
 

  
  

  
  
  

  مجموعه كامل قوانين و مقررات
  مربوط به شهرداري 



 

   در تاسيس شهرداري-فصل اول 
  .  در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفـر بـالغ باشـد شـهرداري تاسـيس مـي گـردد                        - 1ماده  

  در هر نقطه اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت                 - 1تبصره  
آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و                     
چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلـوم شـود عـوارض وصـولي تكـافوي هزينـه           

 شـهرداري درآمـد   شهرداري را نمي نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محـل بـراي اداره امـور                  
  . جديدي نمي تـوان تهيـه نمـود وزارت كـشور مجـاز اسـت شـهرداري ايـن قبيـل نقـاط را منحـل نمايـد                           

 در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري الزم باشد براي فصل مزبور و همچنـين     - 2تبصره  
باشـد مـي تـوان يـك        براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعـا اقتـضاي تـشكيل شـهرداري داشـته                   

  . شهرداري تاسيس كرد
 حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيـين مـي شـود و پـس از                      - 2ماده  

  . موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است 
  .  شهرداري داراي شخصيت حقوقي است - 3ماده 

   انتخابات انجمن شهر -فصل دوم 
  :  تقسيم بندي شهر به حوزه هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن -الف 
 هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضا آن از طرف اهالي مـستقيما                   - 4ماده  

  . و با راي مخفي به اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند
ايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه هـا تقـسيم             حوزه هر شهرداري براي انتخاب نم      - 5ماده  

ــراي تــشكيل انجمــن شــهر انتخــاب مــي كننــد      . مــي شــود و ســاكنين هــر حــوزه ســه نفــر نماينــده ب
 تقسيم بندي شهر به حوزه هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرمانـدار يـا بخـشدار، شـهردار،                    - 6ماده  

ت اسناد كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل مي شود به عمـل              رييس شهرباني ، رييس آمار و رييس ثب       
ــود       ــي شـ ــته مـ ــرا گذاشـ ــع اجـ ــه موقـ ــسيون بـ ــصويب كميـ ــشه و تـ ــه نقـ ــس از تهيـ ــده و پـ   . آمـ

 هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از روسـاي                - 1تبصره  
ي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيـه     ادارات در محل نباشند حضور ساير روسا      

  . نقشه تقريبي حوزه هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود
 جمعيتي كه مالك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره ماخـذ عمـل خواهـد بـود و                      - 2تبصره  

  .  انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شـد       پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در             
  :  تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود- 7ماده 

   نفر 3 حوزه هر حوزه 10 نفر 30تهران 
   نفر 3 حوزه هر حوزه 5 نفر 15 هزار نفر جمعيت به باال 150شهرهاي از 
  .  نفر3ه  حوزه هر حوز4 نفر 12 هزار جمعيت 150 هزار تا 100شهرهاي از 
  .  نفر3 حوزه هر حوزه 3 نفر 9 هزار جمعيت 100 هزار تا 50شهرهاي از 



 

  . نفر بدون حوزه 7 هزار نفر جمعيت 50شهرهاي كمتر از 
  .  نفر بدون حوزه 5 هزار نفر جمعيت 10 شهرهاي كمتر از 

   شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن -ب 
  :يب تعيين مي شود تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترت- 7ماده 

  . تهران سي نفر
  . شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به باال پانزده نفر

  . شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر
  . شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر
  . نفرشهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت 

  . شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر
 جمعيتي كه مالك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بـود و پـس           -تبصره  

  .از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد 
   )27/11/1345اصالحي  ( 

 جمعيتي كه مالك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمـومي كـشور اسـت      - تبصره  
 7/4/1355اصالحي  . ( كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعالم شده باشد              

 (  
  :  انتخاب كننده بايد واجد شرايط زير باشد- 8ماده 

   تابعيت ايران - 1
  .بيست سال تمام شمسي اشتن الاقل  د- 2
   ) 7/4/1355اصالحي (  داشتن هيجده سال تمام سن - 2
 توطن در محل انتخاب و يا الاقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آن كـه شخـصا در    - 3

آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال داشته باشد و در صورتي كه محـل سـكني و محـل كـسب يـا                          
  . تلف باشد فقط محل سكني معتبر است حرفه مخ

ــاعي اســت     - 4 ــوق اجتم ــت از حق ــه موجــب محرومي ــه اي ك ــا جنح ــت ي ــه جناي ــت ب ــدم محكومي   .  ع
  . محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير- 5

 نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام    .  راي دهندگان موظفند قبل از دادن راي برگ انتخاباتي تحصيل كنند           - تبصره  
و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صالحيت راي دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين نامه                  
اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيـه و بـه تـصويب هيـات                         

   ) 27/11/1345اصالحي . ( وزيران برسد 
  : يط زير باشد انتخاب شونده بايد داراي شرا- 9ماده 

  .  تابعيت ايران - 1
  .  داشتن سي سال تمام شمسي - 2



 

   ) 7/4/1355اصالحي (  سال تمام سن 25 داشتن - 2
  . توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي - 3
  .  الاقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد- 4
  .  عدم محروميت از حقوق اجتماعي - 5
  .  محكوميت به ورشكستگي به تقصير محجور نبودن و عدم- 6

  :  اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند - 10ماده 
 نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانـداران و                    - 1 

ساي ادارات دولتي در    شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و روساي دادگاه ها و دادستانها و بازپرسان و رو               
  .حوزه ماموريت خود

 نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلـسين و اسـتانداران و فرمانـداران و شـهرداران و                      - 1
بخشداران و معاونين آنها روساي دادگاهها و دادسـتانها و بازپرسـان و روسـاي ادارات دولتـي و سـازمانهاي                     

   ) 27/11/1345اصالحي . ( ستادان دانشگاه وابسته به دولت به استثناي ا
 وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانـداران و                 - نخست وزير    - 1

قضات دادگستري و شهرداران و بخشداران و كليه روسـاي ادارات و سـازمان هـا و شـركت هـاي دولتـي و                        
ها همچنين مدير عامل جمعيـت شـير و خورشـيد سـرخ ريـيس اتـاق       موسسات وابسته به دولت و شهرداري  

 ريـيس   - رييس انجمن بهـداري      - رييس شوراي داوري     - رييس اطاق اصناف     -بازرگاني و صنايع و معادن      
شوراي آموزش و پرورش منطقه اي و قائم مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه ماموريت و كار خـود بـه                      

شياران و استادياران و ساير افرادي كه در موسسات آموزش عالي تدريس مـي كننـد                استثناي استادان و دان   
مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي ديگري نباشند و همچنين كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه                 

   ) 7/4/1355اصالحي . ( منحصرا به امر تدريس اشتغال ورزند
و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تـا مـوقعي كـه در خـدمت                  افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري        - 2

  . هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند
 اعضا انجمنهاي ايالتي و واليتي و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كـه داراي ايـن                     - 3

  . سمت هستند
ي دولتي و شهرداري و بنگاه هاي وابسته به دولـت و             هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه ها          - 4

كساني كه به نحوي از انحا از شهرداري مستمرا حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند در حوزه ماموريت                    
خود نمي توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعالن انتخابات منتظر خدمت يا بازنشسته شده يا استعفا                   

  . ين صورت انتخاب آنان مانعي نداردداده باشند كه در ا
 هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به - 4

نحوي از انحا از شهرداري مستمرا حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند در حـوزه ماموريـت خـود نمـي                       
از نشر اعالن انتخابات بازنشسته شده يا استعفا داده يا از خدمت خارج توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل 

  . شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد



 

 در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعالم نمايد شركت كارمنـدان و كـارگران سـازمانهايي كـه بـا                      -تبصره  
  . ه مي شوند در انتخابات انجمن شهر بالمانع است سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني ادار

   ) 27/11/1345اصالحي ( 
 روسا و اعضا هيات مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تـامين تمـام يـا قـسمت اعظـم يكـي از        - 5

 دارو و امثـال اينهـا را بـه          - آب   - بـرق    - وسايل نقليـه     -حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل خوار و بار          
  . عهده دارند نمي توانند به عضويت انجمن شهرداري محلـي كـه مركـز فعاليـت آنهـا اسـت انتخـاب شـوند                       

 چنانچه يكي از كارمندان پايه دار دولـت يـا شـهرداري بـه عـضويت انجمـن انتخـاب شـود مـدت          -تبصره  
  . نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب مي شود

سبي يا سببي تا درجه سوم دارنـد فقـط آن كـسي كـه راي او                 از اشخاصي كه با يكديگر قرابت ن       - 11ماده  
بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آرا يكـي از آنهـا بـه حكـم قرعـه           
معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامـه معلـوم گـردد در نخـستين جلـسه                       

ر ابقا مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خـارج شـده انـد از شـخص يـا      انجمن به حكم قرعه يك نف  
اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد مـشروط بـر آن كـه الاقـل داراي نـصف راي                        

  . آخرين نفر منتخب عضو انجمن باشد و اال تجديد انتخاب مي شود
 سببي تا درجه سوم دارنـد فقـط آن كـسي كـه راي او                از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا        - 11ماده  

بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آرا يكـي از آنهـا بـه حكـم قرعـه           
معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامـه معلـوم گـردد در نخـستين جلـسه                       

 مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده انـد از شـخص و يـا         انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقا      
   ) 27/11/1345اصالحي . ( اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد

ــاده  ــند       - 11م ــته باش ــر داش ــرح زي ــه ش ــببي ب ــا س ــسبت ي ــت ن ــديگر قراب ــا يك ــه ب ــي ك   :  از اشخاص
 فرزنـد  - خواهر و برادر همسر - همسر - خواهرزاده -برادرزاده  - خواهر  - برادر   - نوه   - فرزند   - مادر   -پدر  

 فقط آن كسي كه راي او بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي -همسر 
آرا يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه يـا هـر                        

 دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بالفاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلـسه مـي                    زماني از 
دهد به حكم قرعه يك نفر ابقا مي شود و به جاي شخص يا اشخاصـي كـه خـارج شـده انـد از شـخص يـا                             

   ) 7/4/1355اصالحي . ( اشخاصي كه رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد
)  اين قـانون     9مذكور در ماده    (شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده          هر عضو انجمن     - 12ماده  

گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهرداري اسـت قبـول كنـد از همـان                       
موقع منعزل شناخته مي شود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطالع مراتب را به عضو منعزل و                    

  . شهر اعالم نمايدانجمن 
ــاده  ــد    - 13مـ ــته باشـ ــضويت داشـ ــهر عـ ــن شـ ــيش از يـــك انجمـ ــد در بـ ــي توانـ ــر نمـ   .  يـــك نفـ
 در شهرهايي كه به حوزه هاي انتخابيه تقسيم مي شود هر گـاه يـك نفـر در بـيش از يـك حـوزه                          -تبصره  



 

كساني كـه بعـد از   انتخاب گردد فقط مي تواند نمايندگي يكي از حوزه ها را داشته باشد و از ساير حوزه ها              
او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي حـداقل داراي                    
ــد       ــد ش ــد خواه ــوزه تجدي ــات در آن ح ــد و اال انتخاب ــوزه باش ــب ح ــده منتخ ــرين نماين ــصف آرا آخ   . ن

   در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت -ج 
وطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعالنـي از طـرف فرمانـدار يـا                   براي تعيين دا   - 14ماده  

  : بخشدار به مضمون ذيل در حوزه انتخابيه منتشر مي شود
تداوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را براي يكي از حوزه ها شخـصا يـا بـه وسـيله اشـخاص                       

 و براي اين كه داوطلب نماينـدگي حـوزه شـناخته شـوند              ديگر به فرمانداري يا بخشداري كتبا اطالع دهند       
بايد پنجاه نفر در شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجـاه هـزار نفـر جمعيـت دارد و بيـست و پـنج نفـر در            
شهرهايي كه متجاوز از يكصد هزار نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجـاوز از پنجـاه هـزار نفـر          

  . در نقــاطي كــه از پنجــاه هــزار نفــر كمتــر جمعيــت دارد آنهــا را معرفــي نماينــدجمعيــت دارد و ده نفــر 
معرفي بايد كتبي بوده و معرفي كنندگان واجد شرايط انتخاب كننده باشند و با ذكـر شـماره شناسـنامه و                     

 15محل صدور آن معرفي را امضا نمايند و فرماندار يا بخشدار به وسيله كميسيون پنج نفري مقرر در ماده                    
به وضع داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيـه اعـالن مـي كنـد و راي                        

  . دهندگان در موقع راي دادن فقط مي توانند به آنها راي بدهند 
 فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعالني به مضمون             - 14ماده  
داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبـي خـود را حـداكثر تـا     . ر هر حوزه انتخابيه منتشر مي كند زير د 

كتبي اطالع  ) يا بخشداري   (پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصا يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري               
 يكصد و پنجاه هزار نفر      دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از              

جمعيت دارد يكصد نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفـر و در شـهرهايي                      
كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا پنجاه هزار نفر جمعيـت دارد بيـست                       

رايط انتخاب كننـده بـوده و بـرگ انتخابـاتي داشـته             معرفي كنندگان بايد واجد ش    . نفر آنها را معرفي كنند    
باشند و معرفي نامه اي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد شد به فرمانداري يا بخشداري                    

 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه 15تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 
  .  دهنــدگان در موقــع راي دادن فقــط مــي تواننــد بــه آنــان راي دهنــد       اعــالن مــي كننــد و راي  

 چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتـب                  -تبصره  
از طرف فرماندار و بخشدار براي اطالع راي دهندگان اعالم مي شود داوطلب مستعفي حق استرداد اسـتعفا                  

  . ردخود را ندا
 فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دسـتور وزارت كـشور تـاريخ و             - 14ماده  

 و شرايط انتخاب شـوندگان و مـدت اعـالم داوطلبـي عـضويت در                15محل تشكيل كميسيون موضوع ماده      
  .انجمن را به موجب آگهي به اطالع عموم اهالي يا مركز فرمانداري مي رسانند



 

ان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خـود را ظـرف ده روز از تـاريخ انتـشار آگهـي شخـصا بـه                         داوطلب
   ) 7/4/1355اصالحي . ( فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند

 پس از انتشار اعالن اسامي داوطلبان نمايندگي بالفاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از               - 15ماده  
رستان يا بخش و رييس دارايي و رييس فرهنگ و يك نفر از معـاريف اهـالي شـهر                   خود و رييس دادگاه شه    

كه شغلي در دواير دولتي يا بنگاه هاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي هر حوزه انتخابيـه                     
  : نفر از طبقات هفتگانه ذيل 21
  . علما و روحانيون - 1
  .  وكالي دادگستري و امثال آنها-دسين  مهن- پزشكان - استادان دانشكده ها - 2
  .  مالكين - 3
   بازرگانان - 4
  .  كشاورزان - 5
  .  پيشه وران - 6
  .  كارگران - 7

از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيـين و دعـوت مـي                        
عضو اصلي و هفت نفر را از بين خـود يـا خـارج بـه                كند تا آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج به عنوان              

عنوان عضو علي البدل في المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با راي مخفـي                   
ــود    ــد بــ ــافي خواهــ ــدعوين كــ ــضور دو ثلــــث از مــ ــور حــ ــاب مزبــ ــد در انتخــ ــاب كننــ   . انتخــ

رماندار يا بخشدار بالفاصله كميسيوني مركب از        پس از انتشار اعالن اسامي داوطلبان نمايندگي ف        - 15ماده  
يا قـائم مقـام آنـان در       (خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش                

و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدوا كميسيون به صالحيت داوطلبان            ) صورت غيبت يا نبودن در محل       
 واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعالن مي كند و راي دهنـدگان  نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي  

ــر       ــات زيـ ــر از طبقـ ــانزده نفـ ــسيون پـ ــپس كميـ ــد سـ ــان راي بدهنـ ــه آنـ ــد بـ ــي تواننـ ــط مـ   : فقـ
  .  علما- 1
  .  استادان دانشكده ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكالي دادگستري - 2
  .  بازرگانان و پيشه وران - 3
   . كشاورزان - 4
  .  كارگران - 5

