قانون شهرداري مصوب  1334/4/11با اصالحات و الحاقات بعدي
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فصل اول ـ در تأسيس شهرداري
ماده  1ـ در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگردد.
تبصره  1ـ در هر نقطه كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولـو جمعيـت آن بـه پـنج هـزار
نفر بالغ نشود وزارت كشـور مي توانـد در آن محـل دسـتور تشـكيل انومـه و شـهرداري بدهـد و پنانزـه پـس از تشـكيل
شهرداري در نقاط مزبور ضمه عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمينمايد و با در نظـر گـرفته
وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شـهرداري درآمـد جديـدي نمي تـوان تهيـه نمـود وزارت كشـور موـاز اسـت
شهرداري ايه قبيل نقاط را منحل نمايد.
تبصره  2ـ در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري الزم باشد بـراي فصـل مزبـور و همزنـيه بـراي پنـد
محل كه به يكديگر نزديك و جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشند مي توان يك شهرداري تأسيس كرد.
ماده  2ـ حدود حوزه هر شهرداري به وسيله با تصويب انومه شهر2تعيـيه ميشـود و پـس از موافقـت شـوراي شهرسـتان و
تصويب وزارت كشور قابل اجراء است.
ماده  3ـ شهرداري داراي شخصيت حقوقي است.
فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
با تصويب قانون شوراهاي اسالمي مواد  4الي  32فصل دوم منتفي است.
فصل سوم ـ در تشكيل انجمن شهر

4

با تصويب قانون شوراهاي اسالمي مواد  33الي  41فصل سوم منتفي است.
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ماده  42ـ مادام كه انومه تشكيل نشده و يا عده اعضاء انومه به حد نصاب قانوني نرسـيده باشـدو وزارت كشـور جانشـيه
انومه شهر خواهد بود.
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ماده  43و  44ـ با تصويب قانون شوراهاي اسالمي منتفي است.
فصل چهارم ـ در وظايف انجمن
ماده  - 45وظايف انومه به قرار ذيل است:

 - 1نظارت در حس ه اداره و حفظ سرمايه و دارائي نقدي و جنسي و اموال منقـول و ييرمنقـول متعلـه بـه شـهر و همزنـيه
نظارت در حساب درآمـد و هزينـه آنهـا .راگـر انومـه تفتـيي دقيقـي را در مخـارا يـا اقـدام مهـز شـهرداري الزم بدانـد
كارشناس يا محاسبيه متخصصي را موقتـاً بـراي رسـيدگي بـه آن كـار اسـتخدام ميكنـد و حـه الزحمـه متناسـبي بـه آنهـا
پرداخت خواهد كرد).
 - 2تصويب بودجه ساليانه و اصالح بودجه و متمز بودجه و تفريـغ بودجـه شـهرداري و بنگاههـاي وابسـته بـه شـهرداري و
تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد ميشود.
 - 3تصويب معامالت و نظارت در آنها اعز از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيواره به نـام شـهر بـا در نظـر گـرفته
2

صرفه و صالح و با رعايت مقررات آئيه نامه مالي شهرداريهاو پيي بيني شده در ايه قانون.

تبصره ـ به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداريو انومه شهر مي تواند اختيـار تصـويب و انوـام معـامالت را تـا ميـزان
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معيني با رعايت آئيه نامه معامالت شهرداري به شهردار واگذار كند.

 - 4مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوط به شهرداري و و نظارت در حسه جريان امر.
 - 5رفع اختالفا ت صنفي در صورت مراجعه از طرف شـهرداري يـا اصـناف جـز در مـواردي كـه موضـوح جنبـه حقـوقي
نداشته باشد.
 - 6مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارسـتانها و پرورشـگاهها و سـاير
مؤسساتي كه از طرف شهرداري اداره ميشود.

2

 - 7اظهارنظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي مربوط براي داير كردن نمايشـگاههاي كشـاورزي و
هنري و بازرگاني و ييره.
 - 8تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همزنيه تغيير نوح و ميزان آن.
تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواا صادرات يا نشـو و نمـاي صـنايع داخلـي
داشته باشد تشخيص اينگونه عوارض با وزارت كشور است.
 - 9تصويب آئيه نامههاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.
 - 10مراقبت براي ايواد رختشوي خانههاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانـه و تهيـه وسـائل حمـل امـوات
مطابه اصول بهداشت.
 - 11نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همزنيه تدويه مقررات مخصـو

بـراي حسـه ترتيـب و نظافـت و

بهداشت ايه قبيل مؤسسات بر طبه پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلـوگيري از مخـاطرات حريـه و امثـال
آن.
 - 12وضع مقررات و نظارت در حفر مورا براي فاضالب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.
 - 13بررسي و موافقت با تهيـه وسـائل اتوبوسـراني و بـرق و سـاير نيازمنـديهاي عمرانـي از طريـه تأسـيس شـركتها و
مؤسسات با رعايت قوانيه كشور.
 - 14بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خواربار و اقدام در تأميه و توزيع مـواد يـذائي
در مواقع الزم مخصوصاً به هنگام قحطي و پـيي بينـي و جلـوگيري از كميـابي خواربـار و تهيـه ميـدانهاي عمـومي بـراي
خريد و فروش خواربار و همزنيه نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياسهـا و ملـزم سـاخته اصـناف بـه الصـاق برگـه
قيمت بر روي اجناس.
 - 15تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر.
 - 16تصويب مقررات براي تنظيز آبهاي شهر و اجـاره و اسـتيوار آبهـائي كـه بـراي مصـرف شـهر ضـروري اسـت و
جلوگيري از تواوز به قنوات شهري.
 - 17موافقت با ايواد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبه مقررات قانون توسعه معابر.
3

 - 18تصويب مقررات الزم براي اراضي ييرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسايي عمومي و عمران و زيبائي شهر.
 - 19تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيه نسبت به مبلغ و مدت و ميـزان بهـره و ترتيـب اسـتهال

و

مصرف وام.
ماده  46ـ انومه شهر يا هر يك از اعضاء آن حه ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخلـه كننـد يـا بـه كارمنـدان
شهرداري مستقيماً دستور بدهند .هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انومه شهر يا اعضاء آن بـه وسـيله شـهردار
اقدام خواهند كرد.
ماده  47ـ شهردار مكلف است مصوبات انومه را در موضوعات مهمه و آنزـه جنبـه عمـومي دارد بالفاصـله در تهـران بـه
وزارت كشور و در مراكز استان به اسـتاندار و در مراكـز شهرسـتان بـه فرمانـدار و در بخيهـا بـه بخشـدار اطـالح دهـد و
همزنيه آنزه از مصوبات را كه جن به عمومي دارد به دنبال وسائل ممكنه براي اطالح عموم آگهي نمايد.
ماده 48

پنانزه استاندار يا فرماندار يا بخشـدار نسـبت بـه مصـوبات انومـه كـه جنبـه سياسـي يـا اقتصـاد عمـومي دارد

اعتراض داشته باشدو مي تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطالح نظر خود را به انومه اظهار و تقاضاي توديـدنظر نمايـد و
در صورتي كه انومه در رأي خود باقي بماند معترض مي تواند به انومه ايالتي يا واليتي و در صـورت نبـودن انومههـاي
مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختالف را بخواهد انومه ايـالتي يـا واليتـي يـا وزارت كشـور منتهـا در ظـرف
پانزده روز نظر خود را اعالم مينمايد .و ايه نظر قطعي و الزماالجرا است .اجراي مصوبات انوه كه مـورد اعتـراض واقـع
شده تا صدور رأي متوقف ميماند.
ماده  - 49در صورتي كه تصميز انومه با قوانيه موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارا از حدود وظـايف انومـه باشـد و يـا
آنكه بعضي از اعضاء انومه شخصاً ي ا به نمايندگي در آن تصميز ذينفـع بـوده و در رأي شـركت كـرده باشـند و يـا آنكـه
انومه در ييرموعد و يا در ييرمحل رسمي تشـكيل شـده باشـد در تهـران وزارت كشـور در خـارا از مركـز فرمانـدار يـا
بخشدار مراتب را با ذكر علل به انومه تذكر خواهد داد كه در تصميز متخذه توديدنظر شـود پنانزـه در نتيوـه رسـيدگي
رفع اعتراض نشد بر طبه ماده  48ايه قانون عمل خواهد شد.
تبصره  :اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انومه رسيده در صورتي كه بر طبه ماده  48مورد اعتراض واقـع نشـده
باشد پس از انقضاء يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعالم با وسائل ممكنه ديگر قابل اجرا است.
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فصل پنجم در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
الف شهردار:
ماده  - 50انومه شهر م كلف است پس از رسميت يافته بالفاصله و قبل از شروح به كـارو يـك نفـر را كـه در انومـه شـهر
عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد طبه تبصره  1ايه ماده تعييه شده براي مدت دو سال با رأي مخفي بـه اكثريـت تـام
از دو ثلث اعضاء انومه شهر به رسميت شهردار انتخاب و به فرماندار اعالم كند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انومه شهر اطالح ميدهد.
1

شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور و بالفاصله شروح به كار خواهد كرد .توديد انتخاب وي بالمانع است.

