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 پیشگفتار

 به توجه با شهری مدیران و رود می پیش به بلند های گام با اش یوجود ابعاد ی همه با شهرنشینی ،امروز دنیای در
 مدیریت و شهر از ،ها سازمان و شهروندان انتظارات به کنند یم تالششهر یك سیستم پویا است این مهم که 

هماهنگ و مند،  شهری به صورت نظاممدیریت  به دنبالامروزی  ی شده متحول فضای در و دهند پاسخ شهری
و زندگی در این مراکز سکونتی دارای وجوه مشترکی در بیشتر کشورهای  شهرهاامور  ی اداره .باشند یکپارچه
 سیاسی، های یبند دستهاز جمله تنوع اجتماعی و اقتصادی،  ییدر محورهاتوان این مسائل را  که می استجهان 

و  زیست یطمححفاظت از  ،نقل بار و مسافر( و )حمل ترابری امنیت، ینتأمدائمی بر سر منابع اقتصادی،  یها تنش
د. آنچه مسلم است در دنیای کر شهر خالصهامور  ی ریزی و مشارکت مردم در اداره مدیریت و برنامه ی نحوه

ده و با استفاده از رویکردهای موجود در کرعلمی عمل  کامالًصورت  همدیریت شهری ب یامروز شهرها در حوزه
شهرهای کشور و همچنین  اند. بهتر شهر به صورت مدیریت یکپارچه شهری نموده یسعی در ادارهاین حوزه 

 متأسفانهرو هستند و هامور خود روب ی تهران نیز از این امر مستثنا نبوده و با مسائل و مشکالتی برای اداره
رغم گذشت بیش از یك به ،دارد استفاده از رویکردهای علمی که در این حوزه وجود منظوربههای اثربخش  حرکت

انجام نشده است. برخی  ،ها شهرداری 2994قرن از اولین قانون شهرداری و نزدیك به شش دهه از قانون مصوب 
 توان در قالب محورهای زیر ارائه نمود:ها را میاز این چالش

 ؛کشور یشهرها و شهرهاکالن یاداره برای شهرداری قانون نبودن روزبه و مناسب -2

 ؛موجود در آن و عدم هماهنگی و تناقضات یاز محل یمل فیوظا كیو تفک فینبودن تعر مشخص -1

ی امور ملی و  ها بین ارکان اداره حدود اختیارات و مسئولیت ،عدم شفافیت و تعیین تکلیف وظایف -9
 ؛محلی

 ؛ی شهر الزام به تفویض اختیارات قانونی بیشتر برای مدیریت شهری به منظور اداره -4

 ؛شهرهاو مشکالت مدیریتی  مسائلرفع  به توجهیکم و دولت شدن بزرگ -0

 ؛و عدم شفافیت مسئولیت وظایف مربوطهمسائل اجتماعی  افزایش -0

 .ها ی امور شهرها و محله سطح پایین مشارکت مردم در اداره -7

امور محلی و اهمیت  یهای مهمی در زمینهها و آرماندهد که ظرفیتبررسی اصول قانون اساسی نشان می
تدوین  بخش الهامتواند ها که میامور کشور در قالب شوراها بیان شده است. این ظرفیت یمشارکت مردم در اداره

 ی تعریف مشارکت مردم در اداره یمترقی قانون اساسی در زمینه یها آرمانبا وجود  ،قانون مدیریت شهری باشد
تمامی امور اجرایی کشور به استثنای  آن،و به تبع  شکل متمرکز است به امور کشور یاداره ی نحوه، امور خود



ی مجریه با اختیارات و پاسخگویی متمرکز  ها واگذار شده است، از طریق قوه وظایف محدودی که به شهرداری
رهای شه یهای موجود در ادارهلذا با توجه به تجارب علمی و تطبیقی در مدیریت شهری و چالش ؛شود انجام می
و تدوین قانون جامع مدیریت  آنهای کشور، ضرورت و لزوم بازنگری در نبودن قانون شهرداری روزآمدکشور و 

 است.از اهمیت بسیاری برخوردار شهری کشور 
مطالعات وسیعی در قالب مبانی نظری و مطالعات  در پاسخ به این نیاز، ریزی شهر تهرانبرنامه مرکز مطالعات و
وضعیت موجود  شناسی یبآسو با انجام مدیریت شهری چند کشور پیشرفته و در حال توسعه  یتطبیقی در حوزه
ها و قوانین باالدستی ارائه توجه به سیاست با ،در ایران، تصویری از وضعیت مطلوب ها یشهردارعملکرد و قانون 

این پژوهش در قالب نهایی است. خروجی  داده برای مدیریت شهری در ایران پیشنهادرا و الگوی مشخصی 

و تعداد زیادی از خبرگان، مدیران در اختیار نظرخواهی  برای «شهری مدیریت جامع قانون» نویس پیش

 د.شو های متعدد در این مجموعه تقدیم می گذاشته شده است و پس از حك و اصالح کارشناسان

و تعداد زیادی از مدیران، کارشناسان، اهل فن  ناپذیر یو خستگه قفوحاضر، ماحصل تالش بی یمجموعه
ها،  نیست. در پایان از پیگیری یرپذ امکانآن عزیزان  یبه این مهم بوده که نام بردن از همه مندان عالقه
جناب  ،محترم ناظر و محترم، مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران مجری هایییهای صمیمانه و راهنما تالش

 شهرداری اصفهان، و هاشهرهای کشور، شورای عالی استاننشست شهرداران کالن یدبیرخانه آقای دکتر نادری،
 یتوسعهریزی و معاونت برنامه ،شهرداری تهران و کارشناسانمدیران  یکلیه ، قم وکرج اهواز، تبریز، مشهد،

همکاران مرکز مطالعات و برنامه ریزی و همچنین  و مقرراتکل تدوین قوانین  یشهری شهرداری تهران، اداره
 محترم یتیرمد ،مدیریت امور اجتماعی و اقتصادی یزیر برنامهمطالعات و محترم  تمعاون از جمله شهر تهران

نسبت به تدوین  ،که طی جلسات مستمر کارشناسی و کارشناسان مربوطه مدیریتی و مالی های یرساختزمطالعات 
 نماید.می یقدرداننویس قانون جامع مدیریت شهری مبادرت نمودند، تشکر و پیش

ها و نظرات تکمیلی بر غنای هر چه بیشتر بدیهی است که دیدگاه ،پیچیدگی موضوع با عنایت به گستردگی و
نظرات  نظران تقاضا دارد نقطه صاحب یلحاظ از کلیه افزاید. بدیننویس قانون جامع مدیریت شهری می پیش

 اداری به مرکز مطالعات و یو یا از طریق مکاتبه http://rpc.tehran.ir اینترنتی ینشاناصالحی خود را به 
 ریزی شهر تهران ارسال نمایید. برنامه

 

 آزاد یعسکر محمود

 تهران شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز سیئر
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  22یشهر تیریو ساختار مد فیوظا ف،یاصول، اهداف، تعار

 فیشامل اصول، اهداف و تعار اتیکل -فصل اول

 اصول  مبحث اول:

 از: اند عبارتن قانون یدر ا یت شهریریاصول حاکم بر نظام مد -7ماده 

 هاشهر کالنشهر و شهرداران  یاسالم یشورا یدر انتخاب اعضا یعموم یبه آرا اتکا -2
ت یریمد یها تیمأمور یو اجرا مقرراتب ین کشور در تصویکالن و قوان یها استیت سیرعا -1

 یشهر
 امور شهر یو مشارکت مردم در اداره ی، شهروند مدارینید یساالر مردم -9
 یبه شهروندان و مراجع قانون یت شهریریارکان مد ییگوامور شهر و پاسخ یت در ادارهیشفاف -4
ت از یو تبع یت ارضی، تمامیت اصول وحدت ملیبر رعا دیتاک با یاز ملّ یك امور محلیتفک -0

 یحکومت مرکز
افت یدولت و در یها ، کمكیشهر یدرآمدها یبر مبنا یمال یها و توانمندساز تیظرف یارتقا -0

 خدمات یشده تمام یبها
 ت امور شهریریه در مدیجاد وحدت رویا -7
 .یدار شهریپا ی هکرد توسعیامور شهر با رو یاداره -0

 دوم: اهداف و راهبردها مبحث

کپارچه، شفاف، ی یت شهریریو استقرار مد یدار شهریپا ی، توسعهیاصول قانون اساس یتحقق و اجرا -2 ماده
ها و  تیف، مأموریع وظایو بازتوز یده سازمانمطلوب شهر با  یاداره یگو برار، مستقل و پاسخیپذ مشارکت

 :لیذ یق راهبردهایها از طر نقش

در قلمرو  یو محل یامور مل ین ارکان ادارهیها ب تیارات و مسئولیف و حدود اختیك وظاین و تفکییتع -2
 شهر

م یمستق ییگوخو پاسها  تیمسئول ی هطیدر مقابل مردم و کاهش ح یت محلیریمد ییگوپاسخ ی هتوسع -1
 یت ملیریمد

 امور شهر ینهاد در اداره مردم یها سازمانو  ی، خصوصیردولتیش مشارکت بخش غیافزا -9
 یمطلوب، حفظ کرامت انسان یخدمات عموم ی هارائ یدر راستا یمحل یها تیها و ظرف ییتوانا یارتقا -4

 شهر امور ی هت نقش شهروندان در اداریو تقو
 م شهریدر محدوده و حر یاموال و منابع عموم ینهیت بهیریمد -0
 امور شهر یو جلب مشارکت مردم در اداره یدهسامان -0
در  ییاجرا یها اقدامات دستگاه یپوشان اجتناب از هم رفع و ،یکار ی، موازیکار دوبارهاز  یریجلوگ -7

 .قلمرو شهر
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 فیسوم: تعار مبحث

 :استر ین قانون به شرح زیدر ا کاررفته بهعبارات و اصطالحات  یمعان -8 ماده

 : یشهر امور

امور امور از جمله  یهیبق ،دارند یو کشور یملّ یکه صرفاً جنبه یر از اموریغ یاصول قانون اساس مطابق
و  یریگ میاز مردم که امکان تصمیمورد ن یو رفاه ی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادیاجتماع

ر یپذ شهر امکان یاسالم یشوراندگان یم شهر و با مشارکت و نظارت مردم و نمایدر محدوده و حرها  آن یاجرا
 دارند. یمحل یجنبه ،است

 : یشهر تیریمد

آن شامل رکن  یواحد بوده و ارکان اصل یساختار حقوق یکثرت دارا نیاست که در ع یشهر یاز نهادها ینظام
 میرا در محدوده و حر یامور عموم یو اداره است( یشهردار) یشهر( و مجر یاسالم یشورا) گذار و ناظر مقررات

 تیو تبع یارض تیتمام ،یکشور، حفظ وحدت مل یو مقررات عموم نیقوان ریقانون و سا نیارچوب اهشهر و در چ
 عهده دارد.هرا ب رانیا یاسالم یاز دولت جمهور

 :شهر کالن

طور  ها که به یاز بناها، فضاها و دسترس یبافت متراکم یبا حدود مشخص، دارا ییایجغراف یبه محدوده شهر کالن
ت یون نفر جمعیلیك میش از یافته و بی ییاستقرار فضا ،عتیاز طب یا گر و در عرصهیکدیهمگن و متوازن در کنار 

 ترین مهماز  یکیمشغول بوده و  یو ادار یت، خدمای، صنعتی، اجتماعیاقتصاد یها تیدر آن ساکن و به فعال
نفوذ و جذب خود را  یدر محدوده یدرمان و ی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعیتعامالت و مناسبات اقتصاد یاه کانون
 د.شو یده باشد اطالق میرس ینسب ییع خدمات به خودکفاید و توزیدهد و در تول یل میتشک

 : یفن اصول

زات، برق، یو تجه تأسیساتساختمان،  ییستایا یدرباره ها آنت یاست که رعا یو مشخصات مقررات یفن اصول
  است. یالزام ی، کاربرد مواد و مصالح ساختمانیمنیك، مسائل ایك، مکانیالکترون

 (: یاراض) کیتفک

 منظوربهبه چند قطعه است،  یت رسمیحدود مشخص و سند مالک ین دارایك قطعه زمیم یعبارت از تقس كیتفک
 .مجاز یها یکاربر یا چندگانه در حوزهی کسانیاستفاده 

 محصور:  نیزم

، ی، سنگیوار اعم از بلوکی، فنس، نرده و دخاردار میس یبه وسیلهشود که  می گفته یو امالک یاراض یهیکل به
که فاقد  یو امالک یا نباشد. اراضیباشد  یدرب ورود یچه دارا ،دهشا بلند و امثالهم محصور ی، کوتاه یآجر
 .استمحصور ریت مذکور باشد غیوضع



  29یشهر تیریو ساختار مد فیوظا ف،یاصول، اهداف، تعار

 : ها ترساخیز

ت یست و فعالیت زیفیک یاست که موجبات بهبود و ارتقا یتأسیساتعبارت از امکانات و  یشهر رساختیز
، ی، ورزشیحی، تفری، آموزشی، بهداشتی، اداری، تجاریاعم از مسکون یمختلف شهر یها شهروندان را در بخش

، ها پلها،  ابانیبرق، ارتباطات، خ ز،آب، فاضالب، گا تأسیساتل یفراهم سازد. از قب ها آنو مانند  ی، صنعتیمذهب
 ها. و موزهها  مارستانی، مساجد، مدارس، بونقل حمل یها سامانه

 (: در ملک) نفعذی

ره در ملك موضوع یو غ ی، ارتفاقی، انتفاعینیل حقوق عیاز قب یاست که واجد حقوق یا حقوقی یقیحق هر شخص
 مؤثر باشد. یدر حقوق و یبه تخلفات ساختمان یدگیرس دنظریو تجد یبدوهای  ونیسیم کمیتخلف بوده و تصم

  :یشهرساز طرح

ا ی یت جوامع شهریسکونت و فعال ین برایو استفاده از زم یده سازمان یاست که نحوه ی، طرحیشهرساز طرح
 ین منابع مالیتأم یو نحوه یزمان یاز، در قالب برنامهیمورد ن یها رساختیزرا همراه با  یت جوامع تخصصیفعال

 کند. یمشخص م

 : یشهرساز ضوابط

صالح مجاز از طرف او، در مورد ساخت انواع یو مقامات ذها  گر دستگاهیا دیاست که توسط مقنِّن و  یضوابط
 .است یت آن الزامیب شده و رعایمختلف در شهر تصوهای  یبا کاربرها  ساختمان

 :یساختمان اتیعمل

و  ی، حفاری، گودبرداربینما تخر یوارکشیدك، ی، ازجمله تفکیتیعبارت است از هرگونه فعال یساختمان اتیعمل
ن و یزم یدر عرصه یکیزیر فییانجام شود و موجب تغ یا مصنوعی یعیطب یکه با مصالح ساختمان وساز ساخت

 ر سطح. یز یا در فضای دن باشیزم یرو ینکه در فضایاعم از ا ،دشودر آن  رمنقولیغمستحدثات 

 خاص:  مشاغل

و  ی، بهداشتیتیاز جهات امن یمسکون یبا کاربر یها ساختماندر ها  است که استقرار آن یخاص مشاغل مشاغل
 گونهنیا قیمصاد نییمرجع تع) دکن ین را فراهم ماش ساکنیجاد خطر و سلب آسایت، ای، موجبات محدودیاجتماع

 .قانون مشخص شده است( نیمشاغل در ا

 ناظر:  مهندس

 یپروانه یو کنترل ساختمان، دارا یاست که طبق قانون نظام مهندس یا حقوقی یقیحق یناظر شخص مهندس
ا یت نظارت بر تمام یت خود، مسئولیاست و در حدود صالح یاز وزارت راه و شهرساز یاشتغال به کار مهندس

و  یر اساسیتوسعه، تعم حداث،، ایساز ی، حفاظت آن و پیب، گودبرداریشامل تخر یات ساختمانیاز عمل یقسمت
، حفر یساخته در محل کارگاه ساختمان شین و ساخت قطعات پیح زمی، تسطیزیر خاک، یبردار خاکت بنا، یتقو
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ها  از آن كیهر حاکم بر  ین اصول و قواعد فنیو همچن ییربنایز تأسیساتر یآب و فاضالب و سا یها و مجار چاه
 عهده دارد.به یاقتصاد یش و صرفهیمناسب، آسا یده ، بهداشت، بهرهینمینان از ایمنظور اطمرا به

 جامع شهر:  ینقشه

 .استسکونتگاه شهر  یها و طرح یلیتفص ،یجامع، هاد  جامع شهر شامل طرح ینقشه

 : پسماند

ت انسان بوده یحاصل فعال میرمستقیغا یم یمستق طوربهر از فاضالب( که یع )غیاست از مواد جامد، گاز و ما عبارت
و از جهت انواع به  «ژهیو»و «یعاد» :به دو گروه یکل از نظرها  شود. پسماند ی میزائد تلق دکنندهیتولو از نظر 
 شوند.  می میتقس «ژهیو»و  «یصنعت»، «یکشاورز»، «یپزشک»، «یخانگ»پنج گروه 

مانند  یکیالکترون یپسماندها و تختخوابو فرسوده، کمد و  یاسقاط یاصطالحاً بزرگ مانند خودروها یپسماندها
 شوند. می محسوب یعاد یاستفاده، جزو پسماندها رقابلیغهای  ونیزیخچال و تلوی

 : زیست محیط یآلودگ 

ع، گاز یاعم از جامد، ما یخارج یختن هر نوع مادهیه و آمیعبارت است از پخش، انتشار، تخل زیست محیط یآلودگ
ا ی یکیزیت فیفیکه ک یزان و مقداریم، بهزیست محیطجاد تشعشع و امواج در یا این و یا زمیا خاک یا هوا یدر آب 

ا آثار یاهان و یا گیر موجودات زنده یا سایبه حال انسان  آور انیزکه  یطورك آن را بهیولوژیو ب یستیا زی ییایمیش
 ر دهد.ییه باشد تغیو ابن

 هوا :  یآلودگ

اعم از بخار و گاز، تشعشع و  کننده آلودها چند یك ی یهیا تخلیهوا عبارت است از وجود و پخش و  یآلودگ
ر دهد ییتغ یزانیت هوا را به میفیکه ک یمقدار و مدتآزاد، به یها در هوا ندهیگر آالیزه و دیونیریزه و غیونی یپرتوها
 .باشداهان مضر یر موجودات زنده و گیانسان و سا یکه برا

 آب:  یآلودگ

و  ییایمی، شیکیزیگر خواص فیحرارت و د یر درجهییا تغیا معلق یر مواد محلول ییآب عبارت است از تغ یآلودگ
 سازد. دیرمفیغا ی آور انیزآن مقرر است  یکه برا یمصارف یکه آب را برا یآب در حد یکیولوژیب

 : یصوت یآلودگ

باز  یش از حد مقرّر و مجاز در فضایو ارتعاشِ ب است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا عبارت
 ده(.یرسرپوشی)غ
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 : ینور یآلودگ

-، بهآزاردهندهصورت مزاحم و به زیست محیطدر  یعیرطبیغ یعبارت است از تابش و انتشار نورها ینور یآلودگ

، کاهش یچشم یها بیآس د،یبوده و باعث اختالل در د آور انیزسالمت انسان  یکه در صورت تداوم برا ینحو
 د.شو ی میو جسم یر مشکالت روانیتمرکز ذهن و سا

 : یشهر زیست محیط حفاظت

ت یحفظ و حما یر و اقدامات الزم برایتداب ها، استیعبارت است از اتخاذ س یشهر زیست محیط حفاظت
شهروندان  یو جسم یکه سالمت روان زیست محیط یدکنندهیتهدط و عوامل یشهروندان در برابر آن دسته از شرا

که باعث بر هم خوردن  یمخرب دامو اق یو ممانعت از هر نوع آلودگ یریشگین پیاندازد و همچن یرا به مخاطره م
 شود. ی میشهر زیست محیطتعادل و تناسب 

 : فاضالب

 که حاصل یشهر یآلوده یها نده و روان آبیع و آب آلوده به مواد آالیما یعبارت است از هر نوع ماده فاضالب
که در آب  است و امثال آن یشگاهیو آزما یمارستانی، بیو خانگ ی، شهری، دامداری، کشاورزیصنعت یها تیفعال

 ه شود.یا خاک تخلی

 : یسبز شهر یفضا

 یها یمشَجَّر که نوعاً فاقد کاربر ی، از جمله اراضیاهیبا پوشش گ یاز بافت شهرهایی  است از محدوده عبارت
 .است یسبز خصوص یو فضا یمه عمومی، نیسبز عموم یبوده و شامل فضاها یو صنعت ی، تجاریمسکون یاصل

 : یشهر زیست محیط تیریمد

، یشهر یتوسعه ین راهبردهایدر جهت تدو یریگ میند تصمیعبارت است از فرا یشهر زیست محیط تیریمد
و کنترل و نظارت  یزیر ، برنامهیگذار استیو س یو مکان یات زمانی، بنا بر مقتضیطیمح ستیزمتناسب با الزامات 
 دارد. یشهر زیست محیطر بارز بر یکه تأث ییها تیبر آن دسته از فعال

 : یآلودگ مسئول

خود، خواه  یرا خواه برا یمنابع مولد آلودگ یا تصدیت، اداره یریاست که مد یقی، هر شخص حقیآلودگ مسئول
طُرُقِ مختلف،   شخصاً به ایو عهده داشته  گر، برید یو حقوق یقیا اشخاص حقیاز طرف شخص  یندگیبه نما
 باشد. یجاد آلودگیعامل ا
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 یشهر تیریمد یقلمرو و منابع مال -دوم فصل

 :قلمرو– 7 ماده

م شهر یشامل محدوده و حر یشهر ی هتوسع یها در طرح شده نییتعن قانون منطبق بر حدود یا ییایجغراف قلمرو
 .است

 یت شهریریمد  اول: مبحث

 :یت شهریریمد -7 ماده

کصد و ششم قانون یکصدم تا یاصل سوم و اصول ششم، هفتم، پنجاهم و  29و  3، 0 یتحقق بندها یراستا در
از دو رکن  یت شهریریدر قلمرو شهر، مد یف عمومیو وظاها  تیران و انجام مأموریا یاسالم یجمهور یاساس
ا ی شده ینیب شیپن مرتبط، یقوان ریا ساین قانون و یکه در ا یبیترتل و به یتشک یشهر و شهردار یاسالم یشورا

 شود. یخواهد شد، اداره م

 یت شهریریدرآمد مد نیتأم یمنابع اصل  دوم: مبحث

 از: اند عبارت یت شهریریدرآمد مد نیتأم یمنابع اصل -6 ماده

 یت شهرداریتحت مالک یهیسود سهام و سرما -2
 هازایامت یو واگذار یمال انتقالو، خسارات، نقلرکردیددرآمد حاصل از جرائم تخلفات،  -1
 یخدمات شهردار کاال ودرآمد حاصل از فروش  -9
 ین نسلیاز منابع ب یت ناشیریحق مد -4
، یدولت یها سازمان ،دولت ییاعطا یایو هداها  کشور و کمك یعموم یاز بودجه یسهم شهردار -0

 یو حقوق یقیو اشخاص حق یردولتیغ یعموم مؤسسات
 از وقف یناش یدرآمدها -0
 ین مالیتأمهای  ر ابزارها و روشی، انتشار اوراق مشارکت و سایو خارج یاستقراض داخل -7
 یعوارض شهر -0
 و عوارض مشترک با دولتها  اتیسهم مال -3

 یخدمات شهر یبها -29
 .رمنقولیغل منقول و ، فروش اموایشهردار یرمالیو غ یمال یها ییحاصل از اموال و دارا یدرآمدها -22
 یبا بخش خصوص یدرآمد حاصل از مشارکت شهردار -21
 شود. یم ینیب شیها پ یشهردار یگر براین دیو قوان یسنوات یکه در بودجه ییر درآمدهایسا -29
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 شهر  یاسالم یشورا -سوم فصل

مصوّبات خود و  یو ناظر بر اجرا یشهر مقرراتر و واضع یگ میعنوان رکن تصمشهر به یاسالم یشورا -4 ماده 
 یت حقوقیشخص ین شورا دارایا .کند یعمل م یف شهرداریاز جمله وظا یاالجرا در امور شهر الزم مقرراتر یسا

 باشد. یواحد و مستقل از اعضاء م

 شهر یاسالم یارات شوراهایف و اختیاول: وظا مبحث

 :است ریز شرح به شهر یاسالم یشورا اراتیاخت و فیوظا –3 ماده

 خود فیمنظور تحقق اهداف و انجام وظابه یتخصص یها ونیسیکم لیتشک -2
ن یت قوانیخدمات، با رعا یعوارض و بها رییو تغا لغو ی یبرقرار یها ح و طرحیب و اصالح لوایتصو -1

 ها آن یو مقررات و نظارت بر اجرا
  یخدمات شهردار یوصول عوارض و بها ییاجرا نامه نییآ بیتصو -9
ا مشارکت یو  یخارج یگذار هیمرتبط با سرما یها جذب و انعقاد قرارداد طرحند یاب فریو تصو یبررس -4

 ها آنبا 
  یشهردار یشنهادیپ یها نامه نییب آیتصو -0
ها و  و مؤسسات و شرکت یت شهریریساالنه مد یغ بودجهیب، اصالح بودجه و متمم آن و تفریتصو -0

 یشورا یب بودجهین تصویو همچن ها یشهردار یمال  ینامه نییت آیوابسته با رعا یها سازمان
 شهر یاسالم

 یر معابر شهریها و سا ، کوچهها ابانیخن، یادیم نام رییتغو  یگذار ها و ضوابط نام استیب سیتصو -7
ا یط نصب مجسمه ین ضوابط و شرایو همچنها  ر و اصالح آنییشهر و تغ یب نشان و نمادهایتصو -0

 مرتبط  مقرراتن و یت قوانیس با رعایتند
اعم  یشهر یهیل نقلیر وسایس مدارس و سای، سروی، اتوبوس، قطار شهریه تاکسیب نرخ کرایتصو -3

 یشنهاد شهرداریبا پ یو مسافربر یاز باربر
ن یهمچن ؛یاسالم یب انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق استثنا و اوراق خزانهیتصو -29

 یافت و پرداخت وام توسط شهرداریموافقت با در
 ها آنو نظارت بر انجام  یبه شهردار ینیمع زانیو انجام معامالت تا م بیتصو اریاخت ضیتفو -22
 ها و نظارت بر آن یشهردار یمعامالت یمال ینامه نییدر آاز آن،  تر بزرگب معامالت عمده و یتصو -21
 یوابسته به شهردار یها سازمانها و  مؤسسات، شرکت ینامه اساسب یتصو -29
از  یاز مشکالت یناش یا کاهش ساعت کار شهری نشده ینیب شیپالت یعطت درخصوص  یریگ میتصم -24

 مرتبط مقرراتن و یقوان تیبا رعا رمترقبهیغهوا، سرما و کوالک، حوادث  یل: آلودگیقب
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 یو بهساز ی( و نوسازیلیو تفص یجامع، هادی )شهر یتوسعه یها ها و برنامه د طرحییو تأ یبررس -20
جهت  ربط ذی یشهر و ارائه به مراجع قانون ی هم و محدودیامور مربوط به حر ،فرسودههای  بافت
 بیتصو

به سازمان نظام  یالملل نیو ب یا و مجامع منطقهها  سازمان در یت شهرداریشنهاد عضویپ -20
  ربط ذیو کسب موافقت مراجع ها  استان شورای عالیب یجهت تصوها  یشهردار

اطالع عموم از  یبرا بار كیو انتشار آن هر شش ماه  یشهرداره ینیصورت جامع درآمد و هز دییتأ -27
 یق شهرداریطر

 یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 72 یماده لیذ 9 یتبصره تیانتخاب شهردار با رعا -20
 شوند. نمی که شهرداران توسط مردم انتخابهایی  شهر یهیدر کل یکشور و اصالحات بعد یاسالم

ها و  ، شرکتیشهردار بلندمدتو  مدت انیمکوتاه مدت،  یها عملکرد برنامه یابیگزارش ارز یبررس -23
 اطالع عموم یبرا یمقتض نحوبه یوابسته و انتشار آن توسط شهردار یها سازمان

وابسته و حسن  یها سازمانو ها  ، مؤسسات، شرکتیبر عملکرد شهردار جانبه همهنظارت مستمر و  -19
 یدر خدمات شهر االجرا الزمقررات ر میمصوّبات شورا و سا یاجرا

د به یق و تفحص بایق و تفحص از امور شهر را دارد، طرح تحقیشهردار، تحق ضاحیاست و سؤال حق شورا –9ماده 
تواند تا  نمی الزم را کسب نکند شورا یضاح شهردار رأیا استیت یطرح عدم کفا که صورتیدرب شورا برسد، یتصو

شدن  االجرا الزمظرف مدت شش ماه پس از  دهن مایا ییاجرا ینامه نییانجام دهد. آشش ماه بعد اقدام مشابه 
 ب و ابالغ خواهد شد.ی، تصوها استان شورای عالین قانون توسط یا

 به) شهر، تیریمد یحوزه در مسئول یها سازمان گرید و یشهردار عملکرد از اتیشکا به یدگیرس –71 ماده
 در ها آن به یدگیرس یبرا یخاص یها گروه ای دارد قرار یادار عدالت وانید تیصالح در که یموارد یاستثنا

 ید مستند به اسناد و مدارک مثبِته به شورایات مذکور بایف شوراست و شکایاست( از وظا شده ینیب شیپنون قا
شود، به  ین مییشورا تع یداخل ینامه نییآکه در  ینیشهر ارائه شود. شورا موظف است در مدت مع یاسالم
ت مربوط به عموم باشد، یکه موضوع شکا ید و در مواردیاعالم نما یجه را به متقاضیو نت یدگیت رسیشکا

در مراجع و  یریگیده و قابل پشن ماده تخلف محسوب یا یجه را به اطالع همگان برساند. عدم اجرایموضوع و نت
 .بود خواهد دارتیمحاکم صالح

 یسوم اعضا ب دویباشد مگر در موارد خاص که با تصو ید علنیشهر با یاسالم یشورا یجلسات رسم -77 ماده
 ییویرادستگاه یا یکه دارا ییدر شهرها یمذاکرات جلسات علن .خواهد بود یرعلنیغشورا مذاکرات به صورت 

 ینترنتیگاه ایطرق مختلف ازجمله پا هب ییویرادستگاه یفاقد ا یطور زنده پخش شود و در شهرها د بهیهستند با
مشروح مذاکرات  ین شورا مکلف به ثبت و نگهداریهمچن .به اطالع عموم برسد یمحل یها شورا و روزنامه

 . است یرعلنیو غ یجلسات علن
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ن حکم یخود شورا است. مفاد ا ی هشهر بر عهد یاسالم یتوسط شورا شده وضع مقرراتر یشرح و تفس -72 ماده
 ست. یکنند ن می مقرراتاجرا از  در مقامکه دادرسان  یریمانع از تفس

ها  و اصالحات آن یاسالم یدر مجلس شورا یشنهادیپهای  طرح و دولت یشنهادیپ یحهیال هرگونه –78 ماده
ل درآمد یمنجر به تقل که صورتیدر، ها استان یعال یشهر و شورا یاسالم یشورا یاعضا یشنهادیپهای  و طرح

جبران  یاست که نحوه اجرا قابل یوابسته شود، در صورت یها سازمانها و  ا شرکتی یشهردار ینهیش هزیا افزای
 باشد. شده ینیب شیپآن در طرح 

 یشهردار یشنهادیح پیشهر و لوا یاسالم یشورا یك سوم اعضای یبه شورا با امضا یمیتقد یها طرح-77 ماده
 است. یدگیالذکر قابل رس فوق یت مادهیشهردار و با رعا یو با امضا ییاجرا هیئتب یپس از تصو

، یور بهرهت و یفین کیت تضمیریاستقرار نظام مد یالزم برا مقرراتشورا مکلف است نسبت به وضع  -77ماده 
ها  و شرکتها  ، مؤسسات، سازمانیخدمات در سطح شهردار یشده تماممت یق یخدمات، محاسبه یاستانداردساز

 د.یوابسته اقدام نما یها سازمانو 

ت موظف است یشوراست، در هر دوره شورا، پس از رسم یکه انتخاب شهردار به عهده ییدر شهرها - 76 ماده
ان یپا یشهردار قبل یچهار ساله ینکه دورهیاعم از ا ،دکنمدت چهار سال اقدام  ینسبت به انتخاب شهردار برا

 ر. یا خیافته باشد ی

ها و  ونیسیح در کمیها و لوا ب طرحیو تصو یبررس یمانند چگونگ ها ونیسیکماداره شوراها و  ینحوه – 74 ماده
 یا نامه نیی، تابع آها آنح، استرداد و مسکوت گذاشتن یها و لوا ت طرحین اولویی، تعیبند شورا، دسته یصحن علن

ابالغ ب و یتصوها  استان شورای عالی توسطن قانون یشدن ا االجرا الزماست که ظرف مدت شش ماه پس از 
 خواهد شد.

دادگاه صالحه  یکه به درخواست فرماندار و رأ یف قانونیانحالل شوراها، جز در صورت انحراف از وظا -73 ماده
 توانند یفرماندار در صورت اعتراض به انحالل م ایمنحل شده  یاز شوراها كیهر  .ستیممکن ن رد،یگ یصورت م

ند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به ینما تیشکا دنظریبه دادگاه تجد یابالغ رأ خیاز تار ماه كیظرف 
دادگاه  یا رأیو  یل از جمله حوادث قهریبه هر دل که صورتیدر. دیصادر نما یقطع یو رأ یدگیموضوع رس

ل جلسات از دست بدهند، در تهران، یتشک یخود را برا یدو سوم اعضا یصالحه، شوراها حد نصاب قانون
شهر  یاسالم یشورا مقام قائمت شورا، یر شهرها استاندار تا رسمیر کشور و در سایها و مراکز استان، وزشهر کالن

حداکثر  ،در صورت مرتفع نشدن مشکل شهرها کالن یتجاوز کند و برا شش ماهد از یخواهند بود. مدت مذکور نبا
 ر شهردار را ندارد.ییشهر حق تغ یماسال یشورا مقام قائمد است. در مدت مذکور یتا شش ماه قابل تمد

از طرف دادگاه  یالزم االتباع یکه رأ یتا زمان شود یعضو شورا متهم به ارتکاب جرم که صورتیدر -79 ماده
شرکت او را منع  کننده یدگیرس ینکه قاضیمگر ا ،دیشورا شرکت نما در جلسهتواند  یصالح صادر نشده باشد م
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 یرأ که صورتیدرد. شوین میگزیجا موقتاً البدل یعلفتد، عضو یت بیاگر شورا از اکثر ین صورتیند. در چنک
از شرکت در جلسه محروم و عضو  باشد، یت او از حقوق اجتماعیعضو مورد نظر مستلزم محروم یت قطعیمحکوم

 شود. ی مین ویگزیمدت شورا جا یماندهیباق یو برا رسماً البدل یعل

 محله تیریمحله، مد یدوم: شورا مبحث

قانون  نیدر سطح محالت و تحقق اهداف ا یامور شهر انجام ییکارا یاثربخش یارتقا یدر راستا -21ماده 
 .شوند می لیشهر تشک یاسالم یشورا لیو ذ تیهزار نفر جمع ستیدو یباال یمحله در شهرها یشوراها

 ،یانجام امور اجتماع نو بر حس استانداردها یاجرا، نظارت بر یریگ میتصم ،یشوراها راهبر نیا یفهیوظ
محله  یدر شورا تیمردم محله است. عضو ازیمورد ن یو رفاه یآموزش ،یفرهنگ ،یبهداشت ،یعمران ،یاقتصاد
 آن شهر خواهد بود. یشهردار ماتیهر شهر تابع تقسهای  است و تعداد محله یافتخار

محله با  تیریمد ،مشارکت شهروندان از یمندهشهر و بهر هرهای  محله نهیبه تیریبا هدف مد -27 ماده
نظر  ریز صورت خودگردان، و به یبه شهردار یو حقوق یادار یهر گونه وابستگ و بدونمشارکت شهروندان 

محله توسط  ری. مدودش می لیمحله تشک در سطح یواگذار و قابل یاتیعمل فیمنظور انجام وظاو بهمحله  یشورا
 است: زیربه شرح  یو فیمحله انتخاب و وظا یشورا

 هانآاز  یبردار بهرهو  و ادارهها  و کتابخانه یمذهب ،یهنر ،یاماکن فرهنگ یساخت و توسعه .2
 مدارس یساخت، توسعه و اداره .1
  ها درمانگاه یساخت، توسعه و اداره .9
 ها از آن یو نگهدار یسبز محل یو فضاهاها  پارک یساخت و توسعه .4
  در سطح محله یورزش همگان یو توسعه یاماکن ورزش یاداره ساخت و .0
 یمحلهای  نگیپارک یساخت و توسعه و اداره .0
  یاجتماعهای  بیبروز آسهای  نهیزم جادیاز ا یریمحله و جلوگ تیامن نیتأمدر  یهمکار .7
 در سطح محله یبهداشت عموم یانجام امور ارتقا .0
 روها ادهیپو ها  کوچه تیبا محور یشهر یها رساختیز یو نگهدار ریتعم .3

 در سطح محله یشهر یعمرانهای  تیانجام فعال .29
 و نظارت بر ساخت و سازها در سطح محله نیاعمال قوان .22
 بحران در سطح محله تیریانجام امور مد .21
 یانجام امور آموزش شهروند .29

و به  ندیقرارداد منعقد نماها  یمحوله با شهردار فیانجام وظا یدر راستا توانند می محلههای  تیریمد -22 ماده
و  ندینما نهیامور محله هز یو در اداره افتیارچوب مقررات درهرا در چ یوجوه دهند می که ارائه یخدمات یازا
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و ضوابط مربوط در سطح محله به  هادراستاندا یموظف به ارائهها  ضمن نظارت بر عملکرد آنها  یشهردار
 .دهست محله تیریمد

و  لیتشک یمحله، نحوه یشورا یانتخاب اعضا ندیمبحث مشتمل بر فرا نیا ییاجرا یها نامه نییآ -28 ماده
و  یو حسابرس یمال ،یو ضوابط ادار ندیفرا ،ییگوپاسخ یوهیش ،یساختار سازمان ارات،یو اخت فیوظا قیاداره، تدق

به ها  یسازمان نظام شهردار شنهادیشدن قانون به پ االجرا الزمحداکثر ظرف شش ماه پس از  ،یقواعد انضباط
 .دیخواهد رسها  استان یعال یشورا بیتصو

 شوراها یو بودجه یسوم: سازمان ادار مبحث

 به نسبت قانون شدن االجراالزم خیتار از ماه شش مدت ظرف است موظفها  استان شورای عالی –27 ماده
 و دهکر اقدامها  یشهردار یدرجه با متناسب شهر یاسالم یشورا یرخانهیدب التیتشک و ساختار یالگو یهیته

الت یهر شهر مکلف است ساختار و تشک یاسالم یند، شوراکا ابالغ شوراه به یادار یعال یشورا بیتصو از پس
 یاستخدام مقرراتتابع  رخانهیدبکارکنان  د.یب نماین و تصویمذکور تدو یالگو بر اساسخود را  یرخانهیدب

 هستند. یکارکنان شهردار

بوده و بودجه و  یکارکنان شهردار یشهر، تابع مقررات استخدام یاسالم یشورا یرخانهیکارکنان دب -27 ماده
. دیشهر خواهد رس یاسالم یشورا بیملحوظ و به تصو یشهردار یساالنه یشوراها در بودجه ازیاعتبارات موردن

 شورای عالی بیقانون به تصو نیا 09 یموضوع ماده ها یسازمان نظام شهردار شنهادیضوابط برآورد بودجه به پ
 .دیخواهد رس ها استان

 نیشهر با قوان یاسالم یشوراها ق مصوّباتیو تطب یبررس هیئتچهارم:  مبحث

ق یتطب هیئتن موضوعه کشور، یشهر با قوان یاسالم یق مصوّبات شورایو تطب یمنظور بررسبه -26 ماده
 شود: یل میتشک زیر یب اعضایشهرستان با ترک

 فرماندار  -2
 شهرستان یدادگستر یبا معرف یقاض نفر كی -1
 س کانون وکال شهرستانیبا انتخاب رئ یل دادگستریوک نفر كی -9
 یکار به انتخاب و معرف یسال سابقه 29با حداقل  یشهر تیریمد یکارشناس در حوزه نفر كی -4

 شهر یاسالم یشورا
مطرح است، بدون  هیئتآن شهر در  یاسالم یکه مصوّبات شورا یشهر یاسالم یشورا یندهینما -0

 یرأحق 

 معتبر است. یاز چهار رأ یبا سه رأ هیئت ماتیتصم
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 یب برایخ تصویاز تار یشورا را ظرف دو روز کار شهر موظف است مصوّبات یاسالم یس شورایرئ -24 ماده
 یف فوق از سوید. عدم انجام تکلکنق شهرستان ارسال یتطب هیئت یرخانهین دبیرخانه شورا و همچنیثبت به دب

محسوب و  یتخلف ادار ،هیئت ینهرخایا دبیشورا  یرخانهیا عدم ثبت آن توسط دبیس شورا در مهلت مقرر یرئ
آن رفتار خواهد شد. به  یو اصالحات بعد 7/3/2971مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس ن مطابقابا متخلف

 شود.  می یدگیطبق قانون مذکور رس زین رخانهیرکنان دبتخلفات کا ریسا

رد، شورا ملزم به یق قرار گیتطب هیئتراد یاز آن مورد ا ییها ا قسمتیا قسمت یچنانچه تمام مصوبه  -23 ماده
راد حسب یمورد ا یمصوبه صورت نیار ی. در غاسترت یمغا یخ اعالم رسمیروز از تار 20اصالح آن ظرف مدت 

افت مصوبه نظر یخ دریروز از تار 20ق ملزم است ظرف مدت یتطب هیئتاالثر خواهد شد. بال بعضاًا یکال  ،مورد
ر قلمداد یمصوبه عدم مغا صورت نیار ین بداند به شورا اعالم کند، در غیر با قوانیآن را مغا که صورتیدرخود را 

 خواهد شد. 

