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 تاسیس شهرداری - فصل اول

 : در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد. 1ماده 

ـ در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار  1تبصره 

تور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل نفر بالغ نشود وزارت کشور می تواند در آن محل دس

شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید و با در نظر 

گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز 

 رداری این قبیل نقاط را منحل نماید. است شه

ـ در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری الزم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند  2تبصره 

 محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند می توان یک شهرداری تاسیس کرد. 

داری بوسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس ازموافقت شورای شهرستان و ـ حدود حوزه هر شهر 2ماده 

 .تصویب وزارت کشور قابل اجرا است

 ـ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است 3ماده 

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
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 فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر

 فصل دوم منتفی است 32الی  4با تصویب قانون شوراهای اسالمی مواد 

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
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 فصل سوم در تشکیل انجمن

 

 فصل سوم منتفی است 41الی  33با تصویب قانون شوراهای اسالمی مواد 

 قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداریمنبع: مجموعه 
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 فصل چهارم در وظایف انجمن

  ـ وظایف انجمن بقرار ذیل است: 44ماده 

نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین  -1

ش دقیقی را در مخارج یا اقالم مهم شهرداری الزم بداند )اگر انجمن تفتی .نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها

کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می کند و حق الزحمه متناسبی به آنها 

 پرداخت خواهد کرد(.

ابسته بشهرداری و تصویب بودجه سالیانه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های و -2

 تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می شود.

تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره بنام شهر با در نظر گرفتن  -3

اصالحی مصوب ون)صرفه و صالح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، پیش بینی شده دراین قان

22/11/1344) 

تبصره  به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می تواند اختیار تصویب و انجام معامالت را تا میزان 

 (.22/11/1344الحاقی مصوب معینی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری بشهردار واگذار کند)

 هرداری و نظارت در حسن جریان امر.مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بش -4

رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که موضوع جنبه حقوقی نداشته  -4

 باشد.

مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانهاو پرورشگاهها و سایر  -6

 طرف شهرداری اداره می شود.موسساتی که از 

اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی  -2

  و هنری و بازرگانی و غیره.

  تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن. -8
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ید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی تبصره : وضع عوارض هر شهر نبا

  داشته باشد، تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.

 تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها. -9 

رده شوی خانه و تهیه وسایل حمل اموات مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و م -11

   مطابق اصول بهداشت.

نظارت در امور تماشاخانه ها و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و  -11

 و امثال آنتدابیراحتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریقشهرداری و اتخاذطبق پیشنهادبرقبیل موسساتبهداشت این

  وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضالب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها. -12

بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات  -13

 با رعایت قوانین کشور.

بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواروبار و اقدام درتامین و توزیع مواد غذایی  -14

در مواقع الزم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیری ازکمیابی خواروبار و تهیه میدان های عمومی برای خرید 

ان و مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر و فروش خواروبار و همچنین نظارت درصحت اوز

  روی اجناس.

 تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر. -14

تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهرضروریست و جلوگیری از  -16

  تجاوز به قنوات شهری.

 .اد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابرموافقت با ایج -12 

  .تصویب مقررات الزم برای اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران و زیبایی شهر -18

ان بهره و ترتیب استهالک و تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میز -19

  مصرف وام.
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ـ انجمن شهر یا هریک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله کنند یا به کارمندان 46ماده 

هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن بوسیله شهردار   .شهرداری مستقیما دستور بدهند

 اقدام خواهند کرد

ـ شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بالفاصله در تهران به  42ماده 

وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندارو در بخش ها به بخشدار اطالع دهد و 

 به وسایل ممکنه برای اطالع عموم آگهی نماید.همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد 

ـ چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یااقتصاد عمومی دارد اعتراض  48ماده 

ر داشته باشد می تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطالع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و د

صورتیکه انجمن در رای خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا والیتی و در صورت نبودن انجمن های 

مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختالف را بخواهد انجمن ایالتی یا والیتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده 

اجرای مصوبات انجمن که مورداعتراض واقع شده . قطعی و الزم االجرا استروز نظرخود را اعالم می نماید. و این نظر 

 .تا صدور رای نهایی متوقف می ماند

ـ در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا  49ماده 

میم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن آنکه بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تص

در غیرموعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور و در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار 

گی رفع مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود، چنانچه در نتیجه رسید

 .این عمل خواهد شد 48اعتراض نشد برطبق ماده 

مورد اعتراض واقع نشده 48تبصره ـ اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده 

 باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعالم بوسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است.