تبصره :1شرايط احراز سمت شهردار طبه آئيهنامهاي خواهد بـود كـه بنـا بـه پيشـنهاد وزارت كشـور بـه تصـويب هيـأت
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وزيران خواهد رسيد.

تبصره  :2دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه ميپذيرد:
 - 1استعفاء كتبي.
 - 2موقعي كه انومه شهر با رعايت مفاد ماده  53قانونو رأي به بركناري شهردار صادر نمايد.
 - 3در موارد تعليه طبه مقررات قانوني
 - 4در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار
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تبصره  3ـ در صورتي كه انومه شهر يك ماه پس از رسميت يافته موفه به انتخـاب شـهردار نشـود انومـه منحـل و طبـه
4

مفاد ايه قانون توديد انتخاب خواهد شد.

ماده  - 51هر گاه يكي ا ز كارمندان ادارات دولتي از طرف انومه براي تصدي شـهرداري انتخـاب شـود و خـود او راضـي
باشد اداره متبوح كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.
1

ماده  - 52حكز انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر خواهد شد.
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تبصره ـ در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در يياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.
ماده  - 53پنانزه يك يا پند نفر از اعضاء انومه شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشـته باشـند بايـد مطلـب را
كتباً به صورت استيضاح به اطالح رئيس انومه برسانند رئيس آن را در جلسه فوق العـاده انومـه قرائـت بـه شـهردار ابـالغ
خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوقالعاده انومه براي جواب استيضاح حضـور بـه هـز رسـاند فاصـله
طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوقالعاده كه از طرف رئيس انومه تعييه خواهد شد نبايـد از ده روز توـاوز نمايـد
انومه پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافه يا مخالف خواهد داد .در صورتي كه انومه به اكثريت تـام عـده
حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بالفاصله از شـغل خـود بركنـار و از طـرف انومـه فـوراً بـر طبـه
مقررات ايه قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بيه صدور رأي اعتماد و عزل شـهردار تـا انتخـاب شـهردار
جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاونو كارمند مقدم تحت نظر انومه عهدهدار و مسـوول اداره امـور شـهرداري
خواهد بود.
ب  -معاون شهرداري:
ماده  54سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حوز كار شهرداري از طـرف شـهرداري بـا اطـالح انومـه
2

شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
فصل ششز در وظايف شهرداري
ماده  55وظايف شهرداري به شرح ذيل است:

 - 1ايواد خيابانها و كوپهها و ميدانها و باغهاي عمومي و مواري آب و توسعه معابر در حدود قوانيه موضوعه.
 - 2تنظيف و نگهداري و تسطيح معاب و انهار عمومي آب هـا و فاضـالب و تنقيـه قنـوات مربـوط بـه شـهر و تـأميه آب و
روشنايي به وسائل ممكنه.
تبصره  - 1سد معبر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده ييرمواز آنها و ميدانها و پار ها و باغهاي عمومي بـراي كسـب
و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوح است و شهرداري مكلف اسـت از آن جلـوگيري و در رفـع موانـع موجـود و آزاد

6

نمودن معابر و اماكه مذكور فوق وسيله مأموريه خود رأساً اقدام كند .در مورد دكـههاي منصـوب قبـل از تصـويب ايـه
قانونو شهرداري مكلف است نسبت به برداشته آنها اقدام و پنانزه صاحبان ايه قبيل دكـهها ادعـاي خسـارتي داشـته باشـند
با نظر كميسيون مقرر در ماده  77نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب ايـه قـانون اقـدام
به نصب دكههائي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است رأسـاً و بـه وسـيله مـأموريه خـود در برداشـته ايـه قبيـل
دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخا

1

مزبور حه ادعاي هيزگونه خسارتي نخواهند داشت.

تبصره  - 2احداث تأسيس ات توليد و توزيع و تعيـيه نـرخ آن در شـهرها تـا مـوقعي كـه وزارت آب و بـرق نيـروي آن را
تأميه نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است.
تهيه آب مشروب شهرها و تأميه وسائل توزيع و وضع مقـررات مربـوط بـه آن و همزنـيه تعيـيه نـرخ آب در شـهرها بـه
استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند بـا تصـويب انومـه شـهر بـه عهـده شـهرداري
خواهد بود .ايه قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انومه شهر و تأييد وزارت كشور و تهيه آب مشـروب و توزيـع آن
2

به مؤسساتي كه طبه اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره  - 3مؤسسات خيريه كه تأميه آب شهرها را قبل از تصويب ايه قانون به عهده داشتهاند و عمليات آنها مـورد تأييـد
3

شهرداري محل و وزارت كشور باشدو مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.

تبصره  - 4شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي بـراي تخليـه زبالـه و نخالـه و فضـوالت سـاختماني و مـواد رسـوبي
فاضالبها و نظاير آنها تعييه و ضمه انتشار آگهي به اطالح عموم برساند.
محلهاي تخليه زباله بايد خارا از محدوده شهر تعييه شود و محل تأسيس كارخانوات تبـديل زبالـه بـه كـود بـه تشـخيص
شهرداري خواهد بود.
رانندگان وسايل نقليه اعز از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهـاي تعيـيه شـده از طـرف شـهرداري خـالي
نمايند.
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موازات متخلفيه طبه ماده  276قانون كيفري عمومي تعيـيه ميشـود .در صـورت تخلـف مراتـب هـر بـار در گواهينامـه
رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال مرتكب همان تخلـف شـود بـار سـوم بـه حـداكثر موـازات خالفـي محكـوم و
گواهينامه او براي يك سال ضبط ميشود و در همان مدت از رانندگي ممنوح خواهد بود.
1

به تخلفات مزبور در دادگاه بخي رسيدگي خواهد شد.

 - 3مراقبت و اه تمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انومه بـه ارزانـي و فراوانـي خواربـار
و مواد مورد احتياا عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
 - 4مراقبت در امور بهداشت ساكنيه شهر و تشريك مساعي با مؤسسات وزارت بهـداري در آبلـهكوبي و تلقـيح واكسـه و
ييره براي جلوگيري از امراض ساريه.
 - 5جلوگيري از گدائي و واداشته گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و ييره.
 - 6اجراي تبصره يك ماده  8قانون تبليغات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني ماننـد بنگـاه حمايـت
مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگـاه و بيمارسـتان و شـيرخوارگاه و تيمارسـتان و كتابخانـه و كـالسهـاي مبـارزه بـا
بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همزنيه كمك بـه ايـه قبيـل مؤسسـات و
مساعدت مالي به انومه تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انومههاي خانه و مدرسه و اردوي كار.
شهرداري در ايه قبيل موارد و همزنيه در مورد موزهها و خانههاي فرهنگي و زندان با تصـويب انومـه شـهر از اراضـي و
ابنيه متعله به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معيه به منظور ساختمان و استفاده بـه اختيـار مؤسسـات مربـوط
2

خواهد گذاشت.

