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قانون شهرداري

فصل اول ـ در تأسیس شهرداري
.گرددـ در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسیس می1ماده 

ـ در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج 1تبصره 
تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشکیل هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می

نماید و با در نظر گرفتن وي هزینه شهرداري را نمیشهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکاف
توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است وضع اقتصادي و مالی محل براي اداره امور شهرداري درآمد جدیدي نمی

.شهرداري این قبیل نقاط را منحل نماید
فصل مزبور و همچنین براي ـ در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراري شهرداري الزم باشد براي 2تبصره 

.توان یک شهرداري تأسیس کردچند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضاي تشکیل شهرداري داشته باشند می
شود و پس از موافقت شوراي شهرستان تعیین میـ حدود حوزه هر شهرداري به وسیله با تصویب انجمن شهر2ماده 

.و تصویب وزارت کشور قابل اجراء است
.ـ شهرداري داراي شخصیت حقوقی است3ماده 

رفصل دوم ـ انتخابات انجمن شه
.فصل دوم منتفی است32الی 4با تصویب قانون شوراهاي اسالمی مواد 

رفصل سوم ـ در تشکیل انجمن شه
.فصل سوم منتفی است41الی 33با تصویب قانون شوراهاي اسالمی مواد 

نشده و یا عده اعضاء انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، وزارت کشور ـ مادام که انجمن تشکیل42ماده 
.جانشین انجمن شهر خواهد بود

.ـ با تصویب قانون شوراهاي اسالمی منتفی است44و 43ماده 

فصل چهارم ـ در وظایف انجمن
:وظایف انجمن به قرار ذیل است-45ماده 

دارائی نقدي و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و -1
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم .و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها

کند شهرداري الزم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً براي رسیدگی به آن کار استخدام می
د)بی به آنها پرداخت خواهد کرو حق الزحمه متناس



1396دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازي ویژه آزمون چهارم جزوه 

5

ته به هاي وابستصویب بودجه سالیانه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداري و بنگاه-2
.شودشهرداري و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداري پیشنهاد می

تیجاره به نام شهر با تصویب معامالت و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و اس-3
ها، پیش بینی شده در این در نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداري

.قانون
تواند اختیار تصویب و انجام معامالت را تا تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري، انجمن شهر می

.دمعامالت شهرداري به شهردار واگذار کنمیزان معینی با رعایت آئین نامه 
.مراقبت در اقامه کلیه دعاوي مربوط به شهرداري و و نظارت در حسن جریان امر-4
رفع اختالفات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداري یا اصناف جز در مواردي که موضوع جنبه -5

.حقوقی نداشته باشد
ها و ت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانمراقبت در اجراء وظایف شهرداري در امور بهداش-6

.شودها و سایر مؤسساتی که از طرف شهرداري اداره میپرورشگاه
ي هاهاي مربوط براي دایر کردن نمایشگاهاظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداري با ادارات و بنگاه-7

.کشاورزي و هنري و بازرگانی و غیره
.عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنتصویب لوایح برقراري یا الغاء-8

تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نماي صنایع 
.داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است

.هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنهاتصویب آئین نامه-9
هاي عمومی و آبریزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهیه وسائل مراقبت براي ایجاد رختشوي خانه-10

.حمل اموات مطابق اصول بهداشت
نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص براي حسن ترتیب -11

یري اري و اتخاذ تدابیر احتیاطی براي جلوگو نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرد
.از مخاطرات حریق و امثال آن

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

هاي عمرانی از طریق تأسیس بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندي-13
.ها و مؤسسات با رعایت قوانین کشورکتشر

بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداري در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع -14
مواد غذائی در مواقع الزم مخصوصاً به هنگام قحطی و پیش بینی و جلوگیري از کمیابی خواربار و تهیه 

ها خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و مقادیر و مقیاسهاي عمومی براي خرید و فروشمیدان
.و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روي اجناس

.تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر-15
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هائی که براي مصرف شهر ضروري هاي شهر و اجاره و استیجار آبتصویب مقررات براي تنظیم آب-16
.نوات شهرياست و جلوگیري از تجاوز به ق

هاي عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه ها و باغها و میدانموافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابان-17
.معابر