 ردینگ قرار اعتراض مورد ابالغ خیتار از هفته دو از پس که صورتیدر شهر یاسالم یشورا مصوبات –29 ماده
ا خارج از حدود و ین کشور و یر با قوانیمغا آن رانفعان یا ذی ربط ذی نمسئوال که صورتیدر و است االجرا الزم
خ یحداکثر ظرف دو هفته از تار ،مستند طوربهو  دتوانند با ذکر مور یص دهند میارات شوراها تشخیف و اختیوظا

نند. شورا موظف است ظرف ده روز ک دنظریتجدارسال مصوبه اعتراض خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست 
 یکه شورا در بررسیدرصورت .دیو اعالم نظر نما یدگیل جلسه داده و به موضوع رسیتشک ،خ وصول اعتراضیاز تار

 دنظریتجدق یتطب هیئتتوسط شورا به  یریگ میتصم یموضوع برا ،دکناختالف عدول ن ردمو یمجدد از مصوبه
 شود. یارسال م

 یها و نهادها ها، سازمان ر دستگاهیو سا یشهر، شهردار یاسالم یاعتراضات شورا یبررس منظور به -81ماده 
 لیتشک زیر یب اعضایاستان با ترک دنظریتجد هیئت ،ق شهرستانیتطب هیئتبه مصوبات  یردولتیو غ یدولت
استان  دنظریتجد هیئت یرأ د،نک یدگیبه موضوع رس ماه كیموظف است ظرف مدت  دنظریتجد هیئتد. شو می
 .است و الزم االتباع یقطع

 ربط ذیمعاون  ایاستاندار  -2
 استان یدادگستر یبا معرف یقاض نفر كی -1
 س کانون وکال استانیبا انتخاب رئ یل دادگستریوک نفر كی -9
 یاسالم یشورا یبا انتخاب و معرف یشهر تیریمد یسال سابقه در حوزه 29کارشناس با حداقل  نفر كی -4

 استان
 یرأمطرح است، بدون حق  هیئتآن شهر در  یاسالم یکه مصوّبات شورا یشهر یاسالم یشورا یندهینما -0

 معتبر است. یاز چهار رأ یبا سه رأ هیئت ماتیتصم
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 مستقر یاستاندار در دنظریتجد هیئت یرخانهیدب و یفرماندار محل در قیتطب یها هیئت یرخانهیدب –87 ماده
 ینیب شیپ یو استاندار یفرماندار یساالنه یدجهبو در بیترتبه مذکور یها هیئت ازین مورد یبودجه. شوند یم

شهر  یاسالم یشورا یخود را برا ك نسخه از مصوّباتی اند موظفق شهرستان یتطب یها هیئتخواهد شد. 
معتبر  یرأصاحب  یاعضا یرأ 4از  یرأ 9با ها  هیئتمات یتصم کنند.استان ارسال  دنظریتجد هیئتو  ربط ذی

 خواهد بود.

آن،  یرخانهیو دبها  هیئتف ی، ازجمله وظادنظریتجدق و یتطب یها هیئتاز یمورد ن یاجرائ ینامه نییآ -82 ماده
 هیئتد ییه و پس از تأیتهها  استان شورای عالیشدن قانون، توسط  االجرا الزمظرف مدت شش ماه پس از 

ن یهمچن ؛دشو یابالغ م ربط ذی جعبه مرها  استان شورای عالین، توسط یق مصوبات دولت با قوانیو تطب یبررس
 ن خواهد بود.یق مصوبات دولت با قوانیو تطب یبررس هیئتمذکور،  یها هیئتمرجع رفع ابهامات 

 70ی ماده 0و  0های  ، بند77 ،71(، یآن و اصالحات بعدهای  و تبصره 2بند  یاستثنا)به 72 مواد – 88 ماده
و  2/9/2970کشور و انتخاب شهرداران مصوب  یاسالم یو انتخاب شوراها فیوظا الت،یقانون تشک 02، 1مکرر 

 :دیآ می عملبهدر قانون مذکور  لیذ به شرح یو اصالحاتلغو  نیگزیآن بدون جا یاصالحات بعد

با حداقل ده سال  یکارشناس یلیداشتن مدرک تحص»شود  می اضافه ریعبارت ز 10 یبند هـ ماده ی. به انتهاالف
 یشهر برا یاسالم یدوره شورا كیحداقل در  تیکل و باالتر و عضو یدر سطوح اداره تیریمد یسابقه
 «.است یالزامها  استان شورای عالیدر  تیعضو

مردم  میمستق یأها که شهردار با رشهر کالنتهران و یاستثنابه»عبارت  72 یماده كیبند  یبه انتها -ب
 شود. می اضافه «شود می انتخاب

 :شود می اضافه 1مکرر  70 یبه ماده ریزهای  بند . ج

کشور،  یزیر برنامهو  تیریبه سازمان مدها  استان شورای عالیو  رخانهیدب یساالنه یبودجه شنهادیپ -2
 کل کشور یعموم یخاص در بودجه فیو درج در قالب رد ینیب شیپمنظور به

ارچوب هدر چ ها نامه نظامو ها  نامه نییآ لیاز قب یشهر تیریمقررات مذکور در قانون جامع مد بیتصو -1
 نیقوان

 عنوان نهاد منتخب شوراهابه یالملل نیبو  یحضور در مجامع ملّ -9

 ریسا وزارت کشور و یدر قالب امکانات موجود کشور با همکار»عبارت  1مکرر  70ی ماده 7بند در  - د
 شود. می حذف «ربط ذی ییاجرا های سازمان وها  وزارتخانه

 شود: می 1مکرر  70ی ماده 3 بند نیگزیجا ریمتن ز -هـ
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جذب و استخدام، آموزش،  لیاز قب یمنابع انسان تیریو نظام مد التیضوابط و مقررات ساختار و تشک یهیته»
جبران خدمات  ا،یسالمت، حقوق و مزا ،یامور رفاه ،یاجتماع نیو تأم مهیخدمت، ب انیارتقا و انتصاب، پا

و  2/9/2970کشور مصوب  یالماس یو انتخابات شوراها فیوظا الت،یموضوع قانون تشک یشوراها یرخانهیدب
 هیئتبه  بیتصو یآن برا یشوراها و ارائه یالجلسه اعضاو پرداخت حق نییط تعآن و ضواب یاصالحات بعد

 «.رانیوز

 اضافه« مرکز استان یها و شهرهاشهر کالنو »کشور عبارت  ریقبل از عبارت وز ،00 یماده كی یدر تبصره -و
 شود. می

و وزارت ها  استان شورای عالی یبا همکار»عبارت « توسط وزارت کشور»عبارت  یجاهب 30 یدر ماده -ز
 شود. می نیگزیجا« کشور



  10یشهر تیریو ساختار مد فیوظا ف،یاصول، اهداف، تعار

 یشهردار -چهارم فصل

 س آن یو تأس یاول: شهردار مبحث

 و یحقوق تیشخص یدارا که است یشهر تیریمد ییاجرا رکن و یردولتیغ یعموم سازمان ،یشهردار –87 ماده
شهروندان را در  یو محل یعموم یازهاین نیو تأم یو مقررات شهر نقوانی یاجرا تیمسئول و بوده مستقل یمال

 دارد. بر عهدهشهر  یاسالم یر نظر شورایز یت شهرداریمأمور یها حوزه

ط مذکور در یر شرایت و سایحداقل ده هزار نفر جمع یکه دارا یتواند در نقاط می وزارت کشور صرفاً -87 ماده
 یو شورا سیتأس یباشد شهردار 20/4/2901مصوّب  یمات کشوریف و ضوابط تقسیقانون تعار 4 یماده

فصل  یالزم باشد برا یشهردار یاز فصول سال برقرار یکه فقط در بعض یدر نقاط ل دهد،یشهر تشک یاسالم
 تیداشته باشد بدون رعا یشهردار لیتشک یاقتضا جمعاً ك وینزد گریکدیچند محل که به  یبرا نیهمچن مزبور

در شوند  می لیکه به مرکز بخش تبد یتیکرد و نقاط جمع سیتأس یشهردار كی توان می الذکر فوق طیشرا
 باشند. تیجمع فرده هزار ن یکه دارا هستند به شهر لیقابل تبد یصورت

 چهارچوبشدن قانون،  االجرا الزمك سال پس از یموظف است، ظرف مدت ها  یسازمان نظام شهردار -86 ماده
ن یا یاصول، اهداف و راهبردها یبر مبنارا، ها  یشهردارالت یساختار و تشک یلیساختار کالن و ضوابط تفص

، ها استان یعال یب شورایتصو ازو پس  ی، طراحها آنارات یف و اختیو وظاها   یقانون و متناسب با درجه شهردار
شهر خارج از  یاسالم یتوسط شورا یر ساختار شهردارییا تغیب ید. تصویابالغ نماها  یبه شوراها و شهردار

 .است ضوابط مذکور فاقد اعتبار

 یشورا ،ها یشهردارسازمان نظام  یارچوب ابالغهبر چ یمبتن یب ساختار کالن شهرداریمرجع تصو -84 ماده
، یالت شهرداریتشک ینامه نییمتناسب با ساختار کالن و آ یشهردار یلیساختار تفص یشهر است. طراح یاسالم

 گرفت. صورت خواهد یتوسط شهردار

 یت منابع انسانیریدوم: نظام مد مبحث

شدن قانون، نظام  االجرا الزمپس از  سال كیموظف است ظرف مدت ها  یسازمان نظام شهردار -83 ماده
در  یارات شهرداریف و اختیآن را متناسب با وظا ییاجرا یها نامه نییآو ها  یشهردار یت منابع انسانیریمد

ن یمه و تأمیان خدمت، بیپا وت عملکرد، ارتقا و انتصاب یریآموزش و توسعه، مدجذب و استخدام، های  حوزه
 برساند. رانیوز ئتیهب یبه تصوها  استان شورای عالید ییه و پس از تأی، سالمت، تهیامور رفاه، یاجتماع

 یها تعداد پستاز خود، متناسب با یمورد ن ین منابع انسانی، اقدام به تأمرأساًمجاز است  یشهردار -89 ماده
د. استخدام ینما یعموم یها تیو صالح یسازمان یازسنجیاز، حاصل از نیمورد ن یها یستگی، شایبالتصد

 یروهایت نیا مأموریامکان انتقال  .ردیصورت پذ یفراخوان و آزمون استخدام قیاز طر دیبا می صرفاًکارکنان 
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شنهاد سازمان نظام یاست که به پ یا نامه نییآتابع و بالعکس،  یردولتیغ یو عموم یدولت یبه نهادها یشهردار
 د.یخواهد رسها  استان شورای عالیب یها به تصو یشهردار

ند مشمول یآ یدر م ین قانون به استخدام شهرداریاالجرا شدن ا که پس از الزم یکارکنان شهردار -71 ماده
 یر صندوق بازنشستگییبار اقدام به تغ كیتوانند  یز مین یشهردار ید، کارکنان فعلهستنی ن اجتماعیتأم  صندوق

 شود.  ین میتأم یو متقاض یتوسط شهردار مناصفهر با حفظ سوابق مربوط بالیین تغیا ییجا جابه ینهیند، هزینما

االجرا شدن قانون، نظام جامع آموزش  از الزم سال كیموظف است ظرف ها  یسازمان نظام شهردار -77 ماده
ت کشور و توسعه و یم و تربیدر بستر نظام تعل یشهروند یها آموزش یساز نهیرا در جهت نهاد یشهردار

ب یبه تصو یتخصص یها ها و انجمن نهاد و گروه مردم یآموزش یها تعامل با سازمان یها تیظرف یساز نهیبه
ت یریف متقابل با مدیکالنه حقوق و تیدر زم ین نظام مشتمل بر آموزش شهروندیبرساند. اها  استان شورای عالی

 یا و استقرار سامانه یاست. طراح یشهردار یانسان یروین خدمت در سطوح مختلف نیو آموزش بدو و ح یشهر
 گریاطالعات از د یدر بستر فناور یآموزش یها جاد بانك اطالعات آموزش و شبکهیسنجش مستمر و ا یبرا

 است.ها  یسازمان نظام شهردار فیوظا

شدن قانون، نظام  االجرا الزمك سال پس از یموظف است، ظرف مدت ها  یسازمان نظام شهردار -72 ماده
، ها یشهردارارات یف و اختیمصوّب و متناسب با وظا یساختار سازمانبر  یها را مبتن یمشاغل شهردار یبند طبقه

 یحاکم بر نظام شغل ارچوبهچبرساند.  رانیوز ئتیهب یبه تصوها  استان شورای عالید ییه و پس از تأیته
ن یآن در ا یو اصالحات بعد 2900مصوّب سال  یت خدمات کشوریرید مطابق مفاد قانون مدیباها  یشهردار

 به صورت مستمر فراهم باشد. یدولت یها سازمانو ها  یت شهرداریوضع یسهید تا امکان مقاشو ینه طراحیزم

 فیرا با تعرها  ینظام جبران خدمات کارکنان شهردار نامه نییآ است، موظفها  یشهردار نظام سازمان –78 ماده
به  درصد نسبتده  شیافزا با حداکثر یازیمصوّب و در قالب نظام امت یبر ضوابط نظام شغل یآن مبتن یاجزا

 برساند. رانیوز ئتیه بیتصو به ها استان شورای عالی دییو پس از تأ هیجبران خدمات کارکنان دولت، ته

اصول و اهداف  یو بر مبنا یباالدستهای  استی، ساسناد مرتبطن یت، قوانیموظف است با رعا یشهردار -77 ماده
 یب شورایه و پس از تصویمدت ته و کوتاه مدت انیم، بلندمدتجامع خود را در سه سطح  یها ن قانون، برنامهیا

ماه پس از  0مذکور، ظرف مدت  یها برنامه یهیها و دستورالعمل ته د. ضوابط، شاخصینما اجراشهر  یاسالم
 د.یخواهد رسها  استان شورای عالیب یه و به تصویها ته یاالجرا شدن قانون توسط سازمان نظام شهردار الزم

به  یگر یتصد یها تیکامل فعال یو واگذار یدهو نظام فیتکل نییموظف است نسبت به تع یشهردار -77 ماده
 محله اقدام نموده و با تیریمردم نهاد و مد یها ، تشکلیردولتیغ یعموم ینهادهاا ی ی، تعاونیبخش خصوص

به امور  دنیسامان بخش یراستامردم نهاد در  های و سازمان یمدن یاز مشارکت شهروندان، جامعه یریگ بهره
ارتقا سطح رفاه  ینهیزم یشهر تیریمنابع مد نیشهر و تأم یو اقتصاد یاجتماع ،یستیبهز ،یرفاه ه،یریخ



  17یشهر تیریو ساختار مد فیوظا ف،یاصول، اهداف، تعار

 آن رینظا ای یبرداربهره یپروانه و مجوزها صدور طیشرا لیتسه و ییزدامقرراتو با  دیشهروندان را فراهم نما
 .دنک سرینظر را م دمور یهاتیفعال یواگذار شتربی امکان

، یمؤسسات تعاون یبند و رتبه یینظام شناسا یساز ادهیمجاز است، ضوابط پها  یسازمان نظام شهردار -76 ماده
ها و  تیو انجام مأمور یساز ادهیمشارکت در پ یت برایصالح یدارا یو خصوص یردولتیغ یعموم ینهادها

د و یابالغ نما اجراب جهت یتصو ازبرساند و پس ها  استان شورای عالیب یه و به تصویها را ته یف شهرداریوظا
 ند.یقرارداد منعقد نما الذکر فوق یشده یبند هرتب مؤسساتصرفاً با  اند موظفها  یاز آن پس، شهردار

اطالعات و ارتباطات را در تمام  یفناور یاز در حوزهیمورد ن یها رساختیمکلف است ز یشهردار -74 ماده
 شهروندان از امکانات آن یهمه یریگ و بهره یتوسعه بخشد که امکان تحقق شهر مجاز یا سطوح، به گونه

توسط  سال كیرا دارند ظرف  یمجاز یارائه در فضا تیکه قابل یاز خدمات آن دستهراستا  نید. در اشوفراهم 
  شود. می و ابالغ نییتعها  یسازمان نظام شهردار

  ییاجرا هیئتشهردار و  مبحث سوم:

که عالوه بر معاضدت  است ین واو معاون مقام قائممتشکل از شهردار،  یدر شهردار ییاجرا هیئت -73 ماده
ب مراجع یجهت تصو مورد لزوم و ارائه مقررات ین مقدماتیو تدو یبررس یفهین قانون، وظیا یشهردار در اجرا

 را یامور مناطق شهر یو هماهنگ یشهرداراز یمورد ن ییاجرا یها نامهو بخشها  ب دستورالعملیصالح، تصویذ
معتبر است، جلسات  شهردار است یرأ یکه حاو یمات، نظریآراء در تصم یباشد. به هنگام تساو یم دار عهده
 هیئتشنهاد یاست که به پ یا نامه نییآآن طبق  یاداره یب و نحوهیشود و ترت می لیدر دفتر شهردار تشک هیئت

 .درس یب شهردار میبه تصو ییاجرا

رند، یگ یسال بر عهده م 4را به مدت  یرشهردا ییاجرا هیئتاست یها که رشهر کالنشهردار تهران و  -79 ماده
 یمدرک کارشناس یحداقل دارا دیسمت شهردار، با یط تصدیشرا ینامهنییط مذکور در آیعالوه بر داشتن شرا

ا پانزده سال در یو  یشهردار رت دیریمد یز حداقل ده سال سابقهیمرتبط و نهای  از رشته یکیارشد در 
 باشند. یدولت یها دستگاه

م مردم یمستق یشهر با رأ یاسالم یط همزمان با انتخابات شوراهایشهرداران مذکور با واجد بودن تمام شرا 
 شهر است. یاسالم یشورا یعهدهشهرها کماکان به ریشوند. انتخاب شهرداران سا می انتخاب

 االجرا الزمظرف مدت شش ماه پس از  ها، یشهردار یسمت شهردار با توجه به درجه یط تصدیشرا ینامه نییآ
 د.شومی ب و ابالغیتصوها  استان شورای عالیشدن قانون توسط 

 ریوز و جمهور سیرئ توسط بیترتبه مردم انتخاب از پس هاشهر کالن و تهران در شهردار انتصاب حکم –71 ماده
ر یب توسط وزیترتشهر به یاسالم یشورار شهرها پس از انتخاب ی( و ساشهرها کالنرغی) استان مراکز در و کشور

ز ین ی، حکم عزل و02 یمفاد ماده مطابقخدمت شهردار  یشود و در موارد خاتمه یکشور و استاندار صادر م
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ا یو  یاعم از دولتها  از دستگاه یکیشهردار منتخب مستخدم  که صورتیدرشود.  یتوسط مقامات مذکور ابالغ م
 .است یا استعفا با توجه به خواست ویت یبوطه ملزم به موافقت با انتقال، مأمورباشد، دستگاه مر یردولتیغ

 ابد:ی می ر خاتمهیخدمت شهردار در موارد ز یدوره  -77 ماده

 شورا یاعتماد سه چهارم کل اعضاعدم یضاح با رأیاست -الف
 شهر یاسالم یشورا یت مطلق اعضایپس از موافقت اکثر یکتب یاستعفا -ب
 صالحیذ ییمرجع قضا یشهردار مطابق حکم قطععزل  -ج
 شهر یاسالم یشورا بیتصو و متخصص پزشك یگواه به فهیوظ انجام در یناتوان و یاز کارافتادگ -د

دار و مسئول  شهر عهده یاسالم یبا انتخاب شورا یاز کارکنان شهردار یکیخدمت شهردار  یصورت خاتمه در
 خواهد بود. یامور شهردار یاداره

تواند  ی. شهردار ماست گوشهر پاسخ یاسالم یف، در برابر شهروندان و شورایشهردار در حدود وظا  -72 ماده
ض یر مسئوالن تفویا ساین اشهردار، معاون مقام قائمبه  یارات خود را به موجب حکم کتبیف و اختیاز وظا یقسمت

ا به سبب آن، یفه ین انجام وظیوابسته در ح یها سازمانها و  و شرکت ین به شهردار و کارکنان شهرداریکند. توه
بازدارنده( مصوّب  یها رات و مجازاتیتعز) یقانون مجازات اسالم 221 یمقرر در مادههای  مشمول مجازات

کتاب -یقانون مجازات اسالم 097 یمشمول مفاد ماده یکارکنان شهردار نیباشد و همچن می 22/1/2931
 .هستند یاسالم یمجلس شورا 1/9/2970مصوب  بازدارنده های و مجازات راتیزتع -پنجم

 ها، دستگاه با یشهردار تعامل و تختیپا در یشهر تیریمد مباحث و موضوعات انعکاس منظوربه -78 ماده
بدون ت دول هیئت جلسات در حضور به مکلف تهران شهردار ،ییاجرا امور شتریب یهماهنگ و نهادها وها  سازمان
و موظف به حضور در  شهرستانآن  یزیر برنامه یباشد و شهردار شهر مرکز شهرستان، عضو شورا یم یحق رأ

 جلسات آن است.

ها و  ران عامل شرکتیو مدها  سازمان یران مناطق شهر و روسایمد ،وی مقام قائم و یشهردار نامعاون -77 ماده
 ینیتواند از خدمات تعداد مع یشهردار م  شوند، ین و منصوب مییتوسط شهردار تع یوابسته به شهردار یها سازمان
رسد  یمها  استان شورای عالیب یها و تصو یشهردار مشنهاد سازمان نظایبه پها  ط احراز و تعداد آنیکه شرا مشاور

 د. کناستفاده 

 یف شهرداریچهارم: وظا مبحث

، خدمات یاجتماع-ی، فرهنگی، عمرانیو معمار یشهرساز یتیورمأم یها در حوزه یف شهرداریوظا -77 ماده
م شهر به یدر محدوده و حر یاقتصاد -یك و مالیو تراف ونقل حملت امور بحران، یری، مدزیست محیط، یشهر

 ر است:یشرح ز
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 یو معمار یشهرساز یدر حوزه فیاول: وظا گفتار

و  یموضوع یها و طرح یلیو تفص یهاد ،جامع یها ل: طرحیاز قب یتوسعه شهر یها طرح یهیته -2
ه بر اصول یبا تکها  رات و اصالحات در آنییشنهاد مربوط به تغیپ یه و ارائهیشهر و ته یموضع
 ربط ذی یبه مراجع قانون الزم مقرراتشنهاد ضوابط و یو پ یرانیا -یاسالم یمعمار

منظور تحقق اهداف و به یو معمار ی، نظارت و کنترل در امور شهرسازیت، هماهنگی، هدایزیر برنامه -1
 یلیجامع و تفص یها طرحمصوّب در  یتوسعه شهرهای  برنامه

ان کار ساختمان و برخورد با تخلفات یپا یعدم خالف و گواه ی، صدور گواهیساختمان یصدور پروانه -9
 وساز ساختمربوط به 

 یبه سازمان نظام مهندس یگذارق وایا از طریم و یطور مستقه بهیت و نظارت بر ساخت ابنیفیکنترل ک -4
 یآرا یر محصور و اجرایو امالک محصور و غ یرمجاز در اراضیغ یاز ساخت و سازها یریجلوگ -0

 صالحیمراجع ذ یصادره از سو
 ر الزمیق اتخاذ تدابیاز طر یما و منظر شهریس یارتقا -0
 شهر یعیو طب یـ فرهنگ یخیآثار ارزشمند تار یایدر حفظ و اح یگرلیو تسه یبانیپشت -7
 یشهر ناکارآمدفرسوده و های  بافت یو بهساز ینوساز ،ایاح -0
 0مدت محدود )حداکثر  یبرا یجاریکم درآمد به صورت است یها گروه یمسکن برا یساخت و عرضه -3

 سال(
ضوابط مربوطه به آثار  تیرعا شهر با یو باستان ی، هنریه و آثار ارزشمند فرهنگیحفظ و مرمت ابن -29

 یالملل نیبو  یمل یشده ثبت
 هینقل لیوسابه  یرسان سوخت یها گاهیجاد و نظارت بر جایو صدور مجوز ا یزیر برنامه -22

 یعمران یدر حوزه فیگفتار دوم: وظا

ها،  ابانیها، خ از جمله کوچه یمعابر عموم یشبکه یو بهساز یت احداث، توسعه، نگهداریریمد -2
 ها ها و تونل ها، پل راهبزرگ ،رگذرهایها، ز دانیم

، یورزش همگان یل فضاهاین قانون از قبیمقرر در ا یاماکن عموم یت احداث، توسعه و نگهداریریمد -1
 سالمت یها ها و خانه سراها، نگارخانهفرهنگ

  یرسطحیز یبا استفاده از فضاها یعمران یها طرح یت اجرایریمد -9
 یشهر درونهای  ترساخیفاضالب و ز یمربوط به مجار تأسیساتشبکه و  یت احداث و نگهداریریمد -4

 گازهای  برق و لولههای  انتقال آب، کابلهای  عبور لولههای  ل کانالی( از قبی)تونل مشترک شهر
 یعموم ونقل حملاز و مرتبط با یمورد ن های رساختیو بهساز ز یاحداث، توسعه، نگهدار تیریمد -0



99  یش نویس قانون جامع مدیریت شهریپ  

 یو فرهنگ یاجتماع یدر حوزه فیوظا گفتار سوم: 

 : یاجتماع - الف

مجوز و  یدارا یمردم یها گر تشکلیها و د ش مشارکت شهروندان، انجمنیو افزا یتوانمندساز -2
  محله تیرینهاد و مد مردم یها ت سازمانیس و فعالیت از تأسیحما

ا کاهش خطر عوامل یق حذف یشهروندان از طر یت اجتماعیامن یدر ارتقاها  دستگاه گریمشارکت با د -1
، فساد، فحشا، اقدامات یکاری، فقر، بیطیمح ستیزاد، مخاطرات یاعتر ینظ یاجتماع یدکنندهیتهد

و  دانشهرون یو روان یسالمت جسمان یدکنندهیتهدعوامل  ریسا کار و تیمتخلف و جنا یها گروه
 دیمف یان به انجام کارهایت متکدیو هدا یگر یاز تکد یریجلوگ

مربوطه و  یها، نهادها گر دستگاهیبا مشارکت د یاجتماع یها بیمنظور کاهش آسبه یزیر برنامه -9
مراکز  ی و اداره سیتأسو جذب،  ییشناسا یها گشت یق برقراریاز طر یردولتیغ یها تشکل
 اه خانه گرم ،یتیو حما یها و مؤسسات درمان شگاهیآسا یجاد و ادارهیموقت، ا ینگهدار یروز شبانه

ن، ا، معتادیابانیولگرد، کودکان وزنان خ افراد مانند: یدگان اجتماعید بیآس تیجهت حما
ماندگان و زنان، مادران، نوزادان و کودکان ها( و افراد در راه ها )کارتن خواب خانمان ی، بها نینش هیحاش

 ا بد سرپرستیسرپرست  یب
ها با  به آن یو معنو یماد یها تیحما یسالمندان و از کار افتادگان و ارائه یجاد خانهیا تیریمد -4

مردم نهاد با استفاده از منابع  یها و سازمان یردولتیو غ یدولت یها دستگاه یها استفاده از کمك
  یدولتهای  دستگاه

و  یدولت یها با استفاده از کمك دستگاه یررسمیغ یها گاه و سکونت ینینش هیحاشامور  یدهسامان -0
  ازمندانین و نیمساک یبرا یقت اجتماعجاد مسکن مویمردم نهاد و ا یها و سازمان یردولتیغ

و  یاقامت - یحیتفر ی، واحدهایگرگردش یها مجتمع یجاد و ادارهیو مشارکت در ا یزیر برنامه -0
 ییرایپذ

 ها کتابخانهها و  موزه تیریس و مدیتأس -7
، مهدکودک، کتابخانه، یا حرفهو  یس آموزشگاه، مراکز آموزش فنیصدور مجوز تأس تیریمد -0

 مندانسال یاد و خانهیترک اعت یها كینیکل
 رستانیتا دب یدبستان شیاز پمدارس  یو اداره زیتجه ،ت ساختیریمد -3

 انماندگان و دورافتادگان از موطن و کمك به معاودت آن در راه یموقت برا یها کمك یارائه -29
 شهروندان یزندگ تیفیک یمشارکت در ارتقا -22

 :یفرهنگ -ب

شهروندان و  ینید یو باورها یو محل ی، بومیرانیا یاسالم یها فرهنگ و ارزش یج و توسعهیترو -2
 ثار و شهادتیو فرهنگ ا یانقالب اسالم یها ارزش یاشاعه
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شهروندان  یو بهبود سبك زندگ یزندگ یو کم یفیکهای  بهبود شاخص یدر راستا یآموزش شهروند -1
 ان خانوادهیم بنیو تحک

 هرونداناوقات فراغت ش یبرا یزیر برنامهو  یزیر و برنامه یخوان کتابج فرهنگ یترو -9
  یو هنر ی، فرهنگی، مذهبی، علمی، اجتماعیاسیر سیگاه مفاخر و مشاهیبزرگداشت جا -4
و آرامگاه بزرگان و اماکن  یخیآثار تار یایدر حفظ و اح یگرلیو تسه یبانینظارت، پشت ت،یریمد -0

 شهر میدر محدوده و حر یگرگردش
 یو حقوق ی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیخانوادگ  یخدمات مشاوره یو مشارکت در ارائه یزیر برنامه -0

 به شهروندان
کشور در محدوده و  یفرهنگ ینهادها ریبا مشارکت سا یمراکز و آثار فرهنگ یو نگهدار ییشناسا -7

 شهر میحر

 یخدمات شهر یدر حوزه فیگفتار چهارم: وظا

 یفاضالب و نظارت بر ارائه یهی، انتقال و تصفیآور ، جمعیشهرگاز، برق، آب شرب  عیتوز تیریمد -2
 شهر یدر محدوده یخدمات ارتباطات

ها،  یها، کمربند راهها، بزرگ ، کوچهها ابانیخمانند  یو معابر شهر نیادیو مرمت م وروب رفتنظافت،  -1
 رگذرها یو زها  پل

ات یو نظارت بر عمل یو عمران یپسماند عادافت یو باز یه، دفع، فرآوری، تخلیآور جمعت امور یریمد -9
 دهار پسمانیسا ییاجرا

 یها در محدوده رودخانه ها، راهقنوات، آب ها، لیمستمر نهرها، مس ی، بهسازیروبیت، مرمت، الیریمد -4
ها در  م رودخانهیها و حفاظت از حر و رود دره یشهر یها ها و نهر ط اطراف رودخانهیشهر و مح

 شهرم یمحدوده و حر
و  یخیو اماکن تار یشهرهای  یها، نشان اماکن، معابر، راه ییه و نصب تابلو و پالک شناسایته تیریمد -0

  ژهیو به صورت یگرگردش
 یمعابر شهر یده آدرس یضوابط و استانداردها یاجرا -0
 و رفع آن یاز معابر عموم رمجازیغاز سد معابر و استفاده  یریجلوگ -7
 یعموم های بوستان ،ها جاد انواع باغیا تیریمد -0
 یسبز شهر یفضا یجاد، گسترش، حفظ و نگهداریا تیریمد -3

 م شهریدر محدوده و حر یکار جنگل -29
د و فروش یخر یمراکز عموم یجاد و نگهداریا تیریمد یالزم برا التین امکانات و تسهکردفراهم  -22

 نیآالت سبك و سنگ نیخودرو و انواع ماش
در  یعموم یبهداشت سیسرو یجاد و نگهداریا تیریمد یراالزم ب التیامکانات و تسه کردنفراهم  -21

 طح شهرس
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کاال و خدمات توسط  یعرضه یالزم برا یها رساختیزالت و یامکانات، تسه کردنفراهم  -29
ن یادیل میدر شهر از قب متیق ارزانمردم به کاالها و خدمات  یو دسترس کنندگان عیتوزدکنندگان و یتول
 یمحل یو بازارهاها  بار، فروشگاه وه و ترهیم

 یرفصلیو غ یتجمع کارگران فصل های محل یدهت و سامانیریمد -24
و صدور ها  ت آنیوحش و نظارت بر فعالهای  و باغ یعیخ طبیتارهای  موزه یجاد و ادارهیا تیریمد -20

 زیست محیطسازمان حفاظت  مقرراتم شهر، بر اساس ضوابط و یدر محدوده و حر جادیمجوز ا
 یو ورزش همگان یباز یها نیو تئاترها، زم نماهایس ،ها شگاهینما یو نگهدار جادیا تیریمد -20
 یطیمح ستیزمقررات  تیبا رعا پرندگان و دام یعرضه یمراکز عموم یجاد و نگهداریا تیریمد -27
 ها ولگرد و موش یها سگر یا مضر، نظیوانات بالصاحب یت حیمبارزه، کنترل و کاهش جمع -20
و مزاحم و نظارت بر کنترل  کننده آلوده یو خدمات یدیتول یها و واحدها کارگاه، ها کارخانه یدهسامان -23

 ن قانونیب مقرر در ایو انتقال به نقاط مناسب به ترتها  آن یآلودگ
و ها  شکسته و خطرناک، گودال یوارهایه، دیاز ابن یرفع خطرات ناش قیشهروندان از طر تیامن نیتأم -19

ان و جبر ییگوپاسخ ها و ساختمان یعموم یها و نماها وجود در بالکنم یایواقع در معابر، اش یها چاه
 در صورت وقوع اتفاقات ناگوار

 ل:یاز قب ین بهداشت عمومیمراقبت و کمك به تأم -12

 یربهداشتیغو  راستانداردیغ ییوه و مواد غذایم یاز عرضه یریمشارکت در جلوگ (الف
 یق همکاریم شهر، از طری، در محدوده و حریمسر یها یماریبوع یاز ش یریمشارکت در جلوگ ب(

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یها استیارچوب سهدر چ ربط ذیهای  با ادارات و سازمان

 گندمهای  لویو س یعموم یها، انبارها نظارت بر امور کشتارگاه -11
 آن یاجرا تیریو مد یبرنامه جامع مبلمان شهر یهیته -19
 یغات و منظر شهریو نظارت بر تبل یدهسامان -14
 منظر یا نابسامانی یبصر یاز آلودگ یریجلوگ یر الزم برایاتخاذ تداب -10
 یما و کالبد شهریبه س یت بخشی، هویشهر زیست محیط یباسازیزضوابط  یهیو ته یزیر برنامه -10

 ربط ذیب در مراجع یجهت تصو
 ینشان و آتش یمنیخدمات ا یارائه -17
ن اموات و درگذشتگانِ یل حمل و تدفیه و تدارک وسایها و ته ها، غسالخانهآرامستانجاد یا تیریمد -10

 جاد سازمان خاصیق ایاز طرها  ت بر آنیریت و مدیفاقد هو
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 ت بحرانیریمد یدر حوزه فیپنجم: وظا گفتار

ل، زلزله، ی، سیعیطب یایل بالیاز قب نشده ینیب شیپحفاظت شهر از خطر حوادث  یاقدامات مؤثر و الزم برا انجام
سازمان  لیارچوب قانون تشکهچ تیمذکور و انسان ساخت با رعا یایاز وقوع بال یت بحران ناشیریق و مدیحر
 :قیاز طر 10/29/2900بحران کشور مصوب مورخ  تیریمد

  رانهیشگیاقدامات پ -2
 یآمادگ -1
 مقابله -9
 حادثه از وقوعشهر پس  یبازتوان -4

 دییتأو ها  یسازمان نظام شهردار شنهادیشدن قانون به پ االجرا الزممربوط ظرف شش ماه از  ییاجرا ینامه نییآ
 .دیخواهد رس رانیوز ئتیه بیبحران کشور به تصو تیریو سازمان مدها  استان شورای عالی

 کیو تراف ونقل حمل یدر حوزه فیششم: وظا گفتار

 یشهر ونقل حمل یکپارچهیت یریمد -2
و  یشهر یکرد مجموعهیبا رو یشهر ونقل حملطرح جامع  یاجرا یساز ه و بهنگامی، تهیزیر برنامه -1

 كیو تراف ونقل حملهوشمند  یها ستمیاز س یبردار بهرهجاد، توسعه و ی، اها رساختیز یبسط و توسعه
عبور  ینهیدر زم یشهروند یها آموزشگسترش  قیو ارتقا فرهنگ از طر یش آگاهی، افزایرسان اطالع -9

 یر شهرو مرو
معابر  یمنیا یموثر در ارتقا یها روشو اعمال  یزیر برنامهدر معابر و  یکیتراف یها طرحاجرا و اصالح  -4

 برانو تردد عا
 یعموم یها نگیپارکاز  یبردار بهرهت ساخت، توسعه و یریمد -0
جاد یجهت ا یمعابر، فضاها و اماکن شهر یساز و مناسب یعموم ونقل حمل رساختیزدن کرفراهم  -0

 ن و معلوال یـ حرکت یمن و آسان افراد کم توان حسیامکان تردد ا
 یاستفاده یمعابر برا یشبکه یور ت و بهرهیش ظرفیالزم و افزا یها رساختیزدن کرفراهم  -7

  یلیر یها شبکه ژهیوپاک و سبز به ونقل حمل یها ستمیشهروندان از انواع س
د و جاذب سفر )بدون یشهر و مراکز خر یمرکز یها در هسته راه ادهیپ یجاد و توسعهیا تیریمد -0

 خودرو( 
  در معابر یکیزات ترافیاز عالئم و تجه یه، نصب و نگهداریته تیریمد -3

خودرو و  یفن ینهیاز مراکز معا یبردار بهرهمجوز احداث و  و صدور یبردار بهرهساخت و  تیریمد -29
 ها آنکنترل و نظارت بر 

 یشهر درونبار و مسافر  ونقل حمل یاه س مؤسسات و شرکتیصدور مجوز تأس -22
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 زیست محیط یدر حوزه فیوظا هفتم: گفتار

 ییای، بوی، نوریصوت خاک، هوا، آب،های  یل آلودگی، از قبیطیمح ستیزهای  یکنترل و کاهش آلودگ -2
  یطیمح ستیزهای  یر آلودگیو سا

 ب آنیاز تخر یریشهر و جلوگ یعیطب زیست محیطحفاظت از  -1
م اانج م شهر وی، در محدوده و حرزیست محیطب یو تخر یاز آلودگ یتخلفات ناش یریگیکشف و پ -9

 یشهر زیست محیطان خسارات وارده بر یجهت اخذ ضرر و ز یاقدامات قانون
 شهر یطیمح ستیزهای  ت شاخصیانتشار ساالنه گزارش وضع -4
-یمستمر به شهروندان و مراجع ذ یرسان اطالعهوا و صدا و های  ندهیزان آالیمستمر م یریگ اندازه -0

 هوا یآلودگ یدر مواقع اضطرار ژهیوبهصالح 

 یاقتصاد-یمال یدر حوزه فیهشتم: وظا گفتار

-سامان و یزیر برنامهشهر و  یاسالم یآن به شورا یو ارائه یاقتصاد شهر یتوسعه ین برنامهیتدو -2

 شورا بیتصو از پس آن کردن ییاجرا جهت امکانات یده
با  یمربوط به آن در سطح شهر و همکار یروندها یو بررس وکار کسبط یشاخص محسنجش  -1

 جهت بهبود شاخص مذکور ربط ذی ینهادها
 نانیق کارآفریو تشو یاقتصاد یها تیت از فعالیرفع موانع توسعه و حما -9
الزم و نظارت بر  یو خدمات وابسته و صدور مجوزها یگرصنعت گردش یت از توسعهیحما -4