تبصره  - 1تبصره ماده  5قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب  34/3/28بـه قـوت خـود
3

باقي است.

4

تبصره  - 2تبصره  59قانون بودجه سال  1339كل كشور به قوت خود باقي است.
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 - 7حفظ و اداره كردن دارائي منقول و ييرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بـر اشـخا

و دفـاح از دعـاوي اشـخا

عليـه

شهرداري.
 - 8برآورد و تن ظيز بودجه متمز بودجه و اصالح بودجه و تفريـغ بودجـه شـهرداري و تنظـيز پيشـنهاد برنامـه سـاختماني و
اجراي آن پس از تصويب انومه شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامـه سـاختماني بـه وسـيله فرمانـدار يـا بخشـدار بـه
وزارت كشور ارسال ميشود.
 - 9انوام معامالت شـهرداري اعـز از خريـد و فـروش امـوال منقـول و ييرمنقـول و مقاطعـه و اجـاره و اسـتيواره پـس از
1

تصويب انومه شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آئيهنامه مالي شهرداريها پييبيني شده در ايه قانون.
 - 10اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انومه.

اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينـه قابـل قبـول اعانـه دهنـدگان پذيرفتـه
ميشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانهاي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف ميباشد.
 - 11نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.
 - 12تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات.
 - 13ا يواد يسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
 - 14اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام براي حفظ شهر از خطر سـيل و حريـه همزنـيه رفـع خطـر از بناهـا وديوارهـاي شكسـته و
خطرنا

واقع در معـابر عمـومي و كوپـهها و امـاكه عمـومي و داالنهـاي عمـومي و خصوصـي و پركـردن و پوشـاندن

پاههاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشته هر نوح اشياء در بالكهها و ايوانهاي مشرف و مواور بـه معـابر عمـومي كـه
افتادن آنها موجـب خطـر بـراي عـابريه اسـت و جلـوگيري از ناودانهـا و دودكيهـاي سـاختمانها كـه باعـث زحمـت و
2

خسارت ساكنيه شهرها باشد.
تبصره

در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ييره و رفع مزاحمتهاي منـدرا در مـاده فـوقو شـهرداري پـس از

كسب نظر مأمور فني خود به مالكيه يا صاحبان ادوات منصـوب ابـالغ مهلـتدار متناسـبي صـادر مينمايـد و اگـر دسـتور

9

شهرداري در مهلت معيه به موقع اجرا گذاشته نشـود شـهرداري رأسـاً بـا مراقبـت مـأموريه خـود اقـدام بـه رفـع خطـر يـا
مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد.
مقررات فـوق شـامل كليـه امـاكه عمـومي ماننـد سـينماها گرمابـهها مهمانخانـهها دكـاكيه قهوهخانـهها كافـه
رستورانها

1

پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز ميباشد.

 - 15جلوگيري از شيوح امراض ساريه انساني و حيواني و اعـالم ايـه گونـه بيماريهـا بـه وزارت بهـداري و دامپزشـكي و
شهرداري هاي مواور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشته بيماران مبتال به امراض ساريه و معالوه و دفع حيواني كـه مبـتال بـه
امراض ساريه بوده و يا در شهر بالصاحب و مضر هستند.
 - 16ت هيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انومه شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشهوران.
 - 17پيشنهاد اصال ح نقشه شهر در صورت لزوم و تعييه قيمت عادله اراضي و ابنيه متعله به اشخا

كه مورد احتيـاا شـهر

باشد بر طبه قانون توسعه معابر و تأميه محل پرداخت آن و ايواد و توسعه معابر و خيابانهـا و ميـدانها و باغهـاي عمـومي
و تهيه اراضي مورد احتياا براي لوله كشـي و فاضـالب اعـز از داخـل يـا خـارا شـهر و همزنـيه تهيـه اراضـي الزم بـراي
ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبه قانون توسعه معابر.
 - 18تهيه و تعييه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و ييره.
 - 19تهيه و تدويه آئيه نامه بـراي فراوانـي و مريوبيـت و حسـه اداره فـروش گوشـت و نـان شـهر و اجـراي آن پـس از
تصويب انومه شهر.
 - 20جلوگيري از ايواد و تأسيس كليه اماكه كه به نحوي از انحاء موجـب بـروز مزاحمـت بـراي سـاكنيه يـا مخالفـت يـا
اصول بهداشت در شهرهاست .شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانهها كارگاهها گاراژهـاي عمـومي و تعميرگاههـا
و دكانها و همزنيه مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل پارپايان و مراكز دامداري و به طور كلـي تمـام مشـايل
و كسب هائي كه ايواد مزاحمت و سـر و صـدا كننـد يـا توليـد دود و يـا عفونـت و يـا تومـع حشـرات و جـانوران نمايـد
جلوگيري كند و در تخريب كورههاي آجر و آهكپزي و خزينه گرمابـههاي عمـومي كـه مخـالف بهداشـت اسـت اقـدام
نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكيهاي اماكه و كارخانهها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايوـاد ميكنـد
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از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب ايه قانون به وجـود آمـده باشـد
1

آنها را تعطيل كند و اگر الزم شد آنها را به خارا از شهر انتقال دهد.
تبصره

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارا از شهر مكلف است مراتب را ضمه دادن مهلت مناسـبي بـه

صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر صـاحب ملـك بـه نظـر شـهرداري معتـرض باشـد بايـد ظـرف ده روز اعتـراض خـود را بـه
كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انومه شهر انتخاب خواهند شد تسـليز كنـد رأي كميسـيون قطعـي و الزماالجـراء
است.
هر گاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتـراض نكـرده و يـا در مهلـت مقـرر
شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأموريه خود رأساً خواهد نمود.
 - 21احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمـومي و كشـتارگاه و ميـدانها و
باغ كودكان و ورزشگاه مطابه اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان خانههاي ارزان قيمت براي افـراد بـي
بضاعت ساكه شهر.
 - 22ت شريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار و ساختمانهاي عمومي و مساجد و ييره.
 - 23اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانهها و مراقبت در پـاكيزگي گرمابـهها و نگاهـداري اطفـال بيبضـاعت و
سر راهي.
2

 - 24صدور پروانه براي كليه ساختمانهائي كه در شهر ميشود .

تبصره  -شهرداري در شهرهايي كه نقشه جـامع شـهر تهيـه شـده مكلـف اسـت طبـه ضـوابط نقشـه مـذكور در پروانـههاي
ساختماني نوح استفاده از ساختمان را قيد كند .در صورتيكه بر خـالف منـدرجات پروانـه سـاختماني در منطقـه ييرتوـاري
محل كسب يا پيشه و يا توارت دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده  100ايه قانون مطـرح
مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعييه مهلت مناسب كـه نبايـد از دو مـاه توـاوز نمايـد در
مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا توارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميز ميكند.
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ايه تصميز وسيله مأموريه شهرداري اجراء ميشود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشـه و يـا
توارت استفاده كند به حبس جنحهاي از شي ماه تا دو سال و جزاي نقـدي از پـنج هـزار ريـال تـا ده هـزار ريـال محكـوم
خواهد شد و محل كسب نيز مودداً تعطيل ميشود.
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسـمي و ازدواا و طـالق و دفتـر روزنامـه و مولـه و دفتـر مهندسـي وسـيله
1

مالك از نظر ايه قانون استفاده تواري محسوب نميشود.

 - 25ساخته خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پيادهروهاي معابر و كوپههاي عمـومي و انهـار و جـدولهاي طـرفيه
2

از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل.

