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   الف................................................................................................................................سخن ناشر•
   ب..........................................................................................................................................مقدمه    •

  »قوانين و مقررات اداري و مالي مديريت شهري«بخش اول
  

   ٣ ..............................................................هاي اداري و تشكيالتي قوانين و آئين نامه- فصل اول   
   ۵ ........................................................................................................................................قانون شهرداري •
   ۳ تبـصره بـه عنـوان بنــد   ۳ مـاده واحـده قـانون الحـاق يـك بنـد و       ۳قـانون تفـسير بنـد     •

     ۲۴ ........................................................................................................................... قانون شهرداريها۹۹ماده 
    ۲۵ ...................................................................................از قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري• 
  ۳۰....................وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران/قانون تشكيالت •
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي / قانون تشكيالت ) ۷۱(قانون استفساريه ماده  •

 ۵۷ ........................................................................................................................كشور و انتخاب شهرداران 
وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي / قانون تشكيالت ) ۲۸(قانون استفساريه ماده  •

 ۵۸ .................................................................................نآكشور و انتخاب شهرداران و اصالحات بعدي 
 ۵۹ .............انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي شهرها/ آئين نامه اجرايي تشكيالت  •
   ۶۶ ...................................................................................................آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران •

  
  ٧١ .........................................................قوانين و آئين نامه هاي مالي و معامالتي -فصل دوم   

  ۷۳ ......................................................................................................................آئين نامه مالي شهرداريها •
 رداري تهران با نصابهاي مـذكور در قانون تطبيق سقف معامالت شهرداريهاي كشور و شه      •

 قـانون محاسـبات عمـومي       ۸۶ و مـاده     ۸۰مـاده   ) ج(و  ) ب) / (الـف (قانون اصالح بندهاي    
 ۸۳ ........................................................................................دي آن  و تغييرات بع-۱۳۷۳ مصوب -كشور

 ۸۴ ....................................................................................................آئين نامه معامالت شهرداري تهران •
 ۹۵ ........................................................................................................ از قانون محاسبات عمومي كشور •
  ۱۰۳ .........................................................  قانون محاسبات عمومي كشور۶۴ و ۶۳قانون اصالح مواد  •
 ١٠٤ ................................................................................................................... از قانون برگزاري مناقصات •
  ۱۰۶ .............................. قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها •

            فهرست مطالب



  »نوسازي و عمران شهري/ امالك « وم بخش د
  

  ١٠٩ ........................................................................................... نوسازي و عمران شهري-   فصل سوم
  ۱۱۱ .............................................................................................................قانون نوسازي و عمران شهري •
  ۱۲۲ .......................رداري و نوسازي و عمران شهري اي از قوانين مربوط به شهقانون اصالح پاره •
  ۱۲۳ ...................................اليحه قانوني اصالح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري  •
  ۱۲۴ .......................................................قانون نوسازي و عمران شهري ) ۲۶(ون استفساريه ماده قان •
  ۱۲۵ .......................................................... قانون نوسازي و عمران شهري ۱۲ده آئين نامه اجرايي ما •
  ۱۲۶ ......................................... قانون نوسازي و عمران شهري ۱۶  ماده ۲آئين نامه اجراي تبصره  •
  ۱۲۸ .......................................................... قانون نوسازي و عمران شهري ۳۱آئين نامه اجرايي ماده  •
 ۲ مـاده  ۱موضـوع تبـصره   (يب مميزي و تشخيص و طـرز وصـول عـوارض     آئين نامه ترت   •

  ۱۳۰ ..............................................................................................................) قانون نوسازي و عمران شهري
 قـانون  ۲۰ ماده ۱موضوع تبصره (نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي امالك     آئين •

  ۱۳۳ .......................................................................................................................... )نوسازي و عمران شهري
سـازي و عمـران     قـانون نو ۴ضوابط بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات موضوع ماده   •

  ۱۳۴ ........................................................................................................................................................... شهري
سـاختمانها و مـستحدثات بـراي محاسـبه  عـوارض      / تصويب نامه راجع به بهـاي اراضـي    •

 ١٣٥ .......................................................................................................................................................... نوسازي
  

  ١٣٧ .......................................................................................................   اصناف و امالك-فصل چهارم   
  ۱۳۹ ....................................................................................................................ازقانون نظام صنفي كشور  •
  ۱۴۱ ................................آئين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب پيشه يا تجارت  •
 به لغو حق مرغوبيت  اليحه قانوني خريد اراضي و امالك مورد احتياج دولت قانون راجع •

   ۱۴۳ ................................................................................................................................................. و شهرداريها
/ هاي عمومياليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه •

  ۱۴۴ .............................................................................................................................. عمراني و نظامي دولت
  ۱۵۲ .......................................... قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها •
  ١٥٣ ................................................... امالك و اراضي مورد نياز شهرداريها/ قانون نحوه تقويم ابنيه  •

  
  »قوانين و مقررات مربوط به منابع درآمدي مديريت شهري«بخش سوم 

  
  ١٥٧ ......................................و درآمدهاي ملي) محلي و غير محلي( عوارض -  فصل پنجم   

 ۱۵۹ ..................................................................................................................اي قانون لغو عوارض دروازه •
  ۱۶۱ .................... )عوارض شهرداري از فروش بنزين(ومي از قانون تامين اعتبارات عمراني و عم •



اليحه قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي                 •
 ۱۶۲ .......................................................................................................................................مسافرت مي كنند 

 ۱۶۳ ..................................................................................... قانون محاسبات عمومي ۹۰قانون لغو ماده  •
ــف عــوارض تــصويبي شــهرداريها از تــاريخ        • ــانون تعيــين تكلي    لغايــت۱/۹/۱۳۶۱ق
۲/۱۰/۱۳۶۶ ................................................................................................................................................ ۱۶۴  
قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي ثبت گرديـده انـد از پرداخـت عـوارض           •

  ۱۶۵ ........................................................................................................................................................شهرداري
ــت و مــصرف آن در مــوارد معــين   •   مــصوب(از قــانون وصــول برخــي از درآمــدهاي دول
 ۱۳۶۹( ........................................................................................................................................................ ۱۶۶  
ــت و مــصرف آن در مــوارد معــين   •   مــصوب(از قــانون وصــول برخــي از درآمــدهاي دول
 ۱۳۷۳( ........................................................................................................................................................ ۱۶۷  
  ۱۶۸ .................................................................................. از قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت •
بخش و / آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر •

وضايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب / شهرك موضوع قانون تشكيالت 
  ۱۷۲ ......................................................................................................................... ۱۳۷۵شهرداران مصوب  

   ۱۷۸ ............................................................. ال و خدمات از پرداخت عوارضقانون معافيت صادرات كا •
اجتمـاعي و  فرهنگـي      / قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي                  •

جمهـوري اسـالمي ايـران و چگــونگي برقـراري و وصـول عــوارض و سـاير وجـوه از توليــد        
ــاال   ــدگان ك ــي   / كنن ــاي واردات ــدمات و كااله ــدگان خ ــه دهن ــع (ارائ ــه تجمي ــوم ب   موس

  ۱۷۹ .......................................................................................................................................................)  عوارض
اجتمـاعي و   / آئين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي             •

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليـد          
ــاال   ــدگان ك ــي   / كنن ــاي واردات ــدمات و كااله ــدگان خ ــه دهن ــع  (ارائ ــه تجمي ــوم ب   موس

  ۱۸۵......................................................................................................................................................... )عوارض
قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه     ) ۶(ماده  ) ۱(امه اجرايي تبصره    آئين ن  •

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عـوارض             /اقتصادي
موسوم بـه   (ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي       / و ساير وجوه از توليد كنندگان كاال        

 ۱۹۳ ........................................................................................................................................... )تجميع عوارض
ــ • ــاده  دس ــي م ــماره  ۲۱تورالعمل اجراي ــه ش ــين نام ــورخ  ۲۸۳۲۸ت /۶۷۴۵۲ آئ ـــ م  ه

  ۱۹۶ ......................) آئين نامه اجرايي قانون موسوم به تجميع عوارض( هيئت وزيران۲۸/۱۲/۱۳۸۱
 قـانون اصـالح   ۳ مـاده ۲آئين نامه اجرايي نحوه استرداد ماليات و عوارض موضوع تبـصره      •

 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران   /موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي       
ارائـه دهنـدگان   / و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كـاال               

  ۱۹۸ ............................................................................. ۲۲/۱۰/۱۳۸۱خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 
عوارض موضـوع قـسمت اخيـر بنـد         %) ۱(تصويب نامه راجع به مرجع وصول يك درصد          •
اجتمـاعي و  / ح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي           قـانون اصـال    ۳ماده  ) ـه(



فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليـد          
ــاال   ــدگان ك ــي   / كنن ــاي واردات ــدمات و كااله ــدگان خ ــه دهن ــع (ارائ ــه تجمي ــوم ب   موس

  ۲۰۰ .......................................................................................................................................................)  عوارض
 خصوص ماليات و عوارض كاالهاي سفارشـي        بخشنامه اول سازمان امور مالياتي كشور در       •

  ۲۰۱ .................................................................................................................................................... و كارمزدي
بخشنامه دوم سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ماليات و عوارض كاالهاي سفارشـي         •

  ۲۰۳ ..................................................................................................................................................... وكارمزدي
 ۲۰۴ ...............................................................................................................قانون ماليات بر ارزش افزوده  •

 
  ٢٢١ ....... ساير قوانين و مقررات موثر بر منابع درآمدی و مالي شهرداری -فصل ششم   

سود بازرگاني و ماليات انواع خـودرو و  / از قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي   •
  ۲۲۳ .....................................................ماشين آالت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها  •
ــتانها     • ــرورش در اس ــوزش و پ ــوراهاي آم ــشكيل ش ــانون ت ــاطق  / از ق ــتانها و من   شهرس

  ۲۲۴ ............................................................................................................................................................. كشور
  ۲۲۶ ........................................................... خانه هاي عمومي كشوراز قانون تاسيس و نحوه اداره كتاب •
  ۲۲۶ ............................هاي عمومي كشور نامه اجرايي قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانهز آئينا •
  ۲۲۷ .......................................................................................................................قانون مديريت پسماندها  •
ــارم توســعه اقتــصادي  • ــانون برنامــه چه ــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي  / از ق   اجتم

  ۲۳۱............................................................................................................................................................... ايران
  ۲۳۵ .........................................  جمهوري اسالمي ايرانز قانون تشكيل اداره مناطق ويژه اقتصاديا •
  ۲۳۶ ................................روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها / قانون تعاريف محدوده و حريم شهر  •
  ۲۳۹ ..................................................قانون حمايت از سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه  •
  ۲۴۲ .....................................................................از قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي  •
  ۲۴۳ ............... براي فضاهاي آموزشي) ان و بر و كفپروانه ساختم(قانون صدور مجوز احداث بنا  •
 ٢٤٤ .....................................................................دهي و حمايت از توليد و عرضه  مسكن قانون سامان •

  
 برخي آراء ديوان عدالت اداري كه مرتبط با عوارض شهرداريها  - هفتمفصل   

  ٢٤٥ ...................................................................................................................................................... باشندمي

  ٢٦٣ ............................................................................................................................................................... منابع   
  ۲۶۷ ............................................................................................................................................................ ضميمه   

  ۲۶۹ ............................... ۱۳۸۷ سال  فهرست كاالهاي توليدي مشمول عوارض در-ضميمه يک •
ــارات متمركــز  تلخــيص ضــوابط دســتورالعمل -ضــميمه دو • ــع اعتب  هــاي اجرايــي توزي

 ۲۷۷ ................................................................................................................................... شهرداريهاي كشور
  



 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم  الف 

  :سخن ناشر
دسترسي به مستندات قانوني، مدارك و اسناد مكتوب، از الزامات و ضروريات يك سازمان پيـشرو و زنـده             

تا از نقل قول ها و تجربيات افراد كه فرهنگ ديرپاي انتقـال دانـش بـه شـيوه سـينه بـه               . و پويا مي باشد   
نچه بـه عنـوان محـصول نهـايي و     در نگاه سيستمي به سازمان آ. گردد سينه را تداعي مي كند جلوگيري  

براي بهره گيري مخاطبان در راستاي شفاف سازي اقدامات مطرح مي باشد، مي تواند در غالب سيـستم،                
شبكه، كتاب و محصوالتي از قبيل لوح فـشرده، پـالت و نقـشه هـاي مختلـف ارائـه گـردد تـا عـالوه بـر                

در نتيجه جمـع آوري  . اي و كالن باشدماندگاري، مرجع موثقي براي تصميم گيري هاي محلي و منطقه          
قوانين، مقررات و مدارك و در نهايت مستندسازي در زمينه هاي مـديريت شـهر و شـهرداري، از ديربـاز                     

  .بصورت يك نياز جدي مطرح بوده است
  مركز اطالعات جغرافيايي شهر تهران در طـول سـالهاي گذشـته رسـالتي را تعريـف و دنبـال كـرده كـه                      

  .جمع آوري، تنظيم و نشر اطالعات و مصوبات شهرداري تهران ركن مهمي از آن بوده است
مجموعـه قـوانين و مقـررات مـالي و اداري و منـابع      « كتـاب  ،اكنون با هدف مستندسازي و اطالع رساني     

به وجوه مختلف مقررات مـرتبط بـا مـسائل مـالي و اداري و درآمـدي پرداختـه كـه         » درآمدي شهرداري 
ان دارد مورد توجه و بهره برداري كامل مديران و كارشناسان محترم شهرداري و شهروندان گرامي              اطمين

قرار خواهد گرفت و راهي براي جلب مشاركت كساني كه براي ارتقـاء كيفيـت زنـدگي در ايـن كالنـشهر                    
  .تالش مي كنند را خواهد گشود

   
  شركت پردازش و برنامه ريزي شهري

 علي اصغر قائمي                                                                 
 



 مقدمه  ب 

   : مقدمه
ر، به وضوح يم قرن اخي نيها طي شهرداري و درآمدين و مقررات مالي گذرا به مجموعه قوانيبا نگاه
، اما اندبوده) هابنابر ضرورت (ي متعددير و تحوالت مورديين دستخوش تغين قوانيشود که ايمشاهده م

ازها و ين با توجه به ني مفاد قوان جامع دري و بازنگريب شناسينه آسي در زميمتاسفانه اقدام قابل توجه
  .رفته است يط زمانه صورت نپذيشرا

ن مرجع وضع شده در يد اذعان نمود که پس از گذشت افزون بر پنجاه سال، قوانين راستا بايدر ا
ا ي و ياها ، قانون لغو عوارض دروازهي شهردارين نامه ماليها از جمله آئيه شهرداريامور مربوط به مال

 برخوردار ين و مقررات بعدي نسبت به قوانيشتريت بي، از انسجام و جامعي و عمران شهريازقانون نوس
اد شده ين ي و وضع قوانيازها در هنگام بررسيق نيکسو نشان دهنده شناسايي دقين امر از ياند که ابوده

- يت مابعد م سنوايد طيا احکام جديها ه ي در وضع اصالحي عدم جامع نگريايگر گوي ديبوده و از سو
  .باشد
ن و ابهامات مطروحه در ي نويازهاين مزبور به ني غالب قوانييت به عدم پاسخگويحال با عنايايعل

ر در جهت به روز کردن مقررات ي دو دهه اخي طي چنديها، تالشهاي شهرداري و درآمدينه امور ماليزم
 يبيتوان به عوارض تصوياص مرفته است که به صورت خيها انجام پذي شهرداردرآمدیت منابع يريمد

ن، قانون ي دولت و مصرف آن در موارد معي از درآمدهاي موضوع قانون وصول برخياست جمهورير
ک در يع عوارض اشاره داشت که هر يا قانون موسوم به تجمي دولت و ي از مقررات ماليم بخشيتنظ
ان يها و مؤدي دولت و شهرداريط مالگاه روابين جايي راهگشا بوده و در تعياديط خاص خود تا حد زيشرا

 ي به سازمانيک نهاد صرفاً خدماتي از ير شهرداري اخي سالهاياند ؛ باالخص که ط داشتهييسهم بسزا
بدل شده و نقش ) ي و اجتماعيژه در ابعاد اقتصاديبه و (ي توسعه شهريگذاراستيمسئول در امر س

 يتوانند جاين نمين قوانيصد البته ا. کنديفاء مياز بازار مسکن ي و ني ماليانهايم جري در تنظيمهم
ف محوله با ينه وظاي هزيد رابطه مالي که باي شهرداريهانهينه درآمدها و هزي جامع در زمي قانونيخال

  . د ي مربوطه را برقرار ساخته ، پر نمايمنابع مال
 الزم  ي قانونيها، بستريت شهريري مديف متنوع و گسترده امروزيح وظاين سان انجام صحيبد

ها و تيق از ظرفي متناسب را طلب نموده و لذا شناخت دقي و ماليت منابع درآمديرين و مديجهت تأم
ن ي، چشم انداز روشني را از آخري و درآمديطه امور مالي در حيت شهريري نهاد مدي قانونيکمبودها

 به منظور وضع ي آتيکردهاين ناسخ و منسوخ و به تبع آن روير قواني و تأثياحکام و مقررات  جار
  . گذارديش مياز به نماي مورد نين و مقررات ماليقوان

  : رسد ي به نظر ميل در هنگام مطالعه کتاب ضرورين حال توجه به نکات ذيدر ع



 ج بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم  

 آراء صادره از يم شده که فصل آخر مربوط به برخين کتاب در سه بخش و هفت فصل تنظيا  - ۱
ن و مقررات ي قوانيضمناً تالش شده با دسته بند. باشد ي در رابطه با عوارض ميوان عدالت اداري ديسو

ها به صورت ي شهرداري و درآمدين مربوط به امور ماليگر ، مجموعه قوانيموجود در شش فصل د
 نظر  به مطالب موردي که مخاطب به آسانياک شوند ، به گونهيگر تفکيکدي مشخصاً از يموضوع

  . ديدا نماي پيبرحسب موضوعات دسترس
 و به يگردآور» محشاء«ن مربوطه بصورت ي االمکان تالش شده است قوانيم کتاب حتي در تنظ- ۲

رات و يين تغيتوانند آخرين لحاظ خوانندگان ميبد. ن مجموعه ارائه گردد ي ايمخاطبان تخصص
  .ند يه و از آن اطالع حاصل نما مشاهدي موضوعه را در قالب متن قانون اصليهاهياصالح
گر و يکدين و مقررات هر فصل در چارچوب ارتباط مطالب با ي شده که قوانيم کتاب سعي در تنظ- ۳

  .ن و ارائه گردد يب آن، تدويب زمان تصويبا توجه به ترت
درآمدی و  ي با منابع ماليمي مستقيت آن ارتباط موضوعير مرتبط که کلين غي از قواني در برخ- ۴

گذارند، صرفاً يها اثر مي شهرداري و درآمدي از احکام آنها بر امور مالييها نداشته و فقط بخشهايشهردار
ن ين احکام مختلف بصورت نقطه چي شده و فاصله بيمنتخب احکام مربوطه در کتاب جمع آور

 از آن ي خاص بخشيها بوده وليماً مرتبط با امور شهردارين که مستقيضمناً قوان. ده است يمشخص گرد
)  و حومهي شهريلي حمل و نقل ريهات از سامانهيمانند قانون حما. (باشندي مدرآمدیمربوط به منابع 

  .اندبصورت کامل در کتاب درج شده
حمايت همسر و د از ينماين اثر ، الزم ميت محترم ناشر ايري مديان ضمن تشکر از تالشهايدر پا

 که ي مهندس عرب و سرکار خانم بابوئي آقايهمکارو همچنين از تشويق فرزندانم مهسا و امير محمد 
ه يد حوزه مالياند، تشکر نموده و از صاحبنظران و اساتمانه مساعدت نمودهين کتاب صمين ايدر تدو

ن اثر را ي اي بعديشهايراينه پر بارتر شدن وي زمي تخصصيهادگاهيد با ارائه دينماي درخواست ميشهر
  .باشد پيوست میCD در قالب ۸۷صنايع آالينده استانهای کشور در سال  ليستمناً  ض.ند يفراهم نما

  
 

  يد مناف هاشمي                                                                                        س

 
 



  
  
  
  
  
  
  

  بخش اول 
  هاي اداري قوانين و آئين نامه

  و مالي مديريت شهري



  

  
  
  
  
  
  

  فصل اول 
  هاي قوانين و آئين نامه

  اداري و تشکيالتي
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  قوانين و مقررات اداری و مالی مديريت شهری

  قانون شهرداري
   کميسيونهاي مشترک مجلسين۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب 

  هاي بعديبا اصالحيه
   در تأسيس شهرداري-فصل اول 

  .گردددر هر محل که جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد تأسيس مي -۱ماده 
 جمعيـت  در هر نقطه که از نظر موقعيت و اهميت تشکيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولـو    -۱تبصره  

تواند در آن محل دستور تشکيل انجمن و شهرداري بدهـد  آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور مي    
و چنانچه پس از تشکيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تکـافوي هزينـه      

ه امـور شـهرداري درآمـد    نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي ادار            شهرداري را نمي  
  .توان تهيه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايدجديدي نمي

در نقاطي که فقـط در بعـضي از فـصول برقـراري شـهرداري الزم باشـد بـراي فـصل مزبـور و             -۲تبصره
تـوان  شته باشند ميهمچنين براي چند محل که به يکديگر نزديک و جمعاً اقتضاي تشکيل شهرداري دا          

  .يک شهرداري تأسيس کرد
حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پـس از             -۲ماده  

  .موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت کشور قابل اجراء است
  .شهرداري داراي شخصيت حقوقي است -۳ماده 

  
   انتخابات انجمن شهر-فصل دوم 

بـا توجـه بـه قـانون تـشکيالت، وظـايف و        -۳۲ لغايـت  ۴شـامل مـواد   ) د(و ) ج(و ) ب(و ) الف(ي  بندها
 -هـاي بعـدي    و اصـالحيه   ۱۳۷۵انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهردار مصوب يکم خـرداد            

  .منتفي است
  

   در تشکيل انجمن شهر-فصل سوم 
 با عنايت بـه قـانون تـشکيالت،     - ۴۴ و ۴۳ و   ۴۲ و مواد    ۴۱ لغايت   ۳۳شامل مواد   ) ب(و  ) الف(بندهاي  

 و اصـالحيه  ۱۳۷۵وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شـهرداران مـصوب يکـم خـرداد       
  . منتفي است-هاي بعدي

  
   در وظايف انجمن-فصل چهارم 

اهاي برحسب فصل سوم قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شـور  - و تبصره آن ۴۹ لغايت  ۴۵مواد  
  . با اصالحيه هاي بعدي عمل مي شود ۱۳۷۵اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب يکم خرداد 

  
   در انتخاب شهردار و معاون شهرداري-فصل پنجم 

  ۵۳ و تبصره آن و ماده ۵۲ و ماده۵۱ تبصره آن و ماده ۳ و ۵۰ماده :  شهردار-الف
  : معاون شهرداري-ب
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

زمان اداري شهرداريها به نـسبت بودجـه و درآمـد وحجـم کـار       سا) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۵۴ماده  
شهرداري از طرف شهرداري با اطالع انجمن شهر تهيه و پـس از تـصويب وزارت کـشور بـه موقـع اجـراء          

  .گذاشته خواهد شد
شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيـارات خـود را بـا تـصويب            ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-تبصره  

  .موجب حکم کتبي به معاون يا ساير مسئوالن شهرداري واگذار کندانجمن شهر و به 
  

   در وظايف شهرداري–فصل ششم 
  : وظايف شهرداري به شرح ذيل است– ۵۵ماده 
 ايجاد خيابان ها و کوچه ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معـابر در حـدود        -۱

  .قوانين موضوعه
يح معابر و انهار عمـومي و مجـاري آب هـا و فاضـالب و تنقيـه قنـوات        تنظيف و نگاهداري و تسط     -۲

 .مربوط به شهر و تأمين آب و روشنايي به وسايل ممکنه
سد معابر عمومي و اشغال پياده روهـا و اسـتفاده غيـر مجـاز     ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۲ بند   ۱تبصره  

و يا هـر عنـوان ديگـري ممنـوع اسـت و      آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني             
شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معـابر و امـاکن مـذکور فـوق                  

  .وسيله مأمورين خود رأساً اقدام کند
درمورد دکه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون ، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقـدام          

 ۷۷احبان اين قبيل دکه ها ادعاي خسارتي داشته باشند بـا نظـر کميـسيون مقـرر در مـاده      و چنانچه ص 
هـايي  نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کَساني که بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه   

يـل   در معابر عمومي کنند شهرداري موظف است رأساً و بـه وسـيله مـأمورين خـود در برداشـتن ايـن قب        
  .ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشتدکه

احداث تأسيسات توليد و توزيـع بـرق و تعيـين نـرخ آن در              ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۲ بند   ۲تبصره  
 و برق بـه  شهرها تا موقعي که وزارت آب و برق نيروي آن را تأمين نکرده است با موافقت قبلي وزارت آب           

  .عهده شهرداري است
تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنـين تعيـين نـرخ آب         
در شهرها به استثناي مواردي که سـازمانهاي تابعـه وزارت آب و بـرق عهـده دار آن هـستند بـا تـصويب         

  .انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود
ها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشور تهيه آب مشروب و توزيـع آن              اين قبيل شهرداري  

  .را به مؤسساتي که طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذارکنند
مؤسسات خيريه که تأمين آب شهرها را قبل از تـصويب ايـن        ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۲ بند   ۳تبصره  

ورد تأييـد شـهرداري محـل و وزارت کـشور باشـد، مـي تواننـد        قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها م   
  .کماکان به کار خود ادامه دهند

شهرداري مکلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زبالـه          ) ۱۷/۵/۱۳۵۲الحاقي   (– ۲ بند   ۴تبصره  
ع و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضالبها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهـي بـه اطـال          

  .  عموم برساند
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  قوانين و مقررات اداری و مالی مديريت شهری

محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس کارخانجات تبـديل زبالـه بـه            
  .کود به تشخيص شهرداري خواهد بود

رانندگان وسايل نقليه اعم از کندرو و يا موتوري مکلفند آنها را فقـط در محلهـاي تعيـين شـده از طـرف                  
  . شهرداري خالي نمايند

در صورت تخلف مراتب هر بـار در       .  قانون کيفر عمومي تعيين مي شود      ۲۷۶ازات متخلفين طبق ماده     مج
گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يک سال سه بـار مرتکـب همـان تخلـف شـود بـار سـوم بـه                    

ي شود و در همان مدت از راننـدگ حداکثر مجازات خالفي محکوم و گواهينامه او براي يک سال ضبط مي        
  .به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. ممنوع خواهد شد

 مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت بـه              -۳
ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسـد و معـدوم نمـودن     

  .آنها
کـوبي  ت در امور بهداشت ساکنين شهر و تشريک مساعي با مؤسسات وزارت بهداري در آبله             مراقب -۴

 .و تلقيح واکسن و غيره  براي جلوگيري از امراض ساريه
 .     جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومي و غيره-۵
تعليمات اجبـاري و تأسـيس مؤسـسات     قانون ۸اجراي تبصره يک ماده ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۶

فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارسـتان و            
شيرخوارگاه و تيمارستان و کتابخانه و کالسهاي مبارزه با بي سوادي و کودکستان و باغ کودکان و امثـال                

 کمک به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيـت  آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين     
 .بدني و پيش آهنگي و کمک به انجمن هاي خانه و مدرسه و اردوي کار

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمـن   
ه رايگان و يا با شرايط معين به منظور سـاختمان و  شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالکيت ب     

  .استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت 
 قـانون نظـارت در مـصرف سـهميه فرهنـگ از درآمـد         ۵تبصره ماده   ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۱تبصره  

  . به قوت خود باقي است۲۸/۳/۳۴شهرداريها مصوب 
 کل کشور بـه قـوت خـود بـاقي           ۱۳۳۹ قانون بودجه سال   ۵۹تبصره  ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۲تبصره  

  .است
 حفظ و اداره کردن دارايي منقول وغير منقـول شـهرداري واقامـه دعـوي بـر اشـخاص و دفـاع از                 -۷

  .دعاوي اشخاص عليه شهرداري
 برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد       -۸

اختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني              برنامه س 
 .به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت کشور ارسال مي شود

انجام معامالت شهرداري اعـم از خريـد و فـروش امـوال منقـول و غيـر        ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۹
-ز تصويب انجمن شهر با رعايت صالح و صرفه و مقـررات آئـين      منقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس ا        

 .نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون
 . اهداء و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن-۱۰
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اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طـرف وزارت دارايـي جـزء هزينـه قابـل قبـول اعانـه                     
اي که داده است از ماليات بر درآمـد معـاف    شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه       ذيرفته مي دهندگان پ 

  .باشدمي
  . نظارت و مراقبت درصحت اوزان و مقياس ها-۱۱
 . تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات-۱۲
 .تظام امور آنها ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در ان-۱۳
اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سـيل و حريـق   ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۱۴

و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي و کوچـه هـا و امـاکن        
هاي واقع در معابر و جلـوگيري  ها و چالهعمومي و داالنهاي عمومي وخصوصي و پر کردن و پوشاندن چاه        

از گذاشتن هر نوع اشياء در بالکن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي که افتادن آنها موجـب          
هاي ساختمان ها که باعث زحمـت و خـسارت   ها و دودکش جلوگيري از ناودان   خطر براي عابرين است و    

 .ساکنين شهرها باشد
هـاي   در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت          )۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-تبصره  

مندرج در ماده فوق ، شهرداري پس از کسب نظر مأمور فنـي خـود بـه مـالکين يـا صـاحبان امـاکن يـا                         
صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معـين               

شته نشود شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خـود اقـدام بـه رفـع خطـر يـا مزاحمـت              به موقع اجراء گذا   
  .خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهدکرد

مقررات فوق شامل کليه اماکن عمومي مانند سينماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکين، قهـوه خانـه هـا،     
  .نها، پاساژ ها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومي است، نيز مي باشدکافه رستورا

 جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعالم اينگونه بيماري ها به وزارت بهداري و                 -۱۵
دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشـتن بيمـاران مبـتال بـه امـراض سـاريه و             

  .معالجه و دفع حيواناتي كه مبتال به امراض ساريه بوده و يا در شهر بالصاحب ومضر هستند 
 .وران تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه-۱۶
 پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لـزوم و تعيـين قيمـت عادلـه اراضـي و ابنيـه متعلـق بـه                    -۱۷

اص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسـعه معـابر و تـأمين محـل پرداخـت آن و ايجـاد و         اشخ
توسعه معابر و خيابان ها و ميدان ها و باغ هاي عمومي وتهيه اراضـي مـورد احتيـاج بـراي لولـه كـشي و         

سـتگاه  فاضالب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي الزم براي ساختمان مخـزن و نـصب د          
 .تصفيه و آبگيري ومتعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر

 .هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق وتوقف وسائط نقليه و غيره تهيه و تعيين ميدان-۱۸
 تهيه و تدوين آئين نامه براي فراواني و مرغوبيـت و حـسن اداره فـروش گوشـت و نـان شـهر و                   -۱۹

 .راجراي آن پس از تصويب انجمن شه
جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجـب           ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۲۰

 .بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست
شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، كارگاهها، گاراژهـاي عمـومي و تعميرگـاه هـا و دكـان هـا و          

محترقه مي سازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و به طـور كلـي تمـام     همچنين مراكزي كه مواد     
مشاغل وكسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يـا تجمـع حـشرات و         
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هـاي عمـومي   پزي و خزينه گرمابه   هاي آجر و گچ و آهك     جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره       
هـا و  هداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبـت در وضـع دودكـشهاي امـاكن وكارخانـه           كه مخالف ب  

كند از آلوده شـدن هـواي شـهر جلـوگيري نمايـد و هرگـاه       وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي  
شـود  تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيـل كنـد و اگـر الزم        

  . آنها را به خارج از شهر انتقال دهد
شهرداري در مورد تعطيل وتخريب و انتقال بـه خـارج از شـهر مكلـف               ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-تبصره

است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بـه صـاحبان آنهـا ابـالغ نمايـد و اگـر صـاحب ملـك بـه نظـر             
  به كميسيوني مركب از سـه نفـر كـه از طـرف     شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را      

  . انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند
  .رأي كميسيون قطعي و الزم االجراء است

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتـراض نكـرده و يـا                    
  .ين خود رأساً اقدام خواهد نموددر مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به وسيله مأمور

 احداث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمـومي و         -۲۱
كشتارگاه و ميدان ها و باغ كودكان و ورزشـگاه مطـابق اصـول صـحي و فنـي و اتخـاذ تـدابير الزم بـراي          

  .اكن شهرساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت س
 تشريك مساعي با فرهنگ درحفظ ابنيه وآثار باستاني شـهر وسـاختمانهاي عمـومي ومـساجد و            -۲۲

 .غيره
 اهتمام در مراعات شرايط بهداشت دركارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابـه هـا و نگاهـداري               -۲۳

 .اطفال بي بضاعت و سرراهي
 .هر مي شودهايي كه در ش صدور پروانه براي كليه ساختمان-۲۴
شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق          ) ۱۷/۵/۱۳۵۲مصوب   (-تبصره

  .ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند
در صورتي كه برخالف مندرجات پروانه سـاختماني در منطقـه غيرتجـاري، محـل كـسب يـا پيـشه و يـا          

 ايـن قـانون مطـرح مـي     ۱۰۰ دائر شود شهرداري مورد را دركميسيون مقرر در تبصره يـك مـاده      تجارت
نمايد وكميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيـين مهلـت مناسـب كـه نبايـد از دو مـاه            

  .كندتجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي
اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كَسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل بـراي               
كسب و پيشه ويا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جـزاي نقـدي از پـنج            

  .دهزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد ومحل كسب نيز مجدداً تعطيل مي شو
دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج  و طـالق و دفتـر روزنامـه و مجلـه و دفتـر                      

  . مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود
ساختن خيابانها و آسفالت كـردن سـواره روهـا و پيـاده روهـاي معـابر                 ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۲۵

 .مي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محلوكوچه هاي عمو
  .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ الحاقي مصوب ۱۱۳ حذف شده طبق ماده -تبصره 
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 پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نـوع و ميـزان عـوارض اعـم ازكاالهـاي                      -۲۶ 
 غيره و ارسـال يـك نـسخه از تـصويب نامـه بـراي اطـالع          وارداتي و صادراتي كشور ومحصوالت داخلي و      

 .وزارت كشور
 به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كاالهاي صادراتي بيشتر از يك درصـد قيمـت كـاال         -۱تبصره  

  .نبايد وضع عوارض شود
 كاالهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هر گونـه عـوارض                   -۲تبصره

  .هاي عرض راه معاف مي باشدهرداريبه ش
 راجع به تشويق صادرات و توليـد از تـاريخ تـصويب ايـن     ۳۳ ماده اول قانون مصوب بهمن ماه      -۳تبصره

  . اين بند تصحيح مي شود۱قانون طبق تبصره 
 آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري واستنكاف از آن باموافقت وزارتين كـشور و              -۴تبصره  

  .ستري تنظيم و پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذاشته مي شود دادگ
وضع مقررات خاصي براي نامگـذاري معـابر و نـصب لوحـه نـام آنهـا و             ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۲۷ 

شماره گذاري اماكن ونصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غير مجـاز           
  .اتي كه درحفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشندو هرگونه اقدام

-كليه اصـناف و پيـشه     . صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران         ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۲۸  
 .وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند

محل كسب فاقدپروانه رأسـاً و بـه   شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل      ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-تبصره
  .                         وسيله مأمورين خود اقدام نمايد

 شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيـه و توزيـع آب و بـرق وسـاير تأسيـسات           -۵۶ماده
  .شهرداري را ندارد

 پـس از اعـالم    اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تـصويب انجمـن رسـيده               -۵۷ماده
براي كليه ساكنين شهر الزم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظـايف مربـوط بـه انجمـن                 
شهر راجع به شخص يا اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتي كـه آنهـا بـه     

ـ  تصميم متخذه تسليم نباشند مي    ه انجمـن واليتـي و در صـورت    توانند ابتداء به انجمن شهر و در ثـاني ب
نبودن انجمن واليتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن واليتي يا وزارت كشور ابالغ مـي شـود       
و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شـود   

. سارت ناشـي از آن اقـدام را جبـران كنـد    كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خـ          
تواند بـه دادگـاه عمـومي    چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي     

  .مراجعه نمايد
  

   مقررات استخدامي و مالي–فصل هفتم 
  : مقررات استخدامي-الف

هرداريها و مؤسـسات وابـسته      مقررات استخدامي کليه کارکنان ش    ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   ( -۵۸ماده  
 قانون بودجه اصـالحي سـال   ۳۸به آن برطبق آئين نامه اي خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره            

  . کل کشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي رساند۱۳۴۳
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  .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ حذف شده طبق قانون اصالحي مصوب -تبصره
  . حذف شده۲۷/۱۱/۱۳۴۵ي مصوب  قانون اصالح۱۱۳ طبق ماده -۶۱-۶۰-۵۹مواد 
به منظور راهنمـايي و ايجـاد هـم آهنگـي در امـور شـهرداريها و                ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   ( -۶۲ماده  

آموزش کارکنان شهرداريها وهمچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي کـه طبـق ايـن قـانون بـه عهـده                     
  .شودني و تأسيس ميوزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت کشور پيش بي

اين سازمان موظف است تشکيالت خود را از هر نظر تکميل و همواره مهندسين و کارشناسـان تحـصيل                 
کرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را که داراي مدارک علمي وتخصـصي باشـند در اختيـار              

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

سازمان مذکور در اين ماده مکلف اسـت بـه منظـور    ) ۲۹/۷/۱۳۵۴ و   ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۱تبصره  
 رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي کشور در مرکـز هـر اسـتان دفـاتر فنـي شـهرداري متـشکل از                     

  .مهندسين و کارشناسان مورد احتياج  تشکيل دهد
وزارت کشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افـراد            ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۲تبصره  

متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي                 
ي دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي کارهاي مشابه پرداخـت          معادل آنچه که در برنامه هاي عمران      

  .شود ، بپردازدمي
 قـانون اصـالحي مـصوب    ۱۱۳ حـذف شـده طبـق مـاده     - ۶۴ وتبصره ذيل مـاده  ۶۴ و   ۶۳مواد  

۲۷/۱۱/۱۳۴۵.  
  

  : مقررات مالي-ب
  .باشد هر شهرداري داراي بودجه ايست که پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراء مي-۶۵ماده 
سال مالي شهرداري يکسال تمام شمسي اسـت کـه از اول فـروردين مـاه شـروع و در آخـر                      -۶۶ماده  

  .اسفند ماه خاتمه مي يابد 
 شهرداري مکلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را بـه انجمـن پيـشنهاد    -۶۷ماده  

سيدگي و تـصويب کنـد و همچنـين شـهرداري     نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال آن را ر     
موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيـز بايـد                   

  .تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد
ويب  روز بعـد از تـص  ۱۵ شهرداري مکلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداکثر تا             -تبصره  

  .به وسيله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد
بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير کـه از        ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۶۸ماده  

  :محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد
  .ده درصد سهم بهداري - ۱
 .سه درصد سهم آموزش و پرورش - ۲
سوادي که از طريق کميته ملي پيکار با بيـسوادي بـه مـصرف     چهار درصد براي مبارزه با بي      - ۳

 .خواهد رسيد



١٢ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 .سه درصد براي امور تربيت بدني و پيش آهنگي  - ۴
يک و نيم درصد سهم کتابخانه عمومي موضوع قانون تأسـيس کتابخانـه عمـومي در تمـام                  - ۵

 .۱۳۴۴شهرها مصوب ديماه 
 دفاع غير نظامي، امور خيريـه و سـاير تکـاليفي    براي تأمين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور         

که به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است بر اسـاس تقـسيماتي خواهـد بـود کـه بـا توجـه بـه                
احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسـيده باشـد و در هـر صـورت       

  .ه ساالنه کمتر باشدميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودج
مصرف اعتباراتي که به تصويب انجمن شهر مي رسـد بايـد منحـصراً            ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱تبصره  

  .در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد
باشـند   داراي تأسيسات درماني مي  در شهرهايي که مؤسسات خيريه    ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۲تبصره  

هاي درماني صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداري مي تواند از محل هزينه      انجمن بهداري و در     
  .اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارد) ۱(ده درصد سهم بهداري مذکور در بند

از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي که درآمد شهرداري هـر            ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۳تبصره
ا از يک ميليون ريال به باالست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصـي وضـع کننـد و        يک از آنه  

 توسط کميسيون   ۱۳۳۴طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد             
  .ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند

 قانون اصـالحي مـصوب   ۱۱۳ حذف شده طبق ماده     – ۷۰ ماده   ۲و  ۱ و تبصره هاي     ۷۰ و   ۶۹مواد  
۲۷/۱۱/۱۳۴۵.  

 شهرداري مکلف است هر شش ماه يک بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمـد   -۷۱ماده  
و هزينه شهرداري را که به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطالع عموم منتشر و سه نـسخه از آن را بـه    

 ماه يکدفعه آمار کليه عمليات انجام شـده  ۶است هر   وزارت کشور ارسال نمايد و همچنين شهردار مکلف         
از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي  و امثـال آن را بـراي اطـالع                 

  .اي از آن را به وزارت کشور بفرستدعموم منتشر نموده و نسخه
   .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ قانون اصالحي مصوب ۱۱۳ حذف شده طبق ماده -۷۲ماده 
 کليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسـيد و در نقـاطي         -۷۳ماده

شود تقـسيم هزينـه بـه نـسبت      اين قانون جمعاً يک شهرداري تشکيل مي   ۱ ماده   ۲که به موجب تبصره     
  .درآمد هر يک از محل ها مي باشد 

 شهر آئين نامه اجرايي وصـول عـوارض        شهرداري با تصويب انجمن   ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۷۴ماده
  .نمايدشهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي

دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبـل از انجـام معاملـه از شـهرداري کتبـاً               ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-تبصره
 ده مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مـدت       

روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسـناد رسـمي مفاصـا حـساب را ارسـال يـا ميـزان بـدهي ملـک را بـه                
  . دفترخانه اعالم دارد

مالک ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امکـان انجـام معاملـه بـه بانـک پرداخـت          
عيين شـده از طـرف شـهرداري را در    نمايد و اگر مالک به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ ت  
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صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معاملـه انجـام خواهـد               
  .شد

صندوق ثبت مکلف است صورتي با قيد مشخصات کامل توديع کنندگان عوارض و ملـک مـورد معاملـه را     
محض اعالم شهرداري مستند به رأي کميسيون رفـع  بالفاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به  

اختالف يا مراجع توافق و يا انصراف کتبي مالک از اعتراض مبلغ توديع شده رابه نام هر مؤدي تفکيکاً بـه             
حساب بانکي شهرداري پرداخت کند و هرگاه کميسيون رفع اختالف يا مراجـع توافـق اعتـراض مالـک را      

 صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديـع شـده را برحـسب مـورد بـه               کالً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد     
  .مالک مسترد مي دارد

 عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي که از طرف شهرداري به نـام مـأمور      -۷۵ماده  
وصول تعيين مي شوند دريافت خواهد شد و مأمورين وصول بايد طبق مقررات امور مالي تـضمين کـافي                 

  .رندبسپا
  .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ قانون اصالحي مصوب ۱۱۳ حذف شده طبق ماده - و تبصره آن۷۶ماده 
رفع هرگونه اختالف بين مؤدي و شـهرداري در مـورد عـوارض بـه         ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۷۷ماده

شـود وتـصميم   کميسيوني مرکب از نماينـدگان وزارت کـشور و دادگـستري و انجمـن شـهر ارجـاع مـي             
هائي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص شـود طبـق مقـررات             بدهي. ي است   کميسيون مزبور قطع  

  .اسناد الزم االجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد
اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبـور بـه صـدور اجرائيـه و وصـول طلـب شـهرداري         

تري شهرستان يک نفـر را بـه نماينـدگي    مبادرت نمايد در نقاطي که سازمان قضايي نباشد رئيس دادگس      
دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به                 

  .عمل خواهد آمد
 عوارضي که توأم باماليات هاي دولتي اخذ مي شـود بـه وسـيله دارايـي وصـول و همچنـين          -۷۸ماده  

ؤسسات بپردازند به ترتيبي که شهرداري مقرر مي دارد به وسـيله       عوارض کاالهايي که بايد شرکت ها و م       
شود بايد در صورت وجود بانـک در     و کليه وجوهي که جمع آوري مي      . همان مؤسسات دريافت مي گردد    

، با نظـارت انجمـن در   بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر يا در محل نزديک به آن شهرداري              
  .شهرداري متمرکز شود

 روز يکبار صورت درآمـد شـهرداري را بـه بانـک يـا صـندوق       ۱۵ اداره دارايي موظف است هر       -۱صره  تب
  .شهرداري توديع کرده به شهرداري ارسال دارد

شـود بايـد در     وجوهي که به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي          ) ۷/۳/۱۳۵۲اصالحي   (-۲تبصره  
عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخـل         حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ         

  .و تصرفي نمايد
ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع ، شهرداري مي توانـد وجـوه       «

  .مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد 
خت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تـا   شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پردا          

هرگـاه ايـن   . در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود      
  » .اعتبار کافي نباشد شهرداري مکلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد
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هاي شهرداري در حدود بودجـه مـصوب بـا اسـناد           کليه پرداخت   ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي  ( -۷۹ماده  
مثبت و با رعايت مقررات آئين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رئـيس حـسابداري        

  .و شهردار که ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد ، برسد
ب درآمد و هزينه مـاه قبـل شـهرداري را بـه انجمـن         شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حسا        

  .شهر تسليم کند
درنقاطي که تاکنون شهرداري تشکيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشکيل شود هزينه انتخابـات                  

 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشکيل شهرداري وام مزبور        ۸۲انجمن شهر از وجوه موضوع ماده       
  .جه شهرداري منظور و مسترد خواهد شدجزء ديون در بود

 اعتبارات مصوب براي بنگاه هاي خيريه زير نظر هيئت مديره هر بنگاه به مصرف خواهـد رسـيد       -تبصره
  .و هيئت مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد

مر وصولي ساليانه خود را بـراي کمـک بـه     شهرداري ها مکلفند ده درصد از کليه درآمد مست     -۸۰ماده  
 درصد از کليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي کمک بـه امـور فرهنگـي شـهر     ۵امور بهداري و   

اختـصاص داده و برنامـه عمـل را طبـق تـشخيص و            )  قانون تعليمات اجبـاري      ۸ ماده   ۱موضوع تبصره   (
فني ادارات بهداري و فرهنـگ محـل بـه موقـع اجـراء        تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنمايي هاي          

  .گذارند
 انجمن شهر مي تواند تمام عوايد مذکور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسـيله           -۱تبصره  

  .ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند
 به امور آمـوزش و  انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت       ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۲تبصره  

پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقايصي مشاهده کردند در رفع آنها کوشش خواهـد          
هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهـد     نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه          

 توجـه قـرار داده و نـسبت بـه آن اقـدام      داشت و وزارتخانه هاي مذکور مکلفند که آن پيشنهادها را مورد    
  .نمايند
   .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ قانون اصالحي مصوب ۱۱۳ حذف شده طبق ماده-۸۱ماده 
  . مصوب شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران ۲۴/۴/۱۳۵۹ حذف شده مورخ -۸۲ماده 

  . تبصره آن نيز منتفي گرديده است ۸۲ به تبع لغو ماده -تبصره 
   .۲۷/۱۱/۱۳۴۵ قانون اصالحي مصوب ۱۱۳اده حذف شده طبق م -۸۳ماده 
 مؤسـسات وابـسته بـه شـهرداري از قبيـل لولـه کـشي ، آب ، بـرق ، اتوبوسـراني کـه داراي            -۸۴ماده  

اساسنامه اين قبيـل مؤسـسات بايـد بـه     . شخصيت حقوقي بشوند، مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند      
  .تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد

 شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصالح سقف بازارها و داالن هـاي عمـومي و خـصوصي و       -۸۵ماده  
ساختمان هايي که مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظـر اداره          

  .بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند
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  در مقررات جزائي -فصل هشتم 
 هر يک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمـن شـهر اعـم از مرکـزي و شـعب و متـصديان        -۸۶ماده  

صندوق به هر نحوي از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزويـر و يـا تقلـب شـوند بـر طبـق مقـررات            
نيـز مـشمول مقـررات ايـن     قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونين جرم             

  .قانون خواهند بود
 هر يک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزي و شعب که بدون علت موجه باعث تعطيـل يـا                -۸۷ماده  

تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مرکـزي           
م نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحـو کـه بـوده باشـد     نفرستند و يا معلوم شود  که موجبات انجا     

فراهم کرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و بـه پـنج               
  .شوند هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي

باشد از درجه اعتبـار سـاقط   )  شرفي–ي  مال–جاني ( انتخاباتي که مبني بر تطميع يا تهديد        -۸۸ماده  
تهديد يا تطميع کننده اگر از مأمورين دولتي يا از اعـضاء انجمـن اعـم از مرکـزي يـا شـعب يـا از                . است  

داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يک هزار تا پنجـاه هـزار ريـال            
يد يا تطميع کننده غير از اشخاص مذکور باشـد بـه حـبس          هرگاه تهد . جريمه نقدي محکوم خواهد شد      

کـساني کـه   . تأديبي از سه ماه تا يک سال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محکوم مي شـود           
آراء  انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مرکزي يا شعب يـا          

ندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مـذکور باشـند بـه مجـازات        از داوطلبان نماي  
  .قسمت اخير اين ماده محکوم مي شوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريک جرم محسوبند

 هرکس با شناسنامه اي  که متعلق به او نباشد و يا با شناسـنامه مجعـول رأي بدهـد و يـا از          -۸۹ماده  
خود بيش از يک نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يـک دفعـه رأي بدهـد بـه حـبس         شناسنامه  

تأديبي از يک ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي پانصد ريال تا پنج هزار ريال محکوم خواهد شـد مجـازات         
-يفوق درباره هرکس که به نحوي از انحاء در يک دوره انتخابيه بيش از يک مرتبـه رأي بدهـد اجـراء مـ           

  .شود
 در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزي و شعب بايد صورت مجلس تهيه نمـوده و فـوراً               -تبصره

  .نزد مقامات صالحه بفرستند
 کساني که به موجب مقررات اين قانون محکوميت قطعي پيدا کنند از حـق انتخـاب کـردن و     -۹۰ماده  

  .انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد
رگاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير کارمند دولت مرتکـب جـرائم مـذکور در قـانون اصـالح                ه -۹۱ماده  
در صورتي .  اصالحي قانون کيفر عمومي شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد             ۱۹ماده  

فـر  که عضو انجمن به ارتکاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قـرار گيـرد پـس از صـدور کي                  
خواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتي کـه در قـوانين بـراي              

  .اينگونه اعمال مقرر است مرتکب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي گردد
 در مورد تباني با مقاطعه کاران و اشخاص طرف معاملـه بـا شـهرداري اعـم از اينکـه تبـاني              - ۱

  . باشد يا غير مستقيممستقيم
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 در مورد اعمال اغراض شخصي در کارهاي شـهرداري کـه بالنتيجـه باعـث اخـتالل امـور و              - ۲
 .موجب زيان شهر و شهرداري شود

  . رسيدگي در دو مورد اخير در دادگاه ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد -تبصره 
 بـر روي ديوارهـاي شـهر کـه مخـالف مقـررات        نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي   -۹۲ماده  

انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هايي که شهرداري براي نصب و الصاق اعالنـات معـين مـي                 
کند و در اين محل ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اکتفا کـرد و نوشـتن روي آن نيـز ممنـوع اسـت               

  .نصد تا يک هزار ريال جريمه محکوم خواهد شدمتخلف عالوه بر تأديه خسارت مالکين به پرداخت پا
  

   خاتمه-فصل نهم 
 و لـوايح مـتمم   ۱۳۳۱ از تاريخ تصويب اين قانون ، اليحه شهرداري مصوب يازدهم آبان مـاه          -۹۳ماده  

  .آن و همچنين کليه قوانيني که با آن قانون مغايرت دارد ، ملغي است 
 اين قانون انجمن هاي شهر که بـه موجـب مقـررات             از تاريخ ابالغ  ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵اصالحي   (-۹۴ماده  

شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکيل مجدد آنهـا  قبلي تشکيل شده است، منحل شناخته مي    
  .بر طبق قانون اقدام نمايد

  . وزارتين کشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي باشند-۹۵ماده 
تواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل بـاغ هـاي       يشهرداري م ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (- ۹۶ماده  

عمومي ، ايجاد تأسيسات برق و آب و نظاير آن که به منظـور اصـالحات شـهري و رفـع نيازمنـدي هـاي         
عمومي الزم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا امالک يـا ابنيـه واقـع درمحـدوده شـهر بـه تـصرف                      

  . استفاده نمايد۱۳۲۰وسعه معابر مصوب شهرداري درآيد از مقررات قانون ت
هرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شـهري طبـق قـانون بـه عهـده        ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱تبصره  

سازمان ها و مؤسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمان ها و مؤسسات مزبور براي انجام وظـايف محولـه           
  .ن ماده استفاده خواهند نمودبا تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اي

سازمان هـا و مؤسـسات دولتـي    ) ۲/۱۰/۱۳۵۸ د مورخ ۳۹۹به شماره  ۲۱/۹/۱۳۵۸اصالحي   (-۲تبصره  
اي داشته باشند که مشمول حکم اين ماده باشد مکلفند در صورت تصويب شوراي شهر          که اراضي و ابنيه   
  .شهرداري قرار دهند، آن اراضي و ابنيه را بالعوض در اختيار و تأييد استاندار

در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقـرر در ايـن قـانون و رعايـت                 ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۳تبصره  
 خودداري مالـک از انجـام معاملـه مـانع اجـراي نقـشه       ۱۳۲۰ قانون توسعه معابر مصوب ۴ ماده   ۲تبصره  

ر عمليات عمراني به تصرف خود  شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا امالک را به منظو            
  .در آورد
  . ۱۳۴۷ آذر ۷ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۳۶ ملغي طبق ماده -۴تبصره 
در صورتي که در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي            ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۵تبصره  

 نرسيده باشد اقدامات و عمليـات  و ميدان، ملکي باشد که مالک يا مالکين آن مشخص نباشد و يا به ثبت          
شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبـور را بـا حـضور                 
نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلـس نمايـد، صـورت مجلـس مزبـور مبنـاي اجـراي             

الکين ملـک مـشخص باشـد امتنـاع     پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي که مالک يا مـ        
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آنان از انتخاب و معرفي کارشناس خود يا کارشناس مـشترک مـانع از اجـراي نقـشه مـصوب شـهرداري                       
  . نخواهد بود

نسبت به امالکي که به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قـانون بـه تـصرف شـهرداري درآيـد، صـورت            
صرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قيـد  مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار ت        

  .گرددمي
مدعي مالکيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در اين قانون نسبت بـه تقاضـاي ثبـت ملـک خـود              

  .اقدام و پس از احراز مالکيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد
 روها و خيابانها و به طور       اراضي کوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده       ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۶تبصره  

کلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغهاي عمومي و گورسـتانهاي عمـومي             
و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومي محسوب و              

  . در مالکيت شهرداري است
وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقـع در محـدوده شـهرها بالمـانع          ايجاد تأسيسات آبياري از طرف      

است شهرداري ها نيز مکلفند براي اجراي هرگونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قـبالً نظـر وزارت                   
  .آب و برق راجلب نمايند

ن مـصوب  قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معمـاري ايـرا   ) ۱۱( ملغي طبق ماده     – ۹۸ و   ۹۷مواد  
  .۱۳۵۱ اسفند ۲۲

تا زماني که نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شـورايعالي           ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۹۸تبصره ماده   
  .شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت کشور برسد

  : زير را بنمايندشهرداريها مکلفند در مورد حريم شهر اقدامات) ۱۳۴۵ بهمن ۲۷مصوب  (-۹۹ماده 
  .تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر  - ۱
کـشي،  قطعه بندي و تفکيـک اراضـي، خيابـان     : تهيه مقرراتي براي کليه اقدامات عمراني از قبيل          - ۲

ت عمـومي   ايجاد باغ وساختمان ، ايجاد کارگاه وکارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشـ               
 . مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذکور پس از تصويب انجمن شـهر و تأييـد وزارت کـشور بـراي       
  .اطالع عموم آگهي و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد

رات قـانون اصـالحات   تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجـراي مقـر         ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱تبصره  
  .ارضي تأثيري نخواهد داشت

گردد بايستي تماماً بـه شـهرداري هـاي محـل اجـراي              عوارضي که از عقد قراردادها عايد مي       -۲تبصره  
  .قرارداد پرداخت گردد

  ).۱۳۵۱ تير ۷مصوب ( قانون نوسازي وعمران شهري ۳۶ ملغي طبق ماده -۳تبصره 
 سياسـي و اجتمـاعي تهـران و شهرسـتانهاي           – بافت فرهنگي    به منظور حفظ  ) ١/١٢/١٣٧٢الحاقي   (-٣

 مـاه  ٣كرج ، ورامين ،شهريار و بخش هاي تابعه ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت              
نسبت به اصالح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخش هاي تابعه ري و شميرانات بر اسـاس                

  .بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد قانون تقسيمات كشوري ومنطبق 
  . اين قانون تأمين خواهد شد ٢هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 
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نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مـي شـوند در صـورتي كـه در محـدوده       
رند عوارض متعلقه كماكـان توسـط شـهرداري مربـوط دريافـت             قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گي      

  .خواهد شد ودر غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد 
وجوه واريزي مذكور در بودجه ساالنه كـل كـشور بـراي فعاليتهـاي عمرانـي      % ٨٠همه ساله الاقل معادل    

  .د  اين قانون منظور خواهد ش٣موضوع تبصره 
 به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهـران ، شـهرداريهاي مربوطـه مكلفنـد از         -١تبصره  

  . استفاده نمايند ١٧/٥/١٣٥٢ قانون نظارت برگسترش شهرتهران مصوب ٢مقررات تبصره ذيل ماده 
نحـوه   به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مـصوب شـهرها و        -٢تبصره  

رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نماينـدگان وزارت كـشور ، قـوه قـضائيه و وزارت مـسكن و             
  .شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد 

چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشـد بـا رعايـت       (كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع          
نـسبت بـه صـدور     ) ١٣٥٥حدوده قانوني و حريم شهرها مصوب        آئين نامه احداث بنا درخارج از م       ٤ماده  

رأي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شـده ، اقـدام خواهـد                 
  .نمود 

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنهـا جريمـه         
  .ديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند تعيين و پرداخت گر

 شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصـد از عـوارض              -٣تبصره  
و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيـربط                

سـازي ، آمـوزش و    جهت عمران و آباداني روستاها وشهركهاي واقـع در حـريم خـصوصاً در جهـت راه         در
  .پرورش، بهداشت ، تأمين آب آشاميدني وكشاورزي هزينه نمايند 

مالکين اراضي و امالک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبـل         ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۱۰۰ماده  
  . کيک اراضي و شروع  ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نماينداز هر اقدام عمراني يا تف

تواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يـا مخـالف مفـاد پروانـه بـه وسـيله             شهرداري مي 
  .مأمورين خود اعم از آنکه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايد

در موارد مذکور فـوق کـه از لحـاظ    ) ۱۷/۵/۱۳۵۲ واصالحي   ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۰۰ ماده   ۱تبصره  
اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانـه ضـرورت                
داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احـداث يـا شـروع بـه احـداث شـده باشـد بـه تقاضـاي             

ايي مرکب از نماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يکـي از قـضات   شهرداري موضوع در کميسيونه  
  .دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يکي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود

کميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي نمايد که ظرف ده روز توضيحات خود را کتبـاً ارسـال          
قضاء مدت مذکور کميسيون مکلف است موضوع را با حضور نماينـده شـهرداري کـه بـدون        دارد پس از ان   

  .حق رأي براي اداي توضيح شرکت مي کند ظرف مدت يکماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند
کنـد مکلـف   در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلـوگيري مـي   

ثر ظرف يک هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد، درغيـر ايـن     است حداک 
  .صورت کميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد
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در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشـد مهلـت مناسـبي کـه نبايـد از دو مـاه        
  .تجاوز کند، تعيين مي نمايد

هرگاه مالک در مهلت مقرر  اقـدام بـه قلـع بنـا     . داري مکلف است تصميم مزبور را به مالک ابالغ کند شهر
ننمايد ، شهرداري رأساً اقدام کرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عـوارض از مالـک               

  .دريافت خواهد نمود
شوراي انقالب جمهوري اسـالمي     / ۲۷/۶/۱۳۵۸و اصالحي   / ۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۲تبصره  

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه سـاختماني واقـع در حـوزه اسـتفاده از          ) ايران
تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملـک از نظـر      اراضي مسکوني کميسيون مي   

رأي بـه اخـذ جريمـه اي    ) اي فرعي و يا کوچه بن باز يا بن بست   در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانه     (مکاني  
که متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظـر مـصالح مـصرفي باشـد، تعيـين و           

  .شهرداري مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد
زش معامالتي ساختمان بـراي هـر مترمربـع بنـاي        جريمه نبايد از حداقل يک دوم کمتر و از سه برابر ار           (

  .) اضافي بيشتر باشد
در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همـان               

  کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد
  .دکميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمو

در مورد اضافه بنـا زائـد بـر مـساحت      ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي    ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۳تبصره  
مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضـي تجـارتي و صـنعتي و اداري کميـسيون مـي              

بر خيابانهاي اصـلي  در (تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملک از نظر مکاني        
رأي به اخذ جريمه اي که متناسب بـا نـوع اسـتفاده از    ) يا خيابانهاي فرعي و يا کوچه بن باز يا بن بست          

فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مکلف است بـر اسـاس                 
  .آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد

 دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متـر مربـع بنـاي       جريمه نبايد از حداقل   (
  .)اضافي ايجاد شده بيشتر باشد

در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همـان               
  .کميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد

  . مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمودکميسيون در اين
در مورد احداث بناي بدون پروانـه در     ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي    ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۴تبصره  

حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فنـي و بهداشـتي و شهرسـازي رعايـت شـده باشـد                    
 جريمه به ازاء هر مترمربع بنـاي بـدون مجـوز يـک دهـم ارزش       کميسيون مي تواند با صدور رأي بر اخذ       

معامالتي ساختمان يا يـک پـنجم ارزش سـرقفلي سـاختمان، درصـورتي کـه سـاختمان ارزش دريافـت                     
سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بيـشتر اسـت از ذينفـع ،  بالمـانع بـودن صـدور بـرگ پايـان               

 ۳ و ۲اضافه بنا زائد بر تراکم مجـاز بـر اسـاس مفـاد تبـصره هـاي         . ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد     
  .عمل خواهدشد 

در مورد عدم احـداث پارکينـگ و يـا         ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي    ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۵تبصره  
غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن ، کميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نـوع        
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اده از فضاي پارکينگ ، رأي بـه اخـذ جريمـه اي کـه حـداقل يـک برابـر و حـداکثر دو برابـر ارزش                  استف
مـساحت هـر   (معامالتي ساختمان براي هر مترمربع فـضاي از بـين رفتـه پارکينـگ باشـد، صـادر نمايـد                  

شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شـده و صـدور   ) باشد متر مربع مي۲۵پارکينگ با احتساب گردش  
  .گ پايان ساختمان مي باشدبر

در مورد تجاوز به معابر شهر، مـالکين  ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي  (- ۱۰۰ ماده  ۶تبصره  
موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصـالحي را                

  .بنمايند
وزي در اين مورد انجام گيرد شـهرداري مکلـف اسـت از           در صورتيکه برخالف پروانه و يا بدون پروانه تجا        

درسـاير مـوارد تخلـف ماننـد عـدم       . ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به کميـسيون ارسـال نمايـد             
استحکام بنا، عدم رعايت اصول فنـي و بهداشـتي و شهرسـازي در سـاختمان رسـيدگي بـه موضـوع در                        

  .است) ۱۰۰(صالحيت کميسيونهاي ماده
مهندسـان نـاظر سـاختماني مکلفنـد     ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۷ تبصره

نسبت به عمليات اجرايي ساختماني که به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق سـاختمان بـا            
ار مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت کرده و در پايـان کـ               

  .مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند
هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعـالم نکنـد و موضـوع     

قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا      ) ۱۰۰(ماده  ) ۱(منتهي به طرح درکميسيون مندرج در تبصره        
  .ختمان گردد شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعکس نمايدتخريب سا

شوراي انتظامي نظام مذکور موظف است مهنـدس نـاظر را در صـورت ثبـوت تقـصير برابـر قـانون نظـام                   
 ماه تا سه سـال محروميـت از کـار و در    ۶معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به   

) ۱۰۰(ه مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخريب به وسـيله کميـسيون مـاده        صورتي ک 
  .گردد به حداکثر مجازات محکوم کند

مراتب محکوميت ازطرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشـتغال درج و در يکـي از         
  .جرائد کثيراالنتشار اعالم مي گردد

دور رأي محکوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده بـه      شهرداري مکلف است تا ص    
 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي سـاختمان  ۶به مدت  حداکثر ) ۱۰۰(کميسيون ماده  

  . جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد
و هرگـاه از مـوارد تخلـف در پروانـه بـه           مأموران شهرداري نيز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند          

موقع جلوگيري نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصيري شـوند طبـق     
مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي مهندسان نـاظر و مـأموران           

در مـواردي کـه   . ت نيـز قابـل تعقيـب خواهنـد بـود           شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از ايـن جهـ          
شهرداري مکلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شـهرداري اجـراء نـشود مـي توانـد بـا        
استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صـورت لـزوم مـأموران انتظـامي بـراي متوقـف سـاختن عمليـات             

  .ساختماني اقدام نمايد
دفاتر اسـناد رسـمي مکلفنـد قبـل از     ) ۲۷/۶/۱۳۵۸ و اصالحي    ۸/۶/۱۳۵۶الحاقي  ( -۱۰۰ ماده   ۸تبصره  

انجام معامله قطعي در مورد ساختمانها گواهي پايان سـاختمان و در مـورد سـاختمانهاي ناتمـام گـواهي              
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عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را که توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد               
  .دنماين

قــانون  ) ۱۰۰( تبــصره الحــاقي بــه مــاده    ۶درمــورد ســاختمانهايي کــه قبــل از تــصويب قــانون      
معامله انجام گرفته و از يدمالک اوليه خارج شده باشـد در صـورتي کـه مـورد           ) ۲۴/۱۱/۱۳۵۵(شهرداريها

 معامله کل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايـان سـاختمان الزامـي نبـوده و بـا ثبـت و             
  .تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع مي باشد

درمورد ساختمانهايي که قبل از تاريخ تصويب نقشه  جامع شهر ايجاد شده در صـورتي کـه اضـافه بنـاي          
جديدي حادث نگرديده باشد  و مدارک و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طـرح جـامع                

  .ق در سند مالکيت انجام معامله بالمانع مي باشدشهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فو
ساختمانهايي که پروانه ساختمان آنها قبل از تـاريخ تـصويب           ) ۲۷/۶/۱۳۵۸الحاقي   (-۱۰۰ ماده ۹تبصره  

  .قانون شهرداري معاف مي باشند) ۱۰۰(ماده ) ۱(نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 
قــانون ) ۱۰۰(در مـورد آراء صــادره از کميـسيون مـاده    ) ۲۷/۶/۱۳۵۸الحـاقي   (-۱۰۰ مــاده ۱۰تبـصره  

شهرداري هرگاه شهرداري يا مالک يا قائم مقام او از تاريخ ابـالغ رأي ظـرف مـدت ده روز نـسبت بـه آن              
خواهـد بودکـه اعـضاي    ) ۱۰۰(رأي اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگي به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده       

  . رأي اين کميسيون قطعي است.  صدور رأي قبلي شرکت داشته اندآن غير از افرادي باشند که در
آئين نامه ارزش معـامالتي سـاختمان پـس از تهيـه توسـط        ) ۲۷/۶/۱۳۵۸الحاقي   (-۱۰۰ ماده   ۱۱تبصره  

شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراء است و اين ارزش معـامالتي سـالي يکبـار      
  .ودقابل تجديد نظر خواهد ب

اداره ثبت اسـناد و دادگـاه هـا مكلفنـد در موقـع تقاضـاي تفكيـك             ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۰۱ماده  
اراضي محدوده شهر و حريم آن عمـل تفكيـك را طبـق نقـشه اي  انجـام دهنـد كـه قـبالً بـه تـصويب                   

  .شهرداري رسيده باشد
شـهرداري در قبـال رسـيد    اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب بـه                نقشه

تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف  قطعي آن معلوم وكتباً به مالك ابـالغ     
  .شود

در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعـالم ننمايـد مراجـع مـذکور در فـوق                    
  . نمايد عمل تفکيک را انجام دهندک ارائه مياي که مالمکلفند پس از استعالم از شهرداري طبق نقشه

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شـهرداري در        
  .قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد

 به توسعه معابر تـأمين  هاي مربوطاگر در موقع طرح و اجراي برنامه ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۰۲ماده  
 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلـف  ۹۶ساير احتياجات شهري مندرج درماده  

است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبالً جلب نمايد و نيز شهرداري هـا مكلفنـد نظـرات و طـرح هـاي                   
-هـا و ميـدان  يزان حريم و منـاظر سـاختمان  وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و م     

  .هاي مجاور آنها رعايت نمايند
وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت             ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-تبصره  

  .كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعالم دارد
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 و خـصوصي موظفنـد قبـل از         كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي      )۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۰۳ماده  
 از قبيل احداث شبكه ۹۸ و ۹۷هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده              

تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنـين اتـصال راه هـاي عمـومي و فرعـي رعايـت نقـشه جـامع                      
اري انجام گيرد و مؤسـسه اقـدام كننـده         شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرد          

مكلف است هرگونه خرابي و زياني راكه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا سـاختمان معـابر عمـومي وارد          
آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نمـوده و بـه وضـع اول درآورد                

) ده درصـد % (۱۰يم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با       والّا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترم       
  .اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد

اي نحوه انجام معامالت و مقررات مالي شهرداري ها طبق آئين نامه          ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب  ( -۱۰۴ماده  
يـه و بـه تـصويب كميـسيون      خواهد بود كه سه ماه پس از تصويب اين قـانون از طـرف وزارت كـشور ته                 

مادام كه آئين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلـي بـه قـوت           . مشترك كشور مجلسين برسد   
  .خود باقي است 

مواد معدني طبقه اول مذكور در مـاده يـك قـانون معـادن مـصوب      ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب ( -۱۰۵ماده  
جزء اموال شهرداري محسوب مي شود مگـر         واقع در داخل حوزه خدمات نظارت شهرداري         ۲۱/۲/۱۳۳۶

  .اينكه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد
 قانون موسوم به تجميع عوارض ، حکم بخـش ابتـدايي ايـن        ۶ماده  ) د( با توجه به مفاد بند       -۱۰۶ماده  

  :در عين حال متن ماده به شرح ذيل است . باشدماده منسوخ مي
لف است كليه عوارض نفت و گـاز و مـواد نفتـي كـه در خـارج از            وزارت كشور مك  )۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب  (

به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنـزين بـه منظـور          (محدوده شهرها وصول مي شود      
و همچنـين عـوارض قـرار    )  كه به قـوت خـود بـاقي اسـت    ۱۳۳۴ اسفند  ۱۵كمك به مستمندان مصوب     

هـايي  شود به تناسب جمعيت بـين شـهرداري   شهرها اجراء ميدادهاي پيمانكاري كه درخارج از محدوده  
  .كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند، تقسيم نمايد

توهين به شـهردار و معـاون و رؤسـاي ادارات شـهرداري در حـين           ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۰۷ماده  
هـاي  ب بـه مجـازات  انجام وظيفه يا به سبب آن درحكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتك        

  .مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد 
ملغي طبق اليحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصالحي قانون شـهرداري و اصـالح بنـد       -۱۰۸ماده  

  ).۲۴/۴/۱۳۵۹مصوب ( آئين نامه مالي شهرداريها ۴۴ماده ) ب(
ثبت امـالك و ماليـات معـاف خواهنـد     شهرداري ها از پرداخت حق  )۲۷/۱۱/۱۳۴۵الحاقي   (-۱۰۹ماده  

  .بود
مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شـهرداري اسـت             ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-تبصره

  .ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است
و غير مناسب با وضـع محـل و يـا    نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه    ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۱۰ماده  

نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه درخيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پـاكيزگي            
و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري باتصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطـار كنـد                 

 يا مرمت آن كه منطبق با نقـشه مـصوب انجمـن شـهر باشـد       منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و         
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اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند بـه منظـور تـأمين نظـر و اجـراي طـرح           
مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينـه               

  . مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايدآن را به اضافه صدي ده از
شود درصورتي كه مالك ظـرف پـانزده روز از   در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي     

شـود و هرگـاه مالـك    تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي  
  . ارجاع خواهد شد۷۷ه كميسيون مذكور در ماده ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع ب

صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اخـتالف مـذكور درمـاده        
 در حكم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مكلـف اسـت بـر طبـق مقـررات اجـراي اسـناد               ۷۷

  .ي اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذاردرسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهردار
به منظور نوسازي شهرها، شهرداريها مـي تواننـد از طريـق تأسـيس              ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۱۱ماده

مؤسساتي با سرمايه خود خانه ها و مستغالت و اراضي و محالت قـديمي و كهنـه شـهر را بـا اسـتفاده از              
 خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديـد  ۱۳۳۹ خرداد ۱۷مقررات قانون تملك زمين ها مصوب      

ساختمان طبق طرح هاي مصوب شـهرداري بفروشـند و يـا اينكـه رأسـاً اقـدام بـه اجـراي طـرح هـاي                        
اساسنامه اينگونه مؤسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شـهرداري             . ساختماني بنمايند   

ييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود در هر جا كه در قـانون  هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تأ        
 هيئت وزيران اسم از سـازمان مـسكن و وزارت كـشاورزي و    ۱۴/۸/۳۹تملك زمين ها و آئين نامه مصوب     

 انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهنـد    –هيئت وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري           
  .داد

ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نـسبت سـهامي كـه     ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۱۲ماده  
متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بـوده            
و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخـت عـوارض مـستغالت و سـطح                     

  . اند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداري ها خواهند بودشهر معاف
 و ۵۵ مـاده  ۲۵ و تبصره ذيـل بنـد   ۱۵ ماده ۴ و تبصره ۶ و   ۵مواد  ) ۲۷/۱۱/۱۳۴۵مصوب   (-۱۱۳ماده  

هاي ذيـل آن   و تبصره۷۰ و ۶۹ و تبصره ذيل آن و مواد ۶۴-۶۳-۶۱-۶۰- ۵۹ ومواد ۵۸تبصره ذيل ماده   
 ۸۳-۸۱و مـواد  ) ۱۵/۷/۴۲ مـورخ  ۸۲۰۶اصـالحي تـصويبنامه شـماره    (بوطـه   و تبصره مر ۷۶-۷۲و مواد   

  . و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است ، لغو مي شود۱۳۳۴قانون مصوب سال 
 در رابطه با انتخابات انجمن شهر مي باشد كه بـا       ۱۳۵۵ تير   ۱۵ الحاقي مصوب    -۱۱۹ لغايت   ۱۱۴مواد  

مي كشوري و اصالحيه هاي بعدي و ساير مقـررات مربوطـه عمـالً        تصويب قانون تشكيالت شوراهاي اسال    
  . منتفي شده است ۱۱۹ لغايت ۱۱۴مواد 
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   تبصره ٣ ماده واحده قانون الحاق يك بند و ٣قانون تفسير بند 
   قانون شهرداريها ٩٩ به ماده ٣به عنوان بند 

  ١٠/٧/١٣٧٣مصوب 
تقسيمات كـشوري شهرسـتانها و بخـش هـاي        مقصود از اصالح حريم شهرها و محدوده         -ماده واحده 

تابعه مذكور در اين قانون ، عبارت از اين است كه آن قسمت از حريم موجـود ايـن شـهرها كـه بـرخالف         
رعايت تقسيمات كشوري داخل در محدوده قانوني شهرستانهاي همجوار قرار گرفته است اصالح گـردد ،                 

ر محدوده تقسيمات كـشوري شهرسـتانهاي همجـوار         اي كه از تداخل حريم موجود اين شهرها د        به گونه 
  .جلوگيري به عمل آيد 
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  از قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشوري
  ٠١/٠٩/١٣٦١مصوب 

.  .  .  .  .  .  
- استانداران ، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كـه از طـرف دولـت تعيـين مـي                -١٤ماده  

 اساسي در حدود اختيارات شوراها ملزم بـه رعايـت تـصميمات      گردند ، براساس اصل يكصد و سوم قانون       
  .باشندآنها مي

 اسـتانداران ، فرمانـداران ، بخـشداران و سـاير مقامـات كـشوري حـق شـركت در جلـسات                        -١٥ماده   
  .شوراهاي حوزه مسئوليت خود را دارند و در صورتي كه شوراهاي مربوطه الزم بدانند مكلف به حضورند 

  . جمعه هر محل مي تواند در شورا يا شوراي ذيربط به عنوان ناظر شركت نمايدامام -تبصره   
 هرگاه استانداران ، فرمانداران، بخشداران نسبت به تـصميمات ابـالغ شـده از جانـب شـوراها        -١٦ماده   

اعتراض داشته باشند مي توانند نظر خود را ظرف يك هفتـه از تـاريخ ابـالغ بـه شـورا اظهـار و تقاضـاي                  
در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد ، معترض مـي توانـد مراتـب را        . د نظر نمايند    تجدي

رأي آن شـورا قطعـي و الزم االجـرا اسـت و اجـراي         . جهت رسيدگي نهايي به شوراي مافوق احاله كنـد          
  .مصوبه مورد اختالف تا صدور رأي نهايي متوقف مي ماند 

حقوقي بوده ، حق اقامه دعـوي عليـه اشـخاص حقيقـي وحقـوقي و       شوراها داراي شخصيت    -١٧ماده   
  .دفاع در مقابل دعاوي آنان عليه شورا را دارند

 شوراها مي توانند اطالعات الزم را كه در ارتباط با وظايف شورا اسـت از ادارات و سـازمانهاي          -١٨ماده   
  . آن شورا قرار دهند وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطالعات الزم را در اختيار

  
  وظايف و اختيارات

  وظايف و اختيارات كلي -١٩ماده  
 بررسي و شـناخت كمبودهـا و نيازهـا و نارسـاييهاي اجتمـاعي ، اقتـصادي و عمرانـي ، بهداشـتي،           -١   

  .فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي حوزه انتخابيه و ارايه راه حل ها به مقامات مسئول
 و پيشنهادهاي اصالحي در امور اجتماعي و ارايه آن به شوراي مافوق جهـت اطـالع و              تهيه طرحها  -٢   

  .برنامه ريزي و به مقامات مسئول اجرايي جهت اقدامات ممكن
نظارت دقيق بر اداره امور حوزه انتخابيه و حسن اجـراي تـصميمات شـورا و         ) ٥/٩/١٣٦٩ ياصالح (-٣   

  .طرحهاي مصوب 
  .ي الزم براي فعال سازي سازمانهاي دولتي و ارگانهاي انقالبي به شوراي مافوق  ارايه پيشنهادها-٤    
  . پيگيري شكايات مردم در مورد نارسايي سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طريق مقامات مسئول-٥    
 برنامه ريزي و اقدام درجهت مـشاركت مـردم در انجـام خـدمات اجتمـاعي ، اقتـصادي، عمرانـي،                  -٦    

  .هداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت و هماهنگي مراجع ذيربطب
  . ايجاد روحيه همكاري مردم با مسئوالن كشوري در جهت تداوم انقالب اسالمي -٧    
هـاي اجتمـاعي ، اقتـصادي ، عمرانـي،          هاي پيشنهادي ارگانهـاي اجرايـي در زمينـه         بررسي برنامه  -٨    

نگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با ضـرورتهاي موجـود در حـوزه انتخابيـه        بهداشتي ، فره  
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شورا و جلوگيري از تبعيض در اين زمينه بين مناطق مختلف و گزارش نارسـايي هـا بـه شـوراي بـاالتر و             
  .مراجع اجرايي ذيربط 

جتمـاعي ، اقتـصادي،    نظارت بر اجراي هماهنـگ و كامـل برنامـه هـاي مـصوب در زمينـه هـاي ا           -٩    
  .عمراني، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفاهي 

 شوراها مي توانند بنا به درخواست مـسئوالن ، بخـشي از اعمـال اجرايـي از قبيـل پخـش مـواد                     -١٠    
  .سوختي و ارزاق عمومي، آمارگيري و تحقيقات محلي را بر عهده بگيرند

يك هفته پس از رسميت يافتن ، يك نفر را به اكثريـت مطلـق آرا             هر شورا موظف است حداكثر       -١١    
  .جهت انتخاب براي شوراي مافوق نامزد نمايد

 شوراها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را در اولين فرصت به شوراي مافوق ومقامات مـسئول       -١٢    
  .حوزه ارسال دارند 

يت مصالح مصوبات خـود را از موضـوعات مهمـه و            تواند با رعا  هر شورا مي  ) ٥/٩/١٣٦٩ ياصالح (-١٣    
  .آنچه كه جنبه عمومي دارد ، به  وسايل ممكنه به اطالع اهالي برساند

  . همكاري با ارگانهاي مملكتي -١٤    
 دادن گزارشات الزم و ارايه انتقادات و اشكاالت مربـوط بـه حـوزه فعاليـت خـود بـه نماينـده يـا             -١٥    

  .جلس شوراي اسالمينمايندگان آن حوزه در م
 شوراها مي توانند با همـاهنگي ارگانهـاي اجرايـي مـسئول بـه تـشكيل انجمـن هـا و نهادهـاي                        -١٦    

هاي توليد، توزيـع ، مـصرف بـا مـشاركت مـردم در حـوزه          اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاوني       
  .فعاليت خود اقدام نمايند

نه خود را در آخرين جلسه هر سال مطـرح و پـس از تأييـد      شوراها موظفند گزارش اقدامات ساال     -١٧    
  .براي اطالع عموم منتشر نمايند 

  . نصب و عزل شهردار-١٨    
شوراها مسئول حفظ و اداره كليه اموال منقول و غير منقول شورا مي باشـند و همچنـين در          -٢٠ماده   

  .را طبق مقررات اقدام خواهند نمودمورد خريد و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استيجار اموال شو
.  .  .  .  .  .  .  

و درآمـدهاي محلـي و در صـورت لـزوم از      ) پس از تـصويب     ( بودجه شوراها از طريق زكوات       -٢٢ماده  
طريق عوارضي كه درمقابل خدمات ارايه شده وضع مي گردد، تأمين خواهد شـد و كمبودهـاي آن از راه                

  .الي استان ها از محل درآمدهاي عمومي جبران مي شود كمكهاي دولت به درخواست شوراي ع
.  .  .  .  .  .  .  