از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي كنند تا آنـان هفـت نفـر را بـه                       
  عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو 

علي البدل از بين خود يا خارج في المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با راي                    
  . ب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بودمخفي انتخا



 

 در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد بـه جـاي آنـان از روسـاي        - 1تبصره  
ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل كميسيون پنج نفري دعوت مي شود تا وظائف مقـرره را انجـام                    

ين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد كسري عده از ساير دهند و همچن
  . طبقات انتخاب مي شود

 شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيـات نظـارت           - 2تبصره  
   ) 27/11/1345اصالحي . ( از هر طبقه دو نفر خواهد بود

 در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هـر طبقـه از                  - 1تبصره  
ساير طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه در محلي مامور دادگـستري نباشـد يكـي از مـامورين قـضايي از                      

حل خواهد  طرف دادگستري شهرستان به آن جا اعزام مي شود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابات در م                 
ماند و كميسيون پنج نفري براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده                  
  . طـــرف اعتمـــاد تعيـــين خواهـــد كـــرد كـــه در جلـــسات انجمـــن نظـــارت حـــضور داشـــته باشـــد  

من نظـارت    در محلي كه انجمن واليتي باشد دو نفر از اعضا انجمن به انتخاب آن انجمن جز انج                 - 2تبصره  
خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط پنج نفر را انتخاب مي كنند و هفت نفر هم براي عضويت علي البـدل                       

  . انتخاب مي شود
 نفـر طبقـات     24 به حوزه ها تقسيم مي شـود هـر گـاه دعـوت               5 در شهرهايي كه بر طبق ماده        - 3تبصره  

ت متعسر باشد كميسيون مي توانند به تشكيل يك هفتگانه و معتمدين حوزه به منظور انتخاب انجمن نظار   
 براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه هـا هفـت نفـر از معتمـدين                   15انجمن نظارت بر طبق ماده      

  . حوزه را كه واجد شرايط انتخـاب شـدن باشـند جهـت تـشكيل انجمـن نظـارت آن حـوزه دعـوت نمايـد                         
 يا فرهنگ نباشد به جاي رييس دادگاه يـا ريـيس دارايـي يـا                 در نقاطي كه دادگستري يا دارائي      - 4تبصره  

رييس فرهنگ از معتمدين و معاريف محل براي تشكيل كميسيون پنج نفري دعوت مـي شـود تـا وظـايف                     
  . مقرره را انجام دهند

 حضور هر پنج نفر اعضا در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تـصميمات بـدون                    - 5تبصره  
 از اعضا قانوني نخواهد بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفـر                   حضور يكي 

  . صورت نگرفت در جلسه بعدي راي اكثريت قاطع مي باشد
 در بخشهايي كه انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان است تكاليف مربوط به احراز                 - 1تبصره  

 و سـاير وظـايف   30 نفر معتمدان و رسيدگي به شكايات موضوع مـاده           24ين  شرايط قانوني داوطلبان و تعي    
  . مربوط توسط كميسيون مذكور در اين ماده انجام خواهد شد

 انجمنهاي نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند               - 2تبصره  
  . بود

رت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا دهند مراتـب             هرگاه قبل از تشكيل انجمن نظا      - 3تبصره  
از طرف فرماندار يا بخشدار براي اطالع راي دهندگان اعالم مـي شـود و داوطلـب مـستعفي حـق اسـترداد                       

  . استعفاي خود را ندارد



 

 وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل انجمن شهر در كليه نقاطي كـه شـهرداري تاسـيس                   - 4تبصره  
   ) 15/4/1355اصالحي . (  يا بشود اقدام نمايدشده
 به منظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عـضويت           14 پس از انتشار آگهي مزبور در ماده         - 15ماده  

در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ راي به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانـداري يـا بخـشداري                       
دار يا بخشدار و به عـضويت ريـيس دادگـاه شهرسـتان در شهرسـتان و ريـيس                   كميسيوني به رياست فرمان   

دادگاه بخش در بخش و رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره ثبت احوال و يك نفر معتمد محل بـه                      
در بخشها ريـيس آمـوزش و پـرورش بخـش ، نماينـده ثبـت             . انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل مي گردد      

در غياب هر يك از افراد مذكور در باال از جانشين آنان دعـوت  . يون را دارا خواهند بود   احوال عضويت كميس  
در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشـد فرمانـدار يـا      . به عمل خواهد آمد   

روسـاي خانـه هـاي      بخشدار مي تواند از دبيران يا آموزگاران يا سردفتران و يا روساي شوراهاي داوري و يا                 
داوطلبان عضويت در . انصاف يا روساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون دعوت نمايد           

انجمن ها نمي توانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضا اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن                 
 از افراد ديگر دعوت به عمـل خواهـد          شهر گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده به جاي آنان            

كميسيون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد شرايط قانوني را به مرجع حزبي مربوط در محـل اعـالن                   . آمد
مي كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيـه حـداكثر تـا چهـار           

اتي از طرف حزب اعالم شود و راي دهندگان مي توانند فقـط بـه      برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاب     
بعد از انتشار اعالم اسامي داوطلبان واجد شـرايط كميـسيون نـسبت بـه تعـين                 . افراد اعالم شده راي دهند    

 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي شرايط راي دهنده باشند اقدام                  24اسامي  
 نفـر مـذكور بـراي تـشكيل انجمـن نظـارت در محـل بخـشداري يـا                    24رماندار يا بخشدار از     مي نمايد و ف   

  . فرمانداري دعوت خواهد نمود
دعوت شدگان در همان جلسه با راي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و                      

جلسه مذكور حضور حـداقل دو سـوم        براي تشكيل   . هفت نفر را به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي كنند          
در بخشهايي كه چند انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان باشد    . دعوت شدگان ضروري است     

   ) 15/4/1355اصـالحي   . ( نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را به عهـده خواهـد داشـت                
و طبقـات پنجگانـه و معتمـدين محـل و انجمـن              كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جز       - 16ماده  

نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائـت آرا نماينـده اي بـه                        
   ) 27/11/1345اصالحي . ( انجمن نظارت و شعب معرفي كند

محـل و انجمـن      كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جـز طبقـات هفتگانـه و معتمـدين                 - 16ماده  
نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائـت آرا نماينـده اي بـه                        

  . انجمن نظارت و شعب معرفي نمايد



 

 از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ راي و شـعب                   - 16ماده  
 داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آرا نماينده اي به انجمن               ثبت نام دعوت به عمل آيد ولي هر       
   ) 15/4/1355اصالحي . ( نظارت و شعب اخذ راي معرفي كند

 كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي شوند بالفاصـله تحـت رياسـت مـسن تـرين                    - 17ماده  
 سه منشي از بين خـود بـا راي مخفـي و بـه     اعضا تشكيل جلسه داده يك رييس و يك نايب رييس و الاقل          

اكثريت انتخاب مي نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس بـا نايـب ريـيس خواهـد بـود و                        
  . نوشتن صورتجلسات به عهده منشيها است 

 انتخاب رييس و نايب رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صـورت عـدم حـصول                      - 18ماده  
ت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت نسبي صورت مي گيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و به اكثريـت                    اكثري

  . نسبي است 
 براي تسهيل و تسريع در امر انتخابات انجمنهاي نظارت حوزه انتخابيـه مكلفنـد بـه تعـداد الزم                    - 19ماده  

ط انتخاب شـدن باشـند تـشكيل        شعب فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از اهالي همان محل كه واجد شراي             
  . داده انتخاب حوزه هاي فرعي را انجام دهند

 به منظور اخذ راي و استخراج آرا انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميـسيون موضـوع مـاده                   - 19ماده  
ــد         15 ــشكيل دهن ــل ت ــان مح ــالي هم ــر از اه ــنج نف ــب از پ ــذ راي مرك ــعب اخ ــداد الزم ش ــه تع   .  ب

محل شعب اخذ راي حتي االمكان با توجه به جمعيت          . رايط انتخاب كننده باشند   اعضاي شعبه بايد واجد ش    
   ) 15/4/1355اصالحي . ( و امكانات ارتباطي محل تعيين مي شود

 ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مامورين انتظـامي ممنـوع اسـت و         - 20ماده  
 نمايند به امر رييس به وسيله مامورين انتظامي از انجمن خـارج و              كساني كه بر خالف نظم و مقررات رفتار       

  . در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد
 انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحالل است مگر آن كه اسباب تعطيل و تعويق انتخابـات را                    - 21ماده  

هده انجمن گذاشته شده عمل نماينـد در ايـن          فراهم كنند و يا بر خالف وظايفي كه بر طبق اين قانون به ع             
صورت اگر اخالل از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن با موافقت فرماندار يا بخشدار شـعبه مزبـور                     
منحل مي شود و اگر از طرف انجمن باشد فرماندار يا بخشدار بـا موافقـت كميـسيون پـنج نفـري و ضـمن               

نحالل و كيفيت اخالل در انجمن باشد اعـضا علـي البـدل را بـراي                تنظيم صورتمجلس كه حاكي از داليل ا      
ادامه امر انتخابات دعوت مي نمايد و در صورتي كه از آن اقدام نيز نتيجه حاصل نشود به ترتيـب مقـرر در                       

به هر حال اين تشريفات نبايد از سـه         .  اعضا جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معين خواهد شد         15ماده  
  . دماه تجاوز كن

 انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحالل است مگر آنكه اسباب تعطيـل و تعويـق انتخابـات را                     - 21ماده  
فراهم كنند و يا بر خالف وظائفي كه طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشـته شـده عمـل نماينـد در ايـن            

ريـت انجمـن نظـارت بـا        صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخالل از طرف شعبه باشد بنـا بـه نظـر اكث                  
موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل مي شود و اگـر از طـرف انجمـن نظـارت باشـد فرمانـدار يـا                      



 

با ذكر دالئل اعـضا علـي البـدل را بـراي ادامـه امـر          ) با اكثريت آرا  (بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري       
و تعويق و اخـالل را ضـمن صورتجلـسه اي بـراي             انتخابات دعوت مي نمايد و ضمنا مراتب و دالئل تعطيل           

در صـورتي كـه از ايـن        . تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات اعـالم مـي دارد              
اقدامات نيز نتيجه اي حاصل نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحـالل انجمـن نظـارت بـا نفـر                      

 ايـن قـانون بـراي       114ر به شوراي دائمي انتخابات موضوع ماده        كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشو      
   ) 15/4/1355اصالحي . ( اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد

 هر گاه در اثنا جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلـل و يـا از                        - 22ماده  
يان امر تعقيب و به عضو يا اعضا مذكور اخطـار مـي             حضور استنكاف نمايند مادام كه اكثريت باقي است جر        

شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقي باشـد انجمـن             
به اطالع فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضا علي البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت                     

اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابـات                مي نمايد و اگر اكثريت      
از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام                   

م اعضا انجمـن  مي نمايد و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار موثر نشود و اكثريت اعضا انجمن يا تما       
اعم از اصلي و علي البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمـن منجـر                      

 در تجديد اعضا انجمن نظارت اقدام مي نمايـد و اشخاصـي كـه             15به انحالل شود كميسيون مقرر در ماده        
 اين قانون مورد تعقيب قرار 87بر طبق ماده موجبات تعطيل و تعويق و انحالل انجمن را فراهم كرده باشند 

  .خواهند گرفت 
   كيفيت اخذ آرا و تشخيص منتخبين -د 

 هرگاه در اثنا جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلـسات تعلـل و يـا از                        - 22ماده  
عضو يا اعـضا مـذكور اخطـار        حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و به               

مي شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در اسـتنكاف و تعلـل خـود بـاقي باشـد                         
فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضا علي البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايند          

استنكاف نمايند و يا پـس از خـتم انتخابـات از دادن             و اگر اكثريت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن           
اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يـا بخـشدار علـل و موجبـات آن را تحقيـق و در رفـع محظـور اهتمـام                         
مينمايند و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار موثر نشود و اكثريت اعضا انجمن يا تمام اعضا انجمـن                    

دل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند بـه         اعم از اصلي و علي الب     
 در تجديد اعضا انجمن نظارت بـه تعـداد كـسري            15وظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده          

ا اقدام مي نمايد و انتخابات را خاتمه مي دهد اشخاصي كه موجبـات تعطيـل و تعويـق و انحـالل انجمـن ر                       
   ) 15/4/1355اصـالحي   . (  اين قانون مورد تعقيب قـرار خواهنـد گرفـت            87فراهم كرده باشند طبق ماده      

 همين كه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودنـد                   - 23ماده  
قبل از شروع به اخـذ راي  هر يك از انجمنها اعالني تنظيم نموده و به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز     

  : در تمــام حــوزه مربــوط بــه خــود منتــشر مــي ســازند اعــالن مزبــور حــاوي مطالــب زيــر خواهــد بــود   



 

 محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ راي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد                       - 1
  .  ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد6و كمتر از 

اصـالحي  . ( هـد بـود   تـا خاتمـه مـدت خوا      14 و از سـاعت      12ساعت هـشت صـبح الـي        ساعات اخذ آرا از     
27/11/1345 (   
 محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ راي كه بايد در تمام حوزه ها در يك روز جمعه بـه عمـل       - 1

ده و آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الـي دواز                 
  . از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود

  .  شرايط انتخاب كننده - 2
  .  عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند- 3
 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعـالن            5 اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبال كميسيون         - 4

  . شده است 
 و همين كه راي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجـود شـرايط راي                   راي بايد مخفي باشد    - 24ماده  

. دادن در او تشخيص داده شد بايد راي خود را شخصا در حضور انجمـن در صـندوق انداختـه خـارج شـود                       
  . شناسنامه راي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن مهر و به وي پس داده مي شود

مين كه راي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجـود شـرائط راي                 راي بايد مخفي باشد و ه      - 24ماده  
برگ . دادن در او تشخيص داده شد بايد راي خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود               

اصـالحي  . ( انتخاباتي راي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين نامـه مربـوط ابطـال خواهـد شـد                    
27/11/1345 (   
 در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ راي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شـعبه بـسته                    - 25اده  م

مي شود و اگر عده اي از آنان كه حق راي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند راي خـود را بـه ترتيـب                          
آن ديگـر از كـسي راي   مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه به راي گرفتن خاتمه مي دهد و بعد از                 

  . قبول نمي شود
 اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشـته باشـد             - 26ماده  

ــود         ــته ش ــورتمجلس نوش ــد در ص ــرح آن باي ــي ش ــد ول ــد ش ــات نخواه ــام انتخاب ــانع انج ــر م ــن ام   . اي
را شـماره و قرائـت كنـد و مـادام كـه نتيجـه        انجمن مكلف است پـس از خـتم آرا بالفاصـله آرا           - 27ماده  

استخراج آرا معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورتمجلسي از نتيجه آرا قرائت شده تنظيم                 
كند و پس از آن كه صورتمجلس به امضا رييس و اعضا انجمن رسيد نتيجه بالفاصله بايد به وسيله فرماندار            

  . يا بخشدار اعالم شود
 اوراق راي را بايد يكي از اعضا يك يك به صورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضا بدهد كـه                       - 28ماده  

عالمت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضا اسامي را به ترتيبي كه خوانده مي شـود در دفتـري كـه                        
ي اسـامي غيـر خوانـا       براي اين كار تخصيص داده شده ثبت مي نمايند از اوراق راي آن چه سفيد و يـا دارا                  

باشد يا اين كه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفـي نـشده در آن نوشـته                



 

هر گاه در اوراق    . شده باشد و يا نام انتخاب كننده را داشته باشد باطل و عينا ضميمه صورتمجلس مي شود                
نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نمي راي عالوه بر عده اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه 

  . شود
 براي تسريع اخذ راي شعب انجمن در آن حوزه هـا تـشكيل              19 در حوزه هايي كه بر طبق ماده         - 29ماده  