 قررات مربوط به شهر و شهرداریمنبع: مجموعه قوانین و م
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 فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

 :الف شهردار

ـ انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع بکار، یکنفر راکه در انجمن شهر  41ماده 

این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به  1عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره 

  .ریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعالم کنداکث

  .فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطالع می دهد

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

  (.شوداکنون طبق قانون شوراهای اسالمی عمل می 22/11/1344اصالحی مصوب )ستا

ـ شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب  1تبصره 

  (.22/11/1344اصالحی مصوب )هیات وزیران خواهد رسید

 :خاتمه می پذیردـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر  2تبصره 

 ستعفا کتبی -1

  .قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید 43موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده  -2 

  (.22/11/1344اصالحی مصوب )در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی -3

 .ـ در صورت فقدان هریک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار 4

انجمن شهر یکماه پس از رسمیت یافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و  ـ در صورتی که 3تبصره  

. اکنون طبق قانون شوراهای اسالمی عمل می  22/11/1344الحاقی مصوب )طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد

 (.شود

ی انتخاب شود و خود او ـ هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهردار 41ماده 

  .راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکن است با انتقال او موافقت کند

اصالحی مصوب )ـ حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد 42ماده 

  (.اکنون طبق قانون شوراهای اسالمی عمل می شود 22/11/1344
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  .ع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهرخواهد بودتبصره ـ در مواق

ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید  43ماده 

ه انجمن قرایت و مطلب را کتبا بصورت استیضاح باطالع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاد

بشهردار ابالغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح 

حضور بهم رسانده فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رییس انجمن تعیین 

استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح  11خواهد شد نباید از 

داد. در صورتیکه انجمن به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بالفاصله از 

شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله 

رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون  بین صدور

  .کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود

 ب ـ معاون شهرداری 

طرف شهرداری با اطالع ـ سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از  44ماده 

  (22/11/1344اصالحی مصوب )انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد

تبصره ـ شهردار می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی به 

 (.22/11/1344مصوب  اصالحی)معاون یا سایر مسئوالن شهرداری واگذار کند

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری
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 فصل ششم:  وظایف شهرداری

  :وظایف شهرداری به شرح ذیل است 44ماده 

ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین  -1

  .موضوعه

ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط ¬عمومی و مجاری آبتنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار  -2

  .به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائله ممکنه

سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پـارک هـا و بـاغ  -1تبصره 

ی مکلـف اسـت از آن های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شـهردار

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

اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبـل از تصـویب ایـن قـانونر شـهرداری مکلـف اسـت نسـبت بـه 

داشـته باشـند بـا نظـر کمیسـون برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی 

نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام  22مقرر در ماده 

به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف اسـت رأسـا  و بـه وسـیله مـأمورین خـود در 

شخاص مزبـور حـق ادعـای هیچگونـه خسـارتی برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و ا

  .نخواهند داشت

احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا مـوقعی کـه وزارت آب و  -2تبصره 

  .برق نیروی آن را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است

توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسایل 

در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند بـا تصـویب 

انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری ها می توانند با تصـویب انجمـن شـهر و 

شروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشـتی عمـل نماینـد تأیید وزارت کشور تهیه آب م

  .واگذار کنند
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مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصـویب ایـن قـانون بـه عهـده داشـته انـد و  -3تبصره 

 .عملیات آنها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشدر می توانند کماکان به کار خود ادامه دهند

 

شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضوالت سـاختمانی و  -4تبصره 

  .مواد رسوبی فاضالبها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساند

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زبالـه بـه 

  .کود به تشخیص شهرداری خواهد بود

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهـای تعیـین شـده از طـرف 

  .شهرداری خالی نمایند

قانون کیفر عمومی تعیین می شود. در صورت تخلف مراتب هر بار در  226مجازات متخلفین طبق ماده 

لف قید و اگر ظرف یک سال سه بـار مرتکـب همـان تخلـف شـود بـار سـوم بـه گواهینامه رانندگی متخ

شود و در همان مدت از رانندگی ¬حداکثر مجازات خالفی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط م 

  .ممنوع خواهد بود

  .به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد

ت بر روی اجناس و اجـرای تصـمیمات انجمـن نسـبت بـه مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیم -3

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

  .آنها

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کـوبی  -4

  .جلوگیری از امراض ساریه و تلقیح واکسن و غیره برای

  . جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره -4

قـانون تعلیمـات اجبـاری و تأسیسـات مؤسسـات فرهنگـی و بهداشـتی و  8اجرای تبصره یک ماده  -6

ان و شـیرخوارگاه و تعاونی مانند بنگاه حمایـت مـادران و نوانخانـه و پرورشـگاه و درمانگـاه و بیمارسـت

تیمارستان و کتابخانه و کالسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و بـاغ کودکـان و امثـال آن در حـدود 
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اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسـات و مسـاعدت مـالی بـه انجمـن تربیـت بـدنی و 

  .پیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار

 

ر این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانههای فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهرداری د

شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور سـاختمان و 

  .استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت

قـانون نظـارت در مصـرف سـهمیه فرهنـد از درآمـد شـهرداری هـا مصـوب  4تبصره ماده  -1تبصره 