  شوراي اسالمي محله 
حدود محلـه هـاي   .  كوچكترين واحد شوراها در محدوده شهر ، شوراي اسالمي محله است             -٣٠ماده   

  .هر شهر تابع تقسيمات شهرداري مربوطه خواهد بود 
باشد كـه بـا انتخابـات رسـمي و رأي مـستقيم      ز هفت نفر مي شوراي اسالمي محله متشكل ا-٣١ماده   

  .گرددمردم تشكيل مي
 محلـه در آنجـا    ي اسـالم  ي که کمتر از هفت محله دارند ، شورا        يشهرهاي) ٥/٩/١٣٦٩ يالحاق (-تبصره  

  .تشکيل نخواهد شد 
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  شوراي اسالمي منطقه 

- به انتخاب خودشان تشكيل مـي  شوراي اسالمي هر منطقه از نمايندگان شوراهاي محالت        -٣٢ماده   
  .شود 

  .تعداد اعضاي شوراي اسالمي منطقه هفت نفر خواهد بود ) ٥/٩/١٣٦٩ ياصالح (-١تبصره   
  . شهرهايي كه كمتر از هفت منطقه دارند، شوراي منطقه در آنجا تشكيل نخواهد شد-٢تبصره   
 از تـشكيل شـوراهاي اسـالمي     روز پـس ١٥ انتخابات شوراي اسالمي منطقه بايـد حـداكثر       -٣٣ماده   

  .محله صورت گيرد
  

  شوراي اسالمي شهر
 در كليه شهرها شورايي به نام شوراي اسالمي شهر از ميـان نماينـدگان منتخـب شـوراهاي         -٣٤ماده   

تعـداد  . اسالمي منطقه حداكثر پانزده روز پس از پايان انتخاب شوراي اسالمي منطقه تشكيل مـي گـردد         
  .باشدر مياعضا اين شورا هفت نف

شـوراي منطقـه تـشكيل نمـي گـردد ، اعـضاي       ) ٣٢ مـاده  ٢بر طبق تبصره( در مناطقي كه   -١تبصره    
  .شوراي شهر از ميان نمايندگان محله انتخاب مي گردند

 در صورتي كه تعداد محالت يك شهر از هفت واحدكمتر باشد يا تقـسيمات محلـي رسـمي                -٢تبصره  
  . از طريق انتخابات مستقيم تعيين خواهد شد نداشته باشد ، اعضاي شوراي شهر

  
  :وظايف و اختيارات  -٣٥ماده  

  مــادامي كــه درآمــدهاي پــيش بينـي شــده كــافي نباشــد ، شــوراي شــهر  ) ٥/٩/١٣٦٩ ياصـالح  (-١   
تواند با تصويب وزارت کشور و تنفيذ ولي امر براي تامين هزينه هاي شـهرداري عوارضـي متناسـب بـا         مي

  .دي محل وخدمات ارايه شده تعيين نمايدامكانات اقتصا
 نظارت برحسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي اموال منقول و غير منقول متعلـق بـه          -٢   

  .شهرداري و همچنين نظارت بر درآمد و هزينه آن 
اري  نظارت بر اجراي وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و مؤسساتي كه از طـرف شـهرد             -٣   

  .اداره مي شود 
  .هاي پيشنهادي شهرداري تصويب آيين نامه-٤   
  . تصويب و تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه در شهر -٥   
هايي كه براي مصرف شـهر ضـروري    تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استجاره آب           -٦   

  .است و جلوگيري از تجاوز به منابع شهري
ـ  به وز  ي مدت چهار سال و معرف     يانتخاب شهردار برا  ) ٥/٩/١٣٦٩ يالحاق (-٧    ر کـشور جهـت صـدور      ي

  .حکم
  . يک دوره در آن شهر بالمانع خواهد بودي تنها براي انتخاب مجدد شهردار به صورت متوال-١تبصره 
 شهر انجام خواهد گرفـت و      ي توسط شورا  ي قانون شهردار  ٥٣ عزل شهردار مطابق مفاد ماده       -٢تبصره  

  . خواهد بود يدار امور شهردارد، معاون شهردار عهدهين عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديفاصله بدر 
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 شـهر و حکـم   ينصب و عزل شهردار تهران و مراکز استانها به پيشنهاد شـورا          ) ٥/٩/١٣٦٩ يالحاق (-٨   
  .وزير کشور خواهد بود

  
   شهرستاني اسالميشورا

حـداكثر  (ز نمايندگان منتخب شوراي شـهر و شـوراهاي بخـش       شوراي اسالمي شهرستان ا    -٣٦ماده   
  : به ترتيب زير تشكيل مي گردد) پانزده روز پس از پايان انتخابات شهر و بخشها

  .شوراي شهر و هر بخش يكي از اعضاي خود را براي شركت در شوراي شهرستان انتخاب مي كنند
  .ي باشد  تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر م-٣٧ماده 

در صورتي كه شهرستان كمتر از چهار بخش داشته باشد ، بقيه اعضا تـا      )٥/٩/١٣٦٩اصالحي   (-تبصره  
پنج نفر از بين شوراي شهر ، مرکز شهرستان يا بخشها به تناسب جمعيت به وسيله نماينـدگان منتخـب              

  .شوراي شهر ، مرکز شهرستان و بخشها براي شوراي شهرستان تعيين مي شود 
  : وظايف و اختيارات -٣٨اده م 

 بررسي وتصويب طرحهاي عمراني پيشنهادي هر محل در قالب اعتبارات مصوب بـا درنظـر گـرفتن             -١   
  .اولويتها

  . اولويتها براساس نيازمنديهاي هر منطقه تعيين مي گردد-١تبصره  
 طـرح را تـامين    در شرايط مساوي حق تقدم با محلي است كه درصـد بيـشتري از اعتبـارات       -٢تبصره   

  .نمايد
 شوراي شهرستان موظف است نارساييها و اشكاالت نهادها و سازمانها را به مسئوالن مربوطـه ابـالغ       -٢   

و درصورت عدم توجه درخواست توبيخ يا بركناري آنان را بـا ذكـر مـوارد تخلـف و نارسـايي از مـسئوالن           
  .باالتر بنمايد

  
  شوراي اسالمي استان 

 استان حداكثر دو هفته پس از پايان انتخابات شوراهاي اسالمي شهرسـتان تـشكيل            شوراي -٣٩ماده   
  .گردد و هر شهرستان يك نماينده در آن خواهد داشت مي
در اسـتانهايي كـه بـه علـت كمـي      .  حداقل تعداد نمايندگان شوراي استان سه نفر مي باشد          –تبصره    

 ، كـسري اعـضاي شـوراي اسـتان از بـين اعـضاي         تعداد شهرستانهاي تابعه حدنصاب مقرر حاصل نگردد      
  .شوراي شهرستان مراكز استان تامين مي گردد

  : وظايف و اختيارات - ٤٠ماده  
 شوراي استان موظف است طرحها و پيشنهادهاي وارده از شوراي هر شهرستان را بررسـي و مـورد                -١   

  .جاع نمايدتبادل نظر قرار داده اولويتها را تعيين و به مقامات مسئول ار
  رسيدگي و اظهار نظر درباره برنامه عمراني و نيازمنديهاي شهرستانهاي تابعـه اسـتان و ارسـال آن          -٢   

  .به مسئوالن مربوطه
  . عضويت در كميته برنامه ريزي استان با داشتن حق يك رأي-٣   
  .شوراي استان در اجراي بودجه استان حق نظارت دارد ) ٥/٩/١٣٦٩اصالحي  (-٤   
  .  اعضاي شوراي استان رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي باشند -٥   
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  شوراي عالي اسالمي استانها

گـردد   شوراي عالي اسالمي استانها از نمايندگان منتخب شوراهاي اسالمي استان تشكيل مي    -٤١ماده   
  .و هر شوراي اسالمي استان يك نماينده در آن خواهد داشت 

 عالي اسالمي استانها حداكثر دو هفته پس از پايان يافتن انتخابـات اسـتانها تـشكيل     شوراي -٤٢ماده   
  . شودمي

 اولين جلسه شوراي عالي اسالمي استانها به دعوت وزيـر كـشور و بـه رياسـت مـسن تـرين        -٤٣ماده   
اعضاي حاضر درجلسه تشكيل مي گردد و يك نفر رييس و يـك نفـر نايـب ريـيس و دو منـشي بـا رأي                  

  .شوند ي انتخاب ميمخف
- شوراي عالي اسالمي استانها  مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ تشكيل ، آيـين نامـه      -٤٤ماده   

  .هاي داخلي شوراها را تهيه و پس از تصويب جهت اجرا به كليه شوراها ابالغ نمايد
طـرف شـوراها را    شوراي عالي اسالمي استانها موظف است طرحها و پيشنهادهاي واصـله از          -٤٥ماده   

  .بررسي و مورد تبادل نظر قرار داده و اولويتها را تعيين و به مقامات اجرايي ارجاع نمايد
 شوراي عالي اسالمي استانها موظف است نارساييها و اشكاالت نهادها وسازمانهاي اجرايـي را          -٤٦ماده   

  .به مسئوالن مربوطه ابالغ نمايد
ها موظـف اسـت طرحهـاي توليـدي ، صـنعتي ، كـشاورزي ،        شـوراي عـالي اسـالمي اسـتان    -٤٧ماده   

آموزشي، اداري ، خدماتي و نظاير آنها را كه از سوي شوراهاي اسـتانها در جهـت جلـوگيري از تبعـيض و       
جلب همكاري و ايجاد هماهنگي ميان استان ها رسيده ، مورد بررسي قـرار دهـد و درصـورت تاييـد بـه                  

  .سالمي تقديم نمايدعنوان طرح قانوني به مجلس شوراي ا
  . شوراي عالي اسالمي استانها در تنظيم برنامه و بودجه عمراني استانها مشاركت دارد-٤٨ماده  
تواند درجهت جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري و ايجـاد   شوراي عالي اسالمي استانها مي  -٤٩ماده   

نـي اسـتانها را در چـارچوب مقـررات     هماهنگي ميان استانها پيشنهاد تغيير طرح يا جابجايي بودجه عمرا       
  .مربوطه بنمايد

 شوراي عالي اسالمي استانها در اجراي برنامه و بودجه عمراني نظارت داشـته و دسـتگاههاي              -٥٠ماده 
مربوطه موظفند گزارش ماهيانه و ساليانه و هزينه پيشرفت كار عمراني خـود را بـه اطـالع شـوراي عـالي          

  .برساند
اسالمي استانها حق دارد درحدود وظايف قانوني ، طرحهـايي تنظـيم نمـوده و              شوراي عالي    -٥١ماده   

تقديم مجلس شوراي اسالمي نمايد و نماينده شوراي عالي اسالمي استانها حق حضور در مجلس و دفـاع       
  .از طرح را دارد 

  .باشند اعضاي شوراي عالي استانها رابط بين شوراي خود و شوراي مادون مي-٥٢ماده 
  . از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بال اثر خواهدبود-٥٣ماده 
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  قانون تشكيالت ، وظايف وانتخابات شوراهاي

  اسالمي كشور و انتخاب شهرداران
  ۱۳۷۵/ ۱/۳مصوب 

  با اصالحيه هاي بعدي
  

   تشكيالت-فصل اول 
، مـه هـاي اجتمـاعي ، اقتـصادي    براي پيشبرد سريع برنا) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۵/۱۳۸۲ /۵اصالحي   (-۱ماده  

عمراني ، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم بـا توجـه بـه مقتـضيات                  
محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظـرات شـورايي بـه نـام شـوراي روسـتا،                     

ر جلوگيري از تبعـيض و جلـب همكـاري در    بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد و به منظو 
تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي اسـتانها مركـب از            

  .شودنمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي
در كليه مواد و تبـصره هـا و بنـدهاي قـانون تـشكيالت ، وظـايف و            ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي (- مكرر ۱ماده  

و موضـوعات  » شهرك« ، كلمه ۱/۳/۱۳۷۵نتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخابات شهرداران مصوب       ا
  . مربوط به آن حذف مي گردد 

مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبـر در خـصوص شـوراهاي     ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۲ماده  
  .باشدتان و عالي استانها ميشوراهاي روستا ، بخش ، شهر، شهرستان ، اس: اسالمي كشوري 

-دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهـار سـال مـي             ) ۵/۵/۱۳۸۲اصالحي   (-۳ماده  
مبني بر تـشكيل شـوراها   ) ره(باشد كه از نهم ارديبهشت ماه ، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني   

  .يابد شروع  و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي 
انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگـزار شـود كـه حـداقل                ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-تبصره

  . پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند 
 نفر جمعيت سـه نفـر و روسـتاهاي بـيش از       ۱۵۰۰ تعداد اعضاي شوراي اسالمي روستاهاي تا        -۴ماده  
  .معيت و بخش پنج نفر خواهد بود نفر ج۱۵۰۰
باشـد بـا اكثريـت    درهر بخش شوراي بخش که اعضاء آن پنج نفر مـي    ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۵ماده  

شود و درصورتي   نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي            
دل شـوراي بخـش انتخـاب شـود از     كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عـضويت اصـلي و علـي البـ             

  .عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد
از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش  حضور داشته باشد              ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  ( -تبصره  

و درصورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشـد اعـضاء شـوراي بخـش از ميـان مجمـوع        
  . انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردداعضاء شوراهاي روستاها

   حذف شده است ۲۷/۸/۱۳۸۶ به موجب اصالحيه مورخ -۶ماده 
  : باشدتعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير مي) ۱۳۸۲/ ۵/۵اصالحي  (-۷ماده 

  . عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل  شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، پنج نفر-الف 
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 شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفرجمعيت ، هفت نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي - ب
  .البدل

  . شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت ، نه نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل-ج
ست هزار نفر جمعيت ، يازده نفر عضو اصلي و پـنج نفـر عـضو علـي            شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دوي       -د

  .البدل
 شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت ، سيزده نفر عـضو اصـلي و شـش نفـر عـضو         -هـ  

  .علي البدل
 شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، پانزده نفر عضو اصلي و هفـت نفـر عـضو علـي            -و
  . بدلال
 شهرهاي بيش  از يك ميليون  نفر تا دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و يك نفـر عـضو اصـلي وهـشت              -ز

  .نفر عضو علي البدل
  . شهرهاي از بيش از دو ميليون نفر جمعيت ، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل-ح
  .لبدل شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي ا-ط

مالك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا ، آخرين سرشـماري عمـومي         ) ۵/۵/۱۳۸۲اصالحي   (–تبصره  
  .نفوس و مسكن با اعالم رسمي مركز آمار ايران خواهد بود

در صورت استعفاء ، فوت يا سـلب عـضويت هـر يـک از     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۵/۱۳۸۲ /۵اصالحي (- ۸ماده  
  .  البدل به ترتيب آراء جايگزين مي شود اعضاء شوراي روستا و شهر ، عضو علي

هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه درجلـسه شـورا شـركت ننمايـد، تـا                ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  ( -تبصره
تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد ازعضو علي البدل به عنـوان جانـشين در         

  .جلسات دعوت به عمل مي آيد
در صورت تبديل روستا به شـهر ، شـوراي شـهر همـان شـوراي روسـتا       ) ٢٧/٨/١٣٨٦اقي الح (-٩ماده  

چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شـود ، شـوراي شـهر از ميـان اعـضاء شـوراهاي آن                     . خواهد بود 
  .شود روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت  جمعيت روستاها تشكيل مي

چنانچه دو يا  چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شـوند، شـوراي               ) ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي   (-تبصره
روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نـسبت جمعيـت روسـتاها       

  .شود تشكيل مي
ــاده  ــداران،  ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصــالحي  (-۱۰م نماينــدگان مجلــس شــوراي اســالمي ، اســتانداران ، فرمان

هرداران، بخشداران، دهياران و مديران کل و رؤساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسالمي حوزه            ش
  .مسئوليت خود بدون حق رأي شرکت کنند

شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعـوت  بخـشدار و فرمانـدار ذيـربط          ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-تبصره
 دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت قبلي و ذکـر دسـتور   اين. باشند موظف به تشکيل جلسه فوق العاده مي  

  .جلسه باشد
شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقـع       ) ۱۳۸۲/ ۶/۷الحاقي   ( - مکرر ۱۰ماده  

در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثريت مطلق و در صورت عدم احـراز در مرحلـه دوم      
  .گرددهر يک از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده اند ، تشکيل ميبا رأي اکثريت نسبي 
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در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يک نفر و از شوراي هـر يـک                ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۱تبصره  
از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يک نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سـه           

  .ند داشت نفر عضويت خواه
باشد تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي  ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۲تبصره  

چنانچه تعداد شهرها و بخشهاي يک شهرستان کمتـر از پـنج باشـد ، کـسري تعـداد اعـضاي شـوراي                        . 
. شـود تأمين ميشهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر ، از شوراي بخش يا شهر مربوط   

. درهر صورت هر بخـش يـا شـهر نبايـد بـيش از دو نفـر نماينـده در شـوراي شهرسـتان داشـته باشـد                        
شهرستانهايي که فقط يک بخش و يک شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينـده درشـورا،                   

  .باشند مستثني مي
  . حذف شده است ۲۷/۸/۱۳۸۶ به موجب اصالحيه مورخ -۳تبصره 

شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که          ) ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۱۱اده  م
در مرحله اول با رأي اکثريت مطلق و در صورت عدم احـراز ، در مرحلـه دوم بـا اکثريـت نـسبي از بـين                     

  .شوداعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده اند تشکيل مي
چنانچـه يـک اسـتان    . تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است    ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۱تبصره  

کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر بـه نـسبت جمعيـت از              
در هر صورت هر شهرستان نبايـد بـيش از دو نماينـده در      . شوراهاي شهرستانهاي ذيربط تأمين مي شود     

ه باشد و در صورتي که استان فقط يک شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي اسـتان     شوراي استان داشت  
  .همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود

  . حذف شده است ۲۷/۸/۱۳۸۶ به موجب اصالحيه مورخ -۲تبصره 
شـوراي روسـتا، بخـش، شـهر، شهرسـتان و اسـتان در واحـدهايي از                 ) ۷/۱۳۸۲ /۶مـصوب    (-۱۲ماده  

، بخـش، شـهر،   ) روسـتا (شود که طبق قوانين و مقررات مربوط ، به نـام ده        تشکيل مي  تقسيمات کشوري 
  .شهرستان و استان شناخته شده باشد

در صورت دعـوت شـوراي بخـش و شـهر از بخـشدار،              ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۶/۷/۱۳۸۲اصالحي   (-۱۳ماده  
اسـتان از اسـتاندار، يـا    شوراي شهر مرکز شهرستان يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرمانـدار ، شـوراي           

ايـن  . ساير مسئولين اجرايي سطوح فوق الذکر ، مقامات مذکور در جلسات شـورا شـرکت خواهنـد نمـود               
  . دعوت بايد کتبي و با تعيين وقت و ذکر دستور جلسه باشد

شوراي عالي استانها ، از نمايندگان منتخب شـوراهاي اسـتانها کـه در              ) ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۱۴ماده
 اول با رأي اکثريت مطلق و در صورت عـدم احـراز ، در مرحلـه دوم بـا اکثريـت نـسبي انتخـاب و           مرحله

  .معرفي مي شوند، تشکيل مي گردد
از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت ، دو نماينده و از استانهاي داراي         ) ۶/۷/۱۳۸۲اصالحي   (-۱ تبصره

ن تهـران چهـار نماينـده در شـوراي عـالي اسـتانها        بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استا          
  .عضويت دارند

شوراي عالي استانها با درخواست وزير  کـشور موظـف           ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۶/۷/۱۳۸۲اصالحي   (-۲تبصره  
  .به تشکيل جلسه فوق العاده مي باشد 
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 وزيـران ، رؤسـاي مؤسـسات و سـازمانهاي دولتـي و            ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۶/۷/۱۳۸۲اصـالحي    (-۳تبصره  
نهادهاي عمومي غير دولتي با درخواست شوراي عالي استانها که بايد به صورت کتبي و بـا تعيـين وقـت                 

  .قبلي و ذکر دستور جلسه باشد ، در جلسات آن شرکت مي نمايند
 عضويت در کليه شوراهاي موضـوع ايـن قـانون افتخـاري اسـت و        ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (– مکرر   ۱۴ماده  

  .شودشغل محسوب نمي
هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يـک روسـتا   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۱ه  تبصر

  .يا شهر باشد
  .پذيرش استعفاي هر يک از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي  (-۲تبصره 
مي روسـتا و  نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسال    )  ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۳تبصره

شهر در انتخابات مجلس شوراي اسالمي منوط به پذيرش استعفا آنهـا از سـوي شـورا ، قبـل از پايـان در        
  .باشدمهلت قانوني مي

جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصـلي رسـميت مـي     ) ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۱۵ماده  
 و تـشکيل جلـسات غيـر علنـي منـوط بـه          يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر اسـت          

  .تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي باشد
بـه   اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار وشوراي شهر    ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   ( - مکرر ١٥ماده  

همچنـين شـوراهاي فرادسـت بـه      . شـود   قانون تـشكيل مـي    ) ٣(دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در  ماده         
شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شـوراهاي روسـتاهاي تـابع بخـش بـه             ترتيب ،   

دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شـوراهاي شـهر و بخـش در               
محدودة آن شهرستان به دعوت فرماندار ، شوراي اسـتان بـه فاصـله يـك مـاه پـس از تـشكيل دوسـوم                      

انهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يـك    شوراهاي شهرست 
  .شود ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي

اولين جلسه شوراهاي موضوع ايـن قـانون وفـق مـاده            ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۱۶ماده  
-ولين واحدهاي تقسيمات کشوري مربوط و با هيأت رئيسه سـني تـشکيل مـي         به دعوت مسئ  ) مکرر ۱۵(

شود تا هيأت رئيسه شورا شامل يک رئيس و يک نايب رئيس و  حداقل يک منشي براي مدت يک سـال              
  .انتخاب شوند

در صورت استعفاء ، فوت يا سلب عـضويت      ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و اصالحي   ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-  مکرر ۱۶ماده
ضاء شوراهاي بخش ، شهرستان ، استان و عالي استانها ، عضو جديـد حـداکثر ظـرف مـدت                هر يک از اع   

  .يک ماه بايد جايگزين شود
  

   انتخابات–فصل دوم 
  : کيفيت انتخابات –الف 

 انتخابات اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم ، عمومي، بـا رأي مخفـي و اکثريـت           -۱۷ماده  
  .نسبي آراء خواهد بود
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باشـد و در   در صورتي که آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مـي           - تبصره
صورت نبودن افراد مذکور اولويت با فرد يا افرادي است کـه داراي مـدرک تحـصيلي بـاالتر هـستند و در             

  .صورت يکسان بودن مدرک تحصيلي مالک انتخاب قرعه است
وزارت کشور مـي توانـد بـا همـاهنگي هيـأت مرکـزي نظـارت بـر                  ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-مکرر۱۷ماده  

  .هاي انتخابيه با استفاده از رايانه انجام دهدانتخابات ، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه
 در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يکبار در يک شعبه اخـذ رأي بـا      -۱۸ماده  

  .سنامه رأي دهدارائه شنا
در انتخابات ميان دوره اي ، در هر حـوزه کـساني        ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-تبصره

اي رأي حق رأي دارند که در انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشـند يـا در هـيچ حـوزه               
  .نداده باشند 

 جزو  آراي مأخوذه محسوب مي گـردد و مراتـب   شود ولي در موارد زير برگهاي رأي باطل مي  -۱۹ماده  
  :درصورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد

  . آراء ناخوانا باشد-الف
  . آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد-ب
  . آرايي که داراي نام رأي دهنده يا امضا يا اثر انگشت وي باشد-ج
  . اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد آرايي که کالً حاوي-د
  . آرايي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد-ه

  . چنانچه برگ رأي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود-تبصره 
تـب   در موارد زير برگهاي رأي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمـي گـردد و مرا           -۲۰ماده  

  : در صورتجلسه قيد و برگهاي رأي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد 
  .کل آراي صندوقي که فاقد الک و مهر يا پلمپ انتخاباتي باشد) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  (-الف
  .اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد کل آراي مندرج درصورتجلسه-ب
  .عداد تعرفه باشد آرايي که زائد بر ت-ج
  . آرايي که فاقد مهر انتخاباتي باشد-د

  . آرايي که روي ورقه اي غير از برگ رأي انتخاباتي نوشته شده باشد-هـ
  .آراي کساني که به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند-و
  . آرايي که با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني اخذ شده باشد -ز

  .ناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد  آرايي که با ش-ح
  . آرايي که با شناسنامه کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد-ط

  . آرايي که از طريق تهديد به دست آمده باشد–ي 
  .به دست آمده باشد» در تعرفه ها ، آراء ، صورتجلسه ها و شمارش« آرايي که با تقلب و تزوير -ک

  .ند ج به قيد قرعه از کل برگهاي رأي کسر مي شود آراي زايد مذکوردر ب-۱تبصره 
 چنانچه احراز شود که رأي دهنده بيش از يک برگ رأي به صندوق ريخته باشد ، همه اوراق             -۲تبصره  

  .وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد
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گـر نوشـته شـده     در صورتي که در برگ رأي عالوه بر اسامي نامزدهاي تأييد شده اسـامي دي              -۲۱ماده  
  .باشد ، برگ رأي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نمي شود

 در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد الزم باشد، اسامي اضافه از آخـر           -۲۲ماده  
  .خوانده نمي شود

أي بـراي او   در صورتي که در برگ رأي نام يک داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يک ر  -۲۳ماده  
  .محسوب مي شود

 در حوزه هاي انتخابيه اي که تا  ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدهـا مـي تواننـد بـه                  -۲۴ماده  
تنهايي يا اشتراک براي هر يک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ رأي و در حوزه هاي انتخابيه اي که بـيش از         

بت نام و اخذ رأي يک نفر نماينده جهـت حـضور در محـل    ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ث 
  .شعب اخذ رأي به هيأت اجرايي معرفي نمايند 

 چنانچه نمايندگان کانديداها تخلفي درشعب اخذ رأي مشاهده نمايند بـدون دخالـت مراتـب را      -تبصره
  .به هيأت اجرايي و نظارت کتباً اعالم خواهند نمود

  
  :خاب شوندگان شرايط انتخاب کنندگان و انت-ب

  : انتخاب کنندگان بايد داراي شرايط زير باشند-۲۵ماده 
  . تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران - ۱
 . سال تمام در روز اخذ رأي ۱۸حداقل سن ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  ( - ۲
 سکونت حداقل يک سال در محل اخذ رأي به استثناي شـهرهاي بـاالي يکـصد هـزار نفـر           - ۳

 .جمعيت
ل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشـد ولـي افـراد تحـت تکفـل آنـان         کساني که مح   -تبصره  

-مانند همسر و فرزندان حداقل يک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيـه سـکونت داشـته باشـند مـي      
  .توانند در همان حوزه رأي دهند

  : انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند-۲۶ماده 
  .  تابعيت کشور جمهوري اسالمي ايران-الف
  . سال تمام۲۵ حداقل سن -ب
  . اعتقاد و التزام عملي به اسالم و واليت مطلقه فقيه-ج
  . ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -د

 دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شـوراي روسـتاهاي تـا              )۲۷/۸/۱۳۸۶و  ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-هـ
ويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روسـتاهاي بـاالي دويـست خـانوار ، داشـتن حـداقل           د

مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت ، داشتن حداقل مـدرك               
  .ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي باالي بيست هزار نفر جمعيت 

دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم از خدمت براي              ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   (-و
  .مردان

 اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسالم بايد به اصول دين خود اعتقـاد و      -۱تبصره  
  .التزام عملي داشته باشند 
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تغييـر محـل   . ت اختيـار نماينـد    اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيـه خـود سـکون       -۲تبصره  
سکونت هر يک از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خـارج از آن موجـب سـلب عـضويت خواهـد         

  .شد
 اعضاي هيأتهاي اجرايي و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حـوزه هـاي انتخابيـه           -۲۷ماده  

  .تحت مسئوليت خود محرومند 
سطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسالمي بـه ترتيـب     اشخاص زير به وا    -۲۸ماده  

  :ذيل محرومند
رئــيس جمهــور و مــشاورين و معــاونين وي ، نماينــدگان ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و ۷/۱۳۸۲ /۶اصــالحي ( - ۱

خبرگان رهبري، وزراء ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي ، اعـضاي شـوراي             
ه قضائيه و معاونين و مشاورين وي ، رئيس ديوان عالي کشور ، دادسـتان کـل کـشور و    نگهبان ، رئيس قو 

معاونين و مشاورين آنان ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئـيس ديـوان محاسـبات کـشور و معـاونين وي ،            
دادستان ديوان محاسبات ، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و معـاونين وي ، شـاغلين نيروهـاي مـسلح،        

 سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهـاي مـسلح ، رئـيس سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري         رؤساي
اسالمي ايران و معاونين وي، دبير هيئـت دولـت ، رؤسـاي دفـاتر سـران سـه قـوه ، رؤسـا و سرپرسـتان                   

سـاي کـل و   ، رئيس دانشگاه آزاد اسالمي ، رؤ   ) دولتي و غير دولتي   (ها  سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاه   
مديران عامل بانکها، رئيس جمعيت هالل احمر و معاونين وي ، رئيس بنياد مستضعفان ، سرپرست بنياد              
شهيد ، سرپرست بنياد مسکن ، سرپرست کميته امداد امام ، رؤساي سازمانها، مديران عامـل شـرکتهاي                 

، رئـيس سـازمان نظـام    ، سرپرسـت نهـضت سـواد آمـوزي     ...) مانند شرکت مخابرات ، دخانيات   ( دولتي  
ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير رؤسا، مديران       پزشکي ايران ، مديران کل تشکيالت ستادي وزارتخانه       

وسرپرستاني که حوزه مسئوليت آنان به کل کشور تسري دارد ، از عضويت در شوراهاي اسـالمي سراسـر              
فاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شـاغل  کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استع          

 .نباشند
ــداران و  ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۷/۱۳۸۲ /۶اصــالحي ( - ۲ ــان، فرمان ــشاورين آن ــاونين و م اســتانداران و مع

معاونين آنان ، شـهرداران و معـاونين آنـان ، بخـشداران، مـديران کـل ادارات اسـتانداري، مـديران کـل،              
دادستانها ، داديارها، بازرسها ، قـضات ، رؤسـاي دانـشگاهها ،           سرپرستان ادارات کل، معاونين ادارات کل ،      

رؤساي بانکها ، رؤسا ، سرپرستان و معاونين سازمانها و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات دولتـي و                
يا وابسته به دولت که از بودجـه عمـومي بـه هـر مقـدار اسـتفاده مـي نماينـد و سـاير رؤسـا، مـديران و                

هرستان و بخش محرومند ، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خـود اسـتعفا           سرپرستان استان ، ش   
 .نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند

ــالحي ( - ۳ ــسات و   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و ۶/۷/۱۳۸۲اص ــهرداري و مؤس ــاطق ش ــديران من ــهرداران و م ش
چنـين دهيـاران و   شرکتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات  شـرکتهاي وابـسته بـه آن و هم        

شاغلين در دهياري از عضويت در شوراي اسالمي شهر محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نـام        
 .از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند

-اعضاء شوراهاي اسالمي موضوع اين قانون در طول مـدت عـضويت نمـي             ) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي  ( - ۴
 .اي مذکور در اين ماده مشغول به کار شوند هتوانند در سمت

  : اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند-۲۹ماده 
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انـد بـه تـشخيص مراجـع      کساني که در جهت تحکيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعـال داشـته           -الف  
  .ذيصالح

  . کساني که به جرم غصب اموال عمومي محکوم شده اند-ب
ان تشکيالتي به احزاب ، سازمانها و گروهکهايي که غيـر قـانوني بـودن آنهـا از طـرف مراجـع                   وابستگ -ج

  .صالحه اعالم شده باشد
  .کساني که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسالمي ايران محکوم شده اند-د

  . محکومين به ارتداد به حکم محاکم صالح قضايي-هـ
  . محکومين به حدود شرعي-و
  .انت و کالهبرداري و غصب اموال ديگران به حکم محاکم صالح قضايي محکومين به خي-ز

  . مشهوران به فساد و متجاهران به فسق -ح
  . قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد-ط
  .قانون اساسي باشند) ۴۹( محجوران و کساني که به حکم دادگاه مشمول اصل -ي
 انجمنهاي ده، شـهر ، شهرسـتان و اسـتان و خانـه هـاي          اعضاي( وابستگان به رژيم گذشته از قبيل        -ک

اصناف ، رؤساي کانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا  و شـوراي ملـي       
  ).سابق ، کدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته

د همزمـان در  هيچ يک از داوطلبان عـضويت در شـوراها نمـي تواننـ    ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۳۰ماده  
بيش از يک حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند ، در غير ايـن صـورت اسـم           
آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شـدن در انتخابـات شـوراها              

  .محروم مي گردند
رتي که هر يک از شوراها به علت فوت، اسـتعفاء           در صو ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و  ۱۳۸۲/ ۶/۷اصالحي   (-۳۱ماده  

يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب الزم براي تشکيل جلسه گردد، انتخابات ميان               
  . شوداي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار ميدوره

  
  : هيأت اجرايي و وظايف آنها-ج

به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسـالمي شـهر، هيـأت اجرايـي      ) ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۳۲ماده  
شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هـشت نفـر از          

  .معتمدان در محدوده شهرستان تشکيل مي شود 
دان هيـأت اجرايـي،    بـراي تعيـين هـشت نفـر معتمـ         ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و  ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصـالحي    (-۱تبصره  

فرماندار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پـس از              
  .تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي آورد

اعضاي هيأت اجرايـي شهرسـتان و معتمـدان دعـوت شـده از سـوي                ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶الحاقي   (-۲تبصره  
  .ب عضويت درشوراي شهر باشندفرماندار نبايد داوطل

براي برگزاري انتخابـات شـوراهاي اسـالمي روسـتا، هيـأت اجرايـي         ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي   (-۳۳ماده  
و مـسئول جهـاد   ) ۳۲(بخش به رياسـت بخـشدار و عـضويت نماينـدگان دسـتگاههاي مـذکور در مـاده          

  .شودکشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکيل مي
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براي تعيـين هفـت نفـر از معتمـدان هيـأت اجرايـي،              ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي   (-۱تبصره
بخشدار سي نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخـش را انتخـاب و پـس از تأييـد      

  .آوردهيأت نظارت از آنان دعوت به عمل مي
جرايي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نبايد          اعضاء هيأت ا  ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۲تبصره

  .داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند 
 بـه دعـوت فرمانـدار و        ۳۳ و   ۳۲معتمـدان منتخـب موضـوع مـواد         ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي  ( -۳۴ماده  

ظـرف دو روز پـس از انتخـاب تـشکيل جلـسه داده، پـس از حـضور دو سـوم         ) يا نماينـده وي  ( بخشدار  
از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلي و پـنج نفـر           )  نفر ۲۰حداقل  (مدعوين  

را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخـش بـا رأي مخفـي و اکثريـت نـسبي آراء                      
  .انتخاب مي نمايند

ف است به ترتيـب هـشت و   مکل) يا نماينده وي (فرماندار و بخشدار    ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي   (-۳۵ماده  
  .هفت نفر از معتمدان اصلي را براي شرکت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد

 جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در صورت اسـتعفاء يـا غيبـت              -۳۶ماده  
گـردد، فرمانـدار   لقي مـي غير موجه هر يک از معتمدين هيأت اجرايي در سه جلسه که به منزله استعفاء ت 

  .از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود) يا نماينده وي(يا بخشدار 
  . غير موجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود-۱تبصره 
  . تصميمات هيأت اجرايي با اکثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود-۲تبصره 

در صورتي که بـا دعـوت از اعـضاي اصـلي و علـي البـدل ، اکثريـت           ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي   (-۳بصره  ت
را دعوت نموده تا کسري اعـضاء    ) تا سي نفر    (حاصل نگرديد ، اعضاي اداري هيأت اجرايي بقيه معتمدان          

  .را ازميان خود انتخاب نمايند
  .ر همزمان ممنوع است  عضويت هر فرد در بيش از يک هيأت اجرايي به طو-۳۷ماده 
انـد،   اعضاي اداري هيأت اجرايي تا زماني که از سمت اداري خود مستعفي يـا برکنـار نـشده                 -۳۸ماده  

شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هيأت اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنـان در جلـسات هيـأت                
موظـف اسـت   ) يـا نماينـده وي   (گردد و فرمانـدار يـا بخـشدار   اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي  

بالفاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيأت اجرايي مراتب را با ذکر علت غيبت به مقـام مـافوق وي اعـالم          
  .دارد

در صورتي که فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلـسات شـرکت   ) ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي  (-تبصره  
ا صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام مـافوق گـزارش          ننمايد بقيه اعضاء هيأت اجرايي موظفند ، موضوع ر        

  .نمايند
 هيأتهاي اجرايي در اسرع وقت تشکيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبـت           -۳۹ماده  

نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي را صورت جلسه نموده و يـک هفتـه قبـل از روز               
آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگـزاري انتخابـات و اوقـات اخـذ رأي و شـرايط              اخذ رأي مبادرت به انتشار      

  .انتخاب کنندگان و مقررات  جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در حوزه انتخابيه مي نمايند
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 نفـر از معتمـدين محـل را کـه داراي     ۵ هيأتهاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخـذ رأي             -۴۰ماده  
وشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخـشدار حـوزه انتخابيـه معرفـي          سواد خواندن و ن   

  .مي نمايند
 در صورتي که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخـذ رأي بـه تعـداد کـافي معتمـد بـا سـواد           -۱تبصره  

 آن شـعبه  بـراي ) حتي االمکان از محدوده همان بخش ( تواند افرادي را از خارج نباشد هيأت اجرايي مي  
  .انتخاب و به حکم فرماندار  يا بخشدار اعزام نمايد

 اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و سه نفـر منـشي         -۲تبصره  
  .نمايندانتخاب مي

 مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلـوگيري از هرگونـه بـي نظمـي در      -۴۱ماده  
  .باشندانتخابات و حفاظت صندوقهاي رأي ميجريان 

  .نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند
 هيأتهاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسالمي مسئول صحت برگزاري انتخابات حـوزه انتخابيـه        -۴۲ماده  

  . باشند خود مي
د براي بعضي از مناطق که الزم باشد شعب سيار ثبـت نـام و اخـذ           هيأتهاي اجرايي مي توانن    -۴۳ماده  

  .رأي با ذکر مسير حرکت و محل توقف تعيين نمايند
هيأتهاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبـل از اخـذ رأي ، محـل ثبـت نـام و            -۴۴ماده  

  .اخذ رأي آماده باشد
 مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبني بـر           فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه      -۴۵ماده  

شروع انتخابات و همزمان با تشکيل هيأت اجرايي ، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسالمي             
  .را ضمن انتشار آگهي به اطالع کليه اهالي حوزه انتخابيه برساند

عـالم داوطلبـي هفـت روز از تـاريخ         مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ،بخشداري جهـت ا         -۱تبصره  
  .مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد

 شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعالم داوطلبي از طـرف فرمانـدار،    -۲تبصره  
  .بخشدار در آگهي اعالم داوطلبي قيد خواهد شد

 درباره هر يـک از  ۲۹ و  ۲۶اد   هيأت اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذکور در مو           -۴۶ماده  
داوطلبان عضويت در شوراي اسالمي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيـل اداره اطالعـات ، نيـروي            

  .انتظامي ، دادگستري ، ثبت احوال استعالم نمايد
 چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمي روستا مظنون به داشتن يکي از مـوارد    -۱تبصره

 باشند هيأت اجرايي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذکور در مـاده           ۲۹ر در ماده    مذکو
  .فوق استعالم نمايد

 روز از تاريخ وصول استعالم، نـسبت  ۱۰ مراجع مذکور درماده فوق موظف هستند ظرف مدت     -۲تبصره  
  .به موارد استعالم کتباً پاسخ دهند

افت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظف اند ظـرف مـدت           هيأتهاي اجرايي پس از دري     -۴۷ماده  
  . هفت روز به صالحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه  را اعالم نمايند
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نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبنـي بـر تأييـد صـالحيت      ) ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي  ( -۴۸ماده  
نچـه ظـرف هفـت روز از تـاريخ     داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبـر اسـت و چنا            

دريافت نتيجه رسيدگي صالحيت داوطلبان ، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظـر خـود         
  .را اعالم نكند ، نظرهيأت اجرايي مالك عمل خواهدبود

 بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري که موجب هتک حيثيت و آبروي             -۴۹ماده  
 اين قانون خارج نگـردد  ۳۰ و ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲۶د نشود و بررسيها از محدوده موارد مذکور در مواد  افرا

  .و افشاي هر گونه اطالعات دريافت شده توسط اعضاي هيأتهاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است
يند و درصـورت   هيأتهاي اجرايي مکلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي کامل را رعايت نما    -۵۰ماده  

تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است با رأي اکثريت اعضاي هيأت اجرايي نسبت به تعويض هـر يـک از             
معتمدين هيأت اجرايي و در مواردي که انحالل هيأت اجرايي ضروري باشد بـا تأييـد اسـتاندار و هيـأت                  

  .نظارت استان اقدام نمايد
مندرج در اين قانون انجام مي گيـرد و تـصميمات متخـذه     تشکيل مجدد هيأت اجرايي با رعايت مقررات        

هيأت اجرايي منحله عنداللزوم به وسيله هيأت اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قـانوني رسـيدگي بـه                 
  .صالحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود

ن در هيـأت   داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسالمي روستا و شـهر کـه صـالحيت آنـا        -۱تبصره  
 روز از تاريخ اعالم اسامي نامزدهاي انتخاباتي شکايت خـود   ۴اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت         

را به ترتيب داوطلبان شوراي اسالمي روستا به هيأت نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسالمي شـهر                  
  .به هيأت نظارت استان تسليم نمايند

ت خود را ظرف مهلـت مقـرر بـه هيـأت اجرايـي مربـوط نيـز تـسليم         توانند شکاي شاکيان مي-۲تبصره  
  .نمايند

  .هيأت اجرايي موظف است بالفاصله شکايات دريافتي را به هيأت نظارت ذيربط ارسال نمايد
 روز از تاريخ دريافت شکايات بـه آنهـا رسـيدگي و       ۱۰ هيأت نظارت موظف است ظرف مدت        -۳تبصره  

نظر هيأت نظـارت در ايـن خـصوص قطعـي و الزم االجـراء      .  اعالم نمايدنتيجه را به هيأت اجرايي مربوط    
  .است

فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيأت اجرايي موظف اسـت پـس            ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۴تبصره  
از وصول نظريه هيأت نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز که صالحيت آنان مـورد تأييـد هيـأت           

  .رفته است از طريق انتشار آگهي به اطالع اهالي برساندنظارت قرار گ
انتخابـات  ة  فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مکلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تأييد شد-۵۱ماده  

  .  روز از طريق انتشار آگهي به اطالع اهالي حوزه انتخابيه برسانند ۳را ظرف 
ز تاريخ اعالم نهايي صالحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعـالم  اند ا هيأت هاي اجرايي موظف- ۵۲ماده  

نتيجه اخذ رأي انتخابات شکايات واصله را بپذيرد و از تاريخ دريافـت شـکايات ظـرف مـدت پـنج روز در             
  .ها رسيدگي و اخذ تصميم نمايندجلسه مشترک هيأت اجرايي و هيأت نظارت به آن
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  ها هاي نظارت و وظايف آن هيأت-د
 قـانون اصـالح قـانون    ۷۴ و ۷۳کيفيت نظارت برانتخابات شوراهاي اسالمي کشور طبق مواد         -۵۳اده  م

  . خواهد بود ۲۹/۴/۱۳۶۵تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 
 اعالم نتيجه اخذ رأي انتخابات شـوراهاي اسـالمي روسـتا و بخـش بـه عهـده بخـشدار و در          -۵۴ماده  

  .  ابات شوراهاي اسالمي شهر به عهده فرماندار خواهد بود انتخ
 تأييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش بـا هيـأت نظـارت بخـش و اعـالم آن توسـط            -۵۵ماده  

 روز بـه هيـأت   ۲در اين خصوص چنانچه کسي شکايت داشته باشد ظرف مـدت          . گيردبخشدار انجام مي  
  . روز نظر نهايي خود را اعالم خواهد نمود ۱۵ف مدت نظارت شهرستان ارسال و هيأت مذکور ظر

 تأييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيـأت نظـارت شهرسـتان اسـت و اعـالم آن توسـط             -۵۶ماده  
 روز بـه هيـأت   ۲در اين خصوص چنانچه کسي شکايتي داشته باشد ظرف مدت  . گيرد  فرماندار انجام مي  

  . روز نظر نهايي خود را اعالم خواهد نمود۱۵ت نظارت استان ارسال و هيأت مذکور ظرف مد
 توقف يا ابطال انتخابات يک يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها بـه پيـشنهاد هيـأت نظـارت             -۵۷ماده  

  .شهرستان و تأييد هيأت نظارت استان خواهد بود 
 شعبه اخـذ   در انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و شهرک توقف يا ابطال انتخابات يک يا چند      -۵۸ماده  

رأي که در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پيشنهاد هيأت نظارت استان و تأييد هيـأت مرکـزي نظـارت            
  .خواهد بود 

در . ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشـد              ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-تبصره
رتکبين و نيز کساني که گزارش يا شهادت کـذب    غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتکب يا م           

  .شوند داده باشند طبق قانون مجازات مي
 نفر از اعضاء و جلـسات     ۴ها با حضور     جلسات هيأت مرکزي نظارت و هيأت نظارت شهرستان        -۶۰ماده  
ر هاي نظارت استان و بخش با حضور کليه اعضاء تشکيل و مصوبات آنان با رأي اکثريت اعضاء معتبـ        هيأت

  .خواهد بود 
ها ، تصميمي را که رئـيس جلـسه بـا آن موافقـت دارد              گيري در صورت تساوي آراء در تصميم      -۱تبصره

  .معتبر است 
نـام و اخـذ رأي   هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت     اعضاي هيأت  -۲تبصره  

 صورت تخلف ، فرد متخلف توسـط هيـأت   در. طرفي کامل را رعايت نمايند      بايد در انجام وظايف خود بي     
طرفي کامل را رعايـت نکننـد هيـأت    شود و چنانچه اکثر اعضاي هيأت نظارت بي     نظارت مافوق برکنار مي   

  .متخلف توسط هيأت مرکزي نظارت منحل خواهد شد 
- هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي ، به طرق زير نظارت خود را اعمـال مـي              -۶۱ماده  

  :مايندن
  . گزارشهاي وزارت کشور و بازرسيهاي آن -الف
 اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم بـراي رسـيدگي بـه شـکايات مربـوط بـه هيأتهـاي اجرايـي و                       -ب

  .مباشرين وزارت کشور
  . رسيدگي نهايي  شکايات و پرونده ها و مدارک انتخابات -ج
  . تعيين ناظر درتمام هيأتهاي مربوط به انتخابات -د
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 هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي مي توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بـر   -تبصره  
  .انتخابات کمک بگيرند

 هيأتهاي اجرايي موظف اند هيأتهاي نظارت مربوط را در جريان کليه مراحل و امور انتخابـات         -۶۲ماده  
  .قرار دهند

ي که انتخابات برگزار مي شود هيأت مرکزي نظـارت در  در تمام مدت ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۶۳ماده  
سراسر کشور و هيأت نظارت استان و شهرستان وهيأتهاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خـود بـر کيفيـت            
انتخابات نظارت کامل خواهند داشت و در هر مورد که سوء جريـان يـا تخلفـي مـشاهده کننـد آن را بـه          

 موظف اند بنا به نظر هيأتهاي مذکور طبـق قـانون انتخابـات در رفـع     بخشداران و فرمانداران اعالم و آنان     
نواقص اقدام کنند و هيأتهاي نظارت استانها مکلف انـد مـسائل مـورد اخـتالف را در همـان اسـتان حـل           

هاي اجرايي نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهـت رسـيدگي      نمايند و در صورتي که رؤساي هيأت      
  .زي نظارت گزارش خواهند کردنهايي به هيأت مرک

اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظـارت اسـتان جـز     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلي؛ اصالحي    (- ۵۹ماده  
در مورد تأييد صالحيت کانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيات مرکـزي نظـارت نبـوده و             

  .تصميم هيأت مرکزي نظارت قطعي و الزم االجرا است
 وزارت کشور موظف است حداقل يک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يـک از           - ۶۴ماده  

  .حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطالع و تأييد هيأت مرکزي نظارت برساند
 هيأتهاي اجرايي موظف اند يک نـسخه از صورتجلـسه اقـدامات خـود را بـه نـاظرين تـسليم           -۶۵ماده  
جود امضاي هيأتهاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بينـي شـده اسـت امـضاي       در هر مورد که و    . نمايند

  .ناظرين نيز الزم است 
 وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات مـي توانـد مـأموريني جهـت بازرسـي و کنتـرل        -۶۶ماده  

  .جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به  حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد
  

   تخلفات-هـ 
 ارتکاب هرگونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خالف اين قانون و آئين نامـه اجرايـي آن            -۶۷ماده   

  :محسوب مي شود جرماز قبيل امور ذيل 
  .  خريد وفروش رأي-الف
  . تقلب وتزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورتجلسات-ب
  . تهديد يا تطميع در امر انتخابات-ج
  . شناسنامه جعلي رأي دادن با-د
  . رأي دادن با شناسنامه ديگري-ه
  . رأي دادن بيش از يک بار-و
  . اخالل در امر انتخابات -ز

  . کم و زياد کردن آراء و يا تعرفه ها-ح
  . تقلب در رأي گيري يا شمارش آراء-ط
  . رأي گرفتن باشناسنامه کسي که  حضور ندارد-ي
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قه از طرف اعضاي شـعبه اخـذ رأي يـا هـر فـرد ديگـري در        توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ور  -ک
  .محل صندوق رأي 

 تغيير و تبديل يا  جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيـل تعرفـه و بـرگ              -ل
  .رأي، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها وتلگرافها 

هـاي  حل نگهداري و الک مهر يا پلمپ صـندوق     بازکردن و يا شکستن قفل م     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-م
  .رأي بدون مجوز 

  . جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني -ن
  . دخالت در امر انتخابات با سند مجعول-س

سـالح   ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي با سالح يا بدون           -ع
  .در امر انتخابات 

  . دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني-ف
  . ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأي -ص
 عدم رعايت بي طرفي و جانبداري از نـامزد انتخابـاتي توسـط مجريـان انتخابـات و اعـضاي هيأتهـاي         -ق

  .ن و بخش و ناظران شعب ثبت نام واخذ رأينظارت استان، شهرستا
 چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يک يا چنـد شـعبه     -تبصره

ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و درنتيجه انتخابات مـؤثر باشـد مراتـب جهـت اخـذ                
  .تصميم به هيأت نظارت استان اعالم مي گردد

  
   ساير مقررات انتخابات -و

هـا ، سـازمانها، ادارات دولتـي  و مؤسـسات     کليـه وزارتخانـه  ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلي ؛ اصـالحي    (-۸۶ماده  
وابسته به دولت و نهادها و کليه سازمانهايي که شمول قانون بـر آنهـا مـستلزم ذکـر نـام اسـت موظفنـد                 

بخشداران ، کارکنان و ساير امکانـات خـود را تـا    حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران، فرمانداران و  
  .خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند

  .مدت همکاري کارکنان مذکور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد
  . هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است-۸۷ماده 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران مکلـف اسـت     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلي ؛ اصالحي     (-۸۸ماده

-برنامه هاي آموزشي و انتخاباتي را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابـات ضـروري تـشخيص مـي       
دهد ، همچنين کليه اعالميه ها و اطالعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي اسـتاني          

  .مي ايران پخش نمايدصداو سيماي جمهوري اسال
کليـه وزارتخانـه هـا و سـازمانها و نهادهـا و مؤسـسات دولتـي            ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلي ؛ اصـالحي      (-تبصره

موظفند به منظور توجيه و آگاه سازي مـردم از چگـونگي انتخابـات شـوراها ، بـا وزارت کـشور همکـاري              
  .نمايند
مورين نظامي و انتظامي از مفـاد ايـن         رسيدگي به تخلفات مأ   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلي ؛ اصالحي    ( -۸۹ماده  

قانون حسب مورد برعهده هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربـوط خواهـد                
  .بود
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نحـوه فعاليـت تبليغـاتي انتخابـات ، مـدت زمـان تبليغـات،        ) ۲۷/۸/۱۳۸۶قبلـي ؛ اصـالحي     (-۹۰ماده  
 مربوط را آئين نامه اجرايـي ايـن قـانون تعيـين خواهـد      محدوديتها و ممنوعيتها و ساير شرايط و مقررات      

  .نمود
  

   وظايف و اختيارات شوراها–فصل سوم 
  :  وظايف و اختيارات شوراي اسالمي روستا عبارتست از – ۶۸ ماده 

  .نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسالمي روستا) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  (-الف
  . پيشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسايي ها و نيازها به مقامات ذيربطارائه) ۷/۱۳۸۲ /۶مصوب  (-ب

  .مقامات مذکور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند 
  .رسددر صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري قانوني به اطالع مقامات مافوق مي

تشکيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش کار و دريافت پيشنهادها و پاسـخ     ) ۷/۱۳۸۲ /۶مصوب   (-ج
به سئواالت وجلب مشارکت و خود ياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پـانزده             

  .روز اعالم قبلي
  .استهاي مذکور  تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سي-د

  . نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا-هـ 
 همکاري با مسئوالن ذيـربط بـراي احـداث ، اداره ، نگهـداري و بهـره بـرداري از تأسيـسات عمـومي،               -و

  . اقتصادي ، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در حدود امکانات 
اد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز کمـک      کمک رساني و امد    -ز

  .به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياريهاي محلي
  . تالش براي رفع اختالفات افراد و محالت و حکميت ميان آنها-ح
  .حوزه مربوط از طريق مقامات مسئولپيگيري شکايات اهالي روستا از ادارات ) ۷/۱۳۸۲ /۶مصوب   (-ط
همکاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيـت و نظـم عمـومي حـسب            ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-ي

  .درخواست بخشدار
 ايجاد زمينه مناسب و جلب مشارکت عمومي در جهت اجـراي فعاليتهـاي توليـدي وزارتخانـه هـا و                 -ک

  .سازمانهاي دولتي 
اهم نمودن زمينه مشارکت و جلب همکاري مـردم در جهـت ايجـاد توسـعه               فر) ۷/۱۳۸۲ /۶مصوب   (-ل

نهادهاي مدني ، کتابخانه و مراکز فرهنگي ، بهبود و ارتقاي فرهنگـي اقـشار مختلـف بـه ويـژه جوانـان و                
ريزي در انجام خدمات اجتمـاعي ، اقتـصادي ، عمرانـي ، بهداشـتي ، فرهنگـي، آموزشـي،                 بانوان و برنامه  

  .ساير امور با موافقت و هماهنگي  مراجع ذيربط آموزي و سواد
 انتخاب فردي ذيصالح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين نامه مربـوط و معرفـي بـه                    -م

  .بخشدار جهت صدور حکم
-عزل دهيار با رأي اکثريت اعضاي شوراي اسالمي روستا براساس آيين نامه مربـوط انجـام مـي            -تبصره

  . جهت صدور حکم عزل اعالم مي گرددشود و به بخشدار
ايجاد زمينه مناسـب بـراي توسـعه اشـتغال و جلـب مـشارکت هـاي عمـومي                   ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-ن

  .درجهت گسترش فعاليتهاي توليدي
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مشارکت درتهيه طرحهاي هادي روستا وبهسازي بافتهاي فرسوده و ضـوابط و           ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-س
  .مقررات ساخت و ساز

نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط بـه حفاظـت و بهـسازي محـيط زيـست          ) ۷/۱۳۸۲ /۶حاقي  ال (-ع
روستا و بهره برداري از منابع  طبيعي وجلوگيري از فرسايش خاک و حفظ عمران، مزارع ، باغها، مراتـع ،                
 جنگل ها ، محدوده هاي زيست محيطـي ،احيـاء و اليروبـي قنـوات و نهرهـاي متروکـه و ارائـه طـرح و                      

  .ها به شوراي بخشپيشنهاد در اين زمينه
بررسي برنامه هـاي پيـشنهادي ارگانهـاي اجرايـي در زمينـه هـاي اجتمـاعي،           ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-ف

هـاي  اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و ساير امور رفـاهي  از نظـر تطبيـق بـا ضـرورت            
  .نارسايي ها به شوراي مافوق و مراجع اجرايي ذيربطموجود درحوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش 

نظارت بر حفظ و نگهداري  تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي            ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-ص
  .روستا
هر تيره از عشاير کوچ رو کشور با حداقل بيست خـانوار در حکـم     ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (- مکرر ۶۸ماده  

. گـردد اي عشايري با وظايف و اختيارات شـوراي روسـتا در آن تيـره تـشکيل مـي         بوده و شور  ) ده(روستا  
شوراي عشايري مذکور در زمان تشکيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مـشارکت            

  .خواهد داشت
  .همکاري در امور مربوط به دام ، مرتع وکوچ جزء وظايف شوراي عشايري خواهد بود

  : ه مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به عهده دارد دهيار  ب-۶۹ماده 
  . اجراي مصوبات شوراي روستا- ۱
 همکاري با نيروي انتظامي در خصوص اعالم وقوع جرائم ، اجـراي مقـررات خـدمت وظيفـه عمـومي،        - ۲

 .حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختالفات محلي
 .اعالن فرامين و قوانين و مقررات عمومي - ۳
 . نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و دارايي هاي روستاهمکاري درحفظ و- ۴
 .همکاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيالت الزم درجهت ايفاي وظايف آنان- ۵
 .مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تأمين بهداشت محيط-۶
 . و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه سجلي و اسناد و امالکهمکاري باسازمان هاي ثبت احوال- ۷
همکاري با مسئوالن ذيربط در جهت حفظ ، نگهداري و بهره برداري منابع طبيعي و ميـراث فرهنگـي       - ۸

 .واقع در روستا
اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با تأييد        ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي  (- ۹

  .مه ريزي شهرستانکميته برنا
تشکيل پرونده براي ايجاد بناها ، تأسيسات وتفکيک اراضي در محدوده قـانوني      ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي  (- ۱۰

 .روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز
تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در             ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   (-١١

تا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقالب اسالمي و اخذ نظرات فني نهـاد مـذكور در   محدوده قانوني روس 
 .چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا

درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امـور عمـومي        ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-تبصره
  .روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي شود
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  :  وظايف و اختيارات شوراي اسالمي بخش عبارت است از -۷۰ ماده
 ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي به مسئوالن اجرايي منطقه جهت رفع کمبودهاي اجتمـاعي ،       -۱    

 .، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش فرهنگي
ربط موظف به بررسي طرحها و پيـشنهادهاي مـذکور و      مقامات اجرايي ذي  ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-تبصره

در صورت عدم ارائـه پاسـخ درموعـد مقـرر مراتـب      . ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند  
  . جهت انجام اقدامات قانوني به اطالع مقامات مافوق خواهد رسيد

  ١. ايجاد هماهنگي الزم بين شوراهاي روستاهاي واقع درمحدوده بخش-۳
 .  نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني-۴
 حل و فصل مشکالت و اختالفات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روسـتايي واقـع در محـدوده         -۵

 .بخش ، در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست
 .روستا است رسيدگي به امور عمراني بخش که خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي -۶
 ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل ، مکان ها و آبادي ها و روستاهايي که به هـر دليـل           -۷

 .باشندفاقد شوراي روستا مي
تشويق مردم به همکاري و سرمايه گذاري در امور و برنامه هاي عمرانـي،       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۸

 .، امور فرهنگي و مذهبي بخشي و دستيکشاورزي ، حمل و نقل ، بهداشت، صنايع روستاي
بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال            ) ۶/۷/۱۳۸۲اصالحي   (-۹

 .به مراجع ذيربط جهت تصويب نهايي
 .نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسالمي بخش ) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي  (-۱۰ 
 .هاي عمراني بخش ري اجراي طرحها و پروژهنظارت و پيگي) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي  (-۱۱ 

  : وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است -۷۱ماده 
  . انتخاب شهردار براي مدت چهار سال- ۱

 شوراي اسالمي شهر موظف است بالفاصله پس از رسميت يافتن نـسبت بـه انتخـاب شـهردار     -۱تبصره  
  .واجد شرايط اقدام نمايد

شهردار نمي تواند همزمان عضو هـيچ يـک از شـوراهاي اسـالمي              ) ۱۳۸۳/ ۲۷/۱۰اصالحي   (-۲تبصره  
  .شهر و روستاي کشور باشد

نصب شهرداران در شهرهاي با جمعيـت بيـشتر از دويـست هـزار نفـر و            )۴/۸/۱۳۸۲الحاقي  ( -۳تبصره
و مراکز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حکم وزير کشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شـوراي شـهر          

  .گيردحکم استاندارصورت مي
شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صالحيت شهرداران مندرج در آيين نامه مصوب اين قـانون ،       

وزير کشور و استانداران موظفند حکم شـهردار معرفـي شـده را    . شهردار موردنظر خود را انتخاب مي کند  
  . ظرف مدت ده روز صادر نمايند

شور يا استاندار ، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين شده نداند، مراتـب را بـا       در صورتي که وزير ک    
نمايد، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلـي خـود   ذکر دليل و مستندات به شوراي شهر منعکس مي    

  .و عدم صدورحکم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هيأت حل اختالف ذيربط ارجاع خواهد شد 
                                                   

 .تغيير يافته است ) ٩(الي ) ٣(به شماره ) ٨(الي ) ٢( شماره بندهاي ٢٧/٨/١٣٨٦وجب مصوبه  به م- ١
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وزارت (ذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصميم گيـري بـوده و تـصميم آن هيـأت بـراي طـرفين                    هيأت م 
چنانچه در مدت مقرر ، هيـأت حـل اخـتالف نظـر           . الزم االجراء مي باشد     ) کشور و شوراي اسالمي شهر    

را توانـد اختيـارات قـانوني خـود     خود را اعالم ننمايد ، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهرداري مـي     
  .اعمال و اجراء نمايد 

  : پذيرد  دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي-۴تبصره 
  . استعفاي کتبي با تصويب شورا-الف
  . برکناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني-ب
  . تعليق طبق مقررات قانوني -ج
  . فقدان هر يک از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر-د
 بررسي و شناخت کمبودها ، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي، اقتـصادي                -۲

و رفاهي حوزه انتخابيه وتهيه طرحها و پيشنهادهاي اصالحي و راه حلهـاي کـاربردي در ايـن زمينـه هـا               
  .جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

وبات شورا و طرحهاي مصوب درامور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي            نظارت بر حسن اجراي مص     -۳
  . در صورتي که اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد

 همکاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سـازمان هـاي مملکتـي در زمينـه هـاي مختلـف اجتمـاعي،              -۴
   .فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي ، عمراني بنا به درخواست آنان

 برنامه ريزي درخصوص مشارکت مردم در انجام خـدمات اجتمـاعي ، اقتـصادي ، عمرانـي، فرهنگـي،             -۵
  .آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط 

تشويق وترغيب مـردم در خـصوص گـسترش مراکـز گردشـگري و تفريحـي،       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۶
  .يربطورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذ

 اقدام در خصوص تشکيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليـد     -۷
وتوزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقـات محلـي و توزيـع ارزاق عمـومي بـا توافـق دسـتگاههاي          

  .ذيربط
وال منقـول و غيرمنقـول    نظارت بـر حـسن اداره وحفـظ سـرمايه و داراييهـاي نقـدي ، جنـسي و امـ                -۸

شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها بـه گونـه اي کـه مخـل جريـان عـادي امـور                    
  .شهرداري نباشد

 تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العملهاي وزارت               -۹
  . کشور 

شـود و  داري که هر شش ماه يکبار توسط شهردار تهيـه مـي   تأييد صورت جامع درآمد و هزينه شهر    -۱۰
  .انتشار  آن براي اطالع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور

 همکاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جـامع شهرسـازي            -۱۱
  . شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد وزارت کشور و وزارت مسکن و

 تصويب بودجه ، اصالح  و متمم بودجه و تفريغ بودجه سـاالنه شـهرداري و مؤسـسات و شـرکتهاي        -۱۲
  .وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها وهمچنين تصويب بودجه شوراي شهر 

شـود  فتتـاح مـي   کليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي که با تأييد شوراي شهر در بانـک هـا ا      -تبصره
  .واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد



٤٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  . تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان کارمزد-۱۳
 تصويب معامالت و نظارت بر آنها اعم از  خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره که به نـام شـهر    -۱۴

ذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صـالح و بـا رعايـت مقـررات آيـين نامـه مـالي و                  و شهرداري صورت مي پ    
  .معامالتي شهرداري 

 به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تـصويب و انجـام معـامالت        -تبصره  
  . را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري به شهردار واگذار نمايد

  . تصويب  اساسنامه مؤسسات  و شرکتهاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت کشور-۱۵
 تصويب لوايح برقراري يا لغو عـوارض شـهر و همچنـين تغييـر نـوع و ميـزان آن بـا درنظـر گـرفتن                   -۱۶

  .سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعالم مي شود
  .بوط به شهرداري نظارت بر حسن جريان دعاوي مر-۱۷
  . نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر-۱۸
 نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يـا      -۱۹

دولتي اداره مي شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ، نظافـت و بهداشـت ايـن قبيـل                  
ري و اتخاذ تدابير احتياطي جهـت جلـوگيري از خطـر آتـش سـوزي و      مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهردا    

  .مانند آن
 تصويب مقررات الزم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمـران و                  -۲۰

  .زيبايي شهر 
 نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصـول بهداشـت و توسـعه                -۲۱

  .شهر
  . وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري-۲۲
 نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسـعه معـابر ، خيابانهـا ، ميـادين و فـضاهاي سـبز و                 -۲۳

  . تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه 
ها ، کوچه و کوي در حوزه شهري    تصويب نامگذاري معابر ،  ميادين ، خيابان       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۲۴

  .و همچنين تغيير نام آنها با رعايت مقررات مربوط 
 تصويب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نـوع نوشـته و     -۲۵

  .آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم 
تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـه آن             ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  ( -۲۶

  . با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداريها با رعايت مقررات مربوط 
  .تصويب نرخ کرايه وسائط نقليه درون شهري) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  (-۲۷
نهاي عمـومي توسـط شـهرداري بـراي خريـد و فـروش         وضع مقررات مربوط به ايجـاد و اداره ميـدا          -۲۸

  .مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه 
وضع مقررات الزم درمورد تشريک مساعي شهرداري بـا ادارات و بنگاههـاي    ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۲۹

ذيربط براي داير کردن نمايشگاههاي کـشاورزي ، هنـري ، بازرگـاني و غيـره بـا رعايـت مقـررات قـانوني              
  .مربوط

نظارت بـر حـسن اداره امـور مـالي شـهرداري و کليـه سـازمانها ، مؤسـسات،                ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۳۰
شرکتهاي وابسته و تابع شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي هـا ، امـوال عمـومي و اختـصاصي شـهرداري،        
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د نقض و تخلف بـه  همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعالم موار    
  .شهردار و پيگيريهاي الزم براساس مقررات قانوني

کليه پرداختهـاي شـهرداري در حـدود بودجـه         ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و اصالحي   ۱۳۸۲/ ۶/۷الحاقي   (-۱تبصره  
مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالي و معامالتي شهرداري به عمل مي آيد که اين اسـناد بايـد                

  . ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تأييد شوراي شهر باشند برسدبه امضاي شهردار و
شوراي شهر موظف است يک نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي      ) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي   (-۲تبصره  

  .را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت کشور ارسال نمايد 
ر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را جهت        شورا موظف است در پايان ه     ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۳۱

  .اطالع عموم منتشر نمايد و نسخه اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و استان ارسال کند
واحدهاي شهرستاني کليه سازمانها و مؤسـسات دولتـي و مؤسـسات عمـومي           ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۳۲

في را به عهده دارند، موظفنـد برنامـه سـاالنه خـود در           غير دولتي که در زمينه ارائه خدمات شهري وظاي        
خصوص خدمات شهري را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سـاالنه خـود تنظـيم شـده بـه شـورا ارائـه         

  .نمايند
  .همکاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي  (-۳۳
طرح هـاي هـادي و جـامع شهرسـازي و تفـصيلي  و حـريم و             بررسي و تأييد    ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۳۴

محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قـانوني جهـت تـصويب              
  .نهايي 
  . حذف شده است ۲۷/۸/۱۳۸۶ به موجب مصوبه ۲ و ۱ة تبصر

که بنـا بـه پيـشنهاد وزارت     شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود  -۷۲ماده  
  .کشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد

چنانچه يک يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر بـه عملکـرد شـهردار يـا عمليـات شـهرداري             -۷۳ماده  
اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهنـد   

  .داد
عايت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود که در اين صورت رئـيس  در صورت عدم ر   

شورا سؤال را کتباً به شهردار اطالع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابالغ ، شـهردار موظـف بـه          
  .حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد

ف ورزيده يا پاسـخ وي قـانع کننـده تـشخيص داده نـشود طـي جلـسه            چنانچه شهردار از حضور استنکا    
ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح که حداقل به امضاي يک سـوم اعـضاي شـورا رسـيده باشـد ،          

فاصله بين ابالغ تا تشکيل  جلسه که از طرف رئيس شورا تعيـين خواهـد شـد حـداکثر ده              . شودارائه مي 
  .روز خواهد بود 

  . طرح سوال يا سؤاالت  و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد دادشورا پس از 
در صورتي که شورا با اکثريت دو سوم کل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جديـدي از               

  .سوي شورا انتخاب خواهد شد
 شهردار تـا انتخـاب    در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت             -تبصره

فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يکي از کارکنان شـهرداري بـا انتخـاب شـوراي شـهر                  
  .عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود
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شوراي شهر و شهرداري و شرکتها و سازمانهاي وابـسته موظفنـد بـه    ) ۱۳۸۲/ ۶/۷اصالحي  (-۷۶ماده  
ورت امکان با راه اندازي پايگاه رايانه اي ، زمينه اطالع عموم مردم را به طـور مـستمر   نحو مقتضي و در ص  

  .از مصوبات ، تصميمات ، عملکرد ، بودجه ، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند
شوراي اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضـع عـوارض متناسـب بـا      ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۷۷ماده  

لي به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبـق   توليدات و درآمدهاي اها   
  .آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد 

   قـانون موسـوم بـه تجميـع عـوارض      ۵ مـاده    ۱قسمت ابتدايي تبصره با توجه به حکم تبـصره           (-تبصره
  : )باشد ميدرعين حال متن تبصره به شرح ذيل .  اصالح شده است -۱۳۸۱ مصوب -

وزير کشور مـي توانـد درهـر    . عوارض ، يک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است      
مقطعي که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به اصـالح يـا لغـو آن اقـدام         

  .نمايد
  : عبارت است از وظايف و اختيارات شوراي شهرستان ) ۶/۷/۱۳۸۲اصالحي (-۷۸ماده 
 ارائه پيشنهادات الزم در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگـي و عمرانـي شهرسـتان بـه                 - ۱

  .دستگاههاي اجرايي ذيربط و کميته برنامه ريزي شهرستان و شوراي استان 
 . نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان - ۲
يغ بودجـه دبيرخانـه شـوراي شهرسـتان و        تصويب ، اصالح ، تتميم وتفر     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  ( - ۳

 .شوراهاي شهر در شهرستان به استثناي شوراي شهر مرکز استان 
هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشکالت في مـابين شـوراهاي شـهر و بخـش، در                    - ۴

 .مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست
 .نظارت بر عملکرد وفعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر - ۵
  : وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از ) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي (-۱ر مکر۷۸ماده 
بررسي مسائل ومشکالت استان و ارائه پيشنهادهاي الزم به منظور رفع تبعيض و توزيـع عادالنـه                - ۱

  .هاامکانات و منابع و جلب همکاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان
۲ - سن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها درمحدوده استاننظارت بر ح.  
ايجاد ارتباط و هماهنگي الزم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهـت حـسن انجـام                  - ۳

 .وظايف و حل و فصل اختالفات شوراهاي سطح استان، در مواردي که قابل پيگيري قضايي نيست
هـاي عمرانـي    در نظارت بـر حـسن اجـراي طـرح    همکاري با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان     - ۴

ريـزي و  استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به شـوراي برنامـه  ة استاني و ملي در محدود  
 .شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذيربط 

 .تصويب ، اصالح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان - ۵
تانها در محدوده استان و نظـارت بـر حـسن اجـراي مـصوبات          نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرس     -۶

 .شوراي استان
عضويت رئيس شوراي استان درجلـسات شـوراي برنامـه ريـزي و توسـعه               ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  ( - ٧

  .استان بدون حق رأي 
نظارت بر حساب درآمد و هزينـه هـاي مـشترك شـهرداريهاي اسـتان بـا           ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  ( - ٨

و اعالم موارد نقض وتخلف به مرجع ذيـربط و انجـام پيگيريهـاي الزم براسـاس             انتخاب حسابرس رسمي    
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-مقررات قانوني ، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كـشور ارسـال مـي      
  .گردد
نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان هميـاري شـهرداريها بـا انتخـاب              ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  ( - ٩

  .كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود حسابرس رسمي 
شوراي استان موظف است يك نـسخه از گـزارش حـسابرس رسـمي  را                ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   (-تبصره

  .جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد
  :ي استانها عبارت است ازوظايف و اختيارات شوراي عال) ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي  (-۲ مکرر۷۸ماده 
بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يک و ارجاع بـه مقامـات      - ۱

  .اجرايي ذيربط
اعالم نارسايي ها و اشکاالت نهادها و سازمانهاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شـوراها بـه                - ۲

 .مسئولين مربوطه و پيگيري آنها
 . و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسالمي يا دولت بررسي پيشنهادها - ۳
 .تصويب ، اصالح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها - ۴
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف است يک نسخه از پيش نـويس لـوايح برنامـه هـاي              - ۵

شـوراي  . يار شوراي عالي استانها قـرار دهـد  توسعه و بودجه عمومي کشور و استانها را پس از تهيه در اخت      
عالي استانها پيشنهادهاي اصالحي خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور بـه سـازمان مـديريت وبرنامـه                 

 .ريزي کشور اعالم خواهد کرد
 . تهيه آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابالغ آن  پس از تصويب هيأت وزيران به شوراها  -۶
برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش ) ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي ( - ۷

از طريق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي در قالب امکانات موجود کشور با همکاري وزارت کشور 
 .و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرايي ذيربط 

- و حداکثر بـه مـدت سـه روز تـشکيل مـي     جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يک بار  - ۸
 .در موارد ضروري شورا مي تواند جلسات فوق العاده تشکيل دهد. گردد
آئين نامه سازماني ، تـشکيالتي و تعـداد و نحـوه تـشکيل        ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي  ( - ۹

ربـوط و هـر گونـه    جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه کليه شوراها وتعداد کارکنان آنها و هزينه هـاي م          
بـه  . رسـد پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي اسـتانها تهيـه و بـه تـصويب هيـأت وزيـران مـي          

 .کارگيري کارکنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد
شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي     (- ۱۰

ن  دسته از امور شهري که توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي انجام مي شود و انجـام آن در  نمودن آ 
ها را تهيه و به دولت يـا  حد توانايي شهرداري ها مي باشد طرح الزم جهت واگذاري آن امور به شهرداري         

  .مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
  

   ترتيب رسيدگي به تخلفات–فصل چهارم 
به منظور رسيدگي به شکايات مبني بـر انحـراف شـوراها از وظـايف        ) ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي     (-۷۹ماده  

  :هايي به نام هيأت حل اختالف و رسيدگي به شکايات به ترتيب زير تشکيل مي شودقانوني ، هيأت
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هيأت مرکزي حل اختالف و رسيدگي به شکايات با عضويت يکي از معاونين رئـيس جمهـور بـه                   - ۱
ي رئيس جمهور ، معاون ذيربط وزارت کشور ، رئـيس يـا يکـي از معـاونين ديـوان عـدالت       انتخاب و معرف  

اداري به انتخاب رئيس اين ديوان ، يکي از معاونين دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کـل کـشور ،         
دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي بـه پيـشنهاد کميـسيون امنيـت ملـي و سياسـت خـارجي و          

مجلس شوراي اسالمي ، سه نفر از اعـضاي شـوراي عـالي اسـتانها بـه انتخـاب آن شـورا جهـت                      تصويب  
  .رسيدگي به شکايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشکيل مي شود

  .هيأت در اولين جلسه يک رئيس و يک نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود
ت حل اختالف و رسيدگي به شکايات استان بـه عـضويت و رياسـت            هيأ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  ( - ۲

استاندار و عضويت رئيس کل دادگستري استان و يک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخـاب آن شـورا و          
دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسالمي جهت رسيدگي به شکايات از شوراي شـهر             

  . شودو شوراي شهرستان تشکيل مي
هيأت حل اخـتالف و رسـيدگي بـه شـکايات شهرسـتان بـه عـضويت و           ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  ( - ۳

رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرسـتان بـه انتخـاب       
آن شورا و يک نفر از اعضاء شوراي استان به انتخـاب هيـأت حـل اخـتالف اسـتان جهـت رسـيدگي بـه                  

 .ز شوراي روستا و بخش تشکيل مي شودشکايات ا
دبيرخانه هيأت هاي حل اختالف مرکـزي ، اسـتان و           ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و  ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي     (- ۱تبصره  

معـاون ذيـربط وزارت   . شهرستان به ترتيب در وزارت کشور ، اسـتانداري و فرمانـداري مـستقر مـي شـود      
  .کشور دبير هيأت مرکزي خواهد بود

-وزارت کشور براساس مسئوليت نظارتي و اجرايي قـانون شـوراها مـي         ) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي   (-۲تبصره  
  .تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختالف ارجاع نمايد 

مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صـورتي  ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و   ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي     (-۸۰ماده  
اض قـرار نگيـرد الزم االجـراء مـي باشـد  و در صـورتي کـه        که پس از دو هفته از تاريخ ابالغ مـورد اعتـر     

مسئولين ذيربط آن را مغاير با قوانين و مقررات کـشور ويـا خـارج از حـدود وظـايف و اختيـارات شـوراها         
توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حـداکثر ظـرف دو هفتـه از تـاريخ ابـالغ مـصوبه           تشخيص دهند مي  

  . رسانده و درخواست تجديد نظر نماينداعتراض خود را به اطالع شورا
شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشکيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعـالم           

در صورتي که شورا در بررسي مجدد از مـصوبه مـورد اخـتالف عـدول ننمايـد موضـوع بـراي               . نظر نمايد 
هيأت مزبور مکلف اسـت ظـرف بيـست    . شود  ميگيري نهايي به هيأت حل اختالف ذيربط ارجاع     تصميم

  . روز به موضوع رسيدگي و اعالم نظر نمايد 
اعتراض به مصوبات شـوراهاي روسـتا و بخـش          ) ۲۷/۸/۱۳۸۶و اصالحي   ۱۳۸۲/ ۶/۷الحاقي     (- ۱تبصره

توسط بخشدار يا شوراي شهرستان ، در مورد مصوبات شـوراهاي شـهر و شهرسـتان توسـط فرمانـدار يـا             
ستان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسئوالن دستگاههاي اجرايي ذيـربط يـا         شوراي ا 

شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عـالي اسـتانها توسـط وزيـر کـشور يـا عـاليترين مقامـات          
  .گيرددستگاهاي ذيربط صورت مي

ات ساير اشخاص در محـاکم صـالحيتدار   رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شکاي       
  .نخواهد بود
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قطعـي شـدن مـصوبات شـورا ، مـانع از طـرح رسـيدگي آن دسـته از                 ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   (-٢تبصره
  .مصوبات مغاير قانون درهيأت مركزي حل اختالف توسط اشخاص نمي باشد

ربـوط بـه دسـتگاههاي    كليه شوراها موظفند هرگونه تصميمي را كه م    ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي   (-٣تبصره  
  .اجرايي مختلف اتخاذ كرده اند ، بالفاصله به دستگاه مربوطه ابالغ نمايند

هرگاه شورا اقداماتي برخالف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي کشور و يا حيف و ميـل و           -۸۱ماده  
د بـه پيـشنهاد   تصرف غير مجاز در اموالي که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد، انجـام دهـ          

گردد وهيأت مـذکور بـه   کتبي فرماندار موضوع جهت انحالل شورا به هيأت حل اختالف استان ارجاع مي       
شکايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يک از شـوراهاي روسـتاها ، آن را منحـل مـي              

ه پيشنهاد هيأت اسـتان و تـصويب   نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ، بنا ب  
  . هيأت حل اختالف مرکزي منحل مي گردند 

توانند هر يک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحالل مي       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (–تبصره  
ماه از تاريخ ابالغ رأي به دادگاه صالح شکايت نمايند و دادگاه مکلف است خـارج از نوبـت      ظرف مدت يک  

  . رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايدبه موضوع
چنانچه هريک از اعضاء شوراهاي موضوع ايـن قـانون   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و ۷/۱۳۸۲ /۶اصالحي   (-۸۲ماده  

شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتکب قصور يا تقصير شـود يـا اقـدامي         
د يا عملي خالف شئون اعضاء شورا انجام دهـد بـه   که موجب توقف يا اخالل در انجام وظايف شوراها گرد    

  : گردد موارد زير محکوم مي
 . اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعالن عمومي -١
 . اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعالن عمومي-٢
حـداكثر تـا يـك    ) حقوق، حق الجلسه و عناوين مـشابه (  كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا  -٣

 .سوم از يك ماه تا يك سال 
 محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرادست و عناوين مـشابه حـداقل بـه             -٤

 .مدت يك سال 
 . سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال -٥
 . سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا -٦
 .ها براي مدت حداقل يك دوره  ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شورا-٧

هيأتهاي حل اختالف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب بـه    ) ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي   (-١تبصره  
عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفاً يكـي از مجازاتهـاي ايـن قـانون را              

  .باشداين ماده مي)  ٦(تا ) ٤(ندهاي قابل جمع با ب) ٨(اعمال خواهند نمود و تنها بند 
ايـن مـاده   ) ٨(تـا  ) ٤(چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهـاي بنـدهاي       )٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي   (-٢تبصره

. محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ رأي به هيأت حل اختالف مركـزي شـكايت نمايـد           
  .رد هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد ك

توانند به ديوان عدالت  فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي        ) ٢٧/٨/١٣٨٦اصالحي   (-٣تبصره
كنـد و رأي آن قطعـي و الزم   دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مـي . اداري شكايت نمايند   

  .االجراء خواهد بود 
 .م در انتخابات شوراها سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نا-٨
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هيأتهاي حل اختالف ضـمن رسـيدگي بـه شـكايات از اعـضاء      ) ٢٧/٨/١٣٨٦الحاقي  (-١ مكرر ٨٢ماده  
  :به ترتيب  زير اقدام مي نمايند) ٨٢(شوراها در  مورد اتهامات موضوع ماده 

رد در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شـوراي شهرسـتان و يـا فرمانـدار و در مـو          -١
شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تـصويب هيـأت حـل اخـتالف            

  .استان
در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شـوراي عـالي            -٢

 .استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت  حل اختالف مركزي 
 .ي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختالف مركزيدر مورد شوراي عال -٣

 سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق ، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگـر بـه                   -تبصره
  .تشخيص هيأت حل  اختالف ذيربط

ول غيبت غير موجه اعضاء شورا درطـ   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي     (-۲ مکرر   ۸۲ماده  
  :شود يک سال با تشخيص وتصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي

  .دوازده جلسه غير متوالي و يا شش جلسه متوالي                  شوراي روستا و شهر -۱
  .هشت جلسه غير متوالي و يا چهار جلسه متوالي                            شوراي بخش-۲
  .شش جلسه غير متوالي و يا سه جلسه متوالي                      شوراي شهرستان -۳
  .چهار جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي                          شوراي استان -۴
  .سه جلسه غير متوالي و يا دو جلسه متوالي        شوراي عالي استانها          -۵

شوراهاي موضوع اين قانون يـا هـر        ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۱۳۸۲/ ۷ /۶اصالحي   (-۳ مکرر   ۸۲ماده  
هـا و مؤسـسات   يک  از اعضـاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهياريها ، شهرداريها و يا شـرکت        

، عضويت هيأت مـديره و  وابسته به آنها دخالت نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئوليت اجرايي   
- اعضاء شوراهاي مذکور در دهياريها ، شهرداريها ، شرکتها وسازمانهاي تابعه ممنوع مـي    مديريت عامل به  

  .باشد
اعضاء شوراهاي مذکور و بـستگان درجـه يـک          ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   (-۱تبصره  

را نخواهند آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري ، شهرداري ، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن                 
در غيـر ايـن صـورت ضـمن لغـو قـرارداد وسـلب        . داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد           

  .گردد عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصالح ارسال مي
هـا و   هرگونه استفاده شخصي از اموال ، دارايي      ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۱۳۸۲/ ۶/۷الحاقي   (-۲تبصره  

-ت شوراها ، دهياري ، شهرداري ، مؤسسات و شرکتهاي وابسته توسط اعـضاء شـوراها ممنـوع مـي            امکانا
  .در صورت ارتکاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختالف استان اقدام خواهد شد . باشد

رسـيدگي بـه تخلفـات اداري کارکنـان         )۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي (-۴ مکرر   ۸۲ماده  
 و آئـين نامـه اجرايـي آن      ۷/۹/۱۳۷۲ها طبق قانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري مـصوب             دبيرخانه شورا 

  .گيردصورت مي
هيأت بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفـات اداري کارکنـان شـوراها           ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۱تبصره  