 ها آن های تیفعال
 با مشارکت و یداخل یگذار هیسرما از تیحما و یخارج ی هیسرما تیحما و جذب یبرا یزیر برنامه -0

 ها آن
 داریپا ین منابع مالیتالش در جهت تأم -0
 نهیها جهت کاهش هز ارزش در پروژه یمهندس ین اجراینه و همچنیت درآمد و هزیریمد یاجرا -7

 ها دستگاهر یاز سا یف انتزاعینهم: وظا گفتار

 یو شهرهاها  ن قانون، در مرکز استانیاالجرا شدن ا خ الزمیل از تاریمشروح ذ یها تیت فعالیریمد -76 ماده
-ه، بیزاتیو تجه ی، مالیمربوطه منتزع و توأم با منابع انسان ییاجرا یها ت از دستگاهیست هزار نفر جمعیدو یباال

 د.شومی ها واگذار یشهردار یعهده

از  9/1/2974مصوّب  ،هوا یاز آلودگ یریجلوگ یوزارت کشور در قانون نحوههای  تیو مسئولارات یاخت -2
 ها یشهردارق سازمان نظام یطر

 «ک»و  «ب» یشهر، موضوع بندها یاستفاده از اماکن ورزش یز و نگهداری، ساخت، تجهیطراح -1
 17/7/2979مصوّب  یزشور یها ساختمان تأسیسات یز و نگهداریشرکت تجه ینامه اساس 0 یماده
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 یها برنامه یاجرا یکه برا یجز اماکن ورزشه، برانیوز ئتیه 3/29/2901آن مصوّب  یهیو اصالح
 ردیگ یمورد استفاده قرار م یالملل نیو ب یمل یورزش

 یستیل سازمان بهزیراجع به تشک یقانون یحهیکشور، موضوع ال یستیسازمان بهز ییف اجرایوظا -9
« ک»، «ی»، «ز» یآن و بندها یو اصالحات بعد یانقالب اسالم یشورا 14/9/2903کشور مصوّب 

 12/1/2909مصوّب  یاجتماع نیتأم( قانون ساختار نظام جامع رفاه و 4) یماده« ل»و 
 یخیو تار یارزشمند فرهنگ یها ه و مجموعهیاز آثار، ابن یبردار ت و بهرهیریاء، مدیر، احیحفاظت، تعم -4

جز  به 2/1/2907مصوّب  یراث فرهنگیسازمان م نامه اساس( قانون 9) یماده« 29»شهر موضوع بند 
م آثار یو حر ضوابط ین و ارائهین تدویشوند و همچن یمحسوب م یکه جزء آثار مل هیآن دسته آثار و ابن

 بیشهر جهت تصو یاسالم یر الزامات الزم به شورایو سا یخیتار
ل یشهر از قب یو جهانگرد یگرد رانیا تأسیساتت یریو مد یبردار بهره، یس، نگهداریتأس -0

و  یگرد رانیاصنعت  ی( قانون توسعه29) یها، موضوع ماده ها و اردوگاه خانه، مهمانسراها مهمان
 7/7/2979مصوّب  یجهانگرد

 یدورهان یپا یلیمدارس شهر تا مقطع تحص یز و نگهداری، توسعه، تجهیت، احداث، نوسازیریمد -0
ز مدارس کشور یو توسعه و تجه یس سازمان نوسازی( قانون تأس1) یماده« د»متوسطه، موضوع بند 

( قانون اهداف و 29) یماده« 11»ت مدارس مزبور موضوع بند یرین مدیو همچن 10/1/2904مصوّب 
 10/22/2900وزارت آموزش و پرورش مصوّب  فیوظا

( موضوع بند یا و حرفه یو فن ی، آموزشی)اعم از علم یلتردویغ یها س آموزشگاهیصدور مجوز تأس -7
« 0»و اجزاء  10/22/2900ف وزارت آموزش و پرورش مصوّب ی( قانون اهداف و وظا29) یماده« 24»
 یقات و فناوریالت وزارت علوم، تحقیف و تشکی( قانون اهداف و وظا1) یماده« ب»بند « 22»و 

 20/0/2909 مصوّب
 یقانون حفاظت و بهساز (9) یماده «الف»مذکور در بند  یمناطق چهارگانهت یریحفاظت و مد -0

 م شهریعت در محدوده و حریطب یها پارکو  10/9/2909، مصوّب زیست محیط
و  یف شهرداریمرتبط با وظا یو اجتماع ی، فرهنگیعلم یها ت از تشکلیس و حمایصدور مجوز تأس -3

وزارت کشور، موضوع  از استم شهر یمحدود به محدوده و حرها  ت آنیفعال یکه حوزه ها آننظارت بر 
 یها تیاقلا ی یاسالم یها انجمنو  یو صنف یاسیس یها ها و انجمن تیت احزاب، جمعیقانون فعال

 97/90/2909 مصوب شده شناخته ینید
( 9)ماده « الف»( و بند 2شهر، موضوع ماده ) یعموم یها ت کتابخانهیریز و مدیجاد، توسعه، تجهیا -29

 یاسالم یمجلس شورا 27/21/2901کشور مصوّب  یعموم یها س و نحوه اداره کتابخانهیقانون تأس
از وزارت ها  ر و انتزاع آنیز یها برنامه یق اجرایسطح آن، از طر یو ارتقا ین بهداشت عمومیتأم -22

 ،بهداشتف وزارت یالت و وظایقانون تشک 2 یماده 1، موضوع بند یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
 :یبا اصالحات و الحاقات بعد 99/99/2907 مصوب یپزشک آموزش و درمان

 ییایمیبر سموم و مواد ش یط و کنترل و نظارت بهداشتیبهداشت مح -22-2
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 بهداشت مدارس -22-1
 یشیو آرا یدنی، آشامیبر مواد خوراک ینظارت بهداشت -22-9
 ییسرپاهای  م خانواده و درمانگاهیاد، تنظیمراکز ترک اعت یر کردن و ادارهیدا -22-4

ثبت اسناد و امالک و ثبت  یتیحاکمریغ ییاز امور اجرا یشدن قانون انجام بخش االجرا الزم خیاز تار -74ماده 
 نییتع 72 یموضوع ماده ونیسیتوسط کم كیهر  قیمصاد شود می واگذار یمردم، به شهردار یاحوال چهارگانه

 و ابالغ خواهد شد

 شرب آب تیفیک کنترل ینهیزم در یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت یقانون اراتیاخت –73 ماده
 به مذکور وزارت یهیعال نظارت اعمال و حفظ با شهر میحر و محدوده در آن یآلودگ از یریجلوگ و شهروندان

مزبور و سازمان نظام  ارتوز توسط که بود خواهد یا نامه نییآ موجب به اقدام ینحوه. شود می محول یشهردار
 رسد می رانیوز ئتیهب یه و به تصویتهها  یشهردار

در  تیهزار نفر جمع ستیدو یباال یدر شهرها فاضالب یآور جمعآب، برق، گاز و  عیتوز تیرمدی –79 ماده
ضوابط مقرر وزارت  گریاستانداردها و د وها  استیارچوب سهتا در چ شود یواگذار م یشهر به شهردار یمحدوده

 تیبا مشارکت و عضو مربوط های شرکت یمجامع و اداره لی. تشکندیاقدام نما رانیگاز ا یو شرکت مل روین
 خواهد بود.  یشهردار

 ربط ذیهای  دستگاه یمربوطه بر عهده نیشهر همچنان طبق قوان یو انتقال آب، برق و گاز تا محدوده نیتأم
ربط بر اساس قیمت تعیین شده  های ذی ی شهر از دستگاه ها در محدوده و شهرداری موظف به خرید آن است

 باشد. توسط دولت می

و انتقال و  یآور جمعو  یع آب شهرین و توزیمربوط به تأم تأسیسات از یبردار بهره و توسعه جاد،یا –61 ماده
 یم شهر، بر عهدهیت منابع آب در محدوده و حریریمذکور و مد تأسیساتفاضالب و حفاظت از  یهیتصف

شرکت آب و فاضالب »تحت عنوان  ین ماده، شرکتیف مقرّر در ایف و تکالیانجام وظا ی. برااستی شهردار
 شود.  می لیهمان استان تشک یها یشهردارت یمراکز استان با مشارکت و عضو یدر شهرها« یشهر

 مذکور شرکت ینامه اساس. است یمال استقالل و یحقوق تیشخص یدارا یشهر فاضالب و آب شرکت–67 ماده
رسد و مشتمل بر  یمها  استان شورای عالی بیتصو به که ها یشهردار نظام سازمان یشنهادیپ یالگو مطابق

 .درس یشهر م یاسالم یب شورای، به تصواستف شرکت یارات و وظایاهداف، ارکان، اخت

 دولت سهام منحل، سابق یها شرکت کشور، یدر شهرها یشهر فاضالب و آبهای  شرکت لیتشک با –62 ماده
( به 22/29/2903آب و فاضالب مصوّب های  شرکت لیتشک قانون موضوع) استان فاضالب و آبهای  شرکت در

 شود. می س واگذاریتازه تأسهای  شرکت
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آب و های  ملك شرکتیهر نوع ماه، تعهدات، حقوق و ی، ابنی، اراضآالت نیماش، تأسیسات هیبر پرسنل، کل عالوه
 یهاییمربوطه، منتقل و جزء دارا یآب و فاضالب شهرهای  مورد بحث به شرکت یفاضالب استان در شهرها

 شود. می س منظوریتازه تأسهای  شرکت

 یعموم مجمع بیتصو با لزوم صورت در توانند می استان مراکز یشهر فاضالب و آبهای  شرکت –68 ماده
 یدارا که شهرها گرید ای و استان آن تیجمع پر یشهرها در یندگینما ای و شعب جادیا ای لیتشک به نسبت

 ند. یت باشند، اقدام نمایالفع و جادیا یبرا الزم امکانات و طیشرا

ات در چند منطقه یتواند بنا بر مقتض یم یب مجمع عمومیتهران، با تصو یشرکت آب و فاضالب شهر - 67ماده 
 د.یاقدام نما یندگینما ایشعبه  جادیو ال شرکت ینسبت به تشک از تهران،

های  جاد نشده باشد، شرکتیرها اشه ریسا و استان مراکز در یشهر فاضالب و آب شرکت که یزمان تا –67 ماده
 خدمات ادامه خواهند داد. یف خود و ارائهیکماکان، به انجام وظا ها، آب و فاضالب استان

 یبخش یواگذار ینهیزم جیتدربه ،یاساس قانون چهارم و چهل اصل یاجرا در است موظف یشهردار –66 ماده
فراهم  یخصوص یو حقوق یقیبه اشخاص حق را جادشدهیا یشهر فاضالب و آبهای  شرکت در خود سهام از

 ابد.یل یدرصد تقل 43به ها  ن شرکتیدر ا یزان سهام شهرداریکه م ینحود، بهینما

 نظر در با شهر، فاضالب دفع و یآور جمعهای  نهیهز و مشروب آب نرخ انشعاب، اشتراکهای  نهیهز –64 ماده
آب و فاضالب های  که قبالً توسط شرکت یباتیوال و ترتر اساس بر استهالک، و یبردار بهرههای  نهیهز گرفتن

از  ،شهر یاسالم یب شورایتصو ازه و پس یس تهیشرکت تازه تأس ید، توسط مجمع عمومشمی شهرها عمل
 ینهیدر زم یدولت و مصوّبات قانون یعمومهای  استیبا س دیباها  نرخ نیا .وصول خواهد شد کنندگان مصرف

 هماهنگ باشد.ها  خدمات و تعرفه ین بهاییتع

 هر پرداخت ازها  آن به وابسته یها سازمان و ها شرکت و مؤسسات و یشهر فاضالب و آبهای  شرکت –63 ماده
 یتیو هر نوع معاف یدادرسهای  نهیهز و تمبر و الثّبتحق ،یبازرگان سود و یگمرک عوارض و حقوق و اتیمال نوع

 ل معافیخ تشکیسال از تار 20مدت  یبرا ،اند بوده مند بهرهآب و فاضالب استان از آن های  کنون شرکتکه تا
 ند.هست

 در واقع انشعاب، فاقد امالک مالکان یهیکل است، فاضالب انشعاب داشتن مستلزم آب، انشعاب داشتن –69 ماده
 ملك فاضالب انشعاب یتقاضا اند موظف م،یحر در واقع یروستاها و یصنعت یها شهرک و شهر میحر و محدوده

آن را  ینهیم و هزیشرکت تسل نیا به د،ینما می اعالم و نییتع شهر فاضالب و آب شرکت که یمهلت یط را خود
نگونه یو نسبت به قطع آب ا یخدمات مربوط خوددار ی، شرکت مذکور از ارائهصورت نیار یدر غ ؛ندیپرداخت نما

 آن ینهیمجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضالب و پرداخت هز یامالک اقدام خواهد نمود. برقرار
 ند.شو یم یملغ مادهن ین خاص مرتبط با موضوع ای. قواناست
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 باها  یشهردار نظام سازمان توسط شهر، میحر و محدوده در فاضالب و آب تیریمد ییاجرا ینامه نییآ –41 ماده
 د.یخواهد رسها  استان شورای عالیب یه و به تصویته رویوزارت ن همکاری

و رفع موانع  یریگیمنظور پبه یا ژهیو ونیسیدولت موظف است کم ،شدن قانون االجرا الزم خیاز تار –47 ماده
به ها  آن یمربوطه و واگذار ییاجراهای  قانون از دستگاه نیمذکور در ا فیتحقق احکام مربوط به انتزاع وظا

هزار نفر  ستیدو ریز یشهرهاهای  یاحکام مذکور به شهردار یتسر یفهیوظ نیدهد. همچن لیتشک یشهردار
 عهده دولت است.هاستانداران، ب شنهادیبه پ تیجمع

ت یرا رعا یف انتزاعیوظا درخصوص  یابالغ ی، ضوابط و استانداردهاها استیسموظف است  یشهردار -42ماده 
شرفت کار را هر شش یگزارش پ دیباشد و با یگو مشهر پاسخ یاسالم یز در مقابل شوراین جهت نید و از اینما

 یهان به مجازاتاا متخلفیشده و متخلف  بمحسور و تعلل، تخلف یاستنکاف، تأخ ؛دینما ارائهبه شورا  بار كیماه 
آن محکوم  یو اصالحات بعد 7/3/2971مصوب  یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس 3 ی)ج( تا )ط( ماده یبندها

 شوند.  یم

نسبت به  اند موظف، ربط ذین دولت و مسئوال ،یانتزاع فیوظا ین قانون و واگذاریمفاد ا یدر اجرا -48 ماده
مورد نظر در هر  ی، از واحدهایو منابع انسان ها ییداراو  یاموال، منابع مال یمربوطه و واگذار یها اختصاص بودجه

 یرقانونیغك از شهرها، تصرف یحکم، در هر  نیا یند. عدم اجرایمربوطه اقدام نما یاز شهرها، به شهردار كی
 باشند. یمرتبط م نیدر قوان شده نییتع های مشمول مجازات نامتخلف شده و یتلق یدر اموال عموم

 ی، مؤسسات عمومییاجرا یها دستگاه یاز سو یف واگذاریها و وظا تیمسئول یشهردار در قبال اجرا -47 ماده
مقامات  شهر و یاسالم یبه شوراها  آن یاز سو یابالغ ی، ضوابط و استانداردهاها استیو س یو خصوص یدولت
 باشد  یم گو خپاس ربط ذی

 یشهردار سیپنجم: پل مبحث

و  نتعیی روین آن توسط که باشند یم رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین مأموران ،یشهردار سیپل –47 ماده
 رند:یگ یقرار م یار شهرداریل در اختیف ذیانجام وظا یبرا

 ی، ابالغ اوراق، اجرایساختمانن قانون، از جمله تخلفات یو تخلفات مصرَّح در ا جرائمب یکشف و تعق -2
صالح مرتبط با یذ یها ونیسیو کمر مراجع یو سا یدر امور شهردار ییمات مراجع قضایاحکام و تصم

 یشهردار یقانونهای  تیمسئول
 تأسیساتها و اماکن و  تیبر آن دسته از فعال یاتیو نظارت عمل ین بازرسیف اموال و همچنیپلمپ، توق -1

 ن قانونیو ضوابط مقرّر در ا مقرراتت یمستلزم رعاها  م شهر که انجام آنیواقع در محدوده و حر
 یمرتبط امور صنف یها بخشل احداث بنا، سد معبر و یباشد از قب می

 یل و ادوات منصوبه در معابر شهریوسا یآور رفع سد معبر و جمع -9
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 که باعث سد معبر شده ییف و انتقال خودروهایتوق -4
ها  استان شورای عالیمکلف به انجام آن است و توسط  ین قانون شهرداریموجب اکه به یفیر وظایسا -0

 ن خواهد شد.ییتع

 فیوظا انجام از نظر تیمأمور مدت در و دهش محسوب هیئقضا یقوه نیضابط از الذکر فوق مأموران –46 ماده
 طبق هستند یشهردار خدمت در که مادام یشهردار سیپل یایمزا و حقوق. دارند قرار یشهردار نظر تحت یقانون

الزم و مورد  یهیو توج یآموزشهای  مکلف است دوره یشهردار پرداخت خواهد شد. یل شهردارعم مورد ضوابط
 د. یمذکور برگزار نما مأموران یاز را براین

 یاختالفات مال رفعمبحث ششم: 

موضوع طرح اصالح  ونیسیکم یدگیمرجع رس انیمؤدو  ین شهرداریماب یف مالی اختالف رفع مورد در – 44 ماده
مجمع  22/9/2931 خیمصوبه تار ،یبا اصالحات و الحاقات بعد 2994مصوب  یقانون شهردار 77 یماده
 مصلحت نظام، مالک عمل خواهد بود.  صیتشخ

 یقانون یندهینما ای نفعیذ ای یهرگاه شهردار ،قانون نیا 77 یماده ونیسکمی از صادره یآرا مورد در –43 ماده
اعتراض  نیبه ا یدگیمرجع رس دیاعتراض نما یروز نسبت به آن رأ ستیظرف ب ،یابالغ رأ خیاز تار یو

از  حاًیترج و یقبل ونیسیتر از قضات کممجرب از قضاتآن  یخواهد بود که قاض 77 یماده دنظریتجد ونیسیکم
 ونیسیکم نیا یاند، رأ شرکت نداشته یقبل یباشند که در صدور رأ  یآن افراد یاعضا گریو د دنظریتجدمحاکم 

 است.  یقطع

ن یا یاعضا الزحمه حقو  یگر موارد ازجمله صدور رأیو دها  ونیسیند کار کمیل، فرآیتشک یچگونگ -49 ماده
شنهاد سازمان نظام ین قانون به پیشدن ا االجرا الزمخ یاست که ظرف سه ماه از تار یا نامه نییآبرابر ها  ونیسیکم

 رسد.  می ها استان شورای عالیب یبه تصوها  یشهردار

 ها ی: سازمان نظام شهردارهفتم مبحث

ت یبه فعال یبخشه و انتظامی، وحدت رویبانین قانون، پشتیشبرد و تحقق اهداف ایمنظور پبه -31 ماده
و  یدولت یعموم ی، مؤسسات و نهادهایی، قضاییاجرا یها دستگاهبا دولت،  ین هماهنگیها و همچن یشهردار

با  یسازمان عنوان بهشود،  می دهیمنا« سازمان»ن مبحث از قانون یکه در اها  ی، سازمان نظام شهرداریردولتیغ
 .شود می لیر تشکیشرح ز، بهیرانتفاعیمستقل و غ یت حقوقیشخص

 ر است:یارات سازمان به شرح زیف و اختیوظا -37 ماده

آن به مراجع  یو ارائهها  یاز عموم شهرداریمشترک مورد ن مقرراتن و یس قوانینو شین پیه و تدویته -2
 بیان تصویدر جر قرار گرفتنجهت  ربط ذی یقانون



49  یش نویس قانون جامع مدیریت شهریپ  

ه در یجاد وحدت رویو ا یق ارجاع به مراجع قانونیاز طرها  یمورد عمل شهردار مقرراترت یرفع مغا -1
 ها آنعملکرد 

ص، یوجب قانون، دولت مکلف به تخصکه به م یع اعتبارات متمرکز، وجوه و امکاناتیافت و توزیدر -9
 شورای عالیب یکه به تصو ییها ، بر اساس شاخصاست ها یآن به شهردار یا واگذاریپرداخت و 

 رسانده استها  استان
 یت شهریریمرتبط با مد یردولتیبخش غ یاز مؤسسات پژوهش مند نظامت هدفمند و یحما -4
از یموردن ین اطالعات و خدمات علمیمنظور تأمهوشمند به یاطالعات یها گاهیپا یجاد و توسعهیا -0

ل بانك یو تشک یت شهریرین برجسته در مدامحقق یز معرفیو ن یو پژوهش ین و مراکز مطالعاتامحقق
 ها یشهردار یهیبه کل یرسان اطالعو  یت شهریریمدهای  اطالعات پژوهش

 و موضوعات مشترک ها در امور یاز شهرداریمورد ن یکاربرد یها پژوهشانجام مطالعات و  -0
، یو تخصص یفن یها آموزش ینهیخدمات در زم یو ارائهها  ینظام جامع آموزش شهردار نیتدو -7

ش یمنظور افزا ر آن بهیو نظاها  یشهردار ین در ادارهینو یها وهیجاد شیانجام کار و ا یها روشبهبود 
 ها یشهردار یور خدمات و بهره ها، تیت فعالیفیک

 ی، بر مبناها یشهردارالت یت و تشکیریمد ینامه نییآو  یلیساختار کالن و تفص ارچوبهچ یارائه -0
 ن قانونیا یاصول، اهداف و راهبردها

و  یشهردار یآمد کردن آن برا شرفته و روزیپ یو حسابرس یحسابدار یانتخاب و استانداردساز -3
 تابعه و وابسته یها شرکتو ها  سازمان

 ها یشهردار یابع مالمن یدارسازیپا ین راهبردهایتدو -29
ف و یآن، متناسب با وظا ییاجرا یها نامه نییآو ها  یشهردار یت منابع انسانیرین نظام مدیتدو -22

ت عملکرد، ارتقا و انتصاب و یریجذب و استخدام، آموزش و توسعه، مدهای  در حوزه یارات شهرداریاخت
 و جبران خدمت سالمت ،یرفاه امور ،یاجتماع نیتأم یمهیان خدمت، بیپا

منظور انجام امور کشور بههای  یشهردار یهیاتصال کل یبرا یارتباط یکیالکترون یل شبکهیتشک -21
  یتیریو مد یادار

 یمعابر شهر یده آدرس یضوابط و استانداردها نیتدو -29
 قانون نینظام روزآمد کردن ا یهیته -24
کرد یها با رو ها و نظام برنامه یهیتهن ازجمله یر قوانین قانون و سایف مقرر در ایتکال ریانجام سا -20

و کاربست  یو پژوهش یعلم یبر دستاوردها یك و مبتنی، دولت الکترونیمدار ، پژوهشیمحور دانش
 نینو یها یفناور

 یمعامالت-یو مال یاستخدام -یادار مقرراتدر تهران خواهد بود. ساختار،  یدفتر مرکز یسازمان، دارا -32 ماده
 ید. بازرسیخواهد رسها  استان شورای عالیب یبه تصو ید مجمع عمومییعامل و تأ هیئتشنهاد یسازمان، به پ
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 کل کشور انجام خواهد شد. یسازمان، ساالنه توسط سازمان حسابرس
 

 س کل یعامل، رئ هیئت، یاز: مجمع عموم اند عبارتارکان سازمان  -38 ماده

 سازمان یمجمع عموم - الف

 ند:شو ین مییتع چهار سالمدت  یکه برا است لیذ یکب از اعضاسازمان، مر یعموم مجمع

ون یلیك می یباال یها استانو  نفر كیهر استان  یشهرداران منتخب مجمع شهرداران استان، به ازا -2
مردم(. مجمع شهرداران استان متشکل از  میشهردار منتخب مستق با احتسابنفر )ت دو ینفر جمع

را  نشهرداران استا ندگانینما اینده یانتخاب نما یفهیوظ صرفاًآن استان است که  یشهرداران شهرها
ل مجمع، یتشک ینحوه ییاجراعهده دارد. دستورالعمل سازمان به یت در مجمع عمومیجهت عضو
ر موارد مرتبط با ید و سایجد یندهیر و انتخاب نماییمنتخب، تغ یندهیبه تخلفات نما یدگیانتخاب، رس

 د.شو یابالغ مها  یه و به شهرداریظرف شش ماه تهها  استان شورای عالین بند توسط یا
 شوند. می توسط مردم انتخاب ماًیمستقکه  یشهرداران -1
 ی، به انتخاب و معرفیت شهریریکار در مد یسال سابقه 29ران وزارت کشور، با حداقل یدو نفر از مد -9

 ریوز
، به انتخاب یو معمار یدر شهرساز سال سابقه 29، با حداقل یران وزارت راه و شهرسازیدو نفر از مد -4

 ریوز یو معرف
 س سازمانیرئ یکشور به انتخاب و معرف یزیر ت و برنامهیریران سازمان مدیاز مد یکی -0
 ریوز یبه انتخاب و معرف ییداراو  یران وزارت امور اقتصادیاز مد یکی -0
 ریوز یبه انتخاب و معرف یپزشکران وزارت بهداشت، درمان و آموزش یاز مد یکی -7
 ریوز یران وزارت آموزش و پرورش به انتخاب و معرفیاز مد یکی -0
 ریوز یبه انتخاب و معرف یران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاز مد یکی -3

 :است ریز شرح به یعموم مجمع فیوظا -7 – الف

 مرتبطهای  شنهادیب پیو تصو یسازمان و بررس یاصلهای  یب خط مشیتصو -2
 عامل هیئت یانتخاب اعضا -1
 سازمان  یساالنه یها و بودجه ب برنامهیو تصو یبررس -9
 یاصالح یشنهادهایپ یعامل و بررس هیئت یساالنه یها استماع گزارش -4
 س کل سازمانیشنهاد رئیانتخاب و پ -0
ه و یکه سازمان ملزم به ته یمقرراتن و یس قوانینو شیب پید و تصوییه و تأیند تهین مرجع و فراییتع -0

 باشد. یم ربط ذیب به مراجع یتصو یآن برا یارائه
 ه شده است.یمجمع ته یسهیرئ ئتیهمجمع که توسط  یداخل ینامه نییآب یتصو -7
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برداشت  ها، افتتاح حساب به نام سازمان نزد بانك یمنظور صدور اجازهمجاز به یا امضاهای ن امضاییتع -0
 تعهدآورقراردادها، اسناد و اوراق  یامضا، یبانک یها حساباز 

 :العاده فوق و یعاد مجمع -2 – الف

 ید و مجمع عمومشو می لیمجمع تشک یسهیرئ ئتیه ایو س کل یدو بار به دعوت رئ یسال یعاد یعموم مجمع
ك سوم یالعاده در صورت درخواست  ل است. مجمع فوقیبر حسب ضرورت در هر زمان قابل تشک العاده فوق
عامل  هیئت یاب اعضیتصو و یدرخواست بازرس در مواقع اضطرار ،س کلیا به دعوت رئیمجمع  یاعضا
 شود. می لیتشک

 عامل هیئت – ب

س یعامل سازمان متشکل از رئ هیئت، یات و مصوّبات مجمع عمومیف سازمان و تحقق منویجهت انجام وظا در
عامل به  هیئت یشوند. اعضا می عامل انتخاب هیئت ین اعضایس کل از بین رئامعاون  عضو است، 0تا  4کل و 

 .شوند یسال انتخاب م 4مدت  یب مجمع برایو تصو یمجمع عموم یسهیرئ ئتیهشنهاد یپ

 عامل: هیئتف یوظا -7-ب

و صورت  رمنقولیغمنقول و  یها ییسازمان، متضمن دارا ید بودجه و گزارش مالییو تأ یبررس -2
س کل و ارائه جهت یرئ یشنهادیپ ینهیم ترازنامه و حساب درآمد و هزیز تنظیو نها  یو بدهها  مطالبه

 سازمان یب مجمع عمومیتصو
 ازیو صلح و سازش به هنگام ن یدعو یاقامه -1
ب در مجمع یو کوتاه مدت سازمان و ارائه جهت تصو مدت انیم، بلندمدت یها د برنامهییو تأ یبررس -9

 یعموم
 یتخصص یها ونیسیاداره و تعداد کم یعامل مشتمل بر نحوه هیئت یداخل ینامه نییب آیه و تصویته -4

 سازمان
 یآن برا یه و ارائهیدار ته ن قانون سازمان عهدهیا موجببهکه  یمقررات یهیس کلینو شیپ دییتأ -0

 .است ربط ذیب در مراجع یتصو
در مراجع  یریگیو پ یدگیابل رسها که توسط سازمان ق یشهردار یامور صنف آن دستهن ییو تع یبررس -0

 باشد. یصالح میذ
 ده است.شمحول ها  یموجب قانون به سازمان نظام شهردارکه به یفیر وظایسا -7

 :کل سیرئ – ج

ر یل به غیمراجع با حق توک یهیسازمان در کل یقانون یندهیو نما ییاجران مقام یکل سازمان، باالتر سیرئ
ا مرتبط با آن، توسط ی یت شهریریسال سابقه در مد 29حداقل  ین افراد دارایسال از ب 4مدت  یباشد که برا یم

ت یس کل، مسئولیشود. رئ یم صوبمن جمهور سیرئر کشور، توسط ید وزییانتخاب و پس از تأ یمجمع عموم
 عهده دارد.را به یمصوّبات مجمع عموم یتحقق اهداف سازمان و اجرا
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 یها کمك ،ها یشهردار یساالنه ینقد یك در هزار بودجهیسازمان از محل پرداخت  یها نهیهز -37 ماده
ات و یها و فروش نشر یبه شهردار شده ارائه یو آموزش ی، بها خدمات پژوهشیو حقوق یقیاشخاص حق ییاهدا

وصول، مواعد و مقاطع  یگاز از جمله چگونیشود، دستورالعمل مورد ن ین میتأم یجزوات و مطالب کمك آموزش
 سازمان یب مجمع عمومیعامل به تصو هیئتد ییس کل و تأیشنهاد رئیها، به پ یز وجوه توسط شهرداریوار
 رسد. می

ا ی یت مجمع عمومیرضاکن در صورت عدمیل ؛سازمان، بالمانع است یانتخاب مجدد مقامات انتخاب -37 ماده
 اقدام کند. یو یدو سوم اعضاء نسبت به برکنار یتواند با رأ یی مس کل، مجمع عمومیر کشور از عملکرد رئیوز

 د.شو می قانون منحل نیشدن ا االجرا الزم خیاز تاربعد ها  یشهردار یاریسازمان هم -36 ماده

  محاسبات شهر وانی: دهشتم مبحث

 های ها و سازمان شرکت، مؤسساتو ها  یشهردار یو معامالت یمنظور کنترل و نظارت مستمر مالبه -34 ماده
 نیکه در ا «محاسبات شهر وانید» االجرا الزم مقرراتو  نیقوان گریشهر و د یاسالم یوابسته با مصوّبات شورا

در تهران و شعب ها  استان شورای عالینظر  ریز یو مال یشود، با داشتن استقالل ادار می دهینام «وانید»قانون 
 شورای عالیساالنه توسط  ،وانید ید. اعتبار ساالنهشومی لیتشک ریز اراتیو اخت فیمراکز استان با وظا ،یاستان

به شماره حساب  بار كید و در چهار نوبت هر سه ماه شو می نییتعها  یشهردار ینقد یبودجه از محل ها استان
 .شود یم زیشهر در تهران وار محاسبات وانیتوسط د یاعالم

ز یو نها  و پرداختها  افتیر درینه و سایدرآمد و هز یها حساب یهیکل یدگیا رسی یحسابرس -2
 یدر بودجه شده نییتع یو راهبردهاها  استیبا س اتیاز نظر مطابقت عمل یشهردار یمال یها صورت
 ساالنه

 یبه شورا وانیهمراه نظرات دگزارش آن، به میسال قبل و تقد یبودجه غیتفر لیو تحل یبررس -1
 شهر یاسالم

 مصوّب یبا بودجه قیعدم تطب ای قیمصرف اعتبارات از نظر تطب زانیو کنترل محل و م یبررس -9
  ها نهیهزموقع درآمدها و و پرداخت به افتیدر مورد در اظهارنظرو  قیتحق -4
 مرتبط مقرراتو  نیقوان تیاز نظر رعا یو معامالت یمال اتیو کنترل عمل یبررس -0
  یشهردار یهاییحساب اموال و دارا یبه موجود یدگیرس -0
شهر و اقدام  یاسالم یگزارش به شورا یوجوه و اموال و ارائه یکسر یساز شفافتخلفات و  یبررس -7

 یشهر تیریمد یشده عییتضالزم در جهت احقاق حقوق  یقانون
 د.شو می شهر ارجاع یاسالم یکه از طرف شورا یو اعالم نظر در موضوعات مورد یبررس -0
 یشهر تیریمد یر مالامو یهیق و تفحص در کلیتحق -3
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و هرگونه اسناد  یمال های و صورتها  ، حساباند مکلفوابسته  های ها و سازمان و شرکت یشهردار -33 ماده
 یو حسابرس یبررس جینتا ارسال دارند. وانیمحاسبات شهر خواستار شده، به آن د وانیکه د ینحورا به یمال
بعد از  یعلن یجلسه نیشهر مربوط ارسال و در اول یاسالم یجامع و روشن به شورا یگزارش یط دیبا وانید

 روز فاصله داشته باشد، قرائت شود. 20از  شیب دیوصول گزارش که نبا

 التیتشک اول: سازمان و گفتار

 یو دادسرا یمستشار های هیئتکل و  سیمشتمل بر رئ وانید یو ادار یتخصص التیساختار و تشک -39 ماده
شامل  وانید نامه اساس زیو ن رخانهیدب ،ها استان شورای عالیدر مرکز و چهار منطقه از کشور به انتخاب  وانید

با  وانیتعامل د یو نحوهها  تیفعال ندیفرآاحکام الزم از جمله  ریو ساها  از آن هر کدام اراتیو اخت فیارکان و وظا
 یسهیرئ ئتیه شنهادیقانون به پ نیشدن ا االجرا الزمپس از  شش ماهظرف  ،یشهر و شهردار یاسالم یشورا

و  یو استخدام یمعامالت ،یمال یها نامه نییآ نی. همچنرسد یم یعال یآن شورا بی، به تصوها استان شورای عالی
 كیظرف مدت ها  ( در مرکز و استانیشعب مستشار التی)تشک وانید یو تخصص یادار التیساختار و تشک زین

 شورای عالیو توسط  هیمحاسبات مرکز، ته وانید سیرئ نیشدن قانون، توسط اول االجرا الزمسال پس از 
 یشورا بیمحاسبات مرکز و تصو وانید شنهادیبا پ زینها  آن یبعد راتییو تغ اصالحات د.شومی بیتصو ها استان

 باشد. می مذکور یعال

 کل و دادستان سیدوم: رئ گفتار

آن  یو رأها  استان شورای عالی یسهیرئ ئتیه شنهادیمحاسبات شهر با پ وانیکل و دادستان د سیرئ -91ماده 
 شنهادیمحاسبات مراکز استان، به انتخاب و پ وانید یو رؤسا ها استان شورای عالی سیشورا انتخاب و توسط رئ

کل و دادستان  سیرئ. عزل شود یسال منصوب م 4مدت  یبرا وان،یکل د سیاستان توسط رئ یاسالم یشورا
 وانید سیو عزل رئ ردیگ یآن شورا صورت م بیو تصو ها استان شورای عالی یسهیرئ ئتیه شنهادیبه پ وانید

 .شود یکل انجام م سیمحاسبات مراکز استان توسط رئ

 وانیسوم: تخلفات قابل ارجاع به شعب د گفتار

 یشهردار یبرا اجرامحاسبات کشور در مقام  وانیقانون د 19 یماده ل،یبا اعمال اصالحات ذ -97 ماده
 .استاالجرا  الزم

   «یبودجه شهردار» عبارت به «یعموم بودجه»عبارت  «ج»بند در  -2
وجوه و اموال » عبارتبه «المال تیب»و عبارت  «یشهردار»به  «دولت»ی کلمه «د»بند در  -1

  «یشهردار
وجوه و اموال »عبارت به «المال تیب» و عبارت «یشهردار» یبه کلمه« یدولت» یکلمه «ه»در بند  -9

  «یشهردار
 وانید»عبارت به «محاسبات کشور وانید»عبارت  9و  1های  تبصره زیو ن «ی»و  «ز» یدر بندها -4

 .ابدی رییتغ «محاسبات شهر



  40یشهر تیریو ساختار مد فیوظا ف،یاصول، اهداف، تعار

در وان محاسبات شهر را یدادستان د یاسناد و مدارک مورد تقاضا اند مکلف وانید یشعب مستشار -92 ماده
 یبررس لیبه شعب، منعکس و به شرح ذ وانیتخلف از طرف دادستان دهای  ه قرار دهند. پروندهیار مشارالیاخت
 د.شو می

ها و  و شرکت یمتوجه شهردار یاز عمد و قصور نباشد و فقط ضرر یکه تخلف ناش یدر موارد -الف
 باشد. می یبه جبران کاف ید، رأشووابسته  های سازمان

 هیقضائ یبه قوه وانیتوسط دادستان د مسئله ،کشف شود یوقوع جرمها  یدر بررس که صورتیدر -ب 
 .ستنی به تخلف وانید یدگیامر مانع رس نیا کنیل گردد، می منعکس

 مقررات ریچهارم: سا گفتار

از آن را  یا ابالغ و نسخه یاجرا یاو برا یندهیا نمایو  وانیوان محاسبات شهر را دادستان دید یآرا - 98 ماده
قانون باشد حکم به  نیا 32ماده  و سه كیهای  در بند وانیحکم د که صورتیدرکند.  می شهردار ارسال یبرا

 .دیبه دادگاه ارجاع نما ییقضا یدگیرس یشورا موظف است مراتب را برا د،شویشهر ارسال م یاسالم یشورا

به حساب  یاقالم ایرخ داده  یاشتباه یات حسابداریثابت شود که در عمل ،رأی صدور از بعد هرگاه – 97 ماده 
نبوده و در حال حاضر  یدسترس ،یبه اسناد موثر ،یدگیدر موقع رس ایا مکرر به حساب آمده است و یامده و ین
 دهیدر دادگاه صالح به اثبات رسها  آن بودنصادر شده که مجعول  یحکم، بر اساس اسناد مجعول ایاست و  سریم

و شعبه در صورت قبول تقاضا که  دینما یدادرس یاعاده یتقاضا کننده یدگیرس یتواند از شعبه می است، محکوم
صورت نظر  نیا ریو در غ باشد یم یمقتض یو صدور رأ یدگیماه معلوم شود، ملزم به رس كیظرف مدت  دیبا

موجب  ،یدادرس یاعالم کند. قبول اعاده یدادرس یاعاده یمدت مذکور به متقاض ظرفبر رد تقاضا،  یخود را مبن
 .دشو یم هیحکم اول یتوقف اجرا

اعتراض  تواند یم یروز از ابالغ رأ ستیظرف ب ،صادره معترض باشد یٌبه به رأ محکوم که صورتیدر –97 ماده
شعبه  نیا یرأ د،یارجاع نما دنظریتجد یدادستان موظف است آن را به شعبه د،یخود را به دادستان اعالم نما

 است. جرااال و الزم یقطع

صادره، بر  یاز آراء و احکام قطع یناش ،یو حقوق یقیاز اشخاص حق یوصول مطالبات شهردار ینحوه -96 ماده
 خواهد بود. ییاحکام مراجع قضا ییاجرا مقرراتطبق 

 دنظریتجد هیئت از را بها محکومین خواسته و یتواند درخواست تأم یوان محاسبات شهر، مید یدادسرا -94 ماده
بداند، قرار  ین را کافیل درخواست تأمیکه دال یصورت مذکور در  هیئتد. یبنما 30 یماده ریموضوع قسمت اخ

 . استاجر ها، قابل ن خواسته دادگاهیاحکام تأم بهمربوط  ییاجرا مقررات. قرار مذکور، طبق کند یمرا صادر  یمقتض
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ر یسا ف مستشاران ویه در انجام وظایو وحدت رو یجاد هماهنگیدر مورد ا ،یو صدور رأ یدگیجهت رس -93 ماده
مذکور، متشکل از حداقل سه  هیئترا الزم بداند،  یعموم هیئتل یوان محاسبات شهر، تشکیس دیکه رئ یموارد

 باشد. می االجرا الزماعضاء  دوسوم یبا رأ یعموم هیئت ماتیو تصم لیمرکز، تشک وانیچهارم مستشاران د