تصویب مقررات الزم براي اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی -18
.شهر

ت به مبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب هاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبتصویب وام-19
.استهالك و مصرف وام

ـ انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداري مداخله کنند یا به 46ماده 
ه لهر گاه رسیدگی به امري ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن به وسی.کارمندان شهرداري مستقیماً دستور بدهند

.شهردار اقدام خواهند کرد
ـ شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بالفاصله در 47ماده 

دهد ها به بخشدار اطالعتهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش
.را که جنبه عمومی دارد به دنبال وسائل ممکنه براي اطالع عموم آگهی نمایدو همچنین آنچه از مصوبات

چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد -48ماده 
هار و تقاضاي تجدیدنظر نمایدتواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطالع نظر خود را به انجمن اظاعتراض داشته باشد، می

هاي و در صورتی که انجمن در رأي خود باقی بماند معترض می تواند به انجمن ایالتی یا والیتی و در صورت نبودن انجمن
مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختالف را بخواهد انجمن ایالتی یا والیتی یا وزارت کشور منتها در ظرف 

اجراي مصوبات انجن که مورد اعتراض واقع .االجرا استو این نظر قطعی و الزم.نمایدخود را اعالم میپانزده روز نظر 
.ماندشده تا صدور رأي متوقف می

در صورتی که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن -49ماده 
صاً یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأي شرکت کرده باشند و باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء انجمن شخ

یا آنکه انجمن در غیرموعد و یا در غیرمحل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار 
یدگی ود چنانچه در نتیجه رسیا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر ش

.این قانون عمل خواهد شد48رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 
مورد اعتراض واقع 48اجراي مقررات شهرداري که به تصویب انجمن رسیده در صورتی که بر طبق ماده :تبصره

.قابل اجرا استنشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعالم با وسائل ممکنه دیگر 

در انتخاب شهردار و معاون شهرداري -فصل پنجم

:شهردار-الف
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انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بالفاصله و قبل از شروع به کار، یک نفر را که در انجمن -50ماده 
با رأي مخفی به اکثریت این ماده تعیین شده براي مدت دو سال 1شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد طبق تبصره 

.تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به رسمیت شهردار انتخاب و به فرماندار اعالم کند
.دهدفرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطالع می

جدید انتخاب وي بالمانع ت.شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور و بالفاصله شروع به کار خواهد کرد
.است

اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت نامهشرایط احراز سمت شهردار طبق آئین:1تبصره
.دوزیران خواهد رسی

:پذیرددوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می:2تبصره 
.استعفاء کتبی-1
.قانون، رأي به برکناري شهردار صادر نماید53موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده -2
در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی-3
در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار-4

ـ در صورتی که انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل 3تبصره 
.واهد شدو طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خ

هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او -51ماده 
.راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است با انتقال او موافقت کند

.حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد-52ماده 
.در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداري نماینده شهر خواهد بودتبصره ـ

چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عملیات شهردار اعتراض و یا ایرادي داشته باشند باید -53ماده 
جلسه فوق العاده انجمن قرائت به مطلب را کتباً به صورت استیضاح به اطالع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در

العاده انجمن براي جواب استیضاح حضور به هم شهردار ابالغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادي یا فوق
العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده رساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادي یا فوق

در صورتی که انجمن .انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأي موافق یا مخالف خواهد دادروز تجاوز نماید 
به اکثریت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بالفاصله از شغل خود برکنار و از طرف 

در فاصله بین صدور رأي اعتماد و عزل شهردار انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد 
دار و مسئول تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون، کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده

.اداره امور شهرداري خواهد بود

:معاون شهرداري-ب
ر شهرداري از طرف شهرداري با اطالع ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کاسازمان اداري شهرداري-54ماده 

.انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد
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در وظایف شهرداري-فصل ششم
:وظایف شهرداري به شرح ذیل است-55ماده 

حدود قوانین هاي عمومی و مجاري آب و توسعه معابر در ها و باغها و میدانها و کوچهایجاد خیابان-1
.موضوعه

ها و فاضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تنظیف و نگهداري و تسطیح معاب و انهار عمومی آب-2
.تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه

هاي عمومی براي ها و باغها و پاركروها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانسد معبر عمومی و اشغال پیاده-1تبصره 
یا سکنی و یا هر عنوان دیگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگیري و در رفع موانع موجود و کسب و 

هاي منصوب قبل از تصویب این در مورد دکه.آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند
اشند ها ادعاي خسارتی داشته بنانچه صاحبان این قبیل دکهقانون، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چ

نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام 77با نظر کمیسیون مقرر در ماده 
ل ین قبیهائی در معابر عمومی کنند شهرداري موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن ابه نصب دکه

.ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هیچگونه خسارتی نخواهند داشتدکه
احداث تأسیسات تولید و توزیع و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروي آن -2تبصره 

.را تأمین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداري است
تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها 

دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداري هاي تابعه وزارت آب و برق عهدهبه استثناي مواردي که سازمان
من شهر و تأیید وزارت کشور و تهیه آب مشروب و توزیع آن توانند با تصویب انجها میاین قبیل شهرداري.خواهد بود

.دبه مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنن
اند و عملیات آنها موردمؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته-3تبصره 

.د کماکان به کار خود ادامه دهندتواننتأیید شهرداري محل و وزارت کشور باشد، می
هاي مخصوصی براي تخلیه زباله و نخاله و فضوالت ساختمانی و مواد شهرداري مکلف است محل-4تبصره 

.ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطالع عموم برساندرسوبی فاضالب
ل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به هاي تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محمحل

.تشخیص شهرداري خواهد بود
هاي تعیین شده از طرف شهرداري رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوري مکلفند آنها را فقط در محل

.خالی نمایند
هر بار در گواهینامه در صورت تخلف مراتب.شودقانون کیفري عمومی تعیین می276مجازات متخلفین طبق ماده 

رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یک سال مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خالفی محکوم و 
.شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بودگواهینامه او براي یک سال ضبط می

.به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد
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کامل در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و اجراي تصمیمات انجمن به ارزانی و مراقبت و اهتمام -3
.فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها

کوبی ومراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداري در آبله-4
.و غیره براي جلوگیري از امراض ساریهتلقیح واکسن 

.جلوگیري از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره-5
قانون تبلیغات اجباري و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند 8اجراي تبصره یک ماده -6

ان و شیرخوارگاه و تیمارستان و بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارست
سوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات هاي مبارزه با بیکتابخانه و کالس

مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و 
.هاي خانه و مدرسه و اردوي کارکمک به انجمن

هاي فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از ها و خانهدر این قبیل موارد و همچنین در مورد موزهشهرداري 
اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات 

.مربوط خواهد گذاشت
به قوت 28/3/34ها مصوب ت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداريقانون نظار5تبصره ماده -1تبصره 

.خود باقی است
.کل کشور به قوت خود باقی است1339قانون بودجه سال 59تبصره -2تبصره 

حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیرمنقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي -7
.اشخاص علیه شهرداري

د و تنظیم بودجه متمم بودجه و اصالح بودجه و تفریغ بودجه شهرداري و تنظیم پیشنهاد برنامه برآور-8
ساختمانی و اجراي آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به 

.شودوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می
د و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره انجام معامالت شهرداري اعم از خری-9

ی بینها پیشنامه مالی شهرداريپس از تصویب انجمن شهر با رعایت صالح و صرفه و مقررات آئین
.شده در این قانون

.اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن-10
یریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانات پرداختی به شهرداري یا مؤسسات خ

اي که داده است از مالیات بر شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانهاعانه دهندگان پذیرفته می
.باشددرآمد معاف می

.هانظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس-11
.تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات-12
.ه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنهاایجاد غسالخان-13
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اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام براي حفظ شهر از خطر سیل و حریق همچنین رفع خطر از بناها ودیوارهاي -14
هاي عمومی و خصوصی ها و اماکن عمومی و داالنشکسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و کوچه

هاي ها و ایوانهاي واقع در معابر و جلوگیري از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنندن چاهو پرکردن و پوشا
ا همشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر براي عابرین است و جلوگیري از ناودان

.ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشدهاي ساختمانو دودکش
هاي مندرج در ماده فوق، شهرداري پس رد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتدر کلیه موا-تبصره