  .در مرکز هر استان تشکيل و اعضاء آن با حکم رئيس شوراي استان منصوب مي شوند 
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 تخلفات کارکنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري شـوراي اسـتان         رسيدگي به 
  .گيرد تهران صورت مي

رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران ، طبق قانون رسيدگي به تخلفـات      ) ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (-۲تبصره  
  .شودشور انجام مي در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت ک۷/۹/۱۳۷۲اداري مصوب 

 باطل يا بـر  ۵۸ و ۵۷ متوقف يا طبق مواد ۸۴در حوزه هايي که انتخابات آنها بر اساس ماده           -۸۳ماده  
 اين قانون ، شوراي آن منحل شده است ، انتخابات براي تشکيل شورا بايد حـداکثر ظـرف         ۸۱اساس ماده 

  .دو ماه برگزار شود
 علت بروز حوادث غير مترقبـه و مـسائل سياسـي و امنيتـي      در حوزه هاي انتخابيه اي که به    -۸۴ماده  

تـشخيص ايـن   . شـود ها تا رفع موانـع متوقـف مـي   برگزاري انتخابات امکان پذير نباشد انتخابات آن حوزه      
  .باشدموانع با وزير کشور مي

هرگاه انتخابات هر يک از شوراهاي روستا و شـهر و شـهرک بنـا بـه     ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي ( -۸۵ماده  
اليل ذکر شده متوقف و يا پس از تشکيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجـدد و        د

  .تشکيل شوراي جديد ، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود
  . جانشين شوراي شهر تهران ، وزير کشور خواهد بود -۱تبصره 
  . جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد-۲تبصره 

کليه شوراها در سراسر کشور بايد تـشکيل    حداکثر ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون ،         -۹۱ماده  
  .شده باشد

توانـد بـا همکـاري      سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مـي        ) ۲۷/۸/۱۳۸۶الحاقي   (-۹۲ماده
هـاي  امـه وزارت کشور و شوراي عالي استانها در راسـتاي ارتقـاء سـطح فرهنـگ شـوراها و مـشارکت ، برن       

  .مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد 
کليه شـوراهاي موضـوع ايـن قـانون مکلفنـد      ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي ۷/۱۳۸۲ /۶الحاقي   ( -۹۳ماده  

حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نماينـدگان حـوزه انتخابيـه و شـوراي مـافوق ، مـسئولين                     
يي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شـوراي اسـالمي          اجرايي ذيربط و عاليترين مقام اجرا     

  .و وزارت کشور ارسال نمايند
استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظفنـد       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي    ( - ۹۴ماده  

) هرسـتان به جز کميتـه برنامـه ريـزي ش   (در کليه شوراها و کميته هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها    
که در سطح منطقه تشکيل مي دهند از نماينده شوراهاي بخش ، شهر، شهرسـتان و اسـتان بـه عنـوان                  

  .ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند
اسـتانداران ، فرمانـداران ، بخـشداران و سـاير       ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ و اصالحي    ۶/۷/۱۳۸۲الحاقي   (- ۹۵ماده  

ن مي شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تـصميمات         مقامات کشوري که از طرف دولت تعيي      
  .شودموارد تخلف به مقامات مافوق اعالم و در مراجع ذي صالح رسيدگي مي. آنها هستند 

  .گرددکليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي  (-۹۶ماده 
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مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظـرف دو  وزارت کشور ) ۲۷/۸/۱۳۸۶اصالحي   (-۹۷ماده  
هاي اجرايي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيـران موظـف اسـت ظـرف مـدت سـه مـاه پـس از                 ماه آئين نامه  

  .تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذکور را تصويب نمايد
در آئـين نامـه اجرايـي قـانون     هر گونه اصالح   ) ۲۷/۸/۱۳۸۶ واصالحي   ۱۳۸۲/ ۶/۷الحاقي     (-۹۸ماده  

  .شوراهاي اسالمي کشور توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد



٥٧ 
 

  قوانين و مقررات اداری و مالی مديريت شهری

  
قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي ) ٧١(قانون استفساريه ماده 

  كشور و انتخاب شهرداران
  ٦/٣/١٣٨٢مصوب 

) ٧١(مـاده  ) ١(هردار براي مـدت چهـار سـال در بنـد          منظور مقنن از عبارت انتخاب ش      -ماده واحده   
 بـا  ١/٣/١٣٧٥قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شـهرداران مـصوب             

گويد شوراهاي اسالمي شهر موظفند بالفاصله پس از رسميت يـافتن        آن كه مي  ) ١(توجه به حكم تبصره     
قدام نمايند ، اين است كـه حـداكثر مـدت دوره تـصدي شـهردار      نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط ا  

چهار سال است و شوراهاي دوره بعد پس از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهـار سـاله بايـد               
  نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تامدت چهار سال شهردار قبلي پايان پذيرد؟

  :نظر مجلس 
قانون مذكور اين است كه شوراهاي اسالمي كـشور در هـر           ) ٧١(ماده  ) ١(بند  ) ١( مقنن از تبصره     منظور

دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهار ساله شـهردار قبلـي پايـان يافتـه باشـد يـا خيـر                   
  .نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند 



٥٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  
 ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي قانون تشكيالت) ٢٨(قانون استفساريه ماده 

   و اصالحات بعدي آن١٣٧٥كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
  ١٣٨٤/ ٢٥/١٠مصوب 

  :موضوع استفساريه
پـس از  ) ٢٨(مـاده  ) ٢(و ) ١( آيا ممنوعيت تـصدي مناصـب اداري مـذكور در بنـدهاي     -ماده واحده  

  عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟
  :جلس نظر م

  .منافات دارد ) ٢٨(بلي ، همزمان در شوراهاي اسالمي باتصدي مناصب اداري مذكور در ماده 
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  آئين نامه اجرايي تشکيالت ، انتخابات داخلي و امورمالي

  شوراهاي اسالمي شهرها
   هيأت وزيران۱۳۷۸/  ۱ /۱۱مصوب جلسه مورخ 

  با اصالحيه هاي بعدي
  ۲۴/۱/۱۳۷۸                                                                                  ه۲۱۰۶۸ت/۱۷۶۲شماره    
  

قانون تشکيالت ،وظـايف و انتخابـات شـوراهاي    « در اين آيين نامه براي رعايت اختصار به جاي    -۱ماده  
و بـه   » کشورقانون شوراهاي اسالمي    «عبارت  » ۱/۳/۱۳۷۵اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب       

  .به کار برده مي شود» شورا«لفظ » شوراهاي اسالمي شهر«جاي عبارت 
اولين جلسه هر دوره شورا، ظرف يک هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت فرماندار و يا                -۲ماده  

-سرپرست فرمانداري وبا حضور دعوت کننده يا نماينده وي ، تحت رياست مسن ترين عضو  و به منـشي          
دو نفر از جوانترين اعضاء تشکيل و براي رسميت ، کليه اعضاء به شرح زير سوگند ياد مـي کننـد و                 گري  

  :نمايندآن را امضاء مي
من در برابر کالم اله مجيد ،به خداوند متعال سوگند ياد مي کنم و با تکيـه بـر شـرف انـساني خـويش                    «

و خـدمت بـه مـردم کوشـا باشـم و قـانون       تعهد مي نمايم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايفم      
اساسي و ساير قوانين و مقررات کشور را در چهارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمـايم و در همـه               
زمينه ها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام که در شوراي شـهر عـضويت دارم در رعايـت صـرفه و                 

  ».ايمصالح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نم
  . پيروان اقليتهاي ديني رسمي، اين سوگند را با ذکر کتاب آسماني خود ياد خواهند کرد-۱تبصره 
 هرگاه فرد جديدي به عضويت شورا وارد شود ، موظف است در ابتداي اولـين جلـسه حـضور          -۲تبصره  

  .در شورا به ترتيب مذکور در متن ماده  ، سوگند ياد نمايد
شورا، پس از انجام مراسم تحليف ، اعضاي حاضر اقدام بـه برگـزاري انتخابـات            در اولين جلسه     -۳ماده  

داخلي نموده و از بين خود و با رأي مخفي يک رييس ، يک نايب ريـيس و حـداقل يـک منـشي و يـک                   
  .دار براي مدت دو سال انتخاب و مراتب را صورتجلسه مي نمايندخزانه

هر يک از آنان از سمت خود و يا هر يک از اعـضاء هيـأت         انتخاب اعضاء هيأت رئيسه در صورت استعفاي        
رئيسه از شورا، حداکثر ظرف يک هفته بعد از قبول استعفاء توسط شورا و يا خـروج عـضو و بـراي همـان           

  .منصب برگزار مي شود
 شورا موظف است بالفاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شـورا مراتـب را بـه فرمانـداري                 –تبصره  

 طور کتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علـي البـدل شـورا بـا احتـساب رأي وي دعـوت بـه                   ذيربط به 
  .شرکت در جلسات و صدور کارت شناسايي بنمايد

  . اعضاء شورا حق تفويض اختيارات خود را به غير اعم از عضو يا غير عضو شورا ندارند-۴ماده 
م به حفظ حيثيات و شـئون شـورا و رعايـت           اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملز        -۵ماده  

  .نظم و اجراي مفاد اين آيين نامه  و آيين نامه داخلي مي باشند
  : رئيس شورا وظايفي به عهده دارد که اهم آن به شرح زيراست -۶ماده 
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  . مسئوليت امور اداري و مالي شورا-۱
 .راشو) عادي يا فوق العاده( تعيين دستور جلسه ، زمان و نوع جلسه -۲
قانون شوراهاي اسـالمي کـشور و سـاير اشخاصـي کـه شـورا       ) ۱۱( دعوت از مقامات موضوع ماده      -۳

 .ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا کميسيونهاي شورا را تشخيص دهد
 . دعوت از اعضاء و تقسيم کار بين اعضاء و کميسيون هاي شورا -۴
 . پيگيري مصوبات شورا-۵
ندگان شورا که از بين اعضاء شورا انتخاب مي شوند ، به مـسئوالن اجرايـي،          معرفي نماينده يا نماي    -۶

نهادها و سازمانهاي مملکتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگـي ، آموزشـي، اقتـصادي ، عمرانـي           
 .جهت فراهم آوردن زمينه هاي همکاري در صورت درخواست آنان

) ۳(دامات مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي بنـدهاي         معرفي افراد مورد تأييد شورا براي انجام اق        -۷
 .قانون شوراهاي اسالمي کشور) ۷۱(ماده ) ۸( و

 احکام مسئول و اعضاء دبيرخانه شورا، که از کارکنان شهرداري خواهند بود ، توسط رييس شـورا،                  -۸
 .شودصادر مي

ر تنظـيم آن قـبالً موافقـت    سازمان اداري دبيرخانه شورا بـه تناسـب سـازمان شـهرداري کـه د            -تبصره
سازمان امور اداري و استخدامي کشور جلب شده ، از طرف شهردار با اطالع شوراي شـهر تهيـه و جهـت         

  .تصويب به وزارت کشور پيشنهاد مي شود تا پس از تصويب به موقع اجراء درآيد
  .کارکنان دبيرخانه شورا تابع آيين نامه استخدامي شهرداريها خواهند بود

يس شورا سخنگوي شوراست ؛ مگر آنکه شورا عضو ديگري را تعيين کند و مواضـع و اطالعـات        ري -۹
  .رسمي شورا توسط او اعالم مي شود 

آيين نامه مالي شهرداريها شـامل ايجـاد تعهـد ، تـشخيص ، تـسجيل و                ) ۳۳( اجراي مفاد ماده     -۱۰
 اعـضايي اسـت کـه از طـرف وي     صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صالحيت رييس شورا يا   

 .کتباً و به طور منجز اختيارات الزم به آنها تفويض مي شود 
 تأييد بودجه شورا که توسط خزانه دار شورا تنظيم مي شـود و طـرح جـامع آن در شـورا بـراي               -۱۱
 .تصويب
 نيازهاي مـالي و تـدارکاتي شـورا براسـاس بودجـه مـصوب شـورا از طريـق درآمـدهاي بودجـه             -تبصره

  .هرداري تأمين خواهد شدش
 ابالغ کتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء که به صورت روشن به رييس شورا تقديم شده اسـت بـه    -۱۲

عنوان تذکر به شهردار و دريافت پاسخ کتبي يا شفاهي شهردار  در خصوص تذکر ابالغـي و طـرح آن در               
  . جلسه شورا

 .وراست  کليه مکاتبات رسمي  شورا با  امضاي رييس ش-۱۳
دهـد و در مقابـل شـورا مـسئول      نايب رييس شورا در غياب رييس شورا وظايف او را انجـام مـي     -تبصره

  .است
  : وظايف منشي يا منشيان شورا-۷ماده 
تهيه و تنظيم دستور جلسات براساس پيشنهادهاي واصله و پيشنهاد آن بـه رياسـت شـورا بـراي        - ۱

  .تعيين وقت و دستور جلسات
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سـاعت قبـل بـه اعـضاء ابـالغ      ) ۲۴(ت تشکيل جلسات با دستور کار شورا بايد حـداقل  روز وساع -تبصره
  .شود

تنظيم متن مذاکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات وحفظ و نگهـداري آنهـا            - ۲
  .در محل شورا

تهيه متن نامه هاي شورا، ثبت و شماره گذاري آنها، تهيه آمار و تهيه اطالعات ، تهيـه گـزارش از            - ۳
قـانون شـوراهاي   ) ۷۸(عملکرد شورا براي ارايه به رييس شورا، تهيه رونوشـت مـصوبات در اجـراي مـاده          

 .اسالمي کشور جهت اطالع به فرماندار و شهردار وسازمانهاي ذيربط با امضاي رييس شورا
انتشار صورت تأييد شده جامع درآمد و هزينه شش ماهه شهرداري و ارسـال نـسخه هـايي از آن        - ۴
 .رت کشوربه وزا
 .انتشار مقررات مصوب شورا که برابر قانون بايد به اطالع عمومي مردم برسد - ۵
  : وظايف خزانه دار شورا-۸ماده 
  . انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا - ۱
 .همکاري با رييس شورا در تنظيم بودجه و اصالح يا متمم آن - ۲
از طريـق شـهرداري در اختيـار شـورا     تنظيم صورت مجلس تحويل وتحول اموال و داراييهايي که   - ۳

 .قرار مي گيرد و امضاي آن به اتفاق رييس شورا
 .تنظيم صورتهاي مالي شورا - ۴
قـانون  ) ۷۹(بررسي صورت حـساب ماهانـه درآمـد و هزينـه تـسليمي شـهرداري موضـوع مـاده               - ۵

رت شهرداري و ارايه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداکثر ظـرف يـک هفتـه پـس از دريافـت صـو                  
 .حساب
- جلسات شورا بعد از اولين جلسه و به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شـورا تـشکيل مـي     -۹ماده  
 .شود 

 شورا در صورت درخواست کتبي فرمانـدار و يـا بخـشدار ذيـربط مـشتمل بـر زمـان، دسـتور و                     -تبصره
ند به درخواسـت   همچنين شورا مي توا   . ضرورت تشکيل جلسه موظف به تشکيل جلسه فوق العاده است           

  .کتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق العاده تشکيل جلسه دهد
 شورا بايد بالفاصله پس از رسميت يافتن اقدام به انتخاب شـهردار بـا رعايـت مقـررات قـانوني              -۱۰ماده  

درخصوص دوره خدمت شهردار وآيين نامه احراز تصدي شهردار بنمايد و شهردار منتخب را در شهرهاي          
مرکز استان و شهرهاي باالي دويست هزار نفر جمعيت به وزارت کشور و ساير شهرها به استانداري بـراي     

  .صدورحکم پيشنهاد کند
  : جلسات عادي و فوق العاده شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاي اصلي و به تعداد ذيل -۱۱ماده 

  .نفر) ۴(نفره باحضور )۵( در شوراهاي -الف
  نفر) ۵(نفره با حضور) ۷( در شوراهاي -ب
  نفر )۶(نفره با حضور) ۹( در شوراهاي -ج
  نفر)۸(نفره با حضور ) ۱۱( در شوراهاي -د

  نفر) ۱۰( درشوراي شهر تهران با حضور -هـ
  . رسميت مي يابد و تصميمات به اکثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است 
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خواهد بود ولـي بـه تقاضـاي کتبـي      جلسات شورا علني و حضور مستمع با نظر رييس شورا مجاز        -۱
شهردار و نيز فرماندار و يا بخشدار ذيربط و موافقت اکثريت مطلق اعضاي حاضـر مـي توانـد جلـسه غيـر              

  .علني تشکيل شود
 . اعضاي شورا بايد درتصميمهاي خود قوانين و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند-۲
يي پيرامون موضوع يا موضوعاتي کـه در دسـتور کـار        اعضاي شورا موظفند قبل از اخذ تصميم نها        -۳

 .جلسه قرار گرفته است بحث و بررسي به عمل آورند 
به همين منظور به ازاي هر نفر موافق ، يک نفر مخالف نيز حق صحبت به ميـزان برابـر و بـه مـدتي کـه              

 .رييس شورا تعيين مي نمايد خواهد داشت
ندازه مجموع زمان صحبت مـوافقين و مخـالفين از خـود دفـاع        در موقع استيضاح ، شهردار حق دارد به ا        

 .نمايد
 رأي در جلسات شورا علني است و با بلند کردن دست و يا ورقه اخذ مي شـود ولـي بـه تقاضـاي             -۴

اکثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه ممکن است رأي با ورقه به صورت مخفي گرفته شود مگر در امـور          
 .ماً بايد رأي مخفي گرفته شودمالي ، ليکن در انتخابات حت

 شورا براي جلسات عادي وفوق العاده و نيز کميسيونهاي شورا براي جلسات خود، بايد دفتـر ثبـت     -۵
 .صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاي اعضاء اعم از مخالف يا موافق برسد
با ذکر شماره صفحات بـه  دفاتر مذکور توسط منشي تهيه وقبل از ثبت اولين صورتجلسه ، صفحه اول آن           

 .امضاي رييس شورا و حسب مورد، اعضاي شورا و يا کميسيونهاي مربوط برسد
صورتجلسات شورا بايد به گونه اي تنظيم شود که در آن تاريخ و دستور کار هر جلـسه و اسـامي اعـضاي          

ه مفيـدي از  حاضر و غايب و آراي مثبت و منفي اعضاء ،مربوط به هر يک از موضوعات بـه همـراه خالصـ                   
 .بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم وتصميمات متخذه و مصوب آمده باشد

 جلسات شورا و کميسيونهاي آن در محل مخصوصي که توسـط شـهرداري در اختيـار شـورا قـرار       -۶
 .گيرد تشکيل خواهد شدمي

 .جلسات شورا در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته وتصميماتش معتبر نخواهد بود 
 مصوبات شورا پس از ده روز از تاريخ ابالغ قابـل اجـراء اسـت مگـر آنکـه ظـرف مـدت مزبـور              -۱۲ ماده

قـانون شـوراهاي   ) ۸۰(مسئوالن اجرايي ذيربط به مصوبه اعتراض نمايندکـه درايـن صـورت طبـق مـاده            
  .اسالمي کشور عمل خواهد شد 

  .تالف متوقف خواهد ماند مصوبه شورا تا تعيين تکليف قطعي توسط هيأت مرکزي حل اخ-۱ تبصره
روز اعالم نظر ننمايد ، مصوبه شورا الزم االجراء         ) ۱۵( چنانچه هيأت حل اختالف استان ظرف      -۲تبصره  

  .است
 چنانچه نظر هيأت حل اختالف استان در جهت لغـو مـصوبه شـورا باشـد ، آن را بـه هيـأت                    -۳تبصره  

روز نظـر  ) ۲۰( اسـت حـداکثر ظـرف    مرکزي حل اختالف پيشنهاد مي کند و هيأت مرکزي نيـز موظـف    
  .قطعي و نهايي خود را اعالم نمايد

  .چنانچه هيأت مرکزي ظرف اين مدت نظر خود را اعالم ننمايد ، مصوبه شورا الزم االجراء است
توانـد در ارتبـاط بـا وظـايف خـود اطالعـات موردنيـاز را از دسـتگاهها ، ادارات و                       شـورا مـي    -۱۳ماده  

  .است نمايد و آنان همکاري الزم را به عمل خواهند آوردسازمانهاي دولتي درخو
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 شورا مي تواند حسب نياز با تشکيل کميسيونهايي با شـرکت اعـضاي خـود موافقـت کـرده و                -۱۴ماده  
  :تعداد آنها را افزايش يا کاهش دهد

 عده اعضاي هر کميسيون از سه تا پنج نفر بوده و هر يک از اعضاي شورا موظـف اسـت حـداقل                  - ۱
يک کميسيون باشد ، اعضاي کميسيون به پيشنهاد رييس شورا توسط شورا براي مـدت يـک سـال          عضو  

  .شوند انتخاب مي
 جلسات کميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات بـا رأي اکثريـت     - ۲

 .شودمطلق اعضاي حاضر اتخاذ مي
يس ، يک نايب رييس و يک نفر منـشي   هر يک از کميسيونها در اولين جلسه از بين خود يک رئ       - ۳

 .منشي کميسيون مخبر کميسيون نيز خواهد بود . انتخاب خواهد کرد
رييس شورا پيشنهادهاي رسيده را با توجه به موضوع آن با تعيـين مهلـت بـراي اعـالم نظـر بـه                    - ۴

اختيـار  کميسيون مربوط ارسال مي دارد و مقرر مي کند که همزمان نسخه اي از پيشنهادات مـذکور در               
 .ساير اعضاي شورا نيز قرار گيرد تا هر کس نظري دارد به کميسيون مربوط ارايه نمايد

هر يک از کميسيونها مکلفند نسبت به موضوعات احاله شده از طرف شـورا ظـرف مهلـت تعيـين        - ۵
شده از طرف رييس شورا و در صورت عدم تعيين مدت از طرف رييس شورا حداکثر ظرف يک ماه اعـالم            

 .مايندنظر ن
در صورتي که کميسيون براي بررسي موضوعي نيازمند مهلت بيشتري باشد با درخواست از ريـيس شـورا      

 .اقدام خواهد کرد
  تواننــد بــراي بررســي مطالــب محولــه از نظــرات کارشناســان و مــشاوراني کــه دعــوت  کميــسيونها مــي

 .ويب شورا به آنان پرداخت کنندنمايند بهره مند شده و عنداالقتضاء حق الزحمه مناسبي نيز با تصمي
پيشنهادات واصله به کميسيون در صورتي که مرتبط با شهرداري باشـد بـا حـضور شـهردار و يـا            -۶

 .نماينده وي که بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شرکت مي کند، رسيدگي خواهد شد
 مـالي شهرداريهاسـت و بـه جـاي      نحوه انجام معامالت و مقررات مالي شورا طبق آيـين نامـه      -۱۵ماده  

  .دار شورا اقدام خواهند کردشهردار رييس شورا و به جاي رييس حسابداري ، خزانه
  . در شهر تهران شورا از مقررات آيين نامه معامالت شهرداري تهران استفاده خواهد کرد -تبصره 

 و با رعايـت مقـررات آيـين     کليه پرداختهاي شورا درحدود بودجه مصوب شورا با اسناد مثبته        -۱۶ماده  
  .نامه مالي شهرداريها به عمل خواهد آمد 

  .اين اسناد بايد به امضاي رييس شورا وخزانه دار يا قائم مقام آنان که مورد تأييد شورا باشد، برسد
- کليه دريافتها و پرداختهاي شورا منحصراً از طريق حساب بانکي که به نـام شـورا افتتـاح مـي           -تبصره  

  .ت خواهد پذيرفت شود، صور
 ۲۱۹۵۸ت  /۶۸۲۷۲تصويبنامه شماره   /  هيأت وزيران    ۱۵/۱۲/۱۳۷۸اصالحي مصوب جلسه     (-۱۷ماده  

آن دسته از کارکنان دولت يا مؤسسات عمومي غير دولتي که به عـضويت شـورا   ) ۱۶/۱۲/۱۳۷۸هـ مورخ  
نـوان مـأمور بـه خـدمت در     در آمده و به وجود تمام وقت يا پاره وقت آنان نياز باشـد ، مـي تواننـد بـه ع        

  .شوراها انجام وظيفه نمايند
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مدت عضويت جزو سنوات خدمتي آنان محسوب مي شود و حقـوق و مزايـاي آنـان برابـر آخـرين حکـم            
-از بودجـه شـورا پرداخـت مـي    ) يا برابر آنچه که شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي نمايد(استخدامي  

  .شود
است استاندار ذيربط نسبت به صدور مأموريـت تمـام وقـت يـا              دستگاههاي اجرايي موظفند حسب درخو    

  . پاره وقت شورا اقدام نمايند
دستورالعمل نحوه صدور مأموريـت پـاره وقـت اعـضاي شـوراها توسـط دبيـر کـل سـازمان امـور اداري و            

  .استخدامي کشور ابالغ خواهد شد 
شـش مـاه يـک بـار بـه ضـميمه       بايد صورت جامع درآمد وهزينه مصوب خود را هر     شورا مي  -۱۸ماده  

  . صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري براي اطالع عموم اهالي به طريق ممکن انتشار دهد
 شورا موظف است همزمان با بررسي بودجه شهرداري با توجه به برنامه هـاي چهارسـاله دوره        -۱۹ماده  

ر بودجـه شـهرداري بـراي شـورا     خود، بودجه سال آينده شورا را با عنايت به اعتبارات پيش بيني شـده د      
تنظيم وتصويب نمايد و نسخه اي از بودجه تـصويبي شـهرداري و شـورا را جهـت اطـالع بـه فرمانـدار و                

  .بخشدار حوزه انتخابيه خود و نيز وزارت کشور ارسال نمايد
  کليه اموال شورا اعم از منقول و غير منقول کـه دراختيـار شـورا قـرار مـي گيـرد متعلـق بـه                     -۲۰ماده  

شهرداري مربوط است و بايد طي صورت مجلسي توسط ذي حسابان شهرداري تحويـل ريـيس و خزانـه             
  .دار شورا گردد

 رييس و خزانه دار شورا موظفند در پايان دوره فعاليت خود و يـا شـورا، مشخـصات کـاملي از           -۲۱ماده  
لـسي بـه ذي حـسابان    کليه اموال و داراييهايي که در اختيـار شـورا قـرار گرفتـه تنظـيم وطـي صورتمج                

  .هايي از آن را براي وزارت کشور و فرمانداري ارسال نمايندشهرداري تحويل و نسخه
 هرگونه بهره برداري شخصي توسط عضو يا اعضاي شورا از اموال متعلـق بـه شـورا يـا امـوال                -۲۲ماده  

  .دعمومي ممنوع بوده و با فرد يا افراد خاطي مطابق مقررات قانوني برخورد خواهد ش
- روز است که زمان آن با تشخيص شـورا تعيـين مـي          ۳۰ تعطيلي شوراهاي شهر درهر سال       -۲۳ماده  

  .شود
در صورت ضرورت رييس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرمانداريا بخشدار ذيـربط يـا           

  .ل جلسه نمايدشهردار در اوقات تعطيلي با ذکر دليل شورا را به طور فوق العاده دعوت به تشکي
 به هيچ عضوي از اعضاي شورا در سال بيش از يـک مـاه مرخـصي متـوالي يـا متنـاوب داده                  -۲۴ماده  

  .نخواهد شد
 شرکت اعضاء به عنوان نماينده رسمي شورا در دعوتهاي رسمي به صـورت فـردي يـا دسـته        -۲۵ماده  

  .جمعي بايد با موافقت و تصويب شورا باشد
جلسه غير متوالي از اوقات رسمي شـورا     ) ۱۲(جلسه متوالي و يا دوازده      ) ۶( عضوي که شش     -۲۶ماده  

در يک سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عـضويت  ) به تشخيص شورا  (و کميسيون را بدون عذر موجه       
  .قانون شوراهاي اسالمي کشور ارجاع خواهد شد) ۸۲(وي به هيأت حل اختالف موضوع ماده 

بـيش از يـک سـوم    ) اخـراج  (لت فوت و اسـتعفا و يـا سـلب عـضويت              در صورتي که شورا به ع      -تبصره
) ۳۱(مجموع اعضاي اصلي و علي البدل فاقد نصاب الزم براي تشکيل جلسه شود ، براسـاس مفـاد مـاده              

  .قانون شوراهاي اسالمي کشور عمل خواهد شد
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زارت کـشور   به منظور اجراي هماهنگ قانون شـوراهاي اسـالمي کـشور در کليـه شـهرها ، و         -۲۷ماده  
هاي الزم اعضاي شوراها و نيز مجريان قانون مذکور بوده و نيـز موظـف اسـت آيـين نامـه            مسئول آموزش 

  .هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابالغ نمايد
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  آئين نامه حقوق و مزاياي شهرداران
   هيأت وزيران١٣٧٠/ ١٩/٣مصوب جلسه مورخ 

   الحيه هاي بعديبا اص
ـ ١١١ت /٢٥١شماره    ١/٤/١٣٧٠                                                                                            ه

  
هـــ مــورخ ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تــصويبنامه شــماره /  هيــأت وزيــران ٢٩/١٠/١٣٨١اصــالحي  (-١مــاده 

سر کشور به استثناي شـهردار تهـران ، براسـاس قـانون نظـام               حقوق مبناي شهرداران سرا   ) ٧/١١/١٣٨١
بنـدي   و اصـالحات بعـدي آن و بـا توجـه بـه درجـه          -١٣٧٠ مصوب   -هماهنگ پرداخت کارکنان دولت     

قـانون يـاد شـده در عـدد مبنـاي      ) ١(شهرداريها ، برابر است با حاصل ضرب ضريب حقوق موضوع مـاده    
  :گروه مربوط به شرح جدول زير 

  
ــه ــدرجـ دي بنـ

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شهرداريها

گــروه جــدول   
ــانون   ــوق ق حق
نظام هماهنـگ   

  پرداخت
١٦  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٩  ٨  ٨  

  ١٣٧٠  ١٣٧٠  ١٣٠٠  ١٢٣٠  ١١٦٠  ١٠٩٠  ١٠٢٠  ٩٥٠  ٨٨٠  ٨٨٠  ٨١٠  ٨١٠  عدد مبنا
  

خ هــ مـور   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره     /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-١تبصره  
 ١٣/٢/١٣٧٩هــ مـورخ   ٢٢٨٢٠/ت٤٨٢٢حقوق شهردار تهران براساس تصويبنامه شـماره        ) ٧/١١/١٣٨١

- و اصالحات بعدي آن تعيـين مـي     -١٣٧٠ مصوب   -مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت      
  .شود 

هــ مـورخ    ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره     /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-٢تبصره
تغيير درگروه مربوط به درجـات شـهرداريها ، موکـول بـه پيـشنهاد وزارت کـشور ، تأييـد                   ) ٧/١١/١٣٨١

   .ريزي کشور و تصويب هيأت وزيران است سازمان مديريت برنامه
هــ مـورخ   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره   /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصالحي   (– ٣تبصره  

گانه برعهـده وزارت کـشور اسـت و تـشخيص     جات دوازدهتطبيق شهرداريهاي موجود با در  ) ٧/١١/١٣٨١
ريـزي  بندي شهرداريها با تأييد سازمان مديريت و برنامـه درجه شهرداريهاي جديدالتاسيس و تغيير درجه   

  .گيرد کشور و تصويب وزير کشور انجام مي
هــ مـورخ   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره   /  هيـأت وزيـران   ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-٤تبصره  

نامه به ازاي هر سال سابقه خدمت در سمت شـهردار  شهرداران هنگام تطبيق وضع با آيين   ) ٧/١١/١٣٨١
 انجام شده باشد و در صورتي که مستخدم دولـت بـوده باشـند    ٢٢/١١/١٣٥٧يا مديريت که بعد از تاريخ    

 گـروه  حقـوق مبنـاي  %) ٣(به ازاي هر سال سابقه خدمت دولتي از افزايش سـنواتي معـادل سـه درصـد           
شوند و پـس از آن ضـريب افـزايش سـنواتي سـاالنه براسـاس ارزشـيابي کـه توسـط           مربوط برخوردار مي  
  .  درصد خواهد بود ٥ و ٤،٣گيرد استاندار صورت مي
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هــ مـورخ   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره   /  هيـأت وزيـران   ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي   (-٥تبصره  
هاي آن مجمـوع    هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره     قانون نظام   ) ٤(در اجراي ماده    ) ٧/١١/١٣٨١

  :شودالعاده شغل شهرداران با توجه به درجه شهرداريهاي مربوط به شرح زير تعيين ميفوق
  .حقوق مبنا%) ۱۴۵( شهرداريهاي درجه يک و دو -الف
  .حقوق مبنا%) ۱۵۰( شهرداريهاي درجه سه و چهار -ب
  .حقوق مبنا%) ۱۵۵( شهرداريهاي درجه پنج و شش -ج
  .حقوق مبنا%) ۱۶۰( شهرداريهاي درجه هفت و هشت -د

  .حقوق مبنا%) ۱۶۵( شهرداريهاي درجه نه و ده -هـ
  .حقوق مبنا%) ۱۷۰( شهرداريهاي درجه يازده و دوازده -و

هــ مـورخ    ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره     /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي   (-٦تبصره  
قـانون نظـام هماهنـگ    ) ٩(مندي و اوالد به شهرداران براساس ماده هاي عائلهکمک هزينه ) ٧/١١/١٣٨١

  .شود  و اصالحات بعدي آن پرداخت مي١٣٧٠پرداخت کارکنان دولت مصوب 
ــصره  ــران١١/٩/١٣٨٣الحــاقي  (-٧تب ــأت وزي ــصويبنامه شــماره/  هي ــورخ ٣٠١١٩ت/٥٢٢٦٣ت ـــ م ه

سازمانهاي دولتي يا وابـسته بـه دولـت يـا مؤسـسات       ها ، مؤسسات و     افرادي که از وزارتخانه   ) ٥/٩/١٣٨٣
 بـه صـورت مـأمور    -١٣٧٠ مصوب   -عمومي غيردولتي تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت          

العاده شغل آنهـا از مجمـوع حقـوق و        کنند، در صورتي که مبلغ حقوق و فوق       سمت شهردار را تصدي مي    
اند کمتر شود ، تفـاوت ايـن دو   وليه مستحق دريافت آن بودههايي که در دستگاه محل خدمت ا   العادهفوق

-العـاده هرگونه افزايش بعدي حقـوق و فـوق  . مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهند کرد          
  .هاي اين مستخدمان تا استهالک کامل از تفاوت تطبيق ياد شده کسر خواهد شد

ــصره  ــران١١/٩/١٣٨٣الحــاقي  (-٨تب ــأت وزي ــ/  هي ــورخ ٣٠١١٩ت/٥٢٢٦٣صويبنامه شــمارهت ـــ م ه
نامه اجرايي شرايط احراز تـصدي سـمت شـهردار، موضـوع     افرادي که با رعايت مقررات آيين    ) ٥/٩/١٣٨٣

ــماره   ــصويبنامه ش ــورخ  ١٨٣٦٩ت/٣٩٩٥٦ت ـــ م ــده١٨/٦/١٣٧٧ه ــهردار در   عه ــمت ش ــصدي س دار ت
قـرار ندارنـد ، در صـورتي کـه        ) ۷(شوند و در شـمول تبـصره        مي) ٥(تا پنج   ) ١(شهرداريهاي درجه يک    

نامـه  اين آيين) ۱(مدارک تحصيلي آنها باالتر از کارشناسي باشد گروه ورودي آنها در جدول موضوع ماده          
براي کارشناسي ارشد يک گروه و براي دکتري دو گروه عالوه بر گروههاي منـدرج در جـدول يـاد شـده                 

  .شود تعيين مي
ــصره  ــاقي  (-٩تب ــأ١١/٩/١٣٨٣الح ــران هي ــصويبنامه شــماره/ ت وزي ــورخ ٣٠١١٩ت/٥٢٢٦٣ت ـــ م ه

نامـه و سـاير تـسهيالت کـه بـراي کارکنـان            هرگونه مصوبه ، دستورالعمل ، بخشنامه ، آيين        )٥/٩/١٣٨٣
بـه اسـتثناي مـوارد    (مشمول قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنـگ پرداخـت کارکنـان دولـت             

ا در نظر گرفته شود از جمله پرداخـت اضـافه کـار ، بـا تأييـد               تصويب ي ) نامهبيني شده در اين آيين    پيش
  .استاندار و با تأمين اعتبار در بودجه شهرداري ، براي شهرداران قابل اجرا خواهد بود 

هــ مـورخ   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره   /  هيـأت وزيـران   ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي   (-٢مـاده  
هـاي زيـر بـه       العـاده  اهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق    قانون نظام هم  ) ٦(در اجراي ماده    ) ٧/١١/١٣٨١

  : شهرداران قابل پرداخت است 
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توانـد  هاي کارآمد و متخصص جهت انتصاب به سمت شـهردار ، وزارت کـشور مـي     براي جذب نيرو   -الف  
العـاده جـذب پرداخـت    العاده شغل ، فوقحداکثر تا ميزان مقرر در جدول ذيل براساس حقوق مبنا و فوق          

  . يدنما
  

بنــدي درجـه 
  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شهرداري

درصــــدحقوق 
ــوق ــاده فـ العـ
حقــوق (جــذب

ــوق  ــا و ف -مبن
  )العاده شغل

١٧٠  %١٤٥  %١٣٠  %١١٥  %١١٠  %٩٠  %٧٥  %٧٠  %٦٥  %٦٠  %٥٥  %٥٠%  

  
وقفـه شـهرداران در امـور عمـران و آبـاداني شـهرها ، حـداکثر تـا          با توجه به حضور فعال و تالش بي     -ب

  .العاده تالش به شهرداران قابل پرداخت است العاده شغل به عنوان فوقد حقوق مبنا و فوقصددرص
 و ٧/١١/١٣٨١هـ مورخ ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تصويبنامه شماره /  هيأت وزيران ٢٩/١٠/١٣٨١اصالحي   (-ج

چنانچه ) ٥/٩/١٣٨٣ هـ مورخ    ٣٠١١٩ت/٥٢٢٦٣تصويبنامه شماره   /  هيأت وزيران  ١١/٩/١٣٨٣اصالحي  
هاي مـصوب و در قالـب   ات عمراني طي هر سال در دوره خدمت شهردار در اين سمت ، طبق برنامه   عملي

العاده عمران و درحـدود اعتبـارات بودجـه    اي تحت عنوان فوق  العادهبودجه مصوب انجام شده باشد ، فوق      
تفريـغ   به ميـزان زيـر ، پـس از تـصويب           -١٣٣٤ مصوب   -قانون شهرداري   ) ٦٨(مصوب و با رعايت ماده      

  .بودجه شهرداري و انجام حسابرسي با تأييد وزارت کشور به شهردار قابل پرداخت است 
العاده عمران فوق= العاده عمران درصد فوق* اعتبار هزينه شده جهت اجراي عمليات عمراني در هر سال 

  :بندي شهرداريها به شرح جدول زير است العاده عمران براساس درجهدرصد فوق
دي بنـ درجه

  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  شهرداري

- درصد فوق
  العاده عمران

٥  
١٠٠٠  

٥/٤  
١٠٠٠  

٤  
١٠٠٠  

٥/٣  
١٠٠٠  

٣  
١٠٠٠  

٥/٢  
١٠٠٠  

٢  
١٠٠٠  

٥/١  
١٠٠٠  

١  
١٠٠٠  

٧٥/٠  
١٠٠٠  

٥/٠  
١٠٠٠  

٢٥/٠  
١٠٠٠  

  
العـاده شـغل و   العاده عمران ساالنه شهردار نبايد از دو برابر مجموع حقوق مبنـا ، فـوق              در هر صورت فوق   

  . افزايش سنواتي ساالنه او بيشتر باشد
هــ مـورخ    ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره     /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-٣ماده  

در صورتي که شهرداري فاقد محل مسکوني براي شهردار باشـد تـا ميـزان بيـست درصـد             ) ٧/١١/١٣٨١
  .وان حق مسکن به او قابل پرداخت است العاده شغل شهردار به عنحقوق مبنا و فوق%) ٢٠(

 در صورتي که شهرداري داراي محل مسکوني براي شهردار باشـد بـه شـرط اسـتفاده از محـل                   -تبصره
العاده شـغل او بـه عنـوان حـق اسـتفاده از      حقوق مبناي و فوق%) ١٠(مسکوني هرماه به ميزان ده درصد  

  .خانه سازماني از حقوق وي کسر خواهد شد 
در صورتي كه شهردار از مقررات بازنشستگي خاصي استفاده نمايد كـسور مربـوط بـه سـهم او          -٤ماده  

، مجموع آن به صـندوق بازنشـستگي   )شهرداري(هر ماه از حقوق وي كسر و پس از افزودن سهم كارفرما       
  .مربوط واريز مي گردد
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  قوانين و مقررات اداری و مالی مديريت شهری

أمين اجتمـاعي شـده و     هرگاه شهردار از صندوق خاصي تبعيت ننمايد مشمول مقررات قانون ت           -تبصره  
، مجمـوع آن بـه صـندوق    ) شهرداري(هر ماه حق بيمه مقرر از حقوق وي كسر و با افزودن سهم كارفرما        

  .تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد
هــ مـورخ    ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره     /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-٥ماده  

حقوق مبناي موضـوع مـاده يـك    %) ٥(دل پنج درصد شهرداري مكلف است همه ماهه معا   ) ٧/١١/١٣٨١
اين آئين نامه را از حقوق شهردار كسر و با افزودن معادل آن از بودجه شهرداري مجموع آن را درحـساب     
سپرده خاصي به نام شهرداري نزد بانكي كه شهرداري در آن داراي حساب است واريز نمايـد تـا پـس از                

  .اري ، اصل و سود متعلقه به وي پرداخت گرددپايان تصدي سمت شهردار در آن شهرد
هــ مـورخ   ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨تـصويبنامه شـماره   /  هيـأت وزيـران   ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي   (-٦مـاده  

فوق العاده بدي آب و هوا و محروميت از تسهيالت زندگي تا ميزاني كه بـراي مـستخدمين     ) ٧/١١/١٣٨١
نامه تعيين و به شـهردار قابـل   اين آئين) ١(ده ثابت شهرداري مقرر است براساس حقوق مبناي موضوع ما     

  .پرداخت مي باشد 
قـانون  ) ٩(كمك هزينه عايله مندي و اوالد به شهرداران بر اساس ماده            ) ١٣/٣/١٣٧٣الحاقي   (- تبصره

  . پرداخت مي شود-١٣٧٠ مصوب –نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 
هــ مـورخ    ٢٥٥٢٨ت/٥١٨٩٨يبنامه شـماره    تـصو /  هيـأت وزيـران      ٢٩/١٠/١٣٨١اصـالحي    (-٧ماده  

به ازاي هر سـال  ) سازمان شهرداريهاي كشور (با پيشنهاد شوراي شهر و تأييد وزارت كشور  )٧/١١/١٣٨١
العاده جذب اين آئـين نامـه بـه عنـوان     العاده شغل و فوقخدمت شهردار معادل يك ماه حقوق مبنا ، فوق  

به شهردار قابل پرداخت است و اگر خدمت شـهردار كمتـراز   پاداش ، از محل اعتبارات بودجه شهرداري ،   
  .يكسال باشد به تناسب مدت خدمت، پاداش دريافت خواهد نمود

 هزينه سفر و فوق العاده روزانه شهرداران در مأموريـت مطـابق مـستخدمين ثابـت  شـهرداري        -٨ماده  
 شـهردار در طـول يكـسال    حداكثر مدت مأموريت هاي داخل وخارج از كشور بـراي     . پرداخت خواهدشد   

  .تقويمي نبايد از يك ماه تجاوز نمايد 
   شهردار براي يك سـال خـدمت حـق اسـتفاده از يـك مـاه مرخـصي بـا اسـتفاده از حقـوق و                   -٩ماده  

  .هاي مربوط  را خواهد داشتفوق العاده
 خواهـد   تاريخ استفاده از مرخصي بنا به تقاضاي شهردار توسط شوراي اسـالمي شـهر تعيـين              -١تبصره  

در صـورتي كـه   . شد ولي با تصميم شوراي مزبور ممكن است استفاده ازمرخصي تا دو ماه به تعويق افتد                 
به دليل تعويق تاريخ استفاده از مرخصي ، شهردار نتوانـد ازمرخـصي تقاضـا شـده اسـتفاده نمايـد تمـام                     

  .مرخصي مزبور ذخيره خواهدشد
) ١٥( استحقاقي خود استفاده ننمايد در هر سـال فقـط     چنانچه شهردار به اختيار از مرخصي      -٢تبصره  

روز آن ذخيره خواهد شد و در صورتي كه شهردار مايل به انتقال مرخصي ذخيره شده به مؤسسه متبـوع       
خود نباشد مي تواند در پايان سمت شهرداري حقوق وفوق العاده هاي مربوط بـه ايـام مرخـصي ذخيـره               

  .دريافت نمايدشده را از اعتبارات همان شهرداري 
 در صورتي كه خدمت شهردار كمتر از يك سال باشـد بـه تناسـب مـدت خـدمت اسـتحقاق                       -٣تبصره

  .دريافت مرخصي را خواهد داشت 
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 شهردار به ازاي هر يك سال خدمت، حق استفاده از يك ماه مرخـصي اسـتعالجي بـا دريافـت          -١٠ماده
ق و فـوق العـاده مربـوط بـه ايـام مرخـصي       پرداخـت حقـو  . حقوق و فوق العاده مربوط را خواهد داشـت          

استعالجي شهردار موكول به تأييد بيماري وي از طرف پزشك معتمد شهرداري و موافقت شـوراي شـهر              
  .مي باشد 

 هزينه معالجه شهردار كه از طريق سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمي شود، در صورت وجود            -تبصره
قوق وي تجاوز ننمايد براساس گواهي پزشك معتمـد شـهرداري         اعتبار به شرط اينكه از ميزان يك ماه ح        

  .و با تصويب شوراي شهر پرداخت مي شود 
 پرداخت حقوق و مزاياي شهردار بر اساس اين آئين نامه در صـورت وجـود اعتبـار در بودجـه                   -١١ماده  

شـد  مـي با ) سـازمان شـهرداريهاي كـشور   (مصوب شهرداري موكول به صدور حكم از طرف وزارت كشور       
وپرداخت هرگونه وجه ديگري به هر عنوان غير از موارد ذكر شده در اين آئين نامه بـه شـهردار ، ممنـوع     

  .است
 ايــن تــصويب نامــه از تــاريخ تــصويب الزم االجــراء مــي باشــد وتــصويب نامــه هــاي مــورخ  -١٢مــاده

  . و كليه مقررات مغاير ملغي است١٩/٤/١٣٥٧ و ٢١/٦/١٣٥٦ و ١٨/١٢/١٣٥٣
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم 
  هاي قوانين و آئين نامه

  مالي و معامالتي
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  های مالی و معامالتیقوانين و آئين نامه

  آيين نامه مالي شهرداري ها
   کميسيون مشترک دو مجلس۱۲/۴/۱۳۴۶مصوب 

  با اصالحيه هاي بعدي
  

   امور معامالت-قسمت اول 
 و قابـل    ۱۰/۳/۱۳۸۳هــ مـورخ     ۳۰۶۸۴ت  /۶۹۸۸ تصويبنامه شـماره     -۲۶/۳/۱۳۸۳اصالحي   (-۱ ماده  

  :ه نوع تقسيم مي شود معامالت از نظر مبلغ در اين آئين نامه به س) ۱۳۸۳اجراء از ابتداي سال 
  .که مبلغ آن از دو ميليون ريال تجاوز نکند معامالت جزيي -نوع اول 
  . که مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر و از سي ميليون ريال تجاوز نکند معامالت متوسط-نوع دوم

  . که مبلغ آن از سي ميليون ريال بيشتر باشد معامالت عمده-نوع سوم 
امالت جزيي متصدي خريد يا کسي که وظيفه مـذکورکتباً از طـرف شـهردار بـه او                 درمورد مع  -۲ماده  

ارجاع گرديده مکلف است بهاي جنس يا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئوليت خود بـه            
  :دست آورده با جلب موافقت کتبي مقامات زير اقدام نمايد 

  . ميليون ريال است موافقت شهردار۱۰تا  در شهرداريهايي که درآمد ساالنه آنها -الف 
 ميليون ريال است موافقـت متـصدي     ۵۰ ميليون ريال تا     ۱۰ در شهرداريهايي که درآمد ساالنه آنها از       -ب

  . امور مالي 
  . ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس کارپردازي۵۰ در شهرداريهايي که درآمد ساالنه آنها از -ج

نوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس ومشخـصات کامـل      ذکر نام و نام خا     -۱تبصره  
  .فروشنده جنس يا انجام دهنده کار در ذيل سند ضروري است

شهردار مي تواند به موجب ابالغ کتبي انجام بعضي از انواع معامالت جزيي را که در اين مـاده            -۲تبصره
دازي داده شده اسـت موکـول بـه موافقـت کتبـي      اختيار تصويب آنها به متصدي امور مالي يا رئيس کارپر 

خود نمايد و يا اختيار رئيس کارپردازي را به متصدي امور مالي يـا رئـيس حـسابداري شـهرداري واگـذار       
  .کند

 در مورد معامالت متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سـه نفـر فروشـندگان کـاال يـا انجـام                     -۳ماده  
م کتبي که مـشعر بـر تعيـين و تـصريح نـوع و مشخـصات کامـل        دهندگان کار از هر يک جداگانه استعال  

جنس يا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخـذ و فروشـنده کـاال يـا                 
انجام دهنده کار بايد حداقل بهاي ممکنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ اسـتعالم بهـا    

  . نموده و متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايدذکر و با قيد تاريخ امضاء
 متـصدي امـور   -انجام معامله پس از موافقت کميسيون معامالت مرکب از شهردار يـا معـاون شـهرداري                

مالي و يک نفر از رؤساي واحدها يا اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب کار و بـه انتخـاب شـهردار مجـاز                 
ون به اتفاق آراء و يـا بـا اکثريـت دو رأي موافـق درصـورتي منـاط اعتبـار          خواهد بود و تصميمات کميسي    

  .خواهد بود که شهردار يا معاون او يکي از آن دو نفر باشد
 ميليون ريال بيشتر است در صورتي که شـهرداري    ۵۰ در شهرداريهايي که درآمد ساالنه آنها از         -تبصره

ي يـا يکـي از اعـضاء ديگـر شـهرداري را بـه عـضويت        فاقد معاون باشد شهردار مي تواند رئيس کـارپرداز     
  .کميسيون معامالت انتخاب ولي تصميمات کميسيون را موکول به تأييد خود نمايد
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 معامالت عمده بايد به طور کلي با تشريفات مناقصه يا مزايـده عمـومي و يـا مناقـصه محـدود                   -۴ماده  
  : ر انجام خواهد شد انجام شود اگر ترک مناقصه ضروري تشخيص گردد به طريق زي

هــ مـورخ    ۲۸۸۰۹ت  /۱۷۱۲۶ تصويبنامه شماره    – هيأت وزيران    ۱/۴/۱۳۸۲اصالحي جلسه مورخ     (-الف
ريـال  ) ۲۲۳۰۰۰۰۰۰(در صورتي که ميزان معامله کمتر از دويست وبيـست وسـه ميليـون               ) ۳/۴/۱۳۸۲

  .باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار وتصويب انجمن شهر 
هــ مـورخ   ۲۸۸۰۹ت /۱۷۱۲۶ تـصويبنامه شـماره   - هيأت وزيران   ۱/۴/۱۳۸۲جلسه مورخ   اصالحي   (-ب
ريال تـا يـک   ) ۲۲۳۰۰۰۰۰۰(در صورتي که ميزان معامله از دويست و بيست و سه ميليون       ) ۳/۴/۱۳۸۲

ريال  باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجـه شـهردار و            )۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰(ميليارد و پانصد و چهار ميليون       
  .ن شهر وتأييد وزارت کشورتصويب انجم

هــ مـورخ   ۲۸۸۰۹ت /۱۷۱۲۶ تـصويبنامه شـماره   – هيأت وزيران    ۱/۴/۱۳۸۲اصالحي جلسه مورخ     (-ج
ريـال  ) ۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰(درصورتي که ميزان معامله از يک ميليارد و پانـصد و چهـارميليون              ) ۳/۴/۱۳۸۲

 و تأييـد وزارت کـشور و   بيشتر باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجـه شـهرداري وتـصويب انجمـن شـهر              
  .تصويب هيئت دولت

 در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه کاران واجد شرايط منتخبـه توسـط           -۱تبصره
  .سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش شرکت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود

جمن شهر تعيين مي شود و طرز عمل بـر طبـق    موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب ان   -۲تبصره  
صالحديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود که در آئين نامه مناقصه امـور سـاختماني وزارت راه مـصوب           

  . و يا آئين نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است ۱۳۳۸اسفند ماه 
ردار و در مـواردي کـه هيئـت    در مواردي که در آئين نامه هاي فوق وزير  و مدير عامل نوشته شـده شـه       

  .عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن خواهد بود
 در مورد کاالي انحصاري دولت و کاالها يا خدمات منحصر به فرد انجام معامله بـا نماينـدگي          -۳تبصره  

هاي رسمي و انحصاري فروش کاال پس از گواهي کميسيون معامالت مبني بـر انحـصاري بـودن کـاال يـا         
با ترک مناقصه بالمانع خواهد بود و در مورد کاالهاي انحصاري غيردولتي بهـاي کـاال بـا گـواهي         خدمات  

  .اداره کل نظارت بر قيمت يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد گرديد
  

   مناقصه-قسمت دوم 
  : آگهي مناقصه-الف

 فاصله حداقل يک هفته به تـشخيص   در معامالت عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به        -۵ماده  
هاي رسمي کـشور و حـداقل يکـي از جرايـد کثيراالنتـشار تهـران ودر صـورت وجـود            شهردار در روزنامه  

  :هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي گرددروزنامه محلي در يکي از روزنامه
محـل اخـذ   ) هاداتمهلـت قبـول پيـشن   (محل تحويـل   ) مدت انجام کار    (نوع و ميزان کاال يا کار        - ۱

  .اسناد مناقصه يا مزايده و تسليم  پيشنهادها
دادن سپرده اي که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد يـا اسـناد خزانـه يـا         - ۲

 .ضمانت نامه بانکي
ذکر اينکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه يا مزايـده هرگـاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نـشوند              - ۳

 ن به ترتيب ضبط خواهد شد سپرده آنا
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 .ذکر اينکه ساير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است - ۴
 .ذکر اينکه شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است - ۵

 روز ۶۰ز  روز و در خارجـه ا ۱۰ مدت قبول پيشنهاد ها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از            – تبصره  
  .کمتر نبايد باشد

  
  : تشکيل کميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات وتشخيص برنده-ب

  مناقصه يا مزايده
 رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيأت عالي معـامالت شـهرداري        -۶ماده  

ک نفـر از افـراد بـصير و مطلـع در معاملـه      مرکب از شهردار، رئيس امورمالي يا حسابداري شـهرداري ، يـ      
  .موردنظر به پيشنهاد شهردار وتأييد انجمن شهر خواهد بود 

 تصميمات هيأت به اتفاق آراء و يا به اکثريت دو رأي مشروط بر اينکـه شـهردار يکـي از آن دو          -تبصره  
  .نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود

گهي مناقصه يا مزايده يا دعوت نامه مناقصه محـدود قيـد    کميسيون بايد در وقت مقرر که در آ-۷ماده  
مـورد   هاي رسيده را در صورتي که تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتـوح و گرديده تشکيل شود و پيشنهاد  

رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهاد هاي رسيده از سه فقره کمتر بود مناقصه يـا مزايـده را تجديـد و            
  .لس تنظيمي قيد نمايد مراتب را در صورتمج

در مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنکه تعداد پيشنهادها کمتر از سه فقره باشد کميسيون پيشنهاد ها را بـاز              
  .و مورد رسيدگي وترتيب اثر قرار خواهد داد

کميسيون مکلف است از روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف يک هفته نظر خود را اعالم کند و در مـوارد        
  .ايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود استثن
 هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خودداري کند يا پس از ابالغ قـانوني حـداکثر تـا          -۸ماده  

د هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قـرارداد بـا نفـر بعـدي منعقـ                  
خواهد گرديد و در صورتي که برندگان  دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قـانوني حاضـر           

  .به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد
  

   انعقاد پيمان-قسمت سوم 
ان را بـه   درصدکل مبلغ مورد پيم۱۰ شهرداري مکلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل           -۹ماده  

منظور تضمين حسن انجام کار از پيمانکار تضمين نامه بانکي يا اسناد خزانه بـه عنـوان سـپرده دريافـت                 
  .دارد

 حق ارجاع داوري در هيچيک از پيمانها نبايد قيد گردد مگـر ايـن کـه در مـوارد اسـتثنايي و              -۱۰ماده  
  .رسيده باشد بنابه پيشنهاد مستدل و موجه شهردار که قبالً به تصويب انجمن 

  
   ترتيب تحويل -قسمت چهارم 

 جنس يا کار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جزيي باشد تحويل آن به وسيله انبـاردار يـا            -۱۱ماده  
اداره درخواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معامالت متوسط بايد تحويـل بـا نظـارت کميـسيوني                  
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ام پذيرد و در معامالت  عمده کميـسيون تحويـل مرکـب خواهـد     مرکب از سه نفر به انتخاب شهردار انج      
  .بود از دو نفر نماينده منتخب شهردار و يک نفر نماينده ذيصالحيت به انتخاب انجمن شهر

 در معامالت متوسط و عمده براي تحويل هـر فقـره جـنس يـا کـار بايـد کميـسيون تحويـل                  -۱۲ماده  
ردد که جنس مورد معامله يا کار انجام شده طبق نمونـه     صورتمجلس تنظيم ودر آن به طور صريح قيد گ        

وبا مشخصات مندرج درپيمان با استعالم بها مـي باشـد و ذيـل آن را تمـام اعـضاء کميـسيون تحويـل و              
شود انبـاردار نيـز صـورتمجلس را    فروشنده يا پيمانکار امضاء نمايند و درمورد اجناسي که تحويل انبار مي       

  .خواهد نمودامضاء و قبض انبار صادر 
 هرگاه بين اعضاء کميسيون در نوع و مشخصات کاال با کار مورد تحويل اتفـاق آراء نباشـد نظـر            –تبصره  

  .شهردار قاطع خواهد بود
  

   مزايده -قسمت پنجم 
 فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غير منقول شـهرداري از طريـق مزايـده کتبـي        -۱۳ماده  

 در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحـد هـا و مؤسـسات           صورت خواهد گرفت لکن   
  .اقدام نمود ) حراج(تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي توان از طريق مزايده حضوري 

بايد روز و محل حراج قبالً آگهي شود و در آگهي اطالعـات        ) حراج  ( در مورد مزايده حضوري      -۱تبصره  
به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود که در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مـي گـردد و                الزم راجع   

  .پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار است 
 مقرراتي که در آئين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش بينـي شـده اسـت                -۱۴ماده  

  .در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد
  

   ساير معامالت شهرداري-قسمت ششم 
هـا بـا موافقـت انجمـن شـهر مـي تواننـد در صـورت                 شهرداري تهران رأساً و ساير شهرداري      -۱۵ماده  

ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صالح هر نوع کاري رابه طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در مـاده                  
  . کادر فني و وسائل براي انجام آن کار مجهز باشند آئين نامه انجام دهند مشروط براينکه از لحاظ۴

 هــ  ۲۸۸۰۹ت/۱۷۱۲۶  تصويبنامه شـماره  - هيأت وزيران ۱/۴/۱۳۸۲اصالحي جلسه مورخ  (-۱۶ماده  
هرگاه شهرداري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يـا وسـيله نقليـه يـا ماشـين آالت          ) ۳/۴/۱۳۸۲مورخ  

 عرفاً درمعرض اجاره و استيجاره قرار مي گيرد احتياج پيدا کند بـه      فني يا هر نوع اشياء  و اموال ديگر که         
  :شرح زير اقدام خواهد شد

 در صورتي که مورد اجاره نظاير متعدد و بي تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجـسس کـافي بـه           -الف
 و معرفـي  وسيله متصدي خريد ، حداقل سه فقره از با صرفه ترين آنهـا بـه وسـيله اسـتعالم بهـا تعيـين                  

  .خواهد گرديد
 اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملک يا زمين معيني مـورد لـزوم شـهرداري باشـد               -ب

  .مذاکره و توافق مقدماتي با مالک بعمل خواهد آمد 
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ن انجام معامله و عقد قرارداد اجاره درهر مورد در صورتي که مال االجاره ساالنه از بيـست و چهـار ميليـو              
ريال تجاوز نکند با تصويب هيئت عالي معامالت شهرداري و در صورتي کـه مـال االجـاره       ) ۲۴۰۰۰۰۰۰(

  .ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت ) ۲۰۰۰۰۰۰(ماهانه بيش از دو ميليون 
  

   مقررات عمومي-قسمت هفتم 
يرات جديدي در مشخصات و نقشه    هرگاه ضمن اجراي قرارداد هاي ساختماني يا عمراني تغي         -۱۷ماده  

و يا نوع کار پيش آيد که جداگانه انجام پذير نباشد و بهاي واحد آن کار در فهرست واحد بها پيش بينـي       
نشده باشد بهاي عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنـي شـهرداري يـا دفتـر فنـي شـهرداريهاي               

ويب هيئت عالي معـامالت شـهرداري و تأييـد شـهردار     استان يا فرمانداري کل و با موافقت پيمانکار و تص   
  .تعيين خواهد شد ولي ميزان کارهاي جديد نبايد از صدي ده کل مبلغ پيمان تجاوز کند

 در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداکثر بيست وپنج درصـد مبلـغ پيمـان از       -۱۸ماده  
فه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمـان بـه   ميزان کار يا جنس موضوع پيمان را کسر يا اضا       

  .پيمانکار ابالغ کند
 در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات وشرکتهاي دولتي يا وابسته به دولـت و شـهرداري        -۱۹ماده  

  .و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين که به تأييد انجمن شهر برسد ، کافي است
هــ  ۲۸۸۰۹ت /۱۷۱۲۶ تصويبنامه شـماره  – هيأت وزيران ۱/۴/۱۳۸۲الحي جلسه مورخ    اص (-۲۰ماده  
در موارد استثنايي که به صالح و صرفه شهرداري باشد انجمن شـهر مـي توانـد بنابـه           ) ۳/۴/۱۳۸۲مورخ  

پيشنهاد شهردار اختالفاتي را که با پيمانکاران شهرداري پيدا مي شود و مبلـغ مـورد اخـتالف از بيـست                  
ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لکن در            )۲۰۰۰۰۰۰۰(ن  ميليو

مواردي که مبلغ مورد اختالف بيش از بيست ميليون ريال باشد رفع اختالف از طريق سازش يا ارجاع بـه     
  .دداوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت کشور امکانپذير خواهد بو

  .در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترک بايد به تأييد وزارت کشور برسند
مـاده  ) ج(و )ب(، ) الـف (حدنصاب هاي تعيين شده در بنـدهاي   ) ۱۸/۱۰/۱۳۸۰الحاقي   (-مکرر۲۰ماده  

اين آيين نامه متناسب با شرايط اقتصاد کـشور و هماهنـگ بـا         ) ۲۰(و ماده   ) ۱۶(وقسمت اخير ماده    ) ۴(
صابهاي معامالت دولتي بنا بـه پيـشنهاد وزارت کـشور و بـا تـصويب هيـأت وزيـران قابـل تجديـد نظـر             ن

  .خواهدبود
در مورد شهرهاي با بيش از يک ميليـون نفـر جمعيـت ، حدنـصابهاي     ) ۱۸/۱۰/۱۳۸۰الحاقي  (-تبصره  

در هـزار بودجـه   موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسالمي شهر ذيربط تا سقف پنج            
مصوب ساالنه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هـر صـورت اختيـار شـهرداران در ايـن            

  .مصوبات ، باالتر از اختيار وزيران در معامالت مشابه نخواهد بود
 کميـسيون  ۱۳۴۴ معامالت شهرداري تهران تابع مقررات آئين نامـه مربـوط مـصوب آذر مـاه        -۲۱ماده  

لسين و مقررات فصل ششم اين آيين نامه مي باشد و اختيارات و وظايف هيئت عالي معـامالت                کشور مج 
  . آئين نامه مذکور خواهد بود۶در شهرداري تهران به عهده کميسيون مناقصه مقرر در ماده 

 در مورد معامالت جزيي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط به رئيس کـارپردازي را بـه             -تبصره  
  .ساي نواحي و يا رؤسا و مسئولين هر يک از واحدهاي تابعه  شهرداري واگذار نمايدرؤ
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ها ابالغ  دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آيين نامه از طرف وزارت کشور تهيه و به شهرداري             -۲۲ماده  
بهـام بـه   خواهد شد و درهر مورد که ابهامي در طرز اجراء هر يک از مواد اين آيين نامه حاصل شود رفع ا         

  .عهده وزارت کشور خواهد بود 
  

    امور مالي -قسمت دوم
   بودجه -فصل اول 

 بودجه ساالنه شهرداري عبارت است از يک برنامه جـامع مـالي کـه در آن کليـه خـدمات و                  -۲۳ماده  
ها و اقداماتي که بايد درطي سـال مـالي انجـام شـود همـراه بـا بـرآورد مبلـغ و ميـزان مخـارج و               فعاليت
هاي الزم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شـود و پـس از تـصويب انجمـن شـهر قابـل           درآمد

  .اجراء است 
 ارديبهشت سال بعد خواهد بود و تعهداتي که تا آخر اسفند     ۱۵ دوره عمل بودجه هر سال تا        -۲۴ماده  

  .ابل پرداخت است ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط ق
 بودجه شهرداري ها بايد براساس برنامه ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هـر يـک از      -۲۵ماده  

آنها تنظيم گردد طرز تنظيم برنامه و بودجه وتفريغ بودجه و نحوه تفکيک وظايف و فعاليت هـا و انطبـاق     
وجب دستورالعملي خواهد بود کـه بـه وسـيله    بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به م     

  . وزارت کشور تصويب و ابالغ خواهد شد 
 مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري ومراقبت در حسن اجـراي آن و همچنـين تنظـيم تفريـغ        -۲۶ماده  

مدير امور مالي يا رئـيس حـسابداري بـسته بـه وضـع          (بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است          
و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يک از مأمورين ديگـر شـهرداري رفـع            ) رداريتشکيالت شه 

  .مسئوليت نخواهد کرد
شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختيـاري کـه           

اضـاي تـشکيل جلـسه     قانون شهرداري به او تفويض شده حـداقل هفتـه اي سـه روز تق   ۳۸بر طبق ماده    
  .انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات الزم را درباره اقالم مندرج در آن بدهد

 موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابالغ آن به شهرداري طبق مـاده         -۲۷ماده  
تي که انجمن در رأس موعـد مـذکور بـه     قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد و در صور     ۶۷

وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار کـل و در             
اصالحي قانون شـهرداري اقـدامات الزم   ) ۴۱(شهرداري تهران به وزارت کشور اطالع دهد تا برطبق ماده        

  .معمول گردد 
 اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يک از مواد هزينه يا فعاليتهـاي داخـل           شهردار مي تواند   -۲۸ماده  

در يک وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي که از اعتبـار کلـي مـصوب بـراي آن وظيفـه       
  .تجاوز نشود

  
   درآمدها-فصل دوم 

  : درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم  مي شود-۲۹ماده 
  ).درآمدهاي مستمر(اي ناشي از عوارض عمومي درآمده - ۱
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 .درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي  - ۲
 .بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري  - ۳
 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري - ۴
 .هاي دولتيکمکهاي اعطايي دولت و سازمان - ۵
هايي که بـه طـور   ل و دارايياعانات و کمک هاي اهدايي اشخاص و سازمان هاي خصوصي  و اموا         -۶

 .اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد
درآمـدهاي  ( از انواع درآمدهاي مذکور در ماده فوق فقط درآمـدهاي ناشـي از عـوارض عمـومي            -تبصره
  . قانون شهرداري مي باشد۶۸مشمول پرداخت سهميه ها و حدنصاب هاي مقرر در ماده ) مستمر
رداري داراي تعرفه اي  خواهد بود که درآن کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و سـاير   هر شه  -۳۰ماده  

درآمدهايي که به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر               
گردد يا هر تغييري کـه در نـوع عـوارض يـا       نوع عوارض يا بهاي  خدمات جديدي که وضع و تصويب مي           

ي خدمات جديدي که وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري که درنـوع و ميـزان نـرخ آنهـا صـورت                 بها
  .گيرد در تعرفه مذکور منعکس مي شود مي

وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفـه و درج تغييـرات بعـدي و همچنـين چگـونگي وضـع و تـشخيص و              
  .راهنمايي به شهرداريها ابالغ خواهد کردوصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملي جامع تهيه و براي 

 تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها وتعيين و تشخيص بدهي مـؤدي               -۳۱ماده  
به عهده مأمورين تشخيص يا کساني است که از طرف شـهرداري يـا سـازمانهاي تابعـه و وابـسته اختيـار         

  .تشخيص به آنها داده شده است 
مکلفند کمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به کار برند و در صورت تخلف بـه         مأمورين مذکور   

وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي وتنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقـع اجـراء گـذارده                
  .خواهد شد

بـه  ) ت قانون تنظيم بخشي از مقـررات مـالي دولـ   ۷۳ طبق ماده    ۱۳۸۰ بهمن   ۲۷اصالحي   (-۳۲ماده  
شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سي و شش ماهـه مطـابق   شهرداريهاي کل کشور اجازه داده مي 

  .دستورالعملي که به پيشنهاد شهردار ، به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد، دريافت نمايد
  .در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأديه کليه بدهي مؤدي خواهد بود

  
   هزينه ها- سوم فصل
  : پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است-۳۳ماده 

 ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق کـه کـار و             -الف
  .شده باشدخدمتي انجام يا اموالي به تصرف شهرداري درآمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد 

  . تشخيص مستند مبلغي که بايد به هر يک از دائنين پرداخت شود -ب
  . صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته -ج

 ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صالحيت شهردار يا  کساني اسـت کـه از     -تبصره
  .شودالزم  به آنها تفويض ميطرف شهردار کتباً و به طور منجز اختيارات 
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 قانون شهرداري با اسناد مثبـت انجـام   ۷۹ کليه پرداخت هاي شهرداري بايد با توجه به ماده    -۳۴ماده  
هايي که تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممکن است بـه طـور    گردد و در مورد هزينه    

  . تکميل و به حساب قطعي منظور گرددعلي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت
هايي که به طور علي الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخـواه گـردان بـه موجـب           نوع هزينه 

  .دستورالعملي که وزارت کشور ابالغ خواهد نمود ، تعيين خواهد شد
توانـد اختيـار   مـي  قـانون شـهرداري   ۴۵ اصالحي مـاده  ۳ انجمن شهر با توجه به تبصره بند       -۳۵ماده  

تصويب و نظارت در معامالت را تا ميزان معيني به شهردار واگذار کند و در مورد تـصويب و نظـارت کلـي     
نسبت به ساير معامالت هر ترتيبي را که مقتضي بداند به نحـوي کـه موجـب کنـدي پيـشرفت کارهـاي               

  .شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد
 اسناد هزينه و مدارک ضميمه آن و طرز طبقـه بنـدي هزينـه هـاي شـهرداري و                  طرز تهيه  -۳۶ماده  

همچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه  آن با کارپردازي به موجـب دسـتور العملـي کـه بـه                
  .وسيله وزارت کشور تصويب و ابالغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد

  
  اري  صندوق و عمليات استقراضي شهرد-فصل چهارم 

 استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظورداشتن آنها به حساب قطعي درآمد بـه هـر               -۳۷ماده  
  .عنوان حتي به طور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است 

قـع  شـود مکلـف اسـت در مو    صندوقدار يا کسي که پرداخت هزينه ها به عهده او محول مي          -۳۸ماده  
پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت هاي الزم را بـه   

  .عمل آورد و اسناد و امضايي که ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت کند
جـزا  هـاي مختلـف عمـومي و اختـصاصي حـسابهاي م      در مواردي که شهرداري براي فعاليت   -۳۹ماده  

داشته باشد استقراض از يک حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت انجمن شهر اسـت و               
درموافقت نامه مذکور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حـساب بـدهکار            

يـده باشـد بايـد    به ميزاني که پرداخت مبلغ استقراضي را تکافو کند فرضاً که مدت مقرر نيز منقضي نگرد          
  .به حساب بستانکار برگشت داده شود 

 قانون شـهرداري بايـد بـا اجـازه  و تـصويب      ۴۵ ازماده ۱۹ استقراض شهرداري با توجه به بند      -۴۰ماده
انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي و کيفيت اسـترداد آن کـه از         

اهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهالک مشخص و بـر طبـق   محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خو    
  .آن عمل شود

 وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهداري درآمدها و پرداخت هزينه ها و نگاهداري حساب     -۴۱ماده  
موجودي وتنظيم گزارش هاي مستمر وضع مـالي شـهرداري و همچنـين ترتيبـات مربـوط بـه عمليـات                   

 وجب دستور العملي که به وسيله وزارت کـشور تـصويب و ابـالغ خواهـد شـد،            استقراضي شهرداريها به م   
  .تعيين خواهد گرديد
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   حسابداري–فصل پنجم 
 از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف مدت سه سال کليه شهرداريهاي کـشورمکلفند دفـاتر و              -۴۲ماده  

 نقـدي يـا تعهـدي بـودن روش     و از لحـاظ ) دوبـل (اوراق و فرمهاي حسابداري خود را به طريق دو طرفه  
حسابداري به ترتيبي که دستور العمل صـادره از طـرف وزارت کـشور مقـرر خواهـد داشـت تغييـر داده،                  

  .منطبق نمايند
 وزارت کشور مکلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالـشکل حـسابداري در کليـه               -۴۳ماده  

يجاد دوره هاي آموزشي امورمالي و حـسابداري و  شهرداريهاي کشور و تأمين وسايل اجراء آن  نسبت به ا         
تربيت تعداد کافي حسابدار از بين کارکنان شاغل شهرداري هـا يـا افـراد جديـد اقـدام و دسـتور العمـل                 
جامعي درمورد روش متحدالـشکل حـسابداري و طبقـه بنـدي حـسابها و نمونـه اوراق و دفـاتر حـساب                        

نه ها در شهرداريهاي کشور تنظيم و بـراي اجـراء ابـالغ    وگزارش هاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزي      
  .کند 

  
   مميزي و حسابرسي–فصل ششم 

  : رسيدگي و مميزي حساب شهرداريها  در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد-۴۴ماده 
حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله کارکنـان ثابـت شـهرداري کـه اطالعـات       -الف

  . در امور مالي و  حسابداري داشته باشندکافي
حسابرسي بـه وسـيله حـسابرسان       )  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران     ۱۳۵۹ تير     ۲۴اصالحي   (-ب

وزارت کشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شوراي شهر مي تواند از وجود حسابرسان قسم خـورده            
 اين صورت شوراي شهر و شهرداري مکلفند نتيجه        يا کارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايد که در       

  .گزارش حسابرسان مذکور را به وزارت کشور ارسال دارند
 رسيدگي نهايي به وسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گزارش حسابرسان مـذکور       -ج

  .ماده فوق) ب(در بند
 وزارت کـشور تنظـيم و بـه          طرز انجـام حـسابرسي شـهرداري طبـق دسـتورالعملي اسـت کـه               -تبصره

  .شهرداريها ابالغ خواهد کرد
  

   اموال –فصل هفتم 
  :  اموال شهرداريها اعم از منقول و غير منقول بر  دو نوع تقسيم مي شود -۴۵ماده 
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   :اموال اختصاصي و اموال عمومي 
رد از قبيـل  اموال اختصاصي شهرداري اموالي است که شهرداري حق تصرف مالکانه نـسبت بـه آنهـا را دا       

  .اثاثه و نظائر آن  اراضي و ابنيه و
اموال عمومي شهرداري اموالي است که متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختـصاص يافتـه اسـت         
مانند معابر عمومي ، خيابان ها ، ميادين ، پل ها، گورستان هـا، سـيل برگـردان جـاري آب و فاضـالب و                 

جار اعم از اشجاري که شهرداري يا اشخاص در معـابر و ميـادين عمـومي             متعلقات آنها، انهار عمومي ، اش     
  .کاري و امثال آنکاري، گلغرس نموده باشند، چمن

 حفاظـت از امـوال عمـومي شـهرداري و آمـاده و مهيـا سـاختن آن بـراي اسـتفاده عمـوم و            -۴۶ماده  
در صـورتي کـه بعـضي از    جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده شـهرداري اسـت و        

اموال عمومي شهر به نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد که قابليت استفاده عمومي از آن  سلب گردد بـه    
  .تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي شود 

ت  شهرداري مکلف است کليه اموال غير منقول واختـصاصي شـهرداري را طبـق مقـررات ثبـ     -۴۷ماده  
  .امالک به ثبت برساند

 طرز نگاهداري و حفظ وحراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبـت آنهـا در             -۴۸ماده  
دفاتر و کارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهالک و نگاهـداري              

رت کـشور تـصويب و ابـالغ خواهـد شـد ،      حساب موجود اموال به موجب دستور العملي که به وسيله وزا         
  .مقرر خواهد گرديد
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هاي مذكور قانون تطبيق سقف معامالت شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصاب
قانون محاسبات ) ٨٦(و ماده ) ٨٠(ماده ) ج(و) ب(، )الف(در قانون اصالح بندهاي 

   و تغييرات بعدي آن- ١٣٧٣ مصوب -عمومي كشور
  ٣/١٣٧٦ /١١مصوب 

  -آئين نامـه مـالي شـهرداريها    ) ١( سقف معامالت جزيي ، متوسط و عمده موضوع ماده         -ماده واحده   
 مطـابق  -١٣٦٢ مـصوب   –اصالحي آئـين نامـه معـامالت شـهرداري تهـران            ) ١( وماده   – ١٣٤٦مصوب  

و ) ب( ، )الـف (ماده واحده قانون اصالح بندهاي ) ١(جزء ) ج(و ) ب(، ) الف (نصابهاي مندرج در بندهاي   
 و تغييرات بعدي آن تعيـين  -١٣٧٣ مصوب –قانون محاسبات عمومي كشور ) ٨٦(و ماده ) ٨٠(ماده  ) ج(

  .شود مي
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  آئين نامه معامالت شهرداري تهران

   کميسيون کشور مجلس شوراي ملي و۲۴/۱۰/۱۳۵۴مصوب 
   کميسيون کشور مجلس سنا۲۵/۱/۱۳۵۵

  با اصالحيه هاي بعدي
  

  امالت  نصاب مع-فصل اول 
قابـل    و۱۰/۳/۱۳۸۳ هــ مـورخ   ۳۰۶۸۴ت / ۶۹۸۸ تصويبنامه شـماره  -۲۶/۳/۱۳۸۳اصالحي  (-۱ماده  

  :معامالت از نظر مبلغ در اين آئين نامه به سه نوع تقسيم مي شود) ۱۳۸۳اجراء از ابتداي سال 
  .که مبلغ آن از دو ميليون ريال تجاوز نکند معامالت جزيي  -نوع اول 
  . که مبلغ  آن از دو ميليون ريال بيشتر و از سي ميليون ريال تجاوز نکندت متوسطمعامال -نوع دوم 
  . که مبلغ آن از سي ميليون ريال بيشتر باشد معامالت عمده -نوع سوم 
 مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزيي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معامالت  عمـده  -۱تبصره  

  .مبلغ برآورد است
  . مبناي نصاب در فروش مبلغ تعيين شده از طرف کارشناس منتخب شهرداري تهران است -۲تبصره
 در مورد معامالت جزيي مأمور خريد بايد به فروشندگان کـاال يـا انجـام دهنـدگان کـار مـورد                    -۲ماده  

د احتياج مراجعه و پس از تحقيق کامل از بهاي کاال يا کار يا خدمت مورد نياز در صورتي کـه بهـاي مـور               
معامله تا ده هزار ريال باشد به مسئوليت خود و از مبلغ مزبور به باال تا يکصد هزار ريـال را بـا مـسئوليت                 

مـأمور  . خود و با جلب موافقت کتبي رئيس کارپردازي با رعايت صرفه شـهرداري معاملـه را انجـام دهـد               
و همچنـين نـشاني و مشخـصات    خريد بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام ونام خانوادگي و سمت وتـاريخ           

  .کامل طرف معامله و گواهي اينکه معامله به کمترين بهاي ممکن انجام شده است امضاء کند 
 در مناطق و سازمانهاي وابسته و تابع شهرداري معامالت زائد بر ده هـزار ريـال تـا يکـصد هـزار       -تبصره

  . شد ريال با موافقت مسئول منطقه يا سازمان حسب مورد انجام خواهد
 در مورد معامالت متوسط مأمور خريد بايـد از فروشـندگان کـاال يـا انجـام دهنـدگان کـار يـا                   -۳ماده  

مگر در مواردي که عـده فروشـندگان يـا انجـام     (خدمت مورد احتياج که عده آنها کمتر از سه نفر نباشد           
ي کتبـي بـه عمـل آورد    از هر کدام روي برگ جداگانه استعالم بها ) دهندگان کار يا خدمت کمتر باشند       

به اين ترتيب که مأمور خريد نوع کاال يـا کـار يـا خـدمت مـورد معاملـه و مقـدار و مشخـصات آن را بـه              
طورکامل در برگ استعالم بها تعيين و فروشنده کاال يا انجام دهنده کار يا خدمت و حـداقل بهـاي آن را             

. ا ذکر کامل نشاني خود و تاريخ امضاء نمايـد    با قيد مدت اعتبار بهاي اعالم شده در آن به طور صريح و ب             
مأمور خريد بايد ذيل برگهاي استعالم بها را با ذکر اينکه استعالم بها وسيله او به عمل آمده است با قيـد                

  .تاريخ و نام  و نام خانوادگي و سمت خود امضاء کند
سـه نفـر باشـد مـأمور خريـد       در مواردي که فروشنده يا انجام دهنده کار يا خـدمت کمتـر از   -۱تبصره  

  .مراتب را بايد در متن سند هزينه بنويسد و امضاء کند
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 مأمور خريد با توجه به مدتي که فروشندگان يـا انجـام دهنـدگان کـار يـا خـدمت در بـرگ                     -۲تبصره  
استعالم بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذکر کرده اند طوري بايد اقدام کندکه به علـت انقـضاء مـدت             

  .رتي متوجه شهرداري نشود خسا
 مأمور خريد در صورتي که حداقل بهاي به دست آمده در استعالم بها را عادله تـشخيص دهـد      -۴ماده  

پس از جلب موافقت کميسيون مرکب از مسئولين ادارات حسابداري ،بازرسي وتدارکات يـا معاونـان آنهـا              
. نده حداقل بها معامله را انجـام خواهـد داد       که به نام کميسيون معامالت ناميده مي شود با پيشنهاد ده          

  .کميسيون مزبور مي تواند در صورت احتياج از نظر متخصصين مطلعين شهرداري  استفاده نمايد
 در کليه منـاطق شـهرداري و سـازمانهاي وابـسته و تـابع شـهرداري تهـران اعـضاء کميـسيون                 -تبصره

  .ب شهردار تهران تعيين مي گردندمعامالت با پيشنهاد مسئول منطقه يا سازمان و تصوي
  

  مناقصه -فصل دوم 
يـا ارسـال   ) مناقـصه عمـومي  ( در مورد معامالت عمده معامله بايـد بـا انتـشار آگهـي مناقـصه               -۵ماده  

  .به تشخيص شهردار تهران انجام شود ) مناقصه محدود(دعوتنامه 
  

  )مناقصه عمومي(آگهي مناقصه 
نامه رسمي کشور واز يـک تـا سـه نوبـت بـه اقتـضاي اهميـت                 آگهي مناقصه يک نوبت در روز      -۶ماده  

  .معامله در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار تهران بايد منتشر گردد
   در مواردي که شهرداري تهران تشخيص دهدکه انتشار آگهي در خارج از تهران ضرورت دارد              -۱تبصره  

  .زم بداند به نشر آگهي اقدام کندتواند عالوه بر نشر آگهي در تهران در شهرهايي که المي
 در مواردي که شهرداري الزم تشخيص دهد مي توانـد از سـاير وسـايل و طـرق انتـشاراتي از      -۲تبصره  

قبيل پخش آگهي در راديو و يا تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص مربوط يا الصاق آگهـي در معـابر         
  .عمومي استفاده نمايد

