سه    2535,4,7

  .شاهنشاهی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید
  داهللا ریاضی عب-رییس مجلس شوراي ملی  

  
***   

 مصوب قانون شهرداري 100 تبصره به ماده 6قانون الحاق 
8/6/1356  

 به ماده 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3هاي   هاي ذیل به عنوان تبصره       تبصره -ماده واحده     
فقـط در محـدوده    5 و4 و 3هاي  مفاد تبصره. شود  قانون شهرداري الحاق می    100

جراي آنها در سایر شهرها موکول به پیشنهاد گردد و ا شهرداري پایتخت اجرا می
  .وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است

ــصره   ــی      - 3تب ــات اجرائ ــه عملی ــسبت ب ــد ن ــاختمانها مکلفن ــاظر س ــان ن  مهندس
گردد از لحـاظ انطبـاق سـاختمان          هایی که به مسئولیت آنها احداث می        ساختمان

نـی ضـمیمه آن مـستمراً       هـا و محاسـبات ف       مشخصات مندرج در پروانـه و نقـشه         با
فنی  ها و محاسبات نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه



هر گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را   . را گواهی نمایند  
کمیسیون مندرج در  به موقع به شهرداري اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در   

قانون شهرداري و صدور رأي بر تخریب سـاختمان گـردد        100تبصره یک ماده    
سـاختمانی مـنعکس نمایـد،       شهرداري مکلف است مراتب را به نظـام معمـاري و          

شوراي انتظامی نظام مذکور موظـف اسـت مهنـدس نـاظر را در صـورت ثبـوت              
حـسب مـورد بـا توجـه بـه اهمیـت             تقصیر برابر قانون نظام معمـاري و سـاختمانی        

ا سه سال محرومیت از کار و در صورتی کـه مجـدداً مرتکـب           ماه ت  6موضوع به   
 گـردد،  100به وسیله کمیسیون ماده  تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب     

به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتـب محکومیـت از طـرف شـوراي               
پروانـه اشـتغال درج و در یکـی از جرایـد      انتظامی نظام معمـاري و سـاختمانی در   

  .گردد نتشار اعالم میکثیراال
مأموران شهرداري نیز مکلفند در مـورد سـاختمانها نظـارت نماینـد و هـر گـاه از          

ــورد صــدور       ــا در م ــد و ی ــوگیري نکنن ــع جل ــه موق ــه ب ــف در پروان ــوارد تخل م
انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات قـانونی بـه               گواهی

ی کـه عمـل ارتکـابی مهندسـان نـاظر           شود و در صورت     تخلف آنان رسیدگی می   
مأموران شهرداري واجد جنبه جزایی هم باشد از ایـن جهـت نیـز قابـل تعقیـب                   و

  .خواهند بود
در مواردي که شهرداري مکلـف بـه جلـوگیري از عملیـات سـاختمانی اسـت و                  

در  تواند با استفاده از مأموران اجراییـات خـود و   دستور شهرداري اجراء نشود می 
 مأموران انتظامی بـراي متوقـف سـاختن عملیـات سـاختمانی اقـدام            صورت لزوم 

  .نماید
 شهرداري مکلف است از تاریخ دریافت تقاضاي کتبی دائر به صدور  - 4تبصره    

مـورد    حداکثر ظـرف یـک مـاه گـواهی    5 و 3هاي    هاي مندرج در تبصره     گواهی



 مراتب را   و در صورت مشاهده تخلف    . تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید       
  .ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعالم کند

 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و - 5تبصره  
ناتمـام   رهنی در مورد ساختمانها گـواهی پایـان سـاختمان در مـورد سـاختمانهاي           
 صـادر   گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را کـه توسـط شـهرداري              

  .شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند
در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صـادر شـده باشـد            

این کـه   در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به   
رداري  قانون شـه 100ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده         

در سـند بالمـانع    باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق           
  .است