 - 26پيشنهاد برق راري يا الغاء عوارض شهر و همزنيه تغيير نـوح و ميـزان عـوارض اعـز از كاالهـاي وارداتـي و صـادراتي
كشور و محصوالت داخلي و ييره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطالح وزارت كشور.
تبصره  - 1به منظور تش ويه صادرات كشور نسبت بـه كاالهـاي صـادراتي بيشـتر از يـك درصـد قيمـت كـاال نبايـد وضـع
عوارض شود.
تبصره  - 2كاالهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل ميشـود از پرداخـت هـر گونـه عـوارض بـه شـهرداريها
عرض راه معاف ميباشد.
تبصره  - 3ماده  1قانون مصوبه بهمهماه  33راجع به تشويه صادرات و توليد از تاريخ تصويب ايه قـانون طبـه تبصـره 1
ايه بند تصحيح ميشود.
تبصره  - 4آئيهنامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن بـا موافقـت وزارتـيه كشـور و دادگسـتري
تنظيز و پس از ت صويب هيأت وزيران به موقع به اجراء گذاشته ميشود.
 - 27وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصـب لوحـه نـام آنهـا و شـمارهگذاري امـاكه و نصـب تـابلوي الصـاق
اعالنات و برداشته و محو كردن آگهيها از محل هاي ييرمواز و هرگونـه اقـداماتي كـه در حفـظ نظافـت و زيبـائي شـهر
1

مؤثر باشند.
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 - 28صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشهورانو كليه اصناف و پيشهوران مكلفند براي محل كسـب خـود از شـهرداري
2

محل پروانه كسب دريافت دارند.

تبصره  -شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه رأساً و به وسيله مأموريه خود اقدام نمايد.3
ماده  56ش هرداري خارا از حدود مصوب شهر حه تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تأسيسات شهرداري را ندارد.
ماده  57اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انومه رسـيده پـس از اعـالم بـراي كليـه سـاكنيه
شهر الزمالرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانيه و وظايف مربوط بـه انومـه شـهر راجـع بـه شـخص يـا اشـخا

يـا

مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتي كه آنها به تصميز متخذه تسـليز نباشـند ميتواننـد ابتـدا بـه انومـه
شهر و در ثاني به انومه واليتي و در صورت نبودن انومه واليتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انومه واليتـي يـا
وزارت كشور ابالغ ميشود و پنانزه قبل از انوام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشـد و پـس از رسـيدگي
محقه شود ضرورت نداشته و متضمه خسارتي باشد شـهرداري بايـد خسـارت ناشـيه از آن اقـدام را جبـران كنـد .پنانزـه
تصميز وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضيه اتخاذ شود متضرر ميتواند به دادگاههاي عمومي مراجعه نمايد.
فصل هفتز مقررات استخدامي و مالي
الف مقررات استخدامي:
ماده  - 58مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و مؤسسات وابسـته بـه آن بـر طبـه آئيهنامـهاي خواهـد بـود كـه
وزارت كشور به استناد تبصره  38قانون بودجه اصـالحي سـال  1343كـل كشـور تـدويه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران
4

ميرساند.

5

تبصره  -حذف شده است.

6

مواد  - 61- 60- 59حذف شده است.
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ماده  - 62به منظور راهنمايي و ايواد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همزنـيه نظـارت در
حسه اجراي وظايفي كه طبه ايه قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشـور پـيي
بيني و تأسيس ميشود.
ايه سازمان موظف است تشكيالت خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسيه و كارشناسان تحصـيل كـرده در رشـتههاي
مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدر

علمي و تخصصي باشـند در اختيـار داشـته باشـد تـا بـه منظـور بازرسـي

شهرداريها و تهيه برنامه هاي مهز اصـالحات شـهري و سـاختماني شـهرها و بهبـود و مـديريت سـازمان شـهرداريها مـورد
1

استفاده قرار گيرد.

تبصره  - 1سازمان مذكور در ايه ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فنـي و اداري شـهرداريهاي كشـور در مركـز
2

هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسيه و كارشناسان مورد احتياا تشكيل دهد.

تبصره  - 2وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دسـتگاههاي مهنـدس مشـاور
اعز از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حه الزحمه مناسبي معادل آنزـه كـه در برنامـههاي عمرانـي دولـت بـه ايـه قبيـل
3

افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت ميشودو بپردازد.
4

ماده  63و  64و تبصره  -حذف شده است.
ب ـ مقررات مالي:

ماده  - 65هر شهرداري داراي بودجهاي است كه پس از تصويب انومه شهر قابل اجرا ميباشد.
ماده  - 66سال مالي شهرداري يك سال تمام شمسي اسـت كـه از اول فـرورديه مـاه شـروح و در آخـر اسـفند مـاه خاتمـه
مييابد.
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ماده  - 67شهرداري مكل ف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انومه پيشنهاد نمايد و انومـه نيـز بايـد
قبل از اسفندماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همزنيه شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تـا آخـر
ارديبهشت ماه سال بعد به انومه تسليز و انومه نيز بايد تا آخر خردادماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.
تبصره ـ شهرداري مكلف است نسخهاي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا  15روز بعد از تصويب بـه وسـيله فرمانـدار
به وزارت كشور ارسال دارد.
ماده  - 68بودجه و تخص يص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمـدهاي مسـتمر شـهرداري پرداخـت
خواهد شد:
 - 1ده درصد سهز بهداري
 - 2سه درصد سهز آموزش و پرورش
 - 3پ هار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريه كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.
 - 4سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي
 - 5يك و نيز در صد سهز كتابخانه عمومي موضوح قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه .1344
براي تأميه هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاح ييرنظاميو امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجـب قـانون
به عهده شهرداري ها محول است براساس تقسيماتي خواهد بود كـه بـا توجـه بـه احتياجـات و مقتضـيات محـل بـه پيشـنهاد
شهرداري و تصويب انومه شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايـد از پهـل درصـد بودجـه سـاالنه
1

كمتر باشد.

تبصره  - 1مصرف اعتباراتي كه به تصويب انومه شهر مي رسد بايد منحصراً در حوزه همان شهرداري و بـا نظـارت انومـه
2

شهر باشد.
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تبصره  - 2در شهرهائي كه مؤسسات خيريـه داراي تأسيسـات درمـاني ميباشـند انومـه بهـداري و در صـورت نبـودن آن
انومه شهر با موافقت بهداري ميتواند از محل هزينههاي درماني ده درصد سهز بهداري مـذكور در بنـد  1ايـه مـاده مبلـغ
1

متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد.

تبصره  - 3از تاريخ تصويب ايه قانون انومه شهرهائي كـه درآمـد شـهرداري هـر يـك از آنهـا از يـك ميليـون ريـال بـه
باالست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصـي وضـع كننـد و طبـه قـانون نظـارت در مصـرف سـهميه فرهنـگ از
2

درآمد شهرداريها مصوب خرداد  1334توسط كميسيون ناظر بر سهز فرهنگ به مصرف برسانند.
3

ماده  69و  - 70حذف شده است.

ماده  - 71شهرداري مكل ف است هر شي ماه يكبار منتهي تا پانزدهز ماه بعد صورت جـامعي از درآمـد و هزينـه شـهرداري
را كه به تصويب انومه شهر رسيده براي اطالح عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسـال نمايـد و همزنـيه
شهردار مكلف است هر  6ماه يكدفعه آمار كليه عمليات انوام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمـارات و سـاير امـور
اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطالح عموم منتشر نموده نسخهاي از آن را به وزارت كشور بفرستد.
4

ماده  - 72حذف شده است.

ماده  - 73كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همـان شـهر خواهـد رسـيد و در نقـاطي كـه بـه موجـب
تبصره  2ماده  1ايه قانون جمعاً يك شهرداري تشكيل ميشود تقسيز هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها ميباشد.
ماده  - 74شهرداري با تصويب انومه شهر آئيه نامه اجرائي وصول عوارض شـهرداري و آب بهـا و امثـال آن را تـدويه و
5

تنظيز مينمايد.