مي گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آرا هر يك از اشخاصي                    
و اعضا شعبه آن را امضا مي نمايند و به انضمام اوراق الزمـه در پـاكتي كـه الك                    كه راي دارند نوشته شده      

شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي شود اسامي مندرج در صورتمجلس شعب با                   
آرايي كه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آرا حائز اكثريت باشـد                    
معلوم مي گردد اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسيدگي در صندوق انجمن كه الك                   
مي شود و به مهر اعضا مي رسد باقي مي ماند و پس از گذشتن مـدت اعتـراض بـا حـضور عـده اي از راي                         

يـد ضـميمه    بـه اسـتثنا آن چـه در مـواد قبـل ذكـر شـده و با                 (دهندگان اوراق مزبور را معدوم مي سـازند         
انجمن نظارت حق معدوم كردن و سوزاندن آرا قبل از گذشتن مـدت اعتـراض و پايـان                  ) صورتمجلس باشد 

  . رسيدگي در انجمن شهر حذف ندارد
 براي تسريع اخذ راي شعب انجمن در آن حوزه هـا تـشكيل              19 در حوزه هايي كه بر طبق ماده         - 29ماده  

در ورقـه مخـصوص بـا ذكـر اسـامي و عـده آرا هـر يـك از                    مي گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه         
اشخاصي كه راي دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا مي كنند و به انضمام اوراق الزم در پاكتي كـه                       
الك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي شود اسامي مندرج در صورت مجلـس                    

ظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كـسي كـه از مجمـوع آرا حـائز                  يا شعب با آرايي كه انجمن ن      
اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسـيدگي در صـندوق               . اكثريت باشد معلوم مي گردد    

انجمن كه الك مي شود و به مهر اعضا مي رسد باقي مي ماند و پس از گذشتن مـدت اعتـراض بـا حـضور                          
به استثنا آنچه در مـواد قبـل ذكـر شـده و بايـد               (هندگان اوراق مزبور را معدوم مي سازند        عده اي از راي د    

انجمن نظارت حق معدوم كردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و يا پايان   ) ضميمه صورت مجلس باشد   
   ) 27/11/1345اصالحي . ( رسيدگي ندارد

يخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همـان روز            ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تار       - 30ماده  
شروع شود تعيين و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريـان انتخابـات شـكايت داشـته                     
باشد ظرف يك هفته به اطالع انجمن نظارت مي رساند و انجمـن نظـارت بعـد از انقـضا يـك هفتـه ديگـر                          

 هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفـري رسـيدگي             شكايتي نمي پذيرد و منتها در ظرف يك       
مي كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خالف قانون صورت گرفتـه                     

 نيست مراتب را در صورتمجلس ذكر مي كند و آن را بـه وسـيله                8و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده         
ر به وزارت كشور اعالم مي نمايد و آن وزارتخانه بالفاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب               فرماندار يا بخشدا  

  . و يا منتخبيني را كه مردود شناخته شده اند مي دهند



 

در صورتي كه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان مي توانند در                  
 شكايت خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شـهر نـسبت               ظرف يك هفته پس از تشكيل انجمن      

به پرونده مورد شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع رسيدگي و تصميم                  
  . الزم اتخاذ خواهد كرد

 همـان روز     ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي              - 30ماده  
شروع شود تعيين و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريـان انتخابـات شـكايت داشـته                     
باشد ظرف يك هفته به اطالع انجمن نظارت مي رساند و انجمن نظارت بعد از انقـضا يـك هفتـه شـكايتي                      

نفري رسيدگي مي كنـد در      نمي پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج               
صورتي كه شكايت وارد باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خالف قانون صورت گرفته و يا منتخب                    

 نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي كند و آن را به وسيله فرمانـدار يـا                  9داراي شرايط مقرر در ماده      
خانه بالفاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يـا         بخشدار به وزارت كشور اعالم مي نمايد و آن وزارت         
   ) 27/11/1345اصالحي . ( منتخبين را كه مردود شناخته شده اند مي دهد

 ضمن انتشار اسامي دارندگان راي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همـان                  - 30ماده  
گان يـا انتخـاب شـوندگان كـسي از جريـان انتخابـات              روز شروع شود تعيين مي كند و اگر از انتخاب كنند          

شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطالع انجمن نظارت مي رساند و انجمن نظارت بعـد از انقـضا يـك                      
هفته شكايتي نمي پذيرد و منتهي ظرف يك هفته بـه شـكايات واصـله بـا حـضور كميـسيون پـنج نفـري                         

نجمن وارد باشد و ثابت شـود كـه منتخـب داراي شـرايط              رسيدگي مي كند در صورتي كه شكايت به نظر ا         
 اين قانون نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي كنـد و اعتبارنامـه را بـراي نفـر                     10 و   9مقرر در ماده    

بعدي كه داراي راي بيشتري مي باشد صادر مي نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابـات اعمـالي بـر                      
ع را با تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تـصميم از طريـق وزارت كـشور بـه                 خالف قانون صورت گرفته موضو    

اصـالحي  . (  ايـن قـانون احالـه مـي نمايـد و طبـق نظـر شـورا عمـل مـي كنـد                       114شوراي موضوع ماده    
15/4/1355 (   

 كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي شوند بايد اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظـارت                  - 31ماده  
ا كميسيون پنج نفري در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداري و در صورت نبودن شـهرداري                    و اعض 

به دفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبـور و همچنـين اعـضا انجمـن                     
  .  رفتار خواهد شد22ده نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخير كنند و اال با آنها بر طبق ما           

 منشي انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امـضاي فرمانـدار يـا                   - 32ماده  
يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله            . بخشدار و اعضا انجمن نظارت مي رساند      

وم با كتابچه ثبت اسامي در انجمن واليتي و در          فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود نسخه س          
  . صورت نبودن انجمن واليتي در انجمن شهر ضبط مي گردد

  
  



 

   در تشكيل انجمن شهر -فصل سوم 
   انتخابات هيات رييسه -الف 
 به محض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر و به آنهـا داده                    - 33ماده  
فرماندار يا بخـشدار مكلـف اسـت در ظـرف           )  به حوزه ها تقسيم مي شود      6در محلهايي كه طبق ماده       (شد

مدت يك هفته وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمـه رسـيدگي بـه اعتبارنامـه دو                    
عضا تشكيل مي ثلث از نمايندگان تحت رياست موقتي مسن ترين اعضا و به منشيگري دو نفر از جوانترين ا             

شود انجمن پس از تعيين هيات رييسه موقت منتهي در ظرف پـانزده روز بـه شـكايات مربـوط بـه جريـان         
انتخابات رسيدگي و تصميم الزم اتخاذ خواهد كرد پس از خاتمه رسيدگي بـه شـكايات اقـدام بـه انتخـاب                      

 منشي با راي مخفي و بـه        هيات رييسه دائم خواهد شد بدين ترتيب كه يك رييس و يك نايب رييس و دو               
اكثريت تام و هر گاه اكثريت تام حاصل نشد دفعه دوم به اكثريت نسبي براي مدت يك سال انتخـاب مـي                      

  .شوند
   

هر گاه در مورد انتخاب رييس يا سايرين تساوي آرا حاصل شود با قرعه از بـين انتخـاب شـوندگان تعيـين                       
  . خواهد شد

 و قبل از شروع به هر كاري مكلف اسـت رسـيدگي بقيـه اعتبارنامـه                 انجمن پس از رسميت يافتن بالفاصله     
  . نمايندگان را خاتمه دهد

  .  تجديد انتخاب همان اشخاص بعد از انقضا مدت يك سال بالمانع است -تبصره 
 به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد                - 33ماده  

ماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بالفاصله تحـت                  فر
 35رياست مسن ترين اعضا و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعـضا تـشكيل جلـسه داده بـه شـرح مـاده                         

س و دو   سوگند ياد مي كند و سپس به انتخاب هيات رئيسه مركب از يك ريـيس و يـك يـا دو نايـب ريـي                        
منشي به راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يك سال اقدام مي نمايد و هرگاه در انتخاب اعـضا هيـات                      
رئيسه تساوي آرا حاصل شود با قرعه از بين انتخاب شدگان تعيين خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص 

ــت       ــانع اســـ ــال بالمـــ ــك ســـ ــدت يـــ ــضا مـــ ــد از انقـــ ــالحي . ( بعـــ    ) 27/11/1345اصـــ
 نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب رييس است و كساني كه مخل نظـم باشـند بـه امـر                         - 34ماده  

  . رييس اخراج مي شوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورتمجلس به مراجع قـانوني تـسليم مـي گـردد         
د كـرد   بعد از تعيين هيات رييسه در جلسه رسمي و علني رييس و اعضا انجمن قسم ياد خواهنـ   - 35ماده  

همچنـين در هـر موقـع كـه عـضو           . كه وظايف خود را مطابق قانون با كمال راستي و درستي انجـام دهنـد              
ــود      ــد نمـ ــاد خواهـ ــسم يـ ــن قـ ــسه انجمـ ــين جلـ ــضو در اولـ ــود آن عـ ــن شـ ــدي وارد انجمـ   . جديـ

امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت مي طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي كنـيم كـه                   : متن قسم نامه    
ر انجام وظايف خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم بـا نهايـت جـد و جهـد و رعايـت                         د

  . صرفه و صالح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نماييم 



 

 اعضا انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود سوگند ياد خواهند                  - 35ماده  
وقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سـوگند يـاد                 همچنين در هر م   . كرد

  . خواهد كرد
امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند يـاد                : متن سوگندنامه   

م با نهايت جد و مي كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داري 
  . جهـــد و رعايـــت صـــرفه و صـــالح در پيـــشرفت امـــور شـــهر و شـــهرداري اهتمـــام نمـــائيم         

   ) 27/11/1345اصـالحي   . (  پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سـوگند يـاد مـي كننـد               -تبصره  
   رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن -ب 

و ثلث از كليه اعضا الزم اسـت و تصميماتـشان بـه اكثريـت           براي رسميت جلسات الاقل حضور د      - 36ماده  
بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آرا راي طرفي كه رييس بـا آن موافقـت دارد منـاط                       
اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ راي در مطلبي عده الزم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد بـراي                      

به عالوه يك كليه اعضا كـافي خواهـد بـود ولـي در مـسائل مهـم از قبيـل                     طرح همان مطلب حضور نصف      
تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لوله كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امـور          
متشابه به آن الاقل حضور دو ثلث الزم است عده دو ثلث و نصف بـه عـالوه يـك از عـده اي اسـت كـه بـه          

  .اين قانون بايستي انتخاب شده باشند 7موجب ماده 
 هر گاه يك يا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمـن و رسـميت يـافتن آن بـراي جلـوگيري از                          -تبصره  

انجام تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين قانون براي انجمن هـا تعيـين گرديـده جلـسه را بـه قـصد از                          
  . ن جلسه محسوب خواهند شداكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آ

 عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جلسه متوالي                 - 37ماده  
يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت نموده مستعفي محسوب مي شود و از اولين شخصي كه در فهرسـت                     

 هم باشند دعـوت بـه عمـل مـي آيـد و در      منتخبين داراي الاقل نصف آرا نفر منتخب حوزه و واجد شرايط        
صورت تساوي آرا عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا استعفا تعيـين جانـشين بـه                       
طريق فوق به عمل مي آيد و در صورتي كه بعد از عضو متوفي يا مستعفي شـخص ديگـري واجـد شـرايط                        

   .نباشد از همان حوزه تجديد انتخاب صورت مي گيرد
 هر يك از اعضا انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلـسه متنـاوب در سـه مـاه                        - 37ماده  

غيبت كرد مستعفي محسوب مي شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبـين راي بيـشتري داشـته و             
تعيين خواهـد  واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي آيد و در صورت تساوي آرا عضو مزبور به قيد قرعه                

  . شـــد و در صـــورت فـــوت يـــا اســـتعفا تعيـــين جانـــشين بـــه طريـــق فـــوق بـــه عمـــل مـــي آيـــد 
اعضا انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حـق جلـسه طبـق                    

اصـالحي  . ( آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسـيد                  
27/11/1345 (   



 

 چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شـهر اسـتعفا بدهـد اسـتعفانامه در دومـين جلـسه               -تبصره  
  . انجمن قرائت شده و قطعي تلقي مي گردد

 انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي شود مگر اين كـه                   - 38ماده  
 ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق العاده موكول به نظـر ريـيس              تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه      

  : انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفرازاعضا انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا بخـشدار خواهـد بـود                     
ــود     ــد ب ــر نخواه ــصميماتش معتب ــرر رســميت نداشــته و ت ــد مق ــر محــل و موع ــسات انجمــن در غي   . جل

لني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شـهردار يـا فرمانـدار يـا                   جلسات انجمن ع   - 39ماده  
 راي جلسات انجمن علني اسـت  -بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود          

و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي شود ولي به تقاضاي ثلـث اعـضا حاضـر ممكـن اسـت راي مخفـي                           
  .  امـــور مـــالي لـــيكن در انتخابـــات حتمـــا بايـــد راي مخفـــي گرفتـــه شـــود گرفتـــه شـــود مگـــر در

 ساعت قبل در تـابلو كنـار در ورودي     24 روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل            -تبصره  
تبصره الحاقي  (  به قانون شهرداري الحاق مي گردد        114 ماده اي به عنوان ماده       ".شهرداري آگهي مي شود   

15/4/1355 (   
 صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به وسيله منشي انجمن قرائت و پـس از تـصويب                   - 40ماده  

در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت مي شود و به امضا كليه اعضا مي رسـد و                 
حسوب و طبق ماده هر يك از اعضا حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضا نكرده باشد در آن جلسه غايب م     

ــد شــد  37 ــار خواه ــا او رفت ــود   - ب ــي ش ــد م ــر قي ــسه در دفت ــر جل ــائبين ه    &.  صــورت حاضــرين و غ
 انجمن غير قابل انحالل است مگر اين كه استاندار يا فرماندار كـل بقـا انجمـن را مخـل مـصالح                       - 41ماده  

 هر گاه نظر شورا     عمومي تشخيص دهد در اين صورت مطلب در شوراي شهرستان يا بخش مطرح مي شود              
مبني بر انحالل باشد و استاندار هم تاييد كند مراتب با ذكر داليل به وزارت كـشور پيـشنهاد مـي گـردد و                        
پس از تصويب وزارت كشور طرح تصويب نامه مبني بر انحالل به هيات وزيران تسليم مي شود و نظر هيات               

  . وزيران در اين موضوع قاطع خواهد بود
 شهر غير قابل انحالل است مگر اين كه اقداماتي بـر خـالف وظـائف مقـرر و يـا مخـالف                        انجمن - 41ماده  

مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گـزارش اسـتاندار يـا فرمانـدار كـل وزارت                       
كشور موضوع را براي رسيدگي به هيات سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به انتخـاب                    

ست وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونـان وزارت دادگـستري بـه                      نخ
انتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتي كه انحالل انجمن شهر مورد تاييد هيات مزبور واقع                  

 هيـات دولـت فرسـتاده       گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور تصويب نامه به              
خواهد شد در صورت انحالل انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه مـاه ترتيـب تجديـد انتخـاب                      

   ) 27/11/1345اصالحي . ( انجمن شهر را بدهد 
 مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضا انجمن به حد نـصاب قـانوني نرسـيده باشـد وزارت         - 42ماده  

  . شهر خواهد بودكشور جانشين انجمن 



 

  
 در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تـشكيل آن بـه عللـي متوقـف مانـده وزارت كـشور            - 43ماده  

ــد         ــالم كن ــروع آن را اع ــاريخ ش ــراهم و ت ــات را ف ــروع انتخاب ــايل ش ــاخير وس ــدون ت ــت ب ــف اس   . مكل
ساله انجمن شهر وسايل انتخابات      فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهار           - 44ماده  

دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به نحوي كه قبل از پايان دوره انجمـن انتخابـات دوره بعـد در محـل                         
  . خاتمه پذيرد