  .به قوت خود باقی است 28/3/34

 کل کشور به قوت خود باقی است 1339قانون بودجه سال  49تبصره  – 2تبصره 

حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی  -2 

  .ه شهرداریاشخاص علی

برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفریغ بودجـه شـهرداری و تنظـیم پیشـنهاد  -8

برنامه ساختمانی و اجـرای آن پـس از تصـویب انجمـن شـهر. یـک نسـخه از بودجـه مصـوب و برنامـه 

  .ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود

معامالت شهرداری اعـم از خریـد و فـروش امـوال منقـول و غیـر منقـول و مقاطعـه و اجـاره و  انجام -9

استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین نامـه مـالی شـهرداری هـا 

  .پیش بینی شده در این قانون

  .اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن -11

نات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارات دارائی جزء هزینـه قابـل قبـول اعانـه اعا

دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلـغ اعانـه ای کـه داده اسـت از مالیـات بـر درآمـد 

  .معاف می باشد

  .نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها -11
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  .به امور شهر و موالید و متوفیاتتهیه آمار مربوط  -12

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

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناهـا   -14

کوچه ها و اماکن عمومی و داالن های عمـومی و  و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و

خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشـیاء 

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

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

هـای منـدرج در مـاده فـوقر ¬در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت -تبصره

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

نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود ¬در میمهلت دار متناسبی صا

شهرداری رأسا  با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصـروف را 

  .به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد

قهـوه خانـه  -دکـاکین -مهمانخانه ها -گرمابه ها -ماهامقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سین

  .پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد -کافه رستوران ها -ها

جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماری ها به وزارت بهداری و  -14

شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگهداشتن بیماران مبتال به امراض ساریه بوده دامپزشکی و 

  .و یا در شهر بالصاحب و مضر هستند

  .تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصـناف و پیشـه وران -16

ت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیم -12

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

خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج بـرای لولـه کشـی و فاضـالب اعـم از 

راضی الزم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه ا

 متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
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  .تهیه و تعیین میـدان هـای عمـومی بـرای خریـد و فـروش ارزاق و توقـف وسـائط نقلیـه و غیـره -18

ان شهر و اجرای تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و ن -19

  .آن پس از تصویب انجمن شهر

 

جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای سـاکنین  -21

 -کارگـاه هـا -یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف اسـت از تأسـیس کارخانـه هـا

مچنین مراکزی که مـواد محترقـه مـی سـازند و اصـطبل گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و ه

چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند 

هـای ¬یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کنـد و در تخریـب کـوره

ه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرماب

مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنا دود ایجاد می کند از 

آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبـل از تصـویب ایـن قـانون بـه 

  .ا تعطیل کند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهدوجود آمده باشد آنها ر

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

مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظـرف 

د را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طـرف انجمـن شـهر انتخـاب خواهنـد شـد ده روز اعتراض خو

  .تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و الزم االجراء است

هرگاه رای کمیسیون مبنی برتایید نظرشهرداری باشدویا صاحب ملـک در موقـع ا عتـراض نکـرده ویـا 

  .راسااقدام خواهد نموددرمهلت مقررشخصااقدام نکندشهرداری به وسیله مامورین خود 

احـداث بناهاوسـاختمان هـای موردنیازمحـل ازقبیـل رختشـوریخانه و مسـتراح وحمـام عمـومی و  -21

کشتارگاه ومیدان هـا وبـاغ کودکـان وورزشـگاه مطـابق اصـول صـحی و فنـی و اتخـاذ تـدابیرالزم بـرای 

  .ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر

ــومی و تشــر -22 ــان هــای عم ــه وآثارباســتانی شــهر وســا ختم ــظ ابنی ــا فرهنــد درحف یک مســاعی ب

  .مساجدوغیره
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اهتمام درمراعات شرایط بهداشت درکارخانه ها و مراقبـت در پـاکیزگی گرمابـه هـا و نگاهـداری  -23

  .اطفال بی بضاعت و سرراهی

  .صدورپروانه برای کلیه ساختمانهائی که در شهر می شود -24

شهرداری درشهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشـه مـذکور در -تبصره

پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. درصـورتی کـه بـر خـالف منـدرجات پروانـه 

ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسـب یـا پیشـه و یـا تجـارت دائـر شـود شـهرداری مـورد را در 

این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف  111ن مقرر در تبصره یک ماده کمیسیو

مالک یا مستا جر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محـل کسـب یـا 

  .پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند

اجراء می شودو کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل بـرای  این تصمیم وسیله مامورین شهرداری

کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جـزای نقـدی از پـنج 

  .هزارویک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شدومحل کسب نیز مجددا تعطیل می شود

سـناد رسـمی و ازدواج و طـالق و دفتـر روزنامـه ومجلـه و دفتـر دائرکردن دفتروکالت و مطب ودفتـر ا.