تبصره  -دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انوام معامله از شهرداري كتبـاً مفاصـا حسـاب نسـبت بـه عـوارض ملـك مـورد
معامله خواستار ش وند و شهرداري موظف است ظرف مـدت ده روز پـس از وصـول نامـه دفتـر خانـه اسـناد رسـمي مفاصـا
حساب را ارسال يا ميزان بدهي ملك را به دفترخانه اعالم دارد.
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مالك ملزم است عوارض تعييه شده از طرف شهرداري را براي امكان انوام معامله به بانـك پرداخـت نمايـد و اگـر مالـك
به تشخيص شه رداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعييه شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعـه خواهـد گذاشـت
و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انوام خواهد شد.
صندوف ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملـك مـورد معاملـه را بالفاصـله بعـد
از تو ديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعالم شهرداري مستند به رأي كميسيون رفع اخـتالف يـا مراجـع توافـه و يـا
انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مؤدي تفكيكاً بـه حسـاب بـانكي شـهرداري پرداخـت كنـد و
هر گاه كميسيون رفع اختالف يا مراجع توافه اعتراض مالك را كالً يا بعضـاً وارد تشـخيص بدهـد صـندوق ثبـت تمـام يـا
1

قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد ميدارد.

ماده  - 75عوارض و درآ مد شهرداري به وسيله مأموريه مخصوصي كه از طـرف شـهرداري بـه نـام مـأمور وصـول تعيـيه
ميشوند دريافت خواهد شد و مأموريه وصول بايد طبه مقررا ت امور مالي تضميه كافي بسپارند.
2

ماده  - 76حذف شده است.
3

تبصره حذف شده است.

ماده  - 77رفع هر گونه اختالف بـيه مـؤدي و شـهرداري در مـورد عـوارض بـه كميسـيوني مركـب از نماينـدگان وزارت
كشور و دادگستري و انومه شهر ارجاح ميشود و تصميز كميسيون مزبور قطعي است .بـدهيهائي كـه طبـه تصـميز ايـه
كميسيون تشخيص شود طبه مقررات اسناد الزم االجراو به وسيله اداره ثبت قابل وصول ميباشد اجراي ثبـت مكلـف اسـت
بر طبه تصميز كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبـادرت نمايـد در نقـاطي كـه سـازمان قضـائي
نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفـر را بـه نماينـدگي دادگسـتري تعيـيه مينمايـد و در ييـاب انومـه شـهر انتخـاب
4

نماينده انومه از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
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ماده  - 78عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ ميشود به وسيله دارائـي وصـول و همزنـيه عـوارض كاالهـائي كـه
بايد شركتها و مؤسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسـيله همـان مؤسسـات دريافـت ميگـردد .و
كليه وجوهي كه جمع آوري ميشود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانـك در شـهر يـا
در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انومه در شهرداري متمركز شود.
تبصره  - 1اداره دارائي موظف است هر  15روز يكبار صورت درآمـد شـهرداري را كـه بـه بانـك يـا صـندوق شـهرداري
توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.
تبصره  - 2وجوهي كه به نام سپرده يـا امانـت بـه شـهرداري داده ميشـود بايـد در حسـاب مخصوصـي نگهـداري شـود و
شهرداري به هيچ عنوان حه ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفـع شـهرداري ميتوانـد وجـوه مطالبـه نشـده را بـه
درآمد عمومي خود منظور نمايد.
شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت ايه قبيل سپردهها منظور نمايـد تـا در صـورت مراجعـه
ذينفع يا قائز مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود .هـر گـاه ايـه اعتبـار كـافي نباشـد شـهرداري
1

مكلف است ايه قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد.

ماده  - 79كليه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آئيه نامه مالي بـه عمـل
خواهد آمد ايه اسناد بايد به امضاي رئيس حسابداري و شهردار كه ذيحساب خواهند بود يا قائز مقام آنان كه مـورد قبـول
انومه باشد برسد.
شهردار موظف است منتهي تا پانزدهز هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انومه شهر تسليز كند.
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبه مقررات ايه قانون بايد تشـكيل شـود هزينـه انتخابـات انومـه شـهر از
وجوه موضوح ماده  82ايه قانون بـه طـور وام پرداخـت و پـس از تشـكيل شـهرداري وام مزبـور جـزء ديـون در بودجـه
2

شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.

18

تبصره  -اعتبارات مصوب براي بنگاههاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصـرف خواهـد رسـيد و هيـأت مـديره
طبه مقررات بازرگاني با نظا رت انومه وظايف محوله را انوام خواهد داد.
ماده  - 80شهرداري مكل فند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصـولي سـاليانه خـود را بـراي كمـك بـه امـور بهـداري و 5
درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شـهر رموضـوح تبصـره  1مـاده  8قـانون
داده و برنامه عمل را طبه تشخيص و تصويب انومه شـهر و بـا اسـتفاده از راهنمائيهـاي فنـي

تعليمات اجب اري) اختصا

ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجراء گذارند.
تبصره  - 1انومه شهر مي تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبه برنامه مخصو

بـه وسـيله ادارات بهـداري و

فرهنگ محل به مصرف برساند.
تبصره  - 2انومه هر شهر با رعايت قوانيه و مقررات نسبت به امـور آمـوزش و پـرورش و بهـداري محـل نظـارت خواهـد
داشت و هر گاه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشي خواهد نمود و نظريات خـود را دربـاره جريـان ايـه امـور بـه
وزارتخانههاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهـد داشـت و وزارتخانـههاي مـذكور مكلفنـد كـه آن پيشـنهادها را
1

مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.
2

ماده  - 81حذف شده است.

3

ماده  - 82حذف شده است.
4

تبصره حذف شده است.

5

ماده  - 83حذف شده است.

ماده  - 84مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشـيو آبو بـرقو اتوبوسـراني كـه داراي شخصـيت حقـوقي بشـوند
مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند .اساسنامه ايه قبيل مؤسسات بايد به تصويب انومه شهر و موافقـت وزارت كشـور
برسد.
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ماده  - 85شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصالح سقف بازارهـا و داالنهـاي عمـومي و خصوصـي و سـاختمانهائي كـه
محل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انومه شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفـه تبصـره دوم از
ماده يازدهز قانون توسعه معابر اقدام كند.
فصل هشتز ـ در مقررات جزائي
با تصويب قانون شوراهاي اسالمي مواد  86الي  89و تبصره آن منتفي است.
ماده  - 90كساني كه به موجب مقررات ايه قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حه انتخاب كردن و انتخـاب شـدن در دو
دوره محروم خواهند شد.
ماده  - 91هر گاه اعضاء انومه يا شهرداران ييركارمند دولت مرتكب جرائز مذكور در قـانون اصـالح مـاده  19اصـالحي
قانون كيفر عمومي شوند مانند كارم ندان دولت درباره آنها عمل خواهـد شـد .در صـورتي كـه عضـو انومـه بـه ارتكـاب
اعمال زير متهز گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفر خواست دادسـتان از عضـويت انومـه معلـه و
در صورت ثبوت جرم عالوه بر موازاتي كه در قوانيه براي ايه گونه اعمـال مقـرر اسـت مرتكـب بـراي دو دوره از حـه
عضويت انومه نيز محروم ميگردد.
 - 1در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخا

طرف معامله با شهرداري اعز از اينكه تباني مستقيز باشد يا ييرمستقيز.

 - 2در مورد اعمال ايراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيوه باعث اختالل امور و موجـب زيـان شـهر و شـهرداري
ميشود.
تبصره

رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاهها خارا از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده  - 92نوشته هر نوح مطلبي يا الصاق هر نوشتهاي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انومه شـهر باشـد ممنـوح
است مگر در محلهائي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعالنات معيه ميكنـد و در ايـه محلهـا فقـط بايـد بـه نصـب و
الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشته روي آن نيز ممنوح است متخلف عالوه بر تأديه خسارت مـالكيه بـه پرداخـت پانصـد تـا
يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.
فصل نهز ـ خاتمه
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ماده  - 93ا ز تاريخ تصويب ايه قانونو اليحه شهرداري مصوب يازدهز آبان ماه  1331و لـوايح مـتمز آن و همزنـيه كليـه
قوانيني كه با ايه قانون مغايرت داردو ملغي است.
ماده - 94از تاريخ ابالغ ايه قانون انومههاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده اسـت منحـل شـناخته ميشـود و
1

وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مودد آنها بر طبه ايه قانون اقدام نمايد.
ماده  - 95و زارتيه كشور و دادگستري مأمور اجراي ايه قانون ميباشند.