  
   در وظايف انجمن -فصل چهارم 

  :  وظايف انجمن به قرار زير است - 45ماده 
دي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلـق بـه              نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نق          - 1

  . شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها
اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري الزم بداند كارشناس يا محاسبين متخصـصي    

  . هـا پرداخـت خواهـد كـرد      را موقتا براي رسيدگي به آن كار استخدام مي كند و حق الزحمه متناسبي به آن               
 تصويب بودجه ساليانه و اصالح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه هاي وابسته بـه                    - 2

  . شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي شود
استيجار به نام شـهر بـا در         تصويب معامالت و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و                  - 3

  . نظر گـرفتن صـرفه و صـالح و بـا رعايـت اصـول مناقـصه و مزايـده بـر طبـق قـانون محاسـبات عمـومي                 
 تصويب معامالت و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شـهر بـا در                         - 3

  . مالي شهرداريها پيش بينـي شـده در ايـن قـانون             نظر گرفتن صرفه و صالح و با رعايت مقررات آيين نامه            
 به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي تواند اختيار تصويب و انجام معامالت                 -تبصره  

   ) 27/11/1345اصالحي  . (را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري به شهردار واگذار كند               
  . كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور مراقبت در اقامه - 4
 رفع اختالفات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضـوع جنبـه                    - 5

  . حقوقي نداشته باشد
شـگاه   مراقبت در اجرا وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرور - 6

  . ها و ساير موسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي شود
 اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي مربوط براي داير كـردن نمايـشگاه                    - 7

  . هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره 
  . ان آن  تصويب لوايح برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميز- 8

 وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صـادرات يـا نـشو و نمـاي                       -تبصره  
  . صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است 

  .  تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها- 9



 

ويخانه هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسـايل                مراقبت براي ايجاد رختش    - 10
  . حمل اموات مطابق اصول بهداشت 

 نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنـين تـدوين مقـررات مخـصوص بـراي حـسن                       - 11
ير احتيـاطي بـراي     ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخـاذ تـداب                

  . جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن 
 وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضالب شهر يـا لولـه آب يـا بـرق و تـصويب قراردادهـاي                         - 12

  . مربوط به آنها
 بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و بـرق و سـاير نيازمنـديهاي عمـومي از طريـق تاسـيس                       - 13

  . و موسسات با رعايت قوانين كشورشركتها 
 بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزانـي خـوار و بـار و اقـدام در تـامين و                         - 14

توزيع مواد غذايي در مواقع الزم مخصوصا به هنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خوار و بار و                     
فـروش خـوار و بـار و همچنـين نظـارت در صـحت اوزان و مقـادير و          تهيه ميدانهاي عمومي براي خريـد و        

  .مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس 
   تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر - 15
   تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است - 16

  . ي از تجاوز به قنوات شهري  جلوگير
 موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقـررات قـانون توسـعه                      - 17

  . معابر
 تصويب مقررات الزم براي اراضي غير محصور شـهر از نظـر بهداشـت و آسـايش عمـومي و عمـران و                        - 18

  . زيبايي شهر
دي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت بـه مبلـغ و مـدت و ميـزان بهـره و                     تصويب وامهاي پيشنها   - 19

  . ترتيب استهالك و مصرف وام 
 انجمن شهر يا هر يك از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداري مداخله كنند يا بـه                      - 46ماده  

د انجمـن شـهر يـا       كارمندان شهرداري مستقيما دستور بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كن            
  . اعضا آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد

 شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بالفاصـله            - 47ماده  
در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان بـه فرمانـدار و در بخـشها بـه                         

ع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسـايل ممكنـه بـراي                     بخشدار اطال 
  . اطالع عموم آگهي نمايد

 چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كـه جنبـه سياسـي يـا اقتـصاد                     - 48ماده  
يخ اطالع نظر خود را به انجمن اظهار و         عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي تواند در ظرف يك هفته از تار            

تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در راي خود باقي بمانـد معتـرض مـي توانـد بـه انجمـن                     



 

ايالتي يا واليتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اخـتالف را بخواهـد                  
ور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعالم مـي نمايـد و ايـن نظـر                   انجمن ايالتي يا واليتي يا وزارت كش      

قطعي و الزم االجرا است اجرا مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهايي متوقـف مـي                     
  . ماند

 در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كنـد و يـا خـارج از حـدود وظـايف                       - 49ماده  
ن باشد و يا آن كه بعضي از اعضا انجمن شخصا يا به نمايندگي در آن تـصميم ذينفـع بـوده و در راي                         انجم

شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شـده باشـد در تهـران                        
كر خواهـد داد كـه در       وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تـذ                 

 ايـن قـانون     48تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده                
  . عمل خواهد شد

 مـورد   49 و   48 اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده                -تبصره  
ز تاريخ نشر آگهي يا اعالم به وسايل ممكنه ديگر قابل اجرا اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا يك هفته ا

  .است 
   در انتخاب شهردار و معاون شهرداري - فصل پنجم 

   شهردار -الف 
 انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بالفاصله و قبل از شروع به هر كار يـك نفـر را از                       - 50ماده  

خفي و اكثريـت تـام و در صـورتي كـه دفعـه اول اكثريـت تـام        بين اعضا خود يا از خارج از انجمن با راي م  
حاصل نشود دفعه دوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مدت دو سال انتخاب و به وسيله فرماندار             
  . به وزارت كشور معرفي كند شهردار پس از معرفي به وزارت كشور بالفاصـله شـروع بـه كـار خواهـد نمـود                      

اعضا انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شود و قبول نمود از عضويت انجمن شهر                چنانچه از    - 1تبصره  
  . مـستعفي شــناخته مــي شــود و جانـشين او طبــق مقــررات ايــن قــانون تعيـين و يــا انتخــاب مــي گــردد   

 9 شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب مي شود بايد واجد شرايط مقرر در ماده                   - 2تبصره  
  . باشد و در صورتي كه سابقه سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن كافي است                  اين قانون   

 انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بالفاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كـه در                      - 50ماده  
دت دو   اين ماده تعيين شـده بـراي مـ         1انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره            

سال با راي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانـدار اعـالم                       
  . كند

شـهردار  . فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را بـه انجمـن شـهر اطـالع مـي دهـد             
  .  كرد تجديد انتخاب وي بالمانع اسـت         منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بالفاصله شروع به كار خواهد           

 شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا بـه پيـشنهاد وزارت كـشور بـه     - 1تبصره  
  . تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  . دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي پذيرد- 2تبصره 



 

  .  استعفا كتبي - 1
  .  قانون راي به بركناري شهردار صادر نمايد53با رعايت مفاد ماده  موقعي كه انجمن شهر - 2
  .  در موارد تعليق طبق مقررات قانوني - 3
  .  در صورت انحالل انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن - 4
  . در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار- 5

ز رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن          در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس ا         - 3 تبصره  
ــد    ــد شـ ــاب خواهـ ــد انتخـ ــانون تجديـ ــن قـ ــاد ايـ ــق مفـ ــل و طبـ ــالحي . ( منحـ    ) 27/11/1345اصـ

 هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تـصدي شـهرداري انتخـاب شـود و                     - 51ماده  
  .  انتقال او موافقت كندخود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با

براي شـهردار   .  حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود              - 52ماده  
تهران و شهرداريهاي مراكز استان و شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد به پيـشنهاد                   

  . وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد
 حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود بـراي شـهردار                   - 52 ماده

اصـالحي  . ( تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صـادر خواهـد شـد                
27/11/1345 (   

  . ري نماينـده شـهر خواهـد بـود         در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معـاون شـهردا              -تبصره  
 چنانچه يك يا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند                   - 53ماده  

بايد مطلب را كتبا به صورت استيضاح به اطالع رييس انجمن برسانند ريـيس آن را در جلـسه فـوق العـاده          
و شهردار موظف است در جلسه عادي يـا فـوق العـاده انجمـن               انجمن قرائت و به شهردار ابالغ خواهد كرد         

براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العـاده كـه از                     
طرف رييس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طـرح استيـضاح و جـواب                      

در صورتي كه انجمن به اكثريت تـام عـده حاضـر در جلـسه راي                . ف خواهد داد    شهردار راي موافق يا مخال    
مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بالفاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات اين            

ب قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و عزل شـهردار تـا انتخـا                     
شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معـاون كارمنـد مقـدم تحـت نظـر انجمـن عهـده دار و                        

  . مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود
   معاون شهرداري -ب 

 براي شهرداريهايي كه بودجه آن اقتضا كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا شـهرداريها كـه           - 54ماده  
 باشد به پيشنهاد شهردار و تصويب انجمن معين مي شود و اگر بودجه شهرداري تكـافو                 در امور اداري بصير   

ــد داشــت      ــهردار را خواه ــت ش ــدم باشــد ســمت معاون ــشاغل اداري مق ــه از لحــاظ م ــضوي ك ــد ع   . نكن
 حكم معاونت شهرداريهايي كه براي شهردار آن نقاط فرمان همايوني صادر مي شود به امـضا وزيـر             -تبصره  



 

 نقاطي كه شهردار به حكم وزارت كشور منسوب مي گردد حكم معاونت از طرف فرماندار محـل                  كشور و در  
  . صادر مي شود

 سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طـرف شـهرداري بـا                    - 54ماده  
ــد       ــته خواه ــرا گذاش ــع اج ــه موق ــشور ب ــصويب وزارت ك ــس از ت ــه و پ ــهر تهي ــن ش ــالع انجم ــداط   .  ش

 شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و بـه موجـب حكـم                      -تبصره  
ــد     ــذار كنـ ــهرداري واگـ ــسئوالن شـ ــاير مـ ــا سـ ــاون يـ ــه معـ ــي بـ ــالحي . ( كتبـ    ) 27/11/1345اصـ

   در وظايف شهرداري -فصل ششم 
  :  وظايف شهرداري به شرح ذيل است - 55ماده 

ا و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجـاري آب و توسـعه معـابر در حـدود قـوانين                        ايجاد خيابانه  - 1
  . موضوعه 

 تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضالب و تنقيه قنـوات مربـوط بـه                       - 2
  . شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه 

 يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع اسـت و شـهرداريها موظفنـد از                 سد معبر عمومي براي كسب     - 1تبصره  
  . آن جلوگيري كنند

 تنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقهـا و تعيـين نـرخ آن در           - 2تبصره  
  . شهرها با شهرداري است 

 آنهـا و ميـدانها و پاركهـا و باغهـاي             سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيـر مجـاز             - 1تبصره  
عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلـوگيري                     

در . و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مـامورين خـود راسـا اقـدام كنـد                       
ون شهرداري مكلف است نـسبت بـه برداشـتن آنهـا اقـدام و               مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قان        

 نـسبت   77چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در مـاده                  
به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر                     

موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد                 عمومي كنند شهرداري    
  . معبـــر اقـــدام كنـــد و اشـــخاص مزبـــور حـــق ادعـــاي هـــيچ گونـــه خـــسارتي نخواهنـــد داشـــت    

 احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كـه وزارت آب و بـرق                      - 2تبصره  
ــ  ــامين نك ــروي آن را ت ــهرداري اســت     ني ــده ش ــه عه ــرق ب ــي وزارت آب و ب ــت قبل ــا موافق   . رده اســت ب

تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيـين نـرخ آب در                  
شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هـستند بـا تـصويب انجمـن                      

اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمـن شـهر و تاييـد وزارت               . رداري خواهد بود  شهر به عهده شه   
  . كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به موسساتي كه طبق اصول بهداشـتي عمـل نماينـد واگـذار كننـد                      

مليـات   موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و ع                  - 3تبصره  
اصـالحي  . ( آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهنـد                 



 

27/11/1345 (   
 شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد                - 4تبصره  

  . گهـــي بـــه اطـــالع عمـــوم برســـاندرســـوبي و فاضـــالبها و نظـــاير آنهـــا تعيـــين و ضـــمن انتـــشار آ 
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كـود      

رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنهـا را فقـط در                . به تشخيص شهرداري خواهد بود    
 قانون كيفر عمـومي  276مجازات متخلفين طبق ماده . ايندمحلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نم    

  . تعيين مي شود
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يـك سـال سـه بـار مرتكـب                        
همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خالفي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و              

. ( به تخلفات مزبور در دادگـاه بخـش رسـيدگي خواهـد شـد             . از رانندگي ممنوع خواهد بود    در همان مدت    
   ) 5/4/1352الحاقي 

 مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني                   - 3
  . س فاسد و معـدوم نمـودن آنهـا        و فراواني خوار و بار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجنا              

 مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسـسات وزارت بهـداري در آبلـه كـوبي و            - 4
  . تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه 

  .  جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره - 5
 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات بهداشتي و تعاوني و فرهنگي مانند             8 ماده   1ه   اجراي تبصر  - 6

نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه بيمارستان امراض ساريه و شـيرخوارگاه و تيمارسـتان و كتابخانـه و                   
ن كمك بـه ايـن      كالسهاي اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و همچني               

قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني به ميزان صدي سه درآمد مـستمر وصـولي سـاليانه                    
شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمـن شـهر مـي             . شهرداري و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه         

 شرايط معين به منظـور سـاختن و         تواند از اراضي و ابنيه متعلق به خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با               
  . استفاده به اختيار موسسات مزبور بگذارد

 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند             8 ماده   1 اجراي تبصره    - 6
بخانه و  بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتا                

كالسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مـصوب و همچنـين                    
كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيـشاهنگي و كمـك بـه انجمنهـاي                      

وزه ها و خانه هاي فرهنگي      شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد م         . خانه و مدرسه و اردوي كار     
و ندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين                       
ــد گذاشــــت     ــوط خواهــ ــسات مربــ ــار موســ ــه اختيــ ــتفاده بــ ــاختمان و اســ ــور ســ ــه منظــ   . بــ

 بـه   28/3/34داريها مصوب    قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهر         5 تبصره ماده    - 1تبصره  
  . قوت خود باقي است 



 

اصــالحي . (  كــل كــشور بــه قــوت خــود بــاقي اســت 1339 قــانون بودجــه ســال 59 تبــصره - 2تبــصره 
27/11/1345 (   
 حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شـهر و اقامـه دعـوي بـر اشـخاص و دفـاع از                           - 7

  . دعاوي اشخاص عليه شهرداري 
 برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجـه و تفريـغ بودجـه شـهرداري و تنظـيم پيـشنهاد              - 8

برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به                   
  . وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود

داري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و اسـتيجار                   انجام معامالت شهر   - 9
  . قصه طبق قانون محاسبات عمومي پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و اصول مزايده و منا

سـتجاره   انجام معامالت شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجـاره و ا                   - 9
پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در                    

   ) 27/11/1345اصالحي . ( اين قانون 
  .  اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن - 10

ي جز هزينه قابل قبول اعانه دهندگان       اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت داراي          
  . پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معـاف مـي باشـد     

  .  نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها- 11
  .  تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات - 12
  . رستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها ايجاد غسالخانه و گو- 13
 اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و و                - 14

ديوارهاي شكسته و خطرناك و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشـتن                    
اشيا در بالكنها و جلو اتاق هاي ساختمانهاي مجاور معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر بـراي                  هر نوع   

  . عــابرين اســت و جلــوگيري از نـــصب ناودانهــايي كــه باعــث زحمـــت يــا خــسارت مــردم باشـــد         
  اتخاذ تدابير موثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطـر از بناهـا و        - 14

ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمـومي و كوچـه هـا و امـاكن عمـومي و داالنهـاي عمـومي و                         
خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هـر نـوع اشـيا در                        

عـابرين اسـت و     بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمـومي كـه افتـادن آنهـا موجـب خطـر بـراي                       
  . جلــوگيري از ناودانهــا و دودكــشهاي ســاختمانها كــه باعــث زحمــت و خــسارت ســاكنين شــهرها باشــد  

 در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري                    -تبصره  
ادوات منـصوب ابـالغ مهلـت دار        پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان               

متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا                 
با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينـه مـصروف را بـه اضـافه صـدي                        

 گرمابه  -فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها        مقررات  . پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد      



 

 پاساژها و امثال آن كه محـل رفـت و آمـد             - كافه رستورانها    - قهوه خانه ها     - دكاكين   - مهمانخانه ها    -ها  
   ) 27/11/1345اصالحي . ( مراجعه عمومي است نيز مي باشد

ايـن گونـه بيماريهـا بـه وزارت بهـداري و             جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعـالم             - 15
دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتال به امراض ساريه و معالجه                  
ــستند          ــضر ه ــاحب و م ــهر بالص ــا در ش ــوده و ي ــاريه ب ــراض س ــه ام ــتال ب ــه مب ــاتي ك ــع حيوان   . و دف

  .  شهر و مراقبـت در امـور صـحي اصـناف و پيـشه وران                  تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن        - 16
 پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كـه                    - 17

مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محـل پرداخـت آن و ايجـاد و توسـعه معـابر و                         
  اي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لولـه كـشي و فاضـالب اعـم از داخـل                    خيابانها و ميدانها و باغه    

يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضـي الزم بـراي سـاختمان مخـزن و نـصب دسـتگاه تـصفيه و آبگيـري و                          
  .متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

ــد و فــروش ارزاق و توقــف  - 18 ــراي خري   .  وســايط نقليــه و غيــره  تهيــه و تعيــين ميــدانهاي عمــومي ب
 تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجـراي آن                      - 19

  . پس از تصويب انجمن شهر
 جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه مي سازند در داخـل شـهر و                      - 20

ر نگاه داشتن كوره پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقـاطي كـه انجمـن             همچنين ممانعت از داي   
شهر مخالف بهداشت و رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير نگاه داشتن كارخانه                   

  . هايي كه مزاحم اهالي شهر باشد در داخل شهر يا مجاور آن 
ه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت بـراي سـاكنين يـا                 جلوگيري از ايجاد و تاسيس كلي      - 20

 گاراژهـاي   - كارگاهها   -شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها        . مخالف اصول بهداشت در شهرهاست      
عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز                   

ه طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سـر و صـدا كنـد يـا توليـد دود يـا       دامداري و ب  
عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و                      

شهاي خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكـ                  
اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري                
نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگـر                      

  . الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد
اري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلـف اسـت مراتـب را ضـمن دادن                       شهرد -تبصره  

مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظـرف ده                    
 كند  روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم                  

  .راي كميسيون قطعي و الزم االجرا است 



 

هرگاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكـرده و يـا در                      
اصـالحي  . ( مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري بـه وسـيله مـامورين خـود راسـا اقـدام خواهـد نمـود                     

27/11/1345 (   
ختمانهاي مـورد نيـاز محـل از قبيـل رختـشويخانه و مـستراح و حمـام عمـومي و                      احداث بناها و سا    - 21

كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير الزم براي سـاختمان                    
  . خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر

  .ختمانهاي عمومي و مساجد و غيره     ار باستاني شهر و سا     تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آث         - 22
 اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفـال              - 23

  . بي صاحب و سرراهي 
  .  صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شود- 24

شه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضـوابط نقـشه مـذكور در                شهرداري در شهرهايي كه نق     -تبصره  
در صـورتي كـه بـر خـالف منـدرجات پروانـه             . پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كنـد          

ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون                   
 اين قانون مطرح مـي نمايـد و كميـسيون در صـورت احـراز تخلـف مالـك يـا                      100 ماده   1مقرر در تبصره    

مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يـا پيـشه و يـا                        
  . تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند

ما از محل مزبـور پـس از تعطيـل بـراي            اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عال           
كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سـال و جـزاي نقـدي از پـنج                           
  . هزار و يك ريـال تـا ده هـزار ريـال محكـوم خواهـد شـد و محـل كـسب نيـز مجـددا تعطيـل مـي شـود                      

و طـالق و دفتـر روزنامـه و مجلـه و دفتـر              داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتـر اسـناد رسـمي و ازدواج                
 5/4/1352تبـصره در تـاريخ   . ( مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شـود    

  ) الحاق شده است 
 ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روهاي معابر و مطلق كوچه هاي عمومي و انهـار و جـدولهاي                    - 25

 و امثال آن به عهده شهرداري هر محل مي باشـد ولـي آسـفالت پيـاده روهـا در                     طرفين از سنگ و آسفالت    
خيابان يا معابري كه پياده رو داشته باشد به عهده مالكين منـازل و مـستغالت و اراضـي اسـت در صـورت                        
امتناع مالكين مجاور پياده روها از اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي توانـد مـستقيما اقـدام          

ــ ــد     نمـ ــت نمايـ ــه و دريافـ ــع مطالبـ ــالكين ممتنـ ــد از مـ ــافه ده درصـ ــه اضـ ــه آن را بـ   . وده و هزينـ
 در هر خيابان كه شهرداري دست به كار كف سازي سواره رو مي شود ساختمان پياده روهـاي آن                    -تبصره  

  . خيابان طبق دستور شهرداري براي مالكين مجاور و نمايندگان قانوني آنها اجباري است 
 خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهـاي معـابر و كوچـه هـاي عمـومي و انهـار و                      ساختن - 25

   ) 27/11/1345اصـالحي   . ( جدولهاي طرفين از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محـل                
اي وارداتـي و     پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كااله                - 26



 

  . صادراتي كشور و محصوالت داخلي و غيره و ارسال يـك نـسخه از تـصويبنامه بـراي اطـالع وزارت كـشور                      
 به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كاالهاي صادراتي بيـشتر از يـك درصـد قيمـت كـاال                    - 1تبصره  

  . نبايد وضع عوارض شود
د معيني حمل مي شود از پرداخـت هـر گونـه عـوارض               كاالهاي عبوري از شهرها كه براي مقص       - 2تبصره  

  . شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشد
 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون            33 ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه        - 3تبصره  

  .  اين بند تصحيح مي شود1طبق تبصره 
هرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتـين كـشور و             آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض ش        - 4تبصره  

  . دادگـــستري تنظـــيم و پـــس از تـــصويب هيـــات وزيـــران بـــه موقـــع اجـــرا گذاشـــته مـــي شـــود   
 وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نـام آنهـا و شـماره گـذاري امـاكن و نـصب                         - 27

از محلهاي غير مجـاز و هـر گونـه اقـداماتي كـه در      تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو كردن آگهي ها  
  . حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشند

 صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود                   - 28
  . از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند

سب فاقد پروانه راسا و به وسيله مامورين خـود اقـدام             شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل ك        -تبصره  
   ) 27/11/1345الحاقي . ( نمايد
 شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حـق تعهـد تهيـه و توزيـع آب و بـرق و سـاير تاسيـسات                         - 56ماده  

  . شهرداري را ندارد
پـس از اعـالم بـراي        اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده              - 57ماده  

كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجـع                    
به شخص يا اشخاص يا موسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه                    

انجمن واليتي و در صورت نبودن انجمن واليتـي   تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به             
به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن واليتي يا وزارت كشور ابالغ مي شود و چنانچه قبـل از انجـام                      
تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شـود كـه ضـرورت نداشـته و                      

چنانچـه تـصميم وزارت   . رت ناشـيه از آن اقـدام را جبـران كنـد    متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسا 
  . كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي توانـد بـه دادگـاه هـاي عمـومي مراجعـه نمايـد                       

   مقررات استخدامي و مالي -فصل هفتم 
   مقررات استخدامي -الف 
ين رسمي و قراردادي و دون پايه و جز دولـت            كاركنان شهرداري بايد در درجه اول از بين مامور         - 58ماده  

كه مشغول خدمت در شهرداري هستند انتخاب شوند و چنانچـه كاركنـان موجـود در شـهرداري تكـافوي                    
احتياجات دستگاه شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و قراردادي و دون  

تنظيف و آتش نشاني و رانندگان و امثال آن در درجـه اول از عـده                مامورين  . پايه و جز دولت انتخاب شوند     



 

موجود در شهرداري انتخاب خواهند شد و در صورت احتياج شهرداري مي توانـد پـس از تـصويب انجمـن                     
  . اقدام به استخدام جديد نمايد

به وسيله وزارت    شهرداريها رونوشت هر گونه ابالغ استخدامي كارمندان رسمي و دون پايه و جز را                -تبصره  
كشور به اداره بازنشستگي ارسال مي دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون اسـتخدام                  
مي باشند كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق بازنشستگي فرستاده شود و مـدت                  

حسوب خواهد شد شهرداري تهران مـي       خدمت اين گونه كارمندان در شهرداريها جزو ايام خدمت رسمي م          
  . تواند ابالغات مزبور را مستقيما به اداره بازنشستگي كشوري ارسال دارد

 مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته بـه آن بـر طبـق آيـين نامـه اي                - 58ماده  
 كل كشور تـدوين و بـه        1343  قانون بودجه اصالحي سال    38خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره         

   )27/11/1345اصالحي . ( تصويب هيات وزيران مي رساند
 در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خـود را                  - 59ماده  

به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداري جز سابقه خـدمت او محـسوب خواهـد شـد همچنـين                     
دمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كـه كـسور تقاعـد خـود را                   ساير مستخ 

مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مـشمول قـوانين اسـتخدامي كـشوري و همچنـين آيـين نامـه                    
  . محاكمات اداري مستخدمين دولتي و خدمتگزاران جز خواهند بود

ت استخدام كشوري نيستند از قبيل مـامورين رفـت و روب و              كاركنان شهرداري كه مشمول مقررا     -تبصره  
  .  هــاي اجتمــاعي بهــره منــد خواهنــد شــد     قــانون بيمــه آتــش نــشاني و امثــال آنهــا از مزايــاي     

در صـورتي كـه از خـدمت     نسبت به شهرداريها و اعضا شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند        - 60ماده  
ــت      ــد داشـ ــدي نخواهنـ ــه تعهـ ــيچ گونـ ــهرداري هـ ــشور و شـ ــوند وزارت كـ ــاف شـ ــهرداري معـ   . شـ

 به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش نشاني كـه                  - 61ماده  
بودجه دولت به كارمندان در شهرداريها خدمت مي نمايند مي توان حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از          

  . نظير آنان در همان محل داده مي شـود بـا پيـشنهاد شـهرداري و موافقـت انجمـن شـهر پرداخـت نمـود                         
 به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها در سازمان وزارت كشور اداره اي به نام                  - 62ماده  

اداره كل امور شهرداريها موظف است سازمان فنـي         اداره كل امور شهرداريها پيش بيني و تاسيس مي شود           
خود را تكميل و همواره مهندسين تحصيل كرده كه داراي مدارك علمـي در رشـته هـاي مختلـف فنـي و                       
تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شـهرداريها و تهيـه برنامـه اصـالحات شـهري و                      

ند چنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضـاي اعـزام مـامور              ساختماني شهرها مورد استفاده قرار گير     
  . فني شود با هزينه شهرداري به محل اعزام مي گردند

 به منظور راهنمـايي و ايجـاد همـاهنگي در امـور شـهرداريها و آمـوزش كاركنـان شـهرداريها و                       - 62ماده  
ارت كـشور گذاشـته شـده اسـت         همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين قانون به عهـده وز             

  . سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود



 

اين سازمان موظف است تشكيالت خود را از هر نظر تكميـل و همـواره مهندسـين و كارشناسـان تحـصيل               
كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمـي و تخصـصي باشـند در اختيـار                      

اشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه هاي مهم اصالحات شهري و ساختماني شـهرها و                   د
  . بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد

 سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظـور رفـع احتياجـات فنـي و اداري شـهرداريهاي                     - 1تبصره  
. ستان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهدكشور در مركز هر ا 

&   
  . شـهرداريها و كمـك شـهرداريهاي آن اسـتان تـامين خواهـد شـد              % 2هزينه دفاتر مزبـور از محـل اعتبـار          

ي  وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخـصص و يـا دسـتگاهها                  - 2تبصره  
مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معـادل آنچـه كـه در برنامـه                      

اصـالحي  . ( هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا موسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي شود بپردازد               
27/11/1345 (   

 در صورتي كه انتقـال      62ظايف مندرج در ماده      اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي و         - 63ماده  
مهندسين ذيصالحيت از ساير وزارتخانه هـا و بنگـاه هـاي دولتـي ميـسر نباشـد تعـداد كـافي مهندسـين                        

مـذكور در  (وصـولي  % 2تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محـل            
  . رداري محـل بـه عنـوان كارمنـد قـراردادي اسـتخدام كنـد              و يـا اعتبـار منظـور در بودجـه شـه           ) 82ماده  
 اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي توانند به مامورين فني                  - 64ماده  

پايه دار و قراردادي كه ارزش تحصيالت آنها ليسانس يا باالتر باشد و همچنين بـه كمـك مهندسـيني كـه                      
 كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در اداره كل امـور  حداقل ده سال سابقه   

شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين 
  . واهـد شـد  و كمك مهندسين مزبور مزاياي ديگـري از قبيـل فـوق العـاده اضـافه كـار و امثـال آن داده نخ                       

 فوق العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين نامه مزايـا فقـط بـه حقـوق                         -تبصره  
  . تعلق خواهد گرفت 

   مقررات مالي -ب 
  .  هر شهرداري داراي بودجه اي است كـه پـس از تـصويب انجمـن شـهر قابـل اجـرا مـي باشـد                         - 65ماده  
سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخـر اسـفند مـاه                  سال مالي شهرداري يك      - 66ماده  

  . خاتمه مي يابد
 شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايـد   - 67ماده  

ف و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسيدگي و تـصويب كنـد و همچنـين شـهرداري موظـ            
است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمـن نيـز بايـد تـا آخـر                         

  . خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد



 

 روز بعـد از تـصويب بـه         15 شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا               -تبصره  
  . رسال داردوسيله فرماندار به وزارت كشور ا

ــاده  ــيد     - 68مـ ــد رسـ ــه خواهـ ــصارف معينـ ــه مـ ــل بـ ــسبت ذيـ ــه نـ ــهرداري بـ ــر شـ ــه هـ   :  بودجـ
  . براي هزينه عمران و اصالحات شهري و امور خيريه % 40 - 1
  .  اين قانون 80براي امور بهداري موضوع ماده % 10 - 2
  .  اين قانون 80براي امور فرهنگي موضوع ماده % 5 - 3
  .  اين قانون 55 ماده 6 امور تربيت بدني موضوع بند براي كمك به% 3 - 4
  . براي هزينه پرسنلي % 20 - 5
  .  اين قانون 81هزينه سرشماري موضوع ماده % 05 - 6
  . براي هزينه اداري و تنظيف و امثال آن % 5/19 - 7
كـل امـور    ارسالي به مركز بـراي اسـتخدام و تكميـل وسـايل فنـي و سـاير وظـايف مربوطـه اداره                       % 2 - 8

  . شهرداريها موضوع ماده شصت و سه اين قانون 
 هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سـركارگر و حـسابدار و مـامور اداري و غيـره از                        -تبصره  

  . محل چهل درصد اختصاص به امور عمراني ممنوع است 
% 5ظـيم شـود و اضـافات آن از          حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تن              

  . پرداختي سال قبل تجاوز نكند
 بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي مـوارد زيـر كـه از محـل درآمـدهاي مـستمر                     - 68ماده  

  . شهرداري پرداخت خواهد شد
  .  ده درصد سهم بهداري - 1
  .  سه درصد سهم آموزش و پرورش - 2
  بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با  چهار درصد براي مبارزه با - 3

  . بيسوادي به مصرف خواهد رسيد
  .  سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي - 4
 يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مـصوب                  - 5

  . 1344دي ماه 
هرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكـاليفي كـه              براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري ش       

به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجـات و                    
مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صـورت ميـزان اعتبـارات                    

  . هل درصد بودجه ساالنه كمتر باشدعمراني نبايد از چ
 مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با                  - 1تبصره  