  .مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود

ساختن خیابان ها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کو چه های عمومی و انهار و  -24

  .زینه شهرداری هر محلجدول های طرفین از سند اسفالت و امثال آن به ه

  .حذف شده است –تبصره 

پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنـین تغییـر نـوع و میـزان عـوارض اعـم از کاالهـای  -26

وارداتی و صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسـخه از تصـویب نامـه بـرای اطـالع 

  .وزرات کشور

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

  .نباید وضع عوارض شود
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کاالهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به  -2تبصره 

  .شهرداری ها عرض راه معاف می باشد

راجع به تشویق صادرات و تولیـد از تـاریخ تصـویب ایـن  33اه قانون مصوب بهمن م 1ماده  – 3تبصره 

  .این بند تصحیح می شود 1قانون طبق تبصره 

آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شـهرداری و اسـتنکاف از آن بـا موافقـت وزارتـین  -4تبصره 

  .کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود

وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شـماره گـذاری امـاکن و نصـب  -22

تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونـه اقـداماتی کـه 

  .در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند

کلیه اصناف و پیشه وران مکلفندبرای محل کسب  .وران صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه  -28

  .خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند

شهرداری می تواندنسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا وبه وسیله مامورین خود اقدام  -تبصره

 نماید.

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری            
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 فصل هفتم : مقررات استخدامی و مالی

 الف ـ مقررات استخدامی 

مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق آیین نامه ای  ـ 48ماده 

کل کشور تدوین و به  1343قانون بودجه اصالحی سال  38خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره 

 (. 22/11/1344اصالحی مصوب تصویب هیات وزیران می رساند)

 ( . 22/11/1344به موجب قانون مصوب  اصالحی لغو گردیده است) 113تبصره ـ بموجب ماده 

 ( 22/11/1344به موجب قانون مصوب  اصالحی لغو گردیده است) 113بموجب ماده  ـ 61ـ  61ـ  49مواد 

بمنظور راهنمایی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریهاو همچنین  ـ 62ماده 

نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی 

این سازمان موظف است تشکیالت خود را از هر نظر تکمیل  در وزارت کشور پیش بینی و تاسیس می شود. 

و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیلکرده در رشته های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای 

مدارک علمی و تخصصی باشنددر اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه های مهم 

اصالحی ی شهرها و بهبود مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد)اصالحات شهری وساختمان

 (. 22/11/1344مصوب 

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

اصالحی تشکیل دهد)در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورداحتیاج 

 (. 29/2/1344و  22/11/1344مصوب 

ـ وزارت کشور می تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یادستگاههای  2تبصره 

مهندسی مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه های 

الحاقی مصوب یل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت می شود، بپردازد)عمرانی دولت به این قب

22/11/1344.)  

 ( .22/11/1344به موجب قانون مصوب اصالحی لغو گردیده است) 113بموجب ماده  ـ 64و  63مواد 
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 ب : مقررات مالی

 اجرا می باشد. هر شهرداری دارای بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل  ـ 64ماده 

سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخراسفند ماه خاتمه  ـ 66ماده 

 می یابد. 

شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و  ـ 62ماده 

ا رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هرسال آن ر

تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم وانجمن نیز باید تا آخر خردادماه 

 آنرا رسیدگی و تصویب نماید. 

ویب روز بعد ازتص 14تبصره ـ شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 

  بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.

بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر  ـ 68ماده 

 شهرداری پرداخت خواهد شد. 

 سهم بهداری .  %11ـ  1

 سهم آموزش و پرورش .  %3ـ  2

 پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.  برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی %4ـ  3

 برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی .  %3ـ  4

سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه  %4/1ـ  4

1344 . 

رتکالیفی که برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی ، امور خیریه و سای

بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و 

مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هرصورت میزان اعتبارات 

 (. 22/11/1344 اصالحی مصوب 3و2و1و تبصره بودجه ساالنه کمتر باشد) %41عمرانی نباید از 
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ـ مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با  1تبصره 

 نظارت انجمن شهر باشد. 

ـ در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت  2تبصره 

سهم بهداری مذکور در  %11بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی نبودن آن انجمن شهر با موافقت 

 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.  1بند 

ـ از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هریک از آنها از یک میلیون  3تبصره 

ن عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف ریال به باالست موظفند برای ساختمان دبستا

توسط کمیسیون ناظربر سهم فرهند بمصرف  1334سهمیه فرهند از درآمد شهرداریها، مصوب خرداد 

 برسانند. 

به موجب قانون مصوب اصالحی لغو گردیده است) 113و تبصره های ذیل آن بموجب ماده  ـ 21ـ  69مواد 

22/11/1344 .) 