ماده  - 96شهرداري مي تواند براي تأميه احتياجات شهري از قبيل باغهاي عموميو ايواد تأسيسات بـرق و آب و نظـاير آن
يـا ابنيـه

كه به منظور اصالحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي الزم باشد و بايد تمـام يـا قسـمتي از اراضـي يـا امـال

2

واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري در آيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال  1320استفاده نمايد.

تبصره  - 1هر گاه قسمتي از تأميه نيازمنديهاي شهري طبه قانون به عهده سازمانها و مؤسسات دولتي گذاشته شـده باشـد
سازمان ها و مؤسسات مزبور براي انوام وظايف محوله با تصويب انومـه شـهر بـه وسـيله شـهرداري از مقـررات ايـه مـاده
استفاده خواهند نمود.
تبصره  - 2سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و امال

و ابنيهاي داشته باشند كه مشمول حكز ايه مـاده باشـد مكلفنـد
3

در صورت تصويب شوراي شهر در تأييد استاندارو آن اراضي و ابنيه را بالعوض در اختيار شهرداري قرار دهند.

تبصره  - 3در موارد فوق پس از انوام تشريفات مقرر در ايه قانون و رعايت تبصره  2ماده  4قانون توسعه معـابر مصـوب
 1320خودداري مالك از انوام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مواز است اراضـي يـا امـال

را

به منظور عمليات عمراني به تصرف خود در آورد.
4

تبصره  - 4حذف شده است.

تبصره  - 5در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كـه مالـك يـا مـالكيه
آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شـد و شـهرداري بايـد قبـل از هـر
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اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبـت و انومـه شـهر صـورت مولـس نمايـدو صـورت
مولس مزبور مبناي اجراي پرداخت يرامت طبه مقررات خواهد بود و در مـوردي كـه مالـك يـا مـالكيه ملـك مشـخص
باشد امتناح آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشتر

مانع از اجـراي نقشـه مصـوب شـهرداري نخواهـد

بود.
نسبت به امالكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبـه مفـاد ايـه قـانون بـه تصـرف شـهرداري در آيـدو صـورت مولـس تنظـيز
ميگردد و در صورت مولس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد ميگردد.
مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مولس مذكور در ايه قانون نسـبت بـه تقاضـاي ثبـت ملـك خـود اقـدام و پـس از
احراز مالكيت بهاي تعييه شده را دريافت نمايد.
تبصره  - 6اراضي كوپههاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بسـتر رودخانـهها و نهرهـا و
مواري فاضالب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معـابر عمـومي واقـع در محـدوده هـر شـهر
كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است.
ايواد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانهها واقع در محدوده شهرها بالمانع اسـت شـهرداري هـا
نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانهها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.
1

مواد  97و  - 98منسوخ شده است.
تبصره

تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيـه و بـه تصـويب شـوراي عـالي شهرسـازي نرسـيده باشـد نقشـههاي عمرانـي و

شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد.
ماده  - 99شهرداريها مكلفند در مورد حريز شهر اقدامات زير را بنمايند:
 - 1ت عييه حدود حريز و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.
 - 2تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضيو خيابـان كشـيو ايوـاد بـاغ و سـاختمانو
ايواد كارگاه و كارخانه و همزنيه تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصو

به حريز شهر با توجه بـه نقشـه

عمراني شهر.
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حريز و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انومـه شـهر و تأييـد وزارت كشـور بـراي اطـالح عمـوم
آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره  - 1ت غيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات ارضي تأثيري نخواهد داشت.
تبصره  - 2عوارضي كه از عقد قراردادها عايد ميگردد بايسـتي تمامـاً بـه شـهرداريهاي محـل اجـراي قـرارداد پرداخـت
گردد.
1

تبصره  - 3منسوخ شده است.

 - 3به منظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كراو ورامـيهو شـهريار و بخيهـاي تابعـه ري
و شميراناتو دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت  3ماه نسبت به اصالح حريز شـهر تهـرانو كـراو ورامـيهو شـهريار و
بخيهاي تابعه ري و شميرانات براساس قانون تقسيمات كشوري و منطبه بر محدوده قـانوني شهرسـتانهاي مـذكور اقـدام
نمايد.
هزينههاي حاصل از اجراي ايه بند از محل درآمد موضوح تبصره  2ايه قانون تأميه خواهد شد.
نقاطي كه در اجـراي ايـه قـانون از حـريز شـهرداريهاي مـذكور جـدا ميشـوند در صـورتي كـه در محـدوده قـانوني و
استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربـوط دريافـت خواهـد شـد .و در ييـر ايـه
صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز ميگردد.
همه ساله الاقل معادل  %80وجوه واريزي مذكور در بودجه ساالنه كل كشور براي فعاليتهاي عمرانـي موضـوح تبصـره 3
2

ايه قانون منظور خواهد شد.

تبصره  - 1به منظور حفاظت از حريز مصوب شهرهاي استان تهرانو شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصـره ذيـل
3

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

تبصره  - 2به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي ييرمواز در خارا از حريز مصوب شهرها و نحوه رسـيدگي بـه مـوارد
تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشورو قوه قضـائيه و وزارت مسـكه و شهرسـازي در اسـتانداريها تشـكيل
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خواهد شد .كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع رپنانزه طرح جامع به تصويب نرسيده باشـد بـا رعايـت مـاده 4
آئيه نامه احداث بنا در خارا از محدوده قانوني و حريز شهرها مصوب  )1355نسـبت بـه صـدور رأي قلـع بنـا يـا جريمـه
معادل پنواه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبه مقررات ايه قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمـه تعيـيه و پرداخـت
1

گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند.

تبصره  - 3شهرداري هاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عـوارض و درآمـدهائي را
كه از حريز استحفاظي شهرها كسب مينمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آبـاداني روسـتاها
و شــهر هاي واقــع در حــريز خصوص ـاً در جهــت راه ســازيو آمــوزش و پــرورشو بهداشــتو تــأميه آب آشــاميدني و
2

كشاورزي هزينه نمايند.

ماده  - 100مالكيه اراضي و امال

واقع در محدوده شهر يا حريز آن بايد قبل از هر اقدام عمرانـي يـا تفكيـك اراضـي و

شروح ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانـه بـه وسـيله مـأموريه خـود اعـز از
آنكه ساختمان در زميه محصور يا ييرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.
تبصره  - 1در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خـالف مشخصـات
مندرا در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروح به احداث شده باشـد بـه تقاضـاي
شهرداري موضوح در كميسيونهائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضـات دادگسـتري
به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انومـه شـهر بـه انتخـاب انومـه مطـرح ميشـود .كميسـيون پـس از وصـول
پرونده به ذينفع اعالم مي نمايـد كـه ظـرف ده روز توضـيحات خـود را كتبـاً ارسـال دارد پـس از انقضـاء مـدت مـذكور
كميسيون مكلف است موضوح را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حه رأي براي اداي توضيح شـركت ميكنـد ظـرف
مدت يك ماه تصميز مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يـا مخـالف
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مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلـوگيري موضـوح را در كميسـيون مـذكور
مطرح نمايدو در يير ايه صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوح رسيدگي خواهد كرد.
در صورتي كه تصميز كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشـد مهلـت مناسـبي كـه نبايـد از دو مـاه توـاوز كنـد تعيـيه
مينمايد.
شهرداري مكلف است تصميز مزبور را به مالك ابالغ كند .هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلـع بنـا ننمايـد شـهرداري
1

رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبه مقررات آئيه نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.

تبصره  - 2در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيـر بنـاي منـدرا در پروانـه سـاختماني واقـع در حـوزه اسـتفاده از اراضـي
مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلـع اضـافه بنـا بـا توجـه بـه موقعيـت ملـك از نظـر مكـاني ردر بـر
خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوپه به باز يا به بست) رأي به اخـذ جريمـهاي كـه متناسـب بـا نـوح اسـتفاده از
فضاي ايواد شده و نوح ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشدو تعييه و شهرداري مكلف است براساس آن نسـبت بـه وصـول
جريمه اقدام نمايد .رجريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان بـراي هـر مترمربـع بنـاي
اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلـف اسـت موـدداً پرونـده را بـه
همان كميسيون ارجاح و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .كميسيون در ايه مورد نسبت به صدور رأي تخريـب اقـدام
2

خواهد نمود.