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جـامع شـهر ایجـاد شـده و                   
مذکور  فاقد پروانه باشند گواهی شهرداري مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ 

طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این ایجاد شده و یا احراز موضوع از   
 قـانون   100که ممکـن اسـت مـورد معاملـه مـشمول مقـررات تبـصره یـک مـاده                  

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

ــصره   ــانون     - 6تب ــن ق ــدیم الیحــه ای ــاریخ تق ــا ت ــاختمانهایی کــه ت ــورد س  در م
ــه     ) 2535,11,24( ــی ب ــراي ســکونت صــادر شــده ول ــا ب ــاختمانی آنه ــه س پروان

تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مـسکونی              علت
شهرداري  اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون

نتهی به اتخـاذ   احاله شده ولی م100اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده    
 احاله 100کمیسیون ماده  تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به    



نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلـف بـه دیگـري منتقـل شـده باشـد         
شهر به میزانـی کـه در تـاریخ           شهرداري با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن      

در صورتی که ساختمان مورد تخلـف       تقدیم الیحه این قانون مقرر بوده است و         
باشـد بـه جـزء در مـورد تبـدیل       به دیگري منتقل نشده و در ملکیت مالـک بـاقی         

پارکینگ به محـل مـسکونی مـشروط بـر ایـن کـه احـداث پارکینـگ در نقـشه                     
ساختمان لطمه وارد نـسازد   بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل    پیش

گ مذکور براي هر متر مربع مورد تخلف گـواهی  با دریافت دو برابر حق پارکین     
  .خودداري خواهد کرد پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف

الیـه    در صورتی کـه سـاختمانهاي مـذکور بـه دیگـري منتقـل شـده باشـد منتقـل                     
ــی ــوده از         م ــت نم ــهرداري پرداخ ــه ش ــت ب ــن باب ــه از ای ــوهی را ک ــد وج توان

  .مطالبه کند متخلف
ختمانهایی که پروانه سـاختمان آنهـا قبـل از تـاریخ تـصویب نقـشه         سا - 7تبصره    

معاف   قانون شهرداري100جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده 
  .باشد می

 قانون شـهرداري هـر گـاه       100 در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده         - 8تبصره    
به  ف مدت ده روز نسبتمقام او از تاریخ ابالغ رأي ظر شهرداري یا مالک یا قائم

آن رأي اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتـراض کمیـسیون دیگـر مـاده           
ــه در صــدور رأي     100 ــند ک ــرادي باش ــر از اف ــضاء آن غی ــه اع ــود ک ــد ب  خواه
  .رأي این کمیسیون قطعی است. اند شرکت داشته قبلی

شـنبه  قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلـس سـنا در جلـسه روز           
و پانصد و  شنبه هشتم شهریور ماه دو هزار العاده روز سه ، در جلسه فوق2536,6,5

  .سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید
   عبداهللا ریاضی-رییس مجلس شوراي ملی  



  
***  

 قانون 99 به ماده 3 تبصره به عنوان بند 3قانون الحاق یک بند و  
  1/12/1372   مصوبشهرداریها

 قـانون شـهرداریها   99 به ماده 3 تبصره آن به عنوان بند 3 بند زیر و     -ماده واحده     
  :گردد الحاق می

 سیاسـی و اجتمـاعی تهـران و شهرسـتانهاي         - به منظور حفظ بافت فرهنگـی        - 3
اسـت   کرج، ورامین، شـهریار و بخـشهاي تـابع ري و شـمیرانات، دولـت مکلـف         

 حـریم شـهر تهـران، کـرج، ورامـین،       ماه نسبت به اصالح  3حداکثر ظرف مدت    
کـشوري و    شهریار و بخشهاي تابعه ري و شمیرانات بـر اسـاس قـانون تقـسیمات              

  .منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهاي مذکور اقدام نماید
 ایـن قـانون   2هاي حاصل از اجراي این بند از محل درآمد موضوع تبـصره       هزینه  