هرداري تهران موضوع معامله ايجاب کند که عالوه بر نشر آگهي در داخـل      اگر به تشخيص ش    -۳تبصره  
کشور موضوع به اطالع فروشندگان کاال يا انجام دهندگان کار يا خدمت درخارج کـشور هـم برسـد يـک              
نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هر يک از سفارتخانه هاي ممالک مربـوط در تهـران و         

به سفارتخانه هاي کشور جمهوري اسالمي ايران در ممالک مربوط از طريق وزارت مـذکور       يک نسخه هم    
  .شود فرستاده مي

  : در آگهي مناقصه بايد نکات زير ذکر شود -۷ماده 
  .نوع و مقدار کاال و يا کار يا خدمت با ذکر مشخصات  - ۱
ن خسارت در مـواردي  مدت و محل نحوه تحويل کاال يا انجام کار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزا               - ۲

 .که طرف معامله درتحويل کاال يا انجام کار يا خدمت کالً يا بعضاً تأخير نمايد
تصريح اينکه بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بـوده و در پاکـت              - ۳

 .الک و مهر شده تسليم شود
 .هامدت قبول پيشنهاد - ۴
 .محل تسليم پيشنهادها - ۵
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شرکت در مناقصه به طـور مقطـوع کـه بايـد بـه صـورت نقـد بـه حـساب سـپرده               ميزان سپرده    -۶
 .شهرداري تهران در بانک تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود

 .ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن  - ۷
 .رنده ضرورت داردحداکثر مدتي که براي بررسي پيشنهادها وتشخيص برنده مناقصه و ابالغ به ب - ۸
روز ، ساعت و محل قرائت پيـشنهادها و همچنـين مجـاز بـودن حـضور پيـشنهاد دهنـدگان يـا                   - ۹

 .نمايندگان آنها در کميسيون مناقصه
 ميزان پيش پرداخت در صورتي که به تشخيص شهرداري تهران پرداخت آن به برنـده مناقـصه               - ۱۰

 .الزم باشد وترتيب پرداخت و واريز آن 
  . فروش نقشه ها و برگ شرايط و مشخصات درصورت لزوم محل توزيع يا- ۱۱
 محل توزيع نمونه هاي ضمانتنامه و قرارداد اگر تهيه آن الزم باشد که در اين صورت ضمانتنامه                 - ۱۲

   .عيناً
مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينکه مورد قبول است بايد امضاء و ضـميمه پيـشنهاد                

  .شود
 نکته کـه شـرکت در مناقـصه و دادن پيـشنهاد بـه منزلـه قبـول شـروط و تکـاليف            تصريح اين - ۱۳

 . اين آئين نامه مي باشد۱۰شهرداري تهران موضوع ماده 
 ذکر شـده اسـت   ۷شهرداري تهران در صورتي که ذکر شروط خاصي را عالوه بر آنچه در ماده    -۸ماده  

ئين نامه مغاير نباشد مي تواند در متن آگهي يـا  الزم تشخيص دهد مشروط براينکه با قوانين و مفاد اين آ     
ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري که داوطلبان قبل از تسليم پيـشنهاد از مفـاد               در نقشه 

آن اطالع  حاصل کنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقـصه هنگـام انعقـاد قـرارداد يـا            
  .نوع است اجراي قرارداد به هر عنوان مم

 بايد در آگهي ذکر شود مفـصل باشـد و درج   ۸و ۷ در صورتي که شروط مناقصه که طبق مواد        -۹ماده  
آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممکن است نوع کاال يا کار يـا خـدمت مـورد معاملـه و مقـدار و                   

ي درج شـود و  مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخـت و مـدت و محـل قبـول پيـشنهادها در آگهـ                 
ها و شرح شـروط و مشخـصات معاملـه در آن موجـود اسـت و ذکـر اينکـه        تصريح محل معيني که نقشه  

پيشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء کرده و به پيشنهاد خود ضـميمه      
  .و تسليم نمايند

ها و انعقـاد قراردادهـا داراي تکـاليف و      شهرداري در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيـشنهاد         -۱۰ماده  
  :اختيارات زير مي باشد 

برنده مناقصه را در صورتي که حاضـر بـه انجـام            قصة شهرداري مکلف است سپرده شرکت در منا       - ۱
 براي انجام معامله بـه  ۲۲معامله نشود و هم چنين سپرده نفر دوم را در صورتي  که براساس تبصره ماده               

 . معامله امتناع نمايد ضبط کنداو رجوع شود و از انجام
شهرداري اختيار دارد مقدار کاال يا کار مورد معامله را تا بيست و پـنج درصـد کـل مـورد معاملـه          - ۲

 .افزايش يا کاهش دهد
شهرداري مجاز نيست به پيشنهاد هاي مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايي که بعد از                - ۳

 .ثر دهدانقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب ا
 .شهرداري در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد - ۴
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 .هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهد بود - ۵
شهرداري مکلف است هر گونه ماليات يا عوارض يا وجوهي را که قانونـاً بابـت معاملـه  بـه طـرف               -۶

 .گيرد از بهاي کارکرد يا کاالي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او کسر کندتعلق ميقرارداد 
  : شهرداري مکلف به رعايت نکات زير مي باشد-۱۱ماده 
هايي که در داخل کشور منتشر مي شود از تـاريخ انتـشار در   مدت قبول پيشنهادها درمورد آگهي     - ۱

هايي که درخارج از کـشور طبـق تبـصره    و در مورد آگهيروزنامه رسمي کشور از ده روز نبايد کمتر باشد       
  .نبايد کمتر تعيين شود ) شصت روز( روز ۶۰ منتشر مي شود از ۶ ماده ۳

در صورتي که به تشخيص شهرداري نوع معامله ايجاب کند که نقشه يا برگ شروط و مشخصات                   - ۲
 .شر آگهي بايد آنها را آماده نمايدو نمونه هاي ضمانتنامه و قرارداد و مدارک ديگري تهيه شود قبل از ن

ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و پرداخـت آن در قبـال             - ۳
 .ضمانتنامه بانکي انجام خواهد شد

ميزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلـغ           - ۴
د ولي درصورتي که ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هـزار ريـال بيـشتر شـود      برآورد معامله کمتر باش   

 .شهرداري مي تواند ميزان سپرده را به مبلغ مناسب که از پانصد هزار ريال کمتر نباشد تقليل دهد
حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله کـه بايـد قبـل از انعقـاد قـرارداد اخـذ شـود در مـورد                   - ۵

ضوع آن  انجام امور ساختماني يا باربري يـا خريـد ماشـين آالت باشـد پـنج درصـد و در       معامالتي که مو 
مورد ساير معامالت ده درصد مبلغ معامله مي باشـد و بايـد بـه صـورت نقـد بـه حـساب سـپرده بـانکي                

 .شهرداري تحويل شود
 پرداخت معـادل ده  در مورد معامالت ساختماني و باربري عالوه بر پنج درصد مذکور شهرداري بايد از هر       

  .درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور کند
  

  )مناقصه محدود(دعوتنامه 
 در هر مورد که شهردار تهران از لحاظ فوريت امـر يـا نـوع و ميـزان کـار يـا خـدمت و نحـوه              -۱۲ماده  

 آئين نامـه هـاي موضـوع مـاده     تواند با رعايتتخصص انتشار آگهي مناقصه را ضروري تشخيص ندهد مي      
  . قانون برنامه و بودجه کشور ازمناقصه محدود استفاده کند۲۲

  
  کميسيون مناقصه

  : کميسيون مناقصه از پنج نفر به شرح زير تشکيل مي شود-۱۳ماده 
  .يکي از معاونان شهرداري به انتخاب شهردار تهران - ۱
 .مسئول امورمالي شهرداري تهران و در غياب ، جانشين او - ۲
 .مسئول واحد تقاضا کننده مورد معامله و در غياب ،جانشين او - ۳
 .مسئول امور حقوقي شهرداري تهران و در غياب ، جانشين او - ۴
 .يک نفر مأمور فني به انتخاب شهردار تهران - ۵
 در صورتي که در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد شهرداري مي تواند مناقصه را تجديد يـا             -۱۴ماده  

ي اتخاذ تصميم به کميسيوني مرکب از معاون مالي و اداري شهرداري و دو نفـر عـضو عـالي    موضوع را برا 
  .مقام شهرداري که به پيشنهاد شهردار تهران و تصويب انجمن شهر تعيين مي شوند احاله کند
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د هرگاه کميسيون انجام معامله را از طريق ترک مناقصه تجويز کند با توجه به مبلغ معامله با رعايـت مفـا        
  . اين آئين نامه عمل  خواهد شد۳۱ماده 

 در صورتي که در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد کميـسيون مناقـصه تـشکيل مـي شـود و              -۱۵ماده  
  .پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينکه يک يا بيشتر باشد رسيدگي و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود

بهاي پيشنهاد شده يا بهاي پيـشنهاد شـده در مـوردي     در صورتي که به نظر کميسيون مناقصه کمترين         
که فقط يک پيشنهاد رسيده باشد عادله باشد کميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعـالم        
خواهد نمود و در غير اين صورت مي تواند اظهار نظر کنـد کـه مناقـصه تجديـد يـا حـداقل از سـه نفـر                       

  . کميسيون مطرح گردداستعالم بها شود و در نتيجه در 
در صورتي که حداقل بهاي به دست آمده در استعالم بها کمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقـصه          
باشد کميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بها در استعالم را حائز حداقل مي کند مگر اينکه تفـاوت ايـن دو      

دهنده حـداقل در مناقـصه حاضـر باشـد بـه        بها کمتر از پنج درصد باشد که در اين صورت اگر پيشنهاد             
حداقل بهاي به دست آمده در استعالم معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعـالم خواهـد شـد و            
در صورتي که حداقل بهاي به دست آمده در استعالم برابر يا بيشتر از حـداقل بهـاي پيـشنهاد شـده در                     

لب معامله نباشد کميسيون مي تواند پيشنهاد دهنـده حـداقل    مناقصه باشد يا در استعالم بها کسي داوط       
  .در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعالم کند يا  رأي به تجديد مناقصه دهد

 شهرداري در مواردي که ميسر تشخيص دهد بايد قبل از قرائت پيشنهادها بهاي عادله مـورد                -۱تبصره  
ر محرمانه تهيـه نمـوده و در پاکـت الک و مهـر شـده در            مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن و به طو         

اختيار کميسيون مناقصه قرار دهد تا روزي که پيشنهادات واصل قرائت مي شود مورد اسـتفاده دراتخـاذ                   
  .تصميم مناقصه قرار گيرد

 درمواردي که کميسيون مناقصه رأي به تجديـد مناقـصه دهـد احالـه موضـوع بـراي اتخـاذ                     -۲تبصره  
  . بالمانع است۱۴ر به کميسيون مقرر در ماده تصميم ديگ

 شهرداري تهران در مورد انتخاب مهندس مشاور و پيمانکار عمليات عمراني مکلف به رعايـت          -۳تبصره  
  . قانون برنامه و بودجه کشور مي باشد۲۲نامه موضوع ماده آئين

د هرگـاه درشـرايط مناقـصه     در مواردي که موضوع مناقصه چند نوع کاال يا کار يا خدمت باش           -۱۶ماده  
اختيار تفکيک مورد معامله براي شهرداري پيش بيني نشده باشد کميسيون مناقصه مي تواند شخـصي را    

  .که بهاي پيشنهادي او در مجموع کمتر است برنده مناقصه اعالم کند
ون  تصميم کميسيون مناقصه به اکثريت آراء معتبر است و در صورتي که عـضو فنـي کميـسي          -۱۷ماده  

 احالـه خواهـد   ۱۴مناقصه در امور فني در اقليت باشد موضوع براي اظهارنظر به کميسيون مقرر در مـاده      
  .شد 

 کميسيون مناقصه مکلف است از روز قرائت پيشنهادها حداکثر ظرف هفت روز به استثناي ايـام           -تبصره
ا جلب نظر شهردار تهران تـا  تعطيل نظر خود را اعالم کند و در موارد استثنايي ممکن  است اين مهلت ب              

  .ده روز ديگر تمديد شود 
 تصميم کميسيون مناقصه پس از موافقـت شـهردار تهـران و تـصويب انجمـن شـهر بايـد بـه                   -۱۸ماده  

گزار ابالغ شود و مناقصه گزار نيز بايد حداکثر ظـرف پـنج روز بـه اسـتثناي ايـام تعطيـل نتيجـه                  مناقصه
  .ه انعقاد قرارداد و انجام معامله اقدام نمايدمناقصه را به برنده ابالغ و سپس ب
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 قانون شـهرداري  ۴۵ اصالحي ماده ۳ در مواردي که انجمن شهر مستند به تبصره الحاقي به بند     -تبصره
و ساير مقررات موضوعه به شهردار تهران تفـويض اختيـار نمـوده باشـد تحـصيل موافقـت انجمـن شـهر                  

  .ضرورت ندارد
سيون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کرده باشد سـپرده او و شخـصي کـه              در مواردي که کمي    -۱۹ماده  

) ميـسر نباشـد  ۲۰ مـاده  ۱مگر اينکه رجوع به او طبق تبصره (بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد   
  .نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد

غ نتيجه مناقصه ظرف مـدت هفـت روز بـه اسـتثناي          درصورتي که برنده مناقصه از تاريخ ابال       -۲۰ماده  
ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و يا براي انجام معامله حاضـر نـشود              
سپرده شرکت در مناقصه او ضبط مي شود و مراتب به شخصي که پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد بـا              

  .بالغ مي گرددرعايت مفاد تبصره يک اين ماده ا
اگر او هم از تاريخ ابالغ ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل  نسبت به سـپردن تـضمين حـسن             
انجام معامله اقدام نکند و يا  براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي شود و در اين صـورت   

ديگر به کميـسيون مقـرر در مـاده        به تشخيص شهرداري مناقصه تجديد و يا موضوع براي اتخاذ تصميم            
  . اين آئين نامه ارجاع خواهد شد۱۴

 رجوع به پيشنهاد دهنده که بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ميسر است         -۱تبصره  
در غير اينصورت رجـوع بـه او   . که تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد       

  .ستممنوع ا
 روز مقرر در اين ماده در مورد معامالتي که طرف معاملـه در خـارج از کـشور اقامـت            ۷ مدت   -۲تبصره  

دارد حداکثر تا يکماه تعيين مي شود مشروط بر اينکه مدت مذکور در آگهي مناقصه يا بـرگ شـرايط آن       
  .ذکر شده باشد 

 در صورتي که حائز حداقل بها بيش از يک نفر باشـد برنـده مناقـصه بـه قيـد قرعـه انتخـاب                     -۲۱ماده  
  .خواهد شد

 ميسر نباشد بايد قرارداد  ۲۰هاي مقرر در ماده      در معامالتي که تحويل مورد معامله در مهلت        -۲۲ماده  
  .منعقد شود 

  : در قرارداد نکات زير بايد قيد گردد-۲۳ماده 
  . نام متعاملين - ۱
 .ع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنهانو - ۲
 .مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله - ۳
ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي که برنده مناقصه در انجام تعهدات  جزئاً يـا کـالً تـأخير             - ۴
 .نمايد
 .الزام تحويل کاال طبق نمونه ممهور در صورتي که تهيه نمونه الزم باشد - ۵

  .ين صورت بايد نمونه کاال با مهر طرفين معامله ممهور و نزد شهرداري نگاهداري شود در ا
اقرار برنده مناقصه به اينکه از مشخصات کاال يا کار يـا خـدمت مـورد معاملـه ومقتـضيات محـل                      -۶

  .تحويل کاال يا انجام کار اطالع کامل دارد
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 مدت قرارداد تا ميزان بيـست و پـنج   اختيار شهرداري نسبت به افزايش يا کاهش مورد معامله در        - ۷
 .درصد مقدار مندرج در قرارداد

 بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن در مواردي که انجام کار براساس واحد بهـا باشـد بهـاي                   - ۸
شود ولي بهاي کارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتـساب و  مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر مي      

 . شد پرداخت خواهد
 . مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي که در شرايط مناقصه ذکر شده باشد - ۹

 ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و بـاربري و                  - ۱۰
 .ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط  مناقصه

راردادهاي مربوط بـه سـاختمان و راه        مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در ق          - ۱۱
 .سازي و نظاير آن براساس شرايط مناقصه 

 اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلـسين و         - ۱۲
 .۱۳۳۷کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مصوب ديماه 

  . ساير تعهداتي که در شرايط مناقصه ذکر شده است- ۱۳
 ساير شرايط که مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنکه متـضمن امتيـازاتي عـالوه                - ۱۴

 .بر آنچه در شرايط مناقصه ذکر شده براي طرف قرار داد نباشد
  

   ترتيب تحويل کاال يا خدمت- ١فصل چهارم
  :  تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود -۲۴ماده 

مالتي که بهاي آن تا ده هزار ريال است توسط انباردار يا تحويل گيرنده کار يـا خـدمت             در مورد معا   -الف
  .حسب مورد

 در مورد معامالتي که بهاي آن از ده هزار ريال بيشتر است و از يکصد هزار ريال تجاوز نمي کنـد بـه                 -ب
  .وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده کار و نماينده قسمت تقاضا کننده 

 در مورد معامالت متوسط و عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويـل گيرنـده کـار يـا خـدمت و              -ج
نماينده قسمت تقاضا کننده با نظارت کميسيوني که الاقـل از سـه نفـر افـراد واجـد شـرايط بـه انتخـاب             

  .شهردار تهران تشکيل خواهد شد
ايـن مـاده بايـد    » ج«مورد معاملـه موضـوع بنـد     براي تحويل هر فقره جنس يا کار يا خدمت          -۱تبصره  

کميسيون تحويل ، صورتمجلس تنظيم کند و در آن به طور صريح قيد گردد که جنس مـورد معاملـه يـا       
کار يا خدمت انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در پيمان مي باشـد و ذيـل آنـرا تمـام اعـضاي               

  .کميسيون و فروشنده يا پيمانکار امضاء نمايند
بـه عهـده انبـاردار يـا تحويـل      ) الف(گواهي تطبيق مشخصات و مقدار کاال يا  کار يا خدمت در مورد بند              

به عهده انباردار يـا تحويـل گيرنـده کـار يـا خـدمت و نماينـده        ) ب(گيرنده کار يا خدمت و در مورد بند      
  .باشدقسمت تقاضا کننده مي

                                                   
 . اين آئين نامه فصل سوم ندارد-۱
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ه محتاج به بصيرت و تخـصص باشـد نماينـده     در مواردي که تشخيص مشخصات مورد معامل       -۲تبصره  
قسمت تقاضا کننده از بين کساني بايد انتخاب شود که داراي اطالعات کافي در اين خصوص باشد و ايـن     

  .مسئوليت را عهده دار خواهد بود
 براي کاالهاي تحويل شده درتمام موارد بايد قبض انبار که داراي شماره مسلسل باشد صـادر      -۲۵ماده  

 به امضاي انباردار برسد و در واردات  دفتر انبار ثبت و شـماره ثبـت دفتـر انبـار روي قـبض ذکـر             گردد و 
  .گردد

 در مواردي که کاال درخارج از انبار تحويل مـي گـردد و بـه انبـار وارد نمـي شـود بـا در نظـر          -۱تبصره  
 بـه جـاي انبـاردار     و تبصره هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنـده کـاال      ۲۴گرفتن ماده   

تکاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس حسب مورد مبناي صدور قـبض انبـار و حوالـه         
  .انبار قرار خواهد گرفت

 کاالهاي غير مصرفي عالوه بر ثبت در دفتر انبار بايـد ثبـت و در دفتـر امـوال شـهرداري نيـز           -۲تبصره  
  .بشود 
 ۲۵ و ۲۴ معامله براي تحويل مورد معامله عـالوه بـر آنچـه درمـواد         در صورتي که در شرايط     -۲۶ماده  

  .تعيين شده تکاليف ديگري نيز پيش بيني شده باشد ، بايد اجراء شود 
 از لحـاظ  ۲۴مـاده  ) ج( در مواردي که بين مسئوالن تحويـل مـورد معاملـه مـذکور در بنـد                 -۲۷ماده  

يي که بايد تحويل گرفته شود اختالف نظر باشـد    مشخصات و ساير مسائل مربوط به کار يا خدمت يا کاال          
نحوه تحويل طبق نظر شهردار تهران يا رئيس منطقه شهرداري و رئـيس سـازمان بـه اقتـضاي مـورد بـا                  

  .کسب نظر افراد بصير تعيين خواهد شد
  

   مزايده–فصل پنجم 
جعـه و پـس از    در مورد معامالت جزيي مأمور فروش مکلف اسـت بـه داوطلبـان معاملـه مرا               -۲۸ماده  

تحقيق کامل از بها با رعايت صرفه شهرداري معامله را تا ميزان ده هـزار ريـال بـا مـسئوليت خـود انجـام          
دهد و سند مربوط را با تعهد اينکه معامله با بيشترين بهاي ممکن انجام شده است و بـا ذکـر نـام و نـام                 

ائد بر ده هزار ريال تا يکصد هـزار ريـال   خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء کند و در مورد معامالت جزيي ز         
  .مأمور فروش پس از جلب نظر ارزياب شهرداري با درنظر گرفتن مراتب فوق اقدام به فروش خواهد کرد

  :معامالت متوسط به طريق حراج و به شرح زير انجام خواهد شد  -۲۹ماده 
اعت و محل حراج و سـاير  اطالعات کلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و س             - ۱

شرايطي که الزم باشد بايد با يک نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حـداقل يـک نوبـت آگهـي در روزنامـه       
کثيراالنتشار و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديـو يـا تلويزيـون يـا الـصاق            

يد قيد گردد که در مقابـل فـروش اشـياء وجـه     آگهي در معابر عمومي به اطالع عموم برسد و در آگهي با       
  .نقد دريافت خواهد شد و پرداخت هر گونه ماليات و عوارض به عهده خريدار است 

مورد معامله بايد قبالً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاکت الک و مهر شـده          - ۲
ده تشکيل خواهد شد قرار گيـرد حـراج از    اين ما۳در اختيار کميسيون  حراج که به شرح مذکور در بند           

بهاي ارزيابي شروع و با خريداري که باالترين بها را پيشنهاد کند معامله انجام خواهد شد و اگر به قيمـت      
 .ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود بايد ارزيابي تجديد شود
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 :کميسيون حراج حداقل از پنج نفر به شرح زير تشکيل خواهد شد  - ۳
  . مالي يا نماينده او مسئول امور- ۱
 . مسئول تدارکات يا نماينده او- ۲
 . مسئول بازرسي يا نماينده او- ۳
 . مسئول امور حقوقي يا نماينده او- ۴
 . مسئول واحد تقاضا کننده يا نماينده او- ۵

  : معامالت عمده به طريق مزايده و با انتشار آگهي به شرح ذيل به عمل مي آيد-۳۰ماده 
 طبق اين آئين نامه براي آگهي مناقصه پيش بيني شـده در صـورتي   در آگهي مزايده شرايطي که   - ۱

  .که با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود
 و ۱۴مقرراتي که در اين آئين نامه در مورد ترتيـب تـشکيل کميـسيون مناقـصه مقـرر در مـاده                   - ۲

 و تحويـل مـورد   اتخاذ تصميم در کميسيون هاي مذکور و اجـراي تـصميم کميـسيونها و انعقـاد قـرارداد        
 .معامله معين شده در صورتي که با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجراء شود 

 
   ترک مناقصه يا مزايده و حراج-فصل ششم 

  :  در موارد زير معامالت بدون تشريفات مناقصه يا مزايده و حراج انجام خواهد شد-۳۱ ماده 
ـ          -۱ ا مؤسـسه يـا شـرکت دولتـي يـا شـهرداريها يـا         در موارد معامالتي که طرف معامله وزارتخانه و ي

  .مؤسسات وابسته به آنها باشند 
 . درمورد خريد اموال و خدمات و حقوق مالي که به تشخيص شهردار تهران منحصربه فرد باشد -۲
 در مورد خريد يا اجاره کردن اموال غير منقول که طبق نظر کارشناس منتخب شـهرداري تهـران                   -۳

 .انجام خواهد شد 
 . در مورد خريد خدمات هنري و صنايع  مستظرفه و کارشناسان -۴
 در مورد خريد کاالهاي انحصاري دولتي وکاالهايي که از طـرف مراجـع صـالح دولتـي بـراي آنهـا            -۵

 .تعيين نرخ شده باشد 
 در مورد خريد کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتي از طرف دولت يا شـهرداريها يـا               -۶
 .ع ذيصالح براي آنها تعيين شده باشدمراج
هزينه مـسافرت و نظـاير آن در صـورت وجـود نـرخ        – دريايي   – در مورد کرايه حمل ونقل هوايي        -۷

 .ثابت و مقطوع
 در مورد خريد قطعات يدکي براي تعويض يـا تکميـل لـوازم و تجهيـزات ماشـين آالت موجـود و                  -۸

قيق و لوازم آزمايشگاهي عملي وفني و حق اختراع و نظـائر  همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه گيري د        
 .آن به تشخيص شهردار تهران

 در مواردي که نماينده انحصاري فروش کاالهاي ساخت کارخانه هاي خارجي يا کارخانـه هـاي   -تبصره  
ران داخلي کاال را موجود نداشته باشند يا به نرخ اعالم شده از طرف مراجع رسمي نفروشند شهرداري تهـ  

تواند کاال را با رعايت مقررات اين آئين نامه خريداري کند و در صورتي که کاال بـيش از نرخـي کـه از                 مي
طرف مراجع فوق الذکر تعيين شده از نماينده انحصاري فروش يا کارخانـه داخلـي خريـداري شـود بايـد            

  .مراتب را به مراجع تعيين کننده نرخ اعالم کند
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حافي معاملـه طبـق آئـين نامـه مربـوط کـه بـراي امـور چـاپ و صـحافي            در مورد چاپ وص    -۳۲ماده  
  .دستگاههاي دولتي به تصويب هيئت وزيران رسيده است ، انجام خواهد شد

 در مواردي که انجام مناقصه يا مزايده و حراج به تشخيص و طبـق گـزارش تـوجيهي واحـد            -۳۳ماده  
صلحت نباشد در ايـن صـورت معاملـه بـا رعايـت          ميسر يا به م    ۱۴مربوط وتأييد کميسيون مقرر در ماده       

  :مراتب زير و به ترتيبي که کميسيون مذکور معين خواهد کرد انجام مي شود 
ــف  ــالحي  (-ال ــران ۲۶/۱۲/۱۳۸۳اص ــأت وزي ــماره – هي ــصويبنامه ش ــورخ ۲۸۸۰۹ت /۷۷۰۸۹ ت ـــ م ه

يال بـا تـصويب   ر) ۲۲۳۰۰۰۰۰۰(در مورد معامالت تا مبلغ دويست وبيست وسه ميليون    ) ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
 اصـالحي  ۳شهرداري تهران در حدود اختيارات تفويض شده به شهردار موضوع تبـصره الحـاقي بـه بنـد           

  . قانون شهرداري۴۵ماده 
هـــ مــورخ  ۲۸۸۰۹ت /۷۷۰۸۹ تــصويبنامه شــماره  - هيــأت وزيــران  ۲۶/۱۲/۱۳۸۳اصــالحي  (-ب

ريـال تـا دو ميليـارد    ) ۲۲۳۰۰۰۰۰۰(در مورد معامالت از دويست و بيست و سه ميليون        ) ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
  .ريال با موافقت شهرداري تهران و تأييد شوراي شهر و تصويب وزارت کشور)۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰(

هــــ مـــورخ ۲۸۸۰۹ت /۷۷۰۸۹تـــصويبنامه شـــماره – هيـــأت وزيـــران ۲۶/۱۲/۱۳۸۳اصــالحي  ( -ج
ار تهـران   ريال و بيشتر به پيشنهاد شهرد     ) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰(در مورد معامالت دو ميليارد      ) ۲۶/۱۲/۱۳۸۳

  .با تأييد شوراي شهر و وزارت کشور وتصويب هيئت وزيران
هــ مـورخ    ۲۸۸۰۹ت  /۷۷۰۸۹تـصويبنامه شـماره     – هيـأت وزيـران      ۲۶/۱۲/۱۳۸۳اصالحي   (-۱تبصره  

 اختيار خود راتا مبلغ يکـصد وپنجـاه   ۳۳شهردار تهران مي تواند در موارد مذکور در ماده    ) ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
به رؤساي مناطق شهرداري و مديران کل يا مديران عامل سازمانهاي تابعه            ريال  ) ۱۵۰۰۰۰۰۰۰(ميليون  

  .و وابسته  تفويض نمايد
حد نصاب هاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتـصاد            ) ۱۸/۱۰/۱۳۸۰الحاقي   (-۲تبصره  

 وزيـران قابـل   کشور و هماهنگ با نصابهاي معامالت دولتي بنا به پيشنهاد وزارت کشور و با تصويب هيأت  
  .تجديد نظر خواهد بود 

 درصـورتي کـه طبـق    ۳۱ مـاده  ۸ و  ۴و  ۲ بهاي اجناس و خدمات و حقوق موضوع بنـدهاي           -۳۴ماده  
هاي مبتني بر قانون يا  از طرف مراجع صالحيتدار تعيين نشده باشد قيمـت مـورد معاملـه وسـيله                   تعرفه

  .د شهرداري تهران معامله انجام خواهد شدارزياب يا کارشناس منتخب شهرداري تعيين و پس از تأيي
  

   مقررات عمومي -فصل هفتم 
 دريافت ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي بـه عنـوان سـپرده شـرکت در             -۳۵ماده  

مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله بالمانع مي باشد و در هـر صـورت بـا موافقـت شـهردار               
  .هر موقع قابل تبديل به يکديگر مي باشندتهران در 

 هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني و عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقـشه      -۳۶ماده  
و يا نوع کار يا خدمت پيش آيد که جداگانـه انجـام پـذير نباشـد و ميـزان بهـاي آن کـار يـا خـدمت در             

اي عادلـه واحـدکار يـا خـدمت مـورد نظـر از طـرف        فهرست واحد بها پيش بيني و تعيين نشده باشد به         
قسمت فني با موافقت پيمانکار و تصويب شهردار تهران تعيين خواهد شد ولي ميـزان کارهـا يـا خـدمات        

  .جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز نمايد
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ا خدمت يـا   اين آئين نامه ميزان کار ي۱۰ ماده ۲ در صورتي که شهرداري بخواهد موافق بند       -۳۷ماده  
  .جنس موضوع پيمان را کسر يا اضافه نمايد بايد قبل از انقضاء مدت به پيمانکار ابالغ نمايد

شـود در هيئتـي    اختالفات ناشي از معامالت موضوع اين آئين نامه که بين طرفين ايجاد مـي -۳۸ماده  
شـود و هيئـت    مـي  مرکب از نماينده شهرداري به انتخاب شهردار تهران و نماينده انجمـن شـهر مطـرح               

مذکور مي تواند با طرف قرارداد توافق کند اين توافق براي طرفين قابل اجراء و غير قابل اعتـراض خواهـد         
تواند به دادگـاه صـالحيتدار مراجعـه    بود و در صورتي که اختالف رفع نشود هر يک از طرفين قرارداد مي         

  .نمايد 
کـه داراي شخـصيت حقـوقي بـوده و بـه طريـق          مؤسسات تابعه و وابسته شـهرداري تهـران          -۳۹ماده

بازرگاني اداره مي شوند در صورتي که داراي آئين نامه معامالت مخصوص خود نباشند معـامالت خـود را          
  .طبق مقررات اين آئين نامه انجام خواهند داد 

-غو مينامه ل  از تاريخ اجراي اين آئين     ۱۳۴۴آئين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب سال         -۴۰ماده  
  .شود
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  از قانون محاسبات عمومي کشور
   با اصالحيه هاي بعدي۱۳۶۶/ ۱/۶مصوب 

  
   تعاريف -فصل اول 

 بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که بـراي يکـسال مـالي تهيـه و حـاوي پـيش بينـي                     -۱ماده  
به نيل سياسـتها و بـه   ها براي انجام عملياتي که منجر      درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه        

  :شود ، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشکيل مي شود هدفهاي قانوني مي
  : بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است -1

 پيش بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار که به طور مستقيم و يا غيـر مـستقيم در سـال مـالي      -الف
  .گردد حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميقانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق 

 پيش بيني پرداختهايي که از محـل درآمـد عمـومي و يـا اختـصاصي بـراي اعتبـارات جـاري و               -ب
  .تواند در سال مالي مربوط انجام دهد عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي

 .ين اعتبار بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأم-2
 . بودجه مؤسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور مي شود-3

 وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون به اين عنـوان شـناخته شـده و يـا       -۲ماده  
  .بشود 
ظر يکي از قواي  مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد و زير ن           -۳ماده  

  .شود و عنوان وزارتخانه ندارد سه گانه اداره مي
گردد ، از نظر ايـن قـانون مؤسـسه     نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره مي      -تبصره

  .شود دولتي شناخته مي
  شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون به صورت شرکت ايجـاد شـود و         -۴ ماده

يا به حکم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتي شناخته شده باشـد         
هر شرکت تجاري کـه از طريـق سـرمايه گـذاري         .  درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد         ۵۰و بيش از    

ي دولتي اسـت ،  شرکتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتها              
  .شود شرکت دولتي تلقي مي

 شرکتهايي که از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بـه منظـور بکـار انـداختن سـپرده هـاي               -تبصره  
شوند از نظر اين قانون شـرکت  اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه ايجاد شده يا مي         

  .شوند دولتي شناخته نمي
سات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هـستند        مؤس -۵ماده  

  . شود که با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد ، تشکيل شده و يا مي
 فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها بـا توجـه بـه قـوانين و مقـررات مربـوط از طـرف دولـت                   -تبصره  

  .نهاد و به تصويب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسيد پيش
 سال مالي يکسال هجري شمسي است که از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند مـاه خـتم       -۶ماده  

  .شود مي
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 اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجـراي     -۷ماده  
  .رسد صويب مجلس شوراي اسالمي ميبرنامه هاي دولت به ت

.  .  .  .  .  .  
 وجوه عمومي عبارت اسـت از نقدينـه هـاي مربـوط بـه وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي و            -۱۳ماده  

شرکتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات وابـسته بـه سـازمانهاي مـذکور کـه         
و صرفنظر از نحوه و منـشاء تحـصيل آن منحـصراً بـراي        متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست         

  .باشد مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي
 وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها کـه بـه طـور موقـت در اختيـار دسـتگاههاي        -۱تبصره  

 خـاص قابـل اسـترداد    گيرد و پس از انقضاء مدت معين و يـا حـصول شـرايط    مذکور در اين ماده قرار مي     
باشد تصرف در آنها بدون رضايت صـاحب وجـه يـا احـراز     است مادام که در اختيار دستگاههاي مزبور مي  

  . گردد اعراض صاحب آن در حکم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي
  .عمومي است اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذکور دراين ماده نيز در حکم وجوه -۲تبصره 

.  .  .  .  .  .  
 تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب کاال و خدمات و ساير پرداختهايي که تحـصيل يـا             -۱۷ماده  

  .انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است 
مـصوب بـراي هزينـه     تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يـا قـسمتي از اعتبـار        -۱۸ماده  
  .معين 
  : تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از -۱۹ماده 

  . تحويل کاال يا انجام دادن خدمت -الف
  . اجراي قراردادهايي که با رعايت مقررات منعقد شده باشد -ب
  . احکام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصالح -ج
  .دهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون  پيوستن به قراردا-د

 تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجـب اسـناد و مـدارک اثبـات                -۲۰ماده  
  .کننده بدهي 

شـرکت  اي است که کتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يـا مؤسـسه دولتـي و يـا                  حواله اجازه  -۲۱ماده  
دولتي و يا دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخـت از محـل اعتبـارات مربـوط               

  .شود عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي
 درخواست وجه سندي است که ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حوالـه هـاي          -۲۲ماده  

رداختهايي که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شـده      اين قانون وساير پ    ۲۱صادر شده موضوع ماده     
باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکـز و يـا عهـده              در خزانه مجاز مي   

  .نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانکي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي کند 
ايي است که به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يـا تحـت عنـوان     هزينه عبارت از پرداخته-۲۳ماده  

  .کمک يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد 
.  .  .  .  .  .  
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 پيش پرداخت عبارت است از پرداختـي کـه از محـل اعتبـارات مربـوط بـر اسـاس احکـام و            -۲۸ماده  
  .گيرد  تعهد صورت ميقراردادها طبق مقررات پيش از انجام

 علي الحساب عبارت است از پرداختي که به منظور اداي قسمتي از تعهد بـا رعايـت مقـررات         -۲۹ماده  
  .گيرد صورت مي

.  .  .  .  .  .  
ذيحساب مأموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مـستخدمين       -۳۱ماده  

ال نظـارت و تـأمين همـاهنگي الزم در اجـراي مقـررات مـالي و              رسمي واجد صالحيت بـه منظـور اعمـ        
محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتـي و دسـتگاههاي اجرايـي محلـي و مؤسـسات و         

شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بـه عهـده   نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي    
  :خواهد داشت 
الي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قـانون و ضـوابط و    نظارت بر امور م    - ۱

  .مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها 
 .نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي  - ۲
 .نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار - ۳
 .نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور - ۴

  .دهد  ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي– ۱ره تبص
 اين قانون در مورد وجـوهي  ۵ ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده     -۲تبصره  

دارند ، بـا حکـم وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و بـا موافقـت آن            که از محل درآمد عمومي دريافت مي      
  .ب خواهند شد دستگاه منصو

.  .  .  .  .  .  
 مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات اين قـانون و سـاير             -۷۲ماده  

  .قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد 
 مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي که            -۱تبصره  

راي آنها تعيين تکليف شده است تابع مقررات قانوني مربـوط مـي باشـد و در صـورتي کـه             در اين قانون ب   
دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات مذکور براسـاس       

  .قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود 
ن اعتبار شرکتهاي دولتي براساس بودجه هاي مـصوب جـز    مصرف درآمدها و ساير منابع تأمي-۲تبصره  

باشـد لکـن   در مواردي که در اين قانون براي آنها تعيين تکليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي                
اجراي طرحهاي عمراني شرکتهاي مذکور از نظر مقررات مالي و معامالتي تابع مفـاد ايـن قـانون و سـاير                     

شرکتها و سازمانهاي دولتي که شـمول مقـررات عمـومي بـه      . لت خواهد بود    قوانين و مقررات عمومي دو    
  .آنها مستلزم ذکر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود 

 در صورتي که مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتـي داراي مقـررات قـانوني خاصـي بـراي        -۳تبصره  
 را که از محـل اعتبـارات منظـور در قـانون بودجـه      مصرف اعتبارات خود باشند مي توانند اعتبارات جاري   

شود جز در مواردي که در اين قانون صراحتاً براي آن تعيـين تکليـف   کل کشور در اختيار آنها گذارده مي      
در مواردي که اعتبارات موضوع اين تبـصره از  . شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند       
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 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به عنـوان کمـک در اختيـار مؤسـسات و        محل اعتبارات منظور در بودجه    
نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي شود ذيحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجـوه پرداختـي از                 

  .اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت کننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود 
سسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تـابع ايـن قـانون و سـاير              اعتبارات طرحهاي عمراني مؤ    -۴تبصره  

  .قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد 
) سـرمايه گـذاري ثابـت   ( حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني           -۵تبصره  

برسان مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تـصويب مراجـع قـانوني ذيـربط وسـيله حـسا                   
منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سـاالنه آنهـا بـراي حـسابرسي بـه ديـوان                

  .محاسبات کشور تحويل گردد 
هاي مالي و معامالتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسـته از مؤسـسات و نهادهـاي               آئين نامه  -۶تبصره  

عمـومي مـستثني شـده و يـا بـشوند بـا رعايـت        عمومي غير دولتي که به موجب قانون از شمول مقررات   
قانون ديوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايـي تنظـيم و بـه تـصويب هيـأت وزيـران               

  .خواهد رسيد
.  .  .  .  .  .  

باستثناء بانکها و شرکتهاي بيمـه و     ( براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي           -۷۶ماده  
و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي               ) اريمؤسسات اعتب 

هاي دولتـي کـه از طـرف بانـک      خزانه در استانها در بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و يا ساير بانک            
ـ                راي مرکزي جمهوري اسالمي ايران نمايندگي داشته باشـند ، بـه تعـداد مـورد نيـاز حـسابهاي بـانکي ب

ها و مؤسسات دولتـي  استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه  . پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد      
با امضاء مشترک ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و الاقل يـک نفـر ديگـر از مقامـات مـسئول و مجـاز          

د آمـد و کليـه پرداختهـاي    دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه دراستان به عمـل خواهـ       
اسـتفاده از حـسابهاي   . دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي بانکي مذکور مجـاز خواهـد بـود       

بانکي شرکتهاي دولتي با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسـنامه آنهـا و ذيحـساب شـرکت يـا مقـام          
  .مجاز از طرف او ممکن خواهد بود 

 اين قانون مـادامي کـه از محـل درآمـد      ۵ عمومي غيردولتي موضوع ماده       مؤسسات و نهادهاي   –تبصره  
دارند درمورد وجوه مذکور مـشمول مقـررات ايـن مـاده خواهنـد بـود و وجـوه        عمومي وجهي دريافت مي 

رسد ، توسط خزانـه و يـا   اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي     
  .باشدر استان منحصراً از طريق حسابهاي بانکي مذکور قابل پرداخت مينمايندگي خزانه د

.  .  .  .  .  .  
  

   معامالت دولتي–بخش سوم 
 معـامالت وزارتخانـه هـا و مؤسـسات دولتـي اعـم از خريـد و فـروش و اجـاره و اسـتجاره و                      -۷۹ماده  

بايـد حـسب   ) شـود دامي مـي باستثناء مواردي که مشمول مقررات اسـتخ  (پيمانکاري و اجرت کار و غيره       
  :مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير 

  . در مورد معامالتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد - ۱
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 در مورد معامالتي که انجام آنها به تشخيص و مسئوليت باالترين مقـام دسـتگاه اجرايـي          - ۲
ان و يـا مقامـات مجـاز از طـرف آنهـا بـا نهادهـا و مؤسـسات و شـرکتهاي                در مرکز و يا است    

 :مشروحه زير 
 مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعـه کـه بـيش از پنجـاه درصـد              -الف

  .سهام و يا سرمايه و يا مالکيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد 
نان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـي و شـرکتهاي          شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارک      -ب

  .دولتي که براساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشکيل و اداره مي شوند 
 شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع کـه تحـت نظـارت مـستقيم دولـت تـشکيل و        -ج

  .گردند که مقرون به صرفه و صالح دولت باشد اداره مي
يد اموال و خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسئوليت وزير و يـا بـاالترين    در مورد خر  - ۳

مقام دستگاه اجرايي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بـوده و      
  .داراي انواع مشابه نباشد 

 در مورد خريد يا استجاره اموال غيـر منقـول کـه بـه تـشخيص و مـسئوليت وزيـر و يـا           - ۴
ين مقام دستگاه اجرايي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طـرف آنهـا بـا کـسب      باالتر

نظر کارشناس رسمي دادگستري و يا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجـام خواهـد    
 .شد 

 در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسـالمي و صـنايع مـستظرفه و خـدمات           - ۵
 .کارشناسي 

االهـاي انحـصاري دولتـي و يـا سـاير کاالهـايي کـه داراي فروشـنده          در مـورد خريـد ک  -۶
انحصاري بوده و براي آنها از طرف دسـتگاههاي ذيـربط دولتـي نرخهـاي معينـي تعيـين و        

 .اعالم شده باشد 
 در مورد خريد کاالهاي مورد مصرف روزانه که در محـل از طـرف دسـتگاههاي ذيـربط               - ۷

 .ثابتي تعيين شده باشد دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ 
هاي داخلي و کرايه حمل ونقل بار از طريق زميني کـه     در مورد کاالهاي ساخت کارخانه    - ۸

 .از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد 
 هزينـه مـسافرت و نظـاير آن در صـورت      - دريايي   - در مورد کرايه  حمل و نقل هوايي         - ۹

 .ع وجود نرخ ثابت و مقطو
 در مورد تعمير ماشين آالت ثابت و متحرک به تشخيص و مسئوليت وزير يـا بـاالترين         - ۱۰

 .مقام دستگاه اجرايي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها
 در مورد خريد قطعات يدکي براي تعويض يا تکميـل لـوازم و تجهيـزات ماشـين آالت           - ۱۱

بـزار و وسـايل انـدازه گيـري دقيـق و لـوازم            ثابت و متحرک موجـود و همچنـين ادوات و ا          
آزمايشگاههاي علمي و فني و نظاير آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يـک نفـر                 
کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزير يا باالترين مقـام دسـتگاه    

ب خواهـد شـد ، پـس از    اجرايي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طـرف آنهـا انتخـا            
 .تأييد مقامات مذکور در اين رديف
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 در مورد معامالتي که به تشخيص هيأت وزيران به مالحظه صرفه و صالح دولت بايـد                - ۱۲
 .مستور بماند 

نامـه خاصـي کـه بنـا بـه پيـشنهاد وزارت        در مورد  چاپ و صحافي که به موجب آئين   - ۱۳
، ايي به تـصويب هيـأت وزيـران مـي رسـد          ارشاد اسالمي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دار        

 .انجام خواهد شد 
 در مورد فروش کاالها و خدماتي که مستقيماً توسط وزارتخانه هـا و مؤسـسات دولتـي     - ۱۴

 .شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد توليد و ارائه مي
ن رعايـت تـشريفات مناقـصه و يـا مزايـده       اين ماده بـدو ۲و ۱ انجام معامالت موضوع رديفهاي     -تبصره  

مشروط بر آن است که فروشنده ، دستگاه مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد کننده يا انجام دهنـده   
  .آن باشد يا اينکه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد 

 و قابل اجراء از   ۲۸/۲/۸۲هـ مورخ   ۶۵۶۷/۲۸۶۱۹ تصويبنامه شماره    – ۲۴/۲/۱۳۸۲اصالحي   (-۸۰ماده  
  :شودجزيي ، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي: معامالت دولتي به سه دسته ) ۱۳۸۲ابتداي سال 

  .  ريال تجاوز نکند۱۸۰۰۰۰۰معامالتي که مبلغ آن از  :  نصاب معامالت جزيي-الف 
 ۲۶۰۰۰۰۰۰ ريال بيـشتر باشـد و از  ۱۸۰۰۰۰۰ معامالتي که مبلغ آن از   : نصاب معامالت متوسط     -ب

  .ريال تجاوز نکند 
  . ريال بيشتر باشد ۲۶۰۰۰۰۰۰ معامالتي که مبلغ آن از : نصاب معامالت عمده -ج

 مبناي نصاب در خريد براي معامالت جزيي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مـورد معـامالت          -۱تبصره  
  .عمده مبلغ برآورد است 

 در فروش مبلغ ارزيابي کاردان خبره و متعهد رشته مربوط کـه توسـط دسـتگاه        مبناي نصاب  -۲تبصره  
  .اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود 

  : مناقصه در معامالت به طرق زير انجام مي پذيرد -۸۱ماده 
  .در مورد معامالت  جزيي به کمترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت کارپرداز -الف 

ت متوسط به کمترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت کارپرداز و مـسئول واحـد      در مورد معامال   -ب
تدارکاتي مربوط و تأييد وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي در مرکز و يـا اسـتان و يـا مقامـات مجـاز از          

  .طرف آنها 
بـه  ) صه محـدود مناقـ ( در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسـال دعوتنامـه      -ج  

  .تشخيص وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها 
  :  مزايده در معامالت به طرق زير انجام مي پذيرد -۸۲ماده 

  . در مورد معامالت جزيي به بيشترين بهاي ممکن به تشخيص و مسئوليت مأمور فروش -الف 
  . در مورد معامالت متوسط با حراج -ب
  . در مورد معامالت عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي -ج

 در مواردي که انجام مناقصه يا مزايده براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايـي مربـوط بـه                  -۸۳ماده  
 اين قانون ميسر يا به مـصلحت نباشـد،   ۸۴تشخيص يک هيأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده          

 ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صـالح دولـت   توان معامله را به طريق    مي
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ترتيب انجام اينگونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور کلي بـراي يـک نـوع            
  .کاال يا خدمت تعيين و اعالم خواهد نمود 

 ايـن قـانون در مـورد دسـتگاههاي     ۸۳ ترکيب هيأت ترک مناقـصه و مزايـده موضـوع مـاده      -۸۴ماده  
  :اجرايي در مرکز و استانها به شرح زير خواهد بود 

.  .  .  .  .  .  
- در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام که از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي            -و

مي شوند ، ذيحـساب و  دارند در صورتي که به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارکان مشابه اداره      
دو نفر به انتخاب شورا يا  ارکان مربوط و در صورتي که فاقد شورا يا ارکان مشابه مـي باشـند ، ذيحـساب      

  .و دو نفر به انتخاب باالترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه
.  .  .  .  .  .  

 دعوت وزيـر يـا بـاالترين مقـام      اين قانون که در هر مورد بنا به۸۴ و   ۸۳ هيأت موضوع مواد     -۸۵ماده  
شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسـميت  دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشکيل مي    

دارد و کليه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش تـوجيهي دسـتگاه              
ه و همچنين نحوه انجام معامله مـورد نظـر هـستند     اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترک مناقصه يا مزايد        

  .لکن تصميمات هيأت با رأي اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود 
) ۱۳۸۲ قابل اجراء از ابتداي سال ۲۸/۲/۱۳۸۲ هـ مورخ   ۲۸۶۱۹ت/۶۵۶۷اصالحي شماره    ( - ۸۶ماده  

 ريـال باشـد انجـام      ۲۶۰۰۰۰۰۰۰ اين قانون درصورتي که معامله مبلغ بيش از مبلـغ            ۸۳در اجراي ماده    
 اين قانون حسب مورد باتأييد مقامـات زيـر مجـاز    ۸۴معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده      

  :خواهد بود 
.  .  .  .  .  .  

 درمورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيکه به موجب مقـررات         -هـ  
شوند ، شورا و يا رکن مربوط و در صورتي که فاقـد شـورا و   به اداره ميمربوط زير نظر شورا و يا ارکان مشا   

  .يا ارکان مشابه مي باشند ، باالترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط
 درصورتي که ذيحساب انجام خرجي را برخالف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتـب را بـا            -۹۱ماده  

مقام صادرکننده دسـتور  .  صادر کننده دستور خرج اعالم مي کند       ذکر مستند قانوني مربوط کتباً به مقام      
پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دسـتور خـود را منطبـق بـا قـوانين و مقـررات تـشخيص داده و                     
مسئوليت قانوني بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتـب را بـه ذيحـساب            

کلف است وجه سند هزينـه مربـوط را پـس از ضـميمه نمـودن دسـتور کتبـي                    ذيحساب م . اعالم نمايد   
متضمن قبول مسئوليت مذکور پرداخـت و مراتـب را بـا ذکـر مـستندات قـانوني مربـوط بـه وزارت امـور            

وزارت امـور  . اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطالع به ديوان محاسـبات کـشور گـزارش نمايـد         
رتي که مورد را خالف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني الزم به ديوان            اقتصادي و دارايي در صو    

  .محاسبات کشور اعالم خواهد داشت 
.  .  .  .  .  .  

 اين قانون مکلفند صورتحـساب     ۵ کليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده           -۱۰۰ماده  
اعتبـارات سـرمايه گـذاري    ( و يا طرحهـاي عمرانـي    دريافت و پرداخت ساالنه خود اعم از اعتبارات جاري        
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را مطابق دستورالعملي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابالغ خواهد شد تنظـيم و             ) ثابت
مـاه سـال بعـد جهـت درج در صورتحـساب      پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداکثر تا پايان شـهريور   

  .زارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند عملکرد ساالنه بودجه کل کشور به و
 نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از بـه تـصويب رسـيدن آئـين نامـه مـالي مربـوط در             –تبصره  

 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورتحـسابهاي فـوق در موعـد و بـه ترتيـب        ۷۲ ماده   ۶اجراي تبصره   
  .نامه مذکور عمل خواهند کرد مقرر در آئين

..  .  .  .  .    
توانند امـوال منقـول خـود را بـه طـور       وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي مي-۱۱۰ماده  

اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي       
ي و شـرکتهاي دولتـي و مؤسـسات    در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسـسات دولتـ        . غير دولتي قرار دهند     

ونهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينکه حـق تـصرفات مالکانـه نـسبت بـه امـوال امـاني               
مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهنـد بـود و بايـد فهرسـت                

 اموال را پـس از رفـع نيـاز بـه وزارتخانـه يـا       اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين           
  .مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطالع دهند 

.  .  .  .  .  .  
 کليه اموال و داراييهـاي منقـول  و غيـر منقـول کـه از محـل اعتبـارات طرحهـاي عمرانـي                   -۱۱۳ماده  

براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثـر اجـراي ايـن طرحهـا ايجـاد و يـا          ) سرمايه گذاري ثابت  (
شود اعم از اينکه دستگاه اجرايي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي يا مؤسسه              تملک مي 

و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني که اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلـق بـه دولـت           
باشد و در صـورتيکه از امـوال مـذکور بـراي     است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط مي 

ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها بـه سـاير دسـتگاههاي دولتـي و                  
روش بايـد بـه   همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهـد بـود و وجـوه حاصـل از فـ           

  .حساب درآمد عمومي کشور واريز گردد 
 اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجـراي طرحهـاي مربـوط در مـورد          -۱تبصره  

شود کماکان متعلق بـه دولـت خواهـد بـود     طرحهايي که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء مي  
هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هـستند بـه    ودر مورد طرحهايي که مجري آنها شرکت      

  .هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد حساب اموال و دارايي
 درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و داراييهـا در مـورد طرحهـاي عمرانـي کـه           -۲تبصره  

شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح بـه حـساب درآمـد          توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء مي       
عمومي کـشور و در مـورد طرحهـاي مـورد اجـراي شـرکتهاي دولتـي و مؤسـسات و نهادهـاي عمـومي                
غيردولتي در صورتي که هزينه بهره برداري از محل منـابع شـرکت و يـا منـابع داخلـي مؤسـسه و نهـاد                 

مد دسـتگاه مـسئول بهـره بـرداري طـرح و در غيـر              عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآ        
  . اينصورت به حساب درآمد عمومي کشور منظور خواهد گرديد 
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   قانون محاسبات عمومي کشور۶۴ و۶۳قانون اصالح مواد 
  ۱۳۷۹ اسفند ۱۵مصوب 

قـانون محاسـبات عمـومي کـشور مـصوب          ) ۶۴(و  ) ۶۳( مهلـت هـاي مـذکور در مـواد           -ماده واحده   
اعم از اينکـه از محـل   ) سرمايه گذاري ثابت(اي تعهد و پرداخت هزينه هاي جاري وعمراني    بر ۱/۶/۱۳۶۶

اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تـا پايـان سـال مـالي توسـط خزانـه داري کـل در اختيـار               
 هـاي جـاري پايـان فـروردين مـاه و     ذيحسابي دستگاههاي ذيربط قرار گرفته باشند به ترتيب براي هزينه    

مانـده وجـوه مـصرف نـشده تـا تـاريخ هـاي        . هزينه هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصالح مي گردد           
کليه قـوانين و مقـررات عـام و خـاص     . گردندمذکور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي        

  .مغاير از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون لغو مي گردند 
قـانون  ) ۹۵( تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخـت نهـايي موضـوع مـاده              آخرين مهلت  -۱تبصره  

  .محاسبات عمومي کشور پايان مردادماه سال بعد خواهد بود 
 تخلف از اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در وجوه و امـوال دولتـي محـسوب و متخلـف            -۲تبصره  

  .برابر مقررات قانوني تعقيب خواهد شد 
شگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي کماکان تابع قانون نحـوه انجـام امـور مـالي و          دان -۳تبصره  

 و قـانون تـشکيل هيـات    ۱۸/۱۰/۱۳۶۹معامالتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب       
 شـوراي عـالي انقـالب    ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ و ۹امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي و پژوهـشي مـصوب           

  .ين نامه هاي مربوط خواهند بود فرهنگي و آئ
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  از قانون برگزاري مناقصات
   مجلس شوراي اسالمي و١٣٨٣/ ٢٥/١مصوب 

   مجمع تشخيص مصلحت نظام١٣٨٣/ ٣/١١
  

   كليات-فصل اول 
   کاربرد-١ماده 

رسد و تنها در معـامالتي   اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي       -الف
  .شود ، كاربرد داردا رعايت اين قانون انجام ميكه ب

 قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتـي ،       -ب
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها ومؤسسات اعتباري دولتي ، شركتهاي بيمه دولتي ، مؤسـسات             

، )نمايـد در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي       (و نهادهاي عمومي غيردولتي     
مؤسسات عمومي ، بنيادهـا و نهادهـاي انقـالب اسـالمي ، شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي و همچنـين                       
دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يـا تـصريح نـام اسـت ، اعـم از اينكـه قـانون            

اشته و يا از قوانين و  مقررات عام تبعيت نمايند نظيـر وزارت جهـاد كـشاورزي ، شـركت                 خاص خود را د   
ملي نفت ايران ، شركت ملي گـاز ايـران، شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي ايـران ، سـازمان گـسترش و                 
نوسازي صنايع ايران ، سازمان بنادر و كشتيراني جمهـوري اسـالمي ايـران ، سـازمان توسـعه و نوسـازي                

و صنايع معدني ايران ، سازمان صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و شـركتهاي تابعـه آنهـا              معادن  
  .موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند 

  . نيروهاي مسلح ، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند–تبصره 
.  .  .  .  .  .  .  

   طبقه بندي معامالت -٣ماده 
  : به سه دسته تقسيم مي شوند) قيمت معامله(معامالت از نظر نصاب 

 كمتـر از بيـست ميليـون    ١٣٨٢ معـامالتي كـه بـه قيمـت ثابـت سـال          :معامالت كوچك   - ١
  .ريال باشد) ٢٠٠٠٠٠٠٠(
 معامالتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سـقف مبلـغ معـامالت كوچـك              : معامالت متوسط - ٢

 . ده برابر سقف ارزش معامالت كوچك تجاوز نكندبوده و از
 معامالتي كه مبلغ برآورد اوليه آنهـا بـيش از ده برابـر سـقف ارزش مبلـغ              :معامالت بزرگ   - ٣

 .معامالت كوچك باشد
 وزارت امور اقتصادي ودارايي مكلف اسـت در ابتـداي هـر سـال نـصاب معـامالت را براسـاس                  -١تبصره  

م شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، جهت تـصويب بـه   شاخص بهاي كاالها و خدمات اعال 
  .هيأت وزيران پيشنهاد نمايد

 مبلغ نصاب براي معامالت كوچك و متوسط مبلغ مـورد معاملـه و در معـامالت عمـده مبلـغ            -٢تبصره  
  .برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد 

ب هاي فوق نبايد بـا تفكيـك اقالمـي كـه بـه       مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصا         -٣تبصره  
  .شوند، به نصاب پايين تر برده شودطور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي



١٠٥ 
 

  های مالی و معامالتیقوانين و آئين نامه

.  .  .  .  .  .  .  
   كميسيون مناقصه -٥ماده 

  : كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود -الف
  . رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي - ١
 .ن مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد  ذيحساب يا باالتري- ٢
 .شود  مسئول فني دستگاه مناقصه گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي- ٣

 در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر درجلسات كميـسيون        -ب
  .مناقصه شركت خواهد كرد 

سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضا ، مكلف به حـضور در جلـسه و    كميسيون با حضور هر     -ج
  .تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضا، معتبر خواهد بود . ابراز نظر هستند 

  .شود  درمناقصات دو مرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي-د
  .شركتهاي دولتي با انتخاب هيئت مديره مي باشد اعضاء كميسيون مناقصات در-هـ

.  .  .  .  .  .  .  
   ترک تشريفات مناقصه-٢٧ماده 

گزار به تـشخيص يـک هيئـت سـه     در مواردي که انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه    
ـ   اين قانون ميسر نباشد، مي) ٢٨(نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده    ه طريـق ديگـري   تـوان معاملـه را ب

انجام داد و در اين صورت هيئت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صـرفه و صـالح دسـتگاه ترتيـب انجـام       
اين گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر دو مورد براي يک نوع کاال يا خـدمت تعيـين و                 

   .اعالم خواهد نمود
   ترکيب هيئت ترک تشريفات مناقصه -٢٨ماده 

) ب(هاي موضـوع بنـد  اين قانون در مورد دستگاه) ٢٧(کيب هيئت ترک تشريفات مناقصه موضوع ماده      تر
  :اين قانون به شرح زير خواهد بود ) ١(ماده 

.  .  .  .  .  .  .  
اين قانون در صورتي که مبلـغ معاملـه بـيش از پنجـاه برابـر نـصاب معـامالت            ) ٢٧( در اجراي ماده     -هـ  

هاي سه نفري موضوع اين ماده حـسب مـورد بـا تأييـد     معامله پس از تصويب هيئت   کوچک باشد ، انجام     
  .مقامات زير مجاز خواهد بود 

.  .  .  .  .  .  .  
 درمورد معامالت مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بـاالترين مقـام اجرايـي              - ٤

 .نهاد يا مؤسسه مربوط
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و
  غير منقول متعلق به شهرداريها

  ١٣٦١/ ١٤/٢مصوب 
  

 وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعـم از اينكـه در بانكهـا و يـا در                -ماده واحده   
تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكـم         

  .رداشت نمي باشد قطعي قابل تأمين وتوقيف و ب
شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتـي يـا                   
اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجـه سـال مـورد            

 احتساب  خسارت تأخير تأديه بـه محكـوم   عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون      
لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع  مي تواند برابر مقررات نسبت بـه اسـتيفاي طلـب خـود از               

  .اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت نمايد 
نمـوده   چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات الزم از پرداخت دين خود اسـتنكاف             -تبصره  

  .است شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش  دوم 
   نوسازي و عمران شهري/ امالک 





  

  
  
  
  
  
  
  

  فصل سوم 
  نوسازي و عمران شهري



  



١١١  
 

  نوسازی و عمران شهری

  قانون نوسازي و عمران شهري
  با اصالحيه هاي بعدي۷/۹/۱۳۴۷مصوب 

  
 نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصـالح و توسـعه               -۱ماده  

و ميدانها و حفظ و نگهداري پارکها و باغهاي عمومي موجـود و  ) توقفگاه(معابر و ايجاد پارکها و پارکينگها      
ر تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون شـهرها از               تأمين ساي 

ها در اجراي وظايف مـذکور مکلـف بـه تهيـه برنامـه هـاي         وظايف اساسي شهرداري ها است و شهرداري      
  .اساسي و نقشه هاي جامع هستند 

 و درساير شـهرها از    ۱۳۴۸ن ماه   در شهر تهران از تاريخ اول فروردي      ) ۱۳۸۱ دي   ۲۲اصالحي   (-۲ماده  
تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعالم کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مـستحدثات واقـع در محـدوده           

بهاي آنها که طبـق مقـررات ايـن قـانون           » %) ۱(يک درصد   «قانوني شهر، عوارض خاص ساالنه به مأخذ        
  .شود تعيين خواهد شد برقرار مي

براساس مقررات اين قانون عـوارض مـذکور را وصـول کـرده و منحـصراً بـه مـصرف              شهرداري ها مکلفند    
مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح درايـن قـانون در       . نوسازي و عمران برسانند     

  .حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود 
 و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملـک       ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذکور         -۱تبصره  

که در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عـوارض قـرار مـي گيـرد بـه               
موجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي رسد ، تعيـين واجـراء    

  .خواهد شد 
دياني که مجموع عوارض هر يک از آنـان در سـال تـا مبلـغ              در شهر تهران عوارض امالک مؤ      -۲تبصره  

يک هزار و پانصد رأي باشد ، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهـاي شـهر مـي تواننـد بـا تأييـد              
وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض امالک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يـک از آنـان طبـق              

بلغ يک هزار و پانصد ريال باشد بـا توجـه بـه مقتـضيات خـاص اقتـصادي       مقررات اين قانون در سال تا م   
  .شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند 

 و در سـاير شـهرها از تـاريخي کـه وزارت کـشور      ۱۳۴۸ در شهر تهران از اول فـروردين مـاه          -۳تبصره  
 دريـافتي از اراضـي و   اجراي مقررات اين ماده را اعـالم مـي کنـد عـوارض سـطح شـهر و سـاير عـوارض                   

  .ساختمانهاي شهري ملغي مي شود 
 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگـري کـه در اثـر اجـراي     ۲ عالوه بر عوارض مذکور در ماده      -۴تبصره  

  .اين قانون تحصيل شود منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد 
موضوع اين ماده و تجهيز کـادر فنـي و اداري        براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض          -۵تبصره  

جهت اجراي اين قانون ، شهرداري ها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصـولي موضـوع ايـن                 
قانون را طبق بودجه اي که به تصويب انجمـن شـهر و تأييـد وزارت کـشور خواهـد رسـيد ، بـه مـصرف             

  .صل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست برسانند و مصرف بيش از اين ميزان از درآمد حا
 ايـن قـانون رقمـي بـه     ۲ شهرداري ها مي توانند در عمليات نوسـازي از محـل درآمـد مـاده            -۶تبصره  

  .ساختمان دبستان اختصاص دهند 
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 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

 در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانهايي که در اجـراي ايـن قـانون در هـر يـک از         -۳ماده  
گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابـل توافـق و بخـشودگي اسـت و در صـورت بـروز       ميشهرها ملغي   

ها عمل خواهد شد ولـي هرگـاه مؤديـان عـوارض      قانون شهرداري۷۷اختالف در اصل عوارض طبق ماده      
مذکور ظرف يک سال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت بـه پرداخـت اصـل بـدهي              

مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سـه سـاله بـا منظـور نمـودن سـود            خود در هر    
صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معـاف خواهنـد       

  .بود 
ها  درمورد مؤدياني کـه بقايـاي بـدهي آنـان بابـت عـوارض سـطح شـهر و اراضـي وسـاختمان                   -۱تبصره  

-ومستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمـل مـي           
  .آيد 

 شهرداري مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشـن    -۲تبصره  
  .اب صادر کند و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حس

 اين قانون برمبناي مميزي شهرداري    ۲ بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده           -۴ماده  
 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول ۲تعيين و اعالم خواهد شد و شهرداري هاي مشمول ماده           

ميزي به عمل نيامده بهـايي کـه از   هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام که م  مميزي
گـردد  طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها براساس اين ضوابط تعيين و اعـالم مـي            

  .مالک عمل محسوب خواهد شد 
اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارايي بـا کـسب اطـالع از     بهاي اراضي طبق قيمت منطقه    

يين و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهـاي سـاختمانها و مـستحدثات براسـاس          مراجع محلي تع  
ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و به تصويب هيئـت وزيـران         

  .رسيده باشد 
 زمـين و   در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقـط قيمـت                -۱تبصره  

  .ساختمان مالک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت 
 در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کـشي و بـرق يـا يکـي از آنهـا در دسـترس          -۲تبصره  

 درصـد از عـوارض مقـرر    ۲۵ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تـأمين نـشده          
  .قعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد کسر مي گردد ولي زمين هاي باير وا

 مالکين و متصرفين امالک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات بـا مـأمورين             -۳تبصره  
مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد اراضـي بـاير             

س و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعالم کتبي قبلـي      يا بدون حصار با تشخيص علي الرأ      
  .و با  حضور نماينده دادستان وارد ملک شده ، اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود 

 ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا سـاختمان بايـد سـاده و مـشخص و روشـن      -۴تبصره  
  .باشد

 توسـط شـهرداري بـه طـرق     ۴ شهر و همچنـين ضـوابط مـذکور در مـاده            محدوده قانوني هر   -۵ماده  
 اين قـانون ، مـالکين زمينهـا و    ۲مقتضي جهت اطالع عموم اعالم خواهد شد و درشهرهاي مشمول ماده  

ساختمانها و مستحدثات واقع درمحدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظـرف شـش             



١١٣  
 

  نوسازی و عمران شهری

رداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها به تفکيک هـر قطعـه ملـک بـه ترتيـب         ماه از تاريخ اعالم شه    
 کتباً به شهرداري اعالم دارند و هرگاه در مهلت مقرر نـسبت بـه اعـالم بهـا اقـدام نکننـد                   ۴مقرر درماده   

  .عوارض متعلقه براي مدت تأخير به دو برابر افزايش خواهد يافت 
 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهـاي اعـالم شـده از    ۵ق ماده    هرگاه پس از اعالم ضوابط طب      -۶ماده  

 ايـن  ۴قيمت ملک بر طبق مـاده  %) ۷۰(طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني اوکمتر از هفتاد درصد   
قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيـت مميـزي بـه دو برابـر افـزايش خواهـد                    

  .يافت 
هرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را به وسيله نشر آگهي در  جرايد کثيراالنتشار و الـصاق       ش -۷ماده  

آن در معابر عمومي و وسايل مقتضي ديگر به اطالع مالکين آن منطقه برساند و به عالوه نتيجـه مميـزي    
  .هر ملک را به وسيله پست به مالک اطالع دهد 

 مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجـه          مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع      
  .مميزي اطالع حاصل نمايند

در صورتي که نسبت به مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تـاريخ نـشر                
  ايـن قـانون   ۸آگهي درجرايد داليل و مدارک اعتراض خود را بـه کميـسيون رسـيدگي مـذکور درمـاده            

  .تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود 
 اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و             -۸ماده  

 اعالم شده از طرف شهرداري  در شهرهاي مشمول ماده    ۴تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده        
به اعتراضات راجع به ارزيابي امالک و حقوق کسب وپيشه و ميـزان آن      اين قانون و همچنين رسيدگي       ۲

مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصـالح وتوسـعه معـابر درکليـه شـهرداريهاي کـشور درکميـسيوني           
مرکب از سه نفر افراد محلي بصير ومطلع در تقويم امالک که يک نفر آن از طرف انجمن شهر و يک نفـر            

. شهرستان و يک نفر از طرف وزارت کشورتعيين مي شود، بـه عمـل خواهـد آمـد            از طرف رئيس دادگاه     
تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و الزم االجراء است و رسـيدگي بـه سـاير اختالفـات          

 قانون شـهرداري  ۷۷ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صالحيت کميسيون رفع اختالف موضوع ماده              
  .مي باشد 

 تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که به تـصويب          -۱بصره  ت
  .وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود 

وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اخـتالف را در هـر شـهرداري باتوجـه بـه                  
  .وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند 

 موکول به آنست که عوارض ملـک  ۸ قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده       -۲تبصره  
 تعيين و اعالم نموده است بپردازد و رونوشـت يـا   ۴خود را براساس اعالم بهايي که خود مالک طبق ماده       

فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري بـراي ارسـال بـه کميـسيون تـسليم       
  .ند مگر اينکه بهاي اعالم شده از طرف مالک مشمول حدنصاب بخشودگي باشد ک

 مميزي هايي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري به عمل آيد تـا پـنج سـال مـالک               -۹ماده  
وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود  به نحوي که               

 از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اين صورت مؤدي مکلـف اسـت مراتـب را            قيمت آن را بيش   



١١٤ 
 

 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

به شهرداري اعالم نمايد وميزان افزايش يا کاهش قيمت براساس مقررات اين قانون تعيين و از سـال بعـد      
  . مالک وصول خواهد شد 

ديد کننـد و هرگـاه در   شهرداري هاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنج سال يکبار مميزي عمومي را تج  
پايان مدت پنج سال تجديد مميزي به عمل نيامده باشد مميزي قبلي  تا اعـالم نتيجـه مميـزي  جديـد       

  .معتبر خواهد بود 
 عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايـد حـداکثر تـا پايـان همـان        -۱۰ماده  

  .سال به شهرداري پرداخت گردد 
عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملـک را بپردازنـد از ده درصـد           از   -۱تبصره  

  .عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد 
 ساختمانهاي اساسي که به جاي ساختمان هاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بـه      -۲تبصره  

پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع ايـن قـانون   مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در           
  .معاف خواهند بود

ر  احتـساب عـوارض منظـور نخواهـد          بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان د        -۳تبصره  
  .شد

 نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا بـاغ شـهري بـه آن     -۱۱ماده  
 مـالکين يـا قـائم مقـام يـا      ۵ورتي که تا يک سال بعد از پايـان مهلـت مقـرر در مـاده                اطالق نشود در ص   

نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را به شهرداري اعـالم نکننـد شـهرداريهاي مـشمول                 
  اين قانون مکلفند اينگونه امالک را به تصرف درآورده و به قائم مقامي مالـک از طريـق مزايـده بـا          ۲ماده  

رعايت آئين نامه معامالت شهرداري و براساس قيمت منطقه اي به فروش برسانند و مطالبات خـود را بـه        
 درصد قيمت ملک به سود برنامه نوسـازي از محـل بهـاي        ۵انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه به اضافه         

ا در صـورت  ملک برداشت نموده مابقي را درحساب سپرده ثابت شـهرداري در بانـک نگهـداري کننـد تـ                  
مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان درمقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سـال             
مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجـوه مـذکور بـه حـساب درآمـد نوسـازي منظـور                     

  .خواهد شد 
ذکور در ايـن مـاده از تـاريخ صـدور      سال مـ ۱۰ هرگاه مالکيت ملک محل اختالف باشد مدت     -۱تبصره  

  .حکم نهايي مبني بر رفع اختالف شروع مي شود 
 ساختمان اساسي مذکور در اين قانون به ساختماني اطالق مي گردد کـه ارزش آن براسـاس                -۲تبصره  

 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجـع رسـيدگي بـه               ۴ضوابط مندرج در ماده     
  . اين قانون است ۸صله دراين مورد کميسيون مذکور در ماده اختالف حا

 شهرداري مکلف است وضع امالک مشمول اين ماده را  قبل از انتشار آگهي مزايده با حـضور              -۳تبصره  
  .نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند 

بهاي ملـک خـود   در صورتي که مالکين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات        -۴تبصره  
اي را به شهرداري اعالم دارند و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شـهرداري در هـر مرحلـه    

  .که باشد متوقف خواهد شد 



١١٥  
 

  نوسازی و عمران شهری

 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقـرر در        ۲ شهرداري هاي مشمول ماده      -۱۲ماده  
بت به پرداخت عوارض امالک خود اقدام نکـرده انـد بـه مؤسـسات         مشخصات مؤدياني را که نس     ۱۰ماده  

برق و گاز تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند بـا اعـالم مهلـت دو ماهـه بـه مـؤدي هرگـاه مطالبـات          
  .شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت  ملکي او اقدام کنند 

 ماده وسـيله وزارت کـشور و وزارت آب و بـرق تنظـيم و پـس از تـصويب            آئين نامه اجرايي اين    -تبصره
  .هيئت دولت به مورد اجراء گذارده مي شود 

 درهر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملـک تعلـق گيـرد و قطعـي      -۱۳ماده  
اري بـوده و  گردد عالوه بر مالک که مسئول پرداخت اسـت عـين ملـک وسـيله تـأمين مطالبـات شـهرد                    

شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هـاي مقـرر بـا رعايـت       
 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بـه وصـول طلـب خـود از مالـک يـا          ۲ ماده   ۱آئين نامه مذکور در تبصره      

  .استيفاء آن از عين ملک اقدام کند 
 به تقاضاي شهرداري مکلف به صدور اجرائيه و تعقيـب عمليـات    ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا      -۱تبصره  

  .اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي الزم االجراء مي باشد 
  .مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست ة  در قبال اجرائيه هاي صادر-۲تبصره 

ين قانون را نپردازند از آغاز سال بعـد ملـزم بـه     مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در ا- ۱۴ماده  
پرداخت صدي نه زيان دير کرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پـس                  

 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبـات خـود اقـدام    ۱۳از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده    
  .کند 

 اين قانون مکلفند با راهنمـايي وزارت کـشور برنامـه عمليـات          ۲ده   شهرداري هاي مشمول ما    -۱۵ماده  
نوسازي و عمران و اصالحات شهر را براي مدت پنج سال براساس نقشه جامع شهر و در صورتي که فاقـد         
نقشه جامع باشند براساس احتياجات ضروري شهر  و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقـرر در           

ر امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کـشور          اين قانون و ساي   
  .طرحهاي مربوط را براساس آن اجراء کنند 

 شهرداريها مکلفند براي هريـک از طرحهـاي نوسـازي و عمـران و ايجـاد تأسيـسات شـهري                   -۱۶ماده  
وسط هيئتهاي ارزيابي فهرسـت جـامعي   وتوسعه و احداث و اصالح معابر بدواً نقشه کاملي تهيه و سپس ت           

حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قـرار مـي گيـرد و     
 اين قانون و همچنين ميزان مرغـوبيتي کـه   ۸تصرف مي شود با تعيين بهاي هر يک از آنها براساس ماده         

 نام مالک و شماره پالک ملـک تنظـيم نمـوده و        مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان          
ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تأييد بـه وزارت      

  .کشور ارسال دارند 
 شهرداري مکلف است به محض شروع عمليـات نقـشه کـشي و ارزيـابي مراتـب را در جرايـد                   -۱تبصره  

  . آگهي در محل به اطالع عموم برساند کثيراالنتشار و با الصاق
 نحوه تشکيل هيئتهاي ارزيابي و طرز اعالم طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضـات و    -۲تبصره  

ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که به وسيله وزارت کشور تهيه و بـه تـصويب هيئـت وزيـران                     
  .خواهد رسيد ، معين مي گردد 
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 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

 اين قانون مکلفند در ارزيـابي و  ۸رزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده      هيئت ا  -۳تبصره  
اعالم نظر نسبت به بهاي امالکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبـصره مـاده       

  . اين قانون را رعايت کنند ۲۷
نحوه خريد و "اليحه قانوني در رابطه با خريد و تملک اراضي و امالک داخل طرحها براساس              (-۱۷ماده  

 ايحـال  شود، عليعمل مي" هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولتتملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه 
  :)باشد  به شرح ذيل مي۱۷متن ماده 

همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کـشور تأييـد و بـراي اجـرا بـه شـهرداري ابـالغ شـد           
 يک ماه جزئيات طرح مصوب و تـاريخ شـروع و مـدت تقريبـي اجـراي آن را       شهرداري مکلف است ظرف   

جهت اطالع عموم اعالم و ظرف سه ماه پس از اعالم مزبور نسبت به پرداخـت قيمـت اراضـي و امـاکن و        
 اين قانون به صاحبان امالک يا متوليان يـا متـصديان   ۲۰مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده  

ام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليـه ملـک نـسبت بـه           موقوفه يا قائم مق   
تصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين بـراي دريافـت بهـا مـانع از اجـراي طـرح               
نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيـابي انجـام شـده در مهلـت مقـرر اعتـراض نمـوده باشـند                 

داري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعيـاني را بـا حـضور مالـک يـا متـولي موقوفـه و نماينـده                         شهر
  .دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند 

هرگاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متـولي موقوفـه بـراي تنظـيم صـورتمجلس حاضـر نـشود             
ورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس مالک رسيدگي و اظهـار    حضور نماينده دادستان براي تنظيم ص     

  .نظر خواهد بود 
 اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصـالح و احـداث معـابر و نوسـازي محـالت و                    –تبصره  

تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهـد               
  .بود

  . لغو گرديده است ۱۳۶۰ آبان ۲۸ طبق قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب -۱۸ماده 
 مــورخ ۵۷۵۴۴شــماره / شــوراي انقــالب جمهــوري اســالمي ايــران ۱۹/۷/۱۳۵۸اصــالحي  (-تبــصره 

در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجـراي طـرح            ) ۲۴/۷/۱۳۵۸
 نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالـک پيـشنهاد فـروش آن را        در باقيمانده ملک از   

به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقي مانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريـداري و تـصرف       
  .کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است

ي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متـروک درآيـد        هرگاه در نتيجه اجرا    -۱۹ماده  
آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشـد ، مالـک مجـاور در         

  .خريد آن حق تقدم خواهد داشت 
ي شهرداري مکلف است بها)  مجلس سنا۲/۱۳۵۴ /۳۱مجلس شورا و ۱۲/۱۳۵۳ /۲۵مصوب  (-۲۰ماده 

عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مـشمول طرحهـاي عمرانـي و نوسـازي و احـداث و اصـالح و                    
در .  اين قانون را نقداً پرداخت کند   ۲۷توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده             

نصد هزار ريـال نقـد و   مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پا 
  .بقيه اقساط مساوي پنج ساله با بهره صدي نه در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود
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 پرداخت اقساط مذکور در اين ماده به موجب قبوض مخصوص قابـل انتقـال خواهـد بـود کـه           -۱تبصره  
ايـن قبـوض از   اصل و بهره آن در سررسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مـي شـود و بهـره      

  پرداخت هرگونه ماليات معاف است 
ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت کشور تهيه و به تـصويب                  

  .هيئت وزيران خواهد رسيد 
 شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را به طور کلي بابت بهـاي اراضـي و   -۲تبصره  

  .ه به فروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کند امالکي ک
در مورد امالکي کـه طبـق       )  مجلس سنا  ۱۳۵۴/ ۳۱/۲مجلس شورا و    ۲۵/۱۲/۱۳۵۳مصوب   (-۳تبصره  

اين قانون به شهرداري ها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند کـه بـه         
ست وسيله شهرداري پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبـات             عهده مالک ا  

قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که به مالک پرداخت مي شـود کـسر         
  .گردد مي

مالت  در مورد اراضي و امالکي که قبل از تصرف شهرداري به موجب اسناد رسمي مـورد معـا   - ۲۱ماده  
شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بـه تـصرف شـهرداري درآمـده و موعـد             
پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجـراي مقـررات ايـن قـانون در موقـع            

 را تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداختـه و ملـک آزاد نـشده باشـد شـهرداري طلـب دائـن                     
اين قانون به دائن مـي پـردازد و بـا    ) ۲۰با رعايت مقررات ماده    (حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف        

اين ترتيب  معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شـود و در صـورتي کـه بهـاي امـالک و                    
-شهرداري منتقل مـي اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد به مالک پرداخت و ملک به            

  .شود 
هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالک موکول به توافـق مالـک و دائـن     
خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلـف اسـت بـه درخواسـت              

يکي بـه نـام شـهرداري صـادر     شهرداري نسبت به قسمتي که به تصرف شهرداري درآمده است سند تفک      
  .کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند 

کند  در موردي که تمامي ملک به تصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانکار اخطار مي           -تبصره  
که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفتـر خانـه             

اضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند شـهرداري حـداکثر تـا ميـزان بهـاي      اسناد رسمي  ح  
بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مـي کنـد و دفترخانـه اسـناد              ) وجه نقد يا قبوض اقساطي    (ملک  

  .رسمي مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند 
بـه  ( کي را که طبق اين قانون به ملکيت خـود در مـي آورنـد    شهرداريها مجازند اراضي و امال    -۲۲ماده  

به منظور نوسازي به موجب قـرارداد و در قبـال اخـذ     )  اين قانون۲۴استثناء اراضي و امالک موضوع ماده     
تضمينات کافي به شرکتها و مؤسساتي که با سرمايه کـافي و صـالحيت فنـي تـشکيل يافتـه انـد واگـذار         

  .کنند
 اين گونه شرکتها به طور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها براساس نقـشه جـامع           صالحيت فني و مالي   

شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصويب و وزارت کـشور تأييـد      
  .کند 
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-نمـوده هاي پرداختي را به ترتيبي که پرداخت و تعهد  شهرداريها بهاي اين گونه اراضي و امالک و هزينه        
  .اند به عالوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت 

انـد  شرکتها و مؤسسات مذکور در اين ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرار داد منعقـده اجـراء ننمـوده     
  .حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و امالک مورد قرارداد را به غير ندارند 

 اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئـت              آئين نامه  -تبصره  
  .وزيران خواهد رسيد 

 شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضـي داخـل محـدوده و حـريم شـهر از                    -۲۳ماده  
مع شـهر و منطقـه   جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع ونماسازي و کيفيت ساختمانها براساس نقـشه جـا          

بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي که از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسـيله وزارت کـشور              
ابالغ خواهد شد ، هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف بـه  مراقبـت در رشـد متناسـب و مـوزون                      