 ،ها استان شورای عالیس یوان محاسبات شهر، بنا به دستور رئیا دادستان دیس کل یرئ یتخلفات ادار -99 ماده
در  دنظریتجدمرجع   رد.یگ یقرار م یو صدور رأ یدگید مورد رسشویل میمتهم تشک با حضورکه  یعموم هیئتدر 

به  یدگیمرجع رس نییو تع شود یم نییتع هیئاقض یقوه سیرئ دییتأو  ها استان شورای عالی شنهادین مورد به پیا
 ست.ها استان شورای عالیتخلفات مستشاران، با 
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 به تخلفات آن یدگیو رس یات ساختمانیعمل -فصل اول

 یتخلفات ساختمانو  711مبحث اول: ماده 

د قبل از یبا یو حقوق یقیم شهر، اعم از اشخاص حقیو امالک، واقع در محدوده و حر ین اراضیمالک -711 ماده
 یبدون داشتن طرح شهرساز یند و شهرداری، پروانه اخذ نمایاز شهردار یات ساختمانیعمل یهر اقدام برا

 قاًیدق مصوّب را یو ضوابط طرح شهرساز نقشهد یروانه باو در هنگام صدور پ یستمصوّب، مجاز به صدور پروانه ن
 .استقانون، مستوجب مجازات  نیا 299 ین امر، طبق مادهیت کنند. تخلف در ایرعا

و  یبدوهای  ونیسیم شهر کمیدر محدوده و حر یات ساختمانیبه تخلفات عمل یدگیمنظور رسبه -717 ماده
 شوند:  می نییر تعیشرح زسه نفر( به ونیسین قانون )هر کمیدنظر موضوع ایتجد

 یندگان تخصصیاز نما یات ساختمانیبه تخلف و ارتکاب جرم در عمل یدگیرس یبدو یها ونیسیکم -2
وزارت راه و  یاستان ندگانیو نما یو بخشدار یفرماندار ،یوزارت کشور شاغل در استاندار ربط ذی

 یسازمان نظام مهندس ندگانیشود. نما می لیتشک یدادگستر یا بازنشستهیو قضات شاغل  یشهرساز
 در جلسات حضور خواهند داشت. یرأبدون حق  یو شهردار

ندگان وزارت کشور و یمرکب از نما یبدو یها ونیسیکم یبه آرا یدگیرس دنظریتجد یها ونیسیکم -1
ا یو در تهران قضات شاغل  یبدو یها ونیسیکم یر از اعضایغ ییبا اعضا یوزارت راه و شهرساز

 یتر از اعضا قضات مجرب ها، استان ریوان و در سایس دیرئ یکشور با معرف یعال وانید یبازنشسته
 شود. یل میتشک استان یین مقام قضایبا انتخاب باالتر یبدو یها ونیسیکم

و  یون بدویسیا چند کمیك یقانون  نیا 210 تواند بر حسب ضرورت طبق ضوابط مقرر در ماده یهر شهر م در
 وجود داشته باشد. دنظریتجد

ا مخالف مفاد یا بدون پروانه ی تیر نوع فعالییو تغ یات ساختمانیمکلف است از هرگونه عمل یشهردار -712 ماده
 رمجازیغ یساختمان اتیعمل عنوان بهم شهر که یدر محدوده و حر یو بهداشت یا فنی یا اصول شهرسازیپروانه 

محصور واقع شده ریا غین محصور یدر زم اختمانخود، اعم از آنکه س ییاجرا نامأمور یلهیوسبه  ،دشو می محسوب
نسبت به صدور حکم ورود به  یمحض درخواست شهردارد. دادستان موظف است بهینما یریجلوگ رأساًباشد، 

 د.یملك محصور اقدام نما

 یپروانه صدور و ختلفم یها یکاربر باها  ساختمان وساز ساخت در یشهرساز ضوابط تیرعا عدم –718 ماده
مکلف است بنا به  کننده یدگیرس( جرم است و دادگاه یلیو تفص یجامع، هاد) یشهر یتوسعههای  با طرح ریامغ

را  وساز ساختات یعمل توقفنفع در اسرع وقت دستور یا هر شخص ذیو  ییا مقام صالح قضای یت شهرداریشکا
ا رفع آثار تخلف و یبنا  و متهم را به شش ماه تا سه سال حبس و قلع یدگیصادر و خارج از نوبت به موضوع رس

شود، دادگاه  می محسوب ین جرم که از جمله حقوق عمومید. در مورد ایه محکوم نمایاعاده وضع به حالت اول



  43یو معمار یشهرساز

از ه، متخلف یقضائ یقبل از ارجاع موضوع به قوه که صورتیدرکند،  لیتبد ینقد یست حبس را به جزایمجاز ن
، معادل ینقد یون به پرداخت جزایسیص کمیتخلف رفع اثر کرده و وضع را به حالت اول اعاده کند، به تشخ

 شود. یمحکوم م قانون نیا 290 در ماده شده نییتع جرائمحداکثر نصف 

د یی، احصاء و پس از تأها یشهردار، توسط سازمان نظام یت ضوابط شهرسازیعدم رعا ینهیتخلف در زم قیمصاد
 رسد.  می یو معمار یشهرساز یعال یب شورایبه تصوها  استان شورای عالی

 پس ماه  سه مدت ظرف که است یدستورالعمل تابع رمجاز،یغ یساختمان اتیعمل از یریجلوگ ینحوه -717 ماده
ب ی، به تصوها استان یعال ید شوراییو تأها  یسازمان نظام شهردار شنهادیپ به قانون، نیا شدن االجرا الزم از
 د.یه خواهد رسیئقضا یس قوهیرئ

ا اصول یا خالف مندرجات پروانه یا در حال بنا، فاقد پروانه بوده ی بناشدهساختمان  که صورتیدر -717 ماده
ك یو ظرف  یریکار جلوگ یاز ادامه یا در حال ساخت باشد، شهرداری شده ساخته یا بهداشتیو  یا فنی یشهرساز
 د.ینما می منعکس یون بدویسیان امر را به کمیهفته جر

حات مکلف است ینفع را مطالبه و پس از اخذ توضیا ذیحات مالك یمهلت ده روزه، توض یبا اعطا ونیسیکم
ح یتوض یادا ی، برایکه بدون حق رأ یشهردار یندهیل جلسه با حضور نماینسبت به تشک ماه كیظرف مدت 

د. ینما یبه صدور رأ ت، مبادریدادگستر یکارشناس رسم یهیاز با اخذ نظرین کند، اقدام و در صورت یشرکت م
مالك  یبنا به تقاضا ونیسی، کمون انجام ندهدیسیدر جهت ارجاع موضوع به کم یاقدام یشهردار که صورتیدر
و مالك  یو مالك ابالغ خواهد شد، شهردار یون به شهرداریسیکم یکند، رأ  یدگینفع به موضوع رسیا ذی
دنظر یون تجدیسین اعتراض در کمیا ؛نندکاعتراض  آنبه  یخ ابالغ رأیتوانند ظرف مدت ده روز از تار یم

 االجراست. و الزم یون قطعیسین کمیا یشود و رأ یم یدگیرس

د حداقل از یکه نبا یاز بنا باشد، مهلت مناسب یا قسمتیون بر قلع تمام یسیم کمیتصم که صورتیدر -716 ماده
 گردد.  ین مییتع اجرا یتجاوز کند، برا دو ماهك هفته و حداکثر از ی

در مهلت ها  نفع ابالغ کند. هرگاه آنیا ذیك هفته به مالك یم مزبور را حداکثر ظرف مدت ید تصمیبا یشهردار
کل  درصد 29 یاضافهآن را به ینهیرأساً اقدام و هز یند، شهرداریآثار آن ننما یآور قلع بنا و جمع مقرر اقدام به 

 خواهد نمود. افتینفع دریا ذیاز مالك  مه، یجر عنوان به ات،یعمل ینهیمبلغ هز

مربوط  مقرراتضوابط و  یهیکل  که صورتیدرمجاز،  یبدون پروانه با کاربر یدر مورد احداث بنا -714 ماده
 مترمربعهر  یمه از مالك ساختمان به ازای، بر اخذ جریبا صدور رأ تواند یم یون بدویسیکمت شده باشد، یرعا
ب یترتبهها  یر کاربریو سا یمسکون ص،، مشاغل خای، ورزشی، خدماتی، صنعتی، اداریتجار یها یکاربر یبرا

برابر ارزش  21و  21، 21، 24، 20، 20، 20، 19برابر و حداکثر معادل  0و  0، 0، 0، 0، 29، 21، 24حداقل معادل 
 د. یاعالم نما یان ساختمان را به شهرداریبالمانع بودن صدور برگ پا یدگیساختمان، در زمان رس یمعامالت
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ت نشده باشد و امکان اصالح یرعا یو معمار یو شهرساز ی، بهداشتیکه در ساخت بنا اصول فن یصورت در
مکلف به صدور  یون بدویسیاعمال بشود، وجود نداشته باشد، کمن اصول در آن یکه ا ینحو، بهیساختمان احداث

 اقدام خواهد شد. 290ن حالت برابر مفاد ماده یقلع بنا است و در ا یرأ

 انواع با یاراض در واقع یها ساختمان  یپروانه در مندرج یربنایز مساحت بر زائد یبنا اضافه مورد در –713 ماده
 یها ابانیخ در که ملك وقوع تیموقع به با توجه الزم، مقررات و ضوابط یهیکل تیرعا صورت در ها، یکاربر
که  یا مهیتواند نسبت به اخذ جر یم یبدو ونیسیکم باشد، نیادیم و بست بن ای باز بن کوچه ای یفرع ای یاصل

 .دهد یر رأیشرح زباشد، به یو نوع ساختمان از نظر مصالح مصرف یمتناسب با نوع کاربر

ر یو سا ی، مشاغل خاص، مسکونی، ورزشی، خدماتی، صنعتی، اداریتجارهای  یکاربر یمه برایجر زانیم
برابر  0و  0، 0، 0، 0، 3، 21، 21برابر و حداکثر معادل  0و  0، 0، 0، 0، 0، 7، 0ب حداقل معادل یترتبهها  یکاربر

مازاد بر  یبنا که یمواردو در  است یاضاف یبنا مترمربعهر  ی، برایدگیساختمان، در زمان رس یارزش معامالت
به قلع  یون رأیسیصورت گرفته باشد، کم یا بهداشتی یا فنی یمساحت مندرج در پروانه برخالف اصول شهرساز

و  ی، فنیا اصالح و انطباق آن با اصول شهرسازیمازاد بر مساحت مندرج در پروانه و  یجامانده بهآثار  یآور و جمع
باشد،  یم یرأ یظرف مدت دو ماه موظف به اجرا یو ابالغ به مالك، و یت رأیپس از قطع .خواهد داد یبهداشت

 درخصوص عمل خواهد شد و  290آن مطابق ماده  یآور جمعقلع بنا و  درخصوص استنکاف مالك،  در صورت
 ونیسیکمبه  یمقتضم یجهت اتخاذ تصم یموضوع توسط شهردار وساز ساختات یبر اصالح و انطباق عمل یرأ

 شود. می اعاده

 ،یشهرساز اصول ریمغا و بوده پروانه مفاد خالف و بنا اضافه بدون وساز ساخت که یموارد در –719 ماده
کند مطابق  ین مییون تعیسیکه کم یا مهیزان جریك واحد به دو واحد( میل یمانند تبد) نباشد یفن و یبهداشت
 است. تر کوچكواحد  تراژخواهد بود. متراژ مورد محاسبه برابر م 290در ماده  شده نییتع جرائم

گ را نیپارک به مجدد لیتبد تیقابل افتهیرییتغ نگیپارک که صورتیدر نگ،یپارک تخلفات درخصوص  –771 ماده
نگ و یعدم احداث پارککن در مورد ید. لیه صادر نمایبرگشت به حالت اول یون مکلف است رأیسیداشته باشد کم

و نوع استفاده  یت محلیبا توجه به موقع اندتو می ونیسیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیا غی
 یبرابر ارزش معامالت 49کمتر و از  یبرابر ارزش معامالت 19از د یکه نبا یا مهیجربه اخذ  ینگ رأیپارک یاز فضا

نگ با ید )مساحت هر پارکیشتر باشد صادر نماینگ بیپارک ین رفتهیاز ب یهر مترمربع فضا یساختمان برا
 (.است ربعمترم 10احتساب گردش 

 یت برهای، رعایمصوّب و اخطار شهردارهای  ساختمان و طرح یپروانه  بر اساس اند موظفن امالک - 777 ماده
ات یمصوّب، عملهای  ا بدون پروانه در معبر واقع در طرحیپروانه و  برخالف  که صورتیدرند. یرا بنما یاصالح

قلع  یصدور رأ یامر را برا یو پرونده یریجلوگ  اتیعمل یمکلف است از ادامه یانجام شود، شهردار یساختمان
 یابالغ یرأد. مالك موظف است ظرف مهلت مقرّر، یون ارسال نمایسیوضع سابق، به کم یمذکور و اعاده یبنا
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 یاضافهمترتبه را بههای  نهیهز یهی، اقدام و کلیرأ ینسبت به اجرا رأساً، یالّا شهردار را اجرا و یتوسط شهردار
ق صدور یر، از طریتأخ هر سال یازا، بهیون بدویسیکم یرأ یاستنکاف از اجرا یمهیجر عنوان به درصد 19

 د. یافت نمایه از مالك ساختمان دریاجرائ

ا ی یخ ابالغ، توسط شهرداریروز از تار 19، هرگاه ظرف مدت یبدو یها ونیسیصادره از کم یرأ -772 ماده
، شعب یدگیو در صورت اعتراض، مرجع رس االجراست الزمرد، ینفع مورد اعتراض قرار نگیا ذیمالك 

دنظر یو تجد یبدو یاه ونیسیآراء کم یاجرا درخصوص  نفع ذیخواهند بود. مالك و  دنظریتجدهای  ونیسیکم
 د.یرجوع نماها  ا مجتمعا به آنیتواند منفردا  ی میمسئول هستند و شهردار یصورت تضامن به  یدر مقابل شهردار

ق ین مصادیهمچن ر با مفاد پروانه ویا مغایاعم از تخلفات بدون پروانه  یق تخلفات ساختمانیمصاد -778 ماده
االجرا شدن  ماه از الزم 0که منجر به قلع بنا خواهد شد، ظرف مدت  یو موارد یو بهداشت ی، شهرسازیاصول فن
 یو معمار یشهرساز شورای عالیب یبه تصو ،ها یشهردارشنهاد سازمان نظام یکه به پ یا نامه نییآ یقانون، ط
 .خواهد شد نیید تعیخواهد رس

مشابه آن مطلقاً ممنوع  یها ا مجازاتی ینقد ی، به جزاا اعاده به وضع سابقیب یل حکم به تخریتبد -777 ماده
 .است

از تخلف و اخطار جهت عدم  یریبعد از صدور دستور جلوگ نفع ذیا یمالك  که صورتیدر - 777ماده 
 مهیبر پرداخت جر یون مبنیسیکم یرأ ا بعد ازیو  فك پلمپ کرده ایبه تخلف ادامه دهد و  مجدداً ،وساز ساخت

عالوه بر  ید عمل ویت نمایفعال هشروع ب مجدداًه، یبه حالت اول اعاده ایب بنا یا تخری (صورت عدم پرداختدر )
ص یبه تشخ باشد و عالوه بر آن یم یجرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسالم ،تخلف
مه ید جریتکرار تخلف مشمول تشدست و حداکثر پنجاه درصد و در صورت یمعادل حداقل ب یا مهیون به جریکمس

ون نسبت به یسید کمیجد یاز به اخذ رأیبدون ن یشهردار صورت نیاون خواهد بود. در یسیص همان کمیبه تشخ
 .خواهد داد ربط ذیماده فوق به مراجع  یمجدد آن اقدام و گزارش کار را جهت اجرا یاجرا

 یف نظارتیدوم: تکال مبحث

در  یو مأموران شهردار یشهردار ،نترل ساختمان و مهندسان ناظرک و یمهندس نظام سازمان فیتکال – 776 ماده
  :ر استیبرخورد با تخلفات به شرح ز یو چگونگها  ونیسیف کمین وظای، همچنیات ساختمانینظارت بر عمل

د، شو یاحداث مها  ت آنیمسئول که به  یات ساختمانینسبت به عمل اند مکلف یمهندسان ناظر ساختمان -2
طور مه آن، بهیضم یها و محاسبات فن از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

اعالم  یداربه شهر یصورت رسمنظارت کرده، در صورت وقوع تخلف، مراتب را فوراً و به مستمر
اعالم  یگزارش کار خود را به شهردار بار كیماه  9هر  اند موظفند. عالوه بر آن، مهندسان ناظر ینما
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را  یا عدم مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنیمطابقت  دیز، بایان کار نیدارند. در پا
 ند.یو به مرجع مربوط ارسال نما یگواه

اعالم نکند و  یبه شهردار موقع ا تخلف را بهید و ینما یهرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواه -1
ت مجاز، یمه، اعاده به وضعیبر وصول جر یمبن یو صدور رأها  ونیسیبه طرح در کم یمنته موضوع

 یامد. مرجع انتظیمکلف است مراتب را به سازمان منعکس نما یر موارد شود، شهرداریل و سایتعط
-درت از کار و یموضوع، مهندس ناظر را به دو تا شش سال محروم ت ید با توجه به اهمیسازمان، با

ت از طرف مرجع یمحکوم  دوباره مرتکب تخلف شود، به حداکثر مجازات محکوم و مراتب که رتیصو
 دیاز جرا یکیدر  یو ینهیاشتغال مهندس متخلف درج و به هز یسازمان، در پروانه یانتظام

ا ارسال یمکلف است به محض اطالع از تخلف مهندس ناظر و  ید. شهردارشواعالم  راالنتشاریثک
، در یو یامضا یون از ارجاع کار و اخذ گواهیسیکم یون تخلفات تا صدور رأیسیبه کم یو یپرونده

 د.ینما یخوددار ساختمان یمورد صدور پروانه
از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج  اند مکلفز ین یشهردار  ن ناظر، مأموراناعالوه بر مهندس -9

آن، مستمراً کنترل نموده و در صورت وقوع تخلف،  یمهیضم یها و محاسبات فن در پروانه و نقشه
کتباً به مقام  ،ینونتخلف انجام داده و مراتب را جهت اقدامات قا یاز ادامه یریجلوگ یاقدام الزم را برا

 یا در صدور گواهیکنند و  یف مقرّر خوددارین مذکور، از انجام تکلاچنانچه مأمور .دیمافوق گزارش نما
شود و  یم یدگیبه تخلف آنان رس یقانون مقررات ند، طبق یبر خالف واقع، اقدام نماان ساختمان، یپا
موظف  یشهردار ،منجر به قلع بنا شود ،یارمهندس ناظر و مأموران شهرد یعمل ارتکاب که صورتیدر

 یفریک یریگیپ یمحل، برا یی، گزارش تخلف را به مقام قضا1است بالفاصله ضمن اعمال مفاد بند 
آنان در برابر اشخاص ثالث  یو مدن ییجزات یمسئول یالذکر، ناف د. در هر صورت موارد فوقینما میتسل

  .ستین

 یعموم مقرراتسوم:  مبحث

در  شهر،  یاسالم یب شورایو تصو یه توسط شهرداریساختمان، پس از ته یارزش معامالت ینامه نییآ-774 ماده
 دنظریتجدمورد  هر سالبهمن  20هر ساله تا  دیبا می مذکور ینامه نییآاست.  ها، مالک عمل مهیمورد اخذ جر
کشور  یرسم یق درج در روزنامهیشهر جهت اجرا در سال بعد از طر یاسالم ید شوراییتأ بعد از قرار گرفته و

 راالنتشار به اطالع عموم برسد. یکث یها از روزنامه یکیران و یا یاسالم یجمهور

 یاعاده و یرأ اصالح ثالث، شخص ورود ابالغ، مانند یموارد در قانون، نیا سکوت درخصوص  –773 ماده
 حاکم خواهد بود. 12/2/2973مصوّب  یمور مدنا در انقالب و یعموم یها دادگاه یدادرس نیآئ قانون ،یدادرس

 و شده محسوب جرم دشویم حاصل كیتفک از که یقطعات فروش نیهمچن و رمجازیغ كیتفک –779 ماده
 .گردد یم محکوم حبس سال دو تا شش ماه به ،مرتکب
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موضوع  یها ونیسیصادره توسط کم یها مهیره و جریاز عوارض، پذ ی، ناشیاسناد مطالبات شهردار -721 ماده
 ،رکردیاز د یو با احتساب مبالغ ناش بوده االجرا الزم یشده در حکم اسناد رسم یر مطالبات قطعین قانون و سایا

ثبت مکلف است بر  یباشد. اجرا یم لثبت قابل وصو یاداره یلهیوسکشور به یتورم ساالنه یمطابق نرخ رسم
که سازمان  یدر نقاطد یمبادرت نما یه و وصول طلب شهرداریون مزبور به صدور اجرائیسیم کمیطبق تصم

اند  ند. ادارات ثبت موظفک ین مییتع یدادگستر یندگیك نفر را به نمایشهرستان  یس دادگستریرئ ،نباشد ییقضا
کند  می مشخص یکه شهردار یدر محل یثبت را جهت وصول مطالبات شهردار یاجرا یاختصاص یك شعبهی
 د.یجاد نمایا

در هر مرحله از  یپرداخت عوارض قانون ین جرائم، نافییو تع یف تخلفات ساختمانیکلت نییتع –727 ماده
 .استان کار، منوط به پرداخت عوارض متعلقه یپا ست و صدورینها  ونیسیکم یدگیرس

در  ای و دشو معلوم آن خالف بعداً که باشد یمدارک ای اطالعات بر یمبتن ونیسیکم یرأ که یموارد در –722 ماده
ون یسیمالك مبادرت به رفع خالف نموده است، کم یمه داده، ولیبه پرداخت جر یون رأیسیکه کم یموارد

م مناسب اقدام یمجدد و اتخاذ تصم یگدیا مالك، نسبت به رسی یشهردار ی، به تقاضایقطع یرأ یصادرکننده
 دینما صادر را عنهمعترضٌ یرأ یر اجرایم، دستور تأخیتواند تا اتخاذ تصم یون میسید. در صورت لزوم، کمینما یم
 با باشد شده یتوافق به منجر ای و صادر کار انیپا ای و پروانه ،آراء گونه نیا بر اساس یشهردار که صورتیدر و

 د اقدام خواهد شد.یجد یرأ بر اساسنامه ابطال و ان کار و توافقیپروانه، پا ،یاصالح یرأ صدور

 یخود مستقالً حق یدنظر برایو تجد یبدوهای  ونیسیموضوع مطروحه در کم در ،یثالث شخص هرگاه –728 ماده
وارد  یخلل یون مذکور به حقوق ویسیکم یقطع یا رأیبداند  نفع ذیا خود را در حاکم شدن مالك یقائل باشد 

و پس از آن،  کننده یدگیرسون یسیکم به یقطع یش از صدور رأیتواند درخواست خود را حسب مورد تا پ یکند، م
ل و یدال یون با مالحظهیسید. کمیم نمای، تقدیقطع یرأ یصادرکنندهون یسی، به کماجرانشده یکه رأ یمادام

ون یسید. در صورت لزوم، کمینما یم ین فصل مبادرت به صدور رأیمندرج در ا مقررات، حسب یمستندات ابراز
 د.یعنه را صادر نمامعترض یرأ یاجرا ریتأخ ورم، دستیتواند تا اتخاذ تصم یم

ا یشه و یپا ی، محل کسب یرتجاریغ ی، در منطقهیساختمان یبرخالف مندرجات پروانه که صورتیدر -727 ماده
ون در صورت احراز تخلف یسید و کمینما می ون مربوطه مطرحیسیمورد را در کم یر شود، شهرداریتجارت دا

ا یشه و یا پیل محل کسب ید، در مورد تعطید از دو ماه تجاوز نماین مهلت مناسب که نباییا مستأجر با تعیمالك 
ا یاجرا و مالك  ین شهردارامأمور یلهیوسبه مین تصمیکند. ا می میك ماه اتخاذ تصمیتجارت، ظرف مدت 

ل محل کسب، به هر یبر تعط یون مبنیسیکم یبعد از ابالغ رأ که صورتیدرنفعان، یا ذیا مستأجران یمالکان 
 یسال و جزا 1ماه تا  1ند، به حبس از یرا بنما یگرید یهر نوع استفاده ایو  یعنوان از آن مکان استفاده تجار

ص مقام یهر مترمربع، با تشخ یساختمان، به ازا یبرابر ارزش معامالت 299و حداکثر  09معادل حداقل  ینقد
از  فادهاست یتوانند برا ین ماا مالکیاست مالك  یهید. بدشو ی، محکوم و محل استفاده مجدداً پلمپ مییقضا
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مه و عوارض( با اخذ ی، )جریمراجعه و پس از پرداخت حقوق شهردار ی، به شهرداریمسکون عنوان بهمحل 
 ند.یاقدام نما یمسکون یمجوز، نسبت به استفاده

ها  یشهردار نظام سازمان قانون، از فصل نیا یاجرا یبرا الزم التیتسه کردن فراهم منظوربه –727 ماده
از، از جمله یمورد ن یها ها و دستورالعمل نامه نییاالجرا شدن قانون، آ ماه پس از الزم 0است ظرف مدت  مکلف

ها،  ونیسیو ضوابط مربوط به کم حصورورود به امالک م یبه تخلفات، نحوه یدگیو رس یریند جلوگین فراییتع
ون، یسیدر کم نفع ذیا یحضور مالك  ین، نحوهاو مالک یاداره، تعداد و ارتباط متقابل با شهردار یاعم از نحوه

 یالزحمه ت در محتوا، حقیه، شفافیها، وحدت رو ونیسیو مشاور در کم یدادگستر یاستفاده از کارشناس رسم
 شورای عالیب یه و پس از تصویبه تخلفات را ته یدگیو رس یریند جلوگیفرا لیآراء از قب یاجرااعضاء، صدور و 

 د. یابالغ نماها  یبه شهردارها  استان

 یت حفظ اراضیت اولویموزون شهرها، با رعا یتوسعه یالزم و مناسب برا یمنظور حفظ اراضبه -726 ماده
 تأسیساتاحداث ساختمان و  یهرگونه استفاده برا ،یعیطب یها طیر محیمراتع و سا ها، ، باغات و جنگلیکشاورز

نظارت بر  است. ریپذ امکان یدجامع و ها یها طرح مقرراتارچوب ضوابط و هم شهر، تنها در چیدر داخل حر
 یشهردار یعهده، بهیصنعت یها شهرک یاستثنام، بهیو حفاظت از حر تأسیساتاحداث هرگونه ساختمان و 

 یون با احراز تخلف، رأیسید. کمشو می م، تخلف محسوبی، در حررمجازیغ وساز ساختباشد و هرگونه  می مربوطه
، ینقد یپرداخت جزاد. عالوه بر آن مالك به ینما یست روز صادر میب داکثرن مهلت حییب بنا، با تعیبه قلع و تخر

-یمحکوم م یدادگستر یص کارشناس رسمی، به تشخشده تصرفست درصد تا پنجاه درصد ارزش مساحت یاز ب
ر یسا یبرا 27/0/2901قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوّب  1 یل مادهیذ ید. مفاد تبصرهشو

 .االجراست زمز الینها  یشهردار

 ییقضا دستگاه ،یعیطب منابع و یاراض و شهر میحر به تعرض یعموم یجنبه به یدگیرس مرجع –724 ماده
 میحر به نامتعرض ای متعرض کند، یم مشخص میحر ونیسیکم که یبیترت به است مکلف محل یشهردار. است
 ند.برسا محل مردم اطالع به سمت، و یخانوادگ نام نام، با را شهر

جامع شهر صادر شده  یب نقشهیقبل از تصوها  آن یپروانهکه هایی  در ساختمان یتخلفات احتمال - 723 ماده
د استحکام بنا توسط سازمان نظام یی. در صورت تأنیستن قانون یموضوع اهای  ونیسیباشد، قابل طرح در کم

 یعدم تجاوز به معابر شهر و یشهر یتوسعههای  رت با ضوابط طرحیو کنترل ساختمان و عدم مغا یمهندس
 شود. می ان کار صادریپا ی، گواهیاز طرف شهردار ها ساختمان گونه نیا یبرا

 رییتغ ای و بنا احداث به مربوطهای  درخواست ،یساختمان یپروانه صدور از قبل است مکلف یشهردار –729 ماده
 .دینما اقدام ونیسیکم موافقت از پس و نموده مطرح میحر ونیسیکم در را شهر میحر در استفاده نوع ای و یکاربر
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ساختمان توسط  ینما یستحکام بنا و اجراا یگواه بدون کارانی، پایعدم خالف یصدور هرگونه گواه -781 ماده
ن برابر اشده و با متخلف یگزارش خالف واقع تلق ،در کشور یساختمان یپروانه یو مراجع صادرکننده یشهردار

 خواهد شد. رفتار 1/9/2970مصوّب  یقانون مجازات اسالم

به آثار  یاجات شهریر احتیسا نیتأم ای معابر یتوسعه به مربوط یها برنامه و طرح یاجرا موقع در اگر –787 ماده
را جلب و نظرات  یگرو گردش یراث فرهنگیمکلف است موافقت سازمان م یبرخورد شود، شهردار یباستان

مجاور  یها دانیها و م م و حدود مناظر ساختمانیزان حریو م یحفظ آثار باستان یسازمان مذکور را در مورد نحوه
نظر  یشهردار یخ مراجعهیز مکلف است ظرف سه ماه از تارین یگرو گردش یراث فرهنگیند. میت نمایرعا ها آن

 اعالم دارد. یخود را به شهردار یقطع

جاد شده یا ین حقامالک یاست و برا یخیو تار یباالتر از آثار باستانها  که ارتفاع ساختمان یدر معابر -782 ماده
 مجوز صادر خواهد نمود. دیان جدیمتقاض ین ارتفاع برایبر اساس باالتر یشهردار ،است

 یها ك ملك از طرف دستگاهیبه  یانشعاب برق، آب، فاضالب، گاز و هر نوع ارتباط مخابرات یواگذار - 788 ماده
 ان کار اخذ کرده باشد. یپا یا گواهیساخت  ی، منوط به آن است که ملك مزبور، پروانهربط ذی

  یچهارم: شهرساز مبحث

 یشهرساز یها اول: طرح گفتار

است در  یشهردار یو نظارت یینفوذ اجرا یمنطقه یدهنده نشانم هر شهر که یمحدوده و حر -787 ماده
 ش از پانصدیت بیجمع یمرکز استان و دارا یشهرهاهای  یند. شهردارشو می مشخص یلیجامع و تفضهای  طرح
اعم از جامع،  یشهرساز یها نقشه و طرح یهینسبت به ته بدواً یشهرسازهای  طرح یدر اجرا اند مکلفنفر  هزار
رات در ییشنهادات مربوط به تغین قانون اقدام و پیم ایت احکام موضوع فصل دوم حریم با رعایو طرح حر یلیتفص

، یق فراخوان عمومیو با انتخاب مشاور از طر یرانیا -یاسالم یول معماره بر اصینقشه و اصالحات الزم را با تک
ر یو سا یلیجامع و تفضهای  در طرح یئرات جزییند. هرگاه تغینما اجراصالح یب مراجع ذیاعمال و پس از تصو

 یعال یشورا سیتأسون موضوع ماده پنج قانون یسیموارد در کم ،از باشدیدر شهر مورد ن یشهرهای  طرح
گردد مطرح و  می لیتشک یآن در شهردار یرخانهیدبکه  11/21/2902مصوب  یو معمار یشهرساز

و  یشهرساز یعال ید شورایید به تأیون مذکور بایسید کمییز پس از تأین یکل راتییتغ. شود یم یریگ میتصم
 برسد. یمعمار

 اند مکلفت ینفر جمع پانصد هزارش از یب یدارا شهرهای یها یشهردار و استان مرکز یشهرها –787 ماده
-فرسودههای  و بافت یعیطب یها ، پهنهیخی، تاریفرهنگ یها و مرمت بافت یاء، بازسازی، احیدهنسبت به سامان

ارات و اعتبارات وزارت راه یاخت ف،یوظا، ها تیمأمورن قانون، یاالجرا شدن ا خ الزمیند و از تاری، اقدام نمایشهر ی
ن ی، مذکور در قوانیفرسوده و ناکارآمد شهرهای  ران، در بافتیا یو معمار یشهرساز یعال یو شورا یو شهرساز
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فرسوده و های  بافت یو نوساز یبهساز یایت از احیو قانون حما 99/29/2903برنامه پنجم توسعه کشور مصوّب 
 شود. یواگذار م مذکور یشهرهاهای  ی، به شهرداریاسالم یمجلس شورا 21/29/2903مصوّب  یناکارآمد شهر

 فهرست شامل ،یرساختیز مدت انیم و بلندمدت یبرنامه كی داشتن بدون یشهرساز یها طرح –786 ماده
قابل  ها آنهای  رساختیز ین و اجرای، تملك زمین منابع مالیت مربوط به تأممحاسبا و مشخص یها پروژه
-فاقد آماده یدر اراض وساز ساخت یصدور پروانهر مراجع صدور پروانه، مجاز به یها و سا یب نبوده، شهرداریتصو

 ستند.ی( نیاصلهای  رساختیزی )ساز

ده باشد، ینرس یو معمار یشهرساز شورای عالیب یه و به تصویجامع شهر ته یکه نقشه یتا زمان -784 ماده
و  یشهرساز یعال یس شورایموضوع قانون تأس 0ون ماده یسیب کمید به تصویبا یو شهرساز یعمران یها نقشه
 برسند. 11/21/2902ران مصوب یا یمعمار

است که بر اساس  یلیو امالک اشخاص طرح تفص یاراض یدرباره یمالک صدور هر حکم و مجوز -783 ماده
د یمصوّب، ضمن لزوم حفظ اساس طرح جامع با یلیر در طرح تفصییشود. هرگونه تغ یه میطرح جامع مصوّب، ته
ا ضرورت یبه رفع اشتباه  ازیبر بروز اشتباه در طرح موجود و ن یطرح مبن یکننده هیته یهیمستند به گزارش توج

امکان تملك و  ،باشدو عالوه بر آن ،نبوده است ینیب شیقابل پ قبالًکه  یعموم یا کاربریرساخت یك زی نیتأم
و  یتخلف تلق ل و توقف آنیا تعطی یلیاز ضوابط طرح تفص یآن فراهم باشد. هرگونه تخط ینهیهز نیتأم

به اشخاص  ییاز عمل خود به حکم محاکم قضا یخسارت ناش یهیدأتملزم به  یمتخلف عالوه بر مجازات ادار
 خواهد بود.

 دیبا می جامع طرح جهت در ای ردیگ یم قرار دنظریتجد مورد یشهرساز جامع ینقشه که یمواقع در –789 ماده
 یها نقشه دییتأ ای توسعه و ساخت یپروانه صدور ای اشخاص استعالمات به پاسخ شود، هیته یلیتفص طرح
عمل  یطبق ضوابط قبل دیجدب طرح یتا زمان تصو اند موظفها  یتوان متوقف کرد و شهردار یرا نم یکیتفک

 کنند.