  .تأمین خواهد شد
شـوند در     ن قانون از حریم شهرداریهاي مذکور جـدا مـی         نقاطی که در اجراي ای      

ــد        ــرار گیرن ــري ق ــهر دیگ ــتحفاظی ش ــانونی و اس ــدوده ق ــه در مح ــورتی ک ص
و در غیـر    . متعلقه کماکان توسط شهرداري مربوط دریافت خواهـد شـد           عوارض

  .گردد این صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می
وجوه واریزي مـذکور در بودجـه سـاالنه کـل کـشور      % 80ساله الاقل معادل  همه  

  . این قانون منظور خواهد شد3براي فعالیتهاي عمرانی موضوع تبصره 
ــصره   ــران،      - 1تب ــتان ته ــهرهاي اس ــصوب ش ــریم م ــت از ح ــور حفاظ ــه منظ  ب

 قـانون نظـارت بـر      2شهرداریهاي مربوطه مکلفند از مقـررات تبـصره ذیـل مـاده             
  . استفاده نمایند1352,5,17شهر تهران مصوب  گسترش



 به منظور جلوگیري از ساخت و سازهاي غیر مجاز در خارج از حریم - 2تبصره  
نماینـدگان   مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از   

وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازي در استانداریها تـشکیل             
چنانچه طرح جامع به  ( با توجه به طرح جامعکمیسیون حسب مورد و   . خواهد شد 

نامه احداث بنا در خارج از محـدوده        آیین 4تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده       
صدور رأي قلع بنا یا جریمه معادل  نسبت به) 1355قانونی و حریم شهرها مصوب 

  .پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود
اجع ذیربط موظفند بـراي سـاختمانهایی کـه طبـق مقـررات ایـن قـانون و نظـر            مر  

ــورت      ــده در صـ ــت گردیـ ــین و پرداخـ ــه تعیـ ــا جریمـ ــراي آنهـ ــسیون بـ کمیـ
  .صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند درخواست

 شهرداریهاي سراسر کشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتـی حـداقل      - 3تبصره    
کـسب     عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شـهرها          هشتاد درصد از  

نمایند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذیـربط در جهـت عمـران و آبـادانی                  می
آمـوزش و     سـازي،   روستاها و شهرکهاي واقـع در حـریم خـصوصاً در جهـت راه             

  .پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزي هزینه نمایند
در جلـسه  )  تبـصره 3شامل الحـاق یـک بنـد و     ( بر ماده واحده قانون فوق مشتمل   

شـوراي   روز یک شنبه اول اسفند ماه یک هـزار و سیـصد و هفتـاد و دو مجلـس                  
  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است1372,12,11اسالمی تصویب و در تاریخ 

  اکبر ناطق نوري  علی-رئیس مجلس شوراي اسالمی  
***  

 تبصره به 3اده واحده قانون الحاق یک بند و  م3قانون تفسیر بند  
  10/7/1373 مصوبها   قانون شهرداري99 به ماده 3عنوان بند 



 مقصود از اصـالح حـریم شـهرها و محـدوده تقـسیمات کـشوري                -ماده واحده     
کـه آن   هاي تابعه مذکور در این قانون، عبارت از ایـن اسـت          ها و بخش    شهرستان

ها که برخالف رعایت تقسیمات کشوري داخل قسمت از حریم موجود این شهر
گـردد، بـه      هاي همجوار قـرار گرفتـه اسـت اصـالح           در محدوده قانونی شهرستان   

اي که از تداخل حریم موجود این شهرها در محـدوده تقـسیمات کـشوري       گونه
  .هاي همجوار جلوگیري به عمل آید شهرستان

ه دهم مهر ماه یک هـزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنب   
 بـه  1373,7,20سیصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تـاریخ            

  .تأیید شوراي نگهبان رسیده است
  اکبر ناطق نوري  علی-رئیس مجلس شوراي اسالمی  

***  
  
  
 