  .شهرها و تأمين تسهيالت الزم براي زندگي اجتماعي خواهند بود
 ۷/۴/۱۳۵۱ شـورا و  ۱۶/۳/۱۳۵۱ سنا و اصـالحي  ۳۱/۳/۱۳۵۰ شورا و ۲۳/۳/۱۳۵۰اصالحي  (-۱ه  تبصر

شهرداريها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد سـاختمان و احـداث                ) سنا
راي هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يک بار و بـا ذکـر علـت از تـاريخ اجـ       

قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال ممنوع اعالم کنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جـامع شـهر               
و امالکـي را کـه   » باغهـا «مکلفند حداکثر ظرف مدت دو سال نقـشه هـاي تفـصيلي را تهيـه و اراضـي و       

 نمـوده  براساس نقشه مذکور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مـشخص         
  .و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنند 

واقع بين محـدوده خـدمات شـهري مـصوب     » هاباغ«اين گونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و         
انجمن شهر و محدوده  قانوني شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسـازي           

  .اشند معاف مي ب
 اين قانون مکلفند از تاريخ اعالم وزارت کـشور ظـرف سـه سـال      ۲ شهرداريهاي مشمول ماده     -۲تبصره  

  .نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد کنند 
  . سنا۳۱/۳/۱۳۵۰ شورا و ۲۳/۳/۱۳۵۰ ملغي طبق قانون مصوب -۳تبصره 

و اجـراي طرحهـاي نوسـازي و همچنـين توسـعه يـا             شهرداريها مي توانند در موقع تنظـيم         -۲۴ماده  
احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهـاي           
مربوط را به تناسب موقعيت محل و ضوابطي کـه وزارت کـشور تعيـين و اعـالم خواهـد کـرد وسـيعتر از               

و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريـق مزايـده و   ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجراء نموده   
با رعايت آئين نامه معامالت شهرداري به فروش رسانيده وجـوه حاصـله را بـه حـساب درآمـد نوسـازي و        

  .عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند 
 مانـده ملـک تـأمين     در اجراي مقررات ماده فوق شهرداريها مکلفند راه عبور متعارفي براي باقي            -تبصره
  .کنند 
 در هر مورد که به موجب اين قانون ملکي بايد به شـهرداري منتقـل شـود هرگـاه مالـک از                 - ۲۵ماده  

امضاء سند  انتقال ملک استنکاف کند يا مالکيت زمين و اعياني بـه نحـوي از انحـاء متنـازع فيـه بـوده و             
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انون دادسـتان شهرسـتان يـا نماينـده او      اين قـ ۱۱مالک مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده  
  . اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد 

در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجـراي طرحهـاي نوسـازي و عمـران و اصـالح و احـداث و           
  . اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد۲۰ ماده ۳توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايت تبصره 

)  کليمـي - زرتشتي-مسيحي ( مساجد و  اماکن مقدسه اسالمي و معابد اقليت هاي مذهبي             - ۲۶ماده  
و مدارس قديمه طالب علوم ديني به گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيـت و اراضـي            

پيـشاهنگي  و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيـت بـدني و             
ايران و کتابخانه هاي عمومي شهر و همچنـين آن قـسمت از اراضـي و امـالک شـرکتها و مؤسـسات آب        
وبرق و گاز و تلفن متعلق به دولت که براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گـاز و تلفـن مـورد اسـتفاده                 

  .مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود 
کتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت که با اصول بازرگاني اداره مي شـود يـا مـشمول        شر -۱تبصره  

  .پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند 
 اراضي و امالک و مستحدثات ملکـي متعلـق بـه موقوفـات خانـدان شـاه و سـازمان خـدمات            -۲تبصره  

معافيـت سـاير   . ل احمر ايران از پرداخت عوارض موضـوع ايـن قـانون معـاف مـي باشـند        اجتماعي و هال  
  .مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت کشورخواهد بود 

 موقوفاتي که توليت آنها با نايب ولي عصر است به طور کلـي و  همچنـين اراضـي و امـالک و      -۳تبصره  
-ت موقوفات عام به شرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مـي               مستحدثا

  .شود دريافت مي) به اختيار شهرداري(باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي 
در صورتي که اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفـه بـه اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي             
واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سـند         
مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد ، اشخاص مـذکور از نظـر پرداخـت عـوارض موضـوع ايـن        

، عمل و اقدام قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض               
  .کنند 

 وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت و مؤسـسات خيريـه بـراي ايجـاد سـاختمان                     -۴تبصره
 قـانون اصـالحي   ۱۰۰مؤسسات خود مکلف بـه دريافـت پروانـه سـاختمان از شـهرداري و رعايـت مـاده            

انون راجع به ايجاد بنـا   وساير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين ق          ۱۳۴۵شهرداري مصوب سال    
  .باشندمي

خانه ها و امـاکني کـه در تـصرف يـا مالکيـت اشـخاص حقيقـي يـا         ) ۱۹/۱۱/۱۳۵۵الحاقي   (-۵تبصره  
 شمـسي يـا مـاده واحـده قـانون مـصوب       ۱۳۰۹حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبانماه        

ي رسند درصورتي که محل کـسب و   شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا م          ۱۳۵۲آذرماه  
  .پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي باشند 

کـه  ) اعم از مستأجر يا متصرف با خود مالک    ( پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص          -۲۷ماده  
 عمران شهري از بين مي رود بـه  محل کار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و        

 اين قانون ملک محـل کـسب و    ۱۶عهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينکه قبل از اعالم مقرر در ماده              
  .پيشه و يا تجارت باشد 
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ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت طبق  آئين نامه               
  .ت کشورتهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اي خواهد بود که وسيله وزار

 غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيشه با توجه به اين که حق کـسب و پيـشه آن پرداخـت            -تبصره  
  .گرديده تعيين و به مالک پرداخت مي شود 

 ساير عوارض شهرداري که براساس آئين نامه هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضـوع           - ۲۸ماده  
 به مرحله ۱۳۴۵اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال        قانون اصالح پاره   ۷۴اده  م

 ايـن قـانون بـا صـدور اجرائيـه وصـول       ۱۳قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي مـاده     
  .خواهد شد 

ن شـده و فاقـد    عوارض اراضي واقع در محـدوده شـهر کـه آب لولـه کـشي و بـرق آن تـأمي         - ۲۹ماده  
  . اين قانون خواهد بود ۲ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در ماده 

 در صورتي که مالکين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري بـه نـرده کـشي و ايجـاد فـضاي               -۱تبصره  
 ايـن  ۲سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقـرر در مـاده         

  .قانون وصول خواهد شد 
 در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي                 -۲تبصره

پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و کسانيکه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام بـه سـاختمان            
خود را به اتمـام برسـانند و در صـورتي کـه تـا دو      مي کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان           

سال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقـرر در ايـن قـانون        
به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي کـه      

  . درصد بالغ گردد ۴ دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به بگذرد عوارض به
  .ابنيه ناتمام که از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود 

 شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پـانزده روز               -۳۰ماده  
  .ليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند تس) از تاريخ پرداخت(

 هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شهرداري پرداخـت کنـد و شـهرداري          -تبصره  
ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قـبض پرداخـت عـوارض در                    

  .باشد حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملک مي 
توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تـصويب            شهرداريها مي  -۳۱ماده  

انجمن شهر و تأييد وزارت کشور اراضي و امالک واقع بين حـد مـصوب فعلـي هـر شـهر تـا حـد نهـايي                  
ا تملـک و  مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع بـا پرداخـت بهـ             

  .تصرف کنند
 هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و امالکـي کـه در اجـراي ايـن مـاده خريـداري مـي شـود در            -۱تبصره  

مناطق صنعتي که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شـده باشـد شـهرداريها مـي تواننـد بـراي            
 از اراضي مزبـور بـه ميزانـي کـه     انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي  

شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آن را بـه مأخـذ          استقرار آنها ضروري تشخيص مي    
  .تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند 
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 اين قـانون  ۸ مرجع رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در ماده            -۲تبصره  
  .باشدباشد و طرح اختالف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نميمي

 مالک و نحوه ارزيابي اينگونـه اراضـي و امـالک و مـستحدثات و تعيـين مقـدار مـساحتي از                   -۳تبصره  
اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت امـالک مزبـور            

 آن طبق آئين نامه ايست که وزارت کـشور تهيـه نمـوده و    ۱طرز اجراي اين ماده و تبصره      و به طور کلي     
  .به تصويب کميسيون کشور و دادگستري مجلسين برسد 

 هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکننـد         - ۳۲ماده  
ه قيمت تعيين شده امالک و مستحدثات در اوراق مذکور بـا  يا برخالف واقع چيزي ذکر کنند به طوري ک     

اعـم از  ( درصـد  ۲۰قيمت واقعي آنها براساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئـين نامـه مربـوط بـيش از                
  .اختالف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد ) اضافه يا نقصان

 درصـد بيـشتر يـا کمتـر از بهـاي      ۲۰ن قانون قيمت ملک را بـيش از         ارزياباني که در اجراي اي     -تبصره  
  .عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد 

 از لحاظ حدود وظايف و تخلفات مشمول مقـررات قـانون راجـع بـه کارشناسـان          ۸اعضاء کميسيون ماده    
  .باشند رسمي مي

 در تـصرف  ۱۳۴۵الحاقي به قانون شـهرداري مـصوب سـال     ۱۱۱ سازمانهاي مذکور در ماده  -۳۳ماده  
  . ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد 

 از تاريخ اجراي اين قـانون ملغـي اسـت    ۱۳۲۰ قانون اصالح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه  -۳۴ماده  
هرداري قبل از اجراي اين قانون آگهـي شـده باشـد تـا     هاي مصوب توسعه معابر که از طرف ش   ليکن طرح 

  .پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصالح قانون توسعه معابر خواهد بود 
 مقررات مربوط به نوسازي و عمران  و توسعه و احداث و اصالح معابر منـدرج در ايـن قـانون          -۳۵ماده  

ر مواد قانون اصالح پاره اي از مـواد و الحـاق مـواد         جايگزين قانون اصالح قانون توسعه معابر اشاره شده د        
  . و ساير قوانين خواهد بود ۱۳۴۵جديد به قانون شهرداري مصوب سال 

 قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاق مـواد جديـد بـه        ۹۹ ماده   ۳ و تبصره    ۹۶ ماده   ۴ تبصره   -۳۶ماده  
  .لغي است  از تاريخ تصويب اين قانون م۱۳۴۵قانون شهرداري مصوب سال 
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  قانون اصالح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و

  عمران شهري  نوسازي و
   سنا١٣٥١/ ٧/٤ شورا و ١٦/٣/١٣٥١مصوب 

  :ماده واحده 
  :مواد ذيل از قانون شهرداري وقانون نوسازي وعمران شهري به شرح زير اصالح مي شود 

 بعـد از  ١٣٥٠سازي و عمران شـهري مـصوب    قانون اصالح قانون نو ٢٣ در تبصره يك ماده     - ١
) اراضـي بـاير ومزروعـي   (و همچنين بعد از عبارت ) نقشه هاي تفصيلي را تهيه واراضي    (عبارت  
  .اضافه مي شود ) و باغها(عبارت 

 قـانون شـهرداري   ٨٤ ومـاده    ٥٥ ماده   ٨ شهرداري پايتخت مجاز است موارد مذكور در بند         - ٢
انون اصالح پاره اي از مواد والحاق مواد جديد به قـانون          ق ١١١ و   ٥٤ ومواد   ١٣٣٤مصوب سال   

 قـانون  ٣١ و ٢٢ – ١٦ -١٥ و مـواد  ٢ ماده ٥ و همچنين تبصره  ١٣٤٥شهرداري مصوب سال    
 . را پس از تصويب انجمن شهر بموقع اجراء بگذارد١٣٤٧نوسازي و عمران شهري مصوب سال 

ا كه مقتضي بداند اجازه دهد تمام يـا برخـي    وزارت كشور مي تواند به هر يك از شهرداريه-تبصره  
  .از مواد و تبصره هاي مندرج در اين بند را پس از تصويب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد
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  نوسازی و عمران شهری

  اليحه قانوني اصالح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري 
  ۸/۶/۱۳۵۸مصوب 

  
در طرح بهسازي و عمران جنوب تهـران از شـمول    ارزيابي و تملک امالک و اراضي واقع      -ماده واحده   

هاي مربوطه شـهرداري ، خـارج و طبـق ضـوابط زيـر      مقررات قوانين نوسازي و عمران شهري و آيين نامه 
نسبت به ارزيابي و تملک عرصه و اعيان و حقوق متـصوره از جملـه حـق کـسب و پيـشه واقـع در طـرح           

  .مذکور اقدام خواهد شد 
اراضي و ابنيه و مستحدثات و ساير حقوق متصوره اشخاص که ملکشان در طـرح           تعيين بهاي    -۱تبصره  
گيرد ضمن دعوت از مالک يا متصرف از طريق توافق بين سـازمان بهـسازي و عمـران جنـوب بـا              قرار مي 

آيد و در صورت عـدم  مالکين و يا متصرفيني که تصرفاتشان مستند به داليل کافي بوده باشد به عمل مي         
مهلت مقرر در دعوتنامه و يا عدم حصول توافق نسبت به بهاي ملـک و سـاير حقـوق متـصوره     مراجعه در   

 - مدير عامل سـازمان بهـسازي و عمـران جنـوب     - روز در هيأتي مرکب از شهردار تهران      ۵موضع ظرف   
ز  مدير کل ثبت تهران و يا نمايندگان آنان مطرح و با جلب نظر کارشناس و يـا هيـأتي ا   -دادستان تهران   

  .االجراء است کارشناسان دادگستري اقدام به ارزيابي خواهد شد و رأي هيأت مذکور قطعي و الزم 
 مالک تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق اعم از حق کـسب              -۲تبصره  

  .و پيشه و غيره بهاي عادله زمان ارزيابي خواهد بود 
 هيأت مکلفند ظرف مدت يک هفتـه از تـاريخ ارجـاع امـر نظريـه       کارشناسان رسمي منتخب-۳تبصره  

  .نمايدقاطع خود را به هيأت اعالم نمايند و هيأت در اولين جلسه نسبت به صدور رأي اقدام مي
 مدلول رأي هيأت در صورتي که حضوراً به مالکين يا صاحبان حقوق ابالغ نشده باشد با ذکـر         -۴تبصره  

گاه مالک يا ذوي الحقوق ابالغ و يـا در دو روزنامـه کثيـر االنتـشار آگهـي و بـا       محدوده مورد رأي به اقامت  
شـود تـا    روز تجاوز ننمايد به مالکين و صاحبان حقوق اعـالم مـي         ۱۵اعطاء مهلت مناسبي که حداکثر از       

نسبت به تخليه و تنظيم سند انتقال اقـدام نماينـد و چنانچـه بـا انقـضاء مهلـت مقـرر اراضـي و ابنيـه و                  
تحدثات واقعه در محدوده طرح تخليه نگردد سازمان با حـضور نماينـده دادسـتان اقـدام بـه تنظـيم                   مس

  .نمايد صورتمجلس الزم و تخليه و تصرف امالک و اراضي با مستحدثات موضوع طرح مي
 اراضي فاقد مستحدثات و اعياني اعم از حق ريشه و اشـجار و غيـره ، پـس از تـصويب پـروژه               -۵تبصره  

ردار تهران بالفاصله با تنظيم صورتجلسه الزم با حضور نماينده دادستان شهرسـتان تهـران بـه           توسط شه 
  .گردد وسيله سازمان تصرف خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تصميم هيأت ابالغ مي

 سازمان مکلف است بهاء عرصه يا اعياني يا حقوق کسب و پيـشه و يـا سـاير حقـوق متـصوره          -۶تبصره  
ک و اراضي و مستحدثات واقع در طرح را پس از صدور رأي هيـأت مـذکور در تبـصره يـک حـداکثر                 امال

 روز در قبال انتقال امالک و يا حقوق مرقوم پرداخت و در صـورت عـدم مراجعـه صـاحبان                ۵ظرف مدت   
نتقـال  حقوق با ايداع آن در صندوق ثبت اسناد و امالک اقدام به تملک و تصرف مورد طرح بنمايد اسناد ا   

اين گونه امالک و اراضي و ساير حقوق متصوره به وسيله نماينده دادستان به نمايندگي از طرف اشخاص               
  .گرددذينفع تنظيم مي

الثبت  امالک مشمول طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و ماليات و حق            -۷تبصره  
  .رشناسي به عهده سازمان عمران  جنوب است معاف بوده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و هزينه کا
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  قانون نوسازي وعمران شهري) ۲۶(قانون استفساريه ماده 
  ۱۶/۱/۱۳۷۹مصوب 

  
  :موضوع استفسار

 کـه مـساجد، امـاکن    ۱۳۴۷قانون نوسازي و عمران شـهري مـصوب   ) ۲۶( آيا مفاد ماده    -ماده واحده   
يني را از پرداخت عـوارض موضـوع آن قـانون      مقدسه و معابد اقليت هاي مذهبي و مدارس طالب علوم د          

» حوزه علميه قـم ية مجتمع آموزشي ، علمي ، تحقيقاتي ، مسکوني ، خدماتي مهد       «دارد شامل   معاف مي 
  نيز که به طور رايگان در اختيار طالب مي باشد هم مي شود يا خير ؟

  
  :نظر مجلس 

ساجد ، اماکن مقدسـه و معابـد اقليـت     که م۱۳۷۴قانون نوسازي وعمران شهري مصوب      ) ۲۶(مفاد ماده   
هاي مذهبي و مدارس طالب علوم ديني را از پرداخت عوارض موضوع آن قـانون معـاف مـي دارد شـامل         

نيز ، که به طـور     » حوزه علميه قم  ية هاي آموزشي ، علمي ، تحقيقاتي ، مسکوني ، خدماتي مهد          مجتمع«
  .رايگان در اختيار طالب مي باشد هم مي شود 
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  نوسازی و عمران شهری

   قانون نوسازي و عمران شهري۱۲ن نامه اجرايي ماده آئي
  ۳۰/۳/۱۳۴۹مصوب 

 آئين نامه ترتيب مميزي ۱۳ قانون نوسازي وعمران شهري و ماده       ۱۲ شهرداريها  براساس ماده      -۱ماده  
و تشخيص و طرز وصول عوارض ، صورتي مشتمل بر نام مؤدياني که تا تاريخ مقرر عـوارض قطعـي شـده                 

اند و شماره پالک محل سکونت ملکي مـؤدي و همچنـين شـماره اشـتراک بـرق ، بـه                   خود را نپرداخته    
  .تدريج ظرف دو ماه به مؤسسات برق ارسال خواهند داشت 

 قـانون  ۱۲ مؤسسات برق پس از وصول درخواست شهرداري با توجه به تکليـف مقـرر در مـاده     -۲ماده  
پس از انطباق آنها با پرونده هاي مـشترکين و     نوسازي به تدريج نسبت به موارد اعالم شده بررسي نموده           

  .احراز سکونت مالک در محل اخطار دو ماهه اي براي مؤدي خواهند فرستاد 
 در صورتي که موارد اعالم شده از طرف شهرداري با سـوابق و وضـع موجـود مغـايرت داشـته          -۱تبصره  

مر به شهرداري اعـالم خواهنـد   باشد مؤسسات برق مراتب را ظرف مدت يک هفته از تاريخ تشخيص اين ا 
  .نمود 

 در اخطاريه هاي صادره که به ضميمه اولين برگ تشخيص مصرف برق براي مشترک ارسـال        -۲تبصره  
  .شود تاريخ قطع انشعاب برق با رعايت مهلت دو ماهه مقرر در قانون تعيين خواهد شد مي

خ پايان مهلت ارائه نشود، مؤسـسات   هرگاه از طرف مؤدي برق مفاصا حساب شهرداري تا تاري          -۳تبصره  
  .برق نسبت به قطع آن درموعد مقرر در اخطاريه اقدام خواهند نمود 

 و تبـصره هـاي ذيـل آن شـهرداري     ۲ براي تأمين هزينه هاي مربوط به اقدامات موضوع مـاده   -۳ماده  
زاء هر مـشترک  همراه با ارسال صورت مؤديان چکي معادل تعداد مشترکين مندرج در صورت ارسالي به ا          

 قانون نوسازي و عمران شهري صـادر و بـه مؤسـسات بـرق     ۲ ريال مقطوعاً از محل اعتبار تبصره ماده   ۷۵
  .ارسال خواهد داشت 

 در صورتي که مؤدي ظرف مدت يک ماه از تاريخ قطع برق ، بدهي خود را نپـردازد نـسبت بـه       -۴ماده  
  .قطع گاز اقدام خواهد شد 

 هزينه قطع و وصل آن در سراسر کشور پـس از تکميـل شـبکه گازرسـاني در        نحوه قطع گاز و    -۵ماده  
تهران مورد بررسي وزارت کشور و شرکت ملي گاز ايران واقع و نتيجـه بررسـي بـراي تـصويب بـه هيـأت         

  .وزيران پيشنهاد خواهد شد 
ا با ذکـر   مؤسسات برق و گاز صورت مشترکين جديد برق و گاز داخل در محدوده قانوني شهر ر -۶ماده  

  .نام مالک و شماره پالک و محل وقوع ملک و شماره اشتراک به شهرداري خواهد فرستاد
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 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

  
  ۱۶ ماده ۲آئين نامه اجراي تبصره 

   شهريقانون نوسازي و عمران
  ۱/۴/۱۳۴۸مصوب 

  
  هاي ارزيابي نحوه تشکيل هيأت

ون نوسـازي و عمـران شـهري     قـان ۱۶ در هر مورد که در اجراي تکاليف و وظايف مقرر در ماده          -۱ماده  
تشکيل هيأت يا هيأت هاي ارزيابي ضرورت پيدا کند شهرداري مکلف اسـت هيـأتي مرکـب از يـک نفـر                 

  .مهندس معمار، يک نفر مهندس ساختمان و يک نفر ارزياب از بين کارمندان خود تشکيل دهد 
 بـه طـور موقـت يـا     هيأت برحسب ضرورت ممکن اسـت .  انتخاب اعضاء هيأت با شهردار است    -۲ماده  

  .دائم تشکيل شود 
 در شهرداريهايي که مهندسان واجد شرايط براي عضويت هيأت ارزيابي وجـود نداشـته باشـند    -۳ماده  

تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسي استان يا فرمانداري کل براي هـر مـورد              شهرداري مي 
همچنـين در  . مهندسـان واجـد شـرايط اقـدام کننـد      استفاده نمايد و مقامات مذکور مکلفند در معرفـي      

صورتي که شهرداري داراي ارزياب واجد شرايط نباشد شهردار از بـين سـاير ارزيابـان و خبرگـان ارزيـاب          
  .واجد صالحيت را انتخاب خواهد کرد 

 هرگاه در دفتر مهندسي استان يا فرمانداري کل مهندسان واجد شرايط وجود نداشـته باشـند    -۱تبصره  
استاندار يا فرماندار کل مراتب را به وزارت کشور اعالم و وزارت کشور مهندسان واجد شرايط را انتخـاب و           

  .نمايد اعزام مي
 پرداخت هزينه سفر و فوق العاده مهندسـان مـذکور بـه عهـده شـهرداري اسـت و دسـتمزد                -۲تبصره  

صويب انجمن شـهر تعيـين و پرداخـت    ارزيابان و خبرگان محلي در هر مورد بنا به پيشنهاد شهرداري و ت  
  .مي شود 

 براي انجام عمل ارزيابي حضور کليه اعضاء هيأت ضروري است ولي نظر اکثريـت مـالک عمـل        -۴ماده  
باشد و فهرست جامع ارزيابي بايد به امضاء کليه اعضاء هيأت ارزيابي برسد و هرگاه يـک نفـر از اعـضاء            مي

  .ر دليل توضيح دهد در اقليت باشد بايد نظر خود را با ذک
  

  طرز اعالم طرح هاي مصوب
 همين که طرح مصوبي به شهرداري ابالغ شد شهرداري مکلف است ظـرف يـک مـاه از تـاريخ     -۵ماده  

ابالغ طرح مفاد فهرست جامع را در يکـي از جرائـد کثيراالنتـشار تهـران و همچنـين در يکـي از جرائـد                  
در سه نوبت هر نوبت بـه فاصـله يـک هفتـه آگهـي        ) اشددر صورتي که وجود داشته ب     (کثيراالنتشار محل 

نمايد و عالوه بر آن بايد نتيجه ارزيابي هر ملک را وسيله پست به مالک آن اعالم و ضـمناً مفـاد فهرسـت       
  .را از طريق الصاق آگهي در ساختمان شهرداري و معابر همان محل منتشر کند 

يـق و جـامع حـوزه عمليـات خـود را کـه موجـب          شهرداري بايد در موقع نشر آگهي نقـشه دق   -تبصره
تخريب و تغيير وضع امالک خواهد بود به سازمان ها يا شرکتهاي آب و برق منطقه و تلفن و گـاز ارسـال          
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دارد تا مؤسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لوله هاي انشعاب آب و تلفـن و گـاز و پايـه هـاي خطـوط       
  .برق اقدام الزم به عمل آورند 

هاي اعالم طرح عالوه بر مفاد و منـدرجات فهرسـت جـامع بايـد نکـات و مـوارد زيـر          در آگهي  -۶ماده  
  :مشخص شود 

  . تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي طرح- ۱
 . شروع مهلت اعتراض که از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي تا دو ماه خواهد بود - ۲
 . نشاني محل قبول اعتراض - ۳
 . محل شهرداري براي مالحظه الصاق شده است  ذکر اينکه مفاد فهرست جامع در- ۴
 .  قيد اينکه معترض مکلف است ذيل برگ اعتراض نشاني کامل و روشن خود را بنويسد- ۵

 کساني که نسبت به ارزيابي امالک اعتراض دارند مي توانند ظرف دو ماه از تـاريخ نـشر اولـين             -۷ماده  
حل تعيين شده در آگهي تسليم و رسـيد دريافـت        آگهي در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداري يا م          

  .دارند
  

  ترتيب رسيدگي
 شهرداري مکلف است از تاريخ وصول اولين اعتـراض ظـرف يـک هفتـه فتـوکپي يـا رونوشـت             -۸ماده  

سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضميمه اولين اعتراض به دفتر کميـسيون مـذکور در                 
  . شهري ارسال دارد  قانون نوسازي و عمران۸ماده 

 براي ارسال بقيه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سـوابق ضـرورت نـدارد و شـهرداري                   –تبصره  
  . ساعت اعتراض واصله را به کميسيون بفرستد ۲۴بايد به فاصله 

 اعتراضات به ترتيب تاريخ وصول در دفتري مخصوص ثبت و بـه ترتيـب در کميـسيون مطـرح           -۹ماده  
  .شود مي

 کميسيون رسيدگي مکلف است به ترتيب وصول اعتراضات براي هر پرونده وقت بازديد محـل           -۱۰اده  م
فاصـله تـسليم   . تعيين و مراتب را به منظور استحضار وسيله پـست سفارشـي بـه معتـرض اعـالم نمايـد            

  .دعوتنامه به پست و بازديد محل نبايد کمتر از ده روز باشد 
 وقت مقرر ضمن بازديد محل به مـوارد اعتـراض دقيقـاً رسـيدگي و          کميسيون مکلف است در    -۱۱ماده  

  .ظرف يک هفته نظر قطعي خود را در مورد ارزش ملک و تعيين ميزان غرامت به شهرداري اعالم نمايد 
 در صورتي که کميسيون در وقت مقرر در محل بازديد حاضر شود ولي به جهتي از جهـات از            -۱۲ماده  

به ملک ونظائر آن بازديـد محـل و در نتيجـه اظهـار نظـر قطعـي ميـسر نـشود            قبيل ممانعت براي ورود     
کميسيون صورتمجلسي با ذکر علت تنظيم و براي بازديد محل وقت فوق العاده تعيـين مـي کنـد و اگـر                   

  .حضور نماينده دادستان را الزم بداند با حضور نماينده دادستان از محل بازديد خواهد کرد
 قـانون نوسـازي اقـدام مـي کنـد بايـد        ۱۷  شهرداري طبق قسمت اخير مـاده          در هر مورد که    –تبصره  

صورتمجلس اشاره شده در ماده مذکور را به کميسيون رسيدگي ارسال دارد و ايـن صـورتمجلس مـالک              
  .رسيدگي و اظهار نظر کميسيون خواهد بود 
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 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

   قانون نوسازي و عمران شهري۳۱آئين نامه اجرايي ماده 
   ۲۶/۸/۱۳۴۸ و ۲۲ کميسيونهاي خاص شورا و ۱۵/۸/۱۳۴۸ و ۶مصوب

  کميسيونهاي خاص سنا
  

 پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شـهرداري بايـد در زمينـه اولويـت نيازمنـديهاي شـهري و        -۱ماده  
 قانون نوسازي و عمـران شـهري کـه    ۳۱عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده             

ديهاي مذکور تعيين ومشخص شده است اقدام به مطالعه نموده و بهـاي آن را        در نقشه جامع براي نيازمن    
  .برآورد و امکان پرداخت آن را با توجه به بنيه مالي شهرداري بررسي وتصميم الزم اتخاذ کند 

تهيـه و سـپس   ) موضـوع مـاده يـک    ( شهرداري بايد نقشه کاملي از اراضي و امالک مورد نيـاز    -۲ماده  
 قـانون نوسـازي و   ۱۶ مـاده  ۲نامه اجـراي تبـصره  أتهاي ارزيابي به شرح مذکور در آئين  توسط هيأت يا هي   

عمران شهري فهرست جامعي حاوي مساحت عرصه و اعيان و نوع و مشخصات اعيـان و تعـداد اشـجار و          
حق ريشه هر ملک با تعيين بهاي هر يک از آنها تنظيم نمايد و همچنين نوع استفاده اي که از اراضـي و                  

ک مورد نياز به عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مالک و شماره پـالک ملـک را ضـمن تـأمين                 امال
اعتبار کافي براي تصويب به انجمن شهر بفرستد و پس از تـصويب انجمـن شـهر بـراي تأييـد بـه وزارت                    

  .کشور ارسال دارد 
اتـب را بـا تعيـين حـدود     شهرداري مکلف است مقارن شروع عمليات نقشه برداري  ارزيـابي مر    -تبصره  

مناطق مربوط در جرايد کثير االنتشار آگهي کند و همچنين با الصاق آگهـي در محـل بـه اطـالع عمـوم                
  .برساند و يک نسخه از آگهي را به انضمام کروکي منطقه به اداره ثبت اسناد و امالک محل ارسال دارد 

ن دفاتر اسناد رسمي اعالم دارد تا بـه اطـالع   اداره ثبت مکلف است مراتب را به دوائر ثبتي خود و همچني  
مراجعيني که قصد انجام معامله دارند برسد و متعاملين با علم به مراتـب فـوق معاملـه را انجـام دهنـد و                 

  .مراتب در اسناد تنظيمي قيد گردد 
 پس از تصويب پيشنهاد شهرداري در انجمن شهر و تأييد آن وسـيله وزارت کـشور شـهرداري           -۳ماده  

لف است عمل خريد اراضي و امالک مذکور را با رعايت ضرورت و اولويت طوري ترتيب دهد که ظـرف         مک
وزارت . پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري امالک مزبور به شـهرداري انتقـال قطعـي يابـد                     

ها ظـرف  کشور مکلف است نظر نهايي خود را در مورد هر يک از پيشنهادها و طرحهاي ارسـالي شـهرداري   
شش ماه از تاريخ وصول اعالم دارد و هرگاه ظرف مدت مذکور وزارت کـشور نظـر مخـالفي اعـالم نـدارد                    

  .پيشنهاد و يا طرح ارسالي که به تصويب انجمن شهر رسيده است تأييد شده تلقي مي گردد 
 ساير شهرها  مالک و مأخذ ارزيابي در تهران قيمت دو سال قبل از اعالم نقشه جامع شهر و در         -۴ماده  

قيمت يک سال قبل از تصويب نقشه جامع شهر است به اضافه صدي شش سود از تاريخ هاي مـذکور تـا            
تاريخ انجام معامله براي هر سال و  چنانچه بهاي مذکور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادلـه روز مـالک     

  .روز ارزيابي خواهد شد عمل قرار خواهد گرفت و اعيان و اشجار و حق ريشه براساس قيمت عادله 
 ترتيب ارزيابي و طرز اعالم نتيجه آن به مالکين و رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجراي مـاده   -۵ماده  

 قـانون نوسـازي و عمـران    ۱۶ مـاده  ۲ قانون نوسازي و عمران شهري طبق مقررات آئين نامه تبـصره           ۳۱
  .شهري مصوب هيأت وزيران مي باشد 
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الک مذکور تا يک هزار متر مربع نقد ومازاد آن بـه اقـساط مـساوي ده سـاله بـا       بهاي عرصه ام  -۶ماده  
. منظور نمودن سود صدي شش براي هر سال و بهاي اعيان نقداً از طرف شـهرداري پرداخـت مـي شـود           

 قانون نوسـازي  ۲۰ ماده ۱پرداخت هاي اقساطي شهرداري به موجب قبوض قابل انتقال مذکور در تبصره     
  .ريفات مقرر در آئين نامه مربوط به آن عمل خواهد آمد و با رعايت تش

 قانون نوسازي و عمـران  ۳۱ ماده ۱ در هر مورد که شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تبصره     -۷ماده  
شهري اراضي واقع در مناطق صنعتي نقشه جامع را به صاحبان کارگاهها و کارخانه ها و امثال آن انتقـال            

 مورد احتياج مؤسسات مذکور موضوع را بـر حـسب مـورد بـه کميـسيون سـه        دهد براي تشخيص ميزان   
نفري مرکب از افراد زير ارجاع مي نمايد و نظريه کميسيون که در هر حال با توجـه بـه نيازهـاي صـنوف         

  :مربوط بايد باشد مالک عمل خواهد بود 
ري و وزارت اقتـصاد و اطـاق    در مورد کارخانه ها و کارگاه هاي صنعتي با عضويت نمايندگان شـهردا     -الف

  .صنايع و معادن ايران 
 در مورد مراکـز و مؤسـسات دامـداري و پـرورش طيـور بـا عـضويت نماينـدگان شـهرداري و وزارت                     -ب

 مـاده  ۲۰درمورد ساير مشاغلي که به موجـب بنـد   . کشاورزي و وزارت توليدات کشاورزي و مواد مصرفي      
  .ويت نمايندگان وزارت کشور و شهرداري و شهرباني  قانون شهرداريها تعيين شده است با عض۵۵

 نمايندگي وزارتخانه هاي مذکور در فوق و شهرباني در شهرستان ها بـا ادارات تابعـه آنهاسـت و         -تبصره
در صورتي که در شهري ادارات تابعه نداشته باشد ادارات مرکز استان مکلف بـه تعيـين و اعـزام نماينـده           

  .ل براي شرکت در کميسيون مربوط خواهند بود برحسب درخواست شهرداري مح
 بهاي امالکي که در اجراي مقررات ماده فوق به اشخاص حقيقي يـا حقـوقي انتقـال داده مـي                  -۸ماده  

 براي هر سـال از انتقـال گيرنـده بايـد دريافـت      ۶شود نقداً و يا حداکثر به اقساط پنج ساله با سود صدي    
قساط دريافت شود ملک تا پرداخت تمـام اقـساط و بهـره در وثيقـه     شود و درصورتي که بهاي معامله به ا    

  .شهرداري باقي خواهد ماند
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  آيين نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض 

  )  قانون نوسازي و عمران شهري۲موضوع تبصره يک ماده (
  ۱/۴/۱۳۴۸مصوب 

  
   ترتيب مميزي -فصل اول 

  .نوني شهر به يک يا چند منطقه تقسيم مي شود  براي مميزي هر شهر محدوده قا-۱ماده 
 مأمور مميزي مکلف است هنگام مميزي امالک موقعيت و مساحت عرصه و اعيان مـستحدثات   -۲ماده  

هر ملک و نوع ساختمان و تعداد طبقات وساير مشخصات مندرج در برگ مميزي و حتي المقـدور نـام و            
سئوليت خـود تعيـين و در اوراق مميـزي قيـد نمـوده و      را به مـ ) پالک ثبتي(نشاني مالک و شماره ملک  

  .اوراق مزبور را به واحد مميزي تسليم کند 
اي حاوي مشخـصات کامـل هـر ملـک           شهرداري مکلف است براساس اوراق مميزي شناسنامه       -۳ماده  

براي امالک واقع در حوزه شهرداري تهيه نمايد و در شهرهايي که براي امـالک و اراضـي و مـستحدثات                    
واقع در محدوده شهر قبالً شناسنامه شهري تهيه شده باشد شهرداري مي تواند بـا اسـتفاده از اطالعـات             

 قـانون نوسـازي و عمـران شـهري اوراق     ۴مندرج در آن شناسنامه ها بر طبـق ضـوابط منـدرج در مـاده        
  .مميزي را تکميل و مالک عمل قرار دهد 

 اين آئين نامـه و بـر طبـق ضـوابط      ۳ذکور در ماده     شهرداري مکلف است براساس شناسنامه م      -۴ماده  
 قانون نوسازي و عمران شهري بهاي هر ملک را تعيـين نمـوده و براسـاس آن عـوارض                ۴مندرج در ماده    

  .متعلقه را طبق مصرحات قانون تشخيص نمايد 
ه وجـود  در صورتي ک( آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد در يکي از جرائد کثير االنتشار محل              -۵ماده  

 روز منتـشر شـود و عـالوه بـر آن بايـد پايـان مميـزي از        ۵در سه نوبت هر نوبت به فاصله   ) داشته باشد   
  .طريق الصاق آگهي در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطالع مالکين منطقه برسد

  : در آگهي پايان مميزي هر منطقه بايد نکات و موارد زير مشخص شود -۶ماده 
  .م پايان مميزي منطقه  اعال–الف 
  . حدود دقيق منطقه اي که مميزي در آن خاتمه يافته است -ب
 نشاني محل مراجعه صاحبان امالک براي استحضار از نتيجه مميزي امالک خود که ايـن محـل بايـد        -ج

  .هاي تابعه باشد در درجه اول در شهرداريهاي نواحي يا برزن
  .ه از روز انتشار نوبت اول آگهي خواهد بود  تاريخ شروع چهارماه مهلت اعتراض ک-د

 قانون راجع به قبول اعتراض با قيد اينکه معترض مکلف اسـت  ۸ ماده ۲ ذکر شرط مذکور در تبصره      -هـ  
  .نشاني کامل و صريح خود را ذيل برگ اعتراض بنويسد 

  . نشاني کامل محل پذيرفتن اعتراضات -و 
امالک واقع در هر منطقه را در محلي که در آگهي معـين       شهرداري مکلف است نتيجه مميزي       -۷ماده

در تابلوهايي که براي ايـن کـار اختـصاص داده مـي شـود      ) پالک ثبتي(شده است به ترتيب شماره ملک    
اعالن نمايد به طوري که مالکين در صورت مراجعه به راحتي بتوانند از نتيجه مميزي ملک خـود اطـالع           

  .حاصل نمايند 



١٣١  
 

  نوسازی و عمران شهری

ي مکلف است کليه تغييرات و انتقاالت امالک را در شناسـنامه امـالک عمـل نمـوده و      شهردار-۸ماده  
  .عمليات را طوري اداره و انجام دهد که هميشه در جريان آخرين تغييرات وانتقاالت ملک باشد 

 قانون نوسازي و عمران شهري اجراء مـي شـود ادارات ثبـت موظفنـد در            ۲ در نقاطي که ماده      –تبصره  
  .ه يک نسخه از فهرست انتقاالت قطعي امالک را به شهرداري ارسال دارند آخر هر ما

 قـانون کـه بـراي اعـالم بهـا      ۵ ماه مذکور در مـاده  ۶هرگاه نتيجه مميزي قبل از انقضاء مهلت    -۹ماده  
 قانون اعالم شود مالکيني کـه بـر مبنـاي مميـزي اعـالم شـده        ۷تعيين گرديده است طبق مقررات ماده       

ود را بپردازند و يا نسبت به نتيجه مميزي اعتـراض نکننـد عـدم اعتـراض و يـا پرداخـت              عوارض ملک خ  
  .عوارض از ناحيه آنان در حکم اعالم بهاي ملک مي باشد 

 براي تهيه طرح هاي مميزي و استفاده از روش ها و وسائل نـوين علمـي و تعلـيم افـراد فنـي          -۱۰ماده  
 قـانون نوسـازي و عمـران شـهري     ۲يهاي مشمول ماده مميزي و وصول و هماهنگ کردن آن در شهردار    

  .تعليمات الزم از طرف وزارت کشور صادر و وسيله شهرداريها به موقع اجراء  گذارده خواهد شد
  

   وصول -فصل دوم 
 شهرداري مکلف است به منظور تسهيل در امر وصول عوارض موضوع قانون نوسازي و عمـران              -۱۱ماده  

اي بانک ملي ايران حساب خاصي بـه نـام حـساب درآمـد قـانون نوسـازي         شهري درشعب و نمايندگي ه    
وعمران شهري بازکند و فرم هاي مخصوص با نظر وزارت کشور تهيه و در شعب و نمايندگي هاي مـذکور    

مؤديان مشمول پرداخت عوارض قانون نوسازي و عمران شهري مکلفند با         . در دسترس مؤديان قرار دهد      
  .اي مربوط را تکميل و عوارض مقرر را پرداخت و رسيد دريافت دارندمراجعه به بانک فرم ه

 شهرداري مکلف است مندرجات رسيد يا رسيد هاي پرداخت عوارض را با شناسـنامه امـالک            -۱۲ماده  
 روز از تاريخ پرداخت نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام کنند و در صـورتي کـه     ۱۵تطبيق و ظرف    

در اوراق مفاصاحـساب  . مراجعه ننمايد  وسيله پست سفارشي براي او ارسال دارد  مؤدي براي دريافت آن     
  ).اين مفاصا صرفاً مربوط به عوارض قانون نوسازي و عمران شهري است (بايد صريحاً قيد شود 

 و ۷ شهرداري مکلف است در هر مورد و در هر موقعي که نتيجه مميزي طبق مقـررات مـواد         -۱۳ماده  
  : پيدا مي کند، طبق مقررات زير نسبت به وصول عوارض اقدام نمايد  قانون قطعيت۸

قطعيـت  .  قانون قطعي شده است ۱۰ در مورد امالکي که نتيجه مميزي آنها در مهلت مقرر در ماده    -الف
و مبلغ عوارض و تاريخ انقضاء مهلت پرداخت و عواقب عدم پرداخـت ، بـا ارسـال نامـه وسـيله پـست بـه             

 قانون عوارض متعلقـه پرداخـت نـشود،    ۱۰ شود هرگاه پس از پايان مهلت مقرر در ماده مؤديان اعالم مي 
هـايي بـراي قطـع بـرق و گـاز بـه مؤسـسات              ظرف دو ماه مشخصات مؤديان ضمن فهرست و يا فهرست         

 قـانون عليـه مؤديـاني کـه     ۱۴مربوطه  فرستاده مي شود و پس از انقضاي مدت شش ماه مذکور در ماده    
  . را پرداخت نکرده اند اجرائيه صادر خواهد شد عوارض متعلقه

  . قانون قطعي مي گردد ۱۰ در مورد امالکي که نتيجه مميزي آنها پس از پايان مهلت مقرر در ماده -ب
 قـانون باشـد   ۱۰ در صورتي که تاريخ قطعي شدن ظرف شش ماه پس از پايان مهلـت مقـرر در مـاده     -۱

گردد و تا پايـان شـش مـاه مـذکور     ند الف ، به مؤديان اعالم ميقطعيت  و عواقب عدم پرداخت بر طبق ب  
 روز ۱۵شود که عوارض مربوط را بپردازند و هرگاه تاريخ اعالم تا پايان شش مـاه کمتـر از                مهلت داده مي  

  . روز خواهد بود ۱۵باشد مهلت 
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شـد ، قطعيـت    قـانون با ۱۴ در صورتي که تاريخ قطعي شدن پس از انقضاي شش ماه مذکور در ماده                 -۲
 روز به آنان مهلت داده مي شود که عوارض مربوطـه  ۱۵طبق بند الف ، به مؤديان اعالم مي گردد و فقط       

  .را پرداخت نمايند
شهرداري همراه با اقدامات مذکور مشخصات مؤدياني را کـه عـوارض امـالک  خـود را نپرداختـه انـد در                   

 قانون به صـدور اجرائيـه مبـادرت    ۱۴ بر طبق ماده  قانون به مؤسسات برق و گاز تسليم و ۱۲اجراي ماده   
  .خواهد کرد

 نسبتي از قيمت هر ملک که در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي مأخـذ  -۱۴ماده  
دريافت عوارض قرار مي گيرد با کسب نظر شهردار و استاندار يا فرماندار کل بنا به پيشنهاد وزارت کـشور               

مرکب از وزير کشور ، وزير اقتصاد و مديرعامل سـازمان برنامـه تعيـين مـي شـود و            و تصويب کميسيوني    
  .مالک عمل قرار مي گيرد 

اجراي مدلول اين آيين نامه موکول بـه تعيـين نـسبتي از قيمـت ملـک کـه مأخـذ دريافـت                   -۱۵ماده  
  .باشد  مي و انتشار آگهي از طرف شهرداري۱۴عوارضي خواهد بود از طرف کميسيون مذکور در ماده 
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   ۲۰ ماده ۱آئين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي امالک موضوع تبصره 
  قانون نوسازي و عمران شهري

  ۱/۴/۱۳۴۸مصوب 
  

 قانون نوسازي و عمـران شـهري قـسمتي از بهـاي اراضـي و           ۲۰ در هر مورد که به تجويز ماده         -۱ماده  
 احداث و توسعه معابر بايد به اقساط پرداخـت    هاي عمراني و نوسازي و    اماکن و مستحدثات مشمول طرح    

  .شود شهرداري قبوض اقساطي قابل انتقال صادر و به فروشنده ملک تسليم مي نمايد 
 قبوض اقساطي عبارت از دستور پرداختي است به عهـده حـسابداري شـهرداري هـر محـل و                 - ۲ماده  

نامـه پرداخـت    ايـن آئـين  ۹ مـاده  شهرداري مکلف است در سررسيد اصل و بهره آن را بر طبـق مقـررات   
  .نمايد

در قبوض اقساطي شهرداري بايد اصل و بهره قانوني هر قـسط قيـد گـردد و قـبض بـه امـضاء         -۳ماده  
  .شهردار يا قائم مقام مجاز او و همچنين رئيس حسابداري يا مسئول امور مالي شهرداري برسد 

اطي در بودجه هر سال اعتبار مخـصوص     شهرداري مکلف است براي پرداخت وجوه قبوض اقس        -۴ماده  
تأمين نمايد و مطلقاً از محل اين اعتبار مصارف ديگري انجام ندهد به نحوي کـه وجـوه قبـوض اقـساطي       

  .هر سال در سررسيد پرداخت گردد 
 قبوض اقساطي شهرداري با نام و قابل انتقال خواهد بـود  و در موقـع تنظـيم سـند انتقـال در           -۵ماده  

هـا در سـند   گردد وتعداد و شـماره و جمـع مبلـغ کـل آن      رسمي به انتقال دهنده تسليم مي     دفاتر اسناد   
  .انتقال بايد قيد شود 

 هرگونه نقل و انتقال قبوض اقساطي شهرداري بايد در دفاتر اسناد رسمي يا به وسـيله گـواهي             -۶ماده  
  . قبوض اقساطي ذکر شود امضاء در دفتر مخصوص گواهي امضاء به عمل آيد و اين موضوع بايد در پشت

 حسابداري هر شهرداري مکلف است دفتر مخـصوصي بـراي ثبـت قبـوض اقـساطي تنظـيم و                 -۷ماده  
 مبلـغ  - تاريخ سررسـيد   - تاريخ صدور    - شماره   -در دفتر مذکور بايد نام صاحب قبض        . نگاهداري نمايد   

  .ثبت شود ) اصل و بهره(
 در تمـام شـهرداريهاي   ۷قساطي و دفاتر مذکور در ماده      به منظور يکنواخت بودن فرم قبوض ا       -۸ماده  

کشور وزارت کشور مکلف است قبوض و دفاتر الزم به مقدار کافي با شماره مسلسل چاپ نمـوده و در هـر     
هـاي قبـوض    تعداد مورد نياز را ارسال دارد و در دفتر مخصوصي شـماره      مورد برحسب تقاضاي شهرداري   

مکلف است در نگاهداري و حفظ دفاتر و قبوض دريافتي مراقبـت نمايـد و   شهرداري . ارسالي را ثبت کند  
غيـر قابـل   (هـا را بـه مهـر    هرگاه تعدادي از قبوض به جهتي از جهات غير قابل اسـتفاده گـردد عـين آن            

  .ممهور و با قيد مشخصات وسيله پست سفارشي به وزارت کشور ارسال دارد ) استفاده
تخاذ کند کـه وجـوه قبـوض اقـساطي شـهرداري قبـل از سررسـيد در            شهرداري بايد ترتيبي ا    -۹ماده  

حساب شهرداري نزد بانک ملي ايران موجود باشد و فهرسـت و مشخـصات کامـل قبـوض را تهيـه و بـه                 
امضاء شهردار يا قائم مقام او و همچنين رئيس حسابداري يا مسئول امور مالي شـهرداري برسـاند و آن را        

بـستانکار بـه بانـک    . قل يک روز قبل از سررسـيد بـه بانـک تـسليم نمايـد       به ضميمه دستور پرداخت الا    
  . کندمراجعه و با تسليم قبض وجه آن را از بانک دريافت مي
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 بدانند بايد ران شهری آنچه مدياهم 

  ها و مستحدثات موضوعضوابط بهاي اراضي و ساختمان
   قانون نوسازي و عمران شهري۴ماده 

  ۲/۵/۱۳۶۴مصوب 
  

 ۱۳/۱۲/۶۳ مورخ ۹۷۴۹/۳۰۴۷۰/۳۴/۳/۱پيشنهاد شماره  بنا به ۲/۵/۱۳۶۴هيأت وزيران در جلسه مورخ    
 وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و شـماره          ۲۰/۲۱۴۸/۲۶۶۶۸وزارت کشور و موافقت نامـه هـاي شـماره           

  قانون نوسـازي و عمـران شـهري مـصوب سـال      ۴ وزارت مسکن و شهرسازي و به استناد ماده       ۸۰۳۹/۱
  : تصويب نمودند ۱۳۴۷

 کـه  ۱۳۶۳ قانون نوسازي و عمران شهري به مأخذ ارزش معامالتي سـال      ۴بهاي اراضي موضوع ماده      - ۱
 و اصـالحيه هـاي   ۱۳۴۵ قانون مالياتهـاي مـستقيم مـصوب    ۴۳ ماده   ۲توسط کميسيون مقرر در تبصره      

مـشروط بـه اينکـه    % ۵۰ به عنوان سال پايه بـا تخفيـف          ۱۳۶۴بعدي آن تعيين گرديده است براي سال        
 مـورخ  ۱۲۵۱۲ موضـوع تـصويبنامه شـماره    ۱۳۶۲ز بهـاي مـصوب سـال    قيمت حاصل از تخفيف کمتر ا     

 ۱۳۶۸ لغايـت سـال   ۱۳۶۵بيشتر از بهاي فوق نباشد و بهاي سال         % ۵۰ هيأت وزيران و نيز      ۳۱/۱/۱۳۲۶
نسبت به سال قبل مالک عمل و مبناي محاسبه جهت وصول عـوارض       % ۱۰هر سال به ترتيب با افزايش       

  . قانون نوسازي و عمران شهري قرار گيرد ۲نوسازي کليه شهرهاي مشمول ماده 
 قانون نوسازي و عمران شهري خواهند شد در سـال شـمول   ۲ضمناً شهرهايي که در آينده مشمول ماده  

  . مشمول مقررات فوق خواهند بود ۱۳۶۸تا پايان سال 
  جبهـه   اراضي که در شهرها براي آن ارزش معامالتي تعيين نگرديده است و يا امـالک پـشت   -۱تبصره  

اي که در اثر طرحهاي جديد شهرداري بر معبر  جديد االحـداث واقـع مـي شـوند و در ارزش معـامالتي           
قيمتي براي آن معبر پيش بيني نشده است بهاي آن مطابق باالترين ارزش معابر هـم عـرض موجـود در                  

هم عرض منـاطق  منطقه و در صورت عدم وجود معبر هم عرض در منطقه مربوط با باالترين ارزش معابر             
  .همجوار محاسبه گردد

قبل از سـال  بة  تعيين نگرديده است آخرين مصو  ۱۳۶۳ درشهرهايي که ارزش معامالتي سال       -۲تبصره  
  .گيردمذکور مالک عمل قرار مي

ضوابط بهاي ساختمان ها و مستحدثات به شرح  چهار برگ  جداول و توضيحات پيوست کـه ممهـور        - ۲
 قانون نوسـازي وعمـران شـهري از اول    ۲براي کليه شهرهاي مشمول ماده  به مهر وزارت کشور مي باشد       

 . به مدت پنج سال مالک عمل جهت وصول عوارض نوسازي قرار گيرد۱۳۶۴سال 
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  نوسازی و عمران شهری

  تصويبنامه راجع به بهاي اراضي ، ساختمان ها و
  مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي

   هيأت وزيران۲۰/۱۱/۱۳۸۱مصوب جلسه مورخ 
  

  ۳/۱۲/۱۳۸۱                                                                                    هـ۲۲۸۵۲ت /۶۰۸۷۴شماره 
 تـا پايـان   ۱۳۷۹بهاي اراضي ، ساختمان ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي از ابتـداي سـال       

 بـه شـرح ذيـل مـالک عمـل      ۱۳۸۱داي سـال   و از ابتـ    ۱۳۷۲ براساس ارقام مربوط به سال       ۱۳۸۰سال  
  :شهرداريهاي شهرهاي مشمول قانون نوسازي و عمران شهري قرار گيرد 

موضـوع مـاده   (آخـرين ارزش معـامالتي امـالک    %) ۲۵( به ميزان بيست و پنج درصد     ۱۳۸۱ سال   –الف  
  ). و اصالحيه بعدي آن-۱۳۶۶  مصوب -قانون مالياتهاي مستقيم ) ۶۴(

موضـوع مـاده يـاد شـده و     (آخرين ارزش معامالتي امالک %) ۴۰(ميزان چهل درصد    به   ۱۳۸۲ سال   -ب
  ).اصالحيه بعدي آن 

موضـوع مـاده يـاد شـده و      (آخرين ارزش معامالتي امالک     %) ۶۰( به ميزان شصت درصد    ۱۳۸۳ سال   -ج
  ).اصالحيه بعدي آن

ضـوع مـاده يـاد شـده و     مو(آخرين ارزش معامالتي امالک %) ۸۰( به ميزان هشتاد درصد ۱۳۸۴ سال  -د
  ).اصالحيه بعدي آن

موضوع مـاده يـاد شـده و    (آخرين ارزش معامالتي امالک %) ۱۰۰( به ميزان صد درصد      ۱۳۸۵ سال   -هـ  
  ).اصالحيه بعدي آن
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  اصناف و امالک

  از قانون نظام صنفي کشور 
  ۱۲/۱۳۸۲ /۲۴ مصوب 

  
   تعاريف -فصل اول 

 قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان ، وظايف ، اختيـارات ، حـدود و        :نظام صنفي    -۱ماده  
  .حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين مي کند 

  
ه در يکي از فعاليـت هـاي صـنفي اعـم از توليـد،       هر شخص  حقيقي يا حقوقي ک :فرد صنفي    -۲ماده  

تبديل ، خريد ، فروش ، توزيع ، خدمات و خـدمات فنـي سـرمايه گـذاري کنـد و بـه عنـوان پيـشه ور و           
صاحب حرفه و شغل آزاد ، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محـل کـسبي دايـر يـا وسـيله کـسبي                     

ا خدمات خود را به طور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم و بـه      فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کاال ، محصول ي   
  .صورت کلي يا جزيي به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود 

  .  صنوفي که قانون خاص دارند ، از شمول اين قانون مستثني هستند -تبصره 
  

يار باشـد و توسـط    هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله س            :واحد صنفي    -۳ماده  
  .فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد ، واحد صنفي شناخته مي شود 

 فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي همـان محـل ، بالمـانع               -۱تبصره  
  .است 

ت اسـتقرار  چنـد    اماکني که طبق ضوابط مصوب کميسيونهاي نظارت واجد شروط الزم جهـ     -۲تبصره  
واحد صنفي باشند ، مي توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسيله يک يا چند فرد صنفي ، پس از اخـذ            

  .پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه هاي ذيربط ، مورد استفاده قرار گيرند 
   . دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي دهند ، واحد صنفي محسوب مي شوند-۳تبصره 

  
 آن گروه از افراد صنفي که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد ، تشکيل يک صـنف را         : صنف -۴ماده  

صنوف مشمول اين قانون ، با توجه به نوع فعاليت آنها به چهار گروه توليـدي ، خـدمات فنـي،          . دهند  مي
  .شوند توزيعي يا خدماتي تقسيم مي

  
ق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کـار           مجوزي است که طب    :پروانه کسب    -۵ماده  

  .شود يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي
  

 گواهينامـه اي اسـت کـه بـر داشـتن مهـارت انجـام دادن کارهـاي         :پروانه تخصصي و فني   -۶ماده  
  .ح صادر مي شود تخصصي يا فني داللت دارد و به وسيله مراجع ذي صال

  
 شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي فعاليـت يکـسان يـا               : اتحاديه   -۷ماده  
  .اند ، براي انجام دادن وظايف و مسئوليتهاي مقرر در اين قانون تشکيل مي گرددمشابه
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 اتحاديـه   مجمعي است که از نمايندگان منتخـب اعـضاي هيـأت مـديره     : مجمع امور صنفي     -۸ماده  
  .هاي صنفي هر شهرستان براي انجام دادن وظايف و مسئوليت هاي مقرر در اين قانون تشکيل مي شود

  
 شورايي است کـه از نماينـدگان هيـأت رئيـسه مجـامع امـور صـنفي             : شوراي اصناف کشور     -۹ماده  

  .شهرستانهاي کشور با هدف تقويت مباني نظام صنفي در تهران تشکيل مي گردد 
  

 کميسيوني است که به منظور برقراري ارتبـاط و ايجـاد همـاهنگي بـين            : کميسيون نظارت    -۱۰ماده  
ها و مجامع امور صنفي يا سازمانها و دستگاههاي دولتـي در راسـتاي وظـايف و اختيـارات آنهـا و         اتحاديه

  .همچنين نظارت بر اتحاديه ها و امور صنفي هر شهرستان تشکيل مي شود 
  

 هيـأتي اسـت کـه بـه منظـور تعيـين برنامـه ريـزي ، هـدايت ، ايجـاد                : نظارت    هيأت عالي  -۱۱ماده  
هماهنگي و نظارت بر کليه اتحاديه ها ، مجامع امور صنفي ، شوراي اصناف کشور و کميسيونهاي نظـارت        

  .گردد و باالترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است تشکيل مي
.  .  .  .  .  .  .  

در صـورت  (ي مکلفند در هر سال عوارض کسب و پيشه ، حـق عـضويت اتحاديـه                 افراد صنف  - ۱۴ماده  
  .و ماليات خود را بپردازند) عضويت 

.  .  .  .  .  .  .  
توانند وصول ماليات ، عوارض و هزينـه خـدمات وزارتخانـه هـا ، شـهرداريها و           اتحاديه ها مي   -۲۹ماده  

 جاري عهده دار شـوند و مبـالغ وصـول شـده بابـت             سازمانهاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين        
مبلـغ  . ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را ظرف يک هفته به حساب قانوني دستگاه مربوطه واريز کننـد                  

  .گرددکارمزد توافق شده از سوي طرف توافق به حساب اتحاديه ها واريز مي
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  آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت
  ا تجارتحق کسب و پيشه ي

  ۱/۴/۱۳۴۸مصوب 
  

کـه  ) اعم از مستأجر و يا متصرف يا خود مالـک ( پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص       -۱ماده  
رود محل کار آنان در اثر اجراي طرح هاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمـران شـهري از بـين مـي        

  .طبق مقررات اين آئين نامه از طرف شهرداري پرداخت مي شود 
 منظور از مستأجر اشخاصي هستند که تصرف آنان در ملک به عنوان اجاره يـا صـلح منـافع يـا      -۲اده  م

هر عنوان ديگري که منظور اجاره باشد اعم از اينکه نسبت به مورد تصرف سـند رسـمي يـا غيـر رسـمي        
  .باشد تنظيم شده و يا تصرف متصرف برحسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او به عنوان اجاره 

 قانون نوسازي و عمران شهري فهرسـتي      ۱۶ شهرداري مکلف است هنگام اجراي مقررات ماده         -۳ماده  
هاي ارزيابي از اسامي مستأجرين و متصرفين به عنـوان اجـاره و همچنـين مـالکيني کـه در          وسيله هيأت 

شخـصات محـل   ملک خود به کسب يا تجارت اشتغال دارند تهيه و در فهرست مزبور با ذکر مـساحت و م      
کسب و پيشه در صورتي که قبل از اعالم طرح ملک محل کسب يا تجارت يا پيشه بوده ميـزان پرداخـت         
حق کسب يا پيشه يا تجارت را تعيين و در صورتي که قبل از اعالم طرح محل کسب و پيشه يـا تجـارت               

 بـه فهرسـت ارزيـابي و    نبوده اين موضوع را صريحاً در فهرست مزبور قيد نمايند و اين فهرسـت را منـضم   
 قانون نوسازي مذکور است پس از تأييد انجمـن شـهر بـراي تـصويب وزارت     ۱۶ساير مدارکي که در ماده  

  .کشور ارسال دارد 
 قانون نوسازي و عمران شهري نسبت بـه  ۱۷ شهرداري مکلف است هنگام اجراي مقررات ماده      -۴ماده  

 قـانون  ۲۰ ايـن آئـين نامـه نيـز بـا رعايـت مـاده        ۲پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت مذکور در ماده      
  .نوسازي و عمران شهري اقدام نمايد 

 قانون نوسازي و عمران شـهري در اجـراي مقـررات    ۱۶هيأت ارزيابي مأمور اجراي مقررات ماده  -۵ماده  
 و  اين آئين نامه مکلفند با توجه به نکات و ضوابط زير نسبت به تعيين ميزان حق کـسب و پيـشه            ۳ماده  

  :تجارت اقدام نمايند 
  . موقعيت و مرغوبيت محل کسب و پيشه يا تجارت - ۱
 شرايط و کيفيات اجاره از لحاظ مزايايي که در عقد اجاره براي مـوجر يـا مـستاجر منظـور             - ۲

 .گرديده است 
 طول مدت اشتغال به کسب و پيـشه و تجـارت درمحـل کـار و حـسن شـهرت او  کـه در          - ۳

 .اده است معروفيت محل مزبور مؤثر افت
 . وضع محل کسب و پيشه از نظر نوع بنا- ۴
مخارجي که صاحب کسب و پيشه به منظور آماده نمـودن محـل مزبـور از حيـث تزئينـات       - ۵

 .داخلي و قفسه بندي و تهيه اشياء مورد لزوم  متحمل گرديده است 
 .نوع  کسب و پيشه يا تجارت -۶

پيـشه يـا تجـارت کميـسيون رسـيدگي          مرجع رسيدگي به اعتراضات مربوط به حق کـسب و            -۶ماده  
 قانون نوسازي و عمران شهري است و نحوه اعالم ميزان حق کسب و پيـشه يـا تجـارت    ۸مذکور در ماده   
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- قـانون مـذکور مـي   ۱۶ ماده  ۲به اشخاص ذينفع و مدت قبول اعتراضات طبق مقررات آئين نامه تبصره             
کلـف اسـت عـالوه بـر رعايـت آيـين نامـه              قانون نوسازي م   ۸باشد و کميسيون رسيدگي مذکور در ماده        

مربوط به خود هنگام رسيدگي به اعتراضات مربوط به ميزان حق کسب و پيشه نکـات و ضـوابط مـذکور                
  . اين آئين نامه را مالک و مأخذ اظهار نظر قرار دهد ۵درماده 
شـهري   در مورد طرح هاي مصوب توسعه معابر کـه قبـل از اجـراي قـانون نوسـازي و عمـران         -۷ماده  

اجراي آن از طرف شهرداري آگهي شده در صورتي که در مسير اجراي طرح امالکي داراي حق کـسب و             
 اين آئين نامه نـسبت بـه تهيـه و تنظـيم     ۶ و ۵ و ۴ و ۳پيشه باشد شهرداري مکلف است با رعايت مواد        

  .فهرست و تعيين ميزان حق کسب و پيشه يا تجارت و پرداخت آن اقدام کند 
ر صورتي که تعلق حق کسب و پيشه يا تجارت به نحوي از انحاء متنازع فيه بـوده و صـاحب                 د -۸ماده  

حق مشخص نباشد بهاي حق کسب و پيشه يا تجارت تا صـدور حکـم قطعـي از مراجـع دادگـستري در            
صندوق شهرداري به عنوان سپرده باقي خواهد ماند و ذيحق مي تواند با تسليم رونوشـت مـصدق حکـم                    

اي دريافت آن به شهرداري مراجعه نمايد و چنانچه به ميزان معترض باشد ظرف يـک مـاه             دادگستري بر 
 قـانون نوسـازي و   ۸پس از ابالغ حکم دادگستري مي تواند اعتراض خود را به کميسيون مذکور در مـاده      

  .عمران شهري تسليم دارد 
راي حـق کـسب و پيـشه و     هرگاه در اثر اجراي طرح هاي توسعه و اصالح معـابر ملکـي کـه دا     -۹ماده  

باشد کالً مورد تخريب قرار نگيرد و خرابي به کيفيتي باشد که لطمه به محل کسب و پيشه يـا  تجارت مي 
تجارت وارد نسازد و ادامه همان کسب به تشخيص شهرداري در آن ميسر باشد حـق کـسب و پيـشه يـا        

  .تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت
 قـانون  ۸د و رسيدگي و تعيين تکليف قطعي کميسيون مذکور در ماده          مرجع قبول اعتراضات در اين مور     

  .باشد نوسازي و عمران شهري مي
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  قانون راجع به لغو حق مرغوبيت 
  ۲۸/۸/۱۳۶۰مصوب 

  
 شوراي انقـالب  ۱۷/۱۱/۵۸نظر به اين که طبق قانون نحوه خريد امالک و اراضي مصوب         -ماده واحده 

رغوبيت از مالک يا مالکين امالکـي کـه در اثـر توسـعه معـابر و يـا             جمهوري اسالمي ايران دريافت حق م     
لذا حق مرغوبيت ناشـي از اجـراي   . گرفته منتفي گرديده است ميادين و امثال آن به امالک آنها تعلق مي 

طرحهاي عمراني و ترميم و توسعه و غيره که به موجب قوانين سابق بـر آن بـه امـالک اشـخاص اعـم از               
تعلق گرفته لکن تاکنون وصول نشده ملغي و از اين تاريخ به بعد ديگـر وجهـي بـه              ) قيحقيقي و يا حقو   (

عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداريها وصـول نخواهـد شـد و ايـن            
  .گردد قبيل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دريافت نمي

  .باشد وزارت کشور مأمور اجراي اين قانون مي . گردد قوانين مخالف اين قانون لغو مي-تبصره
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  اليحه قانوني خريد اراضي و امالک
  مورد احتياج دولت و شهرداريها

  ۲/۹/۱۳۵۸مصوب 
  

 در مواردي که وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي  يا وابسته به دولت يا شهرداريها براي ايجـاد يـا   -۱ماده  
حداث جاده ، راه آهن يا خيابان ، توسـعه معـابر ، لولـه کـشي آب و     توسعه مرافق عامه از قبيل توسعه يا ا       

نفت وگاز ، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خريد اراضي و امالک اشخاص داشـته باشـند             
و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالک توافق نشود يا ملک مجهول المالک باشد مي توانند بـه ترتيـب            

ن با پرداخت قيمت عادله آن را تملک نمايند مشروط به ايـن کـه اجـراي طـرح مـوردنظر در          در اين قانو  
محدوده يا مسير معين ضروري باشد به  نحوي کـه انجـام آن در محـل ديگـر ميـسر نبـوده يـا موجـب                    

  .خسارت عمده اي گردد 
رزيابي حقـوقي کـه    به منظور حل اختالف در انجام معامله يا تعيين قيمت و ميزان خسارت و ا            -۲ماده  

اشخاص در اراضي و امالک موضوع اين قانون دارند در هر استان هيـأتي مرکـب از ريـيس دادگـستري و           
  .تشکيل مي شود ) در غياب رييس شوراي استان استاندار(مدير کل ثبت و رييس شوراي استان 

انتخاب ريـيس ديـوان   در استان تهران به جاي رييس دادگستري يکي از مستشاران ديوان عالي کشور به  
  .مزبور شرکت خواهد کرد

 سازمان يا موسسه خريدار بايد مدارک زير را به درخواستي که تسليم هيات مي نمايد ضميمه               -۳ماده  
  :کند 
   نام و مشخصات مالک يا صاحب حق -الف
  . نقشه دقيق ملک مورد نياز -ب
  .محل مورد نظر  مدرک تصويب طرح و بودجه آن و داليل ضرورت اجراي طرح در -د

  . مدرک دعوت مالک يا صاحب حق براي توافق و عدم حصول توافق -هـ
اداره ثبت اسناد و امالک محل وقوع ملک مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته وضع ثبتـي ملـک را       

  .به دستگاه اجرايي استعالم کننده اعالم نمايد 
بت محل مجهول المالک باشد گواهي مـذکور   در صورتي که ملک مورد نياز طبق گواهي اداره ث        -تبصره  

  .کافي است و مقررات بند هـ اين ماده اجرا نمي شود 
در صورتي که اقامتگاه مالک معلوم نباشد مالک بـه وسـيله نـشر آگهـي در يکـي از روزنامـه هـاي کثيـر                   

  .االنتشار محل به فاصله ده روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت خواهد شد 
 ايـن قـانون رعايـت شـده باشـد هيـات       ۳ول درخواست در صورتي که مقررات ماده  پس از وص  -۴ماده  

  .ظرف مدت پانزده روز اقدام به تعيين يک يا چند کارشناس خواهد کرد 
کارشناس يا کارشناسان منتخب بايد از کارشناسان رسمي وزارت دادگستري باشـند چنانچـه در موضـوع      

  .واند از کارشناسان و خبرگان غير رسمي استفاده نمايد کارشناس رسمي صالحيتدار نباشد هيأت مي ت
 کارشناس مکلف است در مهلت مقرر نظر خود را به هيات تسليم نمايد و چنانچـه اظهـار نظـر      -۵ماده  

در صـورتي کـه عـذر کارشـناس     . در مدت مذکور مقدور نباشد مي تواند درخواست تمديد مهلـت نمايـد            
  .هد کرد موجه باشد هيأت مهلت را تجديد خوا
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 هرگاه کارشناس رسمي بدون عذر موجه از قبول کارشناسي استنکاف کند و يا در ظرف مهلـت   -تبصره  
  .مقرر اظهار نظر ننمايد تحت تعقيب انتظامي واقع و پروانه کارشناسي او لغو خواهد شد

سـسه  شود و پرداخت آن بـر عهـده سـازمان يـا مؤ     دستمزد کارشناس به نظر هيأت تعيين مي       -۶ماده  
  .خريدار است 

 بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و ارزش حقوقي کـه اشـخاص در ملـک دارنـد بـدون در نظـر                    -۷ماده  
  .گرفتن تأثير اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد 

در موردي که ملک محل سکناي مالک باشد ده درصد و هرگاه ملک ممراعاشه منحـصر او باشـد پـانزده                    
  .ه پرداخت خواهد شددرصد عالوه بر قيمت عادل

 در مورد امالک مزروعي با توجه به قانون نحـوه انتقـال اراضـي واگـذاري بـه زارعـين مـشمول         -۸ماده  
 اقدام و عالوه بر پرداخت بهاي عادله معادل پـانزده  ۲۱/۹/۱۳۵۱قوانين و مقررات اصالحات ارضي مصوب      

برزگراني که در اثر اجراي طرح محـل  درصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزده درصد بين خوش نشينان و         
  .سکونت خود را ترک مي نمايند به نسبت تعداد عايله تحت تکلف آنان تقسيم خواهد شد 

 در صورتي که طبق نظر اداره کشاورزي و امور روستاهاي محل زارعين حقوقي در ملـک مـورد             -۹ماده  
از قيمت عادله ملک کسر و بـه آنهـا   بحث داشته باشند معادل حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره         

  .پرداخت و بقيه به مالک تاديه خواهد شد 
 نسبت به امالک موقوفه حسب مورد از طريق اجاره اجاره طويل المدت يـا تبـديل بـه احـسن       -۱۰ماده  

در صورتي که زارعين ملک موقوفه حقوقي در آن ملک داشته باشـند بـه ترتيـب مقـرر     . عمل خواهد شد  
  . عمل خواهد شد در ماده قبل

 هرگاه از طرف مالک يا متصرف ملک يا هر شخص ديگـري از اجـراء کارشناسـي ممانعـت بـه                -۱۱ماده  
  .عمل آيد، به دستور هيأت مامورين انتظامي محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهند نمود 

 ملـک و   پس از وصول نظريه کارشناس هيأت بايد ظرف يک هفته رأي خود را در مورد بهـاي   -۱۲ماده  
  .ميزان خسارت وارده صادر وبه ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني به طرفين ابالغ نمايد 

 هرگاه هيأت رأساً يا در اثر اعتراض خريدار يا مالـک تـشخيص دهـد کـه نظـر کارشـناس يـا                -۱۳ماده  
  .کارشناسان عادالنه نيست کارشناس يا کارشناسان ديگري انتخاب خواهد کرد 

 در مورد امالکي که قبل از تصويب اين قانون از هياتهاي سـابق تقاضـاي خريـد آنهـا شـده و                 -۱۴ماده  
در صـورتي  ) اعم از اين که نسبت به آنها رأي صادر شده يا نشده باشد   (هنوز سند انتقال تنظيم نگرديده      

صرفي نشده ولي که از طرف دستگاه هاي اجرايي ابنيه و تأسيساتي درآن امالک ايجاد شده و يا اين که ت             
 اين قانون مورد احتياج باشند هيأت هاي رسيدگي با ارزيابي مجدد راي بـه انتقـال آنهـا            ۱با رعايت ماده    

  .خواهند داد 
  .مالک قيمت بهاي تاريخي است که مالک از تصرف در ملک خود ممنوع گرديده است 

رزيـابي و تـاريخ تنظـيم سـند انتقـال      در تمام موارد مذکور در اين قانون براي فاصله بين تاريخ ا     -تبصره
شش درصد بها در سال بابت اجرت المثل منافع مورد معامله عالوه بر بهاي تعيين شده پرداخت خواهـد                

  .شد مشروط به اين که در اين مدت مالک از تصرف و بهره برداري در ملک منع شده باشد 
 انتقـال ملـک و تحويـل آن رضـايت      پس از صدور راي از طرف هيات در صورتي که مالک بـه     -۱۵ماده  

ندهد پس از سپردن تمام قيمت ملک و خسارات در صـندوق دادگـستري بـه دسـتور هيـات، دادسـتان                
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شهرستان محل وقوع ملک سند انتقال ملک را از طرف مالـک امـضا و ظـرف يـک مـاه دسـتور تخليـه و              
سند برعهده خريدار است و مالک    هزينه تنظيم   . تحويل ملک را به سازمان يا موسسه خريدار خواهد داد           

از پرداخت ماليات انتقال امالک غير منقول معاف خواهد بود ولي ماليات ارزش سرقفلي کـه جـزء قيمـت            
  .کارشناسي ذکر شده است وصول خواهد شد 

 هرگاه ملک مورد نظر در تصرف مستاجر و محل سکناي او باشد دادسـتان بـه تـشخيص خـود               -تبصره
  .  براي تخليه ملک مهلت دهد تواند تا دو ماهمي

 در صورتي که ملک در رهن يا وثيقه نباشد وجـه سـپرده شـده در صـندوق دادگـستري بـه           - ۱۶ماده  
در غير ايـن صـورت بـه دسـتور     . دستور دادستان شهرستان محل وقوع ملک به مالک پرداخت مي شود          
و رهن يا وثيقه ملـک فـک و سـند    دادستان تا حد بهاي تعيين شده از دين مالک در وجه طلبکار تامين            

  .انتقال تنظيم مي گردد
هرگاه ملک مجهول المالک باشد يا مالکيت آن مورد اختالف باشد ، وجه سـپرده شـده بعـد از مـشخص               

  .شدن مالک قانوني به وي تأديه خواهد گرديد 
 بهاي تعيـين   چنانچه سازمان يا موسسه خريدار ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ راي هيات مبلغ      -۱۷ماده  

شده را در صندوق دادگستري توزيع نکند به تقاضاي مالک راي صادره بـي اعتبـار و ملغـي االثـر خواهـد        
  .شد و مالک مي تواند استرداد ملک را از هياتهاي مذکور تقاضا نمايد 

ي  کليه قوانين و مقرراتي که با اين قانون مغاير است در آن قسمت که مغـايرت دارد نـسخ مـ   - ۱۸ماده  
  .شود 
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  اليحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و  امالک

  براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت
  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸مصوب 

  
ها يـا مؤسـسات و شـرکتهاي    هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي وزارتخانه -۱ماده  

 و بانکها و دانشگاههاي دولتي و سـازمانهايي کـه شـمول      دولتي يا وابسته به دولت ، همچنين شهرداريها       
شوند به اراضي ، ابنيـه،  قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از اين پس دستگاه اجرايي ناميده مي                

مستحدثات ، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي يـا حقـوقي نيـاز              
آن قبالً به وسيله دستگاه اجرايي يا از طرف سازمان برنامـه و بودجـه تـامين شـده            داشته باشند و اعتبار     

تواند مورد نياز را مستقيماً يا به وسيله هر سازمان خاصي که مقتـضي بدانـد بـر                باشد دستگاه اجرايي مي   
  .طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد 

هايي اسـت کـه  اجـراي بـه موقـع آن بـراي امـور        ک شامل برنامه برنامه هاي مذکور در ماده ي     -۲ماده  
ضـرورت اجـراي طـرح بايـد بـه تاييـد و تـصويب          .عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي الزم و ضروري باشد          

  .باالترين مقام اجرايي دستگاه اجرايي برسد 
 دستگاه اجرايي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضـي ملـي شـده يـا دولتـي             -۱تبصره  

عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت کشاورزي و عمران روسـتايي         . استفاده نمايد   
  .يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد 

 اداره ثبت اسناد و امالک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتي ملک را با توجـه بـه نقـشه         -۲صره  تب
  . روز از تاريخ استعالم پاسخ دهد ۱۵ارائه شده حداکثر ظرف 

 بهاي عادله اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تاسيـسات و سـاير حقـوق و خـسارات وارده از طريـق              -۳ماده  
  .مالک و مالکين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد توافق بين دستگاه اجرايي و 

 در صورت توافق درمورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خـسارت هـر يـک از مـالکين                -۱تبصره  
بيش از يک ميليون ريال نباشد دستگاه اجرايي مي تواند رأساً نسبت به خريد ملک و پرداخـت خـسارات           

مله يا خسارت هر يک از مالکين بيش از يک ميليون ريال باشـد بهـاي     اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معا      
 قـانون محاسـبات    ۷۱خريد ملک يا ميزان خسارت انجام معامله بايد بـه تـصويب هيـأت مقـرر در مـاده                    

  .عمومي و در مورد شهرداريها  به تصويب انجمن شهر برسد 
ر ظرف سه ماه نـسبت بـه خريـد     در صورت حصول توافق دستگاه اجرايي موظف است حداکث -۲تبصره  

ملک و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آن که انصراف خود را از خريـد و تملـک کتبـاً بـه مالـک يـا        
به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعالم انصراف در مـدت مـذکور بـه منزلـه انـصراف                  . مالکين اعالم نمايد  

  . است
احده قانون نحوه تقويم ابنيـه ، امـالک و اراضـي مـورد نيـاز             ، ماده و  ) ۷(بر اثر تصويب تبصره      (-۴ماده  

  :)باشد اما مفاد آن به شرح ذيل مي. منسوخ شده است 
هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيـه و تاسيـسات و حقـوق و خـسارات وارده بـين دسـتگاه                       

 نفـر کارشـناس رسـمي    اجرايي و مالک توافق حاصل نشود ، بهـاي عادلـه توسـط هيـاتي مرکـب از سـه                
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کارشناسان يک نفر از طرف دستگاه اجرايي يک نفراز طرف مالک يا صـاحب  . گردد دادگستري تعيين مي 
حق و نفر سوم به انتخاب طرفين در صورت عدم توافق يا استنکاف به معرفي دادگاه صالحه محـل وقـوع                 

  .ا است رأي اکثريت هيات مزبور قطعي و الزم االجر. شوند ملک انتخاب مي
 قـانون  ۲۹ در صورتي که در محل کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده       -۱تبصره  

  .شود  عمل مي۱۳۱۷کارشناسان رسمي مصوب 
 هرگاه مالک يا مالکين کارشناس خود را حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ اعالم دستگاه اجرايـي       -۲تبصره  

نتشار در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار يا آگهي در محل به  اطـالع  ابالغ کتبي ، ا: که به يکي از صور     
رسد تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي ، عـدم صـدور               عموم مي 

سند مالکيت ، اختالف در مالکيت ، فوت مالک و موانعي از اين قبيل ، امکـان انتخـاب کارشـناس ميـسر               
 روز از تاريخ مراجعه دسـتگاه اجرايـي بـه دادگـاه     ۱۵اه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف نباشد دادگ 

  .نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد 
 مالک تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقـوق و          -۵ماده  

  . ظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در ن
 در مواردي که ملک محل سکونت يا ممراعاشه مالک باشد عالوه بر بهاي عادله صـدي پـانزده     -۱تبصره  

  .به قيمت ملک افزوده خواهد شد
تشخيص اينکه مالک در محل ساکن است يا ملک ممراعاشه وي مي باشـد بـا دسـتگاه اجرايـي اسـت و                

شخيص نهايي با دادگاه صالحه محل وقوع ملک مي باشد که به تقاضاي هـر يـک   درصورت بروز اختالف ت 
  .از طرفين اظهار نظر خواهدکرد

 درصورتي که طبق نظر اداره کشاورزي و عمران روستايي محـل ، زارعـين حقـوقي در ملـک                   -۲تبصره  
ل ملـک بـه   مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره کل مذکور از محـل ارزش کـ         

  .آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد 
چنانچه در ملک مورد معامله ، ساختمانهاي روستايي فاقد سند مالکيت و نيز هر گونه اعياني و يا حقـوق                

ه نظير حق ريشه، بهاي شخم ، بذر ، کود و ساير زحماتي که زارع براي آماده کردن زمـين متحمـل شـد                
است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بـين زارع و يـا طبـق      
مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي کارشناسان تعيين و از محل ارزش کل ملک بـه ايـشان و             

  .بقيه به مالک پرداخت مي گردد 
 پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حـق کـسب و    چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و    -۳تبصره  

پيشه تعلق خواهد گرفت که حداقل يک سال قبل از اعالم تصميم دستگاه اجرايي محـل کـسب و پيـشه       
  . بوده باشد 

 نسبت به امالک موقوفه اي که طبق تشخيص سازمان اوقـاف تبـديل بـه احـسن آنهـا قانونـاًً           -۴تبصره  
قانون اقدام و آنها را که شـرعاً مجـاز نيـست بـه طريـق اجـاره طويـل        مجاز است به طريق مذکور در اين       

المدت عمل خواهد شد در مورد امالک اخير در صورت وجـود اعيـاني متعلـق بـه اشـخاص و يـا حقـوق          
 اين قانون حقوق فوق از سوي هيات کارشناسي مندرج در اين قـانون    ۵ ماده   ۳ و   ۲هاي  مندرج در تبصره  

طرح پرداخت و مال االجاره ملـک موقوفـه بـا در نظـر گـرفتن پرداخـت مزبـور از         تعيين و از محل اعتبار      
  .سوي هيات کارشناسي تعيين خواهد شد 
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 در کليه موارد مندرج در اين قانون هيات کارشناسي مکلف است بر اساس مقـررات و ضـوابط        -۵تبصره  
ظرف يک ماه نظرات خـود   و ساير مقررات مربوط حداکثر ۱۳۱۷مندرج در قانون کارشناسي مصوب سال  

  . را دقيقاً اعالم نمايد
دستمزد کارشناسان طبق آيين نامه دسـتمزد کارشناسـان رسـمي و اصـالحات بعـدي آن و در صـورت                   

نـصف  . اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مـي باشـد      
 باشد در هنگام انجام معاملـه از ارزش ملـک کـسر         هزينه کارشناسي پرداخت شده که به عهده مالک مي        