 مشاغل خاص یدوم: کاربر گفتار

از حضور مشاغل خاص در  یناش یتیو امن یمنی، ایاز عوارض سوء بهداشت یریشگیپمنظور به -771 ماده
ران و یا یو معمار یشهرساز یعال ین قانون، شورایاالجرا شدن ا خ الزمی، از تاریمسکونهای  ساختمان

 یکاربر یشهرها، نسبت به جانمائ یو هاد یلیجامع، تفص یها در طرح اند مکلفشهرها،  0ماده  یها ونیسیکم
به  ین کاربریند. در تهران ایکشور ابالغ نما یها یردار، اقدام و به شه«مشاغل خاص یکاربر»نام ه د، بیجد

شهر  یاسالم یب شورایو پس از تصو ینیب شین، پییچهارگانه، تع یها ، در پهنهیص شهرداریتشخ
 شورای عالیب ی، به تصوها یشهردارنظام  انشنهاد سازمیمشاغل به پ گونه نیاق یاالجراست. فهرست مصاد الزم

 رسد.  یمها  استان



  07یو معمار یشهرساز

با های  ت مشاغل خاص، در ساختمانین قانون، استقرار و شروع فعالیاالجرا شدن ا خ الزمیاز تار -777 ماده
 یبدو  ونیسیبه کم ین توسط شهردارامتخلف یو پرونده است ی، تخلف از ضوابط شهرسازیمسکون یکاربر

مذکور مکلف به  یها ونیسیکمر مرتبط، ارجاع و یغ یکاربر یاستفاده عنوان به، یبه تخلفات ساختمان یدگیرس
کسب نسبت به استعالم  یقبل از صدور پروانه اند مکلف زین یصنف یها هیباشند. اتحاد  می و صدور حکم یدگیرس

 .ندیاقدام نما یمحل کسب مورد نظر از شهردار یبودن کاربر از مجاز

د در داخل یمشاغل خاص نباك از یچ ین قانون، هیاالجرا شدن ا سال از الزم 1بعد از گذشت  -772 ماده
جاد یمشاغل خاص ا ی، کاربری، در هر شهریلیبنا به هر دل که صورتیدرمستقر باشند.  یمسکون یها ساختمان
در  اند مکلفرا نداشته باشند،  ها یبند ها و پهنه ین نوع کاربریا صاحبان مشاغل مذکور امکان حضور در اینشده و 

 مستقر شوند. یا تجاری یادار یها یکاربر

مشاغل خاص،  یکاربر یبرا یساختمان یصدور پروانه یها نهیو هز یساختمان یعوارض صدور پروانه -778 ماده
 شهر خواهد بود. یاسالم یص شورای، با تشخیادار ینصف کاربر و حداکثر یمسکون یحداقل دو برابر کاربر

شود تا به  می ان مشاغل خاص دو سال مهلت دادهن قانون، به صاحبیشدن ا االجرا الزمخ یاز تار -777 ماده
)از نظر  یزان نصف عوارض تجاریمبه یابند و در مدت فوق در سال اول، عوارضیمشاغل خاص انتقال  یکاربر

 .شدافت خواهد یاز آنان در یزان عوارض تجاریممساحت( و در سال دوم، به

 ک و افرازیپنجم: استعالم ثبت، تفک مبحث

 ند استعالم ثبتیاول: فرا گفتار

ل انتقال، یهر گونه سند از قب میتنظ از قبل اند مکلف امالک نامشاور و یرسم اسناد دفاتر ثبت، ادارات –777 ماده
ت ساختمان را در زمان ین وضعیو آخر یهرگونه بدهنامه مفاصاحساب  نامه عهیمبا، رهن، اجاره و یانیك اعیتفک

عدم خالف در مورد  یگواه صدورو ها  ان کار در مورد ساختمانیپا یگواهدرخواست مشتمل بر صدور 
خ یروز از تار 20مکلف است حداکثر ظرف مدت  یند. شهرداریاستعالم نما یناتمام را از شهردارهای  ساختمان

 ین گواهبر صادر نشد ی، مبنیافت استعالم، پاسخ را به واحد استعالم کننده اعالم کند. چنانچه پاسخ شهرداریدر
 .استم سند ممنوع یباشد، تنظ یپرداخت بدهعدم ایخالف عدم یا گواهیان کار و یپا

 مشاورانمربوط و  یظرف مهلت مقرر پاسخ ندهد، ادارات ثبت، دفتر اسناد رسم یشهردارکه صورتیدر -776 ماده
که قبل از  ییها ساختمان درخصوص . هستندم سند یساختمان در سند، مجاز به تنظ یت فعلیامالک با درج وضع

مکلف است  یه، شهردارشدن جادیدر آن ا یدیجد یو اضافه بنا شده احداثجامع شهر  یب نقشهیخ تصویتار
 د.یاعالم نما م سند را به واحد استعالم کنندهیبالمانع بودن تنظ

مصوّب  یصد قانون شهردار تبصره به ماده 0ب قانون الحاق یکه قبل از تصو ییها در مورد ساختمان -774 ماده
مورد معامله کل پالک را شامل  که صورتیدره خارج شده باشد، ید مالك اولیو از  گرفته انجام ، معامله0/0/2900



00  پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری  

ح آن در سند، انجام معامله بالمانع یبا ثبت و تصر ونبوده  یان ساختمان الزامیا برگ پایعدم خالف  ینگردد، گواه
 .است

ناظر به تخلف و  ین شهردارامأمور یت ادارین مسئولیالذکر و همچن اشخاص فوق یت انتظامیمسئول -773 ماده
 .یستتخلف مذکور ن یواسطهبهآنان در برابر اشخاص ثالث  یو مدن ییجزات یمسئول ی، نافها آنف یوظا

ز و اگر به یوار یشهردار یرا به حساب بانک یاز طرف شهردار شده نییتع یمالك ملزم است بده -779 ماده
 یمنزلهد ثبت بهیرس ین صورتیع و در چنیمعترض باشد، مبلغ مذکور را در صندوق ثبت تود یص شهرداریتشخ

 گردد. می و معامله انجام یمفاصاحساب تلق

مورد  ملك یبده یع کنندهید مشخصات کامل تودی، با قیصندوق ثبت مکلف است صورتحساب -771 ماده
ون یسیکم ی، مستند به رأیمحض اعالم شهردارارسال دارد و به یع، به شهرداریمعامله را بالفاصله بعد از تود

و به حساب  یرا به نام مؤد شده عیتودمالك از اعتراض، مبلغ  یا انصراف کتبیا مراجع توافق و یرفع اختالف 
ا بعضاً، وارد یا مراجع توافق، اعتراض مالك را کالً یون رفع اختالف یسی، پرداخت کند و هر گاه کمیشهردار یبانک

را برحسب مورد، به مالك  شده عیتوداز وجه  یا قسمتیتمام  ،یص بدهند، صندوق ثبت با اعالم شهرداریتشخ
 . دینما می زیوار یدر حساب شهردار بالفاصلهرا  یدارد و مابق یمسترد م

مکلف است نوع تخلف را در استعالم  ین، شهردارامالك و مالک یتخلف ساختمان درخصوص  -777 ماده
-به یم و در اسناد رسمیدار، تفهید و دفترخانه مکلف است مراتب تخلف را به خرید نمایق یاسناد رسم یدفترخانه

موضوع  یها ونیسیکم یاز سو صادره ینده رأیرد که در آیدار تعهد بگیاز خر ینوع تخلف ساختمان یقبول عنوان 
 د.یقانون را اجرا نما

ا افراز یك یتفک یافت تقاضایدر موقع در اند موظف، ها دادگاهادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد  -772 ماده
انجام دهند که  یا نقشه بر اساسا افراز را یك ین، عمل تفکامالک یم شهرها، از سویواقع در محدوده و حر یاراض

ب یده و جهت تصوکره ین خود تهیك زمیتفک یبرا الكکه م یا ده باشد. نقشهیمربوط رس یشهردارد ییقبالً به تأ
مربوط به خدمات  ید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهردارید، باینما یم یم شهردارید، تسلیدر قبال رس

 بالغ شود. د و کتباً به مالك اییحداکثر ظرف سه ماه تأ ین، از طرف شهرداریاز کل زم یعموم

ا افراز را یك یتفک یتواند خود تقاضا ی، مالك میشهردار یف از سویتکل ن ییمهلت مقرر و عدم تع یاز انقضا بعد
معابر، شوارع و  درخصوص  204 یمقرر در مادههای  ت حداکثر نصابید. دادگاه با رعایم نمایبه دادگاه تسل

 د. ینما یم میو اتخاذ تصم یدگی(، به موضوع رس0) ون مادهیسینظر کم اخذبا  یعموم یها سرانه

د به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، یحداکثر ظرف مدت دو ماه با ونیسیکم
 یو رأ یدگی، به موضوع رسمقرراتر ضوابط و یدر چهارچوب سا یلیطرح جامع و تفص یدادگاه با مالحظه
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و موقوفات مشمول  ی، دولتیاعم از خصوص یو حقوق یقیاشخاص حق یاراض یهیلد. کینما یصادر م یمقتض
 باشند. ین ماده میا مقررات

 :استر یفوق به شرح ز یالزامات تحقق ماده -778 ماده

 یمصوّب در محدوده یلین طرح جامع و تفصیآخر مقرراتك و ضوابط و یتفکهای  ت حد نصابیرعا -2
ن از جمله یمرتبط با قوانهای  ها و دستورالعمل نامه نیی، ضوابط، آها نصابت حد ین رعایشهرها و همچن

 است:  یالزامها  ین قانون توسط شهرداریموضوع ا یکیتفک یها نقشه یهید کلییه و تأیل، در تهین ذیقوان
 11/0/2900مصوّب  ین شهری( قانون زم20( و )24مواد ) -2-2
امر مسکن، به  ی، برایمسکون یفاقد کاربر یاراض یفروش و واگذار  قانون منع 3و  7، 0، 0مواد  -2-1

 0/0/2902، مصوّب یو حقوق یقیر اشخاص حقیمسکن و سا یتعاونهای  شرکت
 آن یو اصالحات بعد 92/9/2974، مصوّب ها باغو  یزراع یاراض یك قانون حفظ کاربریماده  -2-9
مصوّب  یاقتصادـ  یجاد قطعات مناسب فنیو ا یکشاورز یاراض خرد شدناز  یریقانون جلوگ -2-4

  آن یو اصالحات بعد 29/1/2900
قانون ثبت اسناد و  9/4/00 مورخ یاصالح 204و ماده  20/29/02مورخ  200 یماده الحاق -2-0

 امالک
و  11/21/02ران مصوّب یا یو معمار یشهرساز یعال یس شورایقانون تأس 0و  0مواد  -2-0

  آن یاصالحات بعد
خواهد اقدام  11/0/2900مصوّب  ین شهری( قانون زم22ماده )( 2، مطابق تبصره )یدولت یدر مورد اراض -1

 .شد

 (یاراض) کیدوم: تفک گفتار

و  یردولتیو غ یدولت یو حقوق یقیمتعلق به اشخاص حق مترمربعشتر از پانصد یبا مساحت ب یدر اراض -777 ماده
شهر که در اثر  یمعابر عموماز احداث شوارع و یمورد ن ین اراضیتأم یبرا ،دانگ است سند شش یکه دارا یاوقاف
و  یعموم یفضا ین سرانهیشود و جهت تأم جادیا دیبا یلیمطابق با طرح جامع و تفص ین اراضیك ایتفک

ك یاز عمل تفک جادشدهیا یبه ارزش افزوده با توجه الذکر فوق یدرصد اراض یمعادل س جمعاً یشهردار یخدمات
موضوع  یاراض یك و ارزش افزودهیبه هر عنوان بابت تفک یوجه افت هر گونهید. درینما یافت میمالك در یبرا

 ممنوع است. یتوسط شهردار یورتجز مورد مذکور به هر صهب ن مادهیا

ك و یکه در اثر تفک یخدمات یو اراض یالذکر و معابر و شوارع عموم حاصل از ماده فوق یاراض یهیکل -777 ماده
به صاحب  ی وجه چیهدر قبال آن  یاست و شهردار یشود، متعلق به شهردار یجاد میت ایافراز و صدور سند مالک

ك و افراز ین مورد تفکیشوارع و معابر از زم ه،ن انواع سرانیکه امکان تأم یدر موارد ملك پرداخت نخواهد کرد.
 یمن طبق نظر کارشناس رسیمت روز زمیق بر اساستواند، قدرالسهم مذکور را  یم یسر نباشد، شهرداریم

 د.یافت نمایشهر در یاسالم یب شورایبا تصو یدادگستر
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، ی، توسط شهرداریهر کاربر ی، برایساختمان یاز مالك، بابت صدور پروانه یالیافت ریمجموع در -776 ماده
به هر نوع و عوارض مقرر در هنگام صدور پروانه، از هفتاد درصد ارزش روز ملك  یقبل یاعم از عوارض پرداخت

 شتر باشد.ید بینبا

و  شود یم ی، جرم تلقیا افراز اراضیك ین مبحث از قانون، در تفکیهرگونه تخلف از موضوع ا -774 ماده
 یگرد قانونی، تحت پیبه تخلفات ادار یدگیو قانون رس 1/9/2970مصوّب  ین، طبق قانون مجازات اسالمامتخلف

 د.شویباطل م شده انجامك یقرار گرفته و تفک

االجرا شدن قانون توسط سازمان نظام  از الزم شش ماهگفتار ظرف  نیا ییاجرا ینامه نییآ –773 ماده
 .دیخواهد رسها  استان شورای عالی بیو به تصو هیتهها  یشهردار

 و امالک یششم: اراض مبحث

 :باشد یم لیذ شرح به شهر میحر و محدوده در یاراض تیریمد قانون، نیا شدن االجرا الزم خیتار از –779 ماده

م یموات واقع در محدوده و حر یو اراض یار وزارت راه و شهرسازیدر اخت یا دولتی یمل یاراض یهیکل -2
کم درآمد و  یها گروه متیق ارزاناز ساخت مسکن یمورد ن یاراض نیتأم منظور بهمصوّب شهرها 

 یدارار شهریدر اخت ،ها رساختیاز زیو امالک موردن یمعوض در جهت تملك اراض صورتبه یواگذار
 رد.یگ یقرار م

مصوّب، به  یجامع شهر یکه طبق نقشه یار وزارت راه و شهرسازیدر اخت یدولت یآن قسمت از اراض -1
شهر،  یاسالم یتوسط شورا متیق ارزانمسکن  یها ب طرحیه و تصویپس از ته افتهی اختصاصمسکن 
مجاز به فروش و ها  یمورد استفاده قرار دهد. شهردار ن منظوریبه ارد تا یگ می قرار یار شهرداریدر اخت

 د.یستنمذکور ن یق فروش اراضیکسب درآمد، از طر
 است. یشهردار یعهدهبه صرفاًآن  ینهیافت هزیدر شهرها با در یدولت یاراض یساز آماده -9

 خارج ای داخل در واقع شهر به مشرف یاراض یهیکل است  مکلف یزداریآبخ و مراتع ،ها جنگل سازمان –761 ماده
د به یصرفاً با ین اراضیا. دینما یشهردار لیتحو یا جلسه صورت یط را دارند شهر بر میمستق ریتأث که شهر میحر

 شوند. یو نگهدار اجرا ،مرتبط  ینهیو امور به یکار درختسبز،  یصورت فضا

ا یو ها  یبه دولت و شهردار شده منتقلا یمتعلق  یشهر یهر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراض -767 ماده
ك و افراز یو تفک یا رسمی یاسناد عاد موجببها هر گونه نقل و انتقال ی  مجاز و یاحداث هر گونه بنا بدون پروانه

قانون  29ن مطابق ماده امتجاوز و با  شود یمن قانون جرم شناخته یبر خالف ا یا هر گونه عملیمزبور و  یاراض
 رفتار خواهد شد. 21/0/2900وّب مص ین شهریزم
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مختلف  تأسیسات، یعمومهای  مانند باغ یاجات شهرین احتیو تأمها   طرح یاجرا یبرا یشهردار -762 ماده
 یا حقوقیو  یقیمتعلق به اشخاص حق یهیامالک و ابن ،یاز اراض یا قسمتیتواند تمام  می ها ر آنیو نظا یشهر

 د.ینما لكتم و مقررات نیقوان تیرعا را بام شهر یواقع در محدوده و حر یردولتیغ

در  اند مکلفباشند،  202موضوع ماده  یه، امالک و اراضیابن یکه دارا یو مؤسسات دولتها   سازمان -768 ماده
 قرار دهند. یار شهرداریمذکور را بالعوض در اخت یهیو ابن یشهر، اراض یاسالم یب شورایصورت تصو

 یو مؤسسات دولتها  سازمان یعهدهطبق قانون به یشهرهای  یازمندیاز ن ین قسمتیهرگاه تأم -767 ماده
شهر  یاسالم یب شورایف محوله را با تصویتوانند انجام وظا می و مؤسسات مزبورها  سازمان ،گذاشته شده باشد

 .دیعمل نما 202ماده  مقرراتواگذار کنند تا با استفاده از  یبه شهردار

ر یسا یز اجرایابان، معبر و نیخ رینظ یشهر تأسیسات یا توسعهیر احداث یدر مس کهصورتیدر -767 ماده
ات یده باشد، اقدامات و عملیا به ثبت نرسین آن مشخص نبوده اا مالکیباشد که مالك  یملک یشهرهای  طرح

ور را با حضور ملك مزب املمشخصات ک ،قبل از هر اقدام دیبا یکن شهرداریمتوقف نخواهد شد. ل یشهردار
پرداخت غرامت  ید تا مبنایصورت مجلس نما ،شهر یاسالم یثبت محل و شورا یندگان دادستان، ادارهینما

 ین ملك مشخص باشد، امتناع آنان از انتخاب و معرفاا مالکیکه مالك  یباشد و در مورد مقرراتو  نیطبق قوان
 نخواهد بود. یمصوّب شهردار ینقشه یاجرا ازن مانع یالطرف یا کارشناس مرضیکارشناس خود 

د، با حضور یدرآ ین قانون به تصرف شهرداریده باشد و طبق مفاد ایکه به ثبت نرس ینسبت به امالک -766 ماده
د و در آن آثار تصرف، مساحت، حدود شو می میصورت مجلس تنظ ،قانون نیا 200اشخاص مذکور در صدر ماده 

صورت مجلس  یتواند با ارائه می ت شودیمالک یمدع بعداً یاگر شخصد. شو می دیق و مشخصات کامل ملك
 یتوسط کارشناس رسم را کهملك  یت، بهایثبت ملك مورد ادعا اقدام و پس از احراز مالک ینسبت به تقاضا

 د.یافت نمایده است، دریز گردیبه صندوق ثبت وار ربط ذی ین و از طرف شهردارییتع یدادگستر

ها  و متعلقات آن تأسیساتو ها  دانیو مها  ، بوستانها ابانیخل یمعابر و اماکن شهر از قب یهیکل یاراض -764 ماده
واقع در محدوده ها  ر آنیو نظا یعمومهای  آرامستان ،ها فاضالب و کانال یو نهرها و مجارها  بستر رودخانه زیو ن

ی ت شهرداریمحسوب و در مالک یملك عموم ،ردیگ می عموم شهروندان قرار یم شهر که مورد استفادهیو حر
 .است
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 هاشهر کالنم یکپارچه بر حریت یریو مد میحر -فصل دوم

 یهماهنگ جادیا و یزیر برنامه ،یارذگاستیس  عام، صورت  به شهرها میحر به مربوط یعموم مقررات –763 ماده
 یتسر وها  آن میحر بر کپارچهی تیریمد و مناسب ساختار به یابیدست وها  شهر کالن یتوسعه بر نظارت و
 دهند. یل میرا تشک صلن فیمباحث ا ،ن مربوطیر قوانیقانون در سا نای احکام از یناش راتییتغ

 یعموم مقرراتاول:  مبحث

 :باشند می لیذ موارد تیرعا و اجرا به مکلف شهر میحر درها  یشهردار –769 ماده

 شهر یاحتمال یبه توسعه با توجه یجامع شهرساز ینقشه یهیم و تهین حدود حرییتع -2
 - یکش ابانیخ - یك اراضیو تفک یبند ل قطعهی، از قبیاقدامات عمران یهیکل یبرا یمقررات یهیته -1

مربوط به حفظ بهداشت  مقررات یهین تهیهمچن جاد کارگاه و کارخانه و یا -جاد باغ و ساختمان یا
 شهر یعمران یبه نقشه م شهر، با توجهیمخصوص به حر یعموم

 : ردیگ یم صورت ریز شرحبه یاصالحات م،یحر با مرتبط نیقوان در –741 ماده

شرح به 2/21/2971مصوّب ها  یقانون شهردار 33به ماده  9بند  عنوان بهتبصره  9ك بند و یقانون الحاق  -2
 شود: یر اصالح میز

 .دشو میی ك الحاقین تبصره یگزیجا كیتبصره  - الف

 شهر، جامع طرح در مصوّب میحر در واقعهای  یشهردار تخت،یپا میحر از حفاظت منظور به – 2 تبصره
عمل  27/0/2901قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوّب  1ل ماده یطبق مفاد تبصره ذ اند مکلف

 ند.ینما

 شود: می اضافه یالحاق 1 پاراگراف اول تبصره یل به انتهایمتن ذ -ب

 یر از اعضایآن غ یکه اعضا یگریون دیسیون در کمیسین کمیا یبر قلع بنا از سو یصادره مبن یرأ»
 «.دنظر خواهد بودیون اول باشد، قابل تجدیسیکم

 :شود می اضافه یالحاق 9 تبصره یانتها به ریز متن – ج

 تیریجامع مد م موضوع قانونیون حریسیها، عوارض و درآمدها، با نظر کمشهر کالنم یحر درخصوص»
 «شود. می نهیص و هزیتخص ،یشهر

مصوّب ها  ن آنییتع یم شهر، روستا و شهرک و نحوهیف محدوده و حریر در قانون تعاریاصالحات ز -1
 د:یآ می عملبه 24/29/2904
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 یشهر تیرمدی جامع قانون 270 ماده مفاد طبق 1 ماده اول پاراگراف – الف

 :شود می اضافه 9 ماده یانتها به ریز عبارت– ب

م یون حریسیکم یمصوّبات ابالغ یها، موظف به اجراشهر کالنم یواقع در حر یروستاهاهای  یاریده»
 «باشند. می ن قانونیم ایموضوع فصل حر

 :شود می اضافه ریز عبارت ،9 ماده كی تبصره یانتها در – ج

م آن یطرح جامع حر مقرراتم مستقل بوده و تابع یکه فاقد حر هاشهر کالنم یواقع در حر یجز روستاهابه»
 «.باشند می ربط ذیم یون حریسیمات کمیو تصم شهر کالن

 :شود می اضافه 21 ماده یانتها به ریز عبارت – د

د مجازات بوده و یخاص آن موجب تشدهای  یژگیو تخت با توجه بهیم پاین قانون در حریتخلف از احکام ا»
و  1/9/2970مصوّب  ین شده در قانون مجازات اسالمییعرصه عالوه بر مجازات تعن ین تخلف در ایمرتکب

ص ی، حسب تشخیعیطب عزان ضرر وارده به منابیمتناسب با م یمه نقدیرفع اثر از تخلف، به پرداخت جر
 «شوند. می محکوم یدادگستر یکارشناس رسم

آن مصوّب  یهیو اصالح 92/9/2974مصوب ها  و باغ یزراع یاراض یل در قانون حفظ کاربریاصالحات ذ -9
 د:یآ می عملبه 2/0/2900

 یکلمه از پس ،«استان در واقع یهاشهر کالن جزبه» عبارت اول سطر در كی ماده كی یتبصره در – الف
 ضرورت صیتشخ مرجع هاشهر کالن درخصوص» عبارت تبصره یانتها در و شود یم اضافه «استان»

 .شود یم اضافه «باشد یم میحر ونیسیکم یعهدهبر موضوع،

در ها  آن یر کاربرییها و تغ و باغ یزراع یص اراضیمرجع تشخ»ن عبارت یا ،كیماده  1تبصره  یبه انتها-ب
 شود. یاضافه م« باشد یم میون حریسیها، کمتخت و شهرکیم پایها و حرشهر کالنم یحر

 نظر با ها،شهر کالن میحر در واقع یروستاها درخصوص » عبارت ،كی ماده 0 تبصره یانتها به – ج
 شود. یاضافه م« شود می ها عملشهر کالنم یون حریسیکم

 یمحاسبه ینحوه تخت،یپا و هاشهر کالن میحر در یکاربر رییتغ درخصوص» عبارت دو ماده آخر به – د
 .شود یم اضافه «ردیپذ یم صورت میحر ونیسیکم مصوّب دستورالعمل با ،یوصول عوارض کرد نهیهز و متیق

« هاشهر کالنم در یون حریسیا کمی»عبارت « ن قانون ویا»عبارت  از پس دوم سطر در ،9 ماده در – هـ
د یتخت موجبات تشدیم پاین ماده در حریارتکاب جرم موضوع ا» ن ماده عبارتیا یشود و در انتها یاضافه م

 .شود یاضافه م« کند یدو برابر مجازات مقرر فراهم من را به یا مرتکبیمجازات مرتکب 
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ها شهر کالنر یا سایتخت یم پایدر صورت وقوع جرم مذکور در حر»عبارت  ،9ماده  1تبصره  یبه انتها -و
 ین جرم توسط سردفتران موجب ابطال پروانهیابد و ارتکاب مجدد ای یش میمجازات مذکور به دو برابر افزا

 شود. یه ماضاف« شود یمها  آن

اضافه « هاشهر کالنم یحر ونیسیکم ای و» عبارت «قانون نیا» عبارت از پس سوم سطر در 29 ماده در – ز
 شود. یم

 با برخورد نحوه تختیپا میحر ای و هاشهر کالن میحر درخصوص» عبارت ،29 ماده 1 تبصره یانتها به – ح
 .شود یم اضافه «شود یم مشخص میحر ونیسیکم توسط جرائم

م حاکم یحر ونیسیکم مقررات که آن میحر و هاشهر کالن یمحدوده جزبه» عبارت ،29 ماده یابتدا در – ط
 شود. یاضافه م« است

مسکن و  یتعاونهای  امر مسکن به شرکت یبرا یمسکون یفاقد کاربر یاراض یقانون منع فروش و واگذار -4
 گردد: می ر اصالحیشرح زبه، یاسالم یشورامجلس  0/0/2900، مصوّب یو حقوق یقیر اشخاص حقیسا

ون یسیها با کمشهر کالنم یو در حر»عبارت  «باشدمی»قبل از کلمه  ،4پاراگراف دوم ماده  یدر انتها-الف
 شود. می اضافه« میحر

 اضافه« میون حریسیها از کمشهر کالنم ین در مورد حریو همچن»عبارت  ،0بند الف ماده  یدر انتها-ب
 شود. می

 شود: می ن صورت اصالحیبه ا« و به هر»از اول تا قبل از  ،7سطر اول ماده -ج

ا یباشد و  می میون حریسیارات کمیاخت یم که در محدودهیف خود در حریکه خارج از حدود وظا یمراجع»
 «.کنند یریگ میم شهرها تصمیخارج از حر

 شود: یر اصالح میبه شرح ز ،2901قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوّب  -0

بعد از تنفس « تهران شهر کالنم یحر یعیستم طبیانت از اکوسیص»ك عبارت یدر سطر دوم ماده  -الف
 شود. می اضافه یرامونیپ یگاه

و امالک و نوع بهره  یاستفاده از اراض» عبارت« و یك اراضیتفک»عبارت بعد از  ،1در سطر چهارم ماده -ب
 شود. می اضافه« از آن یبردار

 :دشو میل اصالح یشرح ذبهو  لیتبد 2 به تبصره 1تبصره ماده -ج
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و  یریجلوگ رأساًساختمان  یبدون پروانه تأسیساته و یتهران مکلف است از احداث ابن یشهردار -2 تبصره
نموده و تا رفع اثر جرم بر اساس ن ماده برخورد یاز مفاد ا ید و با هرگونه تخطیب نمایدر صورت احداث تخر

 د.ینما یریگیرا پ ضوعمورد، مو درخصوص  ییمحاکم قضا یو آرا ربط ذیون یسیمات متخذه در کمیتصم

 اضافه شود: 1ر به ماده یبه شرح ز 1 تبصره عنوان به یا تبصره -د

که در محدوده و  یآن، محاکم یشهر تهران و تبعات منف روزافزوناز گسترش  یریجلوگ منظور به -1 تبصره
بدون  یدگیبه تخلفات و جرائم را دارند، موظف به رس یدگیت رسیتهران صالح شهر کالنم مصوّب یحر

موظف به  یرز به درخواست شهرداین یانتظام یروهاین قانون بوده و نینوبت به موضوعات مشمول ا
 باشند. ی میشهردار سیپل یروهایبا ن یهمکار

توسط »عبارت به «خواهد شد نییتع كیمذکور در ماده  یتوسط شورا»عبارت  ،1ماده  یدر انتها - هـ
 .دشو می اصالح« ن خواهد شدییك تعیف شده در ماده یون تعریسیکم

 یتیریدوم: ساختار مد مبحث

ر هر نوع ییشهرها، تغم یم، از جمله حفظ و حراست حریحر یکپارچهیت یریتحقق اهداف مد منظور به -747 ماده
و  نشده ینیب شیپ شهر کالنن فرادست و طرح جامع مصوّب هر یکه در قوان میواقع در حر یاراض یکاربر

شنهادها، یپ یموانع، بررس رفعم، مانند یواقع در حر یشهرها و روستاها یتوسعه یها موضوعات مطرح در طرح
 شود: یل میر تشکیز یاز اعضامتشکل م، یون حریسیرفع اختالفات، کم

 ( سیرئی )استاندار یمعاون عمران یاب ویو در غ استاندار -2
  (ریدب) شهردار شهر مربوطه -1
 دادستان استان  یندهینما -9
 استان  یانتظام یرویمعاون ن -4
 استان یرکل راه و شهرسازیمد -0
 استان یس سازمان جهاد کشاورزیرئ -0
 استان  زیست محیط رکل حفاظتیمد -7
 آن شورا یناظر، به انتخاب و معرف عنوان بهشهر مرکز استان  یاسالم یشورا یاز اعضا یکی -0

استان  یکل راه و شهرساز یدر اداره فوق یون مذکور در مادهیسیکم یرخانهیمحل استقرار دب -742 ماده
ون، حداقل با چهار یسیمات کمیافته و تصمیت یرسم یت اعضایون، با حضور اکثریسیخواهد بود و جلسات کم

 موافق، مالک عمل و معتبر است. یرأ

 است: ریتخت به شرح زیم پایون حریسیکم یب اعضایترک-748 ماده
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 سیرئعنوان بهشهردار تهران  -2
 عنوان دبیرمعاون مرتبط شهردار تهران به -1
 استاندار تهران -9
 کشور  ارتمعاون وز -4
  یمعاون وزارت راه و شهرساز -0
  یمعاون وزارت جهاد کشاورز -0
 زیست محیطمعاون سازمان  -7
0-  
 یانتظام یرویمعاون ن -3

 عنوان ناظر با معرفی آن شورایکی از اعضای شورای اسالمی استان تهران به -29

ت یون با حضور اکثریسیتهران خواهد بود و جلسات کم یون در شهرداریسین کمیا یرخانهیاستقرار دب محل
 موافق مالک عمل و معتبر است.  یون حداقل با چهار رأیسیمات کمیافته و تصمیت یرسم یاعضا

ندگان یباشد که متشکل از نما می ونیسیکم یکارگروه فن یعهدهبرها  ونیسین کمیا یفنهای  یبررس -747ماده 
 م شهر است.یون و مشاور طرح جامع حریسیکم

 ونیسیف کمیسوم: وظا مبحث

 حریم ونیسیف کمیوظا -747 ماده

 م شهریجامع حر یب برنامهیو تصو یبررس -2
 م شهریت حریریمد ییاجرا یو راهکارهاها  استین سییتع -1
 ، شهرها، روستاهاها شهرستانم یحر درخصوص شنهادها یب پیو تصو یدگیرس -9
 میواقع در حر ی، شهرها و روستاهاها شهرستانم یا انتزاع حریادغام  درخصوص م، یتصماتخاذ  -4
 روستاها و شهر یب طرح توسعهیو تصو یبررس -0
 م و مقابله با آنیحر یش دائمیپا یالت مناسب برایب سازوکار الزم و تشکیتصو -0
 میحر یع عادالنه درآمدهایم نظام توزیتنظ -7
ون قرار یسیکم یعهدهبه، ربط ذی مقرراتر ین قانون و سایموجب ابهکه  یفیتکالف و یر وظایسا -0

 ردیگ یم

 هاشهر کالنتخت و یم پایحر ییچهارم: احکام اجرا مبحث

شهرستان و بخش مربوطه  یمات کشوریو از مرز تقس» از شمول عبارت شهرها و کالن تختپای میحر –746 ماده
ن ییتع یم شهر، شهرک و نحوهیو حر  ف محدودهیقانون تعار 1اول ماده  پاراگراف یانتهاموضوع « دیتجاوز ننما
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، وساز ساختمربوط به مقدمات  مقرراتن قانون، یاالجرا شدن ا شوند و با الزم یم مستثنا 2904مصوّب  ها آن
مذکور در صدر ماده مشمول  یم شهرهایدر حر وساز ساختو نظارت بر  یقانون یك، عمران، صدور مجوزهایتفک

 گردد. ین قانون، لغو میر خاص و عام با ایمغا مقرراتن و ین قانون بوده و قوانیا

ها و کاهش شهر کالن یازهاین نیمناسب، تأم یاتیبه فضا و منابع ح ین دسترسیتضم منظور به -744 ماده
د یو منابع تول یو صنعت ی، اقتصادیسکونتهای  تیفعال یهیرو یبع و یسر یاز توسعه یناش یرات منفیتأث
بدون توجه  الذکر فوقموضوع ماده  یم متناسب شهرهایآن، حر یرامونیپ یدر منطقه یطیمح ستیزهای  ندهیآال

از  یا بخشیتمام  یرندهیدر برگ تواند یمم ین حری. اشود یمن ییرامون آن، تعیپ یر شهرها و روستاهایم سایبه حر
س طرح جامع ینو شیپ یهیته یباشد. دستورالعمل چگونگ زیاطراف آن شهرها ن یاهار شهرها و روستیم سایحر
 هین قانون، تهیاالجرا شدن ا ماه بعد از الزم  9ظرف  ،ونیسیب کمیون و تصویسیر کمیشنهاد دبیم، با پیحر
 .شود می

ه و پس از یون تهیسیکم یرخانهیتوسط دب 270موضوع ماده  یم شهرهایحر ین محدودهییطرح تع -743 ماده
د. یم، حسب مورد خواهد رسیو جامع شهر و حر یهادهای  طرح یکننده بیتصوب مراجع یون به تصویسید کمییتأ

با آن هستند  شترکم میحر یکه دارای یشهرهااطراف  یشهرها و روستاها یهیم کلیحر ین طرح محدودهیدر ا
م یا روستا، منبعث از ضوابط طرح حریم شهر یطرح حر یهیهرگونه تهن طرح، یا یهی. پس از تهشود یمن ییز تعین
 ن شهرها است.یا

ه یقضائ یت ضوابط قوهی، با رعا270موضوع ماده  یم شهرهایون حریسیمصوّبات کم یاجرا نامأمور -749 ماده
 باشند. یه میقضائ ین قوهین خصوص در حکم ضابطیدر ا

م یحر درخصوص ران یا یو معمار یشهرساز یعال یر با مصوّبات شوراید مغاینباون، یسیمصوّبات کم -731 ماده
و جامع شهر و  یهادهای  طرح یکننده بیتصو، با مراجع ها رتیمغاص یو تشخ یت بررسیشهرها باشد. مسئول

ون، پاسخ یسیکم مصوّبات الك ماه پس از ارسیموظف است حداکثر  یعال یخواهد بود. شورا م حسب موردیحر
باشد. در  یاالجرا م ون الزمیسیمدت مذکور، مصوّبات کم یخود را اعالم کند و در صورت عدم پاسخ ط یرسم

 یشورا یندهیخواهد بود که عالوه بر دو نفر نما یا سه نفره یکارشناس هیئتبا  ییصورت بروز اختالف، حکم نها
 واهد شد.ن خییتع نیالطرف یکارشناس مرض نفر كیون، یسیو کم یعال

ن برنامه یاست در ا شهر کالنم یت حریریجامع مد یبرنامه یهیون، موظف به تهیسیکم یرخانهیدب -737 ماده
و ضوابط ها  تیمجاز، محدودهای  یبردار ن، انواع بهرهیزم یکاربر دیبرسد با ونیسیکم بیبه تصو یدباکه 
 مشخص شوند. یبردار بهره

م و مقابله با تخلفات است. یحر یش دائمیپا یالت مناسب برایجاد تشکیموظف به اون یسیر کمیدب -732 ماده
جاد یها اشهر کالنم یم مشترک با حریحر یداراهای  یاریو دهها  یدر شهردار تواند یمالت ین تشکیاز ا یبخش

د و پس از آن، یخواهد رس ونیکمسد ییالت مذکور، به تأیتشک یها تیف و مأموریهر صورت وظا شود. به 
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 یمات متخذه از سویتصم یو اجرا یها، موظف به همکارشهر کالنم یمستقر در حر یها یاریها و ده یشهردار
 باشند. یمذکور م التیتشک

 شهر کالنم هر یت حریرید منطبق بر طرح جامع مدیها باشهر کالنم یاز حر یبردار هرگونه بهره -738 ماده
 باشد.

ا یساختمان  یها، مجاز به صدور پروانهشهر کالنم مشترک یواقع در حرهای  یاریو دهها  یشهردار -737ماده 
 ستند.یها باشد، نشهر کالنم یر با طرح جامع حریمختلف که مغاهای  یکاربر یگر، براید یبردار بهرههرگونه 

که منطبق بر ضوابط  هاشهر کالنم یحر یدر محدوده رمجازیغن یك زمیو تفک وساز ساختهرگونه  -737ماده  
و  یدگیم، رسیتخلفات، بر اساس مفاد مواد فصل حر درخصوص  نیبات معیم نباشند، حسب ترتیطرح جامع حر

 م خواهد شد.یاتخاذ تصم

 مستقر شوند. شهر کالنم آن یدر حر توانند ینمشوند،  می ها خارجشهر کالنکه از  ینظامهای  یکاربر -736 ماده

 هاشهر کالنتخت و یم پایدر حر وساز ساختمبحث پنجم: ضوابط 

ر خواهد یبه شرح ز در روستاها به تخلفات یدگیو مرجع رس وساز ساختها، ضوابط شهر کالنم یدر حر -734 ماده
 بود:

جامع  ت ضوابط طرحیو طرح توسعه و رعا یهاد  ت ضوابط طرحی، با رعایساختمان یپروانه صدور -الف
ن قانون، آن قسمت از یشدن ا ییخ اجرایرد. از تاریگ یصورت مها  یاریها، توسط دهشهر کالنم یت حریریمد

 شد. واهدکن خیرت داشته باشد کان لم یم مغایحر شهر کالنکه با ضوابط طرح جامع  یضوابط طرح هاد

خارج از  یم روستاهایك( در داخل حری، عمران و تفکوساز ساختی )به تخلفات ساختمان یدگیمرجع رس -ب
ل خواهد یتشک ین منظور در هر فرمانداریکه به هم یونیسیها با کمشهر کالنم یم شهرها و واقع در حریحر

که ظرف  است یا نامه نییآ، بر اساس یتخلفات ساختمان یمهین جرییتع یمبنا یباشد. ارزش معامالت یشد، م
 د.یون خواهد رسیسیب کمیون و به تصویسیر کمیشنهاد دبیشدن قانون با پ االجرا الزمسه ماه پس از 

واقع در  یم روستاهایك( در داخل و حری، عمران و تفکوساز ساختی )به تخلفات ساختمان یدگیمرجع رس -ج
 292موضوع ماده های  ونیسیکم یعهدهبهم شهرها یواقع در حر یتخلفات ساختمان یهیم شهرها و کلیحر

 خواهد بود. ن قانونیا

را به ن امالکا یمالك  یم پرونده، تخلفات ساختمانیواقع در حر یا شهرداری یاریهر ده که صورتیدر -733 ماده
ون با تخلفات مواجه یسیکم یرخانهیارجاع ندهد و کارشناسان دب ربط های ذی ونیسیموقع، حسب مورد، به کم

 یروز اقدام 20ظرف مدت  که صورتیدر مود،گزارش خواهند ن یو شهردار یاریمراتب را کتباً به ده ابتداگردند، 
های  ونیسیموارد تخلف را حسب مورد، به کم رأساًون یسیر کمیرد، دبیصورت نگ یا شهرداری یاریتوسط ده



  03یو معمار یشهرساز

ا ی ند. عدم اقدامیالزم را صادر نما یو رأ یدگیند به موضوع رسمذکور مکلف هست یها ونیسیاعالم و کم ربط ذی
گرد در یف، حسب مورد، قابل پیوظا یل عدم اجرایدلبهتخلف محسوب و متخلف  ر،ا شهردایار یده یعدم همکار

ن امتخلف ،احداث شده باشد یا قلع بناهایب یبر تخر یها مبن ونیسیکم یآرا که صورتیدرباشد.  یم ربط ذیمراجع 
 خواهند شد. یمعرف یفریب کیتعق منظور بهمحل،  یبه دادسرا

پانصد هزار نفر  یدارا یمرکز استان و شهرها ین بخش قانون، در شهرهایا از یمواد ای تمام یتسرّ – 739 ماده
 .استون یسیب کمیو تصو یشنهاد استاندار و بررسیت کشور منوط به پیجمع
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 یشورا مصوّب ینامهنظام اساس بر ،یفرهنگ وستیپ یهیته به نسبت است، موظف یشهردار –791ماده 
، 20/29/2903مصوّب ران یا یاسالم یجمهور یپنجم توسعه یمهبرنا قانون 1 ماده موضوع یفرهنگ انقالب

ف یتعرها  یاست که توسط سازمان نظام شهرداری یها طرحمهم  یها د اقدام کند، طرحیمهم و جد یها طرح یبرا
 رسد. یمها  استان شورای عالیب یو به تصو

در  یحیو تفر ی، ورزشی، هنری، فرهنگیت خدمات اجتماعیرین قانون، مدیاالجرا شدن ا خ الزمیاز تار -797ماده 
 یها و شرکت یها، مؤسسات دولت ف وزارتخانهیارات و وظایاست. اخت یشهردار یعهدهم شهر بریمحدوده و حر

 ی، به شهرداریو نظارت کالن در سطح مل یزیر ، برنامهیگذار استیارات سیاخت یاستثنابهدر امور مذکور،  یدولت
 گردد.  یمحول م

را به بخش ها  تیفعال ی، تصدیو ورزش ی، هنری، فرهنگیاجتماع یها مکلف است در حوزه یشهردار -792ماده 
، یگذار استیسکه صرفاً  ینحوبه ،دیمردم واگذار نما یمحله و عامه تیریمردم نهاد، مد یها ، سازمانیردولتیغ

مذکور  یها خدمات توسط بخش یئهکه ارا یباشد. در موارد یشهردار یعهدهبهها  و نظارت آن یزیر برنامه
ف مربوط را انجام دهد و یتکال رأساًتواند  یشهر م یاسالم یبا موافقت شورا صرفاً ینباشد، شهردار یعمل
 د. یرا واگذار نماها  ، آنیواگذار یط الزم برایمحض رفع مانع و حصول شرا به

ه و پس از یرا ته یاجتماع یاه بیآس کاهش و کنترل ،یریگ شیپ یبرنامه است مکلف یشهردار –798 ماده
خصوص با نیادر اند موظف ربط های ذی ها، نهادها و سازمان د. دستگاهینما اجراشهر  یاسالم یب شورایتصو

 یار شهردارینه در اختیزم نیخود را در ا یها ج حاصل از پژوهشینتا اند مکلف. بعالوه ندینما یهمکار یشهردار
 قرار دهند.