شهرداری مکلف است هر ششماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی ازدرآمد و  ـ 21ماده 

هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت 

از قبیل ماه یکدفعه آمار کلیه عملیاتانجام شده  6کشور ارسال نمایند و همچنین شهردار مکلف است هر 

خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر اموراجتماعی و بهداشتی و امثال آن رابرای اطالع عموم منتشر 

 نموده نسخه ای از آن را به وزارت کشور بفرستد. 

 ( 22/11/1344به موجب قانون مصوب حذف شد) ـ 22ماده 

ر خواهد رسید و درنقاطی که کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا بمصرف همان شه ـ 23ماده 

این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد  1ماده  2بموجب تبصره 

 هریک از محل ها می باشد. 

شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب بهاو امثال آن  ـ 24ماده 

 (. 22/11/1344صالحی مصوب ارا تدوین و تنظیم می نماید)
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تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض 

روز پس ازوصول نامه دفترخانه  11ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت 

 را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعالم دارد. اسناد رسمی مفاصا حساب 

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید 

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

 شت و رسید ثبت بمنزله مفاصا حساب تلقی ومعامله انجام خواهد شد. ثبت بودیعه خواهد گذا

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامـل تودیـع کننـدگان عـوارض و ملـک موردمعاملـه را 

بالفاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعالم شـهرداری مسـتند بـه رای کمیسـیون رفـع 

افق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلـغ تودیـع شـده را بـه نـام هرمـودی تفکیکـا اختالف یا مراجع تو

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

د یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را برحسب مورد بمالک مسـتر

 (. 22/11/1344اصالحی مصوب می دارد)

عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول ـ  24ماده 

 تعیین می شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند. 

 (. 22/11/1344ن مصوب و تبصره به موجب قانوحذف شد)ـ  26ماده 

 تبصره حذف شد.

رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسـیونی مرکـب ازنماینـدگان ـ  22ماده 

وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعیاست بـدهی هـایی 

ت اسناد الزم االجرا بوسیله اداره ثبـت قابـل وصـول که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررا

می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدوراجراییه و وصول طلب شـهرداری 

مبادرت نمایـد، در نقـاطی کـه سـازمان قضـایی نباشـد ریـیس دادگسـتری شهرسـتان یکنفـر را بنماینـدگی 
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نجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان بعمـل دادگستری تعیین می نماید و در غیاب ا

 (. 22/11/1344اصالحی مصوب خواهد آمد)

عوارضی که توأم با مالیات های دولتی اخذ می شود بوسیله دارایی وصول و همچنین عوارض ـ  28ماده 

وسیله همان موسسات کاالهایی که بایدشرکتها و موسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر می دارد ب

دریافت می گردد. و کلیه وجوهی که جمع آوری می شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در 

صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن در شهرداری متمرکز 

 شود. 

آمد شهرداری را که به بانک یاصندوق روز یکبار صورت در 14ـ اداره دارایی موظف است هر  1تبصره 

 شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد. 

ـ وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می شود باید در حساب مخصوصی نگهداری  2تبصره 

 شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید. 

دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می تواندوجوه مطالبه  ولی پس از

 نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید. 

شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظورنماید تا در 

ی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود.هرگاه این اعتبار صورت مراجعه ذینفع یا قایم مقام قانون

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

22/11/1344 .) 

کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین  ـ 29ماده 

الی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا نامه م

 قایم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد. 

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

 تسلیم کند. 
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ن شهرداری تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات در نقاطی که تاکنو

این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداری وام مزبور جز  82انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 

 (. 22/11/1344اصالحی مصوب دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد)

صوب برای بنگاه های خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه بمصرف خواهدرسید           تبصره ـ اعتبارات م

 و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محَو َله را انجام خواهد داد. 

ری از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور بهدا %11ـ شهرداریها مکلفند  81ماده 

ماده  1از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر)موضوع تبصره  %4و 

قانون تعلیمات اجباری ( اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر و با استفاده  8

 از راهنمایی های فنی ادارات بهداری و فرهند محل بموقع اجرا بگذارند. 

ـ انجمن شهر می تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات  1تبصره 

 بهداری و فرهند محل به مصرف برساند. 

ـ انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش وبهداری محل  2تبصره 

ده کرد در رفع آنها کوشش خواهد نمود ونظریات خود را نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاه

درباره جریان این امور به وزارتخانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهدداشت و وزارتخانه های 

به موجب قانون مصوب مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند)

22/11/1344 .) 