  .مي گردد
 در مواردي که دستگاه اجرايي مقتضي بداند و در صورت رضايت مالک عـوض اراضـي تمليـک               -۶ماده  

شده، از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تامين و با حفظ ضـوابط منـدرج در قـوانين و مقـررات       
در اين صورت نيز تعيين بهـاي عـوض و معـوض بـه عهـده هيـات               .  نمايد   مربوط ، به مالکين واگذار مي     

  .باشد کارشناسي مندرج در اين قانون مي
 دستگاه اجرايي مجاز است به جاي پرداخت حق کسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حـق   -۷ماده  

  .تعهد نمايد که پس از انجام طرح ، محل کسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد
 تصرف اراضي ، ابنيه و تاسيسات وخلع يد مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت ملک يـا            -۸ماده  

حقوق مالک مجاز نمي باشد مگر آن که در اثر موانعي از قبيل استنکاف مالک از انجام معامله، اختالفـات                
م معاملـه قطعـي ممکـن    مالکيت ، مجهول بودن مالک ، رهن يا بازداشت ملک ، فوت مالک و غيـره انجـا          

  : شود نگردد، در اين صورت به منظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح به شرح زير اقدام مي
 بـراي  ۴ ماده ۲چنانچه مالک ظرف يک ماه از تاريخ اعالم دستگاه اجرايي به يکي از انحاء مقرر در تبصره        

حوي استنکاف نمايد مراتب براي بار دوم اعـالم و پـس از   انجام معامله مراجعه نکند يا از انجام معامله به ن  
 يـا  ۴ روز مهلت مجدد ، ارزش تقويمي ملک که طبق نظر هيـأت کارشناسـي منـدرج در مـاده                ۱۵انقضا  

 آن تعيين شده است به ميزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محـل توديـع و دادسـتان      ۲تبصره  
ا و ظرف مدت يک ماه به تخليه وخلـع يـد اقـدام خواهـد نمـود و      محل يا نماينده وي سند انتقال را امض    

بهاي ملک يا حقوق يا خسارات به ميزان مالکيتي که در مراجع ذيـربط احـراز مـي گـردد از سـوي اداره                  
ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالک حسب مورد اصالح يا ابطال و مازاد سپرده طبـق مقـررات بـه          

   . صندوق دولت مسترد مي شود
اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضا شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالکيـت                  
جديدي به ميزان و مساحت اراضي ، ابنيه و تاسيسات مورد تملک به نام دستگاه اجرايي صـادر و تـسليم         

  .نمايد
يـر دسـتگاه اجرايـي    در صورتي که فوريت اجراي طرح با ذکـر داليـل موجـه بـه تـشخيص وز          -۹ماده  

ضرورت داشته باشد به نحوي که عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبـران ناپـذيري گـردد،         
تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملـک بـا حـضور    دستگاه اجرايي مي  

نسبت بـه تـصرف و اجـراي طـرح     مالک يا نماينده وي درغياب او و نماينده دادستان و کارشناس رسمي       
اقدام نمايد لکن دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تـاريخ تـصرف نـسبت بـه پرداخـت يـا                     

  .توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد
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 مالک يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه بـه دادگـاه        -تبصره
ه درخواست توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بهـا بنمايـد و  محـاکم صـالحه بـه موضـوع                   صالح

خارج از نوبت رسيدگي و حکم الزم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمـت تعيـين شـده بالفاصـله                
  .رفع توقيف عمليات اجرايي به عمل خواهد آمد 

ضي ، ابنيه يا تاسيساتي براساس قـوانين موضـوعه قبلـي     چنانچه قبل از تصويب اين قانون ، ارا    -۱۰ماده  
به تصرف وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها، بانکها و           
دانشگاههاي دولتي يا سازمانهايي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد ، درآمـده و يـا در             

قرار گرفته باشد که بر اساس قوانين مذکور دولت مکلف به پرداخت بهـاي عادلـه و              محدوده مورد تصرف    
حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقـه منجـر بـه صـدور نظـر                      
قطعي در مراجع ذيصالح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح درنيامده باشد بهـا و حقـوق و خـسارات                

  :شرح زير پرداخت خواهد شد مربوط به 
 ارزش کليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان ، تأسيسات ، مستحدثات و سـاير حقـوق متعلقـه طبـق                     -الف

  .مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي شود 
 بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شـد و بابـت زمينهـاي                  -ب

لها ، مراتع و هر قسمتي که طبق قانون اساسي جزو امـوال عمـومي درآمـده وجـه پرداخـت                  موات ، جنگ  
  .نخواهد شد 

زمينهاي داير را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمينهاي مذکور در قانون مصوب شوراي انقـالب               
  .که توسط وزارت کشاورزي پيشنهاد شده هيچ گونه وجهي تعلق نمي گيرد 

 ايـن  ۴ش تقويم شده زمين در صورت اختالف نظر از طرف هيات کارشناسان موضوع ماده        ارز -۱تبصره  
  . قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش کل مساحت هر ملک تعيين خواهد شد 

  . هرگونه انتقال قهري و يا ملکيت مشاع به منزله يک واحد مالکيت خواهد بود -۲تبصره 
 ايـن قـانون   ۱۰ باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده           دستگاههاي اجرايي مکلف مي    -۳تبصره
بيني و پس از تامين اعتبار الزم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداکثر ظـرف            را پيش 
ادارات ثبت اسناد و امـالک مکلـف   .   سال بهاي کليه اراضي متصرفي را پرداخت و تملک نمايند            ۵مدت  

  .يت مي باشندبه صدور سند مالک
 طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجرا از پرداخت هـر نـوع عـوارض مـستقيم بـه             -۴تبصره  

شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حـق تـشرف     
  .و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند 

ح دستگاه اجرايي احتياج به اراضي داير يا باير ابنيه يا تاسيسات متعلـق           هرگاه براي اجراي طر    -۱۱ماده  
به ساير وزارتخانه ها يا موسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شـهرداريها ، بانکهـا و             
دانشگاه هاي دولتي و سازمانهايي که شمول قانون نسبت به آنها مـستلزم ذکـر نـام اسـت داشـته باشـد                  

ري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا ريـيس مؤسـسه يـا شـرکت کـه ملـک را در اختيـار دارد         واگذا
  . ممکن خواهد بود

اين واگذاري به صورت بالعوض مي باشد و در صورتي که مسئولين مربوط بـه توافـق نرسـند طبـق نظـر       
  .نخست وزير عمل خواهد شد 
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حقوق آن متعلق به شرکت يا سازمان يـا موسـسات    در صورتي که اراضي و ابنيه و تأسيسات يا       -تبصره  
دولتي يا وابسته به دولت بوده و واگذاري بالعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشـد، بهـاي آن بـر                  

  .اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است 
  .در اين صورت ملک به صورت قطعي به دستگاه اجرايي منتقل خواهد شد 

 کليه قوانين و مقرراتي که تا اين تاريخ در مورد اليحه نحوه خريـد و تملـک اراضـي و امـالک          -۱۲ه  ماد
براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تـصويب                

  .اين قانون ملغي االثر مي باشد 
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  
  قانون تعيين وضعيت امالک واقع در

  دولتي و شهرداريهاطرحهاي 
  ۸/۱۳۶۷ /۲۹مصوب 

  
 کليه وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولـت و    -ماده واحده   

شهرداريها و مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشـد ، مکلـف مـي باشـند در طرحهـاي              
وسط وزير يا باالترين مقام دسـتگاه اجرايـي بـا رعايـت ضـوابط              عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آنها ت       

حقيقـي و  (مربوطه تصويب و اعالن شده باشـد و در اراضـي و امـالک شـرعي و قـانوني اشـخاص اعـم از         
قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشـد ، پـس از اعـالم                ) حقوقي

مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسـناد رسـمي و       رسمي وجود طرح، حداکثر ظرف      
  .پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند 

در صورتي که اجراي طـرح و تملـک امـالک واقـع درآن بـه موجـب       ) ۲۲/۱/۱۳۸۰اصالحي   (-۱تبصره  
ين امـالک واقـع در طـرح از کليـه       سال بعد موکول شده باشد، مالک      ۵برنامه زمانبندي مصوب به حداقل      

حقوق مالکانه مانند احـداث يـا تجديـد بنـا يـا افـزايش بنـا و تعميـر و فـروش و اجـاره و رهـن و غيـره                          
 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهـد مـي نمايـد هرگـاه زمـان      ۵برخوردارند و در صورتي که کمتر از  

  .ه احداث و تجديد بنا را ندارد اجراي طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزين
 ۱ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخيـر تبـصره        -۲تبصره  

مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونـده درج و ضـبط نماينـد تـا مـالک         
ه لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طـرح مزبـور      ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني که ب           

باشد به هنگام اجراي طرح مصوب مالک پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيـان ملـک در زمـان اجـراي      
  . طرح خواهد بود 

 مالکين امالک و اراضي واقع در طرحهاي آتي که قبل از تصويب طرح واجـد شـرايط جهـت                  -۳تبصره  
 احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويـت  اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد     

قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالکين اشخاصي که ملک آنها در مسير احـداث يـا توسـعه معـابر و                 
  .ميادين قرار دارند ، نسبت به سايرين حق تقدم دارند 

 هاي مجاز براي قطعه بنـدي و تفکيـک و    در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده       -۴تبصره  
ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهـاي مـصوب توسـعه شـهري              
مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ، مراجع مزبور مـي تواننـد در مقابـل موافقـت بـا تقاضـاي صـاحبان                        

عه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهـدات مربـوط بـه          اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توس        
، حداکثر تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي     عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح الزم براي           

از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنـين اراضـي              % ۲۰تا  
  .ري، به طور رايگان دريافت نمايند عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شه
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  اصناف و امالک

  
  قانون نحوه تقويم ابنيه ، امالک
  و اراضي مورد نياز شهرداريها

  ۱۳۷۰ آبان ۲۸مصوب 
  

 در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيـه ، امـالک و اراضـي قـانوني      -ماده واحده   
لک ، قيمت ابنيه ، امالک و اراضـي بايـستي بـه    مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و ما          

  .قيمت روز تقويم و پرداخت شود 
 قيمت روز توسط هياتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثـوق کـه يـک    -۱تبصره  

باشـد  نفر به انتخاب شهرداري و يک نفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مـي    
  .هد شد ، رأي اکثريت هيأت مزبور قطعي و الزم االجراء است تعيين خوا

 در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقـوع ملـک ، اقـدام بـه              -۲تبصره  
  .معرفي کارشناس خواهد نمود 

 ۲۹ در صورتي که در محل ، کارشناس رسمي دادگستري وجـود نداشـته باشـد طبـق مـاده        -۳تبصره  
  . عمل خواهد شد ۱۳۱۷ کارشناسان رسمي مصوب قانون

 هرگاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ اعالم دسـتگاه          -۴تبصره  
ابالغ کتبي ، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثيراالنتشار يا آگهي در محل بـه اطـالع           : که به يکي از صور      

ند و در مواردي که به علت مجهول بودن مالک ، عـدم تکميـل تـشريفات         عمومي مي رسد ، تعيين ننماي     
ثبتي، عدم صدور سند مالکيت ، اخـتالف درمالکيـت ، فـوت مالـک و مـوانعي از قبيـل، امکـان انتخـاب                         

 روز از تـاريخ مراجعـه   ۱۵کارشناس ميـسر نباشـد ، دادگـاه صـالحه محـل وقـوع ملـک حـداکثر ظـرف                    
  .ه تعيين کارشناس اقدام مي نمايدبه دادگاه نسبت ب) شهرداريها(

 زمين هاي تمليکي قانون زمين شهري که مورد نياز شهرداريها بـوده و سـهم هـر مالـک کـه      -۵تبصره  
داراي سند رسمي بوده و بيش از يک هزار متر مربع باشد نسبت به مازاد يکهزار متر مربع از شـمول ايـن       

  .قانون مستثني است 
نيه ، امالک ، اراضي شرعي و قـانوني مـردم کـه در اختيـار شـهرداريها        جهت تأمين معوض اب -۶تبصره  
از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شـده  % ۱۰گيرد دولت موظف است     قرار مي 

  .به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهرداريها به عنوان معوض تحويل گردد 
اليحـه   «۵  و آن قـسمت از مـاده   ۴اريخ تصويب و الزم االجراء شدن ايـن قـانون ، مـاده      از ت  -۷تبصره  

» قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و امالک براي اجراي برنامه هاي عمـومي ، عمرانـي و نظـامي دولـت                    
باشـد در   شوراي انقالب اسالمي که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامـي مـي  ۱۷/۱۱/۱۳۵۸مصوب  

 .گردد رد شهرداريها لغو ميمو
 



  
  

  
  
  
  
  
  
  

  بخش  سوم 
  قوانين و مقررات مربوط به منابع 

   درآمدي  مديريت شهري



  

  
  
  
  
  
  

  فصل پنجم
  ) محلي و غير محلي(عوارض 

  و درآمدهاي ملي
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  ايقانون لغو عوارض دروازه
  ٢٣/٢/١٣٤٨مصوب 

  
 عمل دولت مبني بر لغو بعضي از عوارض شهرداريها و وضع عوارض ديگـر و طـرز تقـسيم آن از       -١ماده  

ــده قــانون بيــستم آذر مــاه      ١٣٤٢ فــروردين مــاه  ٢٦تــاريخ     مربــوط بــه  ١٣٤٢طبــق مــاده واح
  .شود ها به شرح مواد زير تأييد و تصويب ميتصويبنامه

 به موجب اين قانون وضع و اخذ هرگونه عوارض از طرف انجمن شهر و شـهرداريها برکاالهـاي               -٢ماده  
وارده به شهرها و يا صادره از شهرها که وصول آن مستلزم وجود پاسگاه در مدخل شـهرها باشـد ممنـوع     

  .است 
  ريها تقـسيم    از منـابع ذيـل عوارضـي بـه ترتيـب مقـرر در ايـن قـانون وصـول و بـين شـهردا                         -٣ماده  

  :گرددمي
 براساس حقوق گمرکي و سود بازرگاني کليه واردات کشور که به وسـيله اداره کـل گمـرک وصـول          -الف  
گردد به استثناي قند و شکر و مواد اوليه مورد لزوم بـراي انحـصار         شود صدي شش اضافه دريافت مي     مي

  .کل دخانيات 
 شـهرداريها از قنـد و شـکر    ١٣٤٢ فـروردين مـاه   ٢٦ به هر کيلو يک ريال به عوارضي کـه تـا تـاريخ              -ب

  .اند افزوده مي شود داشتهمصرفي داخلي دريافت مي
 سهميه شهرداريها از محل ماليات بر درآمدي که صدي ده به صدي پانزده افـزايش يافتـه بـه وسـيله       -ج

 ١٣٤٦وردين مـاه  شده از تاريخ اول فر    وزارت دارايي وصول و مستقيماً به شهرداري هر محل پرداخت مي          
  .هاي مستقيم وصول و به شهرداري محل پرداخت خواهد شد قانون ماليات

 اين قانون در آخر هر مـاه بـه وزارت کـشور تحويـل     ٣ عوايد وصولي موضوع بند الف و ب ماده         -٤ماده  
  .شود که بنا به احتياجات شهرهاي مختلف بين  شهرداريها تقسيم مي گردد مي

 ايـن قـانون برحـسب احتياجـات     ٣ عوايد حاصل از اجراي بندهاي الف و ب ماده           طرز تقسيم  -١تبصره  
رسـد و يـا    مالي شهرداريها و طرحهاي عمراني پيشنهادي شهرداريها کـه بـه تـصويب وزارت کـشور مـي                 

اي خواهـد بـود کـه وزارت کـشور     طرحهايي که وزارت کشور اجراي آنها را ضروري بداند طبق آيين نامـه    
  .از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت ظرف دو ماه پس 

 براي تأمين اعتبار مربوط به وظايف فني وزارت کشور و تقويت کادر عمرانـي و اداري شـهرها               -٢تبصره  
ت و روستاها صدي ده از مجموع عوايد بند الف و ب مـاده حاصـل از اجـراي ايـن قـانون در  اختيـار وزار          

  .بق تصويب هيات وزيران خواهد رسيدکشور قرار مي گيرد و به مصرف بودجه اختصاصي وزارت کشور ط
 عوارضي که در حال حاضر به وسـيله ادارات گمـرک خرمـشهر و سـاير بنـادر و نقـاط مـرزي           -٣تبصره

نون بـه  شود کماکان اخذ و در اختيار وزارت کشور قرار خواهد گرفت که بر طبـق مفـاد ايـن قـا    گرفته مي 
  .مصرف برسد 

 در صورتي که هر يک از شهرداريها بدهي خود را که مورد تضمين وزارت دارايـي قـرار گرفتـه        -٤تبصره
است نپردازد وزارت کشور موظف است از محل وجوه حاصله از اين قانون بدهي آن شـهرداري را بپـردازد       

  .و به حساب شهرداري محل محسوب کند 
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

که به نفع جمعيـت شـير و خورشـيد سـرخ ايـران و سـازمان شاهنـشاهي         وجوه و کمکهايي     -٥تبصره  
شـود  خدمات اجتماعي و بنگاه حمايت مادران و نوزادان و جمعيت خيريه فرح پهلوي وصول و ايصال مي           

به قوت خود باقي است و در صورتي که شهرداريها مامور وصول و ايصال اين وجـوه بـشوند مبـالغ جمـع                 
يها پس از کسر صدي پنج هزينه وصول عيناً بـه مؤسـسات مربـوط پرداخـت                آوري شده از طرف شهردار    

  .شود مي
 جمعيت شير و خورشيد سرخ و سـازمان شاهنـشاهي خـدمات اجتمـاعي و بنيـاد پهلـوي و                     -٦تبصره  

جمعيت خيريه فرح پهلوي و بنگاه حمايـت مـادران و نـوزادان و سـازمان خيريـه کمکهـاي بهداشـتي و            
  .باشندکنند معاف ميت کليه عوارضي که شهرداريها راساً وصول ميدرماني کشور از پرداخ

  . دولت مأمور اجراي اين قانون خواهد بود-٥ماده 
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  از قانون تأمين اعتبارات  عمراني و عمومي 
  )عوارض شهرداري از فروش بنزين(

  ٨/٩/١٣٤٣مصوب 
  

 دينـار  ٥٠ فـروش هـر ليتـر بنـزين      عوارض شهرداريها از بابت١٣٤٤ از تاريخ اول فروردين ماه     -٢ماده  
  .خواهد بود 
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

اليحة قانوني راجع به وصول عوارض شهرداري از كساني كه با هواپيما در خطوط 
  كنندداخلي مسافرت مي

  ٤/١٢/١٣٥٨مصوب 
  

بهـاي پرداختـي   % ٥ كساني كه با هواپيما در خطوط داخلي مسافرت مـي كننـد معـادل        -ماده واحده 
هاي هواپيمايي پرداخت مي كنند را به عنوان عـوارض شـهرداري پرداخـت         کتبابت تهيه بليط كه به شر     

  .نمايند
   نمايندگان شـركت هـاي هواپيمـايي مبلـغ عـوارض را همـراه بهـاي بلـيط از مـسافر وصـول                     -١تبصره  

  .كنندمي
 ده درصد عوارض وصول شده به طريق فوق بعنوان كارمزد متعلق به شركت هاي هواپيمـايي      – ٢تبصره  

  . كننده است وصول
باقي مانده در آخر هر شش ماه به حـساب وزارت كـشور واريـز تـا بـين شـهرهايي كـه            % ٩٠ -٣تبصره  

  .داراي تأسيسات فرودگاهي مي باشند تقسيم گردد
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

   قانون محاسبات عمومي٩٠قانون لغو ماده 
  ٩/١١/١٣٦٣مصوب 

  
كليـه   ن محاسـبات عمـومي لغـو و    قـانو ٩٠ مـاده  ١٣٦٤ از تاريخ اول فروردين ماه سـال       -ماده واحده 

ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و بنياد ها موظفند هر نـوع عـوارض      وزارتخانه
  .متعلقه را به شهرداريها پرداخت نمايند
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  
   ١/٩/١٣٦١قانون تعيين تكليف عوارض تصويبي شهرداريها از تاريخ 

  ١٢/١٠/١٣٦٦لغايت 
  ع تشخيص مصلحت نظام مجم١٣٧١/ ٣/١٠مصوب 

  
 تا زمان تنفيذ نماينده ولـي امـر   ١/٩/١٣٦١ كليه عوارض تصويبي شهرداريها که از تاريخ     -ماده واحده   

برقرار گرديده و به علت نبودن تنفيذ و يا عدم وجود قائم مقامي شوراي اسالمي شهر در            ) ١٢/١٠/١٣٦٦(
  .گردد خالء قانوني بوده ، تنفيذ شده تلقي مي

ست چنانچه نسبت به اخذ عوارض تصويبي فوق االشاره و نيز غير از موارد مذكور در ايـن قـانون،             بديهي ا 
  .تخلفي صورت گرفته باشد برابر مقررات در مراجع قضايي ذيصالح قابل پيگيري مي باشد 



١٦٥ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  
  قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي ثبت گرديده اند از 

  پرداخت عوارض شهرداري
  ٢٨/١١/١٣٧١صوب م

  
 كليه ابنيه ، اماكن و محوطه هـاي تـاريخي كـه در تـصرف يـا مالكيـت سـازمان ميـراث              -ماده واحده 

باشند و بناها و اماکني که در تصرف يـا مالکيـت اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي اسـت                 فرهنگي کشور مي  
همچنـين مـوزه هـاي    وطبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اند يا مـي رسـند و            

  .تحت پوشش سازمان مذكور ، از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف مي باشد 



١٦٦ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين
  ٢٠/٨/١٣٦٩مصوب 

   -٤٣ماده 
 در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينـه هـاي شـهرداريها را ننمايـد وضـع            -الف

  .عوارض جديد وافزايش عوارض موجودصرفاً با  پيشنهاد وزير كشور و تصويب رييس جمهور خواهد بود 
.  .  .  .  .  .  .  

 و اصـالحات  ١٣٥٠ خرداد ٣٠ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب  -٤٥ماده  
  :ي شود بعدي آن و آيين نامه هاي اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصالح م

.  .  .  .  .  .  .  
.  كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده ها بايد به درآمد عمـومي كـشور واريـز شـود               -٤ 

همه ساله مبالغي به ترتيب زير از محل اعتباري كه به همين منظور در قـانون بودجـه هـر سـال منظـور               
  : ت شود ، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهدگرفمي
غير از تهران كه بـه  (وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها           %) ٥٠( معادل پنجاه درصد   -الف

گـردد  درآمد عمومي كشور واريز مي شود ، از محل اعتبار فوق الذكر به حساب شهرداري مربوط واريز مي       
  . زيرگذر و روگذر هزينه نمايد و اصالح و تعمير و مرمت معابر و پلهاي) پاركينگ(تا جهت ايجاد توقفگاه 

و ) غيـر از تهـران  (باقيمانـده از جـرايم راننـدگي در هـر يـك از شـهرها       %) ٥٠( معادل پنجاه درصـد     -ب
همچنين معادل كليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها كـه بـه حـساب درآمـد عمـومي كـشور        

آن را جهـت  % ٣رت كشور قرار خواهـد گرفـت تـا    شود ، از محل اعتبار فوق الذكر ، در اختيار وزا   واريز مي 
تشويق مأموراني كه تخلف را تشخيص واقدام به صـدور اخطاريـه نماينـد و نيـز ايجـاد انگيـزه ، تـالش و           

مـابقي  . ترغيب و تشويق ساير ماموران مربوطه به منظور اجراي هر چه بهتر وظايف محوله هزينـه نمايـد                  
ور ، آموزش ، اقـدامات پيـشگيرانه وتهيـه وسـايل و تجهيـزات      وجوه مذكور جهت حسن انتظام عبور و مر     

فني جهت جلوگيري از تصادفات ، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و قطعات مخـابراتي و وسـايل نقليـه                 
موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه ساخت و نگهداري آنها ، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيـه مـورد            

 تهيه وسايل آموزشي و تحقيقاتي و فيلم و اسـاليد و اسـتفاده از امكانـات راديـو و                نياز تجهيزات وعاليم ،   
تلويزيون در جهت آموزش همگاني ، اعزام احتمالي پرسنل راهنمايي و راننـدگي و پلـيس راه ژانـدارمري                
به خارج از كشور جهت مطالعه و بازديد از موسسات آموزشي و ترافيكي و پرداخت  حق التـدريس بـراي                

) راهنمايي و راننـدگي وپلـيس راه ژانـدارمري    (موزش راهنمايي و رانندگي بين نيروهاي انتظامي مربوط     آ
  .توزيع و به مصرف برسد

وجوه حاصله از جرايم راهنمايي و رانندگي در تهران كه به حساب درآمد         %) ١٠٠( معادل صد در صد      -ج
% ٣ اختيار شهرداري تهران قرار مي گيـرد كـه   عمومي كشور واريز مي شود ، از محل اعتبار فوق الذكر در     

آن به ترتيب مقرر در بند ب جهت تشويق پرسنل و مابقي درجهت مصارف بنـدهاي الـف و ب مـصرف و       
  .هزينه شود 



١٦٧ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  از قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين
  ٢٨/١٢/١٣٧٣مصوب 

  
   -٣٠ماده 

ناشي از عوارض تكافوي هزينـه هـاي شـهرداريها را ننمايـد وضـع       در صورتي كه درآمدهاي وصولي       -الف
  .عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رييس جمهور خواهد بود

.  .  .  .  .  .  .  
 و اصـالحات  ١٣٥٠ خرداد ٣٠ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب -٣٢ماده  

  :ن و آيين نامه هاي اجرايي قانون مذكور به شرح زير اصالح مي شود بعدي آ
.  .  .  .  .  .  .  

ها بايد به حساب درآمـد عمـومي كـشور واريـز      كليه  وجوه حاصل از جرايم رانندگي درشهرها و جاده       -٣
 سـال  همه ساله مبالغي به ترتيب زير از محل اعتباري كه به همـين منظـور در قـانون بودجـه هـر                  . شود

  :منظور مي شود ، در اختيار دستگاه هاي مربوط قرار خواهد گرفت
وجوه حاصل از جرايم راننـدگي در هـر يـك از شـهرها كـه بـه حـساب        %) ٥٠( معادل پنجاه درصد     -الف

شـود  شود ، از محل اعتبار فوق الذكر به حساب شهرداري مربوط واريـز مـي  درآمد عمومي كشور واريز مي 
  .گاه و ايجاد و اصالح و تعمير و مرمت معابر و پل هاي زيرگذر و روگذر هزينه نمايد تا جهت ايجاد توقف

باقي مانده از وجـوه حاصـل از جـرايم راننـدگي در هـر يـك از شـهرها و                     %) ٥٠(معادل پنجاه درصد   -ب
كليه وجوه حاصل از جرايم راننـدگي در جـاده هـا كـه بـه حـساب         %) ٧٠(همچنين معادل هفتاد درصد     

مومي كشور واريز مي شود ، از محل اعتبار مذكور در اختيار نيروي انتظامي قـرار خواهـد گرفـت            درآمد ع 
آن را جهت تشويق به مأموراني كه تخلف را تشخيص و اقدام به صـدور اخطاريـه مـي         %) ٣(تا سه درصد    

 هر چـه بهتـر   نمايند و نيز ايجاد انگيزه ، تالش و ترغيب و تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور اجراي                
وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مـذكور جهـت حـسن انتظـام عبـور و مـرور، آمـوزش ، اقـدامات                 
پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات ، خريد و تعمير و نگهداري وسايل                 

 و نگهداري آنهـا ، خريـد    و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت             
اراضي و احداث و اجاره ابنيه مـورد نيـاز ، تجهيـزات و عالئـم ، تهيـه وسـايل آمـوزش همگـاني ، اعـزام                        
احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران بـه خـارج از كـشور جهـت مطالعـه و بازديـد از         

راهنمـايي و راننـدگي بـه مـصرف     مؤسسات آموزشي و ترافيكي و پرداخت حق التدريس بـراي آموزشـي           
مانده وجـوه حاصـل از جـرايم راننـدگي در جـاده هـا در اختيـار        برسد ، همچنين معادل سي درصد باقي 

وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارت و تـأمين عاليـم و تجهيـزات ايمنـي         
  .ها مصرف گردددر راه



١٦٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  مالي دولتاز قانون تنظيم بخشي از مقررات 
  ٢٧/١١/١٣٨٠مصوب 

  
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مـصرف آن در مـوارد        ) ٣٢(ماده  ) ٣(و  ) ٢( بندهاي   -١٨ماده  

بـه مـادة مـذكور    ) ٥(و ) ٤( به شرح ذيل اصالح و دو بند به عنوان بنـدهاي     ٢٨/١٢/١٣٧٣معين مصوب   
  : شود اضافه مي

ريـال  ) ٣٥٠,٠٠٠(ريـال الـي سيـصد و پنجـاه هـزار            ) ١٠,٠٠٠( مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار        -٢
جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كـشور و تـصويب            . تعيين مي شود    

  .هيأت وزيران خواهد بود 
- وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كـشور نـزد خزانـه           -٣

معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه ساالنه پيش بيني تـا صـرفاً بـه          . شود   واريز مي  داري كل 
  .مصرف بهبود  عبور و مرور برسد 

 وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيـه آيـين نامـه راهنمـايي و راننـدگي و امـور               -٤
  .تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود حمل و نقل وعبور و مرور اقدام نمايند تا پس از 

  . انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است -٥
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينـه و صـدور برگـه           

چگونگي اجراي اين بند و زمـان بنـدي و نظـارت بـر انجـام آن و      . داشت معاينه فني را بر عهده خواهند    
تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقـه بـه پيـشنهاد                    

نيروي انتظامي جمهوري اسـالمي  . هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود  وزارتخانه
. مكلف است براساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلـوگيري نمايـد              ايران  

ريال اخذ و به حساب درآمد عمـومي كـشور نـزد    ) ٢,٠٠٠(براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار  
  .داري كل واريز خواهد شدخزانه

.  .  .  .  .  .  .  
بودجه سنواتي با عناوين كمك به شـهرداريهاي شـهرهاي زيـر سـي         اعتباراتي كه در قوانين      -٣٦ماده  

رسد با پيـشنهاد سـازمان   هزار نفر جمعيت و كمك به تأسيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي    
سـهم هـر   . شهرداريها و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين استانهاي كشور توزيع مي گردد            

ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه اسـتان بـين   استان از محل رديف هاي     
شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامـه بـا سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي                     
استان حسب مورد براي كمك به بودجه جاري شهرداري هاي شهرهاي زيـر سـي هـزار نفـر جمعيـت و             

  .ات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت هزينه خواهد شد احداث تأسيس
خريـد  «، »يارانه بليط اتوبوسـراني «اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين   -٣٧ماده  

بـه منظـور جبـران    » يارانه بليط قطارهاي شهري«و» اتوبوس وقطعات يدكي براي اتوبوسراني هاي شهري  
هاي بهره برداري از سيستم هاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنـا بـه        كسري هزينه   

پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستم هـاي يـاد            
بـا سـازمان   هايي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده توزيع مي گردد تا براساس موافقتنامه    



١٦٩ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

شهرداريها و با شهرداريهاي ذي نفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستم هاي حمل و نقل عمـومي،    
  .جمعي شهرها به مصرف برسد 

 وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه برحسب قـوانين و مقـررات مربوطـه توسـط          - ٣٨ماده  
هرداريها وصـول و واريـز مـي گـردد ، براسـاس مفـاد       وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي به نام ش  

و تأييـد سـازمان مـديريت و    ) سازمان شهرداريهاي كـشور (آئين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور    
ريزي كشور ، به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، بين شهرداريهاي نيازمند و جديد التأسيس توزيـع       برنامه

  .گرددمي
نون در مقاطع سه ماهه توسط سازمان شـهرداريهاي كـشور تنظـيم و بـه سـازمان            گزارش عملكرد اين قا   

  .گردد مديريت وبرنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسالمي تقديم مي
 بـه شـرح ذيـل اصـالح     ٨/٩/١٣٤٣قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب        ) ٢( ماده   -٣٩ماده  

  :گرددمي
-بهـاي آن تعيـين مـي   %) ١٠(شهرداريها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد  عوارض -٢ماده  
  .گردد 
از كل هزينه شماره گذاري خودروهـاي  %)  ١٠( وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد         -٤٠ماده  

سواري در شهرهايي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يـا بهـره بـرداري مـي رسـد اخـذ و بـه         
معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كـه در  . اب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد        حس

قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قـرار مـي گيـرد تـا پـس از مبادلـه                    
 جبـران بخـشي از   موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا    

  .برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گرددهزينه هاي بهره
 سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد مـوارد  درج شـده در ايـن             -تبصره

ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلـس شـوراي اسـالمي ارائـه       
  .نمايد 

..  .  .  .  .  .    
 كل كشور براسـاس نظـام جديـد بودجـه ريـزي و           ١٣٨١ با توجه به ارائه قانون بودجه سال         -٧٧ماده  

تغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شـده در               
قانون برنامـه و  ) ١(، تعاريف زير به ماده نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي            

  :گردد  اضافه مي١٠/١٢/١٣٥١بودجه كشور مصوب 
  .ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است  منظور ارزش كل دارايي-ارزش خالص

  .دهد  منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي-درآمد
ظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خـالص را كـاهش    من-اعتبار هزينه   

  .مي دهد
 منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مـدت بـيش از   -دارايي هاي سرمايه اي  

  .يكسال در فرآيند توليد كاال و خدمات بكار مي رود 
دارايـي  . است كه در فرآيند توليد حاصل گرديـده اسـت    منظور دارايي هايي -دارايي هاي توليد شده   

  .شودتوليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت ، موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسيم مي
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 منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بـيش از يكـسال بطـور مكـرر     -دارايي هاي ثابت    
  .شود ومستمر در فرآيند توليد بكار برده مي

 منظور كاالها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فـروش ، اسـتفاده در               -موجودي انبار 
  .شوند توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي

 منظور  اقالمي با ارزش قابل مالحظه است كه نه به منظور توليد ومصرف ، بلكه به دليـل   -اقالم گرانبها 
  ) مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها.(شودهداري ميارزشي كه دارند نگ

مانند . ( منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند            -دارايي هاي توليد نشده   
  )زمين و ذخاير معدني

 منظور يك سلسله عمليات وخدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي ساالنه        -فعاليت
  .گرددشود ومنابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميطي يك سال اجرا ميبرنامه 

 منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي اسـت    -اياعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه     
 طـي  شودكه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي        

مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صـورت سـرمايه               
گردد و منابع مـورد نيـاز اجـراي آن از محـل     اي اجرا ميگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه  

ـ   اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سـرمايه اي تـأمين مـي         وع انتفـاعي و غيرانتفـاعي   شـود و بـه دو ن
  .گردد تقسيم مي

.  .  .  .  .  .  .  
   -٩٠ماده 

شود براساس پيشنهاد مـشترك وزارت كـشور و سـازمان مـديريت وبرنامـه         به دولت اجازه داده مي     -الف  
ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي را متناسـب بـا واگـذاري فعاليـت مـديريت شـهري بـه               

  . اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد شهرداريها ، از
 با رعايت احكام برنامه هاي توسعه ، سازمان مديريت وبرنامـه ريـزي كـشور مكلـف اسـت باتـصويب                - ب

هيأت دولت ، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي به شوراهاي اسالمي روسـتاها      
ريها، اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط را كسر و در اختيـار شـوراي اسـالمي روسـتا يـا دهياريهـاي              و دهيا 

  .ذيربط قرار دهد 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران در مـورد اعتبـارات           ) ٥٥( رعايت مفاد اصل پنجاه وپنجم       -تبصره

  .مذكور در اين ماده الزامي است 
.  .  .  .  .  .  .  

شود براي بهبود شرايط حمل ونقل شهري و كاستن از آلودگي هـواي شـهرها        ه داده مي   اجاز -١٠١ماده  
با مشاركت شهرداريها، مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شـود          
و از نظر رفت و آمد و سـاير مقـررات از تـسهيالت وامتيـازات شـركتها و سـازمانهاي اتوبوسـراني موجـود             

  . كنند استفاده
براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل ونقل شهري ، بر اساس موافقتنامه اي كـه از طريـق وزارت كـشور و        
وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود ازمحل اعتبار پـيش بينـي شـده در              
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خـودروي جمعـي بـه صـورت     هاي مزبور براي خريد گذاريقوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه   
  .كمك ، وام ويارانه سود تسهيالت به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد 

شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خـدمات الزم را در مقابـل تـسهيالت و كمكهـاي                   
قابـل  دولت مكلـف اسـت ازشـركتها و سـازمانهاي بخـش خـصوصي و تعـاوني درم               . دريافتي ارائه نمايند    

تسهيالت وكمكهاي اعطـايي تعهـد و تـضمين الزم بـراي خريـد خـودروي جمعـي و ارائـه خـدمات در                        
 اجرايي اين ماده بـه پيـشنهاد سـازمان مـديريت و برنامـه      آيين نامه. محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد  

  .ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود 
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   عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر ،آيين نامه اجرايي نحوه وضع و  وصول

  بخش و شهرك  موضوع قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات
  ١٣٧٥شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

   هيأت وزيران٧/٧/١٣٧٨مصوب 
  ١٠/٨/١٣٧٨:تاريخ                                                                       هـ٢١٨٢٣ت/٣٢٤٩٥:    شماره

  
توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر، بخش     شهر ، بخش و شهرك مي      شوراهاي اسالمي  -١ماده  

و يا شهرك مربوط اعم از هزينه هاي خدماتي ، اداري و عمراني با رعايت ضوابط ، ترتيبـات وسياسـتهاي                 
  .موضوع اين آيين نامه عوارض وضع نمايند

ط شوراهاي اسالمي شهر ، شهرك و بخش در حدود درآمدها ، عرضه كاالهـا   وضع عوارض توس -٢ماده  
  .و خدمات و ساير موضوعهايي است كه مربوط به شهر ، شهرك يا بخش ذيربط باشد

 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، امـا ذيـالً بـدان اشـاره         ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١به موجب رأي     (-تبصره
  ) :گرددمي

يابـد و  داتي که براي عرضه در سـاير نقـاط يـا بـراي صـادرات اختـصاص مـي                 وضع عوارض جديد بر تولي    
همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن ، منابع و طرحهاي ملي برعهده ساير مراجـع کـه در               

  .شوند ، خواهد بود قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي
دهاي صـنفي ، توليـدي ، خـدماتي ، صـنعتي و      عوارض موضوع اين آيين نامه از امـاكن ، واحـ      -٣ماده  

هرگونه منبع درآمدي ديگري قابل وصول است كه محل استقرار آن ، در مورد شهرها ، محدوده  قـانوني               
 و در مـورد  -١٣٦٢ مصوب -قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري      ) ٤(ماده  ) ١(شهر ، موضوع تبصره   

ـ ) ١٣و٦(بخش و روستا ، محدوده موضـوع مـواد       مـصوب  -انون تعـاريف و ضـوابط تقـسيمات كـشوري     ق
 كه به تصويب هيأت وزيران رسيده يـا برسـد و درمـورد شـهركها محـدوده اي كـه بـه تـصويب                     -١٣٦٢

آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنـا و تأسيـسات درخـارج از       ) ١٣(كميسيون موضوع ماده    
  .سيده است ، باشد  ر-١٣٥٥ مصوب –محدوده قانوني و حريم شهرها 

 در صورتي كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد ، در مورد شهرها محـدوده اي كـه در            -١تبصره  
 مـصوب  -قانون تأسيس شوراي عالي شهرسـازي و معمـاري ايـران        ) ٢(ماده  ) ٣(طرح جامع موضوع بند     

ساسـنامه بنيـاد مـسكن    ا) ٧( و در مورد روستاها محدوده اي كه در طرح هـادي موضـوع مـاده                 -١٣٥١
  . تعيين شده است ، مالك خواهند بود -١٣٦٦ مصوب –انقالب اسالمي 

 مراجع تصميم گير درمورد محدوده شهر ، مجاز نمي باشند محدوده هايي را كه توسط سـاير        -٢تبصره  
دون مراجع قانوني براي ايجاد شهرك يا مراكز جمعيتي ديگر خارج از شهرها تعيين شده يا مي شوند ، بـ            

  .جلب نظر مراجع قانوني ياد شده به حدود شهر ملحق نمايند
 وصول عوارضي كه طبق اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر ، بخش و يا شهرك وضع             -٤ماده  

شود، در مورد عوارض شهر بر عهده شهرداري ، در مورد روسـتا برعهـده دهيـار و دهيـاري و درمـورد          مي
رايي شهرك مربوط خواهـد بـود كـه مطـابق مقـررات مربـوط و ضـمانتهاي           شهركها برعهده مسئوالن اج   
  .اجرايي آن اقدام مي نمايند 



١٧٣ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  .مرجع وصول مكلف به دادن رسيد رسمي به مؤدي است 
 نحوه وصول عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسـالمي شـهر ، بخـش و يـا      -٥ماده  

  .گردد ن ميشهرك وضع مي شوند ،توسط همان شورا تعيي
قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كـشور  ) ٩٤( وزارت كشور به استناد ماده -تبصره  

 و به منظور تأمين هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض درشـوراهاي  -١٣٧٥ مصوب  -و انتخاب شهرداران    
آيـين نامـه هـاي الزم را    بخش و شهرك و همچنين ايجاد يكنواختي در نظام عوارض در سراسر كـشور ،     

  .تهيه وجهت تصويب به هيأت وزيران ارايه مي نمايد 
آيين نامه مالي شهرداريها مراعـات    ) ٣٠(در خصوص شوراهاي اسالمي شهر دستورالعملهاي موضوع ماده         

  .گرددمي
 عوارضي كه به موجب اين آيين نامه توسط شوراهاي اسالمي شهر ، بخش و يـا شـهرك وضـع      -٦ماده  

وند ، حسب مورد براي تأمين هزينه هاي همان شهر ، روستا ويا شـهرك در قالـب بودجـه مـصوب                  شمي
  .شهرداري و شوراهاي شهر ، شهرك و بخش مربوط مصرف خواهد شد 

هـاي   شوراهاي اسالمي شهر ، بخش و شهرك مي توانند براي تأمين تمام يا بخـشي از هزينـه               -٧ماده  
  .وارض خاصي براي مدت و مورد معين وضع نمايند طرحهاي خاص خدماتي يا عمراني ، ع

عوارضي كه از اين طريق وصول مي گردد، صرفاً در همـان مـدت و مـورد تعيـين شـده درمـصوبه وضـع                
  .عوارض، قابل مصرف مي باشد 

 مرجع رسيدگي به شكايت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و ساير موضـوعهاي مربـوط               -٨ماده  
 شوراها با رعايت اين آيين نامه وضع مي شوند و يا عوارض محلـي كـه قـبالً توسـط     به عوارضي كه توسط  

اين آيين نامه نمي باشند ، در مورد عـوارض شـهر   ) ٢(مراجع ذي صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده   
قانون شهرداريها مقرر شده اسـت و در خـصوص عـوارض موضـوع ايـن      ) ٧٧(به ترتيبي است كه در ماده       

 كه توسط شوراهاي اسالمي بخش وشهرك وضع شده است ، به عهده هيـأتي مركـب از وزارت             آيين نامه 
  .كشور ، وزير دادگستري و شوراهاي اسالمي بخش يا شهرك مي باشد 

) ٧٧( در مورد عوارض شهر ، مرجع رسيدگي به اعتراض از تصميمات كميـسيون موضـوع مـاده     -تبصره
معترض ) ٨(ت و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده          قانون شهرداريها ديوان عدالت اداري اس     

  .تواند به مرجع قانوني ذيربط مراجعه نمايد مي
موسـوم بـه   ...(قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه     ) ٥( ماده  ٣ به موجب تبصره     -٩ماده  

وارض شـهرداري لغـو    اختيار اعطاي تخفيف يا معافيـت از پرداخـت عـ         -١٣٨١ مصوب   -) تجميع عوارض 
  :گردد  اشاره مي٩اما ذيالً به متن ماده . شده است 

شوراها مي توانند در هنگام وضع عوارض جديد يا در زمان مقتضي نـسبت بـه مـوارد معافيـت ، كـاهش،             
تخفيف ولغو عوارض جديد يا  در زمان مقتضي نسبت به موارد معافيت ، كاهش ، تخفيف ولغـو عوارضـي                   

  .هاي مقرر در اين آيين نامه اتخاذ تصميم نمايند اند ، با توجه به سياستكه تصويب نموده
 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، اما ذيالً بـدان اشـاره   ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١به موجب رأي   (- ١٠ماده  

  ):گرددمي
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 شـهر،  لغو ، کاهش ، افزايش ، اعطاي تخفيف و يا معافيت از عوارض که قبل از تشکيل شوراهاي اسـالمي          
صالح وضع شده و موضـوع تبـصره     ، توسط ساير مراجع ذي     ١٣٧٥شهرک و بخش موضوع قانون مصوب       

  .باشد ربط ميباشند ، به عهده شوراي اسالمي شهر ، بخش و شهرک ذياين آيين نامه نمي) ٢(ماده 
ره مـاده   عوارضي كه تاكنون توسط مراجع ذي صالح وضع شده و داراي شرايط مذكور در تبص         -١١ماده  
آيين نامه است ، به شرح مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامه كماكـان توسـط مراجعـي كـه در        ) ٢(

شـود و بـه ترتيـب مقـرر در     مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيين شده است وصول مـي       
قـانون  ) ٥( مطـابق تبـصره     ١٣٧٨صادرات غيـر نفتـي درسـال        . همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد       

 از پرداخت هرگونه عوارض از جمله عوارض شهرداري به استناد هر قـانوني كـه وضـع        ١٣٧٨بودجه سال   
  .شده باشد، معاف است 

 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، اما ذيـالً بـدان اشـاره              ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١به موجب رأي    ( -تبصره  
  ):گرددمي

گان وزارت کـشور ، وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي،          اي مرکب از نماينـد    وزارت کشور مکلف است کميته    
ربـط و نماينـده ريـيس    سازمان برنامه و بودجه ، وزارت بازرگـاني ، وزارت صـنايع ، نماينـده دسـتگاه ذي      

نامـه و ارايـه راهکارهـاي الزم در    ايـن آيـين  ) ٢(جمهور به منظور بررسي عـوارض موضـوع تبـصره مـاده         
و اعطاي تخفيـف و معافيـت از ايـن عـوارض ، نحـوه و چگـونگي          خصوص مرجع وضع ، کاهش ، افزايش        

وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده ، مرجع حل اختالف بين مؤدي و دستگاه وصول کننـده               
کميته مذکور کليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسـي و نتيجـه را   . و ساير موارد مربوط تشکيل دهد  
همچنين اين کميته وظيفـه دارد عوارضـي    . يران منعکس خواهد نمود     از طريق وزارت کشور به هيأت وز      

-ايـن آيـين  ) ٢(صالح وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره ماده          را که قبالً توسط مراجع ذي     
باشد ، با اين آيين نامه و سياستهاي عمومي دولت انطباق دهد و نتيجه را براي تصميم گيري بـه   نامه مي 

  .رايه نمايدمراجع مسئول ا
 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، اما ذيالً بـدان اشـاره     ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١به موجب رأي     (-١٢ماده  

  ):گرددمي
اي از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف يک هفتـه از تـاريخ تـصويب بـه       شوراهاي اسالمي مکلفند نسخه   

. به استانداري محـل ارسـال نماينـد    همراه مستندات و گزارش توجيهي آن جهت ارسال به وزارت کشور          
استانداريها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين مصوباتي مصوبه شـورا و ضـمايم آن را بـه     
همراه نظرات کارشناسي خود و همچنين فهرستي از عوارض محلي وضع شده و قابل وصول در محـدوده           

بـه وزارت  ) همان ماده از ايـن آيـين نامـه   ) ١(و تبصره  ) ٣(موضوع ماده (شهر ، بخش و يا شهرک مربوط        
چنانچه مصوبات مزبور در مدت يک ماه از تاريخ وصول به وزارت کشور مـورد ايـراد               . کشور ارسال نمايند    

هـا و جرايـد محلـي    يا لغو توسط وزير کشور واقع نشد ، شوراها مکلفند مصوبه را از طريق درج در روزنامه        
  ، يا از طريق انتشار اعالميه و يا هر طريق ديگري که جنبه اعالن عمـومي دارد     هاي کثيراالنتشار يا روزنامه 

  .عوارض مربوط از تاريخ اعالن قابل وصول است . به آگاهي عموم برسانند 
 مصوبات مربوط به عوارض توسط شوراي اسالمي شهر تهران مستقيماً بـه وزارت کـشور ارسـال    -تبصره  

  .شودمي
 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، اما ذيالً بـدان اشـاره   ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١ به موجب رأي  (-١٣ماده  

  ):گرددمي



١٧٥ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

هـا ، سـازمانها و   اجراي مصوبات ناظر به وضع عوارض جديد يا افزايش عـوارض قبلـي در مـورد وزارتخانـه     
مؤسسات و شرکتهاي دولتي در صورتي که قبل از تنظيم نهايي اليحه بودجـه کـل کـشور در دولـت بـه              

باشـد و در صـورتي   پذير ميربط رسيده باشد ، از آغاز سال مالي بعد امکان        صويب شوراهاي اسالمي ذي   ت
که بعد از تنظيم اليحه بودجه و قبل از پايان همان سال تصويب شـده باشـد، مـصوبه از ابتـداي دومـين            

  .سال مالي بعد از تصويب عوارض قابل اجرا خواهد بود 
ه هنگام تصميم گيري راجع به عوارض عالوه بر توجه بـه سياسـتهاي كلـي               شوراها موظفند ب   -١٤ماده  

كه در برنامه هاي پنجساله و قوانين بودجه ساليانه اعالم مي شود ، سياستهاي عمومي دولت را به شـرح                
  :ذيل مراعات نمايند 

نيل به سمت خودكفايي شهرداري ، دهياري و شـهرك مربـوط از طريـق وضـع و وصـول عـوارض                        -الف
  متناسب با هزينه هاي مورد نياز ، 

 رعايت تناسب ميزان عوارض با ارايه خدمات عمومي و عمراني به اقشار و بخش هاي مختلـف اعـم از               -ب
  دولتي و غير دولتي ، 

  شوند ،  جهت گيري به سوي وضع عوارض هايي كه به صورت غير مستقيم وصول مي-پ
   درآمدهاي اهالي ،  تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و-ت
   توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل ، -ث
   هماهنگي و وحدت رويه در نظام عوارض ،-ج
 رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصدي از قيمت فروش كـاال و خـدمات بـر سـاير روش هـا از               -چ

  جمله روش وضع عوارض مقطوع ، 
ين ناشي از تصميمات مراجـع قـانوني ويـا اجـراي طرحهـاي       وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زم   -ح

  عمراني ،
   جلوگيري از وضع عوارض مضاعف بر كاالهاي توليدي ، -خ
   توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهاي توليدي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد، -د
  اقعي در دوره مورد نظر، محاسبه و وصول عوارض درمورد واحدهاي توليدي براساس فروش و-ذ
   خودداري از وضع عوارض بر كاالهاي صادراتي ، -ر
   توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن،-ز
   رعايت حال ايثارگران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظايرآن ، -ژ

  اخت به موقع عوارض ، اعمال رويه هاي تشويقي براي پرد-س
  .قانون اساسي ) ٣( وضع بدون تبعيض عوارض بر اساس اصل -ش

 ديوان عدالت اداري ابطال شده است ، اما ذيـالً بـدان اشـاره            ٩/٩/١٣٨٢-٣٦١به موجب رأي     (-تبصره  
  ):گرددمي

 افزايش ميزان عوارض موضوع اين آيين نامه زودتر از يک سـال صـورت نخواهـد گرفـت و وضـع عـوارض            
  .شود جديد و افزايش عوارض قبلي عطف به ماسبق نمي

 نسبت عوارض شهر ، روستا و شهرك  با درآمدها ، عرضه كاالها و خـدمات وسـاير موضـوعها                -١٥ماده  
حداكثر براساس نرخي است كه ساالنه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است وبه تصويب هيأت وزيـران           

سال به تصويب نرسيده اسـت ، نـسبت تعيـين شـده در سـال قبـل       مادام كه اين نسبت در هر . رسد  مي
نسبت عوارض به درآمدها وعوايـد محلـي بايـد اسـتاندارد     ) سقف(براي تعيين حداكثر. مجري خواهد بود  



١٧٦ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

هاي عمراني ، اداري و خدماتي شهرداريها توسط وزارت كشور با هماهنگي كميتـه موضـوع تبـصره           هزينه
-در تنظيم استاندارد ها بايد سـهم هزينـه    . ظيم و به هيأت وزيران ارايه گردد      اين آيين نامه تن   ) ١١(ماده  

هايي كه به موجب تصميمات مراجع ملي يا فرامحلي در طرحهاي عمرانـي و يـا خـدماتي ويـا دراجـراي             
  .طرحهاي جامع وهادي در شهرها ، شهركها و روستاها ايجاد مي شود، به طور جداگانه مشخص گردد

 جاري ومادام كه استانداردها ونسبتهاي موضوع اين ماده تعيـين نـشده انـد ، مجمـوع          در سال  -تبصره  
اين آيين نامه نبايد در مورد درآمدها بـيش از حـداكثر دو       ) ٣(عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده         

قيمـت  %) ٢(درآمد ساليانه ، در مورد فروش كاالها يا خـدمات بـيش از حـداكثر دو درصـد                   %) ٢(درصد  
مده فروشي و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معامالتي آن با احتـساب ميـزان      ع

  .عوارض قابل وصول موجود باشد 
 شوراها مي توانند براساس اختيارات قانوني خود از طريق جلب مشاركت مـردم بـا اسـتفاده از          -١٦ماده  

قوانين و مقررات مربوط نسبت به تـأمين منـابع مـالي    روش انتشار اوراق مشاركت و ساير روشها با رعايت         
  .مورد نياز اتخاذ تصميم نمايند

 وزارت كشور مكلف است با همكاري سازمانها و مراكز ذيربط آموزشهاي الزم را جهت توجيـه                -١٧ماده  
ارت بـر  وزارت كشور مسئول نظـ . هاي مربوط به اعضاي شوراها ارايه نمايد       نامه و ساير آيين نامه    اين آيين 

نامه در مورد مصوبات مربوط بـه وضـع عـوارض توسـط شـوراها در سراسـر          حسن اجرا و رعايت اين آيين     
  .كشور است 

  آيين نامه) ١١(فهرست عوارض غير محلي موضوع ماده 
  نحوه وصول عوارض و مستندات آن   عنوان عوارض  كد

١١  

اي   عوارض جايگزين عوارض دروازه   -١
  و عوارض بندري ونقاط مرزي

 عوارض بليط كساني كه با هواپيما      -٢
 در خطوط داخلي پرواز مي كنند

 عوارض درآمد مشمول ماليات -٣
  قطعي شده 

ــصوبه      -١ ــاس م ــه براس ــوارض دروازه اي ك ــايگزين ع ــوارض ج  ع
 قـانون لغــو عـوارض دروازه اي توســط گمركـات كــشور    ٢٣/٢/١٣٤٨

د پرداخـت          وصول مي  شود وتوسط وزارت امور اقتـصادي ودارايـي باـي
  .ود ش
 عوارض بليط كساني كه با هواپيما در خطـوط داخلـي مـسافرت        -٢

 . شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران٤/٢/١٣٥٨مي نمايند مصوبه 
 عوارض مشمول ماليات قطعي شده تصويبي مصوب شماره  -٣

  . رياست جمهوري ٢٤/٣/١٣٧٣ مورخ ٤٦٣٧٧

كمك از محل درآمد حاصل از   ١٣
  كارخانجات % ١عوارض 

 وزارت ٦/١٢/١٣٧٤ مورخ ٣٢/٣/٢٢٢٣٧بخشنامه شماره براساس 
  كشور

١٤  
عوارض كمك از محل درآمـد حاصـل      
ــماره گــذاري     ــافي ش ــوارض اض از ع
اني         اتومبيلهاي سـواري ، سـواري بياـب

  وارداتي و ساخت كشور 
   وزارت كشور ٢٩/٢/١٣٧٣ مورخ ٣١٤٨برابر تعرفه شماره 

  عوارض مواد نفتي   ٢١
 ســال ٢٢٩٤٦ و ١٣٢٣ ســال ١٣٢٣ره مــصوبه هيــات وزيــران شــما

ــصوبه شــماره  ١٣٤٤ ــورخ /٧٧-١٠٢ و م   رياســت ١١/١/١٣٧٧م  م
  محترم جمهوري

عوارض و درآمدهاي وصولي از % ٨٠  ١/٣٩
  حريم استحفاظي شهرها 

 به ماده ٣ تبصره به عنوان بند ٣در اجراي قانون الحاق يك بند و 
  اسالمي  مجلس شوراي ١/١٢/١٣٧٢ قانون شهرداريها مصوب ٩٩

 عوارض شماره گذاري در هنگام شماره گذاري بـه حـساب وزارت         -١  عوارض اوليه شماره گذاري-١  ٤١



١٧٧ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

   
   عوارض ساليانه -٢

  .كشور واريز مي گردد 
 شوراي انقالب و    ١٣/٦/١٣٥٨ عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب      -٢

ك مـاده            شكيالت   ) ٣٥(افزايش بعدي آن در  اجراي بنـد ـي قـانون ـت
 كــه در هنگــام شــماره -١٣٦١ مــصوب -ي كــشور شــوراهاي اســالم

  .شود  گذاري اولين عوارض ساليانه نيز وصول مي

  عوارض بليط مسافرتي برون استاني   ٤٣

قانون ) ٣٥(اتوبوس ، قطار ، كشتي ، مستند به بند يك ماده 
ماده )الف( و بند ١٣٦١تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور مصوب 

) ٣٠(ماده ) الف(دهاي دولت و بند قانون وصول برخي از درآم) ٤٣(
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت كه توسط صادر كنندگان 

  .بليط وصول و به حساب شهرداري پرداخت مي گردد
  حسب تعرفه تنفيذي و تصويبي   عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزي   ٤٤

  عوارض تلفن   ٤٥
ت  قانون وصول برخي از د) ٤٣(مستند به بند الف ماده    رآمدهاي دوـل

ه ميـزان             و مصرف آن درموارد معين براي كليه شهرداريهاي كـشور ـب
 ريال ماهانه هر شماره تلفن مصوب رياست محترم جمهور توسط            ٥٠

  .مخابرات وصول و به حساب شهرداري مربوط واريز مي گردد 

٤٧  
عوارض بـر معـامالت وسـايط نقليـه و       
ماشين آالت سنگين اعـم از قطعـي و     

  وكالتي 

  

 و نوع گواهينامـه دو شخـصي   ٦٦براساس تعرفه هاي تنفيذي از سال    عوارض بر صدور گواهينامه رانندگي   ٤٩
  .و پايه يك عوارض توسط شهرداريها وصول مي شود 

ان بـه اسـتناد تعرفـه شـماره                   عوارض برصيد و شكار   ٥٥ پرورش مـاهي ، ميگـو پرورشـي و آبزـي
  ٣/٢/١٣٧٤ مورخ ١/٣/٣٤/١٦٨٨

  بر قراردادهاعوارض   ٥٧

ت  ) ٤٣(در اجراي بند الف ماده       قانون وصول برخي از درآمدهاي دوـل
 رياست محترم جمهوري و     ٢٥/٢/١٣٧٢ مورخ   ٢٣٧٦و مصوبه شماره    

 وزيـر محتـرم كـشور       ٢٧/٥/١٣٧٢ مـورخ    ٣٤/٣/١/٩٨٧٣نامه شماره   
  ١-٥٤/١١٤٣١-١٥٣٧٧خطـاب بـه اســتانداران و بخـشنامه شــماره    

حترم سازمان برنامه و بودجـه توسـط ذي      رياست م  ١/٩/١٣٧٢مورخ  
حسابان دستگاههاي دولتي وحسابداران مؤسسات غير دولتي از محل 
ز مـي     اعتبار طرح كسر و به حساب شهرداري محل اجراي پروژه وارـي

  .گردد 

موضوع تبصره (عوارض كارخانه ها   ٥٨
  ) آيين نامه ٢ماده 

ك مـاده      براساس تعرفه هاي تنفيذي و تصويبي كه در اجراي           بنـد ـي
) ٤٣(ماده ) الف(قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي كشور و بند      ) ٣٥(

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مـوارد معـين             
ي امـر و رياسـت جمهـوري رسـيده اسـت از              به تـصويب نماينـده وـل

ه اسـتثناي    (بهاي فروش   % ١ها و واحدهاي توليد به ميزان       كارخانه ـب
زيرفاكتور فروش  % ١كه داراي تعرفه عوارض مضاعف بر       شهرداريهايي  

و ضـمناً شـهركهاي صـنعتي    ) باشندبراي طرحهاي خاص استاني مي   
زير فاكتور فروش ، توسط كارخانه هاي      % ٥/٠واقع در حريم به مأخذ      

مذكور وصول و بايستي به صورت ماهيانه به حساب شهرداري مربوط    
  .واريز گردد 

موضـوع  (ت محلـي  عوارض بر محصوال    ٢/٥٩
  ) اين آيين نامه٢تبصره ماده 

برحــسب تعرفــه هــاي تنفيــذي در بعــضي از اســتانها از محــصوالت  
  .شود توليدي عوارض وصول مي

  .بر اساس تعرفه تنفيذي توسط بعضي از شهرداريها وصول مي گردد   ها عوارض بر نوشابه  ٦/٥٩
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  رضقانون معافيت صادرات كاال و خدمات از پرداخت عوا

  ١٠/١٢/١٣٧٩مصوب 
  

 از تاريخ تصويب اين قانون ، صادرات كاال و خدمات از پرداخـت هرگونـه عـوارض معـاف           -ماده واحده   
است و هيچ يك از وزارتخانه ها ، سازمانها ، دستگاههاي اجرايي ، شهرداريها و شوراهاي محلي ، اسـتاني                  

را دارنـد، مجـاز نيـستند از كاالهـا و     و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حـق وضـع و اخـذ عـوارض                  
  .خدماتي كه صادر مي شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند 

 آئين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني ظرف مدت دو ماه پس از تـاريخ ابـالغ    -١تبصره  
  .اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

  . تأييد كاالها و خدمات ياد شده ، گمرك جمهوري اسالمي ايران است  مرجع-٢تبصره 
  .گردد  از تاريخ تصويب اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي-٣تبصره 
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  
قانون اصالح موادي ازقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 

عوارض وساير وجوه جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول 
  ازتوليدكنندگان كاال ، ارائه دهندگان خدمات وكاالهاي وارداتي 

  )موسوم به تجميع عوارض(
   با اصالحيه هاي بعدي١٠/١٣٨١ /٢٢مصوب 

  
 برقراري و دريافت هرگونه وجـوه ازجملـه ماليـات و عـوارض اعـم ازملـي           ١٣٨٢ از ابتداي سال     -١ماده  

 ارائه دهندگان خدمات و همچنين كاالهاي وارداتي صرفاً به موجب ايـن       ومحلي از توليدكنندگان كاالها ،    
قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري ، اختيار و يا اجـازه برقـراري ودريافـت               
وجوه كه توسط هيأت وزيران ، مجامع ، شوراها و ساير مراجـع ، وزارتخانـه هـا ، سـازمانها ، مؤسـسات و                      

هاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكـر نـام يـا                  شركت
قـانون  «تصريح نام است ، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي صورت مي پذيرد به اسـتثناء    

 -تجـاري  و اصالحات بعدي آن ، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد          ٣/١٢/١٣٦٦مالياتهاي مستقيم مصوب    
 ، قانون مقررات تـردد وسـائل نقليـه خـارجي مـصوب      ٧/٦/١٣٧٢صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب     

قانون حمل ونقل وعبـور كاالهـاي خـارجي    ) ١٢( ، عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده       ١٢/٤/١٣٧٣
) ب( بنـد  ،) ٤٦(مـاده  ) ب( و عوارض موضوع بنـد     ٢٢/١٢/١٣٧٤ازقلمرو جمهوري اسالمي ايران مصوب      

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي  ) ١٣٢(ماده ) ب(و ) الف(و بندهاي  ) ١٣٠(ماده  
  .گردد لغو مي » ١٧/١/١٣٧٩جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 هزينه ، كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائـه مـستقيم خـدمات خـاص            -١تبصره  
ه طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرايمي كـه بـه    ويا فروش كاال ك   

  .گردد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشند موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي
و بنـد  ) ١٦٨(، مـاده  ) ١٤٥(،ماده  ) ١٩(ماده  ) ج( از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون ، بند           -٢تبصره  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب            ) ١٧٥(ماده  ) ب(
به پنجاه درصد %) ٤٨(آن قانون عبارت چهل و هشت درصد ) ١٩(ماده  ) ب( لغو گرديده و در بند       ١٣٧٩
  .شود اصالح مي%)  ٥٠(

، انواع عوارض وساير وجوه دريافتي ازكاال هـاي        حقوق گمركي ، ماليات، حق ثبت سفارش كاال          -٢ماده  
به مجمـوع ايـن   . شود ارزش گمركي كاالها تعيين مي%) ٤(وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد      

شـود حقـوق ورودي   دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسـط هيـأت وزيـران تعيـين مـي       
  .گردد اطالق مي

  :بايست به نحوي تعيين گردد كهدي عالوه بر رعايت ساير قوانين ومقررات ميحقوق ورو نرخ -١تبصره 
  . در راستاي حمايت مؤثر از اشتغال وكاالي توليد يا ساخت داخل در برابر كاالي وارداتي باشد-الف
 دربرگيرنده نرخ ترجيحي وتبعيض آميز بين واردكنندگان دولتي بـا بخـشهاي خـصوصي ، تعـاوني و                   -ب

  . نباشد غير دولتي
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- نرخ حقوق ورودي قطعات ، لوازم و موادي كه براي مصرف درفرآوري يا ساخت يـا مونتـاژ يـا بـسته                    -ج
گردند از نرخ حقوق ورودي محصول فـرآوري شـده يـا شـيء يـا      بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي    

  .ماده يا دستگاه آماده پايين تر باشد 
 اظهار و ترخيص نـشده انـد بـه      ١٣٨١الهايي كه تا پايان سال       حق ثبت سفارش پرداختي كا     -٢تبصره  

  .شود عنوان علي الحساب حقوق ورودي محسوب مي
   معــادل دوازده درهــزار ارزش گمركــي كاالهــاي وارداتــي كــه حقــوق ورودي آنهــا وصــول  -٣تبــصره 

  در اختيـار  شـود شود از محل اعتباراتي كه همه ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كـشور منظـورمي            مي
ميـان شـهرداريها وسـي    %) ٧٠(قرار مي گيرد تا به نسبت هفتاد درصد  ) سازمان شهرداريها (وزارت كشور   

  .ميان دهياريهاي سراسر كشور به عنوان كمك پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود %) ٣٠(درصد 
قـوق ورودي بـه     كليـه قـوانين و مقـررات مربـوط بـه معافيتهـاي ح             )١٣٨٣/ ١٩/١اصالحي   (-٤تبصره  

قانون امـور  ) ٣٧(ماده ) ١٩(تا ) ١٢(و ) ٩(تا ) ٤(،)٢(،)١(و بندهاي ) ٦(استثناي معافيتهاي موضوع ماده     
 و معافيت اليحه قانوني راجع به ماشين آالت توليدي كه توسـط واحـدهاي               ١٧/٣/١٣٥٠گمركي مصوب   

 شـوراي   ٢٤/٢/١٣٥٩صوب  توليدي، صنعتي و معدني مجاز وارد مي شـود از پرداخـت حقـوق ورودي مـ                
انقالب اسالمي ايران و معافيت گمركي لوازم امدادي اهدايي به جمعيت هالل احمـر جمهـوري اسـالمي               

  .ايران و اقالم عمده صرفاً دفاعي كشور لغو مي گردد
  : ماليات وعوارض دريافتي از كاالها به شرح زير تعيين مي گردد-٣ماده 

بـه اسـتثناء نوشـابه هـاي حاصـل از فـرآورده هـاي لبنـي         ( ت داخل  انواع نوشابه هاي گازدار ساخ    -الف  
كه با وسايل ماشيني تهيه مـي شـوند و همچنـين شـربتهاي غلـيظ            ) وكنسانتره انواع ميوه و آب معدني       

که بـه منظـور تهيـه       ) دستگاه پست ميکس  (توليدي مورد استفاده در دستگاههاي نوشابه سازي کوچک         
ماليـات  %) ١٢(دوازده درصـد  [بهاي فروش كارخانـه    %) ١٥(د پانزده درصد    نوشابه به بازار عرضه مي گرد     

  ]. عوارض%) ٣(وسه درصد 
ماليـات و سـه     %) ١٢(دوازده درصـد  [بهاي فـروش كارخانـه      %) ١٥( سيگار توليد داخل پانزده درصد       -ب

  ].عوارض%) ٣(درصد 
%) ١٠(ه درصـد    ماليـات و د   %) ٢٠(بيـست درصـد     [قيمت مـصوب فـروش      %) ٣٠( بنزين سي درصد     -ج

  ].عوارض
بـه عنـوان   (قيمت مصوب فـروش  %) ٥(و نفت كوره پنج درصد %) ١٠( نفت سفيد ونفت گاز ده درصد     -د

  ).عوارض 
كه امكان استفاده از آنها بـه عنـوان     ) به استثناي محصوالت بخش كشاورزي      ( ساير كاالهاي توليدي     -هـ

كار گروهـي مركـب از وزيـر امـور اقتـصادي  و      محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد    
، وزراي بازرگاني ، صنايع ومعادن و كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كـشور             ) رئيس  (دارايي  

قيمـت  %) ٣(تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيأت وزيران مي رسـد سـه درصـد                
  ].عوارض%) ١(ماليات و يك درصد %) ٢(دو درصد[فروش 

تا پانزدهم اسـفند مـاه هـر       (آن دسته از محصوالت صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص واعالم             
ــد    ــال بع ــراء در س ــراي اج ــال ب ــرار     ) س ــوق ق ــت ف ــه در فهرس ــست ك ــيط زي ــازمان حفاظــت مح   س

  ).به عنوان عوارض(قيمت فروش %) ١(گيرند يك درصد نمي
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

عالوه بر قيمت مصوب فروش محصوالت مربوطـه كـه بـه     ) د(و  ) ج( ماليات و عوارض بندهاي      -١تبصره  
  .شود شود در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور ميموجب قوانين تعيين مي

اين ماده در خصوص كاالهـاي صـادراتي طبـق قـانون     ) هـ(و ) الف( ماليات و عوارض بندهاي     -٢تبصره  
ري اسالمي ايران معاف و در خصوص آن دسـته       برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهو        

شـوند مطـابق   از كاالهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليدكننده نهايي كـاال صـادر مـي              
رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه ، حسب مورد از محـل درآمـد ماليـاتي مربـوط وعـوارض وصـولي قابـل                    

  .ل استرداد مي باشد قاب) سازمان شهرداريها (اختصاص به وزارت كشور 
نحوه استرداد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كـشور بـه تـصويب                  

  .وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد 
  :  ماليات و عوارض دريافتي از برخي خدمات به شرح زير تعيين مي گردد -٤ماده 

 تلفنهاي ثابـت و همـراه ، كـاركرد مكالمـات داخلـي و خـارجي ،          خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان     -الف
ماليـات  %) ٥(پنج درصـد [قيمت خدمات %) ٦(خدمات بين المللي ، كارتهاي اعتباري معادل شش درصد      

  ] .عوارض%) ١(و يك درصد 
  ) .به عنوان ماليات(قيمت واگذاري %) ٢٠(واگذاري خطوط تلفن همراه معادل بيست درصد  -ب
و همچنـين آب    ) بـه اسـتثناء مـصارف صـنعتي ، معـدني و كـشاورزي             (از مصرفي مـشتركين      برق وگ  -ج

  ).به عنوان عوارض(بهاي مصرفي آنها %) ٣(مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها سه درصد 
   خدمات هتل ، متل، مهمانـسرا ، هتـل آپارتمـان ، مهمانپـذير ، مـسافرخانه ، تاالرهـا و باشـگاهها دو                      -د

  ).به عنوان عوارض(هزينه %) ٢(درصد 
 حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني ، ريلي ، دريايي و هوايي پنج درصـد                -هـ
  ) .به عنوان عوارض(بهاي بليط %) ٥(
 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يـا وارداتـي حـسب مـورد        -و

و يـا يـك در هـزار مجمـوع ارزش گمركـي و حقـوق       ) داخلي (زار قيمت فروش كارخانه    معادل يك در ه   
  .ورودي آنها 

گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليـد داخـل و يـا وارداتـي بـه اسـتثناء          شماره -ز
قيمـت فـروش    %) ٣(هاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حـسب مـورد سـه درصـد                 خودرو
ماليـات  %) ٢(دو درصد[مجموع ارزش گمركي وحقوق ورودي آنها %) ٣(و يا سه درصد ) داخلي  (ارخانه  ك

  ].عوارض%) ١(و يك درصد
 ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين آالت راهـسازي ، معـدني ، كـشاورزي ، شـناورها ،      -ح

%) ١(داتي ، حسب مـورد معـادل يـك درصـد     موتورسيكلت وسه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا وار         
  .مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها %) ١(و يا يك درصد ) داخلي (قيمت فروش كارخانه 

بـه  ) و حـداكثر تـا پـنج سـال     (مبناي محاسبه اين ماليات ، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو         
  .  تقليل مي يابد %) ]٥٠(و حداكثر تا پنجاه درصد %) [١٠(ميزان ده درصد 

، وزيـر بازرگـاني ، وزيـر ذي      ) رئـيس   ( به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي            -ط
ربط و رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وتصويب هيأت وزيران ، وجوهي بابت صدور ، تمديـد و       

قـانون تنظـيم   ) ٤٧(و  ) ٢٦(،  ) ٢٤(واد  يا اصالح انواع كارتها و مجوزهاي مربـوط بـه فعاليـت موضـوع مـ               
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتـي  ) ٨٠( و ماده ٢٧/١١/١٣٨٠بخشي از مقررات مالي دولت مصوب     
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

نـزد  ( از متقاضيان دريافت و به حساب درآمـد عمـومي   ٢٨/١٢/١٣٧٣و مصرف آن درموارد معين مصوب   
  .گردد واريز مي) خزانه داري كل كشور

شـود بابـت خـروج مـسافر از مرزهـاي هـوايي بـراي نوبـت اول در هـر سـال           ازه داده مي به دولت اج  -ي
ريــال و بــراي نوبــت هــاي بعــدي در همــان ســال مبلــغ يكــصد و پنجــاه هــزار  )١٠٠٠٠٠(يكــصدهزار 

ريـال از مـسافران دريافـت و بـه     ) ٣٠٠٠٠(ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ سي هـزار       )١٥٠٠٠٠(
  .واريز نمايد ) نزد خزانه داري كل كشور (حساب درآمد عمومي 

  .تغييرات اين مبالغ هر سه سال يك بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد
و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهـا كـه   ) داخلي( قيمت فروش كارخانه    -١تبصره  

گيرنـد ، همـه سـاله براسـاس     اين ماده قرار مـي    ) ح(و  ) ز( ،) و(مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي       
آخرين مدل توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجـراء در سـال بعـد            

  .اعالم خواهد شد 
اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي كه بعد از تـاريخ مزبـور توليـد آنهـا شـروع مـي شـود الزم          

همچنين قيمت فروش يـا مجمـوع ارزش گمركـي و حقـوق ورودي خودروهـايي كـه           . عايه نمي باشد    الر
  .گرددتوليد آنها متوقف مي شود توسط وزارت ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي

 تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت براي خودرو، مـشمول ماليـات نقـل وانتقـال             -٢تبصره  
  .اين ماده نمي باشد ) ح(موضوع بند

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند مربوط به انواع خودرو رسيد و يا گواهي پرداخـت عـوارض                
اين ماده را از فروشـنده اخـذ   ) ح(اين ماده و همچنين رسيد پرداخت ماليات موضوع بند          ) و(موضوع بند   

و مبلغ ونام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فـيش بـانكي   نموده و ضمن درج شماره فيش بانكي و تاريخ    
و همچنـين نـوع و مشخـصات خـودرو در سـند تنظيمـي،            ) و(ويا گواهي پرداخت عوارض موضـوع بنـد         

  .فهرست كامل نقل وانتقاالت خودروها را هر پانزده روز يك بار به ادارات مالياتي ذي ربط ارسال نمايند 
وه برپرداخـت ماليـات و عـوارض متعلقـه و جـرايم موضـوع ايـن قـانون              در صورت تخلف از اين حكم عال      

  .ماليات و عوارض متعلقه خواهد بود %) ٥٠(اي معادل پنجاه درصدمشمول جريمه
فسخ واقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد شـد و تنهـا          

ت، معامله انجام نشود، ماليات وصـول شـده طبـق قـوانين و مقـررات               در صورتي كه پس از پرداخت ماليا      
  .گردد ماليات مستقيم مسترد مي

 اولين انتقال خـودرو از كارخانجـات سـازنده و يـا مونتـاژ كننـده داخلـي و يـا واردكننـدگان                 -٣تبصره  
يات نقـل   به خريداران ، مشمول پرداخت مال     ) نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودروهاي خارجي     (

  .اين ماده نخواهد بود ) ح(و انتقال موضوع بند
 برقراري هر گونه عـوارض و سـاير وجـوه بـراي انـواع كاالهـاي وارداتـي و كاالهـاي توليـدي و            -٥ماده  

اين قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شـده اسـت ،   ) ٤(همچنين آن دسته از خدمات كه درماده       
آمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركتها ، سود اوراق مـشاركت،  همچنين برقراري عوارض به در    

گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري غير بـانكي مجـاز توسـط               سود سپرده 
  .شوراهاي اسالمي وساير مراجع ممنوع مي باشد 

لي ، مي بايـستي حـداكثر تـا     وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض مح         -١تبصره
  .پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد 
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

 ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مـصوب       ) ٢(مندرج در ماده    » پنج در هزار  « عبارت   -٢تبصره
  .اصالح مي شود» %)١(يك درصد«به عبارت 

عطـاي تخفيـف يـا معافيـت از پرداخـت عـوارض يـا وجـوه بـه                 قوانين و مقررات مربوط بـه ا       -٣تبصره  
  .شهرداريها ملغي مي گردد 

  . وزارت كشور موظف اسـت بـر حـسن اجـراي ايـن مـاده در سراسـر كـشور نظـارت نمايـد                        -٤تبصره  
   -٦ماده 

اين قانون به حساب يا حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط          ) ٤(و  ) ٣( مالياتهاي موضوع مواد     -الف  
تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعـالم   ) خزانه داري كل كشور   (رت امور اقتصادي و دارايي      وزا

  .مي شود ، واريز مي گردد
و ) هــ (، )د(، ) ج(، ) الـف (و عوارض موضوع بنـدهاي     ) ٣(ماده  ) هـ(و  ) الف( عوارض موضوع بندهاي     -ب
خدماتي و مشتركين واقع در داخل حريم شهرها بـه       اين قانون در مورد واحدهاي توليدي ،        ) ٤(ماده  ) و(

  .گردد حسابي كه توسط شهرداري محل توليد يا فعاليت اعالم مي شود واريز مي
اين ماده در مورد واحدهاي توليدي ، خدماتي و مشتركين واقـع در خـارج         ) ب( عوارض مشروحه بند     -ج

واريـز مـي شـود تـا بـين         ) ان شـهرداريها    سازم(حريم شهرها به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور           
  . دهياريهاي همان شهرستان توزيع شود 

ايـن قـانون بـه    ) ٤(مـاده  ) ز(و عوارض موضوع بنـد  ) ٣(ماده ) د(و ) ج(، )ب( عوارض موضوع بندهاي    -د
واريز مي شود تـا بـه نـسبت پـانزده درصـد          ) سازمان شهرداريها (حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور        

ساير شهرها  %) ٦٥(و شصت وپنج درصد     ) شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت       (كالن شهرها   %) ١٥(
-دهياريها تحت نظر كارگروهي متشكل از نماينـدگان سـازمان مـديريت و برنامـه          %) ٢٠(و بيست درصد    

  .ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها توزيع گردد
اين ماده توسط خزانه داري كل كشور بـه  ) د(و ) ج( وجوه قيد شده در بندهاي    حساب تمركز  -١تبصره  

  .شود افتتاح مي) سازمان شهرداريها(نام وزارت كشور 
وجوه واريزي به اين حساب مطابق آيين نامه اجرايي كـه بـه پيـشنهاد مـشترك وزارت كـشور و شـوراي           

  .شود ريها و دهياريها توزيع ميرسد بين شهرداعالي استانها به تصويب هيأت وزيران مي
  .هرگونه برداشت از اين حساب به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها ممنوع مي باشد 

سازمان شهرداريها موظف است گزارش عملكرد وجوه دريافتي را هر سه مـاه يـك بـار بـه شـوراي عـالي                  
  .استانها ارائه نمايد 

و همچنين ارائه دهنـدگان خـدمات موضـوع مـاده       ) ٣(اده   توليد كنندگان كاالهاي موضوع م     -٢تبصره  
اين قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوعه را در مبـادي توليـد يـا ارائـه خـدمات بـا درج در سـند                     ) ٤(

  .فروش از خريداران كاال يا خدمات اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانكي تعيين شده واريز نمايند
 مدارك و اطالعات مورد نياز را طبق فرمهايي كه توسط سـازمان امـور ماليـاتي        اشخاص ياد شده موظفند   

كشور تعيين و اعالم مي گردد به واحدهاي اجرايـي سـازمان يـاد شـده و نـسخه اي از واريـزي عـوارض                  
  . مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند

را ) ٣(مـاده  ) د(و ) ج(بـوط بـه بنـدهاي    شركت ملي پخـش فـرآورده هـاي نفتـي ماليـات و عـوارض مر            
  .درمحلهاي عرضه محصوالت محاسبه  و از خريداران دريافت و مطابق اين تبصره عمل خواهد نمود 
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

اين قانون كه توسط سازمان امور مالياتي كشور وصـول     ) ٤(و  ) ٣( وجوه دريافتي موضوع مواد      -٣تبصره  
هـم بـاب چهـارم قـانون مالياتهـاي مـستقيم مـصوب              به بعد فصل ن   ) ٢١١(گردد مشمول احكام ماده     مي
  . و اصالحات بعدي است ٣/١٢/١٣٦٦

بـه  %) ٥/٢(پرداخت ماليات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معـادل دو و نـيم درصـد            
  .اين جريمه قابل بخشودگي نيست . ازاء هر ماه تأخير خواهد بود 

دگان و توليدكننـدگان از اشـخاص حقيقـي يـا حقـوقي         مطالبات سازمان حمايت مصرف كنن     -٤تبصره  
 ايجاد شده باشد با همكاري سـازمان امـور ماليـاتي كـشور و          ١٣٨١التفاوتهايي كه تا پايان سال      بهبابت ما 

 و اصـالحات بعـدي آن قابـل وصـول     ٣/١٢/١٣٦٦طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم مـصوب       
  .خواهد بود 

ت و برنامه ريزي كشور موظف است متناسب با درآمد پـيش بينـي شـده دولـت      سازمان مديري -٧ماده  
ناشي از اجراي اين قانون ، اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوايح سـنواتي بودجـه و در اعتبـارات             

  .مربوط به همان دستگاه منظور نمايد
وه تعيين شده به ارقـامي داراي  در مواردي از اين قانون كه محاسبه ماليات، عوارض و ساير وج          -٨ماده  

  .كسر يكصد ريال منجر شود، يكصد ريال قابل احتساب خواهد بود 
 آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هـاي              -٩ماده  

 و معـادن جمهـوري   امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ،كشور و صنايع و معادن و اتـاق بازرگـاني وصـنايع        
  .اسالمي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد 

  .گردد  كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو مي-١٠ماده 
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

آيين نامه اجرايي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي 
   برقراري و وصول عوارض و ساير و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران وچگونگي

  وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 
  )موسوم به تجميع عوارض(
   هيأت وزيران با اصالحيه هاي بعدي١٣٨١/ ٢٨/١٢مصوب جلسه مورخ 

  ٢٨/١٢/١٣٨١                                                                                    هـ ٢٨٣٢٨ت/٦٧٤٥٢شماره 
  

  : واژه ها و اصطالحات به كار برده شده در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند -١ماده 
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري        :قانون   -الف