 موظف است:  ی، شهرداریمدن یتوانمند ساختن جامعه منظور به -797 ماده

و  یمرتبط با امور اجتماع یریگ میدر تصم نهاد را  مردم یها مشارکت شهروندان و سازمان ینهیزم -الف
 د.یفراهم نما یفرهنگ

ها،  شیهما یاز طرق مختلف از جمله برگزار یمدن یتعامل و ارتباط خود با جامعه ی هنسبت به توسع -ب
 د.یاقدام نما

 د.یو اقدام نما یزیر ، مطالعه، برنامهیو فرهنگ یاجتماع یها نسبت به آموزش شهروندان در حوزه -ج

اقشار  یو استعدادها ی، مالی، اجتماعی، فرهنگیعلم یها تیشتر از ظرفیهرچه ب یریگ بهره یبرا -797 ماده
و  یاجتماع یها تیها و نوجوانان در فعال وقف(، بازنشسته یریگ با جهت خصوصبهن )یریوان، خمردم از جمله بان

شهر  یاسالم یب شورایفراهم نموده و پس از تصو یالزم و هدفمند سازوکارموظف است  ی، شهرداریفرهنگ
 د.یاجرا نما



  79یو فرهنگ یاجتماع

اقدام  یق بخش خصوصیانواع مراکز مشاوره، از طر یس و ادارهیمکلف است نسبت به تأس یشهردار -796 ماده
 د.ینما

جاد، توسعه و یاز طرق مختلف، ازجمله ا یورزش همگان یموظف است نسبت به توسعه یشهردار -794 ماده
اقدام  یت بدنیترب یدر حوزه یمردم یها ، بسط مشارکتیو فرهنگ یحی، تفریورزش یها مجموعه ینگهدار

 یفرهنگهای  هباشگا سیتأسشهر نسبت به  یاسالم یب شورایبا تصو توانند یمها  ین شهردارید. همچنینما
 ند.یت نمایز فعالین یو قهرمان یاقدام و در سطح ورزش باشگاه یورزش

و  یها است و پس از آن با بررس خانمان یان و بیو اسکان موقت متکدّ یآور مکلف به جمع یشهردار -793 ماده
و  یو اشتغال آن بخش از افراد متکدّ یدهآنان، نسبت به سامان یاقتصاد یتوانمندسازو  یگاه اجتماعین جاییتع
 د.یف نماین تکلییکار کردن ندارند، تع ییخانمان که توانا یب

و  یل ازدواج جوانان از طرق مختلف، از جمله از امکانات مالیتواند در جهت تسه یم یشهردار -799 ماده
، به ها یشهردارشنهاد سازمان نظام یاجرا به پ یامکانات و نحوه یریکارگ بهد. ضوابط یخود استفاده نما یالتیتسه
 د.یخواهد رسها  استان شورای عالیب یتصو

ه و پس از یرا ته یزندگ تیفیکهای  شاخص یارتقا یمکلف است برنامهها  یسازمان نظام شهردار -211 ماده
 ربط های ذی ها، نهادها و سازمان د. دستگاهیابالغ نماها  یشهردارجهت اجرا به ها  استان شورای عالیب یتصو

 .ندینما یهمکارها  یبرنامه با شهردار نیا یدر اجرا اند موظف
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 یمقررات عموم -فصل اول

 ،یساز رهیذخ ،یآور جمع ،یدهسامان ،یزیر برنامه از اعم ،یعاد یپسماندها ییاجرا تیریمد –217 ماده
 و پسماند یهیتخل یبرا مخصوص یها محل یساز آماده و نییتع دفع، و پردازش افت،یباز ،ونقل حمل ،یجداساز
م یزباله به کود، در محدوده و حر لیتبد یها س کارخانهیتأس یها ن محلییو تع ینعمرا و یساختمان یها نخاله

پسماندها، از جمله ر یسا ییت اجرایرین نظارت بر مدینه و همچنین زمیدر ا یرسان اطالعز آموزش و یشهر و ن
قانون  22، موضوع ماده زیست محیطحفاظت  یعال یمربوط مصوب شوراهای  ضوابط و روش ینظارت بر اجرا

 باشد.  ی میشهردار یعهده بر ،19/1/2909ت پسماندها، مصوّب یریمد

 در یعمران اتیعمل از حاصل زائدات و یساختمان یها نخاله و پسماند نوع هر یرهاساز و هیتخل –212 ماده
 ای مرتکب است موظف یشهردار سیپل. شود یم محسوب جرم شهر میحر و محدوده در رمجاز،یغ یها محل
 ه پسماندها به دادگاهیتخل و حمل یهینقل لیوسا لیقب از جرم ارتکاب لیوسا فیتوق با را مذکور جرائم نیمرتکب
 ف خواهد کرد.ین تکلییز تعیه حمل پسماند نینقل لیوسادر مورد  ید. دادگاه ضمن صدور حکم مقتضینما یمعرف

 مذکور، قانون 12 ماده موضوع ،19/1/2909 مصوب پسماندها تیریمد قانون یاجرا از حاصل درآمد –218 ماده
تا صرف آموزش،  ردیگ یمقرار  یار شهرداریباشد، در اخت شده لیتحص شهر میحر و محدوده در کهصورتیدر

ن یو همچن یشهر زیست محیطاز پسماندها در شهر و حفاظت  یناش یرفع آلودگ ،یرسان اطالع، یساز فرهنگ
 گردد. یارات شهرداریقانون، در حدود اخت یاجرا ین امکانات الزم برایتأم

 یواقع در معابر عموم یشکسته یوارهایفع خطر از بناها و در و دفع منظور به است مکلف یشهردار –217 ماده
 یز خطرات ناشیواقع در معابر و ن یها ها و چاله و پوشاندن چاه پر کردنو  یو خصوص یها و اماکن عموم و کوچه

ها و ناودان  و مزاحمت دودکش یعموم معابرمشرف و مجاور  یوارهاید یها و رو موجود در بالکن یایاز سقوط اش
ا یا صاحبان اماکن ین امالکبه  یموارد مذکور شهردار یهیدر کل  د،یها و دفع فاضالب در معابر اقدام نما ساختمان

 که صورتیدر .ندیاقدام نما د تا نسبت به رفع خطر در مهلت مناسبینما می صاحبان ادوات منصوب، اخطار صادر
خود اقدام به رفع ن امأمور یلهیوسبه رأساً یشهردار ،گذاشته نشود اجراموقع بهن یمهلت مع در یاخطار شهردار

خسارت از مستنکف  عنوان بهدرصد  ستیب یاضافهبهصرف شده را  ینهیا مزاحمت خواهد نمود و هزیخطر 
 افت خواهد کرد.یدر

 حوادث ریسا و یسوز آتش و زلزله ل،یس وقوع خطر از شهر حفظ یبرا است فمکلّ یشهردار –217 ماده
 یبناها و نصب الزام یساز ها، نظارت بر مقاوم لیمن نگهداشتن مسیل ایرانه از قبیشگیر پیتداب رمترقبهیغ

ن وقوع و بعد از وقوع حوادث را در قالب ین اقدامات الزم در حیها و همچن ق در ساختمانیحر یاطفا یها دستگاه
 شهر اتخاذ و به مورد اجرا بگذارد. یاسالم یمصوب شورا یها برنامه

و  یا سکنیکسب  یها برا ها و پارک دانی، مروها ادهیپشهر، اشغال  یعموم ید معابر و فضاهاس –216 ماده
از سد معبر  یریمکلف به جلوگ یشود و شهردار یبه هر نحو ممنوع و جرم محسوب مها  رمجاز از آنیغ یاستفاده



  77یخدمات شهر

از به حکم یبدون نس شهر و یپل یلهیوسبهمعابر و اماکن مذکور  یآزادسازدن موانع موجود و یو برچ یآور و جمع
سه  یمکلف است با دادن مهلت ین قانون، شهرداریب ایمنصوب قبل از تصو یها باشد. در مورد دکه یی میقضا

 رأساً یشهردار ،و رفع آثار را خواستار شود. در صورت عدم اقدام صاحب دکه یآور جمعها  ماهه، از صاحبان آن
ون یسیبا نظر کم ،باشند یخسارت یها مدع ل دکهین قبیحبان اد. چنانچه صاینما اماقدها  نسبت به برداشتن آن

زان خسارت یصاحب دکه نسبت به مکه صورتیدرگردد.  می اقدامها  نسبت به جبران خسارت آن 44ماده مقرر در 
قانون در  نیب ایکه بعد از تصو یکسان د.ینما یمراجعه و طرح دعو ییتواند به محاکم قضا می معترض باشد،

موظف است نسبت به برداشتن و رفع  یسد معبر کنند، شهردار یگرید یلهیا هر وسی  اماکن مذکور با نصب دکه
ت یان و خسارت شوند. عالوه بر آن مرتکب با شکایضرر و ز یتوانند مدع نمی د و اشخاص مزبوریآثار آن اقدام نما

 ال محکومیون ریلیست میال تا دویون ریلیم صد كیز ا ینقد یدر دادگاه صالحه محاکمه و به جزا یشهردار
 افزوده الذکر فوق ینقد یجزا حداکثر و حداقل به درصد 20ب قانون، ساالنه ین سال بعد از تصویشود. از اول می

 .شود یم

 یمحوطه و میحر نیهمچن و یفصل و یدائمهای  رودخانه یهیحاش و میحر انیاع و عرصه تیمالک –214 ماده
 ی. شهردارشود یمواگذار  یم شهر به شهرداریواقع در محدوده و حرهای  ود درهر وها  کانال انهار، ها، لیمس

ط، یمح یباسازیکه با ز دینما اءیا احیو اجرا و  یده، سامانی، طراحیزیر برنامه ینحوبهرا ها  موظف است آن
 یشهروندان از فضا یاستفاده یالزم برا طی، شرایطیمح ستیزمناسب  یو فضاها یعیطبهای  جاد بوستانیا

به ها  فضاها و محوطه گونه نیاص یح و تفرج فراهم شود. تخصیمذکور در جهت گذران اوقات فراغت و تفر
 باشد. می ممنوع ها آنو امثال  ی، بهداشتی، خدماتیصنعت ،یر، تجایل مسکونیسبز، از قب یر فضایغهای  یکاربر

م شهر، ی، در محدوده و حرها آنع آب یر توزب نظارت و یدائمهای  رودخانه یدرولوژیه به مربوط امور –213 ماده
 رو است.یوزارت ن یعهدهکماکان بر

 که یفیص و وهیم مانند خته،یترار ای شده یورز دست محصوالت کنندگان عرضه و دکنندگانیتول –219 ماده
ك ینسبت به تفک اند مکلفشود،  می داده صیتشخ بالمانع صالح،یذ مراجع توسطها  آن یعرضه و عیتوز د،یتول

در ها   و فروشگاه بار تره ووه ین میادیدر م هنگام عرضه ،ك(ی)ارگان یعیخته از محصوالت طبیمحصوالت ترار
 ینحوبهگر، یق دیا هر طرین محصوالت یا یم شهر اقدام نموده و ضمن الصاق بر چسب بر رویمحدوده و حر

 صیتشخ قابلبه طور آشکار  کنندگان استفادهداران و یخر ین دو نوع محصول برایکنند که تفاوت ا یرسان اطالع
ن ماده مشترکاً توسط یا یاجرا یباشد. دستورالعمل نحوه می یشهردار ین ماده بر عهدهیا یباشد. نظارت بر اجرا

 یمل یتهیب کمیه و به تصویتهها  ی، سازمان نظام شهرداری، وزارت جهاد کشاورززیست محیطسازمان حفاظت 
 د.یخواهد رس یستیز یمنیا

و  یده، سامانیزیر برنامهنسبت به  ربط ذیهای  دستگاه ریسا یموظف است با همکار یشهردار –271 ماده
وانات یر حیو ساها  ولگرد و بالصاحب، موشهای  و دفع سگ یآور جمع، ییشناسا ینهیانجام اقدامات الزم در زم

 شهر مبادرت ورزد. یدر محدوده آور انیزو  یموذ
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 و یدولتهای  شرکت ،یردولتیغ یعموم ینهادها ای مؤسسات ،یدولت مؤسسات ها، وزارتخانه یهیکل –277 ماده
واقع در محدوده و  یعمرانهای  تفعالی به نسبت ،یاقدام هرگونه از قبل اند موظف یانتظام و ینظام یروهاین

مصوّب را  یها ت طرحیرعا ،یفرعو  یاصل یها ن اتصال راهیو همچن یشهر تأسیساتل احداث یم شهر، از قبیحر
رد و دستگاه اقدام کننده مکلف است یانجام گ یشهردار یبا موافقت کتب یستیل اقدامات، باین قبیند؛ ایبنما

 ید، در مدت مناسبیوارد آ یا ساختمان معابر عمومیرا که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت  یانیو ز یهرگونه خراب
و  یخراب ین صورت شهرداریر ایدر غ ؛م نموده و به وضع اول برگرداندیشد، ترم خواهدن ییتع یکه با نظر شهردار

ثبت  یق اجرایست درصد اضافه و از طریرا با ب شده تمام ینهیم و به حال اول درآورده، هزیان وارده را ترمیز
 .دیاسناد وصول نما

آب و خاک، موضوع  یآلودگ و یعموم بهداشت هیعل دیتهد مورد در جرم اعالم و صیتشخ مرجع –272 ماده
، 1/9/2970بازدارنده مصوّب  های و مجازات راتیتعز -کتاب پنجم- یقانون مجازات اسالم  000ماده  2تبصره 

 باشد.یم یم شهر، شهرداریدر محدوده و حر



  73یخدمات شهر

 یو مبلمان شهر یباسازیز -دوم فصل

، در محالت یرانیا یر و مفاخر اسالمیادمان مشاهیس و یو ساخت و نصب مجسمه، تند یزیر برنامه -278 ماده
 باشد. یم یشهردار یعهدهبهمناسب شهر، 

، یغات شهری، شامل اصول و ضوابط تبلیغات شهریجامع تبل یموظف است برنامه یشهردار -277 ماده
ن قانون، در یاالجرا شدن ا پس از الزم سال كیظرف  آن را ینظارت بر اجرا یو نحوه یباسازیز یاستانداردها
سازمان نظام  وسطاالجرا شدن قانون ت پس از الزم شش ماهکه ظرف  یشهر غاتینظام جامع تبل چهارچوب

ه شهر ارائ یاسالم یب به شورایه و جهت تصویته رسد، یم ها استان شورای عالی بیو به تصو هیتهها  یشهردار
 د.ینما اجراب یو پس از تصو

 و امالک وارید و پنجره و در ساختمان، ینما یرو بر یبرچسب و نوشته هر الصاق ای یمطلب هر نوشتن –277 ماده
 در یغاتیتبل لبوردیب و تابلو پالکارد، نوع هر نصب زین و باشد عموم منظر و یمرئ در که ییفضا و محل هر و منازل
نصب و الصاق  یا برایصادر نموده و  مجوز یکه شهردارهایی  است، مگر در محلمذکور ممنوع  های مکان

و ارقام  گردد یمحکوم م الیر ونیلیتا ده م ونیلیم كیاز  ینقد یمتخلف به پرداخت جزا .کند ین میاعالنات مع
 یصورت مشاهده . درابدی یم شیتورم کشور افزا یاالجرا شدن قانون ساالنه معادل نرخ رسم مذکور پس از الزم

ست یب یاضافهبهآن را  ینهیآن اقدام و هز یساز پاکنسبت به امحاء و  رأساًتواند  یم یارغات، شهردیتبل گونه نیا
ا مالك ابالغ ی نفع ذی، بدواً به یحساب شهردارصورتن مورد ید. در ایافت نمایدر نفع ذیا یدرصد از مالك و 

و در صورت  دهش یتلق یقطع نهیحساب اعتراض نشود، هزروز به صورت 29ظرف مدت  که صورتیدرگردد؛  یم
شود و در صورت درخواست  یمطرح م 77ون ماده یسیدر کم یموضوع با نظر شهردار ،استنکاف از پرداخت

االجرا، نسبت به وصول طلب  الزم یاسناد رسم یاجرا مقرراتثبت مکلف است بر طبق  یاجرا یشهردار
مخابرات ملزم به  یشهردار رخواستد و در صورت تکرار تخلف، به دیون، اقدام نمایسیکم ی، طبق رأیرشهردا

باشد. در صورت  یماه م 9به مدت  ،شده گرفتهمورد نظر به کار  غاتیتبل یمتخلف که برا یغاتیتبلهای  قطع تلفن
 ابد.ی یش میمدت مذکور به شش ماه افزا ،تکرار

گران مسافران و گردش یو راهبر ییمناسب جهت راهنماهای  وهیمکلف است با انتخاب ش یشهردار -276 ماده
 الخصوص یعلگوناگون،  یرهایدر مس یشهرهای  یراهنما و نشان یتابلوها ، نسبت به نصبیو خارج یداخل
 د.یاقدام نما یالملل نیب، با استفاده از عالئم و اختصارات یاصل یرهایمس

 یآلودگ یر با استانداردهایا مغایا ناتمام یمخروبه  یهیو ابن یمکلف است در مورد اراض یشهردار -274 ماده
اخطار  نفع ذیا اشخاص ین امالکا یو نما و منظر شهر است، به مالك  ییبایا زی یزگیپاک یر و منافیکه مغا یبصر
که  یا هر اقدام مناسبیوار و مرمت محل و بنا یا دیجاد نرده یو ا یساز پاککه ظرف مدت دو ماه نسبت به  دینما
اقدام الزم را  رأساً ین صورت، شهرداریر اید. در غیاقدام نما یمحل الزم باشد، طبق نظر شهردار یباسازیز یبرا

 د.ینما می افتیموقوفه مطالبه و در یا متولیو  نفع ذیا ین امالکا یده درصد از مالك  یاضافهبهنه را یمعمول و هز
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ن یباشد. همچن یم یشهر یها راهبزرگ یسبز در اطراف و جداره یجاد فضایموظف به ا یشهردار -273 ماده
 یو امالک خصوص یاه در منظر منازل مسکونیش گل و گی، پرورش و نمایغ و الگوسازیتواند با تبل ی میشهردار

 ت بخشد.ینیف هوا را عیشهر و تلط یباسازیله شهروندان، زیوسبه

و بناها و  تأسیساتجاد یممانعت از ا و شهر میحر و محدوده در زیست محیط یباسازیز تیمسئول –279 ماده
ا یمنظر  یکه موجب آلودگ یباسازیز یبا الگوها و استانداردها نامتناسبو  بایناز یاز ساخت و سازها یریجلوگ
ن یه در ایدییا تأیو هرگونه مجوز و  ختمانان کار سای. صدور پاباشد یم یشهردار یعهدهشود، بر یبصر یآلودگ

 باشد.  می مذکور یت استانداردهایموکول به رعا یموارد، از طرف شهردار

، یبصر یاز آلودگ یریمربوط به جلوگ مقرراتن یآن و همچن یو استانداردها یبصر یف آلودگیتعر -221 ماده
 یعال یشورا بیه و به تصویتهها  یسازمان نظام شهردارو با همکاری  زیست محیطسازمان حفاظت توسط 
 .رسد یمران یا یو معمار یشهرساز



  02یخدمات شهر

 ت بحرانیریو مد یمنیا -سوم فصل

اب شهردار یدر غ ابد،ی می تیر بحران مسئولیمد عنوانبهبه هنگام بروز بحران در شهر، شهردار  -227 ماده
شهر  یاسالم یشورا یانتخاب قبل بان امعاوناز  یکیاب آنان یشهردار و در غن و ابالغ ییبا تع یو مقام قائم

ا وزارت کشور ی یاز پرسنل استاندار یحدا ،شهر یاسالم یاب شورایشود و در غ ین مییر بحران تعیمد عنوان به
 گردد. یر بحران شهر، منصوب میمد عنوان به یتوسط استاندار

هایی   ق رسانهی( که از طریو نیجانش ایر بحران شهر )شهردار یبروز بحران دستورات مددر هنگام  -222 ماده
در حکم  ییاجرا یها دستگاه یهیکل یبرا گردد، ید صادر میر جرایکشور و سا یرسم یما، روزنامهیمانند صدا و س

 گردد. یم یتلق یدستور کتب

ن زمان ممکن، یدر کمتر بحران شهر را ریمد یامکانات درخواست اند مکلف ییاجرا یها دستگاه یهیکل -228 ماده
 ند.یر بحران اعزام نمایدر دستور مد دشدهیقبه محل 

باشند، )و امکانات آنان در طرح جامع  یم یزات و امکانات فنیتجه یکه دارا یو حقوق یقیاشخاص حق -227 ماده
ار یدر اخت را یر بحران، امکانات درخواستیحسب دستور مد اند مکلفشده است(  ینیب شیت بحران پیریمد

از  ید شهردارییمربوط با تأ یها نهین صورت پس از رفع بحران، خسارات و هزیکه در ا قرار دهند یشهردار
، 10/29/2900ت بحران کشور مصوّب یریل سازمان مدیت بحران کشور موضوع قانون تشکیریق سازمان مدیطر

 د.یدپرداخت خواهد گر

را که قبل از وقوع بحران  یاماکن اند مکلفآب، فاضالب، برق، گاز و مخابرات  یخدمات یها شرکت -227 ماده
 ند. یز نمایتجه ،شده است ین و معرفییدگان تعید بیآس یاسکان موقت و اضطرار یبرا یتوسط شهردار

همکار و های  ها و سازمان دستگاه یف تمامیت بحران کشور مکلف است نقش و وظایریسازمان مد -226 ماده
شهرها  یط اضطراریت شرایریمد یرا در برنامه یط اضطرارین، قبل و بعد از شرایمرتبط در زمان بحران، در ح

 د.ین نمایمشخص و مع
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 یسفرها یدهسامان زیو ن كیو تراف ونقل حملامور  ینهیواحد در زم تیریاعمال مدمنظور به -224ماده 
مراکز  یها و شهر تختیدر پا خدمات یعرضه یساز نهیو به ونقل حمل یها ستمیس یور بهره یارتقا ،یشهر درون

 تیشهردار و عضو استیك شهر به ریو تراف ونقل حمل یشورا ت،ینفر جمع پانصد هزار یباال یاستان و شهرها
شهر با  یاسالم یشورا ینفر از اعضا كیو  زیست محیطسازمان  یندهینما ،یو رانندگ ییراهنما سیفرماندار، رئ

 :شود یم لیتشک ریز اراتیو اخت فیبا وظا ریدب عنوان بهشهردار  كیو تراف ونقل حملشورا و معاون  یمعرف

 و نقلوحمل جامع طرح»چهارچوب  در استان كیتراف و ونقل حمل یلیتفص یهاب طرحیو تصو یبررس -2
 و ونقل حمل امور بهبود و توسعه با مرتبط یهابرنامه وها  طرح یهیکل و شهر هر مصوب «كیتراف
 ها آن یاجرا ینحوه درخصوص  یریگمیتصم و كیتراف

 یالزم برا داتیشهر و تمه یو رانندگ ییاداره و انجام امور راهنما ینحوه درخصوص م یاتخاذ تصم -1
 كیو تراف ونقل حمل نیاعمال قوان

 یمبنا بر شهر از خاصهایی  محدوده در خودروها تردد در تیمحدود اعمال درخصوص  یریگمیتصم -9
 د خودروهاتعدا و نوع ،یمکان ،یزمانهای  ریمتغ لیقب از یکیتراف مختلف یرهایمتغ

جاذب  ی، کارخانجات، مراکز عمدهیردولتیغو  یدولتهای  ن ساعات شروع و خاتمه کار دستگاهییتع -4
با  یو انتظام ینظام یروهایز نیو نها  مدارس و دانشگاه ،کاال و خدمات عیو توز هیمراکز ته ،سفر

 رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایستاد کل ن یهماهنگ
الزم در  ریتداب یهیکل در شهر و اتخاذ یصوت یهوا و آلودگ یمقابله با آلودگ درخصوص  یریگ میتصم -0

 هوا یآلودگ یمواقع اضطرار
 محری و محدوده در مسافر و بار ونقل حمل بر نظارت و تیریمد ینحوه درخصوص  یریگمیتصم -0

 یو شبه همگان همگانی ونقل حمل یهام راجع به سامانهیشهرها و هر گونه اتخاذ تصم ریو سا تختیپا
 ها آنعملکرد  یو نحوه

های  یو مناطق مختلف شهر جهت کاربر یدر نواح یو عموم یاختصاص نگیپارک یسرانه نییتع -7
 یو اختصاص یعمومهای  گاهتوقفو ها  نگیاحداث پارک یمربوط به نحوهب ضوابط یز تصویمختلف و ن

 ها آناز  یبردار بهرهو 
 یریگ میتصم کاال و خدمات و عیو توز هیص مراکز نامناسب جاذب سفر و مراکز تهیو تشخ ییشناسا -0

د بر اساس یبه نقاط جد ها آنو انتقال  ن مراکزیو انجام کار توسط ا تیفعال ینحوه درخصوص 
 ك هر شهریو تراف ونقل حملو طرح جامع  یجامع شهرهای  طرح

ك از محل یو تراف ونقل حملت امور یریجهت مد یاز شهرداریمورد ن یشنهادیاعتبارات پ یبررس -3
 یسنوات یدرج در بودجه منظور بهو ارائه به دولت  یعموم سبودجه

 بیشهر جهت تصو یاسالم یبه شورا ونقل حملانواع عوارض  یشنهاد برقراریپ -29
 سفرها یو اصالح الگو یشهر درون یخدمات سفرها یتقاضا و عرضه تیریمد -22
 كیتراف یهماهنگ شورای عالیو اتوبوس به  یتاکس یهینرخ کرا شنهادیو پ یارجاع بررس -21



  00كیونقل و تراف حمل

 كیو تراف ونقل حملمستقر و معاون  یشهر در شهردار كیو تراف ونقل حمل یشورا یرخانهیدب -223 ماده
 بیشهردار به تصو شنهادیشورا به پ نیا یداخل ینامه نییخواهد کرد، آ فهیشورا انجام وظ ریدب عنوان به یشهردار
  .رسد یاعضاء م

از مبداء تا مقصد  یبردار و بهره یاحداث، نگهدار ینهیدر زم یآهن شهر راه یدارا یها شهرداری – 229 ماده
آن  یو اصالحات بعد 20/4/2901مصوب سال  یکشور ماتیو ضوابط تقس فیقانون تعار 24 یمشمول ماده

بر اساس  ریمس یها یو شهردار ها یفرماندار یمذکور در حوزه های یتعامل شهردار ی. چگونگباشند ینم
 .رسد یم یاستاندار دییتأبه  یآهن شهر  ه را یدارا یها یشهردار شنهادیخواهد بود که به پ یدستورالعمل

 :باشد یم ریمشتمل بر پنج برنامه به شرح ز كترافی و ونقل حمل جامع طرح –281 ماده

 ،یرانیتاکس ،یعموم ونقل حمل) یشهر ونقل حمل ستمیس یدهجامع توسعه و سامان یبرنامه -2
 ..(. و یرموتوریغ

)از سطح  یسلسله مراتب دیبا تاک یمعابر شهر یها و شبکه راهبزرگ یو توسعه جادیجامع ا یبرنامه -1
 (یانیتا شر یمحل

 یشهر و برون یشهر درون ونقل حمل یها انهیو پا سوار پارک نگ،یپارک جادیجامع توسعه و ا یبرنامه -9
 یبار و مسافر، در نقاط مستعد تبادل مسافر شهر

 ونقل حمل یها ستمیشبکه و س تیریمد یالزم برا یکیزیفریو غ یکیزیف یها رساختیجامع ز یبرنامه -4
و  حیصح یزیر شهر، امکان برنامه یطیمح ستیز طیشرا یارتقا ك،یتراف تیریمد منظور به) یشهر

 نیح قبل، رها،یمس یکیتراف تیوضع یرسان شهر، اطالع تیو امن یمنیا نیتأم ،یموثر در امور انتظام
 ك،یدر امر تراف رگذاریتأث های سازمان ازیاطالعات مورد ن یو ارائه نیتأمسفر و بعد از سفر، 

در شهر،  یشخص یعوارض تردد خودروها یامکان وصول عادالنه ،یدر مصرف انرژ ییجو صرفه
 ..(. و ییهوشمند تردد خودرو یسامانه

 ونقل حمل یها ستمیشبکه و س یها رساختی( زیو نوساز ینگهدار ر،یجامع نگهداشت )تعم یبرنامه -0
 یشهر

 اند مکلف تیهزار نفر جمع ستیدو یباال یمراکز استان و شهرها یها یتهران و شهردار یشهردار -287 ماده
طرح جامع اقدام و پس  یگانه پنج یها برنامه یهیقانون نسبت به ته نیاالجرا شدن ا پس از الزم سال كیظرف 

 برسانند. شورک یشهرها كیتراف یهماهنگ یعال یشورا بیشهر به تصو یاسالم یشورا دییتأاز 

 اند مکلف تیهزار نفر جمع ستیدو یباال یمرکز استان و شهرها یها یتهران و شهردار یشهردار -282 ماده
شهر، نقاط  یانیم یدر داخل و اطراف حوزه نگیپارک یاحداث و توسعه یاتیجامع و عمل یبرنامه یهینسبت به ته

 االجرا الزمسال پس از  كی فظر ،یبا هدف کاهش سفر با خودرو شخص یاصل یها انهیمستعد تبادل مسافر، پا
 .ندیشدن قانون اقدام نما
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با مشارکت  ای یخصوص ،یبخش تعاون یگذار هیتواند با سرما می 191موضوع ماده  یها پروژه اجرای –288 ماده
 یگذار هیمجاز به سرما رأساً یشهر شهردار یاسالم یشورا بیو در موارد خاص با تصو ردیانجام پذ یشهردار

 .باشد یم

تراکم آن  نییشهر و تع میدر محدوده و حر نیزم یکاربر رییقانون، در تغ نیاالجرا شدن ا الزم خیاز تار -287 ماده
 است. یالزام یشهر ونقل حمل ینهیمصوب در زم یها ها و پروژه طرح ازیو لحاظ ن تیرعا
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 سبز یت فضایریمد -فصل اول

 تأسیسات یو توسعهها  راهن و بزرگیادیمعابر و م یا بازسازی یاصالح یهر نوع طرح و پروژه یجراا –287ماده 
رد. در صورت ضرورت قطع یسبز صورت گ یت حفظ فضایبا الو یستیبا ،یشهر یخدمات عموم یو فضاها

سبز در  یفضا شقانون حفظ و گستر یحهیاصالح ال»ك قانون یت ماده یموظف به رعا یدرختان، شهردار
زان ید به میبا یباشد. عالوه بر آن شهردار یم «ص مصلحت نظامیمجمع تشخ 29/0/2900شهرها مصوّب 

جاد یسبز ا ی، فضایشهر ی، در همان منطقهشده بیتخرسبز  یو فضا شده قطعحداقل دو تا سه برابر درختان 
 کند. 

سبز  یت فضایریمد یکل به طورو  یاء، حفظ و نگهداریجاد، گسترش، احیا یر الزم برایاتخاذ تداب - 286 ماده
له، توسط یق و وسیبه هر طرها  ن بردن آنیا از بیدرختان و  یرقانونیغدر شهرها و ممانعت از قطع  یعموم

م شهر، یواقع در محدوده و حر رمشجّ یو اراض یعمومنیمهو  یسبز عموم یدر فضاها یو حقوق یقیاشخاص حق
سبز در  یحفظ و گسترش فضا یقانون یحهین الین قانون و همچنیطبق مفاد ا که باشد یم یشهردار یعهدهبر

 .دیآ می مربوط به عمل مقرراتر یآن و سا یو اصالحات بعد 9/9/2903شهرها مصوّب 

 یها پارک و کاشت دستهای  جنگل از یبردار بهره و توسعه ،ینگهدار اء،یاح احداث، تیریمد –284 ماده
سبز و کمربند سبز  یفضاهای  یواقع در کاربر یمتروکه و اراضهای  ، نهالستانیکار درخت قابل مراتع ،یجنگل
شهر با  میو حرمحدوده  درطبق ضوابط و طرح مصوّب  یسبز و اعمال کاربر یفضا یتوسعه منظور به یشهر

ت ین صورت مسئولیرد. در ایگ می قرار یار شهرداریافت حقوق مالکانه در اختیبدون درت دولت و یحفظ مالک
، جز ها آندر  تأسیساتو احداث هرگونه بنا و  یر کاربرییباشد. تغ یم یبا شهردارها  ت آنیریو مد یحفظ، نگهدار

 باشد. یاست، ممنوع م مسبز الز یت فضایریحفاظت و مد یآنچه برا

 قانون 9 ماده الف بند در مذکور یچهارگانه مناطق تیریمد و حفاظت در است موظف یشهردار –283 ماده
م شهر، بر اساس یعت، در محدوده و حریطبهای  و پارک 10/9/2909، مصوّب زیست محیط یاظت و بهسازحف
ر ییتصرف، تغ ت،یمالکد. انتقال یعمل نما زیست محیطو نظارت سازمان حفاظت  یطیمح ستیز مقرراتن و یقوان

 ممنوع است. مطلقاًمناطق  گونه نیادر  وساز ساختجاد هرگونه بنا و یستم و ایو اکوس یکاربر

 و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون موضوع باغات، و مشجّر یاراض یکاربر رییتغ و درختان قطع –289 ماده
م شهر ممنوع است. در مورد قطع درختان یها، در حر یر کاربریآن، به سا یهاصالحی و 92/9/2974 مصوّبها  باغ

سبز در  یقانون حفظ و گسترش فضا یهحیاصالح ال»ك قانون یت ماده یصرفاً با رعا ،در موارد و مواقع استثنا
، قبل یباشد و عالوه بر آن، در موارد ضرور یمجاز م« ص مصلحت نظامیمجمع تشخ 29/0/2900شهرها مصوّب 

ر یبر عدم تأث یمبن یشهردار یهینظر قانون مذکور، اخذ 2ك ماده یوع تبصره ون موضیسیاز طرح ضرورت در کم
 یالزام یسبز شهر یفضا یرت با استانداردهایهوا و عدم مغا تیفیک رینظ یکیاکولوژ یها بر مؤلفه یر کاربرییتغ
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 یندهینما شود، حضور یون مطرح میسیم شهر در کمیکه موضوع به لحاظ وقوع در حر ین در مواقعیاست. همچن
 باشد. یمعتبر م یرأ 4از  یرأ 9مات جلسه با یتصم .الزم است یبا داشتن حق رأ یشهردار

 مصوب رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتأس قانون 0 ماده ونیسیکم ماتیتصم –271 ماده
 یتوسعه و احداث مجوز صدور نیهمچن و شهر میحر و محدوده در یاراض یکاربر رییتغ یدرباره ،11/21/2902
ت یو منوط به رعا بزس یفضا گسترش و حفظ تیاولو با یستیبا می ها، محدوده نیا در وساز ساخت هرگونه و بنا

و  یشهرساز یعال یدر هر منطقه بر اساس ضوابط مصوّب شورا یسبز شهر یفضا ین مربوط و استانداردهایقوان
 رد.یصورت گ یمعمار
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 و خاکآب  یآلودگ -دوم فصل

 تمام در مختلف منابع از خاک، و آب یکننده آلوده یماده نوع هر و فاضالب نشت و پخش و هیتخل –277 ماده
از  یشهر زیست محیطنده در یر منابع آالی، مشاغل خاص و سای، مسکونی، خدماتی، تجاریاعم از ادارها  یکاربر

 یباشد. شهردار می م شهر ممنوعیدر محدوده و حر ینیرزمیزو  یها و انهار اعم از سطح یجمله در معابر، جو
 یو بازرس ییو شناسا یم شهر را مورد بررسیآب و خاک در محدوده و حر یندهیك از منابع آالیموظف است هر 

مقرّر باشد، مراتب  یطیمح ستیز یش از حد استانداردهایك از منابع مذکور، بیهر  یآلودگکه صورتیدرقرار دهد. 
که توسط  ینید تا در مهلت معیا مسئوالن منابع مذکور اعالم نمایبه صاحبان  یآلودگ زانیرا کتباً با ذکر نوع و م

اقدام  یل کار تا رفع آلودگیت و تعطیا توقف فعالی ی، نسبت به رفع آلودگشود یمن ییات تعیبنا بر مقتض یشهردار
 د.ینما

 یرفع آلودگ شده نییتعند که ظرف مهلت یاثبات نما قبول قابلل ینده با دالیمنابع آال مسئوالنکه صورتیدر 
 موارد قائل خواهد شد.  گونه نیادر  یبار مهلت اضاف كی یبرا یباشد، شهردار نمی ریپذ امکان

دادستان باشد، گر، مستلزم کسب اجازه از ین دیموجب قوانبهك از منابع مذکور، یاز هر  یبازرسکه صورتیدر
 از دادستان اقدام خواهد شد. یندگینسبت به اخذ نما

وزارت کشور و  یبا همکار زیست محیطن ماده توسط سازمان حفاظت یموضوع ا یطیمح ستیز یاستانداردها
 رسد. یم زیست محیط یعال یب شورایه و به تصویته ها، یسازمان نظام شهردار

 مهلت ظرف شهر، میحر و محدوده در واقع یکننده آلوده منابع مسئوالن و صاحبانکه صورتیدر –272 ماده
ها  ند، در مورد کارخانجات و کارگاهینده ننمایت منبع آالیا ممانعت از کار و فعالی یبه رفع آلودگ مبادرت شده نییتع

در مورد شود و  یپلمپ م یانتظام مورانو طبق دستور دادستان، محل توسط مأ یبنا به درخواست شهردار
 عملبه یریمنابع جلوگ گونه نیات یاز کار و فعال ینده، توسط مأموران شهرداریر منابع آالیو سا یخدمات یواحدها

 خواهد آمد.