 ( . 24/4/1349به موجب قانون مصوب حذف شد) 83و  82و  81ماده 

موسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله کشی آب ، برق ، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی  ـ 84ماده 

بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل موسسات بایدبتصویب انجمن شهر           

 افقت وزارت کشور برسد. و مو
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شهرداری می تواند برای تخریب یا اصالح سقف بازارها و داالن های عمومی وخصوصی                 ـ 84ماده 

و ساختمانهایی که محل صحت عمومی تشخیص می دهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره 

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

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری          
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 مقررات جزایی -فصل هشتم 

 و تبصره آن منتفی است. 89الی  86با تصویب قانون شوراهای اسالمی مواد 

محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و کسانی که به موجب مقررات این قانون  - 91ماده 

  .انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد

گاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصالح هر - 91ماده 

د. در ها عمل خواهد شمانند کارمندان دولت درباره آن اصالحی قانون کیفر عمومی شوند 19ماده 

صدور صورتی که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از

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

  .گرددوم میبرای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محربرای این گونه اعمال مقرر است مرتکب

کاران و اشخاص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد در مورد تبانی با مقاطعه - 1

  .یا غیر مستقیم

در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختالل امور و موجب زیان  - 2

  .شهر و شهرداری شود

  .ها خارج از نوبت و فوری به عمل خواهد آمدرد اخیر دادگاهرسیدگی در دو مو -تبصره 

ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته - 92ماده 

کند و شهرداری برای نصب و الصاق اعالنات معین میانجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که

متخلف به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ها فقط بایددر این محل

 .عالوه بر تأدیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری              
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 خاتمه -فصل نهم 

و لوایح متمم آن  1331ویب این قانون الیحه شهرداری مصوب یازدهم آبان ماه از تاریخ تص - 93ماده 

  .مغایرت دارد ملغی استو همچنین کلیه قوانینی که با این قانون

از تاریخ ابالغ این قانون انجمنهای شهر که به موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل  - 94ماده 

ها بر طبق این قانون اقدام نماید. نسبت به تشکیل مجدد آنشود وزارت کشور مکلف استشناخته می

  (1344/11/22)اصالحی 

  .باشندوزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می - 94ماده 

تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق میشهرداری  - 96ماده 

و رفع نیازمندیهای عمومی الزم باشد و باید تمام یا قسمتی و آب و نظایر آنکه به منظور اصالحات شهری

ه توسعاز اراضی یا امالک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون

 (1344/11/22استفاده نماید. )اصالحی  1321معابر مصوب سال 

ها و مؤسسات دولتی هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان - 1تبصره 

برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به ها و مؤسسات مزبورگذاشته شده باشد سازمان

 (1344/11/22ات این ماده استفاده خواهند نمود. )اصالحی وسیله شهرداری از مقرر

ای داشته باشند که مشمول حکم این ها و مؤسسات دولتی که اراضی و امالک و ابنیهسازمان - 2تبصره 

شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن

هیأت دولت بگذارند. اراضی و ابنیه و امالک مشمول این تبصره در صورت تصویب اختیار شهرداری

 (.21/9/1348شود. )اصالحی ها گذارده میبالعوض در اختیار شهرداری

قانون  4ماده  2در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره  - 3تبصره  

انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود داری مالک ازخود 1321توسعه معابر مصوب سال 

و شهرداری مجاز است اراضی یا امالک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. )اصالحی 

1344/11/22)  
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 قانون نوسازی و عمران شهری منسوخ شده است( 36حذف شد )بموجب ماده  – 4تبصره 

که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که در صورتی  - 4تبصره 

نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت 

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

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

یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی مقررات خواهد بود و در موردی که مالک

  .شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بودشناس خود یا کارکار

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

تصرف و حدود و مساحت و مشخصات مجلس مزبور آثارگردد و در صورتمجلس تنظیم میصورت

مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای تواند با ارائه صورتگردد. مدعی مالکیت میکامل قید می

 س از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. ملک خود اقدام و پثبت

ها و به طور کلی معابر و بستر ها و خیابانروها و پیادههای عمومی و میداناراضی کوچه - 6تبصره 

باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر ها وها و مجاری فاضل آب شهرها و نهررودخانه

مالکیت وده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و درعمومی واقع در محد

  .شهرداری است

ها بالمانع ها واقع در محدوده شهرایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه

ظر وزارت ها قبال  نعملیات عمرانی در بستر رودخانهها نیز مکلفند برای اجرای هر گونهاست شهرداری

 آب و برق را جلب نمایند. 

 

 منسوخ شده است)به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران(. 98و  92مواد 

ها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد تا زمانی که نقشه جامع شهر -تبصره 

  .سدکشور برهای عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارتنقشه

 ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: شهرداری - 99ماده 
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  .تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر -1

ایجاد  -کشی خیابان - بندی و تفکیک اراضیتهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه - 2

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

  .مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

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

  .خواهد شدبه موقع اجراء گذاشته اطالع عموم آگهی و

ها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات ارضی تأثیری نخواهد تغییر حدود فعلی شهر - 1تبصره 

 داشت.