وصول عوارض و ساير وجـوه از توليدكننـدگان كـاال، ارائـه دهنـدگان         اسالمي ايران و چگونگي برقراري و       
  .٢٢/١٠/١٣٨١خدمات و كاالهاي وارداتي مصوب 

قانون و با رعايـت مقـررات منـدرج    ) ٥(ماده ) ١( عوارضي است كه به استناد تبصره  :عوارض محلي    -ب
 و ١/٣/١٣٧٥رداران مصوب در قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شه           

  .گردد آيين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسالمي كشوري وضع مي
- اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كاالهاي موضوع قـانون مـي           :توليدكنندگان كاال  -پ

  .باشند
  .اشندب اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي:ارائه دهندگان خدمات  -ت
 و اصـالحات  ٣٠/٣/١٣٥٠قانون امور گمركي مـصوب  ) ١٠( تابع تعريف مقرر درماده      :ارزش گمركي    -ث

  .باشد بعدي آن مي
 چهار درصد ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني اسـت كـه طبـق      :حقوق ورودي    -ج

براي هـر رديـف تعرفـه در جـداول     شود و در قالب يك نرخ قوانين مربوط توسط هيئت وزيران تعيين مي      
  .گردد ضميمه آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات درج مي

  .باشد  حريم شهر از نظر قانون ، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي:حريم شهر  -چ
) ٤(يـل مـاده   ذ) ٤( حوزه استحفاظي از نظر قانون ، تابع مقررات مقرر در تبصره           :حوزه استحفاظي    -ح

  .باشد و اصالحات بعدي آن مي١٣٦٢قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 
اشخاصي كه به توليد كاال و ارائـه خـدمات موضـوع قـانون مبـادرت مـي نماينـد و مـشمول             : مؤدي   -خ

  .مقررات مربوط خواهند بود 
  

   تكاليف توليد كنندگان كاال-فصل دوم 
يش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است ماليات و عوارض مربـوط بـه              شركت ملي پاال   -٢ماده  

قانون را بر اساس قيمت مصوب فروش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليـات              ) ٣(ماده  ) د(و  ) ج(بندهاي  
و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركـز وجـوه بـه نـام وزارت                 

  .كه از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود ، واريز نمايد ) زمان شهرداريهاي كشورسا(كشور 
 ماليات و عوارض موضوع اين ماده عالوه بـر قيمـت مـصوب مربـوط كـه بـه موجـب قـوانين و                     -تبصره  

  .مقررات تعيين مي گردد ، در قيمت فروش نهايي محاسبه و منظور مي گردد 



١٨٦ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

قانون مكلفند ماليات و عـوارض      ) ٣(ماده  ) هـ(و  ) الف(ن كاالهاي موضوع بندهاي      توليدكنندگا -٣ماده  
موضوع بندهاي مذكور را با درج صورتحسابهاي صـادر شـده يـا اسـناد فـروش از خريـداران كـاال اخـذ و            
ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كـشور و عـوارض واحـدهاي توليـدي داخـل حـريم شـهر را بـه          

ري محل و در خصوص واحدهاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه بـه                حساب شهردا 
كه توسط سازمان امور ماليـاتي كـشور اعـالم مـي شـود ،           ) سازمان شهرداريهاي كشور    (نام وزارت كشور    

  .واريز نمايند
وع بنـد   شركت  دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان سيگار مكلفنـد ماليـات و عـوارض موضـ            -٤ماده  
قانون را با درج در صورتحسابهاي صادر شده و يا اسـناد فـروش از خريـداران كـاال اخـذ و                  ) ٣(ماده  ) ب(

ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور وحـساب تمركـز وجـوه بـه نـام وزارت           
  .شود ، واريز نمايندم ميكه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعال) سازمان شهرداريهاي كشور (كشور 
بـه اسـتثناي خودروهـاي    ( توليد كننده انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين توليد داخـل      -٥ماده  

) ز(مكلفند ماليات و عـوارض موضـوع بنـد         ) شودسواري كه به عنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي        
 دراسناد فـروش ازخريـداران اخـذ و ماليـات و     را با درج) ماليات و عوارض شماره گذاري  (قانون  ) ٤(ماده  

عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كـشور و حـساب تمركـز وجـوه بـه نـام وزارت                 
  .كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود ، واريز نمايند) سازمان شهرداريهاي كشور (كشور 

به استثناي خودروهـاي سـواري كـه بـه     (نت دو كابين وارداتي   مالكان خودروهاي سواري و وا     -١تبصره  
مكلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به  ادارات امـور  ) عنوان خودروي عمومي شماره گذاري مي شوند     

  .مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند 
مكلـف اسـت قبـل از      ) معاونت راهنمايي و راننـدگي      ( جمهوري اسالمي ايران    نيروي انتظامي  -٢تبصره  

شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين وارداتي به استثناي خودروهـاي سـواري عمـومي      
درون شهري يا برون شهري ،گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از مالكان اخذ و ضميمه اسـناد مربـوط                   

  .ماره گذاري خودروهاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد نمايد و از ش
  .گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد 

  
   تكاليف ارائه دهندگان خدمات –فصل سوم 

اتي مكلفند ماليـات و عـوارض    شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابر  -٦ماده  
خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه ، كاركرد مكالمات داخلـي و خـارجي ، خـدمات              

) اسـناد فـروش  (قانون را با درج در صورتحساب ) ٤(ماده ) الف(المللي و كارتهاي اعتباري موضوع بند       بين
پـنج درصـد   (مطـابق نرخهـاي مقـرر در قـانون     ) ريانمشتركان يا مشت(و به تفكيك از خريداران خدمات    

اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حـسب مـورد      ) ماليات و يك درصد عوارض    
  .واريز نمايند

 عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركان واقـع در خـارج از حـريم شـهرها بـه حـساب                  -١تبصره  
كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعـالم       ) زمان شهرداريهاي كشور  سا(تمركز وجوه به نام وزارت كشور       

  .شود، واريز گردد مي



١٨٧ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

قيمت واگذاري خطـوط جديـد تلفـن    %) ٢٠( اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد      -٢تبصره  
را به هنگام دريافت وجوه از خريداران اخـذ  و بـه حـساب سـازمان امـور      ) ٤(ماده  ) ب(همراه موضوع بند  

  .لياتي كشور واريز نمايند ما
قـانون مكلفنـد عـوارض بـرق و گـاز      ) ٤(مـاده  ) ج( اشخاص ارائه دهنده خدمات موضـوع بنـد     -٧ماده  

بهـاي  %) ٣(را بـا نـرخ سـه درصـد     ) به استثناي مصارف صنعتي ، معدني و كشاورزي (مصرفي مشتركان   
 مشتركان داخل حـريم شـهرها   مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان مذكور اخذ و در خصوص         

به حساب شهرداري محل ومشتركان خارج از حريم شهرها را به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كـشور             
  .كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي شود ، واريز نمايند ) سازمان شهرداريهاي كشور (

 حوزه استحفاظي شـهرها را بـا نـرخ     اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در    –تبصره  
بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حـساب شـهرداري محـل              %) ٣(سه درصد 

  .واريز نمايند
 واحـدهاي ارائـه دهنـده خـدمات هتـل ، متـل، مهمانـسرا ، هتـل آپارتمـان ، مهمـان پـذير،                     -٨ماده  

از قبيـل اقامـت ،غـذا و    (هزينه خدمات ارائـه شـده   %) ٢(د ها مكلفند دو درصمسافرخانه، تاالرها و باشگاه 
را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به  حساب شـهرداري محـل واريـز            ) ٤(ماده  ) د(موضوع بند   ) غيره

واحدهاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهرها مكلفنـد عـوارض مزبـور را بـه حـساب تمركـز                  . نمايند  
كه توسط سازمان امور مالياتي كـشور اعـالم مـي       ) مان شهرداريهاي كشور    ساز(وجوه به نام وزارت كشور      

  .شود ، واريز نمايند 
 منظور از تاالرها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكانهايي هستند كه جهت برگـزاري مراسـم               -تبصره  

  .شوند مختلف در اختيار مشتريان قرار داده مي
 داخـل كـشور بـا وسـايل نقليـه      ل برون شـهري مـسافر در       اشخاصي كه مبادرت به حمل و نق       -٩ماده  
مـاده  )  هــ (بهاي بلـيط موضـوع بنـد    %) ٥(، ريلي، دريايي و هوايي مي نمايند ، مكلفند پنج درصد   زميني
داري محـل فـروش بلـيط    قانون را با درج در بليط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهر       ) ٤(

  .واريز نمايند
) ٢٥/٣/١٣٨٧ ک مـورخ    ٣٨٤٧١ت  / ٤٢٨٩٤تـصويبنامه شـماره      / ١٩/١٢/١٣٨٦حي  اصـال  (-١٠ماده  

مالكان خودروهاي سواري و وانـت دو كـابين اعـم از توليـد داخـل يـا وارداتـي مكلفنـد عـوارض سـاالنه                
قانون را به نرخ يك در هـزار قيمـت فـروش كارخانـه     ) ٤(ماده ) و(خودروهاي متعلق به خود موضوع بند       

براساس قيمتهاي مندرج در جـداولي كـه   ) وارداتي(مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي   و يا   ) داخلي  (
شـود، محاسـبه و بـا رعايـت     اعالم مـي ) سازمان امور مالياتي كشور (توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي    

  .مراتب زير به حساب شهرداري محل واريز نمايند 
ه هر سال حداکثر تا پايان همان سـال اسـت و عـدم     مهلت پرداخت عوارض ساالنه خودرو مربوط ب      -الف  

به ازاي هر يـک   %) ٥/٢(اي معادل دو و نيم درصد       پرداخت آن ظرف مهلت ياد شده موجب تعلق جريمه        
  . ماه تمام تأخير خواهد بود 

هـا و   شهرداريها مکلفند در ابتداي هر سال و در مقاطع زماني مختلف به طرق مقتضي از جمله رسانه         -ب
 در شعب بانکها و نيز ابالغ مراتب به نشاني موجود از مالک خودرو ميزان عوارض متعلقه به هر نـوع       الصاق

خودرو در آن سال را اعالم نمايد و فيشهاي مربوط براي پرداخت عـوارض مـذکور را بـه تعـداد کـافي در           



١٨٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 پرداخـت عـوارض   اختيار شعب بانک قرار دهند تا مالکين خودروها با مراجعه به شعب بانکهـا نـسبت بـه          
  .متعلق به خودرو خود اقدام نمايند 

 هـــ مــورخ ٣٠٩٥٧ت /١٩٢٦٢تــصويبنامه شـماره  / هيــأت وزيـران  ١٤/٤/١٣٨٣اصــالحي  (-١١مـاده  
ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين آالت راهسازي ، معدني ، كـشاورزي ،          ) ١٦/٤/١٣٨٣

) ٤(مـاده  ) ح(ي اعم ازتوليد داخـل يـا وارداتـي موضـوع بنـد             شناورها ، موتورسيكلت و سه چرخه موتور      
مجمـوع ارزش  %) ١(و يا يك درصـد   ) داخلي  (قيمت فروش كارخانه    %) ١(حسب مورد معادل يك درصد    

  .گمركي و حقوق ورودي آنها مي باشد
 بـه ميـزان ده  ) و حـداكثر تـا پـنج سـال    (ماليات ياد شده ، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو   «

  ».تقليل مي يابد%) ٥٠(وحداكثر تا پنجاه درصد %) ١٠(درصد 
) ٥/١٢/١٣٨٢ هــ مـورخ      ٢٩٣٨٣ت  /٥٤٠١٠ تـصويبنامه شـماره      - ٢٩/١١/١٣٨٢اصالحي   (-١تبصره  

قطعي ، شرطي ، اجاره اي، رهني ، صلح ، وكـالتي  ( دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند       
، رسيد و يا گـواهي پرداخـت عـوارض مقـرر در قـانون و همچنـين رسـيد                 مربوط به انواع خودرو   ) و غيره 

پرداخت ماليات مربوط را طبق جداول تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مـي شـود ، از      
فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي ، تاريخ ، مبلغ ،نام بانك دريافت كننده ماليات و نيـز فـيش     

و همچنـين نـوع و مشخـصات خـودرو و نـام             ) ٤(مـاده   ) و(ي پرداخت عوارض موضوع بند      بانكي يا گواه  
متعاملين در سند تنظيمي ، فهرست كامل نقل و انتقال خودروها را به انـضمام تـصوير نـسخه مخـصوص       

در صـورت تخلـف از ايـن      . دفترخانه هر پانزده روز يك بار به ادارات امور مالياتي ذيـربط ارسـال نماينـد                 
قـانون ، مـشمول   ) ٦(مـاده  ) ٣(  عالوه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبـصره         حكم

  .ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود %) ٥٠(جريمه اي معادل پنجاه درصد 
موظف است ماهيانه نسخه اي از فهرسـت هـاي       ) ادارات امور مالياتي ذيربط   (سازمان امور مالياتي كشور     «

  ». دفاتر اسناد رسمي را در هر شهر به شهرداري محل ارائه نمايددريافتي از
 تنظيم سند وثيقه ، وكالت خريد و خروج موقت خودرو ، مشمول ماليـات موضـوع ايـن مـاده       -٢تبصره  

  .نخواهد بود 
 دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم وكالتنامه هـاي كلـي در مـورد انتقـال امـوال ، وكالـت                    -٣تبصره  

  .خودرو را تصريح نمايند نسبت به 
 دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند ، شماره سند و شـماره دفتـر خانـه را در نـسخ         -٤تبصره

قبض مالياتي مخصوص پرداخت كننده و دفترخانه درج ونسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهـداري       
  .نمايند

مكلـف اسـت پـس از    ) رات راهنمايي و راننـدگي      ادا( نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران       -٥تبصره  
اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقـاالت خـارج از سيـستم       

  .سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد 
ـ          -٦تبصره   ه ، مـشمول ماليـات نقـل و انتقـال مجـدد       فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعـد از معامل

در صورتي كه پس از پرداخت ماليات ، معامله انجام نشود ، ماليات وصـول شـده بـا گـواهي                  . نخواهد شد 
دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي گردد ولي ماليـات وصـول            

  .ه است ، قابل استرداد نمي باشد شده از معامله اي كه منجر به فسخ و اقاله شد



١٨٩ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

 پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخـصوصي كـه توسـط سـازمان امـور ماليـاتي                 -٧تبصره  
قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معاملـه و تنظـيم   . كشور تهيه مي گردد ، انجام مي گيرد     

  .سند درهمان استان قابل پذيرش مي باشد
ك ملي و شعب آن ، ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دسـتور العمـل اجرايـي پرداخـت          بان-٨تبصره

  .ماليات از طريق سيستم بانكي ، وصول خواهند نمود 
 اولين انتقال خودرو  از كارخانه هاي سـازنده و يـا مونتـاژ كننـده داخلـي و يـا واردكننـدگان            -٩تبصره  

به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و      ) هاي خارجي نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودرو    (
  .انتقال مقرر در قانون نخواهد بود 

  
    تكاليف اشخاص ثالث–فصل چهارم 

 ١٣٨١ گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كاالهـايي را كـه تـا پايـان سـال            -١٢ماده  
 ورودي محـسوب و از تعهـد حقـوق      اظهار نگرديده و ترخيص نشده اند ، به عنوان علي الحـساب حقـوق             

  .ورودي واردكنندگان كاال كسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختي اقدام نمايد
) ٥/١٢/١٣٨٢ هــ مـورخ      ٢٩٣٨٣ت  / ٥٤٠١٠تصويبنامه شـماره     / ٢٩/١١/١٣٨٢اصالحي   (-١٣ماده  

 حقـوق ورودي  گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه ، ميزان ارزش گمركـي كاالهـاي وارداتـي را كـه     
سـازمان  (و وزارت كـشور  ) اداره كـل خزانـه   (آنها دريافت گرديده است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي         

  .اعالم نمايد) شهرداريهاي كشور
 معادل دوازده در هزار رقم اعالمي گمرك از محل اعتبـاراتي كـه بـه همـين منظـور در قـوانين             -تبصره

قرار مي گيـرد تـا   ) سازمان شهرداريهاي كشور (  اختيار وزارت كشور بودجه ساليانه منظور مي گردد ، در     
قـانون بـه عنـوان كمـك بـه شـهرداريها  و       ) ٢(مـاده  ) ٣(صرفاً و بـا رعايـت نـسبتهاي مقـرر در تبـصره         

  .دهياريهاي سراسر كشور پرداخت و به هزينه قطعي منظور گردد 
قيمـت فـروش كارخانـه درمـورد        ) مالياتي كشور   سازمان امور   ( وزارت امور اقتصادي و دارايي       -١٤ماده  

خودروهاي ساخت داخل و يا مجموع ارزش گمركـي و حقـوق ورودي انـواع خودروهـاي وارداتـي را كـه              
گيرند ، براسـاس آخـرين   قانون قرار مي) ٤(ماده ) ح(و ) ز(،  ) و(مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي       

  .نمايدء در سال بعد اعالم ميمدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا
اعالم قيمتهاي مذكور براي انواع جديد خودروها كه بعد از پانزده بهمن ماه هر سال و يـا در طـول سـال                  

  .گردند ، محدود به مهلت زماني مذكور نخواهد بود شود و يا به كشور وارد ميبعد، توليد آنها شروع مي
  واع خودروهـايي كـه توليـد و يـا واردات آنهـا متوقـف                قيمتهـاي موضـوع ايـن مـاده بـراي انـ            -تبصره  

  .گردد گردد ، متناسب با آخرين مدل ساخته و يا وارد شده تعيين ميمي
) ٤(مـاده  ) ي( مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي نمايند ، مكلفند وجوه موضـوع بنـد        -١٥ماده  

  .ادي خروجي به نيروي انتظامي ارائه نمايند قانون را به حساب تعيين شده واريز و فيش واريزي را در مب
 نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است رسيد پرداخت وجوه موضوع اين مـاده را            -١تبصره  

 در هنگام خروج مسافر از مبادي خروجي كشور از مسافران اخذ و رسيدهاي دريافتي را پـس از كنتـرل و       
  .به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيربط ارسال نمايد مهر كردن به مهر خروج ، درپايان هرماه 
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در ) ٢٥/٣/١٣٨٧ ک مـورخ  ٣٩٠٩٤ت / ٤٢٨٩٩تصويبنامه شـماره   / ٢٥/١/١٣٨٧اصالحي  (-٢تبصره  
هاي سياسي وخدمت ، خدمه خطوط پروازي       خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، دارندگان گذرنامه       

دارنـدگان  ( دريايي ، دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج از كـشور      ساير وسايل نقليه عمومي زميني و      و
-، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعـزام مـي              )اجازه خروج دانشجويي  

گردند ، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقالب اسالمي كه براي معالجه به كـشورهاي ديگـر اعـزام     
اع ايراني که اقامت آنها در گذرنامه توسط نماينـدگي قـانوني تـصريح شـده اسـت ، مـسافر                شوند و اتب  مي

  .گردندمحسوب نمي
 شوراهاي اسالمي مكلفند هرگونه عوارض محلي جديد و يـا افـزايش در نـرخ عـوارض محلـي           -١٦ماده  

ا پـانزده بهمـن مـاه    قانون و با نظارت وزارت كشور تصويب و حداكثر ت) ٥(جاري را با رعايت مقررات ماده     
  .هر سال جهت اجراء در سال بعد اعالم نمايند 

قانون در چهار چوب مقررات ماده مـذكور در  ) ٥(ماده ) ١( دريافت عوارض محلي موضوع تبصره  -تبصره  
  . مجاز است ١٣٨٢سال 

ي  كليـه تخفيفـات و معافيتهـا   ١/١/١٣٨٢قـانون ، از تـاريخ     ) ٥(مـاده   ) ٣( در اجراي تبـصره      -١٧ماده  
  .گردد مربوط به وجوه و عوارض شهرداريها  لغو مي

   
   مقررات عمومي -فصل پنجم 

درمورد واحدهاي توليـدي ، خـدماتي و مـشتركان        (قانون  ) ٦(ماده  ) ب( عوارض موضوع بند     - ١٨ماده  
به حساب يـا حـسابهاي شـهرداري محـل توليـد يـا فعاليـت كـه توسـط                 ) واقع  در داخل حريم شهرها       

  .گردد اعالم مي شود، واريز ميشهرداري محل
  .برداشت از حساب يا حسابهاي فوق با امضاهاي مقامات مجاز شهرداري محل ذيربط خواهد بود

قانون به حسابهاي رابط غير قابل برداشت تمركـز    ) ٦(ماده  ) د(و  ) ج( عوارض موضوع بندهاي     -١٩ماده  
كه توسـط خزانـه معـين هـر اسـتان      ) ي كشور سازمان شهرداريها(وجوه جداگانه اي به نام وزارت كشور        

  .شود، واريز مي گرددبراي شهرستانهاي همان استان افتتاح وتوسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي
وجوه واريزي به حسابهاي رابط فوق الذكر در پايان هر هفتـه بـه حـسابهاي تمركـز وجـوه وزارت كـشور                   

  .ه كل خزانه افتتاح مي شود ، منتقل مي گردد كه توسط ادار)سازمان شهرداريهاي كشور (
 خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي به  حسابهاي رابط موضوع اين ماده در هـر          -تبصره  

) سـازمان شـهرداريهاي كـشور   (ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهرستان به وزارت كشور     
  .اعالم نمايد 

 ديوان عـدالت اداري ابطـال شـده    ٢٩/٩/١٣٨٣ مورخ ٤٩٥،٤٩٤،٤٩٣ رأي شماره   به موجب  (- ٢٠ماده
  ):گردداست، اما ذيالً بدان اشاره مي

قـانون  ) ٦(مـاده   ) ٣(و شهرداريهاي محـل در اجـراي تبـصره          ) سازمان شهرداريهاي کشور  (وزارت کشور   
نامه را به حسابي که توسط     اين آئين ) ١٩(و  ) ١٨(از وجوه دريافتي موضوع مواد      %) ١(مکلفند يک درصد    

  .شود ، واريز نمايند سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي
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 اداره کل خزانه و خزانه معين استانها مکلفند با درخواست سـازمان امـور ماليـاتي کـشور ، يـک          -تبصره
ـ           %) ١(درصد   ه حـساب  عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واريز و مابقي را ب

  .تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمايند 
قانون بـه شـهرداريهاي محـل    ) ٤(ماده  ) و(و  ) هـ(،  ) د(،  ) ج( وصول عوارض موضوع بندهاي      -٢١ماده  

  .گردد محول مي
شهرداريهاي مذكور مكلفند عوارض فوق الذكر را در خصوص واحدهاي توليدي و خـدماتي داخـل حـريم      

حل و در خصوص واحدهاي ياد شده در خارج از حريم شـهرها بـه حـساب      شهرها به حساب شهرداري م    
-كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعـالم مـي         ) سازمان شهرداريهاي كشور  (تمركز وجوه وزارت كشور     

  .شود، واريز نمايند
يـه  دستورالعمل  نحوه اجراي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور و سازمان شهرداريهاي كـشور ته    

  .و پس از تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي  و كشور اجراء مي شود 
) ٣( اضافه پرداختي توليدكنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عـوارض مـواد    -٢٢ماده  

قانون از محل وصوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور ماليـاتي كـشور ، شـهرداريهاي محـل و                ) ٤(و  
  .حسب مورد، قابل استرداد مي باشد ) سازمان شهرداريهاي كشور ( شور وزارت ك

 دستگاهها از بابت وجوهي كـه دريافـت آنهـا    ١٣٨١ مطالبات معوق قابل وصول تا پايان سال     -٢٣ماده  
گردد ، طبق مقررات مربوط توسط دسـتگاههاي ذي ربـط وصـول وهمچنـان بـه         به موجب قانون لغو مي    
  .مي گردد حسابهاي مفتوحه واريز 

-وجوه وصولي از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كـشور واريـز مـي                
  .گردد 

 مطالبات معوق وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با اعالم دستگاه ذيربط به سـازمان امـور ماليـاتي      -تبصره
  . قابل وصول مي باشد ١/٦/١٣٦٦قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ) ٤٨(كشور، طبق مقررات ماده 

 به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون و انجـام و بررسـي و رسـيدگي هـاي الزم ، مـأموران           -٢٤ماده  
ادارات مالياتي ذي ربط مي توانند به توليدكنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات موضوع قـانون مراجعـه                

  .و دفاتر ، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند 
توليد كنندگان كاال و ارائه دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك درخواستي مي باشـند            
و در صورت عدم ارائه دفاتر ، اسناد و مدارك مورد نياز ، ماليات و عوارض متعلق بـه صـورت علـي الـرأس       

  . محاسبه ، مطالبه و وصول خواهد شد 
ان مالياتي به اسناد و مدارك ، ما به التفاوتي مشخص گردد، مابـه        چنانچه در رسيدگي مأمور    -٢٥ماده  

  .التفاوت مذكور به طور كتبي از توليد كنندگان كاال يا ارائه دهندگان خدمات ، مطالبه مي شود
 تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون درمورد توليد كاال و ارائه خـدمات ، تـاريخ فـروش             -٢٦ماده  

  .مي باشد يا ارائه خدمات 
بـه اسـتثناي ماليـات نقـل و     (قانون ) ٤(و ) ٣( مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد    - ٢٧ماده  

نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فروش كاال و يا ارائه خدمات هر مـاه ، حـداكثر ظـرف        ) انتقال خودرو 
  .دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود 
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مكلفند اطالعات مـورد نيـاز را طبـق فرمهـا و در سررسـيدهايي کـه توسـط         مؤديان مالياتي   -٢٨ماده  
  .شود ، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعالم مي

اي از رسيد واريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري           مؤديان مکلفند نسخه   -تبصره  
  .ارائه دهند 

.  مبدأ احتساب جريمه موضوع قانون ، تـاريخ انقـضاي سررسـيد پرداخـت وجـوه مـي باشـد            -٢٩ماده  
به ازاي هر ماه تأخير بـوده و بـه صـورت روز شـمار محاسـبه      %) ٥/٢(جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد   

  .شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست مي
قانون ، بهاي كاال  يا خـدمت منـدرج   ) ٤(و ) ٣(واد  مأخذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع م     -٣٠ماده  

  . در صورتحساب خواهد بود 
در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود ويا بـه موجـب اسـناد و مـدارك               
مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها واقعي نيست ، مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ، بهاي روز كـاال            

  .ا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات يا عوارض مي باشد ي
 در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد كاال و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشـخاص    -٣١ماده  

ثالث باشد ، اشخاص مزبور مكلفند با درخواست كتبي مأموران مالياتي اسناد ومدارك مربوط و هـر گونـه              
  . دهند اطالعات الزم را ارائه

 مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان ناشـي از اقـدامات اجرايـي در وصـول ماليـات و عـوارض          -٣٢ماده  
قـانون  ) ٢١٦(قانون ، هيئت اختالف مالياتي مـي باشـد كـه برابـر مقـررات مـاده             ) ٤(و  ) ٣(موضوع مواد   

بـور رسـيدگي و   آن به شكايت مز) ٢(  و اصالحات بعدي و تبصره    ٣/١٢/١٣٦٦مالياتهاي مستقيم مصوب    
  .باشد الزم االجراء مي رأي صادر شده قطعي و. رأي مقتضي صادر خواهد نمود 

قانون ، شامل آن ) ٣(ماده  ) هـ( اقالم كاالهاي مندرج در فهرست كاالهاي نهايي موضوع بند           -٣٣ماده  
  .نخواهد بودشوند، دسته از كاالهايي كه در فرآيند غير صنعتي و به صورت كارگاهي و سنتي توليد مي

  .باشد  مي١٣٨٢ تاريخ اجراي اين آيين نامه از ابتداي سال -٣٤ماده 
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قانون اصالح موادي از قانون برنامه توسعه ) ٦(ماده ) ١(آيين نامه اجرايي تبصره 

  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي وچگونگي برقراري و وصول 
  ، ارائه دهندگان خدمات ساير وجوه از توليدكنندگان كاال عوارض و

  و كاالهاي وارداتي
  )موسوم به تجميع عوارض(

  ٩/٤/١٣٨٢                                      مورخ                                         هـ٢٨٦٤٨ت/١٣٤١٨   شماره 
  

الي استانها و بـه     بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور وشوراي ع        ١/٤/١٣٨٢هيئت وزيران درجلسه مورخ     
قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي ، اجتمـاعي و            ) ٦(ماده  ) ١(استناد تبصره   

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران وچگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كـاال،            
امه اجرايـي تبـصره يـاد شـده را بـه            آيين ن  – ١٣٨١ مصوب   -ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي       

  :شرح ذيل تصويب نمود 
تـصويبنامه شـماره   ) ١( اصطالحات به كار رفته در اين آيين نامه تابع تعـاريف منـدرج در مـاده    -١ماده  

  . مي باشد ٢٨/١٢/١٣٨١ هـ مورخ ٢٨٣٢٨ت /٦٧٤٥٢
 معـين اسـتان هـا ونهايتـاً         قانون به نام دهياريها توسط خزانه     ) ٦(ماده  " ج" عوارض موضوع بند     -٢ماده  
افتتـاح مـي گـردد، واريـز     ) سازمان شهرداريهاي كشور (داري كل درحسابي كه به نام وزارت كشور        خزانه

مي شود و براساس مفاد ايـن آيـين نامـه و ميـانگين درآمـد كـل شهرسـتان نـسبت بـه جمعيـت بـين                     
  . مي رسد دهياريهاي شهرستان توسط سازمان شهرداريهاي كشور توزيع و به مصرف

عـوارض  )٢/٩/١٣٨٣ هـ مـورخ  ٣١٧٢١ت /٤٩٢٤٨تصويبنامه شماره    / ٢٧/٨/١٣٨٣اصالحي   (-٣ماده  
هـاي  قانون ، پس از رعايت تناسب قيد شده بر مبناي سرانه جمعيتي و شـاخص         ) ٦(ماده  " د"موضوع بند   

ناسـب بـين کـالن    هـاي م مندي از منابع درآمدي مناسب و زير سـاخت  ديگر از قبيل درآمد سرانه ، بهره      
-شهرها و ساير شهرها و دهياريها تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان سـازمان مـديريت و برنامـه                 

ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور براساس جدولي كـه          
  .زيع مي گردددر ابتداي هر سال توسط سازمان شهرداريهاي كشور تهيه مي شود ، تو

) سازمان شهرداريهاي كـشور ( وجوه واريز شده به حساب خزانه ، بنا به درخواست وزارت كشور      -٤ماده  
  .شود در پايان هر ماه به حساب ويژه سازمان شهرداريهاي كشور واريز مي

چگونگي )٢/٩/١٣٨٣ هـ مورخ    ٣١٧٢١ت  /٤٩٢٤٨تصويبنامه شماره    / ٢٧/٨/١٣٨٣اصالحي   (-٥ماده  
ع با توجه به سياستهاي پيش بيني شده و مصوب در فصل عمران شهري و روسـتايي قـوانين برنامـه         توزي

توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و برنامه هاي مصوب توسعه استان و بـا در           
  :دنظر گرفتن سياستهاي كلي توسعه شهري و روستايي كشور در چارچوب رويكردهاي زير خواهد بو

  توسعه شهري: الف 
 توانمند سازي شهرهاي كوچك ، شهرهاي جديدالتأسيس وشهرهاي بـا جمعيـت كمتـر از               - ١

  .يكصد هزار نفر 
 ) .شهرهاي با جمعيت يكصد الي پانصد هزار نفر( حمايت از شهرهاي متوسط - ٢



١٩٤ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

حمايت از برخي پروژه هاي مهم و اضطراري در شـهرهاي بـزرگ كـه از جهـات اقتـصادي،                   - ٣
شهرهاي بـا جمعيـت بـيش از پانـصد هـزار       (جتماعي و امنيتي واجد اهميت هستند       سياسي، ا 

 ).نفر
  توسعه روستايي : ب

  . توسعه پايدار روستايي و ايجاد تعادل هاي زيست محيطي ، اجتماعي و اقتصادي - ١
 .دستيابي به نظام مطلوب ارائه خدمات زير بنايي به روستاها  - ٢

 پروژه هاي عمراني و زير بنايي مصوب شهرداريها  و دهياريهـا و         نحوه تعيين وتصويب طرحها و     -تبصره  
اين آيين نامه مطابق مقررات مندرج در آيـين نامـه هـاي مـالي و معـامالتي           ) ٣(و  ) ٢(هزينه وجوه مواد    

  .شهرداريها و دهياريها وساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود
با توجـه  ) ٢/٩/١٣٨٣ هـ مورخ    ٣١٧٢١ت  /٤٩٢٤٨تصويبنامه شماره    / ٢٧/٨/١٣٨٣اصالحي   (-٦ماده  

قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه   ) ٦(ماده ) ١(به محدوديت وجوه واريزي به حساب مندرج در تبصره   
 شـهرداريها و  -١٣٨١ مـصوب  -سوم توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران            

فاده از وجوه ياد شده در قالـب سرفـصلهاي زيـر بعـد از              دهياريهاي مربوط پيشنهادهاي خود را براي است      
رشد ساليانه نسبت به سال قبـل بـه سـازمان      %) ١٠(تأييد و تصويب شوراي مربوط و با رعايت ده درصد           

  .شهرداريها و دهياريهاي کشور ارسال خواهند نمود
  سرفصل هاي اعتباري شهرداريها : الف 

  .بور ومرور درون شهري كمك به بهبود سيستم حمل ونقل عمومي و ع- ١
كمك به  اجراي طرح هاي توسعه وعمران شهري از قبيل سـاماندهي واحيـاي بافـت هـاي                - ٢

 .فرسوده شهري ، طرحهاي توسعه گردشگري وساماندهي حاشيه نشيني 
 .تجهيز شهرداريها به ماشين آالت عمراني ، خدماتي ،رايانه اي و غيره - ٣
 . وخدماتي درآمدزا پرداخت وام براي اجراي طرح هاي عمراني- ٤
 .كمك به عمران شهرهاي بندري و مرزي مبادي وصول عوارض گمركي - ٥
 .كمك به بودجه شهرداريهاي كشور -٦
 .آموزش و اصالح ساختار تشكيالتي و توسعه منابع انساني شهرداريها - ٧
 .كمك به اجراي طرحهاي خدمات شهري از قبيل طرح بازيافت و دفن بهداشتي زباله - ٨
 .اي پژوهشي و مطالعاتي كمك به طرح ه - ٩

  سرفصل هاي اعتباري دهياريها : ب
كمك به اجراي طرح هاي توسعه روستايي از قبيل طرحهاي هادي روسـتايي و طـرح هـاي       - ١

  .مطالعات روستايي 
ارائه خدمات عمومي و زير بنايي به روستاها با هدف ايجاد زير سـاخت هـاي اساسـي نظيـر               - ٢

 .ي آب وبرق بهبود عبور و مرور و توسعه شبكه ها
 .ايجاد زمينه هاي الزم اقتصادي واجتماعي توسعه پايدار روستايي - ٣
 .كمك به بودجه دهياريها - ٤

 نظارت بر نحوه عملکرد هزينه اعتبارات واگذار شده ، برعهده سازمان شـهرداريها و دهياريهـاي            -تبصره  
  .باشدکشور مي



١٩٥ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

نه اعتبارات خـود را از طريـق دفـاتر اسـتاني      شهرداريها و دهياريها مكلفند گزارش عملكرد هزي-٧ماده  
در مقـاطع سـه ماهـه بـراي     ) در صورت عدم تـشكيل از طريـق اسـتانداريها         ( سازمان شهرداريهاي كشور  

  .سازمان ياد شده ارسال نمايند
  . باشدمي) سازمان شهرداريهاي كشور( مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه با وزارت كشور -٨ماده 



١٩٦ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 هـ مورخ ٢٨٣٢٨ت  /٦٧٤٥٢ آئين نامه شماره ٢١اجرايي ماده دستور العمل 
  ) قانون موسوم به تجميع عوارضيآئين نامه اجراي( هيأت وزيران ٢٨/١٢/٨١

  
 آئـين نامـه اجرايـي قـانون     ٢١وزيران كشور و امور اقتصادي و دارايي دستور العمل اجرايي موضوع مـاده   

صادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و      اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتـ        "
چگونگي برقراري و وصـول عـوارض و سـاير وجـوه از توليدکننـدگان کـاال و ارائـه دهنـدگان خـدمات و                 

ناميده مي شود بـه شـرح زيـر تـصويب     " قانون"را كه از اين پس در اين دستور العمل       " كاالهاي  وارداتي    
  .نمودند 
كه به شهرداريهاي محـل     " قانون) "٤(ماده  ) و(و  ) هـ(،) د(،) ج(ع بندهاي    وصول عوارض موضو   -١ماده  

  .محول گرديده است ، به شرح زير مي باشد 
و )بـه اسـتثناي مـصارف صـنعتي ، معـدني و كـشاورزي             ( عوارض برق و گـاز مـصرفي مـشتركين          −

 همچنين آب مصرفي مشتركين در حوزه استحفاظي شهرها؛
همانسرا،  هتـل آپارتمـان ، مهمـان پـذير ، مـسافرخانه ، تاالرهـا و        عوارض خدمات هتل ، متل ، م    −

 باشگاهها؛
  عوارض حمل ونقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زميني ، ريلي ، دريايي و هوايي؛ −
  عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي؛ −
 قانون شـهرداريها و تبـصره هـاي    ٩٩تعيين حريم شهرها براساس ماده : وده حريم   تعيين محد  -٢ماده  

 .شود ذيل آن تعيين مي
 قـانون شـهرداريها و   ٩٩ شهرداريهاي محل مكلفند محدوده حريم شـهرها را كـه طبـق مـاده         -٣ماده  

 گـاز ، بـرق ،   تبصره هاي ذيل آن تعيين شده به ادارات امور مالياتي شهرستان مربوط و همچنـين ادارات          
  .روز از تاريخ ابالغ اين دستور العمل اعالم نمايند ١٥آب و مخابرات طي 

 ادارات مخابرات ، گـاز ، بـرق ، آب و ارائـه دهنـدگان خـدمات حمـل و نقـل مـسافر ، هتـل ،                     -٤ماده  
ريم كـه  مهمانسرا، هتل آپارتمان ،مهمانپذير ، مسافرخانه ، تاالرها و باشگاهها مكلفند مستند به نقـشه حـ      

توسط شهرداري محل اعالم مي گردد عوارض مربوط به واحدها و مشتركان واقع در داخـل حـريم را بـه              
سـازمان شـهرداريهاي   ( حساب شهرداري محل و خارج از حريم را به حساب تمركز وجـوه وزارت كـشور      

  .واريز نمايند ) كشور
  و مـاده - هـ - د-ض موضوع بندهاي ج مسئوليت نظارت و پيگيري بر وصول و واريز وجوه عوار   -٥ماده  

در داخل حريم شهرها برعهده شهرداري محل و در خـارج از حـريم برعهـده نماينـده سـازمان         " قانون "٤
  .شهرداريهاي كشور مي باشد 

 مرجع رفع هرگونه اختالف بين مأموران تشخيص و وصول شـهرداريها و مؤديـان در خـصوص               -٦ماده  
كـه توسـط شـهرداريهاي محـل وصـول مـي گـردد،             " قانون   "٤ و ماده     هـ -د-عوارض موضوع بندهاي ج   

  . قانون شهرداريها مي باشد ٧٧كميسيون ماده 
 آئـين نامـه اجرايـي    ٣١ و ٢٥ و ٢٤ اختيارات و مسئوليتهاي مأمورين مالياتي مـصرح در مـواد   -٧ماده  

مطـابق مفـاد مـواد    قانون به مأمورين تشخيص و وصول شهرداري تفويض مي گـردد و مؤديـان مكلفنـد             
  .مذكور در مقابل مأموران تشخيص و وصول شهرداري اقدام نمايند 



١٩٧ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

 و - هــ  - د- شهرداريها موظفند حسب مقررات مربوط يك حـساب بـراي عـوارض بنـدهاي ج          -٨ماده  
 قانون افتتـاح و شـماره حـساب سـاير عـوارض      ٤ و   ٣ قانون و يك حساب براي ساير عوارض ماده          ٤ماده  
به ادارات امور مالياتي شهر مربوطه اعالم نمايند و صورت حساب گـردش حـساب مـذكور را     را  ٤و  ٣مواد  

بصورت ماهانه براي كنترل صحت عمليـات وصـول ، بـه اداره امـور ماليـاتي شهرسـتان و دفـاتر اسـتاني                     
  .سازمان ارسال نمايند 

محلي را كه بـراي واريـز     ادارات كل امور مالياتي هر استان موظفند شماره حساب تمركز وجوه             -٩ماده  
عوارض خارج از حريم شهر كه توسط خزانه معين استان افتتاح گرديده اسـت بـه سـازمان شـهرداريهاي            

  .كشور اعالم نمايند 
 خزانه معين استان مكلف است ميزان وجوه واريزي بـه حـسابهاي رابـط عـوارض را درهـر مـاه           -تبصره  

اعـالم  ) سازمان شـهرداريهاي كـشور  (ستان به وزارت كشور حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهر       
  .نمايد

 ديوان عـدالت اداري ابطـال شـده         ٢٩/٩/١٣٨٣ مورخ   ٤٩٥،٤٩٤،٤٩٣به موجب رأي شماره      (-١٠ماده  
  ):گردداست، اما ذيالً بدان اشاره مي

از %) ١(درصـد  نامه اجرايي آن شهرداريها مکلفنـد يـک    آيين٢٠ قانون و ماده   ٦ ماده   ٣در اجراي تبصره    
 قانون که وصول آن بـه عهـده سـازمان امـور     ٤ و بند الف ماده ٣٠عوارض موضوع بندهاي الف و هـ ماده     

باشد و به حساب شهرداري محل واريز مي گردد را به حسابي که سـازمان مزبـور اعـالم    مالياتي کشور مي 
  .دارد واريز نمايد مي



١٩٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 ٢عوارض كاالهاي صادراتي موضوع تبصره آيين نامه اجرايي نحوه استرداد ماليات و 
ماده سه قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و 
  فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير 

  وجوه از توليد كنندگان كاال،ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي  
  ٢٢/١٠/١٣٨١مصوب 

  ٢٤/٢/١٣٨٣:تاريخ 
 گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است ماليات و عـوارض پرداختـي كاالهـاي موضـوع          -ماده يك   

ماده سه قانون را كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير از توليد كننـدگان نهـايي               " هـ"و  " الف"بندهاي  
يـست روز از تـاريخ درخواسـت    صادر مي شوند را حـداكثر ظـرف ب  ... كاال وطبق قانون برنامه سوم توسعه    

كتبي منضم به مدارك معتبر واريزي و پس از وصول پاسخ استعالمات مورد نياز به ذينفـع يـا قـائم مقـام      
  .قانوني وي مسترد نمايد 

و " الـف " اين قانون ، عوارض كاالهاي توليد داخل موضوع بنـدهاي  ٣ ماده  ٢ مطابق تبصره    –تبصره يك   
واه گرداني كه بنا به درخواست ذيحساب گمرك از محل عوارض وصولي قابـل             اين ماده از طريق تنخ    " هـ"

 خزانـه  ٩٩با موافقت آن وزارتخانه توسط خزانه از حـساب     ) سازمان شهرداريها (اختصاص به وزارت كشور     
  .گيرد قابل استرداد است در اختيار وي قرار مي

و " الـف "هاي توليد داخل موضـوع بنـدهاي   ماليات كاال:  قانون فوق ٣ ماده ٢ مطابق تبصره -تبصره دو    
اين ماده از طريق وجوه تنخواه گرداني كه بنا بـه درخواسـت ذيحـساب گمـرك و از محـل وصـولي                    " هـ"

  .گيرد قابل استرداد است جاري كه با موافقت سازمان امور مالياتي توسط خزانه در اختيار وي قرار مي
  :و عوارض موضوع اين آيين نامه به شرح ذيل خواهد بود  مدارك و نحوه استرداد ماليات –تبصره سه 

درخواست كتبي صادر كننده كاال در خصوص استرداد ماليات و عوارض موضوع قانون يـاد شـده،              - ١
به همراه ارائه مدارك معتبر در خصوص واريز ماليات و عوارض پرداخت شده موضـوع قـانون مـذكور       

 تاريخ و محل پرداخت ماليـات و عـوارض بـه تأييـد         كه اصالت آن ضمن درج شماره قبض مالياتي و        
  .كننده ظهر نويس شده باشد توليد

اي به صورت خالف واقع صادر شده باشد ، اينگونه توليدكنندگان عـالوه بـر          در صورتيكه تأييديه   - ٢
مجازاتهاي مقرر براي آن در ساير قوانين و مقررات ، مشمول پرداخت ماليات و عـوارض بـه انـضمام                    

 . اين قانون از تاريخ استرداد وجوه خواهند بود٦ ماده ٣وضوع تبصره جرائم م
 .اخذ تعهد كتبي از صادر كننده در مورد عدم استفاده مجدد از چنين اسناد و مداركي  - ٣
تاييد واريز وجه مورد استرداد به حسابهاي مالياتي و وزارت كشور توسط ذيحـساب كـه متـضمن           - ٤

 .اشد رديف دفتر درآمد و كد مربوطه مي ب
 .ارائه اصل پروانه گمركي ممهور به مهر مرز خروج  - ٥

 چنانچه كاالهاي موضوع اين آئين نامه به كشور مرجوع شوند ، خروج آنها از گمـرك مـستلزم    -ماده دو 
  .پرداخت ماليات و عوارض مسترد شده خواهد بود 

ت به اين بخـش قابـل    چنانچه قسمتي از اين كاالها مرجوع شده باشد ،حكم اين ماده نسب       -تبصره يک 
  .اجرا خواهد بود 



١٩٩ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

 اين وجوه به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور يا سازمان شهرداريها حسب مـورد               -تبصره دو 
  .واريز خواهد شد

 ذيحساب گمرك مكلف است هر ماه گزارش مبالغ استرداد شده متضمن اطالعات الزم را بـه          -ماده سه 
  .و شهرداريها ارسال نمايدسازمان هاي امور مالياتي كشور 



٢٠٠ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  عوارض موضوع قسمت اخير %) ١(تصويبنامه راجع به مرجع وصول يك درصد 
   )٣(ماده ) هـ(بند 

  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 
  )ع عوارضيموسوم به تجم(جمهوري اسالمي ايران 

  ٩/٢/١٣٨٣:تاريخ                                                                   هـ ٣٠٣٤٩ت /٥٠٢٢شماره   
  

 ٢٦/١/١٣٨٣ مورخ ٢١١-٨٥-٢١٥٥ بنا به پيشنهاد شماره ٢/٢/١٣٨٣هيأت وزيران در جلسه مورخ   
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سـوم توسـعه  ) ٩(وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده         

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عـوارض و سـاير               
 تـصويب  -١٣٨١ مـصوب  -وجوه از توليد کنندگان کاال ، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتـي    

  :نمود
 از قانون اصالح موادي) ٣(ماده  ) هـ(عوارض موضوع قسمت اخير بند      %) ١(مرجع وصول يك درصد     

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقـراري    
  و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كـاال ، ارائـه دهنـدگان خـدمات وكاالهـاي وارداتـي          

  . سازمان امور مالياتي كشور مي باشد -١٣٨١ مصوب -



٢٠١ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

تي کشور در خصوص ماليات و عوارض کاالهاي بخشنامه اول سازمان امور ماليا
  سفارشي و کارمزدي

  ٢٧/١٠/١٣٨٢: تاريخ                                                                    ٢٠١-٦٨٢٩-٩٩٢٣: شماره  
  

 اصالح مـوادي  «قانون  » ٣«ماده  » هـ«و  » ب«،  » الف«نظر به اينکه در برخي موارد کاالهاي موضوع بند          
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقـراري و                  

مـصوب  (» وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهـاي وارداتـي        
د و در اينگونـه  شـون سفارش اشخاص حقيقي يا حقوقي و به صورت کارمزدي توليد مي با) ٢٢/١٠/١٣٨١

لـذا بـه منظـور رفـع اينگونـه      . موارد کسر وايصال ماليات و عوارض متعلق با ابهاماتي مواجه شـده اسـت               
  : نمايد تأکيد مي ابهامات و اجراي صحيح مقررات، رعايت موارد زير را

  :گردد ها و اصطالحات بکاربرده در اين بخشنامه بشرح زير تعريف ميواژه
  توليد کاال توسط توليدکننده که به موجب قرارداد و با دريافت مواد اوليه مورد- X توليد کارمزد -١- ١

  .گيرد مزبور به کاال صورت مي قبال اخذ کارمزد تبديل مواد نياز در
و  شخص حقيقي يا حقـوقي کـه امکانـات توليـدي شـامل سـاختمان ، تجهيـزات             - توليد کننده  -٢- ١

 .زدي را در اختيار دارد مورد نياز براي توليد کاالي کارم نيروي کار
 شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب قرارداد ، ساخت کاالهايي رابا تحويـل مـواد            - صاحب کاال  -٣- ١

 .دهد اوليه و در ازاي پرداخت کارمزد سفارش مي
 وجوهي که صاحب کاال صرفاً بابت تبديل مواد اوليه تحويلي به کاالها ، به توليـد کننـده           - کارمزد -٤- ١

  .نمايدپرداخت مي
 آئين نامه اجرايي قانون فوق الـذکر ،  ٣١ و ٢٨ و   ٢٤ توليد کننده مکلف است با توجه به مقررات مواد           -٢

 روز از تاريخ انعقاد ، يک نسخه رونوشت از قـرارداد و همچنـين اطالعـات مربـوط بـه کاالهـاي           ١٥ظرف  
 تنظـيم و بـه اداره محـل    ساخته و تحويل شده هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد مطابق فـرم ضـميمه     

در تهران اداره کـل امـور ماليـاتي کـاال و خـدمات و در شهرسـتانها حـوزه ماليـاتي کـاال و                  (فعاليت خود   
 روز مدارک دريـافتي را بـه    ١٥تسليم و رسيد اخذ نمايد ، ادارات امور مالياتي نيز مکلفند ظرف             ) خدمات

  . مذکور ارسال نمايدبه ترتيب) سفارش دهنده(اداره محل فعاليت صاحب کاال 
جهت نظارت بر اجـراي صـحيح قـانون برابـر مفـاد      ) سفارش دهنده( ادارات محل فعاليت صاحب کاال     -٣

 ، بـه  ٢ آئين نامه اجرايي قانون فوق الذکر مي توانند پس از دريافت مـدارک موضـوع بنـد              ٢٦ و   ٢٤مواد  
 وي در صورت مشاهده تخلف راجع بـه  صاحبان کاال مراجعه و پس از رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک      

.  آئـين نامـه اقـدام الزم را بعمـل آورنـد      ٣٠وصول ماليات و عوارض موضوعه ، با توجه به مقـررات مـاده            
چنانچه بعلت عدم تسليم رونوشـت قـرارداد و همچنـين گـزارش ماهيانـه مطـابق فـرم مربوطـه ماليـات                  

  .رداخت وجوه مذکور خواهد بود وعوارض موضوعه الوصول بماند ، توليد کننده مسئول پ
  :بايستي موارد زير درج شده باشد بين ميما در قرارداد في-٤
  . مشخصات نوع محصول -٤-١
  . وزن يا تعداد محصول حسب مورد -٤-٢
  . مشخصات کامل هويتي ونشاني توليدکننده و صاحب کاال-٤-٣



٢٠٢ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

انه نگهـداري و هرگونـه اطالعـاتي کـه از          بايستي براي هر قرارداد حساب معين جداگ       توليد کننده مي   -٥
  .شود را ارائه نمايندناحيه ادارات امور مالياتي درخواست مي

 صاحب کاال، نسبت به کاالهايي که به صورت کارمزدي توليد شـده اسـت ، نقـش مـديريت محـصول               -٦
لـذا بـه اسـتناد    . دارد ...) اعم از انتخاب طرح ، رنگ ، مدل ، نقـشه ، نـوع بـسته بنـدي و              (توليد شده را    

 قانون فوق ، صاحب کاال مکلف است ماليات و عوارض موضوعه را با  درج در سـند فـروش   ٦ ماده   ٢تبصره
  .از خريداران کاال اخذ و تا پايان دو ماه بعد به حسابهاي بانکي تعيين شده واريز نمايند 

 مـصرف نمايـد نـسبت بـه      در صورتيکه صاحب کاال تمام يا قسمتي از کاالي مورد سفارش را شخـصاً             -٧
 قانون فوق الذکر حسب مـورد ، از مأخـذ      ٣پرداخت ماليات و عوارض موضوع بندهاي الف ، ب و هـ ماده             

  .قيمت فروش کاالهاي مصرفي اقدام خواهد نمود 



٢٠٣ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

  بخشنامه دوم سازمان امور مالياتي کشور در خصوص ماليات و عوارض کاالهاي
  سفارشي و کارمزدي

  
  ١٣/١١/١٣٨٣:                          تاريخ                                            ٢١١-١٩٧٥/٤٣٢٥: شماره   

در پي درخواست برخي از شهرداران در خصوص واريز عوارض توليداتي که مـدلول بنـد سـه تـصويبنامه                  
-٩٩٢٣/٦٨٢٩گيرند و پيرو بخـشنامه شـماره         قرار مي  ١٨/١١/١٣٨٢هـ مورخ   ٣٠٠٦٤ت/٦٠٣٢٠شماره  

  :گردد  ، بدينوسيله مقرر مي٢٧/١٠/٨٢ مورخ ٢٠١
ادارات امور مالياتي محل توليد کاال، در صورتيکه محل وقوع واحـد توليـدي داخـل حـريم شـهر                 - ١
) ٢(ضمن درج شماره حساب شـهرداري محـل نـسبت بـه تکـاليف مقـرر در قـسمت اخيـر بنـد                   . باشد  

 مالياتي محل فعاليت صاحب کاال نيـز بايـد حـداکثر ظـرف             اداره امور . بخشنامه پيروي فوق اقدام نمايند      
 .يک هفته اين حساب را با اخذ رسيد به صاحب کاال ابالغ نمايند 

بخشنامه پيروي فعاليت فوق ماليات موضـوعه  ) ٦(بايستي به شرح مذکور در بند      صاحبان کاال مي   - ٢
عـوارض مقـرر را بـه حـساب     را ظرف مهلت معين به حـساب اداره امـور ماليـاتي محـل فعاليـت خـود و             

 .شهرداري محل توليد واريز نمايد 
مأموران مالياتي محل فعاليت صاحب کاال مسئوليت رسيدگي به مالياتها و عـوارض متعلقـه را بـه            - ٣

 .عهده دارند 
 .ساير مفاد بخشنامه صدرالذکر کماکان به قوت خود باقي است  - ٤
 .وز پرداخت نشده جاري خواهد بود اين بخشنامه از تاريخ صدور و در مورد آن بخش که هن - ٥

  



٢٠٤ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  قانون ماليات بر ارزش افزوده
  ١٧/٢/١٣٨٧مصوب 

  
   کليات و تعاريف -فصل اول 

 عرضه کاالها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات و صادرات آنهـا مـشمول مقـررات ايـن        -١ماده  
  .باشد قانون مي

ناء موارد مندرج در فـصول هـشتم و نهـم ، ماليـات بـر       منظور از ماليات در اين قانون ، به استث     -٢ماده  
  .باشد ارزش افزوده مي

 ارزش افزوده در اين قانون ، تفاوت بين ارزش کاالها و خدمات عرضـه شـده بـا ارزش کاالهـا و        -٣ماده  
  .باشد خدمات خريداري يا تحصيل شده در يک دوره معين مي

  . از طريق هر نوع معامله است  عرضه کاال در اين قانون ، انتقال کاال-٤ماده 
شـود در صـورتي    کاالهاي موضوع اين قانون که توسط مؤدي خريداري ، تحصيل يا توليـد مـي     -تبصره  

که براي استفاده شغلي به عنوان دارايي در دفاتر ثبت گـردد يـا بـراي مـصارف شخـصي برداشـته شـود،          
  .عرضه کاال به خود محسوب و مشمول ماليات خواهد شد 

 ارائه خدمات در اين قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم ، انجام خدمات براي غيـر در          -٥ ماده
  .ازاء مي باشد قبال ما به

 صـنعتي  – واردات در اين قانون ، ورود کاال يا خدمت از خارج از کشور يا از مناطق آزاد تجاري       -٦ماده  
  .باشد و مناطق ويژه اقتصادي به قلمرو گمرکي کشور مي 

 -صادرات در اين قانون ، صدور کاال يا خدمت بـه خـارج از کـشور يـا بـه منـاطق آزاد تجـاري              -٧ماده  
  .باشد صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي مي

نماينـد ، بـه    اشخاصي که به عرضه کاال و ارائه خدمت و واردات و صـادرات آنهـا مبـادرت مـي         -٨ماده  
  .ت اين قانون خواهند بود عنوان مؤدي شناخته شده و مشمول مقررا

 معاوضه کاالها و خدمات در اين قانون، عرضه کاال يا خدمت از طرف هر يک از متعاملين تلقـي        -٩ماده  
  .و به طور جداگانه مشمول ماليات مي باشد 

در صـورتي کـه شـروع يـا     . شـود   هر سال شمسي به چهار دوره مالياتي سه ماهه ، تقسيم مي-١٠ماده  
 مؤدي در خالل يک دوره مالياتي باشد ، زمان فعاليت مؤدي طـي دوره مربـوط يـک دوره              خاتمه فعاليت 

  .شود مالياتي تلقي مي
وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است با پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور مدت دوره ماليـاتي را بـراي         

  .هر گروه از مؤديان دو يا يک ماهه تعيين نمايد
  :علق ماليات به شرح زير است تاريخ ت-١١ماده 

  :  در مورد عرضه کاال-الف 
تاريخ صورتحساب ، تاريخ تحويل کاال يا تاريخ تحقق معامله کاال ، هر کدام که مقدم باشـد،                 - ١

  حسب مورد؛ 



٢٠٥ 
 

  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

اين قانون ، تاريخ ثبت دارايي در دفاتر يـا تـاريخ شـروع    ) ٤(در موارد مذکور در تبصره ماده      - ٢
 مقدم باشد يا تاريخ برداشت ، حسب مورد؛استفاده ، هر کدام که 

 .اين قانون ، تاريخ معاوضه ) ٩(در مورد معامالت موضوع ماده  - ٣
  : در مورد ارائه خدمات -ب

 تاريخ صورتحساب يا تاريخ ارائه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد ؛  - ١
 .اين قانون ، تاريخ معاوضه ) ٩(در مورد معامالت موضوع ماده  - ٢

  :ر مورد صادرات و واردات  د-ج
و در مورد واردات تاريخ ترخيص کـاال از گمـرک و در      ) از حيث استرداد  (در مورد صادرات ، هنگام صدور       

  .خصوص خدمت ، تاريخ پرداخت مابه ازاء 
 در صورت استفاده از ماشينهاي صندوق ، تاريخ تعلق ماليـات ، تـاريخ ثبـت معاملـه در ماشـين             -تبصره

  .باشدمي
  

   معافيتها - دوم فصل
 عرضه کاالها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليـات معـاف        -١٢ماده  

  :باشدمي
  محصوالت کشاورزي فرآوري نشده ؛ - ١
  دام و طيور زنده ، آبزيان ، زنبورعسل و نوغان ؛ - ٢
 انواع کود ، سم ، بذر و نهال؛ - ٣
 شکر، برنج ، حبوبات و سويا ، شير ، پنير ، روغـن نبـاتي و   آرد خبازي ، نان ، گوشت ، قند ،     - ٤

 شير خشک مخصوص تغذيه کودکان ؛
 کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحرير و انواع کاغذ چاپ ، تحرير و مطبوعات ؛  - ٥
ها ، مؤسـسات دولتـي و نهادهـاي عمـومي           کاالهاي اهدايي به صورت بالعوض به وزارتخانه       -٦

 هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛ران و حوزهغيردولتي با تأييد هيأت وزي
کاالهايي که همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميـزان معافيـت مقـرر طبـق مقـررات                     - ٧

مازاد بر آن طبق مقررات ايـن قـانون مـشمول ماليـات     . شود صادرات و واردات ، وارد کشور مي 
 خواهد بود ؛

 اموال غير منقول ؛  - ٨
و خـدمات  ) انساني ، حيـواني و گيـاهي   ( ازم مصرفي درماني ، خدمات درماني انواع دارو، لو  - ٩

 توانبخشي و حمايتي؛
 خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم ؛  - ١٠
-هـاي قـرض   خدمات بانکي و اعتباري بانکها ، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري و صـندوق     - ١١

 ؛الحسنه مجاز و صندوق تعاون
اي ، ريلـي ، هـوايي و   خدمات حمل و نقل عمومي و مسافري درون و برون شـهري جـاده    - ١٢

 دريايي؛
 فرش دستباف؛  - ١٣
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-اي که با پيشنهاد مشترک وزارتخانه     انواع خدمات پژوهشي و آموزشي که طبق آئين نامه         - ١٤
ي ، هاي علوم تحقيقات و فناوري ، امور اقتصادي و دارايي ، بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـک               

آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تـاريخ تـصويب ايـن قـانون بـه              
 رسد؛تصويب هيأت وزيران مي

 خوراک دام و طيور؛ - ١٥
رادار و تجهيزات کمک ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاهها براساس فهرستي که به پيـشنهاد      - ١٦

ارايي تهيـه و ظـرف مـدت شـش مـاه از      مشترک وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و د 
 رسد؛تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

و امنيتـي براسـاس فهرسـتي کـه بـه      ) نظـامي و انتظـامي  ( اقالم با مصارف صـرفاً دفـاعي       - ١٧
پيشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيـه       

فهرست مذکور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيـأت  . رسد  وزيران ميو به تصويب هيأت  
 .وزيران قابل اجراء خواهد بود 

 صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طريق مبادي خروجـي رسـمي ، مـشمول ماليـات     -١٣ماده  
وجـي صـادره توسـط     موضوع اين قانون نمي باشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنهـا بـا ارائـه برگـه خر       

  .گرددو اسناد و مدارک مثبته، مسترد مي) در مورد کاال(گمرک 
 مالياتهاي پرداختي بابت کاالهاي همراه مسافران تبعه کشورهاي خـارجي کـه از تـاريخ خريـد     - تبصره  

هـاي جـاري درآمـد مربـوط     آنها تا تاريخ خروج از کشور بيش از دو ماه نگذشته باشد ، از محـل وصـولي                
  .ام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بودهنگ

ضوابط اجرايي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتـصادي و دارايـي        
  .رسدمي

  
   مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه ماليات –فصل سوم 

در مـواردي  . ي کاال يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بـود           مأخذ محاسبه ماليات ، بها     -١٤ماده  
که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مـدارک مثبتـه احـراز      
شود که ارزش مندرج در آنها واقعي نيست ، مأخذ محاسبه ماليات بهاي روز کاال يا خدمت بـه تـاريخ روز       

  .اشد بتعلق ماليات مي
  :باشد  موارد زير جزء مأخذ محاسبه ماليات نمي-تبصره 

   تخفيفات اعطايي؛-الف
   ماليات موضوع اين قانون که قبالً توسط عرضه کننده کاال يا خدمت پرداخت شده است ؛-ب
  . ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي که  هنگام عرضه کاال يا خدمت به آن تعلق گرفته است-ج

قيمـت خريـد، هزينـه    ( مأخذ محاسبه ماليات واردات کاال، عبارت است از ارزش گمرکي کـاال   -١٥ماده  
منـدرج در اوراق    ) حقـوق گمرکـي و سـود بازرگـاني        (به عـالوه حقـوق ورودي       ) حمل و نقل و حق بيمه     

  .گمرکي
اء  مأخذ محاسبه ماليات واردات خدمت ، عبارت است از معـادل ارزش ريـالي مربوطـه بـه مـا از               -تبصره

  .واردات خدمت مزبور 
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  .باشدمي%) ٥/١( نرخ ماليات برارزش افزوده ، يک و نيم درصد -١٦ماده 
  :گردد نرخ ماليات برارزش افزوده کاالهاي خاص به شرح زير تعيين مي-تبصره 

  ؛%) ١٢(انواع سيگار و محصوالت دخاني ، دوازده درصد  - ١
 ؛%) ٢٠(انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد - ٢

 مالياتهايي که مؤديان در موقع خريد کاال يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به اسـتناد              -١٧ماده  
صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شـده توسـط          

 از جملـه کـاالي مـورد    ماشين آالت و تجهيزات خطوط توليد نيز. گردد آنها  کسر و يا به آنها مسترد مي   
  . گردداستفاده براي فعاليتهاي اقتصادي مؤدي محسوب مي

 در صورتي که مؤديان مشمول حکم اين مـاده در هـر دوره ماليـاتي اضـافه پرداختـي داشـته           -١تبصره  
هاي بعد مؤديان منظور خواهد شد و در صورت      باشند، ماليات اضافه پرداخت شده به حساب ماليات دوره        

هاي  جاري درآمد مربوط ، مـسترد خواهـد        مؤديان ، اضافه ماليات پرداخت شده از محل وصولي        تقاضاي  
  .شد 

 در صورتي که مؤديان به عرضه کاال يا خدمت معـاف از ماليـات موضـوع ايـن قـانون اشـتغال       -٢تبصره  
بـت خريـد   داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخـت شـده با               

  .کاال يا خدمت تا اين مرحله قابل استرداد نمي باشد
 در صورتي که مؤديان به عرضه توأم کاالها يـا خـدمات مـشمول ماليـات و معـاف از ماليـات               -٣تبصره  

اشتغال داشته باشند ، صرفاً مالياتهاي پرداخت شده مربـوط بـه کاالهـا يـا خـدمات مـشمول ماليـات در             
  . خواهد شد حساب مالياتي مؤدي منظور

 ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت کاالهاي خاص موضـوع تبـصره مـاده             -٤تبصره  
اين قانون ، صرفاً در مراحل واردات ، توليد و توزيـع مجـدد آن   ) ٣٨(ماده) د(و ) ج(،) ب(و بندهاي   ) ١٦(

قابل کسر از مالياتهـاي وصـول شـده و    کاالها توسط واردکنندگان ، توليد کنندگان وتوزيع کنندگان آن ،         
  .يا قابل استرداد به آنها خواهد بود 

 آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي مؤديان که طبق مقررات اين قانون قابـل کـسر     -٥تبصره  
هـاي قابـل قبـول موضـوع قـانون مالياتهـاي            از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست ، جزء هزينه          

  .شود  محسوب ميمستقيم
 مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون ، در صورتي که ظرف سـه مـاه             -٦تبصره  

در مـاه نـسبت بـه    %) ٢(از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود ، مشمول خسارتي به ميـزان دو درصـد              
  .مبلغ مورد استرداد و مدت تأخير خواهد بود 

ه در موقع خريد کاالهـا و خـدمات توسـط شـهرداريها و دهياريهـا بـراي انجـام                مالياتهايي ک  -٧تبصره  
  .بل تهاتر و يا استرداد خواهد بودگردد ، طبق مقررات اين قانون ، قاوظايف و خدمات قانوني پرداخت مي
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   وظايف و تکاليف مؤديان –فصل چهارم 
نمايـد نـسبت بـه     کشور تعيين و اعالم مـي  مؤديان مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي -١٨ماده  

  .ارائه اطالعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوطه اقدام و ثبت نام نمايند
 مؤديان مکلفند در قبال عرضه کاال يا خدمات موضـوع ايـن قـانون ، صورتحـسابي بـا رعايـت                -١٩ماده  

له به ترتيبي که توسط سازمان امـور ماليـاتي      قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معام         
در . شود ، صادر و ماليات متعلـق را در سـتون مخـصوص درج و وصـول نماينـد         کشور تعيين و اعالم مي    

  .شود ، نوار ماشين  جايگزين صورتحساب خواهد شد هاي فروش استفاده ميمواردي که از ماشين
 مقررات و ضوابط اين قـانون عرضـه گـردد، عـالوه بـر       کاالهاي مشمول ماليات که بدون رعايت   -تبصره  

جرائم متعلق و ساير مقررات مربوط موضـوع ايـن قـانون ، کـاالي قاچـاق محـسوب و مـشمول قـوانين و              
  .مقررات مربوط مي شود 

 مؤديان مکلفند، ماليات موضوع اين قانون را در تاريخ تعلق ماليات ، محاسبه و از طرف ديگـر              -٢٠ماده  
  .ول نمايندمعامله وص

 گمرک جمهوري اسالمي ايران مکلف است ماليات موضـوع ايـن قـانون را قبـل از تـرخيص از      -١تبصره  
هاي گمرکي و يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايـد و اطالعـات          واردکنندگان کاال وصول و در پروانه     

 ماهانـه بـه سـازمان    مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مقررات اين قانون را حداکثر به صـورت          
هـاي  امور مالياتي کشور ارائه نموده و امکان دسترسي همزمـان سـازمان امـور ماليـاتي کـشور بـه پايگـاه              

  .اطالعاتي ذيربط را فراهم آورد 
گمرک جمهوري اسالمي ايران مکلف است ماليات وصولي هـر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه حـساب                      

 به اين منظور توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي گـردد،         داري کل کشور که   مخصوصي نزد خزانه  
  .واريز نمايد

 وارد کنندگان خدمات مکلفند ماليات متعلق به خدمات خريداري شـده از خـارج از کـشور را         -٢تبصره  
  .محاسبه و پرداخت نمايند

و دستورالعملي کـه توسـط    مؤديان مالياتي مکلفند ، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه          -٢١ماده  
شود ، حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هـر دوره ، بـه   سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعالم مي     

ترتيب مقرر تسليم و ماليات متعلق بـه دوره را پـس از کـسر مالياتهـايي کـه طبـق مقـررات ايـن قـانون                       
ر مذکور به حسابي که توسط وزارت امور اقتـصادي   پرداخت کرده اند و قابل کسر مي باشد، در مهلت مقر          

  .گردد ، واريز نمايندتعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي) داري کل کشورخزانه(و دارايي 
 چنانچه مدت فعاليت شغلي مؤدي کمتر از مدت يک دوره مالياتي باشد ، تکليف مقرر در ايـن   -١تبصره  

  .باشد نيز جاري ميماده نسبت به مدت ياد شده
 اشخاص حقيقي و حقوقي که بيش از يک محل شغل يـا فعاليـت دارنـد، تـسليم اظهارنامـه و            -٢تبصره

  .پرداخت ماليات براي هر محل شغل يا فعاليت به طور جداگانه الزامي است 
اد دفتـر ،  ها و واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني که نوع فعاليت آنهـا ايجـ    در مورد کارگاه   -٣تبصره  

فروشگاه يـا شـعبه در يـک يـا چنـد محـل ديگـر را اقتـضاء نمايـد ، تـسليم اظهـار نامـه واحـد مطـابق                  
  .دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي گردد 
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 مؤدياني که محل ثابت براي شغل خود ندارند ، محل سکونت آنان از لحاظ تسليم اظهارنامـه           -٤تبصره  
  .امور مالياتي مناط اعتبار خواهد بود و ساير 
  مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تکاليف مقرر در  اين قانون و يـا درصـورت تخلـف از                  -٢٢ماده  

اي بـه شـرح زيـر    مقررات اين قانون ، عالوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تـأخير ، مـشمول جريمـه    
  :خواهند بود 
 ماليـات متعلـق تـا     %)٧٥(لت مقرر معادل هفتاد و پنج درصـد  عدم ثبت نام مؤديان در مه - ١

  تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد ؛
 عدم صدور صورتحساب معادل يک برابر ماليات متعلق ؛  - ٢
 عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يک برابر مابه التفاوت ماليات متعلق؛  - ٣
ه اعالم شده معادل بيست و پنج درصـد  عدم درج و تکميل اطالعات صورتحساب طبق نمون  - ٤
 ماليات متعلق؛%) ٢٥(
عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي بـه بعـد  حـسب مـورد ، معـادل پنجـاه            - ٥

 ماليات متعلق؛ %) ٥٠(درصد
ماليـات  %) ٢٥(عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بيـست و پـنج درصـد         -٦

 متعلق ؛
خير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلـق جريمـه اي بـه            تأ -٢٣ماده  

  .در ماه ، نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود %) ٢(ميزان دو درصد 
  

   سازمان ماليات بر ارزش افزوده و وظايف و اختيارات آن -فصل پنجم
ظف است ظرف مدت سـه مـاه از تـاريخ تـصويب ايـن قـانون ،        سازمان امور مالياتي كشور مو   -٢٤ماده  

ساختار و تشكيالت مورد نياز خود را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايـي بـه رئـيس جمهـور پيـشنهاد               
تواند در ايجاد تـشكيالت اسـتاني بـدون رعايـت سـطح تقـسيمات           سازمان امور مالياتي كشور مي    . نمايد  

ايـن تـشكيالت پيـشنهادي پـس از     . اقدام نمايد   ) منطقه(ادي هر استان    كشوري و متناسب با توان اقتص     
  .تأييد رئيس جمهور قابل اجراء خواهد بود 

شود نيروي انساني متخصص مورد نياز براي اجـراء       به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي        -تبصره  
موجـود و كمبـود آن را از طريـق        اين قانون را در چهارچوب تشكيالت سازماني مصوب از محل نيروهاي            

توانـد تـا   سازمان امور مالياتي كشور مي. برگزاري آزمون استخدامي اختصاصي ، انتخاب و استخدام نمايد        
از مجوز استخدام مذكور را ، از بين دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي ، بدون انتـشار            %) ١٠(ده درصد   

  .آگهي و برگزاري آزمون به استخدام درآورد 
 شناسايي ، نحوه رسيدگي و تشخيص ، مطالبه و وصـول مالياتهـا بـه سـازمان امـور ماليـاتي                -٢٥ماده  

عناوين شغلي ، شرايط احراز مشاغل از نظر تحصيالت و تجربـه ، وظـايف و نحـوه              . شود  كشور محول مي  
مان مزبـور در  انجام دادن تكاليف و تعيين اختيارات و برخورداري از صالحيتهاي هر يك از كاركنـان سـاز     

كشور و همچنين ترتيبات اجرايي احكام مقرر در اين قانون به استثناء موادي كـه بـراي آن دسـتورالعمل          
قـانون مالياتهـاي مـستقيم مـصوب     ) ٢١٩(نامه پيش بيني شده است ، به موجـب ترتيبـات مـاده      يا آئين 

  . خواهد بود ٢٧/١١/١٣٨٠
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ان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي بـه اظهارنامـه يـا            ربط سازم  در مواردي كه مأموران ذي     -٢٦ماده  
بررسي ميزان معامالت به مؤديان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارك آنان را درخواسـت نماينـد، مؤديـان و      

باشند و در صورت عـدم ارائـه   خريداران مكلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك درخواستي حسب مورد مي     
اين قانون محسوب گرديـده  ) ٢٢(مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده دفاتر و اسناد و مدارک   

كنـد، بـه صـورت علـي     و ماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مـي     
  .الرأس تشخيص داده و مطالبه و وصول خواهد شد 

هاي حـسابرسي ماليـات بـر ارزش افـزوده          توانند تنظيم گزارشـ    مؤديان موضوع اين قانون مي     -٢٧ماده  
خود را به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا مؤسـسات حـسابرسي عـضو جامعـه حـسابداران                   

اشخاص مذكور در صورت قبول درخواسـت مـؤدي ، مكلفنـد گـزارش حـسابرسي                . رسمي ارجاع نمايند    
دسـتور العملـي كـه سـازمان امـور ماليـاتي       ماليات بر ارزش افزوده را با رعايت شرايط زير و طبق نمونه و    

كند ، تنظيم نموده و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربـوط ، در اختيـار مـؤدي قـرار         كشور تعيين مي  
  .دهند
 اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي ماليات بـر ارزش افـزوده        -الف  

  ستانداردهاي حسابداري ؛طبق مفاد قوانين و مقررات و ا
 تعيين مأخذ مشمول ماليات و ماليات متعلق هر دوره مالياتي بر اسـاس مفـاد ايـن قـانون و مقـررات               -ب

  .مربوط
 اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي ماليـاتي را كـه بـا رعايـت شـرايط اخيرالـذكر ايـن مـاده                -١تبصره  

قبـول گـزارش    . كنـد وط برگه مطالبـه صـادر مـي       تنظيم شود، بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات مرب        
حسابرسي مالياتي هر دوره مالياتي موكول به آن است كه مـؤدي گـزارش مزبـور را بـه همـراه اظهارنامـه        
مالياتي دوره مزبور و يا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامـه ، تـسليم اداره             

  .امور مالياتي مربوط نموده باشد 
تواند حسابرسي ماليـات بـر ارزش افـزوده اشـخاص حقيقـي و               سازمان امور مالياتي کشور مي     -٢تبصره  

حقوقي را به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عـضو    
ربـوط بـه   در اين صورت ، پرداخت حق الزحمه ، طبق مقـررات م   . جامعه حسابداران رسمي واگذار نمايد      

  .عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد 
اي صـحيح    به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات و ارائه خدمات مـشاوره             -٢٨ماده  

در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقـررات ماليـاتي کـشور و همچنـين ارائـه خـدمات               
جامعه مشاوران رسـمي  «راي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي ، نهادي به نام      نمايندگي مورد نياز آنان ب    

  .شود تا با پذيرش اعضاء ذي صالح در اين باره فعاليت نمايد تأسيس مي» مالياتي ايران
ربط دولتي مکلفند پس از ارائه برگه نماينـدگي معتبـر از سـوي مـشاوران ماليـاتي عـضو       کليه مراجع ذي 
  .ه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همکاري نمايند جامعه، در حوز

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان امور ماليـاتي کـشور تهيـه و بـا        
  .پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 

ق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي بـه مـؤدي ابـالغ      در مواردي که اورا    - ٢٩ماده  
شود، در صورتي که مؤدي معترض باشد ، مي تواند ظـرف بيـست روز پـس از ابـالغ اوراق يـاد شـده                   مي
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اعتراض کتبي خود را به اداره امور مالياتي مربـوط بـراي رفـع اخـتالف تـسليم نمايـد و در صـورت رفـع                
چنانچه مـؤدي در مهلـت مـذکور کتبـاً اعتـراض         . ربط ، پرونده مختومه مي گردد       ل ذي اختالف با مسئو  

ننمايد ، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات و يـا برگـه اسـترداد ماليـات اضـافه پرداختـي بـه اسـتثناء                  
  .مواردي که اوراق موضوع اين ماده ابالغ قانوني شده باشد ، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد

ورتي که مؤدي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خـود را کتبـاً بـه اداره امـور ماليـاتي مربـوط            در ص 
تسليم نمايد ، ولي رفع اختالف نشده باشد و همچنين در مواردي کـه اوراق مـذکور ابـالغ قـانوني شـده                 

اض در مـوارد ابـالغ   باشد ، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتر        
  .شود قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم احاله مي

کليه بانکها ، مؤسسات و تعاوني هاي اعتباري ، صندوق هاي قرض الحـسنه و صـندوق تعـاون    -٣٠ماده  
 در امـر تـشخيص و وصـول ماليـات     مکلفند صرفاً و اطالعات و اسناد الزم مربوط به درآمد مؤديان را کـه          

مورد استفاده مي باشد ، حسب درخواست رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به سـازمان مزبـور اعـالم     
اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطالعات و اسناد مذکور مسئول جبران زيان وارده بـه دولـت                . نمايند  

  .خواهند بود 
 موجود در پايگاههاي اطالعاتي خود مربوط به امالک ، مـشاغل و   شهرداريها مکلفند اطالعات  -٣١ماده  

ساير موارد که در امر شناسايي يا تشخيص عملکرد مالي مؤديان مورد نياز سـازمان امـور ماليـاتي کـشور               
باشد ، را حسب درخواست رئـيس کـل سـازمان مـذکور در اختيـار ايـن سـازمان قـرار داده و امکـان               مي

امور مالياتي کشور به اين اطالعات را در پايگاههاي اطالعاتي ذي ربـط فـراهم         دسترسي همزمان سازمان    
  .آورند 
 رسيدگي به تخلفات مأموران مالياتي ، تابع احکام مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم مـصوب          -٣٢ماده  

اتي کـشور  اجراء اين ماده مانع از اعمال اختيارات رئيس کل سازمان امور ماليـ  .  خواهد بود    ٢٧/١١/١٣٨٠
  .ناشي از ساير قوانين نخواهد بود 

، ) ١٦٧( احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فـصل سـوم بـاب پـنجم و مـواد               -٣٣ماده  
 در مـورد مالياتهـاي     ٢٧/١١/١٣٨٠قانون مالياتهاي مستقيم مـصوب      ) ٢٣٣(تا  ) ٢٣٠(و  ) ٢٠٢(،  ) ١٩١(

قـانون مالياتهـاي مـستقيم مـصوب       ) ٢٥١(م مـاده    حکـ . مستقيم و مالياتهاي ايـن قـانون جـاري اسـت            
  . در مورد اين قانون جاري نخواهد بود ٢٧/١١/١٣٨٠

  
   ساير مقررات-فصل ششم 

 مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفنـد از دفـاتر ، صورتحـسابها و سـاير فرمهـاي               -٣٤ماده  
اب که سازمان امـور ماليـاتي کـشور      مربوط، ماشينهاي صندوق و يا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حس          

مدارک مذکور بايد به مدت ده سـال بعـد از سـال مـالي مربـوط توسـط            . کند، استفاده نمايند    تعيين مي 
  .مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود 

ز، آمـوزش و تربيـت    سازمان امور مالياتي کشور موظف است طرح الزم بـراي توسـعه، تجهيـ              -٣٥ماده  
کارکنان مالياتي، آموزش و ترويج فرهنگ مالياتي از طريق رسانه ها و سـاز و کارهـاي مناسـب در سـطح               

همچنين سـازمان مـذکور مجـاز    . کشور در طول يک دوره زماني حداکثر پنجساله را تهيه و تنظيم نمايد            
از جملـه فـضاي اداري و   ( اي يههـاي سـرما  است، براي اجراء اين قانون نـسبت بـه تملـک انـواع دارايـي              
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دولت مکلف است اعتبار و مجوزهاي مورد نياز براي اجـراء ايـن مـاده را    . اقدام نمايد   ) تجهيزات مورد نياز  
  .در لوايح بودجه ساالنه کل کشور منظور نمايد 

ر  بودجه سازمان امور مالياتي کشور و واحدهاي استاني ذيربط هر سال به صـورت متمرکـز د              -٣٦ماده  
شـود و  تخصيص يافته تلقـي مـي  %) ١٠٠(اي در قوانين بودجه منظور و به طور صددرصد رديف  جداگانه  

اي ستاد سازمان و واحدهاي اسـتاني در اختيـار   هاي سرمايههاي جاري و تملک دارايي جهت انجام هزينه  
  . شودسازمان مزبور قرار داده مي

  ، عوارض و جرائم متعلق موضـوع ايـن قـانون وصـول            يک در هزار از وجوهي که بابت ماليات        -٣٧ماده
گـردد و معـادل آن از   گردد، در حساب مخصوصي در خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي      مي

گردد ، در اختيار سازمان مزبور قرار خواهـد گرفـت     محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي        
وجـوه پرداختـي بـه اسـتناد     . يزه به مصرف کنندگان و مؤديان هزينه نمايد تا براي آموزش ، تشويق و جا 

  .اين بند از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است 
يک نفر از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي با تصويب مجلس شوراي اسالمي به عنـوان     

  .گردد مورد تعيين ميناظر بر اقدامات سازمان امور مالياتي کشور در اين 
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ساالنه گزارشي از ميزان و نحوه توزيع وجوه موضوع ايـن مـاده       

  .بين مصرف کنندگان و مؤديان را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد 
  

   عوارض کاالها و خدمات -فصل هفتم 
 و دهياريها در رابطه با کاال و خدمات مشمول ايـن قـانون، عـالوه بـر            نرخ عوارض شهرداريها   -٣٨ماده  

  :گردد اين قانون ، به شرح زير تعيين مي) ١٦(نرخ ماليات موضوع ماده 
  ؛%)٥/١(اين قانون ، يک و نيم درصد) ١٦( کليه کاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف
  ؛%)٣( انواع سيگار و محصوالت دخاني ، سه درصد -ب
  ؛%)١٠( انواع بنزين و سوخت هواپيما ، ده درصد-ج
  ؛%)٥(و نفت کوره پنج درصد %) ١٠( نفت سفيد و نفت گاز ، ده درصد -د

 واحدهاي توليدي آالينده محيط زيست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محـيط زيـست را    -١تبصره  
تا پانزدهم اسفند ماه هر سـال  (ست نمايند ، طبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زي      رعايت نمي 