ا دستور دادستان اعتراض داشته باشند، ی یم شهرداریصاحبان و مسئوالن منابع مذکور به تصمکه صورتیدر
-یکرده و درصورت یدگیدادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رس ؛ت کنندیمحل شکا یتوانند به دادگاه عموم یم

بر ممانعت از  ی، مبنیو اقدام شهردار میا تصمیبه ابطال دستور دادستان  یص دهد، رأیکه اعتراض را وارد تشخ
 است. یدادگاه قطع یرأ .خواهد داد تیفعال

 ای و انداخته مخاطره به داًیشد را یشهر زیست محیط ،یآلودگ جادیا که یاضطرار طیشرا و مواقع در –278ماده 
ممانعت از  یفات مقرّر اقدامات الزم برایخارج از تشر اند ییهوا ۀدیپد یشهردار د،ینما دیتهد را شهروندان سالمت

 یعهدهمردم بر د سالمتیتهد قیو مصاد یط اضطراریص شرای. تشخآورد عملبهنده را یت منابع آالیکار و فعال
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و وزارت بهداشت، درمان و  زیست محیط، سازمان حفاظت یصالح شهرداریندگان ذیمتشکل از نما یکارگروه
 است. یآموزش پزشک

( ماده 2مذکور در قانون اصالح تبصره ) های به سازمان یقانون، شهردار نیاالجرا شدن ا الزم ختاری از –277 ماده
اضافه  یاسالم یمجلس شورا 0/0/2970مصوب  1/9/2970رات( مصوب ی)تعز ی( قانون مجازات اسالم000)
 .شود یم
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 هوا یآلودگ -سوم فصل

ل ی، وساها کارگاهنده، اعم از کارخانجات و یهوا و کنترل منابع آال یجاد آلودگیا از ممانعت و یریشگیپ –277 ماده
تا بر اساس  است یشهردار یعهدهم شهر، بریو متفرقه در محدوده و حر ی، خانگی، منابع تجاریموتور یهینقل

عمل  9/1/2974هوا مصوّب  یاز آلودگ یریوگجل یقانون نحوه مقرراتو  یطیمح ستیز یضوابط و استانداردها
 یعهدهمزبور بر مقرراتن و یح قوانیصح یشهر و اجرا یهوا یاز آلودگ یریت جلوگیمسئول صورت نیادر  ،دینما

 زیست محیطسازمان حفاظت  یعهده، کماکان، برها آن یه بر حسن اجراینظارت عال یول ؛است یشهردار
 باشد. یم

 ،یصنعت ،یدیتول یواحدها ریو ساها  کارگاه ،ها کارخانه تیو فعال سیتأسمکلف است از  شهرداری –276 ماده
 کنند یمشهر را فراهم  میو حرهوا در محدوده  یموجبات آلودگ ها آن تیو امثال آن که فعال یصنف ،یتجار
و در صورت  لیرا تعطها  باشند آن دهش جادیقانون ا نیا بیمذکور قبل از تصو تأسیساتو هرگاه  دینما یریجلوگ

 . دیاز جمله به خارج از شهر منتقل نما گریلزوم به نقاط مناسب د

 ایبه صاحبان و  یا هیاخطار یمکلف است مراتب را ط یخارج از شهر، شهردار اینقاط مناسب و  مورد انتقال به در
 .شود نییانتقال تع یبرا یمهلت مناسب دیبا هیاخطار نیدر ا .دیمذکور ابالغ نما یو واحدها تأسیساتمسئوالن 

ظرف پانزده روز از  توانند یمعترض باشند م یشهردارو نظر  میبه تصم الذکر فوقصاحبان و مسئوالن  کهیدرصورت
 زیست محیطو مطلع در امور  ریمرکب از سه نفر از افراد بص یونیسیبه کم لیاعتراض خود را با ذکر دل ،ابالغ خیتار

موظف است ظرف مدت  ونیسیکم .ندینما میتسل شود یم نییشهر تع یاسالم یشهر که از طرف شورا تیریو مد
 نیا شتریب یدگیبه رس ازیدر صورت ن .دیصادر نما یرأو  یدگیوصول اعتراض به موضوع رس خیراز تا ماه كی

 ایبوده و  ینظر شهردار دییتأبر  یمبن ونیسیکم یرأ که صورتیدر .است دیمدت حداکثر تا پانزده روز قابل تمد
 هیدر اخطار شده نییتع تمهلمذکور در مدت مقرر اعتراض نکرده و در  یو واحدها تأسیساتصاحبان و مسئوالن 

-نییآخود راسا اقدام خواهد کرد.  مأموران یوسیلهبه یشهردار ،ندیانتقال اقدام ننما ایو  یلیمبادرت به تعط زین
با  ها یقانون توسط سازمان نظام شهردار نیشدن ا االجرا الزمماده ظرف شش ماه پس از  نیا ییاجرا ینامه

 .دیخواهد رس ها استان شورای عالی بیو به تصو هیته زیست محیطسازمان حفاظت  یهمکار

 و استان مرکز یشهرها و هاشهر کالن یمحدوده در مستقر هوا یندهیآال منابع انتقال قیتشو یبرا –274 ماده
 :شود یم اتخاذ ریز داتیتمه ت،یجمع نفر هزار ستیدو یباال یشهرها

واحدها،  یبا توافق مالکان قانون حاًیمذکور ترج یندهیآالهای  ان منابع و واحدیعرصه و اع یر کاربرییتغ -2
 مربوط صورت خواهد گرفت. یو اخذ مجوز از مرجع قانون یطبق ضوابط مورد عمل شهردار

ازات مربوط به یر امتیاز و حق اشتراک و ساید حق امتینسبت به خر اند موظف ربط های ذی دستگاه -1
به  ادشدهیازات یا انتقال امتیمت روز و یمربوط با ق یواحدها یبرق و تلفن محل قبل ،آب ،انشعاب گاز

 ند.یوجه اقدام نما ید، بدون مطالبهینما یم یاز معرفیکه صاحب امت یانیمتقاض



  39یشهر ستیز طیمح

 با هستند موظف باشد می مجاز حد از شیبها  آن در هوا یآلودگ زانیم که ییشهرها یها یشهردار –273 ماده
شهر  یکاهش آلودگ یبرا دات الزمی، تمهربط ذیهای  ر دستگاهیو سا زیست محیطسازمان حفاظت  یهمکار

 ند.یفراهم نما زیست محیط زمانمصوب سا یرا تا حد استانداردها یا گلخانه یزان انتشار گازهایازجمله کاهش م
کنترل و  یو اقدامات مناسب برار یزگردها قرار دارند، تدابیاز ر یناش یکه در معرض آلودگ یین در شهرهایهمچن

 آورند. عملبهزگردها را یمهار انتشار ر

 وها  سازمان و خود یعموم یهینقل لیوسا و نیسنگ و سبك یخودروها است مکلف یشهردار –279 ماده
 بر ند،ینما یم فراهم را شهر یهوا یآلودگ موجبات که را خود نظارت تحت یحقوق و یقیحق اشخاص و مؤسسات

ل یوسا یبه رفع آلودگ موظفرا ها  م آنیان و کاربران مستقیا متصدیرا رفع و ها  آن یر و آلودگیسب مورد تعمح
 د.یمذکور بنما یهینقل

 مصوّب هوا یآلودگ از یریجلوگ ینحوه قانون از یناش هوا، یآلودگ جرائم بیتعق و کشف تیمسئول –271 ماده
قانون مذکور در  یدر اجرا ین شهرداریهمچن ؛است یارشهرد یعهدهبر شهر، میحر و محدوده در 9/1/2974

 است. یخصوص یا مدعی یشهر برحسب مورد شاک

 مشارکت، هوا، یآلودگ از یریجلوگ ینحوه قانون موضوع جرائم در یشهردار مأمورانکه صورتیدر –277 ماده
 مربوطه یادار تخلفات به یدگیرس هیئت به ند،ینما ارائه واقع خالف گزارش ای و داشته یهمکار ای معاونت
 مقرّر در قانون مذکور محکوم خواهند شد.های  و به حداکثر مجازات معرفی

هوا  یاز آلودگ یریجلوگ یقانون نحوه 94ماده  یحاصل از اجرا یها ست درصد از درآمدیمعادل ب -272 ماده
تا صرف  ردیگ یقرار م 140آلوده موضوع ماده  یشهرها یار شهرداری، در هر سال، در اخت9/1/2974مصوّب 

 شهر شود. یهوا یاز آلودگ یریجلوگ
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 یصوت یآلودگ -چهارم فصل

م شهر و یدر محدوده و حر یصوت ید و انتشار آلودگیتولهای  منابع و کانون ییضمن شناسا یدارشهر –278 ماده
ن و یبا اخطار به مسئول زیست محیطسازمان حفاظت  ین منابع بر اساس استانداردهایا یزان آلودگین مییتع

، شده نییتعمهلت  یپس از انقضا نمود،ن خواهد ییتع یرفع آلودگ یرا برا ی، مهلت مناسبیصوت ین آلودگیعامل
 مقرراتن و یاز آن بر اساس قوان یرینسبت به جلوگ یباشد، شهردار یبه قوت خود باق یآلودگ که صورتیدر

 اقدام خواهد نمود. ،9/1/2974هوا مصوب  یاز آلودگ یریانون نحوه جلوگمربوط، از جمله ق

باشند:  یر میاز جمله موارد ز یقیمصاد یشهرها دارا در یصوت یآلودگ انتشار و دیتول منابع وها  کانون – 277 ماده
ه یل نقلیوساهای  رگاهیو تعمها  ، توقفگاهونقل حملهای  انهی، پایه موتوریل نقلیوسا ها، کارخانجات و کارگاه

 یصوت یتوأم با آلودگها  ت آنیکه فعال یصنفهای  از واحد تهآن دس ،ها کلتیموتورسناهنجار از  ی، صداهایموتور
، یو ساختمان یعمرانهای  تیروباز، فعالهای  و محوطه یدر اماکن عموم شده نصب یاست، ژنراتورها و بلندگوها

 .یو اماکن عمومها  ابانیدر حال ساخت در خ های متعلق به ساختمانهای  رآهنیه تیر تخلینظ

ن قانون، هر زمان که الزم بداند، از یف مقرّر در ایف و تکالیوظا یمجاز است در اجرا یشهردار -277 ماده
و منابع ها  آورد. صاحبان کانون به عمل ید و بازرسیم شهر بازدیدر محدوده و حر یصوت یو منابع آلودگها  کانون

، متخلف محسوب و بر حسب مورد، یصوت یلودگاز رفع آ یا خودداریو  یصورت ممانعت از انجام بازرسمذکور در 
 ، محکوم خواهند شد.9/1/2974هوا مصوب  یاز آلودگ یریقانون نحوه جلوگ 99مقرّر در ماده های  به مجازات

 یواحدها وها  کارگاه ،یموتور هینقل لیوساهای  رگاهیتعم وها  توقفگاه وها  انهیپا استقرار و سیتأس –276 ماده
 یصوت یآلودگ یاستانداردها و مجاز حد تیرعا به موکول شهرها، میحر و محدوده در یصوت ندهیآال یصنف
باشند،  یصوت یآلودگ یبا استانداردها ریغاکه م مذکور یموظف است از استقرار واحدها یباشد. شهردار می بمصوّ
 د.ینما ین موارد خودداریمربوط در ا یمجوزهاا از صدور ینموده و  یریجلوگ

 یاستانداردها یمبنا بر را یصوت یآلودگ کنترلهای  روش و الزم ریتداب است موظف یشهردار –274 ماده
 شهر، به مورد اجرا بگذارد. یاسالم یب شورایه و پس از تصویمذکور، ته یطیمح ستیز



  30یشهر ستیز طیمح

 یطیمح ستیزر موارد یسا -پنجم فصل

 یشهردار است، ممنوع ،یطیمح ستیز یاستانداردها در مقرر مجازِ حد از شیب ،ینور یآلودگ جادیا –273 ماده
 میحر و محدوده در ،یعموم اماکن و معابر در ینور یآلودگ کنترل یبرا الزم، ریتداب اتخاذ ضمن است موظف
های  و چراغ یقو یپروژکتورهانورافکن و  هجمل از مذکور یآلودگ مولد منبع هرگونه از استفاده و نصب از شهرها،
جاد یا اید رانندگان و یکه موجب کاهش د ین نقاطیو همچن ی، در معابر و اماکن عمومراستانداردیغپر نورِ 

 به عمل آورد. یریشود، جلوگ می شهروندان یبرا یینایمزاحمت و مشکالت ب

ها  یمشارکت سازمان نظام شهردار و با زیست محیطدر شهرها توسط سازمان حفاظت  ینور یآلودگ یاستانداردها
 رسد. زیست می محیط یعال یب شورایه و به تصویته

های  تیپاراز جمله از ،(ویواکتیراد ریغ اشعه) زهیونی ریغ یپرتوها و مضر ییویراد امواج انتشار و جادیا –279 ماده
نموده و سالمت شهروندان را به  ا فراهمر زیست محیط یآلودگ موجبات که مقرّر یاستانداردها مجاز حد از شیب با

مضر را در  یامواج و پرتوها گونه نیاد و انتشار یتول ابعکه من یاشخاص یهی. کلممنوع است اندازد می مخاطره
ن قانون، یب ایخ تصوی، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تارها آن ضمن توقف استفاده از اند موظفار دارند، یاخت

 ند.یاقدام نما مجاز ید و انتشار امواج با استانداردهایتولهای  ق فرکانسینسبت به تطب

بهداشت، درمان و آموزش های  وزارتخانه یمکلف است با همکار زیست محیطسازمان حفاظت  -261 ماده
 مقرراتن ماده و یموضوع ا ی، استانداردهاها یشهرداراطالعات و سازمان نظام  ی، ارتباطات و فناوریپزشک

حداکثر ظرف شش ماه پس از  ابر سالمت شهروندان ر آور انیزمنابع  گونه نیااز  یناش ینترل آلودگمربوط به ک
 برساند. رانیوز ئتیهب یه و به تصویاالجرا شدن قانون، ته الزم

 ساکنان یبرا ییایبو یآلودگ دیتول موجبات که ییواحدها تیفعال و استقرار از است موظف یشهردار –267 ماده
 یساز چرمو  یکن پاکور، روده یاحشام و ط ی، نگهداری، مرغداریداردام یند، مانند واحدهاینما می فراهم را محل
م یند، در محدوده و حرینما می نامطبوع ید بویــوانات مذکور که تولید و فروش حیکسب و خرهای  ر محلیو سا
و به کار اشتغال  دهیر گردین قانون دایب ایرا که قبل از تصوی یهافعالیتا یعمل آورد و واحدها به یریجلوگ شهر

 د.یدارند، به خارج از شهر منتقل نما

واقع  یعیطب یو آبشارهاها  چشمه ،ها کوهستان زیست محیط حفاظت به نسبت است موظف یشهردار – 262 ماده
های  ستمیب در اکوسیو تخرو تجاوز ها  در آن وساز ساختاز هرگونه  یریم شهر و جلوگیدر محدوده و حر

و  یگرگردش ینهیزمها  دامنه یباسازیو ز یده سامانو  یعیت طبیوضع یاین با احیباشد و همچن می یکوهستان
 د.یمذکور فراهم نماهای  طیشهروندان را، در مح یبرا یعت گردیطب
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 و دیخر و عرضه ،ینگهدارهای  محل و اماکن بر نظارت و ییشناسا به نسبت است موظف یشهردار – 268 ماده
و ضوابط سازمان  مقرراتو بر خالف  رمجازیغ به صورتکه  یت کسانیاقدام و از فعال یوانات وحشیح فروش

 د.ینما یریجلوگ ،کنند می وانات مذکورید و فروش حیو خر ی، مبادرت به نگهدارزیست محیطحفاظت 

 یمرکز سازمان در یطیمح ستیز یمردم مشارکت ستاد لیتشک با است موظف یشهردار – 267 ماده
 زیست محیطحفاظت  یبرا یو در صورت اقتضا در مناطق تابعه، نسبت به جلب مشارکت عموم زیست محیط

خدمات  وو استفاده از نظرات  یطیمح ستیزمردم نهاد های  ت از سازمانیجهت حما ن دریاقدام و همچن یشهر
 اقدام الزم مبذول دارد. یشهر زیست محیطت یریدر مدها  آن

-نهیشهروندان در زم یساز آگاهو  یطیمح ستیزهای  ت آموزشی، مسئولیطیمح ستیز یمشارکت مردم یستادها

 عهده خواهند داشت.ز بریرا ن یشهر زیست محیطت از یحفظ و حما ی

 عملکرد گزارش همراهبه ،یشهر زیست محیط تیوضع ساله همه است موظف یشهردار –267 ماده
شهر و سازمان  یاسالم یشورا عهده دارد بهن قانون بریا در مقرّر فیتکال یاجرا در که را خود یطیمح ستیز

 به اطالع شهروندان برساند. ینموده و مراتب را به طرق مقتض ارائه زیست محیطحفاظت 

 ،یآلودگ یهاداستاندار ،یمنابع مولد آلودگمانند هایی  واژه فیبخش از جمله تعر نیا ییاجرا نامه نییآ-266ماده 
شدن قانون توسط سازمان نظام  االجرا الزمظرف شش ماه پس از  یو خصوص یعموممهین ،یسبز عموم یفضا

خواهد ها  استان یعال یشورا بیوو به تص هیکشور ته زیست محیطسازمان حفاظت و  یبا همکارها  یشهردار
 .دیرس
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 وصول آن یها وهیو ش یشهردار یمنابع درآمد -فصل اول

 ریپذ انعطاف، عادالنه و یریپذ اصول تداوم بر اساس خود را یدرآمد یها موظف است برنامه یشهردار  -264ماده 
شنهاد اصالح یو پ یگذار استیو س یزیر برنامه قیاز طر یطیمح ستیزو  یو اجتماع یاختالل اقتصاد نیو کمتر بودن
که  ع درآمدیص منابع، وصول و توزیمدون تشخ یها نظام چهارچوبدار و در یپا یسمت درآمدهابه ،مقرراتن و یقوان
 د. ینما م و اجراید، تنظیخواهد رسها  استان شورای عالیب یو تصوها  یشنهاد سازمان نظام شهرداریبه پ

  یاول: عوارض شهر مبحث

 یب شواریتصو و ها یشهردار نظام سازمان یمیتنظ ینامه نییآ ضوابط چهارچوب در است مجاز یشهردار –263 ماده
 د:یشهر وصول نما یاسالم یب شورایو پس از تصو شنهادیر عوارض پیدر موارد زها  استان یعال

خارج و داخل شهر،  یباربرهای  مشاغل خاص، شرکت، دارندگان ها بانكشه صنوف، یعوارض کسب و پ -2
 مستقر در شهر یردولتیغ یعموم یو نهادها یدولتهای  و شرکت یاعتبار - یمؤسسات مال

 کنند. یخود وصول من امشترکاز  یخدمات مخابرات یارائه یدارندگان پروانه یهیکه کل یاز وجوه -1
 کنند. می وآمد رفتکه در شهر  یساختمان آالت نین و ماشیسبك و سنگ یاز خودروها -9

و تعداد  یندگیزان آالیارزش و مدل خودرو و متناسب با م یخودروها با مالحظه یانهینرخ عوارض سال -269 ماده
ن و ییتعها  استان شورای عالیوصول در سال بعد توسط  یبهمن هر سال برا 20ت خودرو(، هر ساله تا ین )ظرفیسرنش

 یتردد خودروها یبرا ی، عوارض خاصیسراسر یها عالوه بر نرخ یگذار ن نرخیدر ا .گردد یابالغ م ها یبه شهردار
 شود.  ین مییها تعشهر کالن یدر محدوده یشخص

حه اصالح قانون ین قانون، الیب ایماه پس از تصو 3موظف است ظرف مدت ها  یسازمان نظام شهردار -241 ماده
ه و یته یها از محل عوارض نوساز یش درآمد شهرداریافزا منظوربه را 7/3/2947مصوّب  یو عمران شهر ینوساز
 ینحوه دبایحه ین الیدهد. در ا رائهاها  استان شورای عالی، به یاسالم یم به مجلس شورایب و تقدیتصو جهت

برخورد با  یها، ضمانت اجرا و نحوه یبخشودگها،  تیو مستحدثات مشمول قانون، معافها  و ساختمان یاراض یابیارز
 ن مشخص گردد.یمستنکف

 دیبا می انهیسال ین بودجهیا قوانی یاسالم ین مصوّب مجلس شورایت عوارض در قوانیدر صورت معاف -247 ماده
کشور  یزیر ت و برنامهیریك بار توسط سازمان مدیمحل جبران آن در همان قانون مشخص گردد و هر شش ماه 

 د. یز نمایوارها  یحساب شهردار بهد ینما یارسال مها  یکه سازمان نظام شهردار فهرستیبرآورد و بر اساس 

و معادن شن و  11/0/2939مصوّب  معادن قانون اصالح قانون كی ماده در مذکور ك،ی طبقه یمعدن مواد –242 ماده
ا ی یقینکه داخل ملك اشخاص حقیشود، مگر ا یمحسوب م یشهردارم شهر، جزء اموال یماسه واقع در محدوده و حر

 باشد. یم شهر یاسالم یشورا ن صورت مشمول پرداخت عوارض، طبق مصوّباتیکه در ا باشد یحقوق
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و ها   ین شهرداریت بیدر هر شهرستان به نسبت جمع ندهیآال یدیتول یاز واحدها یعوارض وصول - 248 ماده
شتر( به ی)پنجاه نفر و ب یدیبزرگ تول یواحدها یکه آلودگصورتیخواهد شد. در  ع یشهرستان توزهمان های  یاریده

مرکب از معاون  یا تهی، در کمیرگذاریتأث نسبتبه  یت کند، عوارض آلودگیك استان سرایك شهرستان در یش از یب
ن یاستان ب یاتیرکل امور مالیو مد زیست محیطرکل ی، مدربط ذیهای  استان، فرمانداران شهرستان یزیر برنامه

ا چند استان واقع شده باشند، یدر دو  یمتأثر از آلودگهای  که شهرستانیصورتدرشود.  یع میمتأثر توزهای  شهرستان
معاونت  یندهیشتر( متشکل از نمایبزرگ )پنجاه نفر و ب یواحدها یعوارض آلودگ یکننده عیتوز یتهیکم یاعضا

و  زیست محیطسازمان حفاظت  یندهی، نماربط ذیهای  استان یزیر برنامهن امعاون ،یو نظارت راهبرد یزیر برنامه
 خواهند کرد. یعوارض آلودگ عیمعاونت، اقدام به توز یاعالمهای  استیبر اساس س یاتیاداره کل مال یندهینما

 ها و عوارض مشترک با دولت اتیدوم: مال مبحث

 شود:ر اعمال یآن، اصالحات ز یو اصالحات بعد 27/1/2907ات بر ارزش افزوده مصوّب یدر قانون مال -247 ماده

ن یاالجرا شدن ا خ الزمیات بر ارزش افزوده، از تاریقانون مال 90ها موضوع ماده  یسهم شهردارهای  نرخ -2
 شود.  ین مییاالشعار تع قانون فوق 20سهم دولت، مذکور در ماده  یها قانون، برابر با نرخ

ش یدرصد افزا 0ات بر ارزش افزوده به ی( قانون مال90ماده ) «ب»بند ات موضوع ینرخ عوارض بر دخان -1
 ابد. ی یم

ات بر ارزش افزوده یاز محل وصول مالها  یاریو دهها  یسهم شهردار ،الذکر فوققانون  90ماده  یدر اجرا -9
ز یوارها  ن و به حساب آنییآن شهرستان تع ییو روستا ینقاط شهرت یدر هر شهرستان، به تناسب جمع

 خواهد شد.

 کاال و خدمات یسوم: بها مبحث

ب یبه تصو یشنهاد شهرداریدهد، به پ یبه شهروندان ارائه م یکه شهردار یکاالها و خدمات شهر یبها -247 ماده
 رسد. یشهر م یاسالم یشورا

 باشد: یم یل الزامیت نکات ذین نرخ خدمات رعاییدر تع 

 شفاف مشخص شود.  صورتبهها،  تیهر واحد خدمات و توان پرداخت شهروندان و معاف یشده تماممت یق -2
و  یشنهاد شهرداریك بار در سال به پیکاالها و خدمات مذکور در صورت اقتضاء فقط  یبها شیافزا -1

موافق دو سوم کل  یبا کسب آرا صرفاًهمان سال  یك بار برایش از یش بیب شورا مجاز است. افزایتصو
 شهر مجاز است.  یاسالم یشورا یاعضا

 یشهردار یر منابع درآمدیچهارم: سا مبحث

 از: اند عبارت یشهردار یبع درآمدر منایسا -246 ماده
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قانون ثبت  یاصالح 219، موضوع ماده یالثبت اسناد رسم هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق -2
دولت مصوّب  یمال مقرراتاز  یم بخشیبه قانون تنظ یقانون الحاق مواد 29اسناد و امالک موضوع ماده 

 ابد.ی یاختصاص مها   یآن، به شهردار ین بعدیگزیو جا  20/0/2904
ها، مستغالت، نقل و انتقال خودرو  تی، نقل و انتقال مالکیمربوط به سرقفل یها اتیحاصل از مال یدرآمدها -1

 شود. یع مین قانون، توزیم ایم، موضوع بخش حریون حریسیم شهرها، بر اساس ضوابط کمیدر حر
مرکز استان  یخودروها، در شهرها یذارگ شمارهات ینامه و مالی، صدور گواهیرانندگ جرائمدرآمد حاصل از  -9

 گردد. می زیوارها  یم شهر، به حساب شهرداریدر محدوده و حر تینفر جمع هزار ستیدو یباال یو شهرها

ن یطبق مواز م هر شهر رایات بر مشاغل مأخوذه در محدوده و حریدولت موظف است چهل درصد از مال -244 ماده
 همان محل پرداخت کند:  یبه شهردار ل،یذ

از  یهر استان، موظف است همه ماهه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، سهم شهردار یاتیسازمان امور مال -2
 ز کند.یشود، وار می شهر اعالم یکه توسط خزانه یماه قبل را به حساب یوصول

الزم و اسناد و  یانسان یرویو ن ییاجراهمراه امکانات بهات مشاغل را یت وصول مالیتواند مسئول یدولت م -1
محل  یدرصد وجوه حاصله به شهردارن صورت صدیمحل واگذار کند. در ا یمدارک مرتبط، به شهردار

 رد. یگ می تعلق

 یشهردار یها ییحاصل از اموال و دارا یپنجم: درآمدها مبحث

 شود: می ل را شاملی، موارد ذیشهردار یها ییحاصل از اموال و دارا یدرآمدها -243 ماده

شنهاد سازمان یکه به پ یا نامه نییآبر طبق  ،یشهردار یحاصل از اموال به اجاره واگذار شده یاالجاره مال -2
 رسد. می ها استان شورای عالیب یها به تصو ینظام شهردار

سهامدار ها  در آن یکه شهردارهایی  ر شرکتیوابسته و ساهای  ها و سازمان در شرکت یسود سهام شهردار -1
 است.

که ضرورت  یکسب درآمد ندارند، در موارد عنوان بهخود را  رمنقولیغحق فروش اموال ها  یشهردار -249 ماده
شهر ارسال در صورت  یاسالم یموضوع را مستنداٌ به شورا دبای می داشته باشد یاز مالین ید و شهرداریاقتضا نما

 ند.ینما منسبت به فروش اموال اقداتواند  می شهر یاسالم یب شورایتصو
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و  یدولتهای  دولت و سازمان یاعطائ یایو هداها  ، کمکیعموم یاز بودجه یمبحث ششم: سهم شهردار

 یردولتیر اشخاص غیسا

 یاعطائ یایها و هدا اول: کمک گفتار

ر به یز مراجع ازجمله مراجع و ها دستگاه یبعض طرف از که است ییها کمك ا،یهدا و بالعوض یها کمك –231 ماده
 شود: یا اهداء میپرداخت  یشهردار

 یدولت یها دولت و دستگاه -2
  یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها -1
 مردم نهاد یها سازمان -9
 یو حقوق یقین حقیریخ -4
 از موقوفات یناش یدرآمدها -0
 یالملل نیب یها سازمان یها کمك -0

 یاز بودجه عموم یدوم: سهم شهردار گفتار

ها  یدولت به شهردار یانتقالهای  پرداخت عنوان به ریشرح زبه یعموم یاز بودجهها  یسهم شهردار -237 ماده
 یبودجه یحهیجداگانه در ال یها فیدر ردها  استان شورای عالی شنهادیبرآورد و به پها  یتوسط سازمان نظام شهردار

و ابالغ بودجه با نظر  بیپس از تصو ؛ وشود یارائه م یاسالم یو به مجلس شورا ینیب شیکل کشور توسط دولت پ
 ،محل حسب مورد یزیر برنامهو  تیریبا سازمان مد نامه موافقت یاستان و با مبادله یو توسعه یزیر برنامه یشورا

 گردد. می عیتوزها  یشهردار نیب

، ییهوا ونقل حملآب، گاز، برق، های  در بخش یا هیسرما ییتملك دارا یها درصد از اعتبارات کمك و طرحصد -الف
درصد از شهرها و صد یها در محدوده مدارس و ورزشگاه یاحداث و بازساز یبهداشت و درمان، آموزش و پرورش برا

دولت،  یعموم یان در بودجهی، معتادان، متکدّنمعلوال ا،ه خانمان یاز جمله امور ب یاعتبارات مربوط به خدمات اجتماع
 ابد. ی می اختصاص یبه شهردار

 و حومه یشهر یلیر ونقل حملو  یران اتوبوس یها سامانه یس و نگهداریو تأس یگذار هیسرما یها نهیهز -ب 

 تیبل یارانهی»و « یشهر یها یراناتوبوس یبرا یدکید اتوبوس و قطعات یخر»، «یراناتوبوس تیبل یارانهی» -ج 
در  یشهر آهن راهو  یران اتوبوس یها ستمیاز س یبردار بهره یها نهیهز یجبران کسر منظوربه« یشهر یقطارها

پنجاه درصد از اعتبارات قانون  17/22/2909دولت مصوّب  یمال مقرراتاز  یم بخشیقانون تنظ 97ماده  یاجرا
 ینشان آتش یها ستگاهیبه ادرصد از اعتبارات کمك ت بحران و صدیریمدهای  رساختیجاد زیا یت بحران برایریمد

 فرسوده های  بافت یایاعتبارات کمك به اح -د 
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های  د مسکن در بافتیتولهای  درآمد و طرح کمهای  گروه یژهید مسکن ویتولهای  اعتبارات کمك به طرح -ه 
مسکن مصوّب  ید و عرضهیت از تولیو حما یدهقانون سامان 20 یماده یاجرا یشهرها، برا یفرسوده

. کمك رفتصورت خواهد گ یا بخش خصوصین نوع مسکن توسط خانوارها و ید ایکه ساخت و تول 10/91/2907
 خواهد بود متیق ارزان یالت بانکیو تسه یعوارض شهردار یارانهین، ین زمیدولت به صورت تأم

 یکه طبق بندها 20/29/2900ها مصوّب  ارانهیاز قانون هدفمند کردن  یها، ناش یان شهرداریاز ز یجبران بخش -و 
 یبه شهردار دولت یعموم یف جداگانه، در بودجهی( قانون مذکور با درج اعتبارات آن، در رد0ماده ) «د»و  «ج»

 ابدی می اختصاص

 یتیجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیو ا یاعتبارات طراح -ز 

 یبرا 20/3/2900ت مصرف سوخت مصوّب یریو مد یعموم ونقل حمل یتوسعه( قانون 29اعتبارات ماده ) -ح 
 یشهر درون یعموم ونقل حمل یتوسعه

و  تیهزار نفر جمع 09 ریز یشهرهاهای  یکمك به شهردار نیبا عناو یسنوات یبودجه نیکه در قوان یاعتبارات -ط 
 شود می ینیب شیپ شهرها نیا ییربنایز تأسیساتکمك به 

 یفرسودههای  در بافت یساختمان یعوارض تراکم و پروانه فیدر مورد تخفها  یدولت به شهردار یپرداخت جبران -ی 
  99/29/2903مصوب  یتوسعه یبرنامه نیقانون پنجم 202ماده  تبصره موضوع ،یشهر

 می، مراکز تنظبضاعت یبمخصوص افراد های  درمانگاه یبابت احداث و ادارهها  یپرداخت دولت به شهردار -ک
 ادیخانواده و مراکز ترک اعت میمراکز تنظ ها، درمانگاه یبه ساخت و اداره ی. کمك استانادیخانواده و مراکز ترک اعت

کل کشور  یسنوات یمندرج در بودجه یکه از محل اعتبارات عمران شهر یعمران شهرهای  طرح یمجر -232 ماده
 هر محل خواهد بود. یشود، شهردار ی میمال نیتأم در هر استان،

االجرا شدن قانون، نظام هدفمند کردن  پس از الزم سال كیمکلف است ظرف ها  یشهردار نظام سازمان –238 ماده
در ها  و صرف آن یها در امور جار منع مصرف کمك لیاز قب یها را مشتمل بر موارد یدولت به شهردار یها کمك
ب یه و پس از تصویرا تهی یگوپاسخ سازوکارو  ها یشهردار یبند سطحو   ن شاخصییتع ،ی، آموزشیعمران یها پروژه

 د.یابالغ نما یجهت اجرا به شهردارها  استان شورای عالی
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 صندوق -استقراض –یگذار هی، سرماوکار کسبط یشهر، مح یاقتصاد ی برنامه -دوم فصل

 یوابسته به شهردارهای  و سازمانها  شرکت -ها شهرداری ی توسعه

 شهر یاقتصاد یمبحث اول: برنامه 

و ها  استیاالجرا شدن قانون، س ماه پس از الزم 0موظف است ظرف مدت ها  یشهردار نظام سازمان –237 ماده
 شورای عالیب به یه و جهت تصویشهر را ته بلندمدتمدت و  انیمدت، م کوتاه یاقتصاد یم برنامهیتنظ ینامه وهیش

با ها  استیس نیب کند. ایو تصو یرا بررس آنموظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه  زیو شورا ن دیم نمایتقدها  استان
 شود: یم میتنظ لیذ یملحوظ داشتن محورها

 ین باالدستیر قوانین قانون و ساینظام، اصول و اهداف ا یکلهای  استیس ،یقانون اساس چهارچوب -2
 یبهبود نقش شهردار یالزم برا یشنهادهایپ یدر اقتصاد شهر و ارائه یشهردارف یوظا یت محدودهیرعا -1

 در اقتصاد شهر
منابع  یبه نفع و توسعه یاقتصادهای  تیشرو اقتصاد شهر در تعامل با فعالیپهای  بخش یشناخت و معرف -9

 یشهرهای  رساختیز یو مرتبط با توسعه یشهردار یمال
، یمختلف از جمله بخش گردشگر یها شهر در بخش یاقتصاد یتوسعه یالزم برا یمنابع مال ینیب شیپ -4

 ، مسکن و ساختمانیع و مشاغل شهری، صنایا مهیو ب ی، بانکیخدمات مال
امور به  ین شکل ممکن، از جمله واگذاریبه کارآمدتر یف شهرداریوظا یفایا ینحوه ین راهبردهاییتع -0

 یتوسط شهردارها  آن یتصدز از یو پره یو تعاون یبخش خصوص

ماه بعد از ابالغ  0ظرف مدت  را یاقتصاد یتوسعه یها برنامه ییاجرا یحهیموظف است ال یشهردار - 237 ماده
ن و جهت یتدوها  شهر و ضرورت یها تیو ظرفها  م، استعدادیبه اقل با توجهشهر،  یبرنامه اقتصاد یاصلهای  استیس
شهر موظف است ظرف  یاسالم یشورا نامه،شدن هر بر ییشهر ارائه کند. در جهت اجرا یاسالم ید به شوراییتأ

 یشهرستان و استان برساند و جهت اجرا به شهردار یزیر برنامه یب شوراید و به تصویی، تأیمدت سه ماه آن را بررس
 هر برنامه، در هر سال را ها، گزارش عملکرد مصوّب در برنامه یها شاخص بر اساسموظف است  یابالغ کند، شهردار

اطالع عموم  یم و برایتقد شهرستان و استان یزیر برنامه یشهر، شورا یاسالم یان خرداد ماه سال بعد به شورایتا پا
 د. یمنتشر نما

 وکار کسبط یط و محیبهبود شرادوم:  مبحث

بهبود  منظور بهقانون  نیاالجرا شدن ا پس از الزم سال كیموظف است ظرف ها  یسازمان نظام شهردار -236 ماده
 20/22/2939مصوب  وکار کسب طیقانون بهبود مستمر مح تیو با رعا یشهر وکار کسبط یط و محیشرا
 شورای عالید ییاز آن را پس از تأ لحاص یها ر را انجام داده و دستورالعملیآن اقدامات ز 20ماده  الخصوص یعل

 د:یابالغ نماها  یبه شهردارها  استان
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 یر خوداظهارینظ ییها وهیق شیرا از طر یاز شهروندان و فعاالن اقتصاد یافت عوارض شهریدر یندهایفرا -2
 ل کند.یان تسهیمؤد یرحضوریو پرداخت غ

ن ییو تع وساز ساخت یافت مجوزهایدر یبرا را یشهروندان و فعاالن اقتصاد یو مراحل مراجعه مقررات -1
 یادار یها ر روشییق اصالح و تغیمشاغل را از طر یدهز سامانیو امالک و ن یاراضك ی، تفکیکاربر

 ی( قانون اجرا7) ادهم چهارچوبمربوطه را در  یها ونیسیکم مقرراتندها و یل کرده و فرآیمزاحم، تسه
 یق مصوّبات شورای، از طرپنج ساله  برنامه نیو احکام قوان یقانون اساس 44اصل  یکلهای  استیس

 .دیشهر، کوتاه، روان و آسان نما یاسالم
ر یع و معادن و سایو صنا یاتاق بازرگان یبا همکار در شهر را وکار کسبط یمح یاصل یها شاخص -9

 20/22/2939مصوّب  وکار کسبط ی( قانون بهبود مستمر مح4ماده ) چهارچوبدر  یاقتصاد یها تشکل
های  تیو فعالها  ك بخشی، حسب مورد، به تفکیلد به طور ساالنه و فصیبا یو شهردار دین نمایتدو

جه یمذکور، مورد سنجش قرار داده و نت یها را بر اساس شاخص وکار کسبط یط و محیبهبود شرا یاقتصاد
 شهر اعالم کند.  یاسالم یرا به شورا

 یگذار هیسوم: سرما مبحث

 بدون راها  یشهردار یخارج و یداخل یگذار هیسرما ینامه وهیش است مکلفها  یشهردار نظام سازمان –234 ماده
 و قانون نیا اهداف چهارچوب در آن، یبعد اصالحات و 21/4/2940 مصوّبها  یشهردار یمال ینامه نییآ مفاد تیرعا
ن یاالجرا شدن ا ظرف چهار ماه پس از الزم ربط ذی مقررات و نیقوان ریسا تیرعا و یشهردار یدرآمد منابع شیافزا

 یها در پروژه یریگ مید، تصمیابالغ نماها  یبه شهردارها  استان شورای عالیب یتصو بعد ازه و یقانون، ته
 ی، به شورایزان مشارکت شهردارین سقف پروژه و میی، با تعیو تعاون یو مشارکت با بخش خصوص یگذار هیسرما
 . دشو یشهر واگذار م یاسالم

و بند  99/9/2909مصوّب  یگر مهیران و بیا یمه مرکزیس بیقانون تأس  99ها از ماده  یشهردار یکلمه -233 ماده
 شود. یحذف م 20/4/2902مصوّب  یو بانک یقانون پول 21ك ماده یو تبصره  «الف»

 چهارم: استقراض مبحث

 ،یشهر یو اجتماع یاقتصاد ،یعمرانهای  تیبه فعال یدر تحرک بخشها  یشهردار یتوانمندساز منظور به -239 ماده
 یمال ینسبت به استقراض از بازارها گرید نیقانون و قوان نیدر ا شده نییتعضوابط  چهارچوبمجازند در ها  یشهردار

 .ندیاقدام نما

 یشهر از بازارها یاسالم یشورا بیتوانند با تصو می ها وابسته و مستقل آنهای  و سازمانها  یشهردار -2
شهر،  یاسالم یشورا بیعالوه بر تصو یالملل نیب یمال یبازارها . استقراض ازندیاستقراض نما یداخل یمال

 مستلزم موافقت دولت است.