تور نماید و اگر دسدار متناسبی صادر میاز کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت
بت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت شهرداري در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداري رأساً با مراق

.خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد
کافه -هاخانهقهوه-دکاکین-هامهمانخانه-هاگرمابه-مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها

.باشدآن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز میپاساژها و امثال -هارستوران
ها به وزارت بهداري و جلوگیري از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعالم این گونه بیماري-15

هاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتال به امراض ساریه و دامپزشکی و شهرداري
.تال به امراض ساریه بوده و یا در شهر بالصاحب و مضر هستندمعالجه و دفع حیوانی که مب

.ورانتهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه-16
پیشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که -17

انون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و مورد احتیاج شهر باشد بر طبق ق
کشی و فاضالب اعم از هاي عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج براي لولهها و باغها و میدانخیابان

داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیري 
.ا بر طبق قانون توسعه معابرو متعلقات آنه

.هاي عمومی براي خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیرهتهیه و تعیین میدان-18
نامه براي فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن تهیه و تدوین آئین-19

.پس از تصویب انجمن شهر
ه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنین یا جلوگیري از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن ک-20

-هاکارگاه-هاشهرداري مکلف است از تأسیس کارخانه.مخالفت یا اصول بهداشت در شهرهاست
سازند و اصطبل ها و همچنین مراکزي که مواد محترقه میها و دکانهاي عمومی و تعمیرگاهگاراژ

هائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کلی تمام مشاغل و کسبچارپایان و مراکز دامداري و به طور
هاي کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیري کند و در تخریب کوره

هاي عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت پزي و خزینه گرمابهآجر و آهک
کند از آلوده ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میماکن و کارخانههاي ادر وضع دودکش

شدن هواي شهر جلوگیري نماید و هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود 
.آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر الزم شد آنها را به خارج از شهر انتقال دهد
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ورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت شهرداري در م-تبصره
مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را 

االجراء کمیسیون قطعی و الزمبه کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأي
.است

هر گاه رأي کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداري باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت 
.مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري به وسیله مأمورین خود رأساً خواهد نمود

انه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه هاي مورد نیاز محل از قبیل رختشویخاحداث بناها و ساختمان-21
ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر الزم براي ساختمان و میدان

.هاي ارزان قیمت براي افراد بی بضاعت ساکن شهرخانه
.هاي عمومی و مساجد و غیرهتشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار و ساختمان-22
ها و نگاهداري اطفال ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابهاهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه-23

.بضاعت و سر راهیبی
.شودهائی که در شهر میصدور پروانه براي کلیه ساختمان-24

هاي شهرداري در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه-تبصره
در صورتیکه بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاري .ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند

این قانون مطرح 100محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 
ا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یمی

.کندمورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می
شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل براي کسب و این تصمیم وسیله مأمورین شهرداري اجراء می

اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار ریال تا ده هزار ریال کند به حبس جنحهپیشه و یا تجارت استفاده
.شودمحکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله 
.شودنون استفاده تجاري محسوب نمیمالک از نظر این قا

هاي عمومی و انهار و روهاي معابر و کوچهها و آسفالت کردن سواره روها و پیادهساختن خیابان-25
هاي طرفین از سنگ اسفالت و امثال آن به هزینه شهرداري هر محلجدول

از کاالهاي وارداتی و پیشنهاد برقراري یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم-26
نامه براي اطالع وزارت صادراتی کشور و محصوالت داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب

.کشور
به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کاالهاي صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کاال نباید وضع -1تبصره 
.عوارض شود
ا هشود از پرداخت هر گونه عوارض به شهردارياي مقصد معینی حمل میکاالهاي عبوري از شهرها که بر-2تبصره 

.باشدعرض راه معاف می
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راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق 33ماه قانون مصوبه بهمن1ماده -3تبصره 
.شوداین بند تصحیح می1تبصره 

شهرداري و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستري هاي گریز از پرداخت عوارضنامهآئین-4تبصره 
.شودتنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع به اجراء گذاشته می

گذاري اماکن و نصب تابلوي وضع مقررات خاصی براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره-27
هاي غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ ز محلها االصاق اعالنات و برداشتن و محو کردن آگهی

نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند
وران مکلفند براي محل کسب خود وران، کلیه اصناف و پیشهصدور پروانه کسب براي اصناف و پیشه-28

از شهرداري محل پروانه کسب دریافت دارند
.انه رأساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نمایدتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروشهرداري می-تبصره
شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداري -56ماده 

.را ندارد
اجراي مقررات شهرداري که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعالم براي کلیه -57ماده 
الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص الزمساکنین شهر 

نند ابتدا به انجمن توایا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتی که آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می
ن والیتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن والیتی شهر و در ثانی به انجمن والیتی و در صورت نبودن انجم

شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداري شده باشد و پس از یا وزارت کشور ابالغ می
رسیدگی محقق شود ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداري باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران 

راجعه هاي عمومی متواند به دادگاهانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میچن.کند
.نماید

مقررات استخدامی و مالی -فصل هفتم

:مقررات استخدامی-الف
ود که خواهد باي نامهها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئینمقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداري-58ماده 

کل کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران 1343قانون بودجه اصالحی سال 38وزارت کشور به استناد تبصره 
.رساندمی

.حذف شده است-تبصره
.حذف شده است-61-60-59مواد 
همچنین ها وها و آموزش کارکنان شهرداريبه منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداري-62ماده 

نظارت در حسن اجراي وظایفی که طبق این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت 
.شودکشور پیش بینی و تأسیس می



1396دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازي ویژه آزمون چهارم جزوه 

13

این سازمان موظف است تشکیالت خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در 
ها را که داراي مدرك علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور ز شهرداريهاي مختلف مورد نیارشته

ها هاي مهم اصالحات شهري و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداريها و تهیه برنامهبازرسی شهرداري
.مورد استفاده قرار گیرد

هاي کشور در منظور رفع احتیاجات فنی و اداري شهرداريسازمان مذکور در این ماده مکلف است به-1تبصره 
.مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداري متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد

تواند با انعقاد قراردادهاي خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاههاي مهندس وزارت کشور می-2تبصره 
هاي عمرانی دولت به این ارجی استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامهمشاور اعم از داخلی یا خ

.شود، بپردازدقبیل افراد یا مؤسسات براي کارهاي مشابه پرداخت می
.حذف شده است-و تبصره64و 63ماده 

:ب ـ مقررات مالی
.باشدجمن شهر قابل اجرا میاي است که پس از تصویب انهر شهرداري داراي بودجه-65ماده 
سال مالی شهرداري یک سال تمام شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه -66ماده 

.یابدمی
شهرداري مکلف است منتهی تا روز آخر دي ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن پیشنهاد نماید و انجمن -67ماده 

ندماه هر سال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداري موظف است تفریغ بودجه هر سال نیز باید قبل از اسف
.را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خردادماه آن را رسیدگی و تصویب نماید

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

بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زیر که از محل درآمدهاي مستمر شهرداري -68ماده 
:پرداخت خواهد شد

ده درصد سهم بهداري-1
سه درصد سهم آموزش و پرورش-2
.سوادي به مصرف خواهد رسیدکه از طریق کمیته ملی پیکار با بیچهار درصد براي مبارزه با بیسوادي -3
سه درصد براي امور تربیت بدنی و پیشاهنگی-4
یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دي ماه -5

1344.
رنظامی، امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب هاي سازمانی و اداري شهرداري و امور دفاع غیبراي تأمین هزینه
ها محول است براساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد قانون به عهده شهرداري

شهرداري و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه ساالنه 
.کمتر باشد
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رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداري و با نظارت مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می-1تبصره 
.انجمن شهر باشد

باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن در شهرهائی که مؤسسات خیریه داراي تأسیسات درمانی می-2تبصره 
این ماده 1هاي درمانی ده درصد سهم بهداري مذکور در بند تواند از محل هزینهمیآن انجمن شهر با موافقت بهداري 

.مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد
از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهائی که درآمد شهرداري هر یک از آنها از یک میلیون ریال به -3تبصره 

ارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد باالست موظفند براي ساختمان دبستان عو
.توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند1334ها مصوب خرداد شهرداري

.حذف شده است-70و 69ماده 
هزینه شهرداري مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و -71ماده 