  . نظارت انجمن شهر باشد



 

 در شهرهايي كه موسسات خيريه داراي تاسيسات درماني مي باشند انجمن بهداري و در صورت                - 2تبصره  
 با موافقت وزارت بهداري مي توانـد از محـل هزينـه هـاي درمـاني ده درصـد سـهم                      نبودن آن انجمن شهر   

  .  ايـــن مـــاده مبلـــغ متناســـبي در اختيـــار موســـسات مزبـــور بگـــذارد  1بهـــداري مـــذكور در بنـــد 
 از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يـك ميليـون                    - 3تبصره  

فند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مـصرف               ريال به باالست موظ   
 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مـصرف          1334سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد        

  ) 27/11/1345اصالحي . ( برسانند
ام وظيفه در آن شهرداري  شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انج- 69ماده  

  . تـامين و پرداخـت نماينـد      ) 68 از مـاده     5موضـوع بنـد     (معلق و بعد تبرئه مي شوند ضمن اعتبار پرسنلي          
  :  حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي شود- 70ماده 

  .  شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه - 1
زار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيـشتر نبـوده سـاير              حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده ه       

  . درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود
ــوند          ــي ش ــين م ــل تعي ــب ذي ــه ترتي ــود و ب ــد ب ــا خواه ــد آنه ــسبت درآم ــه ن ــهرداريها ب ــات ش   : درج
ن شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليـو                  

 محسوب شـده  3 و شهرداريهايي كه كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2ريال عايدي دارند درجه   
  . و در اين صـورت حقـوق ايـن شـهردارها بـه تناسـب عايـدي و موافقـت انجمـن شـهر تعيـين مـي شـود                             

ال كمتر نخواهـد     در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ري                - 1تبصره  
  .بود

 چنانچه كارمند رسمي پايه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزايـاي قـانوني او     - 2تبصره  
از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد شهرداري مي تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قـانوني او            

  . را پرداخت نمايد
شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمـد و                شهرداري مكلف است هر      - 71ماده  

هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطـالع عمـوم منتـشر و سـه نـسخه از آن را بـه                          
وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجـام                 

ان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطـالع                  شده از قبيل خياب   
  . عموم منتشر نموده و نسخه اي از آن را به وزارت كشور بفرستد

 در صورتي كه براي رسيدگي به حـساب شـهرداريها الزم شـود انجمـن شـهر يـا شـهرداري يـا                        - 72ماده  
 وزارت كشور به هزينه شهرداري درخواست اعـزام بـازرس يـا حـسابدار               فرمانداري يا بخشداري مي تواند از     

  . متخصص بنمايد



 

 كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقـاطي كـه                 - 73ماده  
 اين قانون جمعا يك شهرداري تشكيل مي شود تقسيم هزينه به نـسبت درآمـد                1 ماده   2به موجب تبصره    

  . ك از محلها مي باشدهر ي
 شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و بهاي - 74ماده 

ــد       ــيم نمايــ ــدوين و تنظــ ــد تــ ــي نمايــ ــت مــ ــالي دريافــ ــه از اهــ ــال آن را كــ ــرق و امثــ   . بــ
ستغالت و اراضـي     دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامالت قطعـي نـسبت بـه عـوارض مـ                  -تبصره  

  . شهري مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و قبل از ارائه مفاصاحساب از تنظيم سند خودداري نمايند
 شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن                  - 74ماده  

  . را تدوين و تنظيم مي نمايد
قبل از انجام معامله از شهرداري كتبا مفاصا حساب نسبت بـه عـوارض               دفاتر اسناد رسمي مكلفند      -تبصره  

ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانـه                    
ــالم دارد          ــه اع ــر خان ــه دفت ــك را ب ــدهي مال ــزان ب ــا مي ــال ي ــساب را ارس ــا ح ــمي مفاص ــناد رس   . اس

ده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و           مالك ملزم است عوارض تعيين ش     
اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شـده از طـرف شـهرداري را در صـندوق                     
  . ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت بـه منزلـه مفاصـا حـساب تلقـي و معاملـه انجـام خواهـد شـد                          

است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عـوارض و ملـك مـورد معاملـه را                  صندوق ثبت مكلف    
بالفاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعالم شهرداري مستند بـه راي كميـسيون رفـع                     

بـه  اختالف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيكـا                      
حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختالف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كـال                  
يا بعضا وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بـر حـسب مـورد بـه مالـك                

   ) 27/11/1345اصالحي . ( مسترد مي دارد
سيله مامورين مخصوصي كـه از طـرف شـهرداري بـه نـام مـامور          عوارض و درآمد شهرداري به و      - 75ماده  

وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد و مامورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تـضمين كـافي                    
  . بسپارند

 شهرداري مي تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خـدمت و معلومـات                   - 76ماده  
عنوان فوق العاده ويژه ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمـع حقـوق و فـوق العـاده                    آنها مبلغي به    

  .  هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد3مزبور از 
  .  به مامورين مزبور به هيچ وجه فوق العـاده اضـافه كـار و مزايـاي ديگـري پرداخـت نخواهـد شـد                        -تبصره  

ـ          - 77ماده   ه كميـسيوني مركـب از نماينـده شـهرداري و نماينـده              رفع اختالف بين مـودي و شـهرداري ب
دادگستري و نماينده انجمن شهر ارجاع مي شود و راي كميسيون مزبور قطعي است بـدهيهايي كـه طبـق                    
  . راي ايـــن كميـــسيون تـــشخيص شـــود طبـــق مقـــررات اســـناد رســـمي قابـــل وصـــول مـــي باشـــد

  . ئم مقـــام او مـــي باشـــددر نقـــاطي كـــه نماينـــده دادگـــستري نباشـــد فرمانـــدار يـــا بخـــشدار قـــا 



 

 رفع هر گونه اختالف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نماينـدگان   - 77ماده  
وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي                  

م االجـرا بـه وسـيله اداره ثبـت قابـل            كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد الز          
وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيـه و وصـول طلـب             
شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگـستري شهرسـتان يـك نفـر را بـه                     

هر انتخـاب نماينـده انجمـن از طـرف شـوراي          نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شـ          
   )27/11/1345اصالحي . ( شهرستان به عمل خواهد آمد

 عوارضي كه توام با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايـي وصـول و همچنـين عـوارض        - 78ماده  
سـيله همـان    كاالهايي كه بايد شركتها و موسسات بپردازند به ترتيبي كـه شـهرداري مقـرر مـي دارد بـه و                    

موسسات دريافت مي گردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صـورت وجـود بانـك در بانـك                       
متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظـارت انجمـن در صـندوق             

  . شهرداري متمركز شود
رت درآمد شهرداري را كه به بانـك يـا صـندوق             روز يك بار صو    15 اداره دارايي موظف است هر       - 1تبصره  

  . شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد
 وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري   - 2تبصره  

  . شــود و شــهرداري بــه هــيچ عنــوان حــق نــدارد در وجــوه ســپرده و يــا امانــات دخــل و تــصرفي نمايــد  
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عـدم مطالبـه ذينفـع شـهرداري مـي توانـد وجـوه             

شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خـود          . مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد        
م مقـام قـانوني او و احـراز         براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائ              

هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه            . استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود     
   ) 18/2/1352الحاقي . ( را از درآمد جاري خود بپردازد

 مـورد    كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبـت و رعايـت مقـررات در                 - 79ماده  
مناقصه و مزايده به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حـسابداري و شـهردار كـه ذيحـساب                      
  . است و يكي از اعضاي انجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف انجمـن تعيـين مـي شـود رسـيده باشـد                        

ي را بـه انجمـن شـهر    شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شـهردار       
  . تسليم كند

در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات                  
انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور شهرداريها به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شـهرداري وام    

  . مسترد خواهد شدمزبور جز ديون در بودجه شهرداري منظور و 
 كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامـه                  - 79ماده  

مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا 
  . قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد



 

ر موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمـن شـهر                     شهردا
در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه     . تسليم كند 

تـشكيل شـهرداري     اين قانون به طور وام پرداخت و پـس از            82انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده        
ــور جــز ديــون در بودجــه شــهرداري منظــور و مــسترد خواهــد شــد      ) 27/11/1345اصــالحي . ( وام مزب

 اعتبارات مصوب براي بنگاه هاي خيريه زير نظر هيات مديره هر بنگاه به مـصرف خواهـد رسـيد و                     -تبصره  
ــام خ         ــه را انج ــايف محول ــن وظ ــارت انجم ــا نظ ــاني ب ــررات بازرگ ــق مق ــديره طب ــات م ــد دادهي   . واه

 شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را بـراي كمـك بـه امـور              - 80ماده  
موضـوع  ( درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شـهر    5بهداري و   

مل را طبق تشخيص و تـصويب انجمـن         اختصاص داده و برنامه ع    )  قانون تعليمات اجباري     8 ماده   1تبصره  
ــد      ــرا گذارن ــع اج ــه موق ــل ب ــگ مح ــداري و فرهن ــي ادارات به ــاي فن ــتفاده از راهنماييه ــا اس ــهر و ب   . ش

 انجمن شهر مي تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخـصوص بـه وسـيله                      - 1تبصره  
  . ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند

 انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهداري محل نظارت خواهد داشت و در حدود مقررات                  - 2تبصره  
چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به                 

 آن پيـشنهادها را     وزارتخانه هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه             
  . مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند

 انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت بـه امـور آمـوزش و پـرورش و بهـداري محـل                        - 2تبصره  
نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهـد نمـود و نظريـات خـود را                      

ين امور به وزارتخانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانـه هـاي         درباره جريان ا  
اصــالحي . ( مــذكور مكلفنــد كــه آن پيــشنهادها را مــورد توجــه قــرار داده و نــسبت بــه آن اقــدام نماينــد

27/11/1345 (   
براي انجام امور سرشماري     شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را              - 81ماده  

  . شهر اختصاص دهند
 شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبـار                 - 82ماده  

 و همچنين ساير وظايف آن اداره صـدي         63مربوط به وظايف فني اداره كل امور شهرداريها مذكور در ماده            
 خود را در آخر هر ماه به اداره كـل امـور شـهرداريها بپردازنـد و اگـر شـهرداريها                      دو درآمد و مستمر جاري    

نسبت به پرداخت صدي دو درآمد تعلل يا تاخير نمودند وزارت كشور مي توانـد از محـل عـوارض تـوام بـا                        
حـق  ماليات يا ساير منابعي كه به وسيله ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي شود اسـتيفاي                    

ــند   ــتور وزارت كـــــشور مـــــي باشـــ ــراي دســـ ــزم بـــــه اجـــ   . نمـــــوده و ادارات مـــــذكور ملـــ
 از محل صدي دو شهرداريها به هيچ عنوان پاداش به اعـضاي وزارت كـشور و ديگـران نمـي تـوان                       -تبصره  

  . پرداخت 



 

 اعتبار   شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين              - 82ماده  
 صدي دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان               62وظائف فني سازمان مذكور در ماده       

 درصـد كـل درآمـد حاصـل از ايـن            25مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از           
  . طريق تجاوز نخواهد كرد

ا در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معينـي بـراي              از محل فوق به اشخاصي كه مستقيم       -تبصره  
آن سازمان انجام نداده اند به هيچ عنوان پاداشي نمي توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور                  

 ) 27/11/1345( اصالحي  . بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي شود پرداخت نخواهد شد             
&   
 شهرداريهايي كه درآمد ساالنه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند بـراي تـامين                 - 82 ماده   -ب  

اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور معادل دو درصد از درآمد مـستمر جـاري خـود را هـر مـاه ،                       
  . مستقيما به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند

ستمر ساالنه آنها از يـك هـزار ميليـون ريـال تجـاوز نمايـد                 پرداختي شهرداريهايي كه درآمد م     - 1تبصره  
ــال از     ــر حـ ــه هـ ــود ولـــي بـ ــين مـــي شـ ــاله توســـط دولـــت تعيـ ــد% 2هرسـ ــاوز نمايـ ــد تجـ   . نبايـ

 بودجه ساالنه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره اتحاديه توسط مـدير عامـل             - 2تبصره  
ــود تنظــيم و پــس از تــصويب شــوراي اتحاديــه شــهرداري    . ها و تاييــد وزارت كــشور قابــل اجــرا خواهــد ب

 از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشـند و                 - 3تبصره  
يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند               

پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از بيش از يك               به هيچ عنوان وجهي قابل      
   ) 25/4/1354اصالحي . ( محل تجويز شده باشد

 اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بـين                 - 83ماده  
وزارتخانه ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه اسـتعداد  كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير   

اين كار را داشته باشند تعليمات الزمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به شهرداريهايي كـه بـه حـسابدار                 
شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتيـاج              . نيازمند باشند اعزام شوند   

  . جود اين اشخاص استفاده نماينددر درجه اول و
 اتوبوسراني كـه داراي شخـصيت   - برق - آب - موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي        - 84ماده  

حقوقي بشوند مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمـن                  
  . شهر و موافقت وزارت كشور برسد

 شهرداري مي تواند بـراي تخريـب يـا اصـالح سـقف بازارهـا و داالنهـاي عمـومي و خـصوصي و                  - 85ماده  
ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پـس از موافقـت انجمـن شـهر و جلـب نظـر اداره           
  . بهـــداري هـــر محـــل بـــر وفـــق تبـــصره دوم از مـــاده يـــازدهم قـــانون توســـعه معـــابر اقـــدام كنـــد

  
  



 

  ت جزايي  در مقررا-فصل هشتم 
 هر يك از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متـصديان صـندوق                    - 86ماده  

قـانون مجـازات    به هر نحوي از انحا در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقـررات                     
  .  مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركا و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهنـد بـود                  عمومي

 هر يك از اعضا انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق                    - 87ماده  
انجمن مركزي نفرستند   جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به               

و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو كه بـوده باشـد فـراهم كـرده          
باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به پـنج هـزار ريـال تـا                        

  . پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند
باشد از درجه اعتبار ساقط است      )  شرفي   - مالي   -جاني  ( انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد         - 88ماده  

تهديد و يا تطميع كننده اگر از مامورين دولتي يا از اعضا انجمن اعم از مركـزي يـا شـعب يـا از داوطلبـان                          
اه هزار ريال جريمه نقـدي      نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به تاديه يك هزار تا پنج                

محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا                     
  . يك سال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند

جمن اعم از مركـزي يـا       كساني كه آرا انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مامورين دولتي يا از اعضاي ان                
شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگـر غيـر از اشـخاص مـذكور باشـند بـه        
مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي شوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريك جرم محسوب                  

  . مي شوند
د و يـا بـا شناسـنامه مجعـول راي بدهـد و يـا از                  هر كس با شناسنامه اي كه متعلق به او نباشـ           - 89ماده  

شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يك دفعه راي بدهد به حبس تاديبي                     
از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهـد شـد مجـازات فـوق                          

  . ا در يك دوره انتخابيه بـيش از يـك مرتبـه راي بدهـد اجـرا مـي شـود                    درباره هر كس كه به نحوي از انح       
 در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نمـوده و فـورا نـزد                     -تبصره  

  . مقامات صالحه بفرستند
ردن و   كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيـدا كننـد از حـق انتخـاب كـ                    - 90ماده  

  . انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد
قـانون اصـالح مـاده       هر گاه اعضا انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در               - 91ماده  

در صـورتي كـه     . ه آنها عمل خواهـد شـد       شوند مانند كارمندان دولت دربار      اصالحي قانون كيفر عمومي    19
عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پـس از صـدور كيفرخواسـت                     
دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتي كه در قـوانين بـراي ايـن گونـه                       

  . ضويت انجمـــن نيـــز محـــروم مـــي گـــردداعمـــال مقـــرر اســـت مرتكـــب بـــراي دو دوره از حـــق عـــ



 

 در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشـد                     - 1
  . يا غير مستقيم 

 در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختالل امور و موجب زيان شهر                  - 2
  . و شهرداري شود