تبصره  - 3در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرا در پروانـه سـاختماني واقـع در حـوزه اسـتفاده از اراضـي توـارتي و
صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظـر مكـاني ردر بـر
خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوپه به باز يا به بست) رأي به اخـذ جريمـهاي كـه متناسـب بـا نـوح اسـتفاده از
فضاي ايواد شده و نوح ساختمان از نظر م صالح مصرفي باشدو تعييه و شهرداري مكلف است براساس آن نسـبت بـه وصـول
جريمه اقدام نمايد رجريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از پهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هـر مترمربـع بنـاي
اضافي ايواد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمـه خـودداري نمـود شـهرداري مكلـف اسـت موـدداً
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پرونده را به همان كميسيون ارجاح و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد .كميسيون در ايه مـورد نسـبت بـه صـدور رأي
1

تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره  - 4در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فنـي و بهداشـتي و
شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ جريمـه بـه ازاء هـر مترمربـع بنـاي بـدون موـوز يـك
دهز ارزش معامالتي ساختمان يا يك پـنوز ارزش سـرقفلي سـاختمانو در صـورتي كـه سـاختمان ارزش دريافـت سـرقفلي
داشته باشدو هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفعو بالمانع بـودن صـدور بـرا پايـان سـاختمان را بـه شـهرداري اعـالم
2

نمايد .اضافه بنا زائد بر تراكز مواز بر اساس مفاد تبصرههاي  2و  3عمل خواهد شد.

تبصره  - 5در مورد عدم احداث پاركينگ و يا ييرقابل استفاده بودن آن و عدم امكـان اصـالح آن كميسـيون ميتوانـد بـا
توجه به موقعيت محلي و نوح استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمهاي كه حداقل يـك برابـر و حـداكثر دو برابـر
ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بيه رفتـه پاركينـگ باشـدو صـادر نمايـد رمسـاحت هـر پاركينـگ بـا
احتساب گردش  25متر مربـع مي باشـد) شـهرداري مكلـف بـه اخـذ جريمـه تعيـيه شـده و صـدور بـرا پايـان سـاختمان
3

ميباشد.

تبصره  - 6در مورد تواوز به معابر شهرو مالكيه موظف هستند در هنگام نوسـازي بـر اسـاس پروانـه سـاختمان و طرحهـاي
مصوب رعايت برهاي اصالحي را بنمايند .در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه توـاوزي در ايـه مـورد انوـام
گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسـال نمايـد .در سـاير مـوارد تخلـف
مانند عدم استحكام بناو عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسـازي در سـاختمان رسـيدگي در صـالحيت كميسـيونهاي
4

ماده صد است.

تبصره  - 7مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كـه بـه مسـووليت آنهـا احـداث ميگـردد از
لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرا در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كـرده و در پايـان
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كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند .هـر گـاه مهنـدس نـاظر بـر خـالف واقـع گـواهي
نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعالم نكند و موضوح منتهي به طرح در كميسيون مندرا در تبصره يـك مـاده صـد قـانون
شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مهندس ناظر را در صـورت ثبـوت تقصـير
برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوح به  6مـاه تـا سـه سـال محروميـت از كـار و در
صورتي كه مودداً مرتكب تخلف شود كه منور به صدور رأي تخريب به وسـيله كميسـيون مـاده صـد گـردد بـه حـداكثر
موازات محكوم كند .مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظـام معمـاري و سـاختماني در پروانـه اشـتغال درا و در
يكي از جرائد كثيراالنتشار اعالم مي گردد .شهرداري مكلف است تا صـدور رأي محكوميـت بـه محـض وقـوف از تخلـف
مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر  6ماه از اخذ گواهي امضاء مهنـدس نـاظر مربوطـه بـراي
ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايـد .مـأموران شـهرداري نيـز مكلفنـد در مـورد سـاختمانها نظـارت
نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق سـاختمان بـا پروانـه
مرتكب تقصيري شوند طبه مقررات قانوني به تخلف آنان رسـيدگي ميشـود و در صـورتي كـه عمـل ارتكـابي مهندسـان
ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هز باشد از ايه جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف بـه جلـوگيري از عمليـات سـاختماني اسـت و دسـتور شـهرداري اجـرا نشـود ميتوانـد بـا
استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لـزوم مـأموران انتظـامي بـراي متوقـف سـاخته عمليـات سـاختماني اقـدام
1

نمايد.

تبصـره  - 8دفـاتر اسـناد رسـمي مكلفنــد قبـل از انوـام معاملـه در مـورد ســاختمانها گـواهي پايـان سـاختمان و در مــورد
ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انوام معامله را كه توسط شهرداري صـادر شـده باشـد مالحظـه و مراتـب را
در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون  6تبصره الحاقي به ماده صد قـانون شـهرداريها ر )1355/11/24معاملـه
انوام گرفته و از يد مالك اوليه خارا شده باشد در صورتي كـه مـورد معاملـه كـل پـال

را شـامل نگـردد گـواهي عـدم

خالف يا برا پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انوام معامله بالمانع ميباشد.
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در مورد ساختمان هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايواد شـده در صـورتي كـه اضـافه بنـاء جديـدي حـادث
نگرديده باشد و مدار

و اسناد نشان دهنده ايواد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد بـا ثبـت و تصـريح مراتـب
1

فوق در سند مالكيت انوام معامله بالمانع ميباشد.

تبصره  - 9ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده اسـت از شـمول تبصـره
2

 1ماده صد قانون شهرداري معاف ميباشند.

تبصره  - 10در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هـر گـاه شـهرداري يـا مالـك يـا قـائز مقـام او از
تاريخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايدو مرجـع رسـيدگي بـه ايـه اعتـراض كميسـيون ديگـر
ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن يير از افرادي باشند كـه در صـدور رأي قبلـي شـركت داشـتهاند .رأي ايـه كميسـيون
3

قطعي است.

تبصره  - 11آئيه نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انومه شـهر در مـورد اخـذ جـرائز
4

قابل اجراست .و ايه ارزش معامالتي سالي يكبار قابل توديدنظر خواهد بود.
ماده 101ـ ادارات ثبت اسناد و امال

و حسب م ورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي

واقع در محدوده و حريز شهرهاو از سوي مالكيهو عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انوام دهند كه قبالً به تأييد
شهرداري مربوط رسيده باشد .نقشه اي كه مالك براي تفكيك زميه خود تهيه نموده و جهت تصوي ب در قبال رسيدو
تسليز شهرداري مي نمايدو بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهز شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زميهو از
طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابالغ شود .
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعييه تكليف از سوي شهرداري مالك ميتواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به
دادگاه تسليز نمايد .دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصو

معابرو شوارح و سرانه هاي عمومي با أخذ نظر

كميسيون ماده ر) 5و به موضوح رسيدگي و اتخاذ تصميز مي نمايد .
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كميسيون ماده ر ) 5حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاس خ دهد .در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوقو
دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصيلي در پهارپوب ساير ضوابط و مقرراتو به موضوح رسيدگي و رأي مقتضي صادر
مينمايد .
تبصره 1ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات آخريه طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و
همزنيه رعايت حدنصابهاو ضوابطو آييه نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانيه از جمله قوانيه ذيلو در تهيه و تأييد
كليه نقشه هاي تفكيكي موضوح ايه قانون توسط شهرداريها الزامي است :
ـ مواد ر )14و ر )15قانون زميه شهري مصوب سال 1366
ـ قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد ك اربري مسكوني براي امر مسكه به شركتهاي تعاوني مسكه و ساير اشخا
حقيقي و حقوقي مصوب سال 1381
ـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و بايها مصوب سال  1374و اصالحات بعدي آن
ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايواد قطعات مناسب فني ـ اقتصادي مصوب سال  1385و اص الحات
بعدي آن
ـ ماده ر ) 5قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن
تبصره 2ـ در مورد اراضي دولتيو مطابه تبصره ر )1ماده ر )11قانون زميه شهري مصوب سال  1366اقدام خواهدشد .
تبصره 3ـ در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأميه سرانه فضاي
عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد ر ) %25و براي تأميه اراضي موردنياز احداث شوارح و معابر عمومي شهر
در اثر تفكيك و افراز ايه اراضي مطابه با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايوادشده از عمل تفكيك
براي مالكو تا بيست و پنج درصد ر ) %25از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد .شهرداري مواز است با توافه مالك
قدرالسهز مذكور را براساس قيمت روز زميه طبه نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد .
تبصره 4ـ كليه اراضي حاصل از تبصره ر ) 3و معابر و شوارح عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و
صدور سند مالكيت ايواد مي شودو متعله به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت
نخواهدكرد .
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در مواردي كه امكان تأميه انواح سرانهو شوارح و معابر از زميه موردتفكيك و افراز ميسر نباشدو شهرداري ميتواند با
تصويب شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد .
تبصره 5ـ هرگونه تخلف از موضوح ايه قانون در تفكيك يا افراز اراضيو جرم تلقي شده و متخلفيهو طبه قانون موازات
اسالمي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.
ماده  - 102اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر تأميه ساير احتياجات شهري منـدرا در مـاده 96
الحاقي ايه قانون به آثار باستاني برخورد شود شهر داري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قـبالً جلـب نمايـد و
نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرح هاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع بـه نحـوه حفـظ آثـار باسـتاني و ميـزان حـريز و
مناظر ساختمانها و ميدانهاي مواور آنها را رعايت نمايند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعـي خـود را بـه شـهرداري
اعالم دارد.
ماده  - 103كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونـه اقـدامي نسـبت بـه كارهـاي عمرانـي
واقع در مناطه مندرا در ماده  97و  98از قبيل احـداث شـبكه تلفـه و بـرق و آب و سـاير تأسيسـات و همزنـيه اتصـال
راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند ايه قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شـهرداري انوـام گيـرد
و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثـر اقـدامات مزبـور بـه آسـفالت يـا سـاختمان معـابر
عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعييه خواهد شد تـرميز نمـوده و بـه وضـع اول در آورد واال
شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميز و به حال اول در آورده هزينه تمـام شـده را بـا  %10رده درصـد) اضـافه از طريـه
اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.
ماده  - 104نحوه انوام معامالت و مقررات مالي شـهرداريها طبـه آيـيه نامـهاي خواهـد بـود كـه ظـرف سـه مـاه پـس از
تصويب ايه قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشتر

كشور مولسيه برسد .مادام كه آئـيه نامـه

مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است.
ماده  - 105مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب  1336/2/21واقـع در داخـل حـوزه خـدمات
نظارت شهرداري جزء اموال شهرداري محسوب ميشود مگر اينكه داخل ملك اشخا

حقيقي و يا حقوقي باشد.
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ماده  - 106و زارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گـاز و مـواد نفتـي كـه در خـارا از محـدوده شـهرها وصـول
ميشود ربه استثناي موضوح قانون مربوط به وصول عوارض از بنزيه بـه منظـور كمـك بـه مسـتمندان مصـوب  15اسـفند
 1344كه به قوت خود باقي است) و همزنـيه عـوارض قراردادهـاي پيمانكـاري كـه در خـارا از محـدوده شـهرها اجـرا
ميشود به تناسب جمعيت بيه شهرداريهائي كه از پنواه هزار نفر جمعيت كمتر دارندو تقسيز نمايد.
ماده  - 107توهيه به شه ردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حيه انوام وظيفه يا به سـبب آن در حكـز تـوهيه بـه
مستخدميه رسمي دولت بوده و مرتكب به موازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
1

ماده  - 108لغو شده است.

ماده  - 109شهرداريها از پرداخت حه ثبت امال
تبصره

و ماليات معاف خواهند بود.

مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعله به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شـود نسـبت بـه

سهز شهرداري از پرداخت ماليات معاف است.
ماده  - 110نسبت به زميه يا بناهاي مخروبه و يير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شـهر كـه در خيابـان
يا كوپه و يا ميدان قرار گرفته و منافي بـا پـاكي و پـاكيزگي و زيبـائي شـهر يـا مـوازيه شهرسـازي باشـدو شـهرداري بـا
تصويب انومه شهر ميتواند به مالك اخطا ر كند منتها ظرف دو ماه به ايواد نرده يا ديـوار و يـا مرمـت آن كـه منطبـه بـا
نقشه مصوب انومه شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناح كـرد شـهرداري ميتوانـد بـه منظـور تـأميه نظـر و
اجراي طرح مصوب انومه در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمـول و هزينـه آن
را به اضافه ص دي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در ايه مورد صورت حساب شـهرداري بـدواً بـه
مالك ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابـالغ بـه صـورت حسـاب شـهرداري اعتـراض نكـرد
صورتي حساب قطعي تلقي ميشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوح به كميسـيون مـذكور در مـاده 77
ارجاح خواهد شد.
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صورت حساب هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همزنيه آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده  77در حكز سـند
قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبه مقررات اجـراي اسـناد رسـمي الزم االجـراء نسـبت بـه وصـول
طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد.
ماده  - 111به منظور نوسازي شهرهاو شهرداريها مي توانند از طريه تأسيس مؤسساتي با سـرمايه خـود خانـهها و مسـتغالت
و اراضي و محالت قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زميهها مصوب  17خـرداد  1339خريـداري
نمايند و در صورت اقتضاء براي توديد ساختمان طبه طرحهـاي مصـوب شـهرداري بفروشـند و يـا اينكـه رأسـاً اقـدام بـه
اجراي طرح هاي ساختماني بنمايند اساسنامه ايه گونه مؤسسات را كه بر طبه اصـول بازرگـاني اداره خواهـد شـد شـهرداري
هر محل تهيه و با تصويب انومه شهر و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود در هر جا كه در قانون تملـك زميههـا
و آئيه نامه مصوب  39/8/4هيأت وزيران اسز از سازمان مسكه و وزارت كشاورزي و هيأت وزيران بـرده شـده وظـايف
مزبور را به ترتيب شهرداري ـ انومه شهر و وزرات كشور انوام خواهند داد.
ماده  - 112ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعله بـه دولـت اسـت و همزنـيه باشـگاههاي
ورزشي ييرانتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصـويب سـازمان مزبـور قـرار
گيرد از پرداخت عوارض مستغالت و سطح شهر معافاند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.
ماده  - 113مواد  5و  6و تبصره  4ماده  15و تبصره ذيل بند  25ماده  55و تبصره ذيـل مـاده  58و مـواد - 61- 60- 59
 63-64و تبصره ذيل آن و مواد  69و  70و تبصرههاي ذيل آن و مواد  76- 72و تبصره مربوطـه راصـالحي تصـويبنامه
شماره  8206مورخ  )42/7/15و مواد  83- 81قانون مصوب سال  1334و ساير مقرراتي كه مغاير بـا ايـه قـانون اسـتو
لغو ميشود.
مواد  114الي  119با تصويب قانون شوراهاي اسالمي منتفي است.

قانون تفسير بند  3ماده واحده قانون الحاق يك بند و  3تبصره به عنوان بند  3به ماده  99قانون
1

شهرداريها مصوب 1373 /7/10
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ماده واحده ـ مقصود از اصالح حريز شهرها و محدوده تقسيمات كشـوري شهرسـتانها و بخيهـاي تابعـه مـذكور در ايـه
قانونو عبارت از ايه است كه آن قسمت از حريز موجود ايه شـهرها كـه بـرخالف رعايـت تقسـيمات كشـوري داخـل در
محدوده قانوني شهرستانهاي همووار قرار گرفته است اصالح گرددو به گونهاي كه از تـداخل حـريز موجـود ايـه شـهرها
در محدوده تقسيمات كشوري شهرستانهاي همووار جلوگيري به عمل آيد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهـز مهرمـاه يكهـزار و سيصـد و هفتـاد و سـه مولـس
شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1373/7/20به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
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