شهرداري را که به تصویب انجمن شهر رسیده براي اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید 
ماه یکدفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازي و ساختمان عمارات 6و همچنین شهردار مکلف است هر 

.اي از آن را به وزارت کشور بفرستدن را براي اطالع عموم منتشر نموده نسخهو سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آ
.حذف شده است-72ماده 
کلیه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب -73ماده 

.دباشها میه به نسبت درآمد هر یک از محلشود تقسیم هزیناین قانون جمعاً یک شهرداري تشکیل می1ماده 2تبصره 
شهرداري با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را -74ماده 

.نمایدتدوین و تنظیم می
کدفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداري کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض مل-تبصره

مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا 
.حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعالم دارد

و اگرمالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداري را براي امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید 
مالک به تشخیص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به ودیعه خواهد 

.گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد
الفاصله را بصندوف ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله 

بعد از تودیع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعالم شهرداري مستند به رأي کمیسیون رفع اختالف یا مراجع توافق و 
یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به نام هر مؤدي تفکیکاً به حساب بانکی شهرداري پرداخت کند و 

اجع توافق اعتراض مالک را کالً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا هر گاه کمیسیون رفع اختالف یا مر
.داردقسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد می

عوارض و درآمد شهرداري به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداري به نام مأمور وصول -75ماده 
.مأمورین وصول باید طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارندشوند دریافت خواهد شد وتعیین می

.حذف شده است-76ماده 
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.حذف شده است-تبصره
رفع هر گونه اختالف بین مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت -77ماده 

ن هائی که طبق تصمیم ایبدهی.مزبور قطعی استشود و تصمیم کمیسیونکشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع می
لف است باشد اجراي ثبت مککمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می

بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی 
نماینده نماید و در غیاب انجمن شهر انتخابس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري تعیین مینباشد رئی

.انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد
شود به وسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کاالهائی هاي دولتی اخذ میعوارضی که توأم با مالیات-78ماده 
و .گردددارد به وسیله همان مؤسسات دریافت میها و مؤسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداري مقرر میتکه باید شرک

شود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا کلیه وجوهی که جمع آوري می
.ددر محل نزدیک به آن شهرداري با نظارت انجمن در شهرداري متمرکز شو

روز یکبار صورت درآمد شهرداري را که به بانک یا صندوق شهرداري 15اداره دارائی موظف است هر -1تبصره 
.تودیع کرده به شهرداري ارسال دارد

شود باید در حساب مخصوصی نگهداري شود وجوهی که به نام سپرده یا امانت به شهرداري داده می-2تبصره 
.دارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نمایدو شهرداري به هیچ عنوان حق ن

تواند وجوه مطالبه نشدهولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداري می
.را به درآمد عمومی خود منظور نماید

ت ها منظور نماید تا در صورردهشهرداري باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود براي پرداخت این قبیل سپ
رداري هر گاه این اعتبار کافی نباشد شه.مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود

.مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد
ناد مثبت و با رعایت مقررات آئین نامه مالی هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسکلیه پرداخت-79ماده 

به عمل خواهد آمد این اسناد باید به امضاي رئیس حسابداري و شهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که 
.مورد قبول انجمن باشد برسد

انجمن شهر تسلیم شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداري را به 
.کند

در نقاطی که تاکنون شهرداري تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن 
این قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکیل شهرداري وام مزبور جزء دیون در بودجه 82شهر از وجوه موضوع ماده 

.شهرداري منظور و مسترد خواهد شد
هاي خیریه زیر نظر هیأت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید و هیأت اعتبارات مصوب براي بنگاه-صرهتب

.مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد
ر بهداري و شهرداري مکلفند ده درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را براي کمک به امو-80ماده 

قانون 8ماده 1درصد از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را براي کمک به امور فرهنگی شهر (موضوع تبصره 5
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هاي فنی تعلیمات اجباري) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی
.راء گذارندادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اج

تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص به وسیله ادارات انجمن شهر می-1تبصره 
.بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند

انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت -2تبصره 
ه نقایصی مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این خواهد داشت و هر گا

هاي مذکور مکلفند که آن پیشنهادها هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانهامور به وزارتخانه
.را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند

.استحذف شده-81ماده 
.حذف شده است-82ماده 

.حذف شده است-تبصره
.حذف شده است-83ماده 
مؤسسات وابسته به شهرداري از قبیل لوله کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که داراي شخصیت حقوقی -84ماده 

افقت وزارت و مواساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر.توانند با اصول بازرگانی اداره شوندبشوند می
.کشور برسد
هائیهاي عمومی و خصوصی و ساختمانتواند براي تخریب یا اصالح سقف بازارها و داالنشهرداري می-85ماده 

دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره که محل صحت عمومی تشخیص می
.معابر اقدام کنددوم از ماده یازدهم قانون توسعه 

فصل هشتم ـ در مقررات جزائی
.و تبصره آن منتفی است89الی 86با تصویب قانون شوراهاي اسالمی مواد 

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

19ء انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصالح ماده هر گاه اعضا-91ماده 
در صورتی که عضو انجمن به .اصالحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد

دستان از عضویت انجمن ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از صدور کیفر خواست دا
معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتی که در قوانین براي این گونه اعمال مقرر است مرتکب براي دو دوره از 

.گرددحق عضویت انجمن نیز محروم می
در مورد تبانی با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداري اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا -1

.رمستقیمغی
در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهاي شهرداري که بالنتیجه باعث اختالل امور و موجب زیان -2

.شودشهر و شهرداري می
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ارائه دهنده خدمات شهري ( از قبیل آب، فاضالب، گاز، برق، مخابرات، شرکت کلیه دستگاه هاي 
) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات ..پخش فراورده هاي نفتی و شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن 

عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضاي سبز باشد، عالوه بر سایر مجوزهاي الزم، از شهرداري
.آیین نامه ) مجوز اخذ نماید7(کمیسیون موضوع ماده 

2تبصره 
در مورد بندهاي (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداري وبا رعایت اصول 
علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاري می باید با رعایت 

آیین نامه صادر می شود به این7اصول ایمنی به ازاي درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده 
.تعداد دو برابر مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداري معین می کند غرس نماید

3تبصره 
عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه اي که به پیشنهاد شهرداري به تصویب شوراي اسالمی شهر 

.می رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد
4تبصره 

لیت و بهره برداري از از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها بر اساس مجوز و دستورالعمل شهرداري فعا
.بالمانع است

6ماده 
ر صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحاي درختان موضوع قانون د

این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه 3را فراهم آورند شهرداري در اجراي ماده 
.از طریق مراجع قضایی و پیگیري جبران خسارت وارده اقدام نماید

این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند 5مامورین شهرداري که در اجراي ماده 
.واهند گرفتمتخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خ

7ماده 
به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضاي 

.زیر در هر شهرداري تشکیل می شود
.الف) یکی از اعضاي شوراي اسالمی شهر به انتخاب شورا

.خدمات شهري شهرداريب) یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازي و یا معاون 
ج) مدیرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضاي سبز در شهرداري 

.مسئول فضاي سبز شهرداري
1تبصره 
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مترمربع که در 500شهرداري موظف است براي صدور پروانه ساختمانی در عرصه هاي با مساحت بیش از 
.نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمایدمحدوده شهر واقع می باشد

2تبصره 
2000تا 500شهرداري موظف است در کالن شهرها براي صدور پروانه ساختمانی در عرصه هاي بین 

مترمربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضاي زیر را در هر یک از مناطق شهرداري تشکیل داده 
.را اخذ و مطابق آن اقدام کندو نظریه کمیسیون 

.الف) نماینده شوراي اسالمی شهر به انتخاب رییس شورا
.ب) مدیر منطقه شهرداري و در صورتی که شهردار منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر

ج) نماینده مدیر عامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضاي 
.شهرداري نماینده خدمات شهري شهرداريسبز در
3تبصره 

جهت تشخیص باغات توسط شوراي اسالمی شهر، شهرداري موظف است درخواست مالک و ذینفع یا 
آیین نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده ) 1ماده (» د « درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند 

در .را که حداکثر ظرف مدت یک ماده صادر خواهد شد، به ذینفع ابالغ کندارسال نماید و نظر کمیسیون ) 7(
صورتی که ذینفع دو ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداري به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خودرا 