ــصر ــد     -ه تب ــد آم ــل خواه ــه عم ــوري ب ــت و ف ــارج از نوب ــا خ ــاه ه ــر دادگ ــورد اخي ــيدگي در دو م   .  رس
 نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقـررات انجمـن           - 92ماده  

يـن  شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعالنات معين مي كند و در ا                   
محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف عالوه بر تاديـه            
  . خـــسارت مـــالكين بـــه پرداخـــت پانـــصد تـــا يـــك هـــزار ريـــال جريمـــه محكـــوم خواهـــد شـــد  

   خاتمه -فصل نهم 
 و لـوايح مـتمم آن و        1331 از تاريخ تصويب اين قانون اليحه شهرداري مصوب يازدهم آبان مـاه              - 93ماده  

  . همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است 
 از تاريخ ابالغ اين قانون به دولت انجمنهايي كه به موجـب قـوانين قبلـي تـشكيل شـده منحـل                      - 94ماده  

نون بـراي    اين قـا   43شناخته مي شود و وزارت كشور مكلف است مراتب را به انجمنها ابالغ و بر طبق ماده                  
  . شروع انتخابات و تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد

 از تاريخ ابالغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تـشكيل شـده اسـت منحـل                     - 94ماده  
  .شناخته مي شود وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد

   ) 27/11/1345اصالحي ( 
چـون بـه موجـب قـانون تمديـد          .  وزارتين كشور و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند          - 95ماده  

مدت قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظـرف مـدت معينـه در                     
را خواهـد بـود     قانون تقديم و به تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهـايي مجلـسين قابـل اجـ                 

بنابراين اليحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و سـي و چهـار بـه                        
  . تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد

   سيد حسن تقي زاده- رضا حكمت رييس مجلس سنا -رييس مجلس شوراي ملي 
   الحاق شده اند 27/11/1345 در تاريخ 1334رداري مصوب سال مواد زير به قانون شه

 شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات بـرق و                 - 96ماده  
آب و نظاير آن كه به منظور اصالحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي الزم باشد و بايد تمام يـا قـسمتي           

الك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قـانون توسـعه معـابر                   از اراضي يا ام   
  .  استفاده نمايد1320مصوب سال 

 هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهـده سـازمانها و موسـسات دولتـي                   - 1تبصره  
يف محوله با تصويب انجمـن شـهر بـه وسـيله        گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظا         

  . شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود



 

 سازمانها و موسسات دولتي كه اراضي و امالك و ابنيه اي داشته باشند كه مـشمول حكـم ايـن                     - 2تبصره  
ضـي و ابنيـه را در   ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن شهر و تاييد استاندار يا فرمانـدار كـل آن ارا           

اراضي و ابنيه و امـالك مـشمول ايـن تبـصره در صـورت تـصويب هيـات دولـت                     . اختيار شهرداري بگذارند  
  . بالعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي شود

 سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و امالك و ابنيه اي داشته باشند كـه مـشمول حكـم ايـن                      -2تبصره  
صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار آن اراضي و ابنيـه را بالعـوض در اختيـار          ماده باشد مكلفند در     
   ) 21/9/1358تبصره اصالحي ( شهرداري قرار دهند 

 قـانون توسـعه   4 ماده 2 در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره - 3تبصره  
ام معاملـه مـانع اجـراي نقـشه شـهرداري نخواهـد بـود و         خودداري مالـك از انجـ   1320معابر مصوب سال    

ــود درآورد      ــصرف خ ــه ت ــي ب ــات عمران ــور عملي ــه منظ ــالك را ب ــا ام ــاز اســت اراضــي ي ــهرداري مج   . ش
 شهرداري و موسسات مذكور در اين قانون و همچنين صـاحبان امـالك مكلفنـد حـق كـسب و                     - 4تبصره  

وسعه معابر از بين مي رود طبق آيين نامـه اي كـه از              پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و ت           
در موارد فوق قيمت ملك بـا   . طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد پرداخت كند            

  . توجـــه بـــه مبلغـــي كـــه بابـــت حـــق كـــسب و پيـــشه پرداخـــت مـــي شـــود معـــين خواهـــد شـــد
 و گذر و باغ عمومي و ميـدان ملكـي باشـد كـه      در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان       - 5تبصره  

مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقـف نخواهـد                    
شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادسـتان و ثبـت و                

مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهـد          صورت  . انجمن شهر صورت مجلس نمايد    
بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خـود يـا                      
  . كارشـــــناس مـــــشترك مـــــانع از اجـــــراي نقـــــشه مـــــصوب شـــــهرداري نخواهـــــد بـــــود  

قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلـس        نسبت به امالكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين             
. تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد                   

مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقـدام                    
  .دريافت نمايدو پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را 

 اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانـه                     - 6تبصره  
ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهـاي معـابر عمـومي                     

. مي محسوب و در مالكيت شهرداري است        واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمو           
ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع اسـت                    
شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبال نظر وزارت آب و بـرق                    

  . را جلب نمايند
منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تـصويب نقـشه هـاي مربـوط بـه امـر شهرسـازي                      به   - 97ماده  

شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل مي شود اعضا شورا و حدود وظايف و تكـاليف شـوراي عـالي                     



 

شهرسازي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و                    
  . تصويب هيات دولت خواهد رسيدبه 

 شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راسـا يـا از طريـق                   - 98ماده  
 نحوه استفاده از زمين تعيين      - نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي          62سازمان مذكور در ماده     

 تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديهاي عمومي       - مسكوني   - كشاورزي   - اداري   - بازرگاني   -مناطق صنعتي   
شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييـد شـوراي عـالي شهرسـازي                      

  . ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند
قشه هـاي   تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد ن        -تبصره  

  . عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد
  :  شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند- 99ماده 

ــهر       - 1 ــالي ش ــعه احتم ــه توس ــه ب ــا توج ــازي ب ــامع شهرس ــشه ج ــه نق ــريم و تهي ــدود ح ــين ح   .  تعي
 ايجـاد   - خيابان كشي    - بندي و تفكيك اراضي       تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه         - 2

 ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنـين تهيـه مقـررات مربـوط بـه حفـظ بهداشـت عمـومي                      -باغ و ساختمان    
  . مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

ـ                       راي حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمـن شـهر و تاييـد وزارت كـشور ب
  . اطالع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

  .  تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات ارضي تاثيري نخواهد داشـت                 - 1تبصره  
 عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجـراي قـرارداد                  - 2تبصره  

  . پرداخت گردد
 - نظافـت    - بـرق    -آب  ( عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خـدمات شـهري               - 3تبصره  

  . خـدمات انجـام شـده دريافـت مـي گـردد           ) 1)/(5(نسبت به آنها انجام نـشده فقـط بـه تناسـب             ) آسفالت  
هريار و  سياسي و اجتماعي تهران و شهرسـتانهاي كـرج ، ورامـين ، شـ            - به منظور حفظ بافت فرهنگي       - 3

 ماه نسبت به اصـالح حـريم شـهر          3بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت             
تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شـميرانات بـر اسـاس قـانون تقـسيمات كـشوري و                         

  . منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد
  .  ايـن قـانون تـامين خواهـد شـد          2جراي اين بنـد از محـل درآمـد موضـوع تبـصره              هزينه هاي حاصل از ا    

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني                   
و . و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد              

  . ر ايــن صــورت توســط بخــشداري مربــوط اخــذ و بــه حــساب خزانــه واريــز مــي گــردد           در غيــ
وجوه واريزي مذكور در بودجـه سـاالنه كـل كـشور بـراي فعاليتهـاي عمرانـي                  % 80همه ساله الاقل معادل     

  .  اين قانون منظور خواهد شد3موضوع تبصره 



 

هرداريهاي مربوطـه مكلفنـد از       به منظور حفاظت از حريم مصوب شـهرهاي اسـتان تهـران ، شـ               - 1تبصره  
  .  اسـتفاده نماينـد    17/5/1352 قانون نظارت بر گـسترش شـهر تهـران مـصوب             2مقررات تبصره ذيل ماده     

 به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خـارج از حـريم مـصوب شـهرها و نحـوه                       - 2تبصره  
شور، قـوه قـضاييه و وزارت مـسكن و          رسيدگي به موارد تخلف كميـسيوني مركـب از نماينـدگان وزارت كـ             

چنانچه طرح  (كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع          . شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد     
 آيين نامه احداث بنا در خـارج از محـدوده قـانوني و حـريم                4جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده         

 يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمـت روز         نسبت به صدور راي قلع بنا     ) 1355شهرها مصوب   
  . اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميـسيون بـراي آنهـا جريمـه                    
  . ينـد تعيين و پرداخـت گرديـده در صـورت درخواسـت صـاحبان آنهـا برابـر گـواهي پايـان كـار صـادر نما                         

 شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هـشتاد درصـد از عـوارض و                  - 3تبصره  
درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخـشداري ذيـربط در                   

سازي ، آموزش و پرورش ،      جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه               
 1/12/1372 و تبـصره هـاي آن الحـاقي          3بند  . ( بهداشت ، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند        

  ) است 
 مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايـد قبـل از هـر اقـدام عمرانـي يـا                         - 100ماده  

  . نه اخذ نمايندتفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروا
شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مـامورين      

  . خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد
داشتي قلـع تاسيـسات و بناهـاي         در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا به             - 1تبصره  

بدون پروانه يا خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشـته باشـد كميـسيوني مركـب از فرمانـدار يـا                      
 نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع اعالم مي شـود                 -بخشدار  

كميسيون تصميم الزم را ضمن تعيين ضـرب االجـل   كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتبا ارسال و            
مناسب صادر مي نمايد و شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابالغ نمايد هرگاه مالك در مهلـت مقـرر                     
اقدام ننمود شهرداري راسا اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالـك                   

  . دريافت مي نمايد
 در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلـع تاسيـسات و بناهـاي                     - 1تبصره  

خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شـروع                 
 بـه  به احداث شده باشد به تقاضاي شـهرداري موضـوع در كميـسيونهايي مركـب از نماينـده وزارت كـشور         

انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر بـه                    
انتخاب انجمن مطرح مي شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي نمايـد كـه ظـرف ده روز            

موضـوع را بـا حـضور       توضيحات خود را كتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذكور كميسيون مكلف اسـت                



 

نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي                  
بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانـه يـا مخـالف مفـاد پروانـه                       

موضوع را در كميـسيون مـذكور       جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري             
در صورتي كه   . مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد              

تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي                     
  . نمايد

هر گاه مالك در مهلت مقـرر اقـدام بـه قلـع بنـا               . مالك ابالغ كند  شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به        
ننمايد شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامـه اجـراي وصـول عـوارض از مالـك                       

   )5/4/1352الحاقي . ( خواهد نموددريافت 
ــصره  ــت وزارت      - 2تب ــا موافق ــد ب ــهرها باي ــدوده ش ــارج از مح ــازي خ ــدامات شهرس ــد  اق ــشور باش   . ك

 مهندسان ناظر ساختمانها مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختمان هايي كه به مسئوليت آنها       - 3تبصره  
احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات منـدرج در پروانـه و نقـشه هـا و محاسـبات فنـي                        

انه و نقشه ها و محاسـبات فنـي را          ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پرو            
هر گاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقـع بـه شـهرداري اعـالم                     . گواهي نمايند 

 قانون شهرداري و صـدور راي       100نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده              
تب را به نظام معمـاري و سـاختماني مـنعكس نمايـد،             بر تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مرا       

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمـاري                  
 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صـورتي كـه              6و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به           

 گردد، به حـداكثر     100به صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده         مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر       
مجازات مذكور محكوم كند، مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه                

مـاموران شـهرداري نيـز مكلفنـد در مـورد           . اشتعال درج و در يكي از جرايد كثيراالنتشار اعالم مـي گـردد            
ارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يـا در مـورد صـدور                      ساختمانها نظ 

گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنـان رسـيدگي مـي       
شـد از ايـن     شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم با                

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است           . جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود     
و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از مـاموران اجراييـات خـود و در صـورت لـزوم مـاموران                        

  . انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد
 شهرداري مكلف است از تاريخ دريافت تقاضاي كتبي دائـر بـه صـدور گـواهي هـاي منـدرج در                      - 4تبصره  

و در صورت .  حداكثر ظرف يك ماه گواهي مورد تقاضا را صادر و به متقاضي تسليم نمايد       5 و   3تبصره هاي   
  . مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت كتبا به متقاضي اعالم كند

 رسمي مكلفنـد قبـل از انجـام هـر گونـه معاملـه اعـم از قطعـي و رهنـي در مـورد                           دفاتر اسناد  - 5تبصره  
ساختمانها گواهي پايان ساختمان در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عـدم وقـوع تخلـف تـا تـاريخ انجـام                     



 

در مـورد   . معامله را كـه توسـط شـهرداري صـادر شـده باشـد مالحظـه و مراتـب را در سـند قيـد نماينـد                          
كه پروانه آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده باشد در صورتي كه گواهي پايان ساختمان                 ساختمانهايي  

 100ارائه نشود و طرف معامله با علم به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره يك مـاده                     
در . مانع اسـت    قانون شهرداري باشد به انجام معامله رضايت دهد ثبت آن با تصريح مراتب فوق در سند بال                

مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جـامع شـهر ايجـاد شـده و فاقـد پروانـه باشـند گـواهي                         
شهرداري مبني بر اين كه ساختمان قبل از تاريخ مذكور ايجاد شده و يا احراز موضوع از طرف دفترخانـه و                     

 قـانون   100قررات تبـصره يـك مـاده        يا رضايت طرف معامله به اين كه ممكن است مورد معامله مشمول م            
  . شهرداري باشد به انجـام معاملـه ، بـا درج هـر يـك از مراتـب فـوق در سـند، معاملـه آن بالمـانع اسـت                               

پروانـه سـاختماني    ) 2535 /24/11( در مورد ساختمانهايي كه تا تاريخ تقديم اليحه اين قـانون             - 6تبصره  
پاركينگ يا زيرزمين به محل سكونت يا احداث سـاختمان          آنها براي سكونت صادر شده ولي به علت تبديل          

مسكوني اضافه بر پروانه ، تصميم به تخريب آنها طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري اتخاذ شده باشد   
 احاله شده ولي منتهي به اتخاذ تصميم نگرديده و يا بـا احـراز تخلـف تـا               100يا موضوع به كميسيون ماده      

 احاله نشده باشد در صورتي كـه سـاختمان مـورد تخلـف بـه ديگـري         100سيون ماده   تاريخ مذكور به كمي   
منتقل شده باشد شهرداري با دريافت حق پاركينگ مصوب انجمن شـهر بـه ميزانـي كـه در تـاريخ تقـديم          
اليحه اين قانون مقرر بوده است و در صورتي كه ساختمان مورد تخلف به ديگري منتقل نشده و در ملكيت                   

قي باشد به جز در مورد تبديل پاركينگ به محل مسكوني مشروط بر اين كه احـداث پاركينـگ در                    مالك با 
نقشه پيش بيني شده و تبديل مجدد آن به پاركينگ به اصل ساختمان لطمه وارد نسازد با دريافت دو برابر                    

ب مـورد تخلـف     حق پاركينگ مذكور براي هر متر مربع مورد تخلف گواهي پايان ساختمان صادر و از تخري               
در صورتي كه ساختمانهاي مذكور به ديگري منتقل شده باشد منقل اليه مـي توانـد                . خودداري خواهد كرد  

ــد         ــه كنـ ــف مطالبـ ــوده از متخلـ ــت نمـ ــهرداري پرداخـ ــه شـ ــت بـ ــن بابـ ــه از ايـ ــوهي را كـ   . وجـ
شده اسـت از   ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر - 7تبصره  

  .  قانون شهرداري معاف مي باشد100شمول تبصره يك ماده 
 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام           100 در مورد آرا صادر از كميسيون ماده         - 8تبصره  