گردد بایستی تماما  به شهرداریهای محل اجرای ها عاید میعوارضی که از عقد قرارداد - 2تبصره 

  .قرارداد پرداخت گردد

 قانون نوسازی و عمران شهری(  36است)به موجب ماده  منسوخ شده–3تبصره

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا  -111ماده 

 پروانه اخذ نمایند. تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری

انه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروشهرداری می

  .محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایدمأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین

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

یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا  داشته باشدخالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت

وزارت شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده

کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای 

نماید که ن پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم میشود کمیسیومیانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح

کمیسیون مکلف است ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا  ارسال دارد پس از انقضاء مهلت مذکور

کند ظرف مدت موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می
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در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه حسب مورد اتخاذ کند یک ماه تصمیم مقتضی بر

هفته از تاریخ جلوگیری موضوع کند مکلف است حداکثر ظرف یکیا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی 

  .خواهد کرد

میسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز در صورتی که تصمیم ک

  .نمایدکند تعیین می

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

مه اجرای وصول عوارض از مالک ناطبق مقررات آیینننماید شهرداری رأسا  اقدام کرده و هزینه آن را

 (1342/4/12دریافت خواهد نمود. )اصالحی 

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه   – 2تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می

ر مکانی)در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست رأی به اخذ ملک از نظ

جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، 

 تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.

از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای  )جریمه نباید

اضافه بیشتر باشد(در صورتیکه ذینع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا  

پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد 

 (.22/6/1348ت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود)اصالحی مصوب نسب

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از  -3تبصره 

اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به 

ر مکانی )در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ( موقعیت ملک از نظ

رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح 
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مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید )جریمه 

برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد  4برابر کمتر و از  2د از حداقل نبای

شده بیشتر باشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا  

ر این مورد پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون د

 (.22/6/1348)اصالحی مصوب .نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود

ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی  4تبصره 

رای بر اخذجریمه به ازا هر متر و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور 

مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معامالت ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در 

صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، 

نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر  بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم

 (.22/6/1348)اصالحی مصوب  عمل خواهد شد 3و  2اساس مفاد تبصره های 

ـ در مورد عدم احداث پارکیند و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن  4تبصره 

کیند رای باخذ جریمه ای که کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پار

حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته 

متر مربع می باشد(شهرداری  24پارکیند باشد صادر نماید )مساحت هر پارکیند با احتساب گردش 

  .شدمکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می با

ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه  6تبصره 

ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی که برخالف پروانه و یا بدون 

ری و پرونده امر پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگی

را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و 

 است 111بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صالحیت کمیسیونهای ماده 

 (.22/6/1348)اصالحی مصوب 
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لیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عم 2بصره 

احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها ومحاسبات فنی 

ضمیمه آن مستمرا  نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را 

اقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخالف و

قانون شهرداری و صدور رای  111ماده  1نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 

بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی 

ذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر منعکس نماید. شورای انتظامی نظام م

ماه تا سه سال محرومیت از  6قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 

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

ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیراالنتشار اعالم می گردد. شهرداری مکلف است 

تا صدور رای محکومیت به محض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به 

اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان ماه از  6مدت حداکثر 

شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از 

موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه 

شود و در صورتی که عمل قصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میمرتکب ت

ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب 

  .خواهند بود

ود، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نش

شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف 

  (.22/6/1348ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید)اصالحی مصوب 
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ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی پایان  8تبصره 

ر مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری ساختمان و د

  .صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند

تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها  6در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 

مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله  ( معامله انجام گرفته و از ید24/11/1344)

کل پالک را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن 

  .در سند انجام معامله بالمانع می باشد

اضافه بنا  در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که

جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع 

شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می باشد )اصالحی مصوب 

22/6/1348.) 

خ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاری 9تبصره 

 (.22/6/1348قانون شهرداری معاف می باشند)اصالحی مصوب  111ماده  1از شمول تبصره 

ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده صد قانون شـهرداری ، هرگـاه شـهرداری یامالـک یـا  11تبصره 

رای اعتراض نماید، مرجع رسـیدگی بـه  قایم مقام او از تاریخ ابالغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن

این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشـندکه در صـدور 

 (.22/6/1348رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است )اصالحی مصوب 

شهرداری و تصویب انجمن در مورد ـ آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط  11تبصره 

اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یک بـار قابـل تجدیـدنظر خواهـد بـود. )اصـالحی 

 (.22/6/1348مصوب 

اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محـدوده شـهر وحـریم  ـ 111ماده 

دهند که قبال  به تصـویب شـهرداری رسـیده باشـد نقشـه ای کـه  آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام
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مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کنـد 

 باید حداکثر ظرف دوماه ازطرف شهرداری تکلیف قطعیان معلوم وکتبا  به مالک ابالغ شود. 

ری تصمیم خود را به مالک اعـالم ننمایـد مراجـع مـذکور درفـوق در صورتی که در موعد مذکور شهردا

 مکلفند پس از استعالم از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجـام دهنـد. 