نظر شوراي .شهرداري آن را به شوراي اسالمی شهر ارسال خواهد داشت.به شهرداري تقدیم خواهد کرد
در غیر این صورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به .شهر در مورد تشخیص باغ قطعی استاسالمی

نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأي قطعی و نظر شوراي اسالمی شهر تلقی 
.خواهد شد

8ماده 
شهرداري محل ارایه و فرم متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداري درختان باید درخواست خود را به

.مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداري در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایند
شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون 

زبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیسیون م.موضوع این آیین نامه ارجاع نماید) 7ماده (
خصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداري حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ 

در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیردر .نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعالم نماید
.ت حسب تقاضاي متقاضی مجوز صادر کندابالغ پس از موعد مذکور، شهرداري مکلف اس

1تبصره 
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شهرداري و متقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت یا سربرداري یا 
.جابجایی آن نخواهند بود

2تبصره 
شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضی براي جابجایی یا سربرداري درخت رعایت ضوابط و 

می و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه هاي مترتبه اصول عل
.در اختیار متقاضی قرار دهد

9ماده 
موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از ) 7کمیسیون ماده (

و جایجایی درختان و فضاهاي سبز را تدوین نموده و پس از تجهیزات و امکانات شهرداري براي سربرداري 
.تصویب شوراي اسالمی شهر اعالم عمومی نماید

تبصره 
هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداري در محدوده و حریم شهر و در معابر 

.امکان پذیر است)7و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده (
سربرداري و هرس طبق دستورالعملی که توسط .در غیر این صورت شهرداري موظف به جلوگیري است

شهرداري تهیه و ابالغ خواهد شد صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیري از خشک شدن آنها 
.گردد
10ماده 

در شهرها و اصالحیه هاي آن شهرداري موظف قانون حفظ و گسترش فضاي سبز ) 7و () 1در اجراي مواد (
.است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداري نماید

.الف) شماره پالك ثبتی یا شماره نوسازي پالك مشمول
.ب) مساحت ملک

.نام مالک، یا ذینفعشهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره،:ج) نشانی دقیق محل شامل
.د) تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیر مثمر

هـ ) نام، مشخصات، سمت و امضاي مأمور تنظیم کننده اطالعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستري 
.شناخته می شود

1تبصره 
در محدوده و حریم شهر آنها را روي نقشه و سامانه شهرداري موظف است پس از شناسنایی، باغ هاي واقع

این باغ به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، .) مشخص و اعالم نماید...و GISهاي مربوطه ( 
.بدون اخذ مجوزهاي قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد
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2تبصره 
را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وي شهرداري موظف است نسخه اي از شناسنامه تنظیمی محل مزبور

.ابالغ نماید
3تبصره 

.شهرداري موظف است هر سال نسبت به پالك کوبی حداقل بیست درصد فضاي سبز خود اقدام نماید
11ماده 

شهرداري مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر میادین، بزرگراهها و بوستان هاي عمومی فهرستی 
وع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پالك کوبی شامل ن

.) منعکس نماید...و GISروي درختان و روي سامانه هاي مربوط ( 
12ماده 

به منظور حفظ، نگهداري واحیاي باغات و زمین هاي مشجر، شوراي اسالمی شهر موظف است به منظور 
اغات خصوصی، دستورالعمل هاي تشویقی براي ساخت و ساز محدود در این امالك را حفظ و نگهداري ب

.در چارچوب قوانین و ضوابط شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران تهیه و تصویب نمایند
13ماده 

وزارت مسکن وشهرسازي و شهرداري ها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصا در شهرهایی که سرانه 
ها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی االمکان باغات را در کاربري فضاي سبز آن

.فضاي سبز پیش بینی نمایند
1تبصره 

شهرداري ها و شوراي هاي اسالمی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستان هاي 
.شهري در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد

2تبصره 
شهرداري ها موظفند براي حفظ باغات بزرگ شهري حتی االمکان حمایت هاي الزم را از مالکان آنها به عمل 

.آورند
3تبصره 

شهرداري ها موظفند در شهرهایی که سرانه فضاي سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواري 
.یه و به تصویب شوراي اسالمی شهر برسانندبراي حفظ و گسترش فضاهاي سبز شهر را ته