  029یاقتصاد -یمال

 یشهردار یکه دولت بازپرداخت اصل و سود بده یدر موارد یدولت قبل از انتشار اوراق بده دییتأ افتیدر -1
 است. یضرور کند می نیرا تضم

 دییخود، پس از تأ یگذار هیسرماهای  طرح یمنابع ارز نیتأم یشود در راستا می اجازه دادهها  یبه شهردار -9
 یاقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسالم ،یو بانك مرکز ییداراو  یوزارت امور اقتصاد

  .است ربط ذیهای  یو شهردارها  اوراق با شرکت نیاصل و سود ا نی. تضمندینما
مشترکا اقدام به انتشار اوراق  ،یمال یاستقراض از بازارهاهای  نهیکاهش هز یتوانند برا می ها یشهردار -4

و  میتنظ یا جداگانهدر قرارداد ها  از آن كیمنظور الزم است سهم و تعهدات هر  نیا ی. براندیمشارکت نما
 بانك کارگزار برسد. دییتأبه 

و ها  افتیدر یزمان)پوشش تفاوت ها  یمدت شهردارکوتاه یمال نیتأم یبرا یبانک التیتسه افتیدر -0
ظرف همان سال  التیتسه نی( مجاز است. ایمال سال كیدر ظرف ها  یشهردار یبودجههای  پرداخت

 بازپرداخت خواهد شد.  یمال
 یاوراق بده ریسپرده خاص و سا یو انتشار اوراق مشارکت، اوراق گواه درازمدت یبانک التیتسه افتیدر -0

 ایو ها  یشهردار یرانتفاعیغو  یانتفاع یها یگذار هیسرما ین مالیتأم یفقط برا ها، یتوسط شهردار
 مجاز است. ها وابسته به آنهای  و سازمانها  شرکت

 مجاز به انتشار اوراق مشارکت نخواهند بود. وجه چیهبهها  ینسل دوم و سوم شهردار یها شرکت -7
حاصل از  یاز محل درآمدها صرفاً ،یشهر یانتفاعهای  در پروژه یبانک التیبازپرداخت اصل و سود تسه -0

 یاز محل بودجه یرانتفاعیغهای  پروژه التیگردد. بازپرداخت اصل و سود تسه نیتأم دیباها  پروژه نیا
از دو روش  یبیترکحسب مورد  ،یرانتفاعیغ-یمشترک انتفاعهای  خواهد شد. در پروژه نیتأم یشهردار

 .ردیتواند مورد عمل قرار گ می فوق

کنند، قبل و بعد از استقراض  یم یمال یو بازارها یستم بانکیکه اقدام به استقراض از س ییها یشهردار -291 ماده
 باشند: یر میخود به شرح ز یملزم به انتشار اطالعات مال

وابسته های  ها و سازمان در مورد شرکت) انیحساب سود و زشامل ترازنامه، صورت یمال یها انتشار صورت -الف
 در دو سال گذشته یشهردار یا هیو سرما یجار ی، عملکرد بودجه(یبه شهردار

 یع زمانیو توز یو اعتبار یها و مؤسسات مال ، بانكیو حقوق یقیخود به اشخاص حق یها یانتشار مبلغ بده -ب
 ها آنبازپرداخت 

 یقهیوث عنوان بهتواند  یوابسته که مهای  ها و سازمان ا شرکتی ین و مستغالت متعلق به شهرداریارزش زم -ج
 ها به کار رود. یبده

 یمال نیتأم یرا که برا یگذار هیسرماهای   پروژه یاقتصاد -یفن یابیمطالعات ارز اند موظفها  یشهردار -297 ماده
 کنند، در دسترس همگان قرار دهند. می مراجعه هیو بازار سرماها  به بانكها  آن
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 ها، یشهردارهای  یباشد که تعهدات بازپرداخت اصل و سود بده یزانیبه م دیباها  یشهردار یسقف بده -292 ماده
 تجاوز نکند. یدر آن سال مالها  آن یدرصد مجموع درآمدها 19از  یسال مال چیدر ه

 و جذب نظام قانون، شدن االجرا الزم از پس سال كی مدت ظرف است مکلفها  یشهردار نظام سازمان –298 ماده
ها  یشهردار به اجرا جهت ،ها استان یعال یشورا بیتصو از پس و هیته را یمال یبازارها از یاستقراض وجوه مصرف

 .دینما ابالغ

 ها یشهردار یصندوق توسعهمبحث پنجم:  

 یو نظارت بر عملکرد مال یمال یبه بازارهاها  یورود شهردار لیتسهمنظور بهها  یسازمان نظام شهردار -297 ماده
 یصورت موسسهبهرا ها  یشهردار یبالعوض دولت، صندوق توسعههای  مصرف کمك ینهیدر زمها  یشهردار

 خواهد کرد: سیتأس ریز اراتیو اخت فیو با وظاها  یشهردار یهیبا سرما یبانکریغ یاعتبار

و  یانتفاع یگذار هیسرماهای  پروژه یمال نیتأم منظور بهها  یبه شهردار درازمدت یمال التیتسه یارائه -2
 ها یشهردار یرانتفاعیغ

های  پروژه یو اقتصاد یمال ،یفن یابیارز ینهیدر زمها  یبه شهردار یا مشاورهخدمات  یارائه -1
 نیکارمزد مع افتیدر یدر ازا یو خارج یداخل مؤسساتاز  یمال نیتأمهای  درخواست میتنظ ،یگذار هیسرما

عامل جهت انتشار اوراق مشارکت، اوراق های  صندوق به بانك دییتأمورد  یگذار هیسرماهای  پروژه یمعرف -9
 نیکارمزد مع افتیدر یصندوق در ازا نیبا تضم یبانک التیتسه یارائهخاص و  یسپرده یگواه

 ها یشهرداربه  التیتسه یاعطا یبرا یمنابع مال زیتجه منظوربهانتشار اوراق مشارکت  -4
 ها یشهردار یگذار هیسرماهای  پروژه یمال نیتأم یبرا یاستقراض از بانك جهان -0
توسط سازمان  شده نییتعبر اساس ضوابط ها  یشهردار انیم یبالعوض دولت مرکزهای  پرداخت عیتوز -0

مربوط به  یگزارشات مال یارائهو ها  یخرج آن توسط شهردار یبر نحوه یو نظارت مالها  ینظام شهردار
 نیکارمزد مع افتیدر یدر ازاها  یسازمان نظام شهردار

متخلف را به نفع طلبکاران ضبط های  یبالعوض دولت به شهردارهای  صندوق حق خواهد داشت کمك -7
 .دیپرداخت نماها  به آن ماًیمستقکرده و 

و  یداخل طیواجد شرا مؤسساتبه  یجهت معرفها  آن یاعتبار یرتبه نییدر تعها  یکمك به شهردار -0
 نهیزم نیدر اها  یبه شهردار یو مال یحقوقهای  کمك یو ارائه یخارج

 یمال نیتأمهای  و روش یگذار هیسرماهای  پروژه یابیارز ینهیدر زم یآموزشهای  دوره یبرگزار -3
 ها یشهردار

که توسط صندوق ها  یشهردار یمال التیدسته از تسهآنموقع اقساط بهدر صورت عدم بازپرداخت  -297 ماده
متخلف را از  یبخواهد که سهم شهردارها  یشده است، صندوق حق خواهد داشت از سازمان نظام شهردار نیتضم



  297یاقتصاد -یمال

بازپرداخت پرداخت اقساط معوقه و  منظور بهشود،  می متمرکز وصول طوربهکه  یو عوارض بر ارزش افزوده اتیمال
 .دینما زیحساب صندوق واربهجبران خسارات طلبکاران 

قانون توسط سازمان  نیا بیماه پس از تصو 0ظرف ها  یشهردار یصندوق توسعه یقانون ینامه اساس -296 ماده
 .دیدولت خواهد رس ئتیه بیتصو به ها استان شورای عالی دییو پس از تأ هیتهها  ینظام شهردار

 یوابسته به شهردارهای  و سازمانها  ششم: شرکت مبحث

ن قانون با یت مفاد ایاصول و اهداف و رعا یکشور و در راستا ین باالدستیقوان چهارچوبدر  یشهردار -294 ماده
 یداراها  ن سازمانیاست. ا یرانتفاعیغ به صورت ییها س سازمانیشهر، مجاز به تأس یاسالم یب شورایتصو

-نامه اساسب یباشند. تصو یبه خود م مربوط یها ییو دارا یمنابع مال بوده و صاحب یو استقالل مال یت حقوقیشخص

 شود. می شهر محول یاسالم یشورا یعهدهبهمذکور های  سازمان ی

ا سهام یه یدرصد سرما 09ش از یهستند که ب یمؤسسات، یوابسته به شهردارهای  و سازمانها   شرکت -293ماده  
 شوند: یل و اداره میر تشکیموارد ز تیاست و با رعا یمتعلق به شهردارها  آن

 یعهدهبهها  آن ینامه اساسب یو تصو یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان ل شرکتیتشک یاجازه -2
 یها ل شرکت، تعداد سالیمربوط به مجوز تشک یشهر است و شورا مکلف است در مصوّبه یاسالم یشورا

و پس از د ید نمایسال ق 29ك تا یت شرکت از یدر شرکت را بر حسب موضوع فعال یتملك شهردار
 خواهد بود. یو تعاون یشرکت به بخش خصوص یموظف به واگذار یمدت مذکور شهردار تگذش

 باشند.  ید نشده، تابع قانون تجارت میقها  آن ینامه اساسکه در  یمذکور، در موضوعاتهای  شرکت -1

که حداکثر ها  رات آنییو تغ یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان شرکت کاالها و خدمات یگذار متیق -299 ماده
ر ییشود. تغ می شهر انجام یاسالم یب شورایشرکت و با تصو یشنهاد مجمع عمومیدر سال خواهد بود به پ بار كی
 شهر دارد.  یاسالم یشورا یاعضاموافق دو سوم کل  یرأاز به یبار دوم در همان سال ن یمت برایق

 باشد.  ین حکم نمیها، مشمول ا ارانهی کردنهدفمند مشمول قانون های  کاالها و خدمات شرکت یبها

 ر است:یشرح زبه یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان ر احکام مربوط به شرکتیسا -811 ماده

 یشهردار یبودجه یحهیهمراه با ال دبای یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان شرکت یساالنه یبودجه -2
 مذکور برسد.  یب شورایو به تصوم یشهر تقد یاسالم یبه شورا

 چهارچوبدر  یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان شرکت یو استخدام ی، معامالتیمال یها نامه نییآ -1
رسد، توسط  یمها  استان شورای عالیب یه و به تصویتهها  یکه توسط سازمان نظام شهردار یضوابط
ب نشده است یتصو نامه نییآن یکه ا یتا زمان رسد و یشهر م یاسالم یب شورایه و به تصویته یشهردار

  .عمل خواهد شد یشهردار یمال ینامه نییآبر اساس 
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ا یاست و  یمتعلق به شهردارها  درصد سهام آن 09ش از ین قانون بیب ایکه در زمان تصوهایی  شرکت -9
ها و  شرکت عنوان بههستند، حسب مورد،  ین قانون متعلق به شهرداریب ایکه هنگام تصو ییها سازمان
 باشند. یآن م احکامن قانون، تابع یاالجرا شدن ا خ الزمیو از تار یتلق یوابسته به شهردارهای  سازمان

ف، منابع درآمد و یارات، وظای، از جمله ارکان، اختها سازمانو ها  شرکت ینامه اساس چهارچوبضوابط  -4
ن یاالجرا شدن ا ماه پس از الزم 0ظرف مدت ها  آن یو حسابرسگویی پاسخ ینه، نظارت، نحوهین هزیتأم

 رسد. می ها استان شورای عالیب یه و به تصویتهها  یقانون، توسط سازمان نظام شهردار

و  یدادرس ینهیالثبت امالک، هزحقوابسته، از پرداخت  های شرکت و مؤسسات ها، سازمان و ها یشهردار –817 ماده
 باشند. یات، معاف میهرگونه مال



  293یاقتصاد -یمال

 ی نامه نییو آها  یشهردار یمال ی نامه نییاصالحات الزم در آ -شهر ی خزانه -سوم فصل

 تهران یشهردار یمعامالت

 شهر یخزانه :اول مبحث

 عهده دارد:ر را بریف زیشهر است که وظا یاسالم یر نظر شورایار شهردار و زیشهر، در اخت یخزانه      -812 ماده
 یشهردار یبودجهابالغ اعتبار  -2
 غ آنیو تفر میتتم ،بودجه، اصالح یحهیال میتنظ -1
ت یریو مد یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان و شرکت یشهردارهای  افتتاح حساب و نظارت بر حساب -9

 وجوه نقد
وابسته و های  ها و سازمان شرکت یها یو نظارت بر بده یشهردار یها یبده یدهو سامان یبند تیاولو -4

 یشهردار یساالنه یبودجه یحهیدرج در ال یبراها  آن یها یصورت بده یهیته
، از جمله اسناد مربوط به امالک و مستغالت، سهام و اوراق یو حفظ اسناد شهردارها   ییت دارایریمد -0

 یپرداختهای  ر اسناد مربوط به وامیو سا یمشارکت متعلق به شهردار
ها  و شرکت یدر شهردار یو حسابرس یشرفته حسابداریپهای  ها و روش وهیش یو نظارت بر اجرا یانداز راه -0

 وابستههای  و سازمان
 ها یحساب یذق یوابسته از طرهای  ها و سازمان و شرکت یشهردار یو محاسبات ینظارت بر امور مال -7
 مرتبط مقرراتن و یر قوانین قانون و سایر امور محوله طبق ایسا -0

از طرف  شده یمعرفهای  حساب  د دریوابسته، باهای  ها و سازمان و شرکت یشهردار یها افتیدر یهیکل -818ماده 
محسوب شده و  یدر اموال عموم یرقانونیغن ماده در حکم تصرف یشهر متمرکز شود؛ تخلف از مفاد ا یخزانه

 باشد. یم ربط ذین یدر قوان شده ینیب شیپ یها مستوجب مجازات
موجب بهشهر و  یاسالم ید شوراییشهر و با تأ یس خزانهیرئ یاست که با معرف ی، مأمورحساب یذ -817 ماده

 مقررات یالزم در اجرا ین هماهنگیاعمال نظارت و تأم منظور بهت، یواجد صالحن امستخدمن یحکم شهردار، از ب
شود و انجام  ین سمت منصوب میبه ا یدارشهروابسته به های  ها و سازمان و شرکت یدر شهردار یو محاسبات یمال

 عهده خواهد داشت:بهر را یف مشروحه زیوظا
 مربوط  مقرراتبر طبق قانون و ضوابط و ها  م حسابیو تنظ یو نگاهدار یو محاسبات ینظارت بر امور مال -2
 ینظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مال -1
 ها و اوراق بهادار و سپرده ینگیل و تحول وجوه و نقدیو تحو ینگاهدار -9
 وابسته و نظارت بر اموال مذکورهای  ها و سازمان و مؤسسات و شرکت یحساب اموال شهردار ینگاهدار -4

انجام  یوابسته به شهردارهای   س سازمانیو رئها  رعامل شرکتیر نظر شهردار و مدیف خود را زیوظا حساب یذ
 دهد. یم
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افت و یحساب درصورت اند مکلف، یوابسته به شهردار یها سازمانو ها  شرکت یهیو کل یشهردار -817 ماده   
که از طرف  یمطابق دستورالعمل را یعمرانهای  ا طرحیو  یاعتبارات جار خود، اعم از  یپرداخت ماهانه و ساالنه

-جهت درج در صورت یع قانونمراج بیوم و پس از تصیق شهردار ابالغ خواهد شد، تنظیه و از طریشهر ته یخزانه

 شهر ارسال دارند. ی، به خزانهیشهردار یبودجه یحساب عملکرد ماهانه و ساالنه
ك یان خود را حداکثر تا یترازنامه و حساب سود و ز اند مکلف، یوابسته به شهردارهای  و سازمانها   شرکت -816 ماده

 یبودجه یحساب عملکرد ساالنهصورت  درج در یطبق قانون تجارت، برا یب مجمع عمومیماه پس از تصو
 ند.یارسال نما ی، به شهرداریشهردار

 یحساب عملکرد بودجهاول و دوم هر سال صورت یمهیمکلف است تا پانزده روز پس از ن یشهردار -814 ماده 
وابسته به های  انها و سازم مؤسسات و شرکت یهیو کل یاز منابع و مصارف شهردار یصورت جامع ی)حاو یشهردار
اطالع عموم  یخود را برا یتیمأمور یها در حوزه شده انجامهای   تیر فعالیو سا یات عمرانی( و آمار عملیشهردار

 انتشار دهد.
 و شود ینگهدار یمخصوص حساب در دیبا شود، یم داده یشهردار به امانت ای سپرده نام به که یوجوه -813 ماده

خ یسال از تار ده از پس یول. دینما تصرف و دخل امانات، ای و سپرده وجوه در ندارد حق عنوان چیه به یشهردار
خود  یوجوه مطالبه نشده را در درآمد عموم ندتوا یم یشهردار ،نفعذی یاستحقاق مطالبه، در صورت عدم مطالبه

د تا یها منظور نما ل سپردهین قبیپرداخت ا یخود برا یدر بودجه ید هر سال اعتبار متناسبیبا ید. شهرداریمنظور نما
مکلف است  ینباشد شهردار ین اعتبار کافید. هرگاه ایاو، مسترد نما یقانون مقام قائما ی نفع ذی یدر صورت مراجعه

 خود بپردازد. یوجوه را از درآمد جار لیقبن یا

 تهران یشهردار یو معامالتها  یشهردار یمال ینامه نییدوم: اصالحات الزم در آ مبحث

 یو اصالحات بعد 24/1/2940مصوب ها  یشهردار یمال ینامه نییآقانون با  نیمواد ا هماهنگی منظور به -819ماده 
مواد  نیگزیجا بیبه ترت لیذ 29 یال 2های  لغو و بند نیگزیمذکور بدون جا ینامه نییآ 49و  41 ،90،49، 99آن، مواد 

  :گردد می نامه نییآ 40و  44، 42، 90 ،94، 13 ،17 ،10 ،10 ،19 ،مکرر 19،19، 21
 ،یشهردار یعمران یها مربوط به طرح یکاال نیخدمات و تأم یارائه ها، تیضوابط مربوط به انجام فعال -2

، ارجاع کار به کنندگان نیتأمو  مانکارانیضوابط انتخاب مشاوران، پ ،ییو اجرا یفن یارهایضوابط و مع
تابع ها  آن لیو روش تحو مهالزح حق ،یگذار متیق پ،یت یو فرم قراردادهاها  مانیپ طی، متن و شراها آن

االجرا شدن قانون توسط سازمان نظام  است که ظرف شش ماه از الزم ییها و دستورالعمل ها نامه نییآ
 .دیخواهد رسها  استان شورای عالی بیو به تصو هیتهها  یشهردار

 كی تیبا عضو یحل اختالف هیئتدر  نیبا توافق طرف نامه نییآ نیاز معامالت موضوع ا یاختالفات ناش -1
طرف قرارداد قابل  یقانون یندهینما و شهردار یندهیاستان، نما یکل دادگستر سیرئ یبا معرف ینفر قاض

 .راستاالج الزم نیطرف یبرا ،هیئت یدو نفر از اعضا یرأاست و حکم صادره با  یدگیرس
حسن انجام  نیدر مناقصه، تضم جهت شرکتنوع اسناد سپرده  نییاالجرا شدن قانون مرجع تع الزم خیتاراز  -9

)کوچك( و  یمورد معامله در معامالت جزئ یبها  سقف نییمعامالت مختلف و تع یبرا كیهر کار و مبلغ 
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تهران  یشهردار یمعامالت ینامه نییآو  نامه نییآ نیموضوع ا لیتحو یمورد معامله در مرحله یبها زانیم
 .باشد یم ها استان شورای عالی، ها آن یبعد یها هیو اصالح 10/2/2900مصوب 

ها  تیخدمات و فعال یهیکه در آن کل یجامع مال یك برنامهیعبارت است از  یشهردار یساالنه یبودجه -4
انجام  یوابسته به شهردارهای  ها و سازمان ، شرکتیتوسط شهردار یسال مال ید در طیکه با یو اقدامات

شود و پس از  یم ینیب شیپها  ن آنیتأم یالزم برا یو درآمدهاها  نهیزان هزیهمراه با برآورد مبلغ و م ،شود
 است.  اجرا قابلشهر  یاسالم یب شورایتصو

 یها استی، راهبردها، سیتیمأمور یها د بر اساس حوزهیبا یاتیصورت عملبهو متمّم آن،  یشهردار یبودجه -0
مشخص  یکم یها بر اهداف و شاخص یخاص مربوط به هر خدمت و محصول و مبتن یها ، برنامهییاجرا

ك یتفک ینحوه وغ بودجه یتفر  م برنامه و بودجه ویم گردد. طرز تنظیتنظها  ك از آنیهر  ینهیو هز
 یا نامه نییموجب آبهنه یو هز ن طرز برآورد درآمدیها و درآمدها و انطباق بودجه با برنامه و همچن تیمأمور

ب و ابالغ یتصوها  استان شورای عالیه و توسط یها ته یسازمان نظام شهردار یلهیوسبهخواهد بود که 
 خواهد شد. 

د و یشنهاد نمایشهر پ یاسالم یخود را به شورا یانهیسال یماه، بودجه یان دیمکلف است تا پا یشهردار -0
ن یب قرار دهد. همچنیو تصو یدگیآن را مورد رس د قبل از اسفند ماه هر سال، یباز یشهر ن یاسالم یشورا

م یشهر تسل یاسالم یشوراماه سال بعد به  اول خردادتا  هر سال را یغ بودجهیموظف است تفر یشهردار
غ یا تفریب بودجه یو تصو یبررس یوهید. شیب نمایو تصو یدگید تا آخر خرداد ماه آن را رسیبا  زیو شورا ن

، به ها یشهردارشنهاد سازمان نظام یبه پ خواهد بود که یا نامه نییشهر طبق آ یاسالم یبودجه در شورا
د از دو ماه یغ آن نبایتفر ایب بودجه یتصو یدوره ال،د. در هر حیخواهد رسها  استان شورای عالیب یتصو

ل جلسه دهد و یبودجه تشک یبررس یچهار روز برا یا د حداقل هفتهیشهر با یاسالم یشتر باشد و شورایب
 است. یدر جلسات الزام یو یندهیا نمایحضور شهردار 

بودجه و  یحهیشنهاد الیخود در مورد پ یقانون یفهیدر رأس موعد مذکور به وظ یکه شهردار یدر صورت -7
ل یعد مقرر دالروز پس از مو 20غ بودجه عمل نکند، شهردار موظف است ظرف مدت یمتمم آن و تفر

را موجه  هردارل شیشورا دال که صورتیدرد؛ یشهر گزارش نما یاسالم یبودجه را به شورا یر در ارائهیتأخ
 .اقدام کند یبه تخلفات ادار یدگیرس هیئت شهردار بهتخلف  یتواند نسبت به ارجاع پرونده ینداند، م

 شود. می نیتأمقانون  نیا 0ماده وفق  یدرآمد شهردار -0
، پرداخت شیپ مربوط به ینامه نییآرد. ید در مقابل اسناد مثبته صورت گیبا یشهردارهای  پرداخت یهیکل -3

سر یقبل از انجام م ها  م اسناد مثبته آنیکه تنظ ییها نهیالحساب در مورد هز یو عل گردان تنخواهمساعده، 
 د.یخواهد رسها  ناستا عالی شورایب یبه تصوها  یشنهاد سازمان نظام شهردارینباشد، با پ

ن اصول و یو همچن یشهردار یها نهیهز یبند آن و طرز طبقه یمهینه و مدارک ضمیاسناد هز یهیطرز ته -29
سازمان نظام  یلهیوسبهاست که  یموجب دستورالعملبه یبا کارپرداز و ارتباط آن  یقواعد مربوط به انباردار

 د.یخواهد رسها  استان شورای عالیب یه و به تصویتهها  یشهردار
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م یو تنظ یحساب موجود یها، نگاهدار نهیحساب درآمدها، پرداخت هز یوصول و نگهدار ینحوه -22
ها  یشهردار یات استقراضیبات مربوط به عملین ترتیو همچن یشهردار یمال تیمستمر وضعهای  گزارش

ها  استان شورای عالیب یبه تصوها  یهردارشنهاد سازمان نظام شیاست که به پ یموجب دستورالعملبه
 د.یخواهد رس

 د:یر انجام خواهد گردیدر دو مرحله به شرح زها  یحساب شهردار یزیو مم یدگیرس -21

که  یکارکنان ثابت شهردار یلهیوسبه نهیقبل و بعد از هز یشهردار یلهیوسبه یحسابرس -الف 
 .داشته باشند یو حسابدار یدر امور مال یاطالعات کاف

 ین صورت شهرداریشهر که در ا یاسالم یحسابرسان منتخب شورا یلهیوسبه یحسابرس -ب
محاسبات شهر قرار  وانیو دشهر  یاسالم یشورا اریدر اختگزارش حسابرسان مذکور را  یجهینت

 خواهد داد.

در دفاتر و امور ها  و ثبت آن یو عموم یاعم از اختصاص یو حفظ و حراست اموال شهردار یطرز نگاهدار -29
 یمحاسبه استهالک و نگاهدار یو نحوهها  از آن حیصح یاستفادهد مستمر و یمربوط به اموال و بازد

 بیبه تصوها  یدارسازمان نظام شهر شنهادیاست که به پ ییها موجب دستورالعملبهاموال  یحساب موجود
 .دیخواهد رسها  استان شورای عالی

و  10/2/2900تهران مصوب  یمعامالت شهردار ینامه نییآقانون با  نیانطباق احکام ا منظور به -871 ماده
 شود: می ماده به آن الحاق كیاصالح و  ریمذکور به شرح ز ینامه نییآاز  یمواد ،آن یاصالحات بعد

 .دشو می 2ماده  نیگزیآن جاهای  و تبصره 10/2/2909مناقصات مصوب  یقانون برگزار 9 ماده*  -2
 .شود یم «یرسم یکارشناس»عبارت  نیگزیجا «یکارشناس» یکلمه ،كیدر تبصره دو ماده * 

 .شود یم «یبازرس»کلمه  نیگزیجا «یحقوق» یکلمه، 4در سطر سوم ماده *  -1
 :ابدی می رییتغ 2به تبصره  یالحاق و تبصره قبل 4به ماده  ریبه شرح ز 1تبصره عنوان بهتبصره  كی* 

 یاعضا ،ماده نیموضوع ا ونیسیدر کم ادشدهی یسازمان نیفاقد عناوهای   نا: در مناطق و سازم1تبصره 
 .شوند یم یانتخاب و به شهردار معرفها  مناطق و سازمان رانیتوسط مد ونیسیکم

 :شود یآن حذف م لیذ یها اصالح و تبصره ریبه شرح ز 0ماده  -9

معامالت دو تا سه نوبت در دو  ونیسیکم سیرئ صیمعامله و تشخ تیمناقصه با توجه به اهم یآگه
 شود. می منتشر یشهردار ینترنتیا یهمزمان در سامانه و راالنتشاریکث یروزنامه

 .شود یحذف م 29ماده  (0)بند  -4
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با » عبارتبه« قانون برنامه و بودجه کشور 11موضوع ماده  یها نامه نیآئ تیبا رعا»عبارت  21در ماده  -0
اصالح « آن ییاجرا یها نامه نیو آئ 29/21/2902قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  11مفاد ماده  تیرعا

 .شود یم
 :29در ماده  -0

 یابد.تغییر می «های ونیسیکم»به  «ونیسکمی» اول سطر در – الف

 .ابدی می رییتغ« کارشناس خبره» عبارت به «فنی مأمور» عبارت 0 بند در – ب

 شود: می به ماده اضافه 0بند  عنوان بهبند  كی – ج

 «ناظر عنوان بهشورا  یشهر به انتخاب و معرف یاسالم یشورا یاز اعضا یکی»

 .شود یاصالح م« 99ماده » عبارت به« 92ماده »عبارت  24در سطر آخر ماده  -7
 :دشو می الحاق 14به ماده  ریشرح زبه 9تبصره  -0

 یو معامالت یمال یها نامه نییآدر  پروژهکه موضوع  ییقراردادها یو زمان پرداخت سپرده لیتحو ینحوه
خدمات روزانه،  ،یمطالعات یها است، مانند پروژه نشده حیتصر ای ینیب شیپتهران  یو شهردارها  یشهردار

ماه پس از  0است که ظرف  یالعملتابع دستور ،یو خودروئ یا ماهانه، ازجمله طبخ غذا، خدمات اجاره
 رسد. می ها استان شورای عالی بیبه تصوها  یسازمان نظام شهردار شنهادیاالجرا شدن قانون به پ الزم

 .شود یاصالح م «یدادگستر یکارشناس رسم» عبارت به «یشهردار ابیارز» عبارت ،10در ماده  -3
 شود: می اصالح ریشرح زبه 13ماده  9از بند  9جزء  -29

 یاسالم یشورا یبا حداقل ده سال سابقه به انتخاب و معرف یشهر تیریمد ینفر کارشناس در حوزه كی
 شهر

 یقانون برگزار 13ماده  «ط»تا  «الف» یآن بندها یجاهلغو و ب 92گانه و تبصره ماده هشت یبندها -22
 شود. می نیگزیجا 10/2/2909مناقصات مصوب 

 .شود یحذف م 91ماده  -21
 .شود یم« اسناد خزانه»عبارت  نیگزیجا« سفته» یکلمه ،90در سطر اول ماده  -29
 :ابدی می رییتغ 42سابق به  49الحاق و شماره ماده  نامه نییآبه  49ماده  عنوان به ریماده ز -24

سنجش و روند  اریخدمات و مع یبها زانیبرآورد م ینحوه ،یمطالعات یها پروژه یانتخاب مجر ینحوه
 یا نامه نییآتابع  یگزار هیو سرما یمشارکت یها در پروژه یو حقوق یقیانتخاب و انجام معامله با اشخاص حق

 بیبه تصوها  ینظام شهردار نسازما شنهادیاالجرا شدن قانون به پ سال پس از الزم كیاست که ظرف 
 .دیخواهد رس ها استان شورای عالی
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 موارد ریسا 

 است:  لیبه شرح ذ یخود در امور حقوق یقانون فیوظا یدر اجرا یشهردار فیاز وظا یبخش -877 ماده

ر موارد الزم و دفاع از یو سا یه متجاوزان به امالک و اموال شهرداریعل یو حقوق ییجزا یطرح دعاو -2
 مقرراتن و یت قوانیمطروحه با رعا یدر برابر دعاو یشهردار حقوق

و مؤسسات،  یشهر تیریمد یالزم از کارکنان در حوزه یو مال ی، حقوقییقضا یها تیانجام حما -1
الزم،  یحقوق یها مشاوره یل ارائهیاز قب یف شغلیانجام وظا یوابسته در راستاهای  و سازمانها   شرکت

 الزم یها قهیصالح و سپردن وثیمراجع ذنده به یاعزام نما
 یو جبران خسارت وارده به کارکنان ناش یه کارکنان در امور شهرداریعل یقطع یپرداخت مبالغ موضوع آرا -9

 مقرراتن و یت قوانیبا رعا یف شغلیاز انجام وظا
و  یشهر تیریمد یمحوله در حوزه یف قانونیوظا یاز اجرا یجبران خسارت وارده به اشخاص، ناش -4

ن و یت قوانیبا رعا ییو شبه قضا ییصادره از مراجع قضا یها هیا اجرائی یقطع یبه آرا پرداخت محکومٌ
 مقررات

 یدر حوزه نامأمور یفه از سویا سوء انجام وظیاز عدم انجام و  یجبران خسارات وارده به اشخاص، ناش -0
را از  یمربوطه خسارت پرداخت مأمورر یدر صورت تقصتواند  یم یشهردار ین مواردیدر چن ،یشهر تیریمد
 د. یمطالبه و وصول نما یو

گر عوامل ید و مستمر یها پژوهش انجام و اجرا از حاصل بازخورد بر یمبتن قانون، کردن روزآمد نظام –872ماده 
ها  یاالجرا شدن آن، توسط سازمان نظام شهردار پس از الزم سال كین قانون، ظرف مدت یمؤثر در تحقق اهداف ا

 خواهد شد. اجراتوسط آن سازمان ها  استان شورای عالیب یه و پس از تصویته

 مواد...از  ریغبهآن  یو اصالحات بعد 22/4/2994مصوب  یشهردار قانون ،قانون نیشدن ا االجرا الزمبا  - 878 ماده
 .دشو یملغو   قانون معتبر خواهد بود نیمقررات مذکور در مواد... ا بیکه تا تصو

 



 

 :تاکنون 7834شهر تهران از سال  یزیر برنامهمطالعات و  مرکزانتشارات  ینعناو

 کتب:

 طراحی تفرجگاهی نواحی رودکناری در محیط کالنشهرها 

 مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 

  (های انسانی سکونتگاه جهانی فرآیند جهانی شدن )گزارششهرها در 

  ها و راهبردهای زیست محیطی کالنشهر تهران چالش همایشمجموعه مقاالت 

 راهنمای توانمندسازی شهروندان و محالت شهر برای ارتقای سالمت 

 )آلودگی هوا )راهبردهای ملی، قوانین و مقررات 

  شهرداری ها )جلد اول(مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی 

 )مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها )جلد دوم 

 ها( ها و چالش )سیاست آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران 

 (های محلی مدیریت بحران )اصول و راهنمای عملی دولت 

 ریزی شهری سالم برنامه 

 آوری راهبردی مدیریت دانش فن 

 رداران توسط مردم در ایرانسنجی انتخاب مستقیم شه امکان 

  کالنشهرها با تاکید بر کالنشهر تهرانتوسعه مبانی پایداری 

 مجموعه کامل قوانین شهرداری ها 

 های دانش شهر: گزارش

  جهانشهرها و گروه اقتصادیG24  کودکان و شهروندی 

 ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی سیاه چاله   شهروندیشهروندی فعال و نظارت 

 های استان اونتاریو، کانادا ریزی فرهنگی در شهرداری مروری بر برنامه  مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار 

 جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستی  ها و راهکارها های فرسوده شهر تهران، چالش بوس جایگزینی مینی 

 سیاسی کشور تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت   لیزینگ زمین و مسکن 

 وضعیت شهروندی  المللی در جایگاه جدید جهانی کالنشهرها با تاکید  های بین نقش سازمان

 بر مجمع شهرداران کالنشهرها

 دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن  یابی در حوزه مدیریت شهری مسئله 

 جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداری   هایی برای تهران( شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی )آموزهبررسی جایگاه 

  بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهران با جایگزینی سوختCNG  شهروندی در دوران پساملی 

 ها در استان تهران اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه  های  ها و فضاهای سبز شهری )پارک رویکردهای جدید در طراحی پارک

 محور( وعموض

 حکمرانی خوب شهری  مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران 

 های شهری جایگاه فضاهای زیرزمینی در طرح  ریزی شهری سالم ریزی و مدیریت شهری: برنامه رویکردهای جدید در برنامه 

 مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندان  کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد  ابزاری جهت  عوارض سبز؛

 ها درآمدهای پایدار برای شهرداری

 ها بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به سهم استان  های فضای سبز کالنشهر تهران و شهر  ها و برنامه بررسی تطبیقی طرح

 گوانگژو چین

 بررسی وضعیت رود دره فرحزاد   وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق

 گانه شهر تهران  11

 معلولیت و شهروندی  های درون شهری خطرهای محتمل بر تونل 



 

 بحران سفید )برف( و مدیریت آن در کالنشهرها  بررسی تجارب جهانی کمك دولت در تأمین مالی اداره   دولت و پایتخت؛

 وان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهریها به عن پایتخت

 ها( دیپلماسی شهری )ابزاری برای توسعه ملی در عصر فضای جریان  ها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهای اجتماعی شهر راه طراحی پیاده 

 مدیریت منظر شهری محالت با رویکرد پایداری  سامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران 

 گانه شهر تهران 11دواج در مناطق مطالعه وضعیت از  یابی به حمل و نقل پایدار در تهران های دست بررسی و ارائه سیاست 

 مطالعه وضعیت طالق در شهر تهران  الزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابر 

 ای )با تاکید بر  بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه

 شهر تهران(

 ها و مشاغل در حوادث خدمات سازمان برنامه استمرار 

 سازی در شهر تهران بررسی ضوابط بلندمرتبه  مدیریت تقاضای سفر (TDM) 

 شهروندی و سالمندی  مهندسی ارزش در حمل و نقل شهری 

 کشاورزی شهری  مدیریت حریم پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی 

 نقلهای حمل و  کالنشهرها و چالش  

 های مدیریتی: گزارش

 ها های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ارزیابی درآمدها و هزینه 
  تحلیل برنامه شهرداری در کاهش آلودگی هوای شهر تهران با توجه به

 انداز شهرداری نقش و چشم

 ها و راهبردهای رشد اقتصادی در ایران )با تمرکز بر استان تهران( بررسی چالش 
  عملکرد شهرداری درخصوص مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و ارائه ارزیابی

  رهنمودهای الزم

 یابی به اشتغال کامل )با تمرکز بر  ها و راهبردهای دست بررسی چالش

 استان تهران(

  مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهری در ایران با تأکید بر کالنشهر

 تهران

  سه آن با احکام برنامه پنجم کشور و مقای 2934بررسی الیحه بودجه سال

 2903و بودجه سال 

 نشانی و  رسانی سازمان آتش های خدمات ها و شیوه امکانات، توانمندی

 خدمات ایمنی شهرداری تهران

  و جایگاه ایران در آن 1424گزارش شاخص بهروزی در سال  مروری بر نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران 

  (03لغایت  04)از سال گزارش عملکرد شهرداری تهران  ها و نیازهای گردشگری الکترونیك در ایران )تهران( بررسی ضرورت 

 )بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران )از دیدگاه شورایاران 
 های  های ادواری سامانه ساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون

 برای انواع خودرو )فاز اول پروژه( CNG رسانی سوخت

  ها و راهبردهای کاهش تورم در ایران )با تاکید بر استان تهران( چالشبررسی 
  ،نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهری )بررسی موردی برنامه، طرح

 اجرا و نظارت طرح منظر شهری نعمت آباد(

 المللی و داخلی فعال در  های علمی و پژوهشی بین معرفی مراکز و سازمان

 حوزه مدیریت شهری
  شهروندان تهرانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار تهرانبررسی نظرات 

 ریزی مبتنی بر عملکرد مبانی بودجه  های فرسوده( بازنگری طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تهران )جایگزینی تاکسی 

  ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 03گزارش عملکرد سال  های روگذر به جای پل ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابر پیاده 

  شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راهکارهای

 ارتقاء آن
 ای در محالت مسکونی شهر راهکارهای ساماندهی جا پارک حاشیه 



 

 ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران )جدایی  ضرورت

 تهدید یا فرصت(های ری و شمیرانات از کالنشهر تهران؛  شهرستان
 های بتنی مدیریت زباله 

 های بهداشتی عمومی بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس  ی تطبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن مقایسه 

 ها و الزامات( جهاد اقتصادی و نقش شهرداری در تحقق آن )با تاکید بر ضرورت 
  های حمل و نقل مانند تونل، پل  پروژهمعرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزینه

 برداری های دو طبقه از محل دریافت عوارض بهره و بزرگراه

 محوری ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله  ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص 

 شهریهای  های ارگانیك در طراحی المان جایگاه فرم  )خوردگی مواد در هوای شهری )فاز اول 

 سنجی تحقق اجرای فضای سبز عمودی در شهر تهران امکان  تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی  سازی در شهر تهران؛ مطالعات، بلندمرتبه 

 )طرح داوطلب واکنش اضطراری محله )دوام  ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص 

 بازی مستقر در سرای محالت در شهر تهران های اسباب زیابی عملکرد خانهار  ( 2عدالت در شهر)- وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران 

 ها و راهکارها ضرورت  دهنده، شهر آموزش  مبانی مدیریت طرح 

 نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداری تهران درخصوص عملکرد شهرداری  حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران ساماندهی و 

 ها و انتخاب  های شهرداری مطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت

 شهرداران در شهرهای مختلف جهان

 وری خانه سالمت در سرای محالت و ارائه  بررسی میزان بهره

 رهنمودهای الزم

 ها با  مقایسه آنریزی حمل و نقل شهری و  های موفق برنامه معرفی نمونه

 شهر تهران

 های فرهنگی و اجتماعی به بخش  بررسی وضعیت واگذاری فعالیت

 خصوصی در شهر تهران

 های فرسوده  بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نوسازی پهنه

 شهر تهران
 ترین عوام توسعه گردشگری در شهر تهران بررسی مهم 

 بتنی شهر تهران )مطالعه موردی: های  های پل شناسایی و ارزیابی خرابی

 خانی( پل شهید صنیع
 بعثت( –طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران )حدفاصل شوش 

 ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر  ها، فرصت ترین چالش بررسی مهم

  SWOTتهران با استفاده از مدل 
 گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده: کارتن خوابی سیاست 

 ای میزان آمادگی الکترونیکی ایران و کشورهای جهان با  ایسهبررسی مق

 نگاهی ویژه به شهر تهران 
 های اجتماعی و توسعه محالت در کشور انگلستان تبیین الگوهای موفق مشارکت 

  وضعیت محیط زیست شهر تهران(SoE) (00-2977) 
 سازی اداره سینماهای تحت مالکیت  مطالعه و تدوین راهکارهای بهینه

 شهرداری و تعیین نقش بخش خصوصی در آن

  بررسی مسائل و مشکالت موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه

 شهرداری تهران( 27و  24مرزهای مناطق و نواحی   شهروندان )مطالعه موردی:
 های شهر تهران( های شهری و نحوه مدیریت آن )مطالعه موردی: سیالب سیالب 

 سازی در شهر تهران سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکههای  شناسایی ظرفیت  مطالعه آثار اجتماعی و اقتصادی کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران 

  تحلیلی بر وضعیت اجتماعی رانندگان تاکسی در تهران و ارائه راهکارهایی

 ها پذیری آن برای افزایش اعتماد عمومی و مسئولیت

  ها و تأثیر آن بر درآمدهای  ها، مزیت ویژگیمالیات بر ارزش زمین؛

 شهرداری تهران

 بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد   مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها»توسعه انسجام اجتماعی در تهران» 

  گانه  11بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهری در مناطق

 شهر تهران
 ای در شهر تهران( ی )مطالعهشهر، مصرف فرهنگی و تحلیل نسل 



 

 های حمل و نقل هوشمند  ضرورت استفاده از سیستم(ITS) در شهر الکترونیك  گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانی سیاست 

 ای کالنشهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا  پذیری لرزه مروری بر آسیب

 با نگاهی بر وضع موجود 

  توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با  -(1)عدالت در شهر

 تهران جمعیت ساکن در مناطق شهر

 تدوین مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاس شهری  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میادین با رویکرد طراحی شهری 

 ارزیابی طرح جامع 
 ریزی حریم  امهریزی حریم پایتخت و برن برنامه راهبردی مدیریت و برنامه

 شمال بزرگراه بابایی

 (؛ تعیین 2های شناسایی مسائل اجتماعی در اولویت ) سلسله گزارش

 موضوعات اجتماعی مهم از نظر مردم
 اصالح تقسیمات شهری تهران 

  اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران   و جایگاه ایران 1929توسعه انسانی در سال 

 ریزی و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز شهری مفاهیم زیست محیطی در برنامه  ( 9عدالت در شهر)- کودکان و خدمات شهری  

 بندی  های اجتماعی به منظور تدوین مدل اولویت شناسایی شاخص

 موضوعات و مسائل حوزه شهری
 های شهروندی بر توسعه شهر الکترونیك نقش آموزش 

 رنگ در شهر   ارزیابی خطوطBRT المللی تهران با استاندارد بین 

 هویت شهروندی و راهکارهای ارتقاء آن در شهر تهران  ها و کارآفرینی اجتماعی شورایاری 

 نحوه واگذاری خطوط BRT به بخش خصوصی 
 گزارش فاز دوم: مدل  بازیافت: از ضایعات الکترونیك به منابع مواد(

 گردش مواد و مدل مالی(

  های فرسوده و ارائه راهبردهای  تطبیقی تجارب مداخله در پهنهبررسی

 مبتنی بر مشارکت مردم
  های زیرساخت شهری )در مرحله اجرا( محیطی پروژه ستیزارزیابی پیامدهای 

 های خاکی در  های نوین پایدارسازی شیروانی بررسی و مقایسه روش

 شرایط گوناگون

 مالکیت شهرداری تهران و ارائه وری استخرهای تحت  بررسی میزان بهره

 وری آن و مقایسه آن با بخش خصوصی راهکارهای جدید برای افزایش بهره

 ها در شهر تهران های جدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آن تکنولوژی  نقد و نظری بر اقدامات شهرداری در موضوع حجاب و عفاف 

 راه بازار تهران ارزیابی پیاده 

 ؛ بررسی نیازها اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جوانان شهر تهرانسنجی نیاز

ی اجتماعی و فرهنگی ها برنامهو  ها تیفعالی جوانان از بردار بهرهو میزان 

 و ورزشی شهرداری تهران

 ممیزی انرژی ساختمان در شهر تهران 
 کالنشهر تهران و مناطق بیست  ش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن درگرای

 راهکارها( و تبیین وضع موجود، پیشنهادهاو رویکرد نظری، تحلیل و )مبانی  دوگانهو 

 بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری 
  کارکردهای چندگانه مدرن مساجد تهران امروز )مطالعه موردی بررسی

 مسجد جامع شهرک غرب(

 ارزیابی اجتماعی زنان سرپرست خانوار )معرفی و  -توانمندسازی اقتصادی

 عملکرد شهرداری تهران(

 (توحید تونل موردی: مطالعه) شهری های تونل در ایمنی مالحظات 

  

 های پشتیبانی( مناطق شهرداری تهران های بحران )پایگاه بررسی وضعیت اتاق  تحصیالت و مصرف فرهنگی سمعی و بصری در شهر تهران 

 های حمل و نقل پاک در شهرها بررسی انواع روش  

 