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است وشهرداری در 

 وجهی بصاحب آن پرداخت نخواهد کرد.  قبال آن به هیچ عنوان

اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری  ـ 112ماده 

الحاقی این قانون به آثـار باسـتانی برخـورد شـود شـهرداری مکلـف اسـت موافقـت  96مندرج در ماده 

رداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنـد وزارت فرهند و هنر را قبال جلب نماید و نیز شه

و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها ومیدان های مجاور آنها را 

 رعایت نمایند. 

تبصره ـ وزارت فرهند و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظرقطعی خـود 

 الم دارد. را به شهرداری اع

کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونـه اقـدامی نسـبت بـه  ـ 113ماده 

از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر  98و  92کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

رانماینـد ایـن قبیـل  تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جـامع شهرسـازی

اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلـف اسـت هرگونـه خرابـی و 

زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید درمدت متناسبی کـه بـا 

شهرداری خرابی و زیان •ول درآورد واالجلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع ا

)ده درصد(اضافه از طریـق اجـرای ثبـت  %11وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با 

 اسناد وصول خواهد کرد. 
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نامه ای خواهد بـود کـه ظـرف نحوه انجام معامالت و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین  ـ 114ماده 

سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصـویب کمیسـیون مشـترک کشـور 

 مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خودباقی است . 

واقـع درداخـل  21/2/1336مصـوب قانون معادن  1مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده  ـ 114ماده 

حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص 

 حقیقی و یا حقوقی باشد. 

وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفـت و گـاز و مـواد نفتـی کـه در خـارج ازمحـدوده  ـ 116ماده 

ون مربوط به وصول عوارض از بنـزین بمنظـور کمـک بـه شهرها وصول می شود )به استثنای موضوع قان

کــه بقـوت خــود بـاقی اســت ( و همچنـین عــوارض قراردادهــای  1334اسـفند  14مسـتمندان مصــوب 

پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بـین شـهرداری هـایی کـه از 

 پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. 

توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بـه سـبب آن  ـ 112ماده 

در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهـای مقـرر در قـانون کیفرعمـومی 

 محکوم خواهد شد. 

 (.24/4/1349لغو شده است)به موجب قانون مصوب  -118ماده 

 شهرداریها از پرداخت حق ثبت امالک و مالیات معاف خواهند بود.   -119ماده 

تبصره ـ مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصـورت بازرگـانی اداره 

 شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است . 

با وضع محل و یا نیمه تمام واقع درمحـدوده نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب  ـ 111ماده 

شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبـایی شـهر یـاموازین 

شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کنـد منتهـا ظـرف دومـاه بـه 

منطبق با نقشه مصـوب انجمـن شـهر باشـد اقـدام کنـد اگرمالـک  ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که
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مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بمنظور تامین نظر و اجرای طـرح مصـوب انجمـن درزمینـه 

زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را باضافه صدی ده از 

متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا   بـه مالـک مالک یا متول ی و یا 

شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتـراض ابالغ می

نکرد صورتحساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظـرف مهلـت مقـرره اعتـراض کـرد موضـوع بـه 

 ارجاع خواهد شد.  22اده کمیسیون مذکور در م

 22صورت حسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اخـتالف مـذکوردرماده 

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرایاسـناد رسـمی الزم 

 بگذارد. االجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجرا 

بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سـرمایه خـود  ـ 111ماده 

خانه ها و مستغالت و اراضی و محالت قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها 

ان طبـق طرحهـای خریداری نماینـد و در صـورت اقتضـا بـرای تجدیدسـاختم 1339خرداد  12مصوب 

مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأسا اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه 

موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شدشهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر 

ملک زمینها و آیـین نامـه هـا مصـوب و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود درهرجا که در قانون ت

هیات وزیران اعم از سـازمان مسـکن و وزارت کشـاورزی و هیـات وزیـران بـرده شـده  14/8/1339

 انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.  -وظایف مزبور را بترتیب شهرداری

متعلـق بـه دولـت اسـت و ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسـبت سـهامی کـه  ـ 112ماده 

همچنین باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بـوده و ترازنامـه آنهـا مـورد 

رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عـوارض مسـتغالت و سـطح شـهرمعافند ولـی 

 مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود. 
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و مواد 48و تبصره ذیل ماده  44ماده  24و تبصره ذیل بند  14ماده  4و تبصره  6و  4اد مو ـ 113ماده 

و  26و 22و تبصـره هـای ذیـل آن ومـواد  21و  69و تبصره ذیل آن و مواد  64و  63ـ  61ـ  61ـ  49

قانون مصوب سال  83ـ  81( و مواد 14/2/42مورخ  8216تبصره مربوطه )اصالحی تصویبنامه شماره 

 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.  1334

 با تصویب قانون شوراهای اسالمی منتفی است. 119الی  114مواد 

 منبع: مجموعه قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری            