او از تاريخ ابالغ راي طرف مدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايند، مرجع رسيدگي به ايـن اعتـراض                      
 خواهد بود كه اعضا آن غير از افـرادي باشـند كـه در صـدور راي قبلـي شـركت                     100سيون ديگر ماده    كمي

  راي اين كميسيون قطعي است . داشته اند
 فقط در محدوده شهرداري پايتخت اجرا مي گردد و اجراي آنها در ساير شـهرها               5 و 4 و   3مفاد تبصره هاي    

 الحاقي 8 و 7 و 6 و 5 و 4 و 3تبصره هاي . ( وزيران است موكول به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات       
  )  هستند 5/6/1356

 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از  2تبصره 
 نظـر   اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيـت ملـك از                  

راي باخذ جريمه اي كـه  ) در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست           ( مكاني  



 

متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شـهرداري                    
  . مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد

بايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان بـراي هـر متـر مربـع بنـاي      جريمه ن ( 
در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شـهرداري مكلـف اسـت مجـددا                ) اضافي بيشتر باشد  

ـ                      سبت پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايـد كميـسيون در ايـن مـورد ن
  . بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود

 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضـي تجـارتي و    3تبصره 
صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيـت ملـك از نظـر                      

راي باخـذ جريمـه اي كـه        )  خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست          در بر خيابانهاي اصلي يا    ( مكاني  
متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شـهرداري             

جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهـار           (مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد           
در صورتي كه ذينفع    ) ابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد             بر

از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي                
  . صدور راي تخريب را بنمايد

  . قدام خواهد نمودكميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب ا
 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصـول فنـي و    4تبصره 

بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربـع                    
پنجم ارزش سـرقفلي سـاختمان در صـورتيكه         بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك           

ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر اسـت از ذينفـع بـال مـانع بـودن                       
اضافه بنا زائد برتراكم مجاز بـر اسـاس مفـاد تبـصره             . صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعالم نمايد         

  .  عمل خواهد شد3و2هاي 
ر مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون  ـ د 5تبصره 

مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي باخذ جريمه اي كه حـداقل يـك                      
پاركينگ باشد صادر   برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته                 

شـهرداري مكلـف باخـذ جريمـه        )  متر مربع مـي باشـد      20مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش       (نمايد  
  . تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد 

 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه سـاختمان   6تبصره 
در صورتيكه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجـاوزي           . رعايت برهاي اصالحي را بنمايند    و طرحهاي مصوب    

در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلـوگيري و پرونـده تجـاوزي در ايـن مـورد                      
در .  نمايـد  انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسـال                

ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصـول فنـي و بهداشـتي و شهرسـازي در سـاختمان                      
  . رسيدگي بموضوع در صالحيت كميسيونهاي ماده صد است 



 

 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي سـاختماني كـه بـه مـسئوليت آنهـا       7تبصره 
حاظ انطباق ساختمان با مشخصات منـدرج در پروانـه و نقـشه هـا و محاسـبات فنـي                    احداث مي گردد از ل    

ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان بـا پروانـه و نقـشه و محاسـبات فنـي را                        
هرگاه مهندس ناظر برخالف ولقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعالم نكنـد و                 . گواهي نمايند 

موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بـر جريمـه             
يا تخريب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بـر جريمـه يـا تخريـب سـاختمان گـردد                       
  . شـــهرداري مكلــــف اســـت مراتــــب را بـــه نظــــارم معمـــاري و ســــاختماني مـــنعكس نمايــــد     

ظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمـاري                شوراي انتظامي ن  
 ماه تا سه سـال محروميـت از كـار و در صـورتيكه      6و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به           

مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور راي تخريب بوسـيله كميـسيون مـاده صـد گـردد بـه حـداكثر                       
مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج . محكوم كندمجازات 

شهرداري مكلف اسـت تـا صـدور راي محكوميـت بمحـض      . و در يكي از جرائد كثيراالنتشار اعالم مي گردد      
هي امـضاء    ماه از اخذ گوا    6وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر              

ماموران شـهرداري   . مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد            
نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا                    

شـوند مقـررات قـانوني بـه تخلـف آنـان       در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقـصيري     
رسيدگي مي شود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائـي هـم                   

  . باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود
ده در موارديكه شهرداري مكلف از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با اسـتفا                 

از ماموران اجرائيات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقـدام                 
  . نمايد

 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانهاي ناتمام گـواهي عـدم    8تبصره 
  . اشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند        خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده ب           

) 24/11/1355( تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها     6در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون         
معمله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پالك را شامل نگـردد                     

ايان ساختماني الزامي نبوده و باثبت و تصريح آن در سـند انجـام معماملـه بـال                  گواهي عدم خالف يا برگ پ     
در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجـاد شـده در صـورتيكه                  . مانع مي باشد    

اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طـرح                    
  . جــامع شــهر باشــد يــا ثبــت و تــصريح مراتــب فــوق ســند مالكيــت انجــام معاملــه بــال مــانع مــي باشــد 

 ـ ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده اسـت از   9تبصره 
  .  ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند1شمول تبصره 



 

ه از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالـك يـا قـائم     ـ در مورد آراء صادر 10تبصره 
مقام او از تاريخ ابالغ راي ظرف ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد مرجـع رسـيدگي بـه ايـن اعتـراض                    
كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشـند كـه در صـدور راي قبلـي شـركت                        

  . راي اين كميسيون قطعي استداشته اند 
ـ آئين نامه ارزش معامالتي پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمـن شـهر در مـورد اخـذ                     11تبصره  

   ) 1/7/1358اصالحي  . ( جرائم قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود             
در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حـريم آن            اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند        - 101ماده  

عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبال به تصويب شهرداري رسيده باشـد نقـشه اي كـه مالـك                       
براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تـسليم مـي كنـد بايـد                       

ــاه از طــرف شــهردار  ــالغ شــود  حــداكثر ظــرف دو م ــك اب ــه مال ــا ب ــوم و كتب   . ي تكليــف قطعــي آن معل
در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعالم ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند 
  . پس از استعالم از شهرداري طبق نقشه هايي كـه مالـك ارائـه مـي نمايـد عمـل تفكيـك را انجـام دهنـد                          

 اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شـهرداري اسـت و شـهرداري در                 معابر و شوارع عمومي كه در     
  . قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد

 اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر تامين سـاير احتياجـات شـهري                    - 102ماده  
اني برخورد شـود شـهرداري مكلـف اسـت موافقـت وزارت       الحاقي اين قانون به آثار باست    96مندرج در ماده    

فرهنگ و هنر را قبال جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت فرهنگ و هنر را راجـع                     
  . به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر سـاختمانها و ميـدانهاي مجـاور آنهـا را رعايـت نماينـد                       

 هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به                  وزارت فرهنگ و   -تبصره  
  . شهرداري اعالم بدارد

 كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هـر گونـه اقـدامي نـسبت بـه                      - 103ماده  
و بـرق و آب و سـاير         از قبيل احداث شبكه تلفـن        98 و   97كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده         

تاسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جـامع شهرسـازي را بنماينـد ايـن قبيـل              
اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زيـاني                  

مومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر          را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر ع           
شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد واال شهرداري خرابي و زيان وارده را تـرميم                    

اضـافه از طريـق اجـراي ثبـت اسـناد وصـول             ) ده درصد % (10و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با           
  . خواهد كرد

ه انجام معامالت و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه                  نحو - 104ماده  
پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مـادام                   
ــت           ــاقي اس ــود ب ــوت خ ــه ق ــي ب ــالي فعل ــررات م ــيده مق ــصويب نرس ــه ت ــور ب ــه مزب ــين نام ــه آي   . ك

 واقـع در داخـل      21/2/1336واد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معـادن مـصوب               م - 105ماده  



 

حوزه خدمات و نظارت شهرداري جز اموال شهرداري محسوب مي شود مگر اين كه داخـل ملـك اشـخاص                   
  . حقيقي و يا حقوقي باشد

ج از محـدوده شـهرها       وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خار               - 106ماده  
به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مـستمندان     (وصول مي شود    

و همچنين عـوارض قراردادهـاي پيمانكـاري كـه در           )  كه به قوت خود باقي است        1334 اسفند   15مصوب  
رهايي كـه از پنجـاه هـزار نفـر          خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شه            

  . جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد
 توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بـه سـبب آن در                     - 107ماده  

حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكـوم                  
  . خواهد شد

 به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللـي                 - 108ماده  
شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كـشور تـشكيل خواهـد شـد كـه اساسـنامه آن بـر حـسب                       

  . پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد
د همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللـي               به منظور ايجا   - 108ماده  

شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكالت مشترك شهرداريها و ارائه راه                  
حل ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تـشكيل مـي شـود و اساسـنامه آن                     

   ) 25/4/1354اصـــالحي . ( وســـيله وزارت كـــشور تهيـــه و بـــه تـــصويب هيـــات وزيـــران مـــي رســـد
ــاده  ــود       - 109مـ ــد بـ ــاف خواهنـ ــات معـ ــالك و ماليـ ــت امـ ــق ثبـ ــت حـ ــهرداريها از پرداخـ   .  شـ
 موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صـورت بازرگـاني اداره     -تبصره  

  . شهرداري از پرداخت ماليات معاف است شود نسبت به سهم 
 نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقـع در محـدوده                    - 110ماده  

شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پـاكيزگي و زيبـايي شـهر يـا مـوازين                           
 انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجـاد                شهرسازي باشد شهرداري با تصويب    

نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يـا امتنـاع                        
كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينـه زيبـايي و پـاكيزگي و                      

ازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يـا                        شهرس
متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدوا به مالك ابالغ مي شود در صورتي                  

صـورت حـساب قطعـي      كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكـرد                
  .تلقي مي شود 

.  ارجاع خواهـد شـد     77و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده               
 در  77صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آرا كميسيون رفع اختالف مـذكور در مـاده                  

  است حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجرا ثبت مكلف 



 

بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صـادر و بـه مـورد                     
  . اجرا بگذارد

 به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي توانند از طريق تاسيس موسساتي با سرمايه خود خانه                - 111ماده  
استفاده از مقررات قانون تملك زمينهـا مـصوب         ها و مستغالت و اراضي و محالت قديمي و كهنه شهر را با              

 خريداري نمايند و در صـورت اقتـضا بـراي تجديـد سـاختمان طبـق طرحهـاي مـصوب                     1339 خرداد   17
ــا اقـــدام بـــه اجـــراي طرحهـــاي ســـاختماني بنماينـــد     ــا ايـــن كـــه راسـ   شـــهرداري بفروشـــند و يـ

  د شـــد اساســـنامه ايـــن گونـــه موســـسات را كـــه بـــر طبـــق اصـــول بازرگـــاني اداره خواهـــ         
شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در                      

 هيات وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كـشاورزي و            14/8/39قانون تملك زمينها و آيين نامه مصوب        
  . ر و وزارت كشور انجام خواهند داد انجمن شه-هيات وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري           

 ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نـسبت سـهامي كـه متعلـق بـه دولـت اسـت و              - 112ماده  
همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سـازمان تربيـت بـدني بـوده و ترازنامـه آنهـا مـورد                  

داخت عوارض مستغالت و سطح شهر معافند ولي مكلف به     رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پر        
  . پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود

 و مـواد  58 و تبصره ذيل مـاده  55 ماده 25 و تبصره ذيل بند      15 ماده   4 و تبصره    6 و   5 موارد   - 113ماده  
 و  76 و   72و مـواد     و تبـصره هـاي ذيـل آن          70 و   69 و تبصره ذيل آن و مـواد         64 - 63 - 61 - 60 - 59

 1334 قانون مصوب سال     83 - 81و مواد   ) 15/7/42 - 8206اصالحي تصويب نامه شماره     (تبصره مربوطه   
  . و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود

قانون باال مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جز مي باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز                      
 در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهـل و                  1345به اول بهمن ماه     دوشن

  .پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت
 به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختالف نظر در چگـونگي                  - 114ماده  

شوراي دائمي انتخابات بـه رياسـت وزيـر كـشور و بـه              . انتخابات انجمنها اجراي قوانين و مقررات مربوط به       
  .عضويت افراد زير تشكيل مي گردد

  .  معاون وزارت كشور- 1
  .  رييس كانون وكال دادگستري - 2
  .  مدير كل قضايي وزارت دادگستري - 3
  . اسي حزب  دو نفر اعضا انتخابي از هيات اجرايي و دو نفر اعضا انتخابي از دفتر سي- 4
  .  دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور- 5
  .  مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت - 6

  صميم  شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ ت- 115ماده 
  . مايد و تصميمات شورا قطعي و الزم االجرا است 



 

  .  انحالل انجمن نظارت - 1
  .  ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها- 2
  .  رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات - 3
 بخـشدار در مـورد انحـالل         رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختالف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يـا              - 4

  . شعب اخذ راي 
 رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مـي                    - 5

  . شود
 هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضا انجمنهاي نظارت بر خـورد نمايـد مراتـب را                   - 1تبصره  

  . واهد نمودبراي تعقيب به مراجع صالح اعالم خ
دستور جلسه اعضا از طـرف ريـيس شـورا          .  جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي شود         - 2تبصره  

براي تشكيل شورا حضور الاقل هفت نفر از اعضا الزم است شورا با اكثريـت نـسبي معتبـر       . تعيين مي گردد  
  . خواهد بود

  . ظر مشورتي افراد مجرب و بصير اسـتفاده نمايـد   در مواردي كه شورا ضروري بداند مي تواند از ن     - 3تبصره  
 شورا مي تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه الزم بداند به كميسيوني در مراكز استان                  - 4تبصره  

و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار كل و ريـيس عـاليترين دادگـاه محـل ، دادسـتان اسـتان يـا                         
كميسيون مزبور مكلف است نسبت به      . شوراي حزب در استان واگذار نمايد      رييس   -شهرستان حسب مورد    

ــد         ــالم نمايـ ــورا اعـ ــه شـ ــات را بـ ــيدگيها و تحقيقـ ــه رسـ ــدام و نتيجـ ــده اقـ ــاع شـ ــوارد ارجـ   . مـ
 به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پـرورش منطقـه                  - 116ماده  

 ايـن قـانون   10 و ماده 5 و   4 و بندهاي    9 ماده   4ليه موارد به استنثاي بند      اي انتخابات شوراي مذكور در ك     
  . تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود

 اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل مـي شـوند از منتخبـين شـهرهاي                   - 1تبصره  
 قـانون تـشكيل شـوراي آمـوزش و     2ه اجرايي مـاده   ماده يك آيين نام11مركز شورا به تعداد مقرر در بند        

. پرورش منطقه اي كه به راي مستقيم انتخاب خواهنـد شـد و عـضو انجمـن شهرسـتان در بخـش مربـوط                
 آيين نامه مذكور انتخاب مي شوند نمي توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرسـتان        11افرادي كه طبق بند     

  . نيز عضويت داشته باشند
ه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخـش بـيش از يـك نفـر باشـد و يـا چنـد بخـش در                          هرگا - 2تبصره  

محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يـك نفـر را بـراي عـضويت در شـوراي                       
در مراكز شهرستانها كه ريـيس انجمـن شهرسـتان          . آموزش و پرورش منطقه اي مربوط معين خواهد نمود        

 آيين نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد                12طبق بند   
  . داشت 



 

 وزارت كشور مي تواند به منظور تامين كمبود نيروي انساني مورد لـزوم در زمـان انتخابـات از                    - 117ماده  
مت و در حدود اعتبـارات      خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خد              

  . مصوب استفاده نمايد
 در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي الزم را براي استفاده از كار ماشين هاي كـامپيوتر در هـر                     - 118ماده  

  . حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود
 الحاقي و تبصره هـاي آن       116 و ماده    15 الحاقي ماده    4 اصالحي و    1 تبصره هاي     به استثناي  - 119ماده  

 الحـاقي   119 تـا    114مواد  .( بقيه مقررات اين اصالحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود          
  ) هستند 15/4/1355
  
  
  
  
  
  
  
  

 پايان