، همچنين پااليـشگاههاي نفـت و واحـدهاي پتروشـيمي ، عـالوه بـر ماليـات و               ) براي اجراء در سال بعد    
از قيمت فـروش بـه عنـوان عـوارض     %) ١(عوارض متعلق موضوع اين قانون ، مشمول پرداخت يک درصد  

هاي آن به عوارض آاليندگي موضوع ايـن مـاده       اين قانون و تبصره     ) ١٧(حکم ماده   . باشند  آاليندگي مي 
  .باشد قابل تسري نمي

واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آاليندگي اقـدام نماينـد ، بـا درخواسـت واحـد مزبـور و تأييـد                      
در اين صورت ، واحـدهاي   . سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آالينده خارج مي گردند            

الياتي بعد از تاريخ اعالم توسـط سـازمان مزبـور بـه سـازمان امـور ماليـاتي کـشور،         ياد شده از اول دوره م  
  .مشمول پرداخت عوارض آاليندگي نخواهند شد 

واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زيست بـه فهرسـت واحـدهاي     
تـاريخ اعـالم توسـط سـازمان حفاظـت      آالينده محيط زيست اضافه گردنـد ، از اول دوره ماليـاتي بعـد از      

  .محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آاليندگي خواهند بود 
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عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحـد توليـدي و در             
شـود ، تـا بـين    واريـز مـي   ) ٣٩(مـاده   ) ٢(خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضـوع تبـصره             

  .اريهاي همان شهرستان توزيع گردد دهي
 در صورتي که واحدهاي توليدي بـه منظـور ارتقـاء مهـارت و سـالمت کارکنـان خـود مراکـز          -٢تبصره  

آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعالم وزارت کار و امور اجتمـاعي مـي     
ن ماده را تا سقف هزينـه صـورت گرفتـه درخواسـت             اي) الف(عوارض موضوع بند    %) ١٠(توانند ده درصد    

هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور ، وجـوه مربـوط قابـل      استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه     
  .تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود 

 توسـعه يافتـه،     به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشـي مـورد نيـاز در منـاطق کمتـر                 -٣تبصره  
اين ماده در حـساب مخـصوص در خزانـه بـه نـام             ) الف(از عوارض وصولي بند     %) ٥/٠(معادل نيم درصد    

وزارت آموزش و پرورش واريز مي گـردد و معـادل آن از محـل اعتبـاري کـه در قـوانين بودجـه سـنواتي          
بـور در امـر توسـعه و    گردد در اختيار وزارت ياد شده قـرار خواهـد گرفـت تـا توسـط وزارت مز       منظور مي 

آئين نامه اجرايي اين تبصره بـه پيـشنهاد        . احداث مراکز آموزشي مورد نياز در مناطق مزبور هزينه گردد           
هاي آموزش و پرورش ، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تـصويب هيـأت وزيـران مـي      مشترک وزارتخانه 

  .رسد 
اين قانون را بـه حـسابهاي رابطـي    ) ٣٨(ع ماده  مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضو -٣٩ماده  

گـردد و از  که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسـط خزانـه داري کـل کـشور افتتـاح مـي             
سازمان امور مالياتي کشور موظـف اسـت    . گردد ، واريز نمايند     طريق سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي      

هم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شـهرداري محـل و يـا تمرکـز وجـوه       عوارض وصولي هر ماه را تا پانزد      
  :حسب مورد واريز نمايد

در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل          ) ٣٨(ماده  ) الف(عوارض وصولي بند  ) الف  
و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حـساب تمرکـز وجـوه وزارت کـشور بـه منظـور توزيـع بـين                    

  هياريهاي همان شهرستان براساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي ؛د
  .به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ) ٣٨(ماده ) د(و ) ج(، ) ب(عوارض وصولي بندهاي ) ب

از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد ، در حساب          %) ٣( سه درصد    -١تبصره  
شـود و معـادل آن از محـل اعتبـار        خزانه به نام سـازمان امـور ماليـاتي کـشور واريـز مـي              مخصوصي نزد   

گردد در اختيار سازمان مزبـور کـه وظيفـه شناسـايي،          اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي       
، دار مي باشد ، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيـزات        رسيدگي ، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده        

وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنـوان پـاداش         . آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايد         
  .وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است 

داري کل کشور بـه نـام وزارت کـشور        حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه          -٢تبصره  
به استثناء نحـوه توزيـع مـذکور در قـسمتهاي اخيـر بنـد       (واريزي به حساب مزبور  وجوه  .  شودافتتاح مي 

شـهرهاي  (کالنـشهرها   %) ٢٠(به نسبت بيست درصـد    ) اين قانون ) ٣٨(ماده  ) ١(اين ماده و تبصره     ) الف(
سـاير شـهرها براسـاس    %) ٦٠(براساس شاخص جمعيت ، شصت درصـد        ) باالي يک ميليون نفر جمعيت    

دهياريها براساس شاخص جمعيت تحـت  %) ٢٠(افتگي و جمعيت  و بيست درصد      شاخص کمتر توسعه ي   
جمهـور و وزارت امـور   ريزي و نظارت راهبردي رئـيس نظر کار گروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه 
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اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلـس شـوراي اسـالمي      
امه اجرايي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايـي ، وزارت کـشور و شـوراي       مطابق آئين ن  

هـر  . شود ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد توزيع و توسط شهرداريها و دهياريها هزينه مي    عالي استان 
، ) ٣٧(اده گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداريها و دهياريها و وجوه موضوع م                

وزارت کـشور موظـف   . باشـد  اين ماده ممنوع مي) ١(اين قانون و تبصره ) ٣٨(ماده ) ٣(و )٢(تبصره هاي  
ها و کميـسيون اقتـصادي   است ، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان    

  .مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد 
قانون ، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه بـا عـوارض موضـوع ايـن             احکام ساير فصول اين      -٤٠ماده  

ليکن احکام ساير فصول ، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عـوارض کـه ايـن    . فصل نيز جاري است    
  .فصل براي آن داراي حکم خاص است ، جاري نخواهد بود 

  
   حقوق ورودي –فصل هشتم 

به مجمـوع ايـن   . شود ارزش گمرکي کاالها تعيين مي%) ٤(ردرصد  حقوق گمرکي معادل چها-٤١ماده  
شـود حقـوق ورودي   دريافتي و سود بازرگاني که طبق قوانين مربوطه توسـط هيـأت وزيـران تعيـين مـي       

  . گردداطالق مي
  : نرخ حقوق ورودي عالوه بر رعايت ساير قوانين و مقررات بايد به نحوي تعيين گردد که -١تبصره 

  استاي حمايت مؤثر از اشتغال و کاالي توليد يا ساخت داخل در برابر کاالي وارداتي باشد؛  در ر-الف
آميز بين واردکنندگان دولتي با بخش هـاي خـصوصي ، تعـاوني              در برگيرنده نرخ ترجيحي و تبعيض      -ب

  وغير دولتي نباشد ؛ 
- ساخت يـا مونتـاژ يـا بـسته     نرخ حقوق ورودي قطعات ، لوازم و موادي که براي مصرف در فرآوري يا   -ج

گردد از نرخ حقوق ورودي محصول فرآوري شده يا شيء يا مـاده  بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي  
  .تر باشد يا دستگاه آماده پائين

 کليه قوانين و مقررات خاص و عام مربوط به معافيت هاي حقوق ورودي به اسـتثناء معافيـت              -٢تبصره  
قـانون امـور گمرکـي    ) ٣٧(مـاده  ) ١٩(تـا  ) ١٢(و ) ٩(تـا  ) ٤(، )٢(، )١(و بندهاي   ) ٦(هاي موضوع ماده    

 و قـانون چگـونگي   ٨/٧/١٣٨٤قانون ساماندهي مبادالت مـرزي مـصوب     ) ٨( و ماده    ١٧/٣/١٣٥٠مصوب  
 و معافيـت  ١٣٨٤اداره مناطق آزاد و اصالحات آن و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتـصادي مـصوب          

وني راجع به ماشين آالت توليدي که توسط واحدهاي توليـدي ، صـنعتي و معـدني مجـاز وارد                  اليحه قان 
 شوراي انقالب اسالمي ايـران و معافيـت گمرکـي           ٢٤/٢/١٣٥٩شود از پرداخت حقوق ورودي مصوب       مي

لوازم امداد و نجات اهدايي به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و وزارت کشور و اقـالم عمـده                   
اقـالم عمـده دفـاعي بـه پيـشنهاد مـشترک وزارت دفـاع و پـشتيباني             . فاً دفاعي کشور لغو مي گردد       صر

ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور و با تـصويب هيـأت وزيـران تعيـين     نيروهاي مسلح و معاونت برنامه 
  .مي گردد 

شـود  نها وصول مـي  معادل دوازده در هزار ارزش گمرکي کاالهاي وارداتي که حقوق ورودي آ           -٣تبصره  
شـود در اختيـار وزارت   از محل اعتباراتي که همه ساله در قوانين بودجه سنواتي کـل کـشور منظـور مـي        

ايـن قـانون بـه شـهرداريها و دهياريهـاي      ) ٣٩(مـاده  ) ٢(گيرد تا براساس مقـررات تبـصره    کشور قرار مي  
  .سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزينه قطعي منظور شود 
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  و درآمدهای ملی) غير محلی محلی و(عوارض 

   ساير مالياتها و عوارض خاص -ل نهم فص
هـاي راهـسازي ، کارگـاهي ، معـدني،      ماليات نقل و انتقال انواع خـودرو بـه اسـتثناء ماشـين        -٤٢ماده  

کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه چرخه موتوري اعـم از توليـد داخـل يـا وارداتـي ، حـسب مـورد                  
مجمـوع ارزش گمرکـي و   %) ١( يـا يـک درصـد    و) داخلي(قيمت فروش کارخانه %) ١(معادل يک درصد  

مبناي محاسبه اين ماليات ، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل          . شود  حقوق ورودي آنها تعيين مي    
تقليـل  %) ٦٠(و حداکثر تا شصت درصـد %) ١٠(خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان ساالنه ده درصد          

  .مي يابد 
د قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي ، صلح ، هبه و وکالـت بـراي       دفاتر اسناد رسمي مکلفن    -١تبصره  

فروش انواع  خودرو مشمول ماليات ، رسيد و يا گواهي پرداخت عـوارض تـا پايـان سـال قبـل از تنظـيم                    
اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضـوع ايـن   ) ٤٣(ماده ) ب(سند، موضوع بند    

شـود ، از معامـل يـا موکـل      تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مـي       ماده را طبق جداول   
  : اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند 

   شماره فيش بانکي ، تاريخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات ؛ -الف 
 کننده عوارض يا شماره و تـاريخ گـواهي        شماره فيش بانکي ، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت           -ب

  پرداخت عوارض ؛ 
   مشخصات خودرو شامل نوع ، سيستم ، تيپ ، شماره شاسي ، شماره موتور و مدل ؛ - ج
   نام متعاملين ، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين ؛-د

نجام شده در هر ماه را حـداکثر تـا   دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقاالت ا  
پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش بيني خواهد شـد بـه اداره                

  .امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند 
هـاي کلـي در مـورد انتقـال امـوال ، فـروش               دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم وکالتنامـه        -٢تبصره  

  .صريح نمايند خودرو را ت
ايـن مـاده مـشمول    ) ٢(و ) ١( دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقـررات تبـصره هـاي               -٣تبصره  

  :جريمه به شرح زير خواهند بود 
 در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتـر از ميـزان مقـرر پرداخـت شـده       -الف  

و عوارض و يا ما به التفاوت موارد مـذکور ، مـشمول  جريمـه           باشد، عالوه بر پرداخت وجه معادل ماليات        
. باشـد  در ماه ، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تـأخير مـي  %) ٢(اي به ميزان دو درصد  

  .جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است 
، ) ١(تبـصره  ) د(و ) ج( ، ) ب(، ) الـف ( تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهاي  -ب

در موعـد مقـرر قـانوني، تخلـف      ) ١(در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبـصره              
  .شود و مطابق قوانين و مقررات ذيربط با آنان عمل خواهد گرديدانتظامي محسوب مي

قـال مجـدد    فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعـد از معاملـه مـشمول ماليـات نقـل و انت        -٤تبصره  
در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود ماليـات وصـول شـده     . نخواهد بود 

با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي شـود ،     
  .قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود 
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ل خـودرو از کارخانجـات سـازنده و يـا مونتـاژ کننـده داخلـي و يـا واردکننـدگان                 اولين انتقا  -٥تبصره  
به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صـلح وهبـه       ) هاي رسمي شرکتهاي خارجي   نمايندگي(

به نفع دولت ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقـل           
  .موضوع اين ماده نخواهد بود و انتقال 
و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انـواع خودروهـاي            ) داخلي( قيمت فروش کارخانه     -٦تبصره  

و ماليات نقـل و انتقـال قـرار    ) ٤٣(ماده ) ج( و  ) ب(وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي         
امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سـال        گيرند ، همه ساله براساس آخرين مدل توسط سازمان          مي

مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تـاريخ ابـالغ قابـل     . براي اجراء در سال بعد اعالم خواهد شد         
اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبور توليد آنهـا شـروع يـا    . باشد  اجراء مي 

همچنين قيمت فروش يا مجمـوع ارزش گمرکـي و حقـوق       . باشد  الزم الرعايه نمي  شود  به کشور وارد مي   
شود توسط سازمان يـاد شـده و متناسـب بـا آخـرين مـدل              ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي      

  . گرددساخته شده تعيين مي
ست هنگام نقـل  مکلف ا) ادارات راهنمايي و رانندگي( نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران     -٧تبصره  

و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي ، نسخه پرداخت شده قـبض ماليـات                   
  .نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد 

  : ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد-٤٣ماده 
، دريـايي و  ) بـه اسـتثناء ريلـي    (ري مسافر در داخل کشور با وسايل زمينـي   حمل و نقل برون شه   -الف  

  ). به عنوان عوارض(بهاء بليط %) ٥(هوايي پنج درصد 
 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حـسب مـورد                   -ب

يـک در هـزار مجمـوع ارزش گمرکـي و حقـوق      و يـا  ) داخلـي (معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه    
  .ورودي آنها 

بـه اسـتثناء   (اين ماده در مورد خودروهاي بـا عمـر بـيش از ده سـال         ) ب( عوارض موضوع بند     -تبصره  
و %) ١٠(به ميزان سـاالنه ده درصـد   ) تا مدت ده سال (به ازاء سپري شدن هر سال       ) خودروهاي گازسوز 

  .موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد عوارض %) ١٠٠(حداکثر تا صد درصد 
 شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يـا وارداتـي بـه اسـتثناء               -ج

قيمـت فـروش    %) ٣(خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حـسب مـورد سـه درصـد                 
%) ١(ماليـات و يـک درصـد       %) ٢(دو درصـد  (نهـا   کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکـي و حقـوق ورودي آ           

  ) .عوارض
  .اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد ) ١٧(حکم ماده 

، وزير بازرگاني ، وزيـر     ) رئيس( به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي            -٤٤ماده  
 و نظارت راهبردي رياست  جمهـوري و تـصويب هيـأت وزيـران ، وجـوهي              ربط و معاون برنامه ريزي    ذي

و ) ٢٦(، ) ٢٤(بابت صدور ، تمديد و يا اصالح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضـوع مـواد           
قانون وصـول برخـي   ) ٨٠( و ماده ٢٧/١١/١٣٨٠قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب        ) ٤٧(

 از متقاضيان دريافت و بـه حـساب   ٢٨/١٢/١٣٧٣و مصرف آن در موارد معين مصوب از درآمدهاي دولت    
  .گردد واريز مي) داري کل کشورنزد خزانه(درآمد عمومي 
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شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويـست و پنجـاه هـزار             به دولت اجازه داده مي     -٤٥ماده  
ريال از مسافران دريافت ، بـه  ) ٠٠٠/٥٠(غ پنجاه هزار ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبل     ) ٠٠٠/٢٥٠(

تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بـار بـا   . واريز نمايد) نزد خزانه داري کل کشور(حساب درآمد عمومي    
  .گردد توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي

ه عمـومي زمينـي و دريـايي و    هاي سياسي و خـدمت ، خدمـه وسـايل نقليـ         دارندگان گذرنامه  -تبصره  
، )دارنـدگان اجـازه خـروج دانـشجويي    (خطوط پروازي ، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کـشور         

گردنـد ، دارنـدگان پروانـه     بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعـزام مـي             
شـوند ، همچنـين   شورهاي ديگـر اعـزام مـي      گذر مرزي و جانبازان انقالب اسالمي که براي معالجه به کـ           

ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کـار و امـور اجتمـاعي ، در خـصوص پرداخـت          
  .باشند وجوه موضوع اين ماده ، مستثني مي

   -٤٦ماده 
- يـا حـساب  اين قانون به حساب) ٤٥(و وجوه موضوع ماده )  ٤٣(و ) ٤٢( ماليات هاي موضوع مواد    -الف

تعيـين و از  ) خزانه داري کـل کـشور  (هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي       
  .طريق سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي شود، واريز مي گردد 

شـود  اين قانون به شهرداري محل محول مـي ) ٤٣(ماده ) ب(و ) الف( وصول عوارض موضوع بندهاي    -ب
  .ور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد و عوارض مزب

-واريز مـي  ) ٣٩(ماده  ) ٢(به حساب تمرکز وجوه ، موضوع تبصره        ) ٤٣(ماده  ) ج( عوارض موضوع بند     -ج
  .شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد 

که توسط سـازمان امـور ماليـاتي    اين قانون  ) ٤٥(و  ) ٤٣(،  ) ٤٢( ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد        -د
گـردد مـشمول احکــام فـصل نهـم بــاب چهـارم قـانون مالياتهــاي مـستقيم مــصوب        کـشور وصـول مــي  

  . و اصالحات بعدي آن است ٢٧/١١/١٣٨٠
اين قانون کـه  ) ٤٣(ماده  ) ب(و  ) الف( اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي           -هـ

  .قانون اداره شهرداريها خواهد بود ) ٧٧(دد، مشمول احکام ماده گرتوسط شهرداريها وصول مي
اي اين قانون پس از موعـد مقـرر موجـب تعلـق جريمـه     ) ٤٣( پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده        -و  

  .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود %) ٢(معادل دو درصد 
  

   -٤٧ماده 
ل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسـايل نقليـه زمينـي،          اشخاصي که مبادرت به حمل و نق       –الف  

اين قـانون را  ) ٤٣(ماده ) الف(بهاء بليط موضوع بند  %) ٥(نمايند ، مکلفند پنج درصد      دريايي و هوايي مي   
با درج در بليط و يا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عـوارض مـذکور مربـوط بـه           

  .ثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند هر ماه را حداک
 مالکان خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يـا وارداتـي مکلفنـد عـوارض سـاليانه            -ب

اين قانون را به نرخ يـک در هـزار قيمـت فـروش             ) ٤٣(ماده  ) ب(خودروهاي متعلق به خود ، موضوع بند      
هـاي منـدرج در   براسـاس قيمـت  ) وارداتـي (و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي   ) اخليد(کارخانه  

گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محـل واريـز   جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي    
  .نمايند 
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هـاي سـواري    به استثناء خودرو  ( توليدکنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل            -ج
مـاده  ) ج(مکلفند ماليات و عوارض موضـوع بنـد  ) که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود        

اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عـوارض مـذکور را               ) ٤٣(
کشور و حساب تمرکـز وجـوه      به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي        ) ٢١(حسب مقررات موضوع ماده     

  .به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعالم مي شود ، واريز نمايند 
بـه اسـتثناء خودروهـاي    ( واردکنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کـابين وارداتـي           -١تبصره  

 قبـل از شـماره گـذاري بـا     حسب مورد مکلفند  ) شوندسواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي       
مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضـوع ايـن                 

  .ماده اقدام نمايند
مکلـف اسـت قبـل از      ) معاونت راهنمايي و راننـدگي    (  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران     -٢تبصره  

نت دو کابين وارداتي به استثناء خودروهاي سـواري و عمـومي     شماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وا      
درون شهري يا برون شهري ، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از واردکنندگان يا مالکان حسب مـورد                  
اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عـوارض آن پرداخـت     

گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصـول وجـوه متعلـق صـادر               . يد  نشده است ، خودداري نما    
  .خواهد شد 

هاي نگهداري ، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناهـا       به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه      -٤٨ماده  
ي ، به شـرکت    ها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي وهوانوردي و امنيت            در فرودگاه 

قيمـت  %) ٢(شود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري دو درصـد          هاي کشور اجازه داده مي    فرودگاه
  .فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند 

آئين نامه اجرايي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظـرف شـش مـاه از تـاريخ تـصويب ايـن                     -٤٩ماده  
هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيـأت وزيـران   ک وزارتخانهقانون به پيشنهاد مشتر   

  .مي رسد 
  

   تکليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجراء –فصل دهم 
 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و توليدي و همچنـين ارائـه                 -٥٠ماده  

اليات و عوارض آنها معين شده است ، همچنين برقـراري عـوارض بـه    خدمات که در اين قانون ، تکليف م      
درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاري و سـاير        
عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز ، توسط شـوراهاي اسـالمي و سـاير          

  .د مراجع ممنوع مي باش
 شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي  جديد، کـه تکليـف آنهـا       -١تبصره  

در اين قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجـراء در               
  .سال بعد ، تصويب و اعالم عمومي نمايند 

 ٧/٩/١٣٤٧قانون نوسازي و عمران شهري مـصوب  ) ٢(ر ماده مندرج د» پنج در هزار« عبارت  -٢تبصره  
  .اصالح مي شود » %)١(يک درصد«به عبارت 
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 قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شـهرداريها        -٣تبصره  
  .و دهياريها ملغي مي گردد 

  . ده در سراسر کشور نظارت نمايد  وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ما-٤تبصره 
 قـانون اصـالح   ٣مـاده  ) هــ ( از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون ، ماليات موضـوع بنـد       -٥١ماده  

موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران و چگـونگي                     
گان کاال، ارائه دهندگان خـدمات و کاالهـاي وارداتـي        برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنند        

 و اصالحيه بعدي آن ، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يـک و نـيم درصـد     ١٣٨١مصوب  
  .اصالح مي گردد %) ٥/١(

قـانون صدراالشـاره نيـز     ) ٣(ماده ) هـ(اين قانون در مورد عوارض موضوع بند ) ٣٩(ماده  ) ١(حکم تبصره   
  .واهد بود جاري خ

 از تاريخ الزم االجراء شدن اين قـانون، قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه                  -٥٢ماده  
اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجـوه     

 و ١٣٨١ وارداتـي مـصوب     از توليدکنندگان کـاال و واردکننـدگان ، ارائـه دهنـدگان خـدمات و کاالهـاي                
اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربـوط بـه دريافـت هرگونـه ماليـات غيـر                    
مستقيم و عوارض بر واردات و توليد کاالهـا و ارائـه خـدمات لغـو گرديـده و برقـراري و دريافـت هرگونـه          

. باشـد   ارائه دهندگان خـدمات ممنـوع مـي   ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان کاالها و     
حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بـر آنهـا مـستلزم ذکـر        

  .نام يا تصريح نام است ، نيز مي باشد 
  : موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي باشد 

  ي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ؛ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماع - ١
 هاي بعدي آن ؛  و اصالحيه١٣٦٦قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند  - ٢
 صــنعتي  جمهـوري اسـالمي ايـران مــصوب    –قـانون چگـونگي اداره منـاطق آزاد تجـاري      - ٣
  ؛٧/٦/١٣٧٢
 ؛٥/٩/١٣٨٤قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب  - ٤
  ؛١٢/٤/١٣٧٣قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب  - ٥
قانون حمل و نقل و عبـور کاالهـاي خـارجي    ) ١٢(عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده    -٦

  ؛٢٦/١٢/١٣٧٤از قلمرو جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 ١١/٨/١٣٧٢قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مـصوب                  - ٧

 و اصالحات بعدي آن ؛
  .٢٨/١٢/١٣٧٣قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ) ٨٧(و ) ٦٣(مواد  - ٨

 هزينه ، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يـا         -تبصره  
 و جرائمـي کـه بـه    شـود و همچنـين خـسارات   فروش کاال که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي         
  . باشد گردد ، از شمول اين ماده مستثني ميموجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي

مصاديق خدمات خاص ، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع ايـن تبـصره         
  .ردد به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گ
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، ) ٣٦(، ) ٣٥(، ) ٣١(، ) ٢٨(، ) ٢٥(، ) ٢٤(، ) ١٨( تاريخ اجراء اين قانون در رابطه بـا مـواد            -٥٣ماده  
از اول ماه پس از تصويب ايـن قـانون خواهـد بـود و       ) ٥١(از تاريخ تصويب و در مورد ماده        )  ٤٨(و  ) ٤٢(

هـاي  ي کشور موظف است ظرف مهلـت سازمان امور ماليات.  است ١٣٨٧ساير مواد آن از اول مهرماه سال     
ها ، دستورالعملها و ضوابط اجرايي مربوط را تهيـه و      مقرر در مواد مربوط پس از تصويب قانون ، آئين نامه          

  .ربط برساند به تصويب مراجع ذي
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    ششمفصل
  ساير قوانين و مقررات موثر بر 

  منابع مالي شهرداري
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  مالی شهرداریدرآمدی و ساير قوانين و مقررات مؤثر بر منابع 

از قانون  چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي ، سود بازرگاني و ماليات انواع 
  خودرو و ماشين آالت راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها

  ۲/۱۰/۷۱مصوب 
.  .  .  .  .  .  .  

  
 هـر   از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و همچنين اخذ           -۲۲تبصره  

نوع وجه ديگري مانند ماليات توليد خودرو تحت هر عنوان و يا عوارض آسفالت ، عوارض شـهرداري و يـا         
هر نوع عوارض ديگر ، از توليدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشين آالت راهسازي موضوع ايـن                

  .قانون و قطعه سازهاي آنها ممنوع مي باشد 
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  موزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور  از قانون تشکيل شوراهاي آ
  ۲۶/۱۰/۱۳۷۲مصوب 

.  .  .  .  .  .  .  
  : منابع مالي شوراهاي مناطق براي هزينه هاي جاري و عمراني عبارتند از  -۱۳ماده 

سهم منطقه از اعتباراتي که در بودجه جاري و عمراني سـاالنه دولـت کـه براسـاس تعـداد                 -۱
  .ي هر استان پيش بيني مي گردددانش آموزان برا

يک درصد از بهاي فروش کاال و خدمات کارخانه ها و مؤسسات خدماتي و توليـدي اسـتان             -۲
 .که از طريق شوراي استان ميان مناطق توزيع مي شود 

تا پنج درصد عوارض صدور پروانه هاي ساختماني ، تفکيـک زمـين هـا ، پـذيره و نوسـازي           -۳
 .که شهرداريها دريافت مي کنند عالوه بر عوارض مذکور را 

هاي بالاستفاده و نيز ساختمان ها و زمـين هـاي   ها و زمينعوايد حاصل از فروش ساختمان  -۴
تـوان آنهـا را بـا توجـه بـه نيازهـاي آمـوزش و        ديگر که در اختيار آموزش و پرورش است و مي     

وزش و پـرورش  پرورش تبديل به احسن نمود ، در چهار چوب ضوابطي که از سـوي وزارت آمـ               
 .معين مي شود 

صرفاً به مصرف احـداث و توسـعه فـضاهاي آموزشـي          ) ۴(و  ) ۳( عوايد حاصل از بندهاي      -۱تبصره  
  .همان شهرستان مي رسد 

  به خزانه واريز مي گـردد و هـر سـاله معـادل آن در        ۴ و   ۳و  ۲ عوايد حاصل از بندهاي      -۲تبصره  
فته پيش بيني مي شود تـا مطـابق ضـوابط ايـن       اليحه بودجه در رديف معين به صورت تخصيص يا        

  .قانون به مصرف برسد 
  .هدايا و کمک هاي دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و افراد خير -۵

 آئين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تـصويب هيـأت وزيـران    -تبصره  
  .رسدمي

.  .  .  .  .  .  .  
شهرداريها موظفند با توجه به نيازهـاي پـيش بينـي شـده در طرحهـاي تفـصيلي                  کليه   -۱۶ماده  

شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهاي قانوني خود زمينه احراز مالکيـت زمـين هـاي پـيش بينـي           
شده جهت توسعه فضاهاي آموزشي  و پرورشي شهرهاي مربوطه را بـراي ادارات آمـوزش و پـرورش       

ن اعتبارات الزم جهت اجراي اين ماده شوراي آموزش و پـرورش شهرسـتان     براي تأمي . فراهم سازند   
هـاي خريـد زمـين و سـاخت     يا منطقه مي تواند با پيشنهاد و تصويب شوراي استان بخشي از هزينه 

فضاهاي آموزشي و پرورشي را از سازندگان واحدهاي جديد تجاري دريافت و به حساب خزانه واريـز        
 دريافتي بـه صـورت تخـصيص يافتـه در اختيـار آمـوزش و پـرورش قـرار         صد در صد منافع. نمايند  

  .خواهد گرفت 
 قانون شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري موظفنـد ضـمن رعايـت        ۵کميسيون هاي موضوع ماده  

استانداردهاي مربوطه درخواست هاي شهرداري و آموزش و پرورش را درچهارچوب اجراي اين ماده             
  .گي نمايند به صورت خارج از نوبت رسيد
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بهـاي يـک    % ۵ حداکثر مبالغ دريافتي موضوع اين ماده براي هر متر مربع زيربنا نبايـد از         -تبصره  
  .متر مربع ساختمان هاي مشابه در همان منطقه تجاوز نمايد
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  از قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور
  ۱۷/۱۲/۱۳۸۲مصوب 

.  .  .  .  .  .  .  
از درآمدهاي خود را بـه منظـور اداره         %) ۵/۰(رداريها مکلفند همه ساله حداقل نيم درصد         شه - ۶ماده  

  .امور کتابخانه ها در اختيار انجمنهاي کتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند 
  
  

  از آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره کتابخانه هاي عمومي کشور 
   ۴/۹/۱۳۸۳مصوب 

 .  .  .  ..  .  .   
قانون ، شهرداريها مکلفند حداکثر تا پايـان وقـت اداري روز پـانزدهم هـر        ) ۶( در اجراي ماده     -۱۷ماده  

از کل درآمد ماه قبل خود را به صـورت علـي الحـساب بـه حـسابي کـه انجمـن          %) ۵/۰(ماه ، نيم درصد     
ز رسـيد بـانکي بـه همـراه     اي اکتابخانه هاي عمومي شهر مربوط معرفي کرده است واريز نمايند و نـسخه    

نسخه اي از آمار درآمدهاي وصولي تهيه شده براساس صورت جـامع درآمـد و هزينـه شـهرداري کـه در            
  .مقاطع شش ماهه به تأييد شوراي اسالمي شهر مي رسد ، به انجمن شهر تحويل دهند 

آمـدها توسـط   تسويه حساب قطعي ساالنه حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تصويب نهايي صورت جـامع در            
  .شوراي اسالمي شهر ،به عمل خواهد آمد 

 شهردار در حوزه مسئوليت خود نسبت به اجراي اين ماده و تأديـه کامـل سـهم کتابخانـه هـا                   -تبصره  
  .مسئول است 
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  قانون مديريت پسماندها
  ۲۰/۲/۱۳۸۳مصوب 

ظور حفظ محـيط  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به من       ) ۵۰(جهت تحقق اصل پنجاهم     -۱ماده  
زيست کشور از آثار زيان بار پسماندها و مديريت بهينه آنها ، کليه وزارتخانه ها و سـازمانها و مؤسـسات و             
نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام مي باشـد و کليـه                   

 سياسـتهاي مقـرر در ايـن قـانون را     شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفنـد مقـررات و          
  .رعايت نمايند

  : عبارات و اصطالحاتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير مي باشد -۲ماده 
  سازمان  حفاظت محيط زيست :  سازمان -الف
غيـر  گفته مي شـود کـه بـه طـور مـستقيم يـا        ) غير از فاضالب(به مواد جامد ، مايع و گاز :  پسماند  -ب

پسماندها بـه پـنج گـروه    . مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد کننده زائد تلقي مي شود                 
  :شوند تقسيم مي

  :  پسماندهاي عادي -۱
به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روسـتاها                

  .د از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني و خارج  از آنها توليد مي شو
  : پسماندهاي پزشکي -۲

به کليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها ، مراکـز بهداشـتي ، درمـاني ، آزمايـشگاههاي          
ساير پسماندهاي خطرناک  بيمارستاني از شمول ايـن     . تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه گفته مي شود        

  .يف خارج است تعر
  : پسماندهاي ويژه -۳

به کليه پسماندهايي گفته مي شود که به دليـل بـاال بـودن حـداقل يکـي از خـواص خطرنـاک از قبيـل             
زايي ، قابليت انفجار يا اشتعال ، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشـد و              سميت، بيماري 

ز پـسماندهاي عـادي ، صـنعتي ، کـشاورزي کـه نيـاز بـه         آن دسته از پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي ا        
  .مديريت خاص دارند  جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند 

  : پسماندهاي کشاورزي-۴
شـود از قبيـل فـضوالت ، الشـه          به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش کشاورزي گفته مـي           

  .اسد و يا غير قابل مصرفمحصوالت کشاورزي ف) دام ، طيور و آبزيان (حيوانات 
 :  پسماندهاي صنعتي  -۵

به کليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع گـاز، نفـت و     
  .پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي 

قيقي يا حقوقي است کـه مـسئول برنامـه ريـزي ، سـاماندهي،            شخصيت ح :  مديريت اجرايي پسماند     -ج
مراقبت و  عمليات اجرايي مربوط به توليـد ،  جمـع آوري ، ذخيـره سـازي ، جداسـازي ، حمـل و نقـل،         

  .بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد 
يـا کـاهش خطـرات ناشـي از پـسماندها از قبيـل بازيافـت ، دفـن         کليه روشهاي از  بين بـردن  :  دفع   -۱

  .بهداشتي ، زباله سوزي 
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کليه فرآيندهاي مکانيکي ، شيميايي ، بيولوژيکي کـه منجـر بـه تـسهيل در عمليـات دفـع        :  پردازش   -۲
  .گردد

 مـصوب  –قانون حفاظت و بهـسازي محـيط زيـست    ) ۹( منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده     -د
  . است ۲۸/۳/۱۳۵۳

 پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي از پـسماندهاي عـادي ، صـنعتي و کـشاورزي کـه نيـاز بـه                     -۱تبصره  
  .مديريت خاص دارند ،  جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند

 فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سـازمان ، بـا همکـاري دسـتگاههاي ذيـربط تعيـين و بـه           -۲تبصره  
  .ت محيط زيست خواهد رسيد تصويب شوراي عالي حفاظ

  . پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند -۳تبصره 
 لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالبهاي شهري و تخليه چاههاي  جـذبي فاضـالب خـانگي در           -۴تبصره  

  .صورتي که خشک يا کم رطوبت باشند، در دسته پسماند هاي عادي قرار خواهند گرفت
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همکاري وزارت بهداشت ، درمـان و      -۳ماده  

آموزش پزشکي و ساير دستگاهها حسب مورد ، استاندارد کيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتي و                 
  .استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد 

جهت بازيافت و دفع پـسماندها تـدابير الزم را بـه ترتيبـي      دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند -۴ماده  
آيين نامه اجرايي مذکور مـي  . هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ، اتخاذ نمايند         که در آيين نامه   

  :بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد 
  .مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند کمتري ايجاد نمايد - ۱
تسهيالت الزم براي توليد و مصرف کاالهايي که بازيافت آنها سهل تر است ، فـراهم شـود و                  - ۲

 .توليد و واردات محصوالتي که دفع و بازيافت پسماند آنها مشکل تر است ، محدود شود
 .تدابيري اتخاذ شود که استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد  - ۳
بخشي از هزينه هاي بازيافت برعهده توليدکننـدگان محـصوالت     مسئوليت تأمين و پرداخت      - ۴

 .قرار گيرد
 مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضـوابط وزارت بهداشـت ، درمـان و     -۵ماده  

آموزش پزشکي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالمت ، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تـأمين    
   .و تضمين شود

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هايي که نقش اطالع رساني دارند           -۶ماده  
و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آمـوزش ، جداسـازي صـحيح،      

  .آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همکاري نمايندجمع
هاي جهاد کشاورزي ، صنايع و معادن ، کشور و بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکي         وزارتخانه -صرهتب

به منظور کـاهش پـسماندهاي کـشاورزي ، موظفنـد نـسبت بـه اطـالع رسـاني و آمـوزش روسـتاييان و               
  .توليدکنندگان اقدام الزم را به عمل آورند 

ي و ويژه در شـهرها و روسـتاها و حـريم آنهـا بـه           مديريت اجرايي کليه پسماندها غير از صنعت       -۷ماده  
-عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و  وظايف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها مـي     
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در صـورت تبـديل     . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد کننده خواهد بـود              . باشد  
  .رداريها ، دهياريها و بخشداريها خواهد بودآن به پسماند عادي به عهده شه

توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط بـه  جمـع آوري ، جداسـازي و    هاي اجرايي مي  مديريت -تبصره  
  .دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند

اي ده پـسماند بـا تعرفـه    مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد کننـ       -۸ماده  
که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسالمي بر حـسب نـوع پـسماند تعيـين مـي شـود،                  

  .دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد
 وزارت کشور با هماهنگي سازمان موظف اسـت برنامـه ريـزي و تـدابير الزم بـراي  جداسـازي               -۹ماده  

مديريت هاي اجرايي منـدرج  . دي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد            پسماندهاي عا 
اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي که در آيين نامه اجرايـي ايـن قـانون            ) ۷(در ماده   

فـن  شود، کليه پسماندهاي عادي را به صـورت تفکيـک شـده جمـع آوري ، بازيافـت يـا د                    بيني مي پيش
  .نمايند
 وزارت کشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پـس از              -۱۰ماده  

تصويب اين قانون ، نسبت به تهيه دستورالعمل تـشکيالت و سـاماندهي مـديريت اجرايـي پـسماندها در             
  .شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها اقدام نمايد

در مـورد   (هاي بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکي         همکاري وزارتخانه  سازمان موظف است با      -۱۱ماده  
، جهـاد   ) در مـورد پـسماندهاي صـنعتي و معـدني         (، صنايع و معادن ، نيرو و نفت         ) پسماندهاي پزشکي 

ضوابط و روشهاي مربوط بـه مـديريت اجرايـي پـسماند هـا را           )در مورد پسماندهاي کشاورزي   (کشاورزي  
وزارتخانه هاي مذکور مسئول نظـارت  . ظت محيط زيست به تصويب برساند  تدوين و در شوراي عالي حفا     

  .بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند 
 محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت کـشور بـا همـاهنگي                -۱۲ماده  

  .سازمان و وزارت  جهاد کشاورزي تعيين خواهد شد 
 معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسـبي   شوراي عالي شهرسازي و    -۱تبصره  

  .را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد 
 وزارت کشور موظف است اعتبارات ، تسهيالت و امکانات الزم را جهت ايجاد و بهـره بـرداري                 -۲تبصره  

  .از محل هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد
 کردن پسماندهاي پزشکي با ساير پسماندها و تخليـه و پخـش آنهـا در محـيط و يـا         مخلوط -۱۳ماده  

  .فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است 
 نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات کنوانسيون بـازل و بـا نظـارت مرجـع                  -۱۴ماده  

ن مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئـين نامـه اجرايـي مـصوب         نقل و انتقال درو   . ملي کنوانسيون خواهد بود     
  .هيأت وزيران خواهد بود 

 توليدکنندگان آن دسته از پسماندهايي که داراي يکي از ويژگي هاي پـسماندهاي ويـژه نيـز          -۱۵ماده  
دي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي ، پسماندهاي خود را به  حداقل برسانند و در مـوار           مي

  .که حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است ، در حد مجاز نگهدارند
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 نگهداري ، مخلوط کردن ، جمع آوري ، حمل و نقل ، خريد و فروش ، دفع ، صدور و تخليـه              -۱۶ماده  
ر ايـن صـورت   در  غيـ . پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود         

اشخاص متخلف به حکم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عـادي از پانـصدهزار                 
ــا يکــصد ميليــون  ) ۵۰۰,۰۰۰( ــسماندها از دو ميليــون  )۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰(ريــال ت ــراي ســاير پ ــال و ب ري
 دو برابر مجـازات  ريال و درصورت تکرار، هر بار به     ) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰(ريال تا يکصد ميليون     )۲،۰۰۰,۰۰۰(

  .قبلي در اين ماده محکوم مي شوند
ريـال تـا يکـصد ميليـون     ) ۲،۰۰۰,۰۰۰(بـه جـزاي نقـدي از دو ميليـون      ) ۱۳(متخلفين از حکـم مـاده       

ريال و درصورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هـر بـار بـه     ) ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
  .شونددو برابر مجازات بار قبل محکوم مي 

اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول کنوانـسيون بـازل را بـه           ) ۱۴(متخلفين از حکم ماده      -۱۷ماده  
مرجـع  (کشور مبدأ اعاده و يا درصورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبـق نظـر سـازمان       

اينـصورت بـه    در غيـر  . با هزينـه خـود بـه نحـو مناسـب دفـع نماينـد           ) ملي کنوانسيون مذکور در ايران      
  .محکوم خواهند شد ) ۱۶(مجازاتهاي مقرر در ماده 

 در شرايطي که آلودگي ، خطر فوري براي محيط و انسان دارد ، بـا اخطـار سـازمان و وزارت                  -۱۸ماده  
بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقـداماتي را کـه منجـر بـه                     

ب محيط زيست مـي شـود متوقـف نمـوده و بالفاصـله مبـادرت بـه رفـع آلـودگي و             بروز آلودگي و تخري   
در صورت اسـتنکاف ، مرجـع قـضايي خـارج از نوبـت بـه موضـوع رسـيدگي و                    . پاکسازي محيط نمايند    

  .متخلفين وعاملين را عالوه بر پرداخت  جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاکسازي خواهد نمود
 جرايم ارتکابي مذکور ، مرجع قضايي مرتکبين را عالوه بر پرداخت  جريمـه بـه نفـع                 در تمام  -۱۹ماده  

صندوق دولت ، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا  جبران خـسارت وارده بنـا بـه درخواسـت دسـتگاه                    
  .مسئول محکوم خواهد نمود

ي مذکور ، بـه يـک تـا     خودروهاي تخليه کننده پسماند در اماکن غير مجاز، عالوه بر مجازاتها  -۲۰ماده  
  .ده هفته توقيف محکوم خواهند شد

 در صورتي که محل تخليه ، معابر عمومي ، شهري و بـين شـهري باشـد ، بـه حـداکثر ميـزان            -تبصره  
  .توقيف محکوم مي شوند 

 درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري کل کشور واريز و همـه سـاله معـادل      -۲۱ماده  
ي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود ، دراختيـار      وجوه واريز 

دستگاههايي که در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد ، قرار خواهد گرفت تا صرف آمـوزش،               
فرهنگ سازي ، اطالع رساني و رفـع آلـودگي ناشـي از پـسماندها، حفاظـت از محـيط زيـست و تـأمين                      

  .امکانات الزم در جهت اجراي اين قانون  گردد
 آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سـازمان بـا همکـاري وزارت کـشور و سـاير دسـتگاههاي            -۲۲ماده  

  .اجرايي ذيربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد
  .مان مي باشد  نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون برعهده ساز-۲۳ماده 
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  از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، 

  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  ۱۱/۶/۱۳۸۳مصوب 

  
   رشد اقتصاد ملي دانايي محور در تعامل به اقتصاد جهاني -از بخش اول
   بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي-از فصل اول

ي به سيماي شهر و روستا، استحکام بخشي سـاخت   دولت موظف است به منظور هويت بخش-۳۰ماده  
و سازها ، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روسـتاها ، اقـدام هـاي ذيـل را در        

  :هاي عمران شهري و روستايي و مسکن به عمل آورد بخش
سازي و ساماندهي  هويت بخشي به سيما و کالبد شهرها ، حفظ و گسترش فرهنگ معماري و شهر            -الف  

  :ارائه خدمات شهري از طريق 
  .تهيه و تدوين قانون جامع شهرسازي و معماري کشور تا پايان سال اول برنامه چهارم  - ۱
 حرکتـي و  -مناسب سازي فضاهاي شهري و روستايي براي  جانبـازان و معلـولين جـسمي                - ۲

 .برنامه چهارم اعمال اين ضوابط  در اماکن و ساختمانهاي عمومي و دولتي تا پايان 
بهبود وضعيت عبور و مرور شهري به همراه افزايش سـهم حمـل و نقـل عمـومي تـا ميـزان           - ۳

 .نسبت به کل سفرهاي درون شهري %) ۷۵(هفتاد و پنج درصد 
ارتقاء شاخص هاي جمعيت تحت پوشش شبکه آب شهري و فاضالب شهري بـه ترتيـب تـا         - ۴

 %) .۴۰(و چهل درصد %) ۱۰۰(سقف صد در صد 
 بافتهاي فرسوده و نامناسب شهري و ممانعت از گسترش محدوده شـهرها بـر اسـاس         احياي - ۵

طرح جامع شهري و ساماندهي بافتهاي حاشيه اي در شهرهاي کشور با رويکرد توانمندسـازي                
 .ساکنين اين بافتها 

.  .  .  .  .  .  .  
  : آورد  دولت مکلف است در طول برنامه  چهارم اقدام هاي ذيل را به عمل-٦١ماده 

.  .  .  .  .  .  .  
 ارائه برنامه مديريت پـسماندهاي کـشور و اتخـاذ روشـي کـه بـا همکـاري شـهرداريها ، بخـشداريها،                   -ج

دهياريها، در وهله اول در سه استان مازندران ، گيالن و گلستان اجرا شود به طوري که در پايـان برنامـه               
هـا بـا روشـهاي فنـي زيـست محيطـي و          کليه پسماند  آوري ، حمل و نقل ، بازيافت و دفع        چهارم ، جمع  

همچنين ضمن تـأمين اعتبـارات الزم ، کليـه شـبکه هـا و تأسيـسات جمـع آوري                . بهداشتي انجام شود  
وتصفيه فاضالب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيالن ، مازنـدران ، گلـستان و تهـران و شـهرهاي           

داري رسانده و مطالعات ساير شـهرها را انجـام و بـا توجـه بـه          مراکز استانها را تکميل و به مرحله بهره بر        
  .اولويت به مرحله اجرا برساند

  : دولت مکلف است -٦٢ماده 
 در طول برنامه چهارم ، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران ، اهواز ، اراک ، تبريز ، مشهد ، شـيراز،                  -الف

  .اظت محيط زيست کاهش دهد کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حف
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نامه اجرايي اين بند توسط سازمان حفاظت محيط زيست ، سازمان مديريت و برنامه ريـزي کـشور و      آيين
هاي نفت ، صنايع و معادن ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، راه و ترابـري و کـشور تهيـه و     وزارتخانه

  .به تصويب هيأت وزيران رسانده شود
مه چهارم ، تمهيداتي اتخاذ کند که کليه خودروها و موتور سيکلت هاي فرسـوده کـشور            در طول برنا   -ب

  .از رده خارج شوند 
.  .  .  .  .  .  .  

 کليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتـي موظفنـد جهـت کـاهش      -٦٦ماده  
ه و محيط زيست براي اجراي برنامـه     اعتبارات هزينه اي دولت ، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پاي          

، کاهش مـواد زائـد   )شامل کاغذ(مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي ، آب ، مواد اوليه و تجهيزات              
اي که توسط سازمان حفاظـت محـيط   طبق آيين نامه) در ساختمانها و وسائط نقليه (جامد و بازيافت آنها 

 همکاري دستگاههاي ذيربط تهيه و بـه تـصويب هيـأت       زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با        
  .وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند

.  .  .  .  .  .  .  
دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ ، افزايش اشـتغال ، بهبـود کيفيـت کـاال و               -١٠٤ماده  

هنگـي و ايجـاد بـستر    خدمات ، رقابت پذيري ، خلق منابع جديد ، توزيع عادالنه محصوالت و خدمات فر        
مناسب براي ورود به بازارهاي جهاني فرهنگ و هنـر و تـأمين فـضاهاي کـافي بـراي عرضـه محـصوالت                    

  : فرهنگي اقدامهاي ذيل را بعمل آورد 
.  .  .  .  .  .  .  

مندي ، ترتيبي اتخاذ نماينـد   هاي بهره  متناسب با ويژگيهاي جمعيتي ، اجتماعي ، فرهنگي و حداقل          -ک
همکاري بخش خصوصي و تعاوني ، شهرداريها و منابع مردمي تا سال آخر چهارم در کليـه شـهرها و     تا با   

کتابخانه مرکزي ، تاالر فرهنـگ و هنـر،     : مراکز استانها ، نسبت به ايجاد فضاهاي فرهنگي و هنري شامل            
ي و هنـري،    هـاي فرهنگـ   هاي سينمايي ، موزه هنرهاي معاصر و مرکز دائمي برگـزاري نمايـشگاه            پرديس

  .هاي الزم را به عمل آورد بينيپيش
.  .  .  .  .  .  .  

 دولت موظف است به منظور زنده و نمايان نگهداشتن انديشه ديني و سياسي و سيرة عملي      -١٠٨ماده  
و برجسته کردن نقش آن به عنوان يک معيار اساسـي درتمـام سياسـتگذاريها و     ) ره(حضرت امام خميني  

  : تسري آن در مجموعه ارکان نظام ، اقدامهاي زير را انجام دهدها وريزيبرنامه
.  .  .  .  .  .  .  

 شناسايي ، بازسازي، حفظ و نگهـداري امـاکن ، ميـادين و خيابانهـايي کـه مهمتـرين وقـايع انقـالب                  -د
اسالمي را شاهد بوده و نيز بهره گيري از مراکز فرهنگـي ، هنـري و فـضاهاي عمـومي در جهـت نـشر و                     

  .توسط شهرداريها ) ره(بليغ انديشه و سيره عملي و بزرگداشت ياد امام ت
.  .  .  .  .  .  .  

 دستگاههاي فرهنگي که به نحوي از بودجه عمومي اسـتفاده مـي کننـد و شـهرداريها و فرهنگـسراها            -ز
ذکور از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را جهت اجراء وظـايف مـ  %) ٣(موظفند  حداقل سه درصد  

  . در اين ماده اختصاص دهند 
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.  .  .  .  .  .  .  
به منظـور اصـالح سـاختار تربيـت بـدني ، تـرويج فرهنـگ ورزش ، توسـعه کمـي و کيفـي               -١١٧ماده  

دسترسي به ورزش پرورشي و همگاني وتوسعه نظام استعداد يابي ، تقويـت حـضور بخـش غيـر دولتـي،                    
  : کيفي در برنامه چهارم توسعه امور پژوهشي و تربيت نيروي انساني

  -الف 
.  .  .  .  .  .  .  

 نهادهاي عمومي غير دولتي و کليه شـهرداريها و دهياريهـا موظفنـد  حمايتهـاي الزم را از توسـعه و              -٢
گسترش ورزش همگاني و ايجاد تسهيالت الزم جهت دسترسي آسان مردم به فـضاها  و امـاکن ورزشـي      

  .به عمل آورند
 .  .  .  .  .  . .   

    -١٣٣ماده 
.  .  .  .  .  .  .  

و سـازمان بهزيـستي از پرداخـت هزينـه       ) ره(هاي تحت پوشش کميته امـداد امـام خمينـي            خانواده -٥
  .باشند عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي

.  .  .  .  .  .  .  
   -١٣٧ماده 

.  .  .  .  .  .  .  
هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روسـتا ، بـا   اري دستگاه آن دسته از تصديهاي قابل واگذ      - ب  

  .شودتصويب هيأت وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار مي
  مواد تنفيذي از قانون برنامه سوم در برنامه چهارم

  
بـه منظـور حـسن اجـراي وظـايف منـدرج در قـانون         -) قانون برنامـه سـوم  ۱۶۶ماده (۱۱۵ماده  

ها و بناهـاي   در خصوص مرمت و احياي بافت      ۱/۲/۱۳۶۷اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب       
  : شود تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي

.  .  .  .  .  .  .  
 اساسـنامه سـازمان    قـانون ) ۳( در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند که حـدود آن طبـق مـاده                -ب

شود تشکيالت شهرداريها مورد تجديـدنظر     ، اعالم شده و يا مي      ۱/۲/۱۳۶۷ميراث فرهنگي کشور مصوب     
گونـه شـهرها ، سـاز و کـار     گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظـت از بافـت تـاريخي ايـن             قرار مي 

  .گردد مديريتي مناسب درشهرداريهاي مذکور ايجاد مي
ي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهـاي تـاريخي آن شـهر در               شوراها -ج  

دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميـراث فرهنگـي کـشور         ربط درشهرداري قرار مي   اختيار مديريت ذي  
  .ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد در جهت مرمت بناها ، مجموعه

المللي و اعتبـارات  هاي بينانات و شرايط الزم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايهدولت مکلف است امک 
المللي از قبيل يونسکو براي توسعه امکانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگـي         سازمانهاي فرهنگي بين  

  .گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد را با سرمايه
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.  .  .  ..  .  .    
  

هـاي فرهنگـي و     به منظور بازسـازي سـينماها ومجتمـع        -) قانون برنامه سوم   ۱۶۱ماده   (۱۰۵ماده  
هاي فرهنگي جديد و تاالرهاي نمايش در شـهرهايي کـه بـيش از پـانزده هـزار         ساخت سينماها ومجتمع  

  :نفر جمعيت دارند) ۱۵۰۰۰(
.  .  .  .  .  .  .  

هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاالرهـاي نمـايش،           جتمع در موارد بازسازي سينماها وم     -د  
شهرداريها موظفند بدون اخـذ هـر نـوع عـوارض و دريافـت هزينـه، پروانـه سـاخت صـادر و در صـورت                        

هاي نمايش ، مجـوز سـاخت تجـاري و         هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداکثر معادل زيربناي سالن        
شـوند تـا   هاي فرهنگي که با استفاده از اين امتيازات ساخته مـي    معسينماها و مجت  . خدماتي صادر کنند    

  .ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير کاربري نيستند 
.  .  .  .  .  .  .  

  
 با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مـذهبي و مـساجد    -) قانون برنامه سوم     ۱۶۳ماده  (۱۰۷ماده  

ء ، تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشارکتهاي مردمـي و   ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت وساز ، احيا       
شوراهاي شهري و روستايي دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده موظفنـد طـي سـالهاي اجـراي برنامـه         

  :اقدامات زير را انجام دهند 
.  .  .  .  .  .  .  

راضـي مناسـبي    وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها  موظفند در کليه شهرکهاي جديداالحداث ا             -ب
را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني کرده و پس از آماده سـازي بـدون دريافـت          
هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قـرار دهنـد و قيمـت اراضـي را در         

  .هزينه مربوط به آماده سازي اراضي منظور کنند 
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  ه مناطق ويژه اقتصادي  جمهوري اسالمي ايراناز قانون تشکيل ادار
  ١١/٣/١٣٨٤مصوب 

.  .  .  .  .  .  .  
 سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي که به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، عالوه بر خـدماتي  -٤ماده  

ت نمايند درقبال ارائه خدمات عمومي زيـر بنـايي و مهندسـي و تـسهيال         که دستگاههاي اجرايي ارائه مي    
مواصالتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشـي و رفـاهي وجـوهي را             

اشخاص حقيقي و حقوقي که در منطقه به کار توليد کاال و خدمات فعاليـت دارنـد ، بـراي         . دريافت نمايد 
  .مي باشندفعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هر گونه عوارض معمول در کشور معاف 
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  قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعيين آنها
  ١٤/١٠/١٣٨٤مصوب 

  
 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتـي در دوره طـرح جـامع و تـا     -١ماده  

  .باشدتهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي درآن الزم االجراء مي 
شهرداريها عالوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معـابر و تـأمين خـدمات شـهري و                
تأسيسات زيربنايي در چارچوب  وظايف قانوني خود کنتـرل و نظـارت بـر احـداث هرگونـه سـاختمان و                       

  .ده دارندتأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عه
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل               -٢ماده  

  .شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد
راضي کـشاورزي،  به منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ ا           

باغات و جنگلها ، هرگونـه اسـتفاده بـراي احـداث سـاختمان و تأسيـسات در داخـل  حـريم شـهر تنهـا              
  .درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذير خواهد بود 

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرحها و ضوابط مـصوب در داخـل حـريم             
که در  هـر حـال از محـدوده    (مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرکهاي صنعتي     شهر  

. بـه عهـده شـهرداري مربـوط مـي باشـد           ) قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشـند          
هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبـق مقـررات رفتـار خواهـد               

  .شد
 محدوده روستا عبارت است از محدوده اي شامل بافت موجـود روسـتا و گـسترش آتـي آن در       -۳ماده  

دوره طرح هادي روستايي که با رعايت مصوبات طرحهاي باال دسـت تهيـه و بـه تـصويب مرجـع قـانوني           
هـده  دهياريها کنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخـل محـدوده را ع               . رسد  مربوط مي 

  .دار خواهند بود 
 روستاهايي که در حريم شهرها واقع مي شوند مطابق طرح هادي روسـتايي داراي محـدوده و    -۱تبصره  

  .حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد
 حريم شهرها واقـع شـوند    روستاهايي که به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل         -۲تبصره  

در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنـوان يـک              
ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و بـراي آنهـا در قالـب طرحهـاي               

تهاي روسـتايي تهيـه و مـالک عمـل     جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امکان استمرار فعالي       
  .قرار خواهند گرفت

 محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسالمي روستا توسط بنياد مسکن               -۳تبصره  
انقالب اسالمي در قالب بافت مسکوني روستا پيشنهاد گرديـده و بـه تـصويب مراجـع قـانوني مربـوط در               

  .استان مي رسد
از ساخت و سازها و عوارض روستاهايي که درحريم شهرها قرار مـي گيرنـد اعـم     درآمد ناشي    -۴تبصره  

از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهـت توسـعه و عمـران       
  .واريز مي گردد
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نمايـد   در هر محدوده و يا حريمي که شهرداري عوارض سـاختماني و غيـره  را دريافـت مـي           -۵تبصره  
  .باشد موظف به ارائه کليه خدمات شهري مي

 محدوده شهرکها اعم از شهرکهاي مسکوني و صنعتي يا ساير شهرکهايي که طبق مقررات و بـا       -۴ماده  
  .گرددمجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث مي شوند در طرحهاي مصوب آنها تعيين و تصويب مي

حدوده نقـاط و مراکـز جمعيتـي کـه قبـل از سـال          محدوده شهرکهاي ياد شده و همچنين م       -۱تبصره  
 داراي طرح ايجاد شهرک و صورتجلسه تفکيکي بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شـهرک نـشده      ۱۳۵۵

و به صورت غير مصوب باقي مانده اند در صورتي که بنـا بـه ضـرورت و بـا ارائـه داليـل تـوجيهي کـافي                         
 داخل حريم شـهرها قـرار گيرنـد ، اعـم از ايـن کـه        براساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در       

سازي درآنها  خاتمه يافته و پروانه بهره برداري آنها صادر شده باشد و يا هنـوز در دسـت             عمليات شهرک 
  .احداث و تکميل باشند تحت کنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود

ابط و طرح مصوب قانوني خـود خواهـد    هر گونه ساخت و ساز در شهرکهاي ياد شده تابع ضو       -۲تبصره  
  .بود

محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذکور در طرحهاي هادي شـهر و         -۵ماده  
تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق  بر عوارض طبيعي يا ساخته شـده ثابـت، همـراه بـا مختـصات             

ايـن  . ني تصويب کننده طرحهاي مذکور مـي رسـد     جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانو        
محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ طرحهاي مذکور به صورتي که کليه نقاط آن قابل شناسـايي              
و پياده کردن روي زمين باشد توسط شهرداري تـدقيق شـده  و پـس از کنتـرل و امـضاي دبيـر مرجـع                  

وط به امـضاي اسـتاندار  جهـت اجـراء بـه شـهرداري و          تصويب کننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مرب        
  .گردددستگاههاي اجرايي ذيربط ابالغ مي

 چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلـت مقـرر مـذکور بـه انجـام نرسـد ، اسـتاندار دسـتور تـدقيق           -۱تبصره  
  .محدوده را به ساير مراجع ذي صالح صادر خواهد کرد 

 مهلت تعيين شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها ، به عهده       پيگيري اجراي اين ماده در قالب      -۲تبصره  
  .دبيرخانه مرجع تصويب کننده طرحها خواهد بود 

 در تهيه طرحهاي جامع هادي شهري پيشنهادات شهرداري که به تصويب شـوراي اسـالمي                -۳تبصره  
  .شود شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعکس مي

شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذکور در طرح هـادي شـهر تعيـين و تـصويب              حريم   -۶ماده  
  .گرددمي

 محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و تغييرات بعدي آنهـا توسـط بنيـاد مـسکن           -۷ماده  
انقالب اسالمي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا سـاخته شـده ثابـت ، همـراه بـا             

. رسـد صات  جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب کننده طرح هادي روستايي مي        مخت
اين محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تـصويب، توسـط بنيـاد مـسکن انقـالب اسـالمي اسـتان            

هـاي اجرايـي   مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دسـتگاه         
  .شود يربط ابالغ ميذ
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 محدوده ها و حريم هاي تعيين شـده بـراي شـهرهاي مجـاور، محـدوده روسـتاهاي مجـاور و            -۸ماده  
در صورت تداخل ، مرجـع حـل اخـتالف و    . محدوده شهرکهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند        

  .ود رفع تداخل ، مراجع تصويب کننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند ب
  . محدوده مجموعه هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب مي شود -۹ماده 
) ۲(و ) ۱( هيچ يک از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حـريم موضـوع مـواد          -۱۰ماده  

ايـن  ) ۴(و ) ۳(اين قانون و هيچ يک از روستاها و شهرکها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد           
، »محـدوده قـانوني  «نون نخواهند داشت وعناوين ياد شده  جايگزين کليه عناوين متناظر آنها از جملـه   قا
و نظـاير آنهـا در مـورد محـدوده شـهر،      » حـدود مـصوب شـهر   «،  » حوزه شـهرداري  «،  » حريم قانوني   «
محـدوده  «، » محـدوده نهـايي  «، » حـريم اسـتحفاظي  «، » حوزه اسـتحفاظي «، » محدوده استحفاظي   «

در مـورد   » حـدود روسـتا   «يـا   » محـدوده مـسکوني روسـتا     «و نظاير آنها در مورد حريم شـهر ،          » نفوذي
گردد و هر ترتيب ديگري که در مورد تعاريف محدوده وحريم شهر،      محدوده روستا و محدوده شهرک مي     

ر شـده  محدوده شهرک و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگـري در قـوانين و مقـررات قبلـي مقـر      
  .باشد ، باتصويب اين قانون ملغي خواهد بود 

 تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط به محدوده ها و حـريم هـاي مـورد اشـاره در ايـن قـانون                   -تبصره  
جايگزين تعاريف و مراجع تصميم گير مربوط در تمام قوانين موضوعه از جملـه قـانون تعـاريف و ضـوابط              

  .شود  مي - ۱۵/۴/۱۳۶۲ مصوب -تقسيمات کشوري 
محدوده و حريم تعريف شده که در اين قانون بـراي منـاطق مـسکوني شـهري و روسـتايي و                   -۱۱ماده  

-شهرکهاي مسکوني است شامل ساير محدوده ها و حريمهاي خاص که حسب قوانين خاص تعيين شده            
م ميـراث  مثل حريم راهها و راه آهن ، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيـست ، حـري             (اند  

  .نخواهد شد ) فرهنگي و نظاير آن
هر گونه تخلف از احکام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ، جـرم محـسوب              -۱۲ماده  

شده و مرتکبين عالوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجـازات اسـالمي     
  .محکوم خواهند شد
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  ز سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومهقانون حمايت ا
  ۲۲/۵/۱۳۸۵مصوب 

  
سامانه هاي نقل و انتقال جمعي مـسافر در زمـان   :  سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري شامل     -۱ماده  

و ) ترامـوا، قطـار سـبک شـهري ، منوريـل، متـرو      (و مسير مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهري          
  .هاي مشابه سامانه
 شهرداريهاي شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهيـه        -۲ماده  

در شهرهاي بـاالي يـک ميليـون نفـر جمعيـت ، انجـام            . طرح جامع حمل و نقل و ترافيک اقدام نمايند          
سنجي سامانه حمل و نقل ريلي شهري و حومه بر مبنـاي مطالعـات طـرح جـامع حمـل                 مطالعات امکان 

مرجع تصويب مطالعات ياد شده شوراي عـالي همـاهنگي ترافيـک        .  و ترافيک مصوب ، الزامي است        ونقل
  .شهرهاي کشور است 

 اتخاذ تدابير خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معـابر ، شـبکه حمـل و    -تبصره  
-وب اين طرحها منظور مـي نقل و محيطهاي شهري در شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت در چارچ           

  .گردد 
 دستگاه اجرايي احـداث سـامانه حمـل و نقـل ريلـي شـهري و حومـه و بهـره بـرداري از آن،                    -۳ماده  

  .باشند شهرداريهاي ذيربط مي
 شهرداريهاي شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت موظفنـد حـداکثر تـا يـک سـال پـس از                     -۴ماده  

يريت هماهنگي حمل و نقل عمومي شهري و حومـه را در سـاختار        تصويب اين قانون سامانه يکپارچه مد     
  .تشکيالت خود ايجاد نمايند 

 کليه دستور العمل ها و راهکارهاي الزم براي اصالح ساختار مديريت حمـل و نقـل عمـومي ،          -۱تبصره  
و متناسب با ويژگي هاي خاص شهرها به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي کشور و تأييد سـازمان مـديريت                 

  .ريزي کشور مي باشدبرنامه
 کليه سازمانها و شرکتهاي مرتبط با حمل و نقل عمومي شهري از زمان تشکيل سامانه مـورد            -۲تبصره  

اشاره و ابالغ مصوبات مربوط به اصالح ساختار مديريت حمل و نقل عمومي شهري مکلفند ظـرف مـدت              
وني در ايـن خـصوص بـا مـصوبات يـاد شـده       سه ماه نسبت به تطبيق اساسنامه خود با رعايت موازين قان       

  .اقدام نمايند
از هزينـه مطالعـات و   %) ۵۰( به دولت اجازه داده مي شـود حـداکثر تـا سـقف پنجـاه درصـد                   -۵ماده  

گذاري ايجاد سامانه هاي حمل ونقل ريلي درون شهري ، بـا اولويـت تـأمين لـوازم و تجهيـزات از         سرمايه
مـابقي اعتبـار مـورد نيـاز     .  بودجه سنواتي کل کشور پيشنهاد نمايد   محل منابع درآمد عمومي را در لوايح      

طرح ، توسط شهرداري ذيربط از محل منابع داخلي و يا مشارکت با بخش خصوصي تأمين مي شـود کـه     
  .پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مصرف خواهد شد 

جرايي استفاده از ظرفيت هاي بخش خـصوصي ، بـا اولويـت       وزارت کشور موظف است ضوابط ا      -تبصره  
اين ضـوابط پـس از تـصويب    . سرمايه گذاري در ايستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداري را تدوين نمايد           

  .هيأت وزيران الزم االجراء است 
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 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

انون قـ ) ۱۳( شهرداريهاي موضوع اين قانون مجازند با رعايت سقف تعهدات ارزي موضوع مـاده      -۶ماده  
 و موارد مشابه ۱۳۸۳برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب             

در قوانين بعدي براي احداث سامانه حمـل و نقـل ريلـي شـهري و حومـه ، بـا همکـاري بانـک مرکـزي                
ايـن  ) ۵(ت مـاده  جمهوري اسالمي ايران نسبت به استفاده از بازارهاي سرمايه خارجي در محدوده اعتبارا 

  .قانون به صورت غير ربوي اقدام نمايند 
 به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود بـا تـصويب هيـأت وزيـران بـاز پرداخـت                     -تبصره  

اين قـانون بـا   ) ۵(طرحهاي قطار شهري را تا سقف مشخص شده در ماده           ) فاينانس(تأمين مالي خارجي    
شهرداري ذيربط با اخذ مصوبه شوراي اسالمي شـهر موظـف   . تضمين نمايد   تأکيد بر غير ربوي بودن آن       

  .دريافتي اقدام نمايد) فاينانس(است نسبت به تضمين بازپرداخت مابقي تسهيالت 
 شهرداريهاي مشمول مي توانند از طريق سرمايه گذاري داخلـي و خـارجي بـه روش سـاخت،             -۷ماده  

  .نه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه استفاده نمايندبراي ساما) BOT(برداري و واگذاري بهره
 وزارتخانه هاي کشور و امور اقتصادي و دارايي موظفند دستور العمـل اجرايـي اسـتفاده از روش              -تبصره

  را به استناد قانون تـشويق و حمايـت سـرمايه گـذاري خـارجي      ) BOT(ساخت ، بهره برداري و واگذاري     
 استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايـي کـشور در       و قانون حداکثر   -۱۳۸۱مصوب   -

 را ظـرف مـدت شـش مـاه     -۱۳۷۵ مـصوب  -اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات         
  .تدوين و به شهرداريهاي مشمول ابالغ نمايند 

کـشور نـسبت بـه     وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحاديه شرکتهاي قطار شـهري        -۸ماده  
تدوين اصول کلي و راهبردهاي حاکم بر تأمين و ساخت تأسيسات ، تجهيزات ، ماشين آالت و طراحـي و     

برداري سامانه هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه اقـدام و بـه تـصويب شـوراي عـالي همـاهنگي            بهره
  .ترافيک شهرهاي کشور برساند 

ار نفـر جمعيـت داراي طـرح مـصوب ، نـسبت بـه اخـذ          شهرداريهاي شهرهاي باالي پانصد هز     -۹ماده  
عوارض ويژه به منظور احداث و بهره بـرداري سيـستم حمـل و نقـل عمـومي شـهري و حومـه ، پـس از            

  .تصويب مراجع ذيصالح قانوني اقدام خواهند نمود 
 مـصوب  -قانون تأسـيس شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران         ) ۵( کميسيونهاي ماده    -۱۰ماده  
 مکلفند خارج از نوبت نـسبت بـه بررسـي موضـوع تغييـر کـاربري در محـدوده مـسير و اطـراف                -۱۳۵۱

  .ايستگاهها حسب درخواست شهرداري ذيربط اقدام نمايند 
اليحه قانوني اصالح قـانون تأسـيس شـرکت راه آهـن     ) ۱(ماده ) ۲(و ) ۱( مقررات تبصره هاي -۱۱ماده  

نقالب اسالمي به کليه سامانه هـاي حمـل و نقـل ريلـي      شوراي ا-۱۳۵۹ مصوب  -شهري تهران و حومه     
  .کند شهري و حومه موضوع اين قانون تسري پيدا مي

 بـا  -۱۳۴۹ مـصوب  -قانون ايمني راهها و راه آهـن  ) ۱۰(و ) ۹(، ) ۷( مقررات مندرج در مواد      -۱۲ماده  
 اعـم از مـسيرهاي   اصالحات و الحاقات بعدي ، در محدوده مسيرهاي قطار شهري مجزا از معـابر شـهري             

در مـسيرهاي هـم سـطح غيـر مجـزا، قـوانين       . زيرزميني ، هم سطح و در  ارتفاع الزم االجرا مـي باشـد        
  .راهنمايي و رانندگي الزم الرعايه است 
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 بـراي  -۱۳۴۹ مـصوب  - کليه وظايف پليس راه آهن موضـوع قـانون ايمنـي راههـا و راه آهـن          -تبصره  
ي و حومه ، برعهده نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي ايـران خواهـد           هاي حمل و نقل ريلي شهر     سامانه

  .بود
تعرفه مصارف برق اتوبوسراني و قطارهاي شهري و حومـه ، براسـاس کمتـرين تعرفـه تعيـين          -۱۳ماده  

  .باشد شده مي
قـانون  ) ۸(و ) ۷( در واگذاري اماکن تجاري موضوع اين قانون ، قيد شـرايط منـدرج در مـواد             -۱۴ماده  

  .بط موجر و مستأجر ممنوع است روا
 براي مجموعه هاي شـهري مـصوب شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري ايـران ، شـهرهاي            -۱۵ماده  

طرح حمل و نقل ريلـي پـس از تـصويب شـوراي عـالي همـاهنگي ترافيـک              ) شهرهاي اقماري   (همجوار  
  .د شد شهرهاي کشور براساس مفاد اين قانون توسط دستگاه اجرايي ذيربط اجرا خواه

  . مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده وزارت کشور است -۱۶ماده 
 آئين نامه اجرايي اين قانون به پيشنهاد مـشترک وزارت کـشور و سـازمان مـديريت و برنامـه           -۱۷ماده  

  .ريزي کشور ، ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد 
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  هيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمياز قانون تس

  ۲۴/۵/۱۳۸۵مصوب 
  

 دفاتر اسناد رسمي موظفند بـا رعايـت بنـدهاي زيـر پـس از دريافـت داليـل مالکيـت و پاسـخ          -۱ماده  
و ) حـسب مـورد  (استعالم از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر امالک و اعالم وضعيت ثبتـي              

  : رسمي انتقال عين اراضي و امالک اقدام نمايندعدم بازداشت نسبت به تنظيم سند
اصالحي قـانون شـهرداري در     ) ۱۰۰(ماده  ) ۸( گواهي پايان ساختمان يا عدم خالف موضوع تبصره          -الف

  .مورد امالک مشمول قانون مذکور 
حسب مورد سـازمان امـور اراضـي و سـازمان جنگلهـا  و مراتـع و           ( اعالم نظر وزارت جهاد کشاورزي       -ب

مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي مـوات و ابطـال اسـناد آن و           ) داري کشور آبخيز
قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ، در مورد امـالک واقـع در خـارج از محـدوده               ) ۵۶(ماده  

  .قانوني شهرها
ب ماليـاتي و بـدهي موضـوع     دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام نقل و انتقال عين امالک ، مفاصا حسا           -ج

 را از انتقـال دهنـده مطالبـه و شـماره آن را در سـند           ۱۳۵۴قانون تـأمين اجتمـاعي مـصوب        ) ۳۷(ماده  
تنظيمي قيد نمايند مگر اينکه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهـد بـه پرداخـت بـدهي احتمـالي                   

  .ي  خواهند داشتگردد که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامن
 در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذيربط مکلفنـد در تـاريخ مراجعـه ، بـه مراجعـه کننـدگان        -تبصره

گواهي وصول تقاضا ، تسليم وظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي ياد شـده ، پاسـخ آن را صـادر             
بـه داليـل قـانوني باشـد در غيـر      اعالم نظر مراجع مذکور بايد روشن و بـا ذکـر علـت و مـستند        . نمايند  

  .اينصورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بالمانع خواهد بود 
  

دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصـول پاسـخ اسـتعالمات ، منتقـل اليـه را از آثـار            -۲ماده  
ز تنظيم سـند و  ، مطلع سازند در اين صورت طرفين پس ا        ) ۱(وتبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده       

نقل و انتقال متضامناً مسئول و پاسخگوي کليه تعهدات قانوني و بدهي هـاي مربـوط بـه ملـک تـا زمـان           
  .باشندتنظيم سند ، طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي

.  .  .  .  .  .  .  
گواهي بـه  گونه انتقال بالعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه            هر -۶ماده  

  .باشد استثناء پاسخ استعالم از اداره ثبت اسناد و امالک محل ، معاف مي
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  )پروانه ساختمان و بر وکف( قانون صدور مجوز احداث بنا 
  براي فضاهاي آموزشي

  ۲۲/۱/۱۳۸۶مصوب 
  

 وزارت آموزش و پرورش براي ساخت مدارس و حوزه هـاي علميـه مـورد تأييـد شـوراي      -ماده واحده  
وزه علميه براي ساخت حوزه هاي علميه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عـوارض و هزينـه                عالي ح 

  .هاي صدور پروانه به شهرداريهاي سراسر کشور معاف مي باشند 
 کليه مراجع صادر کننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداريها ، بنياد مسکن انقالب اسـالمي ،              -۱تبصره  

سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بناي مدارس و حـوزه هـاي علميـه مـذکور را     بخشداريها و دهياريهاي  
بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعالم بر و کـف ظـرف مـدت پـانزده روز از تـاريخ       

  .وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه مذکور صادر نمايند 
ده از سـوي شـهرداري مربـوط و سـاير ضـوابط و مقـررات فنـي و             رعايت بر وکـف اعـالم شـ        -۲تبصره  

  .شهرسازي از سوي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه مذکور ضروري است 
 کليه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه هـاي علميـه مـذکور کـه در گذشـته       -۳تبصره  

  .اين قانون مي گردند احداث گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي باشند مشمول 



٢٤٤ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  دهي و حمايت از توليد و عرضه  مسكنقانون سامان
  ۲۵/۲/۱۳۸۷مصوب 

  
.  .  .  .  .  .  

كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي  -۱۶ماده 
راكم ساخت و هزينه هاي عوارض ساخت و ت%) ۵۰(فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد

  .تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد
تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين %) ۱۰۰(دولت موظف است معادل صددرصد 

  .قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد
  
 
  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  هفتمفصل 

برخي آراء ديوان عدالت اداري که مرتبط با عوارض شهرداريها 
  مي باشند



  
  
  
  
  
  



٢٤٧ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۷/۷/۱۳۶۸ مورخ ۴۲دادنامه شماره 

مبلغـي  « مبني بر اينکه ۱۰/۱۲/۶۷-۳۴۲۴با توجه به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در نامه شماره     
را که به عنوان هديه از مردم مي گيرند همان حق مرغوبيت است کـه قانونـاً منتفـي شـده و چـون حـق          

 اسـتاندار  ۱۰/۶/۶۵ مورخ ۲۱۷۵/۴بنابراين مصوبه شماره » . خالف موازين شرع نيز مي باشد  قانوني ندارند 
  .گردد يزد ، خالف موازين شرع و قانون تشخيص گرديده و ابطال مي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ مورخ ۱۰۸دادنامه شماره 
 اسـتانداري  ۲/۱۱/۶۲ مورخـه ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ه نظر به اينکه عـوارض دفـاتر وکالـت موضـوع نامـه شـمار             

 قـانون شـهرداريها و اختيـارات تفويـضي وزيـر      ۴۵ از مـاده    ۸ و بند    ۴۲آذربايجان شرقي مستنداً به ماده      
  قـانون تـشکيالت شـوراهاي اسـالمي کـشوري      ۵۳محترم کشور برقرار گرديده در حالي که مطابق ماده          

ين قانون کليه قوانين مغـاير لغـو و بالاثـر اعـالم گرديـده       از تاريخ تصويب ا۱۳۶۱مصوب اول آذرماه سال     
است و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري ، جهت برقـراري هرگونـه                   

 قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينکه قـانون الحـاق       ۳۵ از ماده    ۱عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند        
 نـاظر بـه اقـدامات و    ۲۸/۷/۶۴ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري مـصوب  ۵۳يک تبصره به ماده     

. تصميمات و بخشنامه هاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است، نمي تواند عطف بـه ماسـبق شـود       
 اسـتانداري آذربايجـان شـرقي،    ۲/۱۱/۶۱ مورخه ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱لهذا عوارض مقرر به موجب نامه شماره  

  قـانون ديـوان عـدالت اداري    ۱۱ با مالحظـه بنـد پ مـاده     ۲۵شخيص و مستنداً به ماده      مخالف قانون ت  
  .گردد ابطال مي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ مورخ ۱۰۹دادنامه شماره 
 از قانون تشکيالت شوراهاي اسـالمي کـشوري مـصوب يکـم آذر مـاه سـال       ۵۳نظر به اينکه مطابق ماده     

وانين مغاير قانون فوق از تاريخ تصويب آن لغو و بالاثر است ، الزاماً از تاريخ اعتبار قـانون يـاد    کليه ق ۱۳۶۱
 آن، مـادامي کـه   ۳۵ از مـاده  ۱شده به بعد کليه اقدامات مربوط به وضع عوارض بايـد در محـدوده بنـد                 

 قـانون تـشکيالت   ۵۳شوراهاي اسالمي شهرها تشکيل نگرديده با رعايت قانون الحاق يک تبصره به ماده              
با عنايت بـه اينکـه در تـصويب عـوارض پيـشنهادي شـهرداري         . شوراهاي اسالمي کشوري تحقق پذيرد      

 اسـتاندار اسـتان مرکـزي بـه         ۱۷/۵/۶۲ مورخه   ۲۱۷۰۲/۲۴۴۱/۵۵خمين که به موجب بخشنامه شماره       
گرديـده اسـت،   بيني شـده در قـوانين معتبـر يـاد شـده در بـاال مراعـات ن            عمل آمده، اصول ضوابط پيش    

 قانون ديوان عدالت اداري حکم بـر ابطـال آن   ۲۵بخشنامه فوق مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده     
  .گردد صادر مي

  



٢٤٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۴/۵/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۲دادنامه شماره 

مـصوب يکـم آذر مـاه      قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کـشوري        ۳۵ از ماده    ۱نظر به اينکه مطابق بند      
مـادامي کـه   « نحوه تعيين عوارض از طرف شوراي شهر مـشخص و مقـرر گرديـده اسـت کـه       ۱۳۶۱سال  

درآمدهاي پيش بيني شده کافي نباشد شوراي شهر مي تواند با تنفيذ ولي امر براي تـأمين هزينـه هـاي               
و بـا عنايـت بـه    . »مايدشهرداري عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين ن     

 قانون فوق االشعار و اينکه از تاريخ تصويب قـانون تـشکيالت شـوراهاي اسـالمي کـشوري کليـه         ۵۳ماده  
 قـانون تـشکيالت   ۵۳قوانين مغاير لغو و بالاثر خواهد بود و نيز با توجه به قانون الحاق يک تبصره به ماده      

تا تـشکيل شـوراهاي اسـالمي در      «ر گرديده    که به موجب آن مقر     ۲۸/۷/۱۳۶۴شوراهاي اسالمي مصوب    
هر شهر وزير کشور يا سرپرسـت وزارت کـشور جانـشين شـوراي اسـالمي آن شـهر در امـور مربـوط بـه                 

 قائم مقام ۶/۱۰/۱۳۶۶ مورخه ۴۴۹۸۸/۲۶۲نظر به اينکه به حکايات نامه شماره  . » شهرداريها خواهد بود  
بهـاي توليـدات    % ۱۰ عوارض فخـاري بـر مبنـاي    وزير کشور و سرپرست شهرداري تهران اساس و اصول      

 قانون شوراهاي اسالمي به تصويب و تنفيذ حضرت آيـت اهللا موسـوي      ۳۵فخاري در اجراي بند يک ماده       
اردبيلي نماينده محترم ولي امر رسيده است، لهذا مصوبه مورد نظر از اين حيث خـالف قـانون تـشخيص            

 و تصويب کننده آئـين نامـه اي کـه تحـت عنـوان آئـين نامـه        نگرديد و با عنايت به اينکه مقامات تنظيم   
 آن از حدود اختيارات مقامات     ۱۴-۱۳ -۱۲اجرايي وصول عوارض فخاري تدوين گرديده در تصويب مواد          

که اين امـر در  «اجرايي تجاوز نموده به تعيين موارد جرم و تخلف و تعيين جريمه و مجازات پرداخته اند          
 قـانون ديـوان   ۵هذا مواد ياد شده خالف قانون تـشخيص و مـستنداً بـه مـاده               ل» وظايف قوه مقننه است   
  .گرددعدالت اداري ابطال مي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۱۳۷۴/ ۱۴/۵ مورخ ۷۸دادنامه شماره 
 مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام    ۳/۱۰/۷۱نظر به اينکه قانون تکليف عوارض تصويبي شهرداريها مصوب  

اظر به تنفيذ کليه عوارض تصويبي شهرداريها به علت نبـودن تنفيـذ يـا عـدم وجـود قـائم             علي االطالق ن  
 و از جملــه مــصوبه شـــماره   ۱۲/۱۰/۶۶ لغايــت  ۱/۹/۶۱مقــامي شــوراي اســالمي شــهر از تــاريخ      

باشـد ، عليهـذا بـا تنفيـذ      وزارت کشور در خصوص عـوارض پـذيره مـي      ۶/۳/۶۴ مورخ   ۲۲۴۵/۳۴۳۵/۳/۱
 گرفتن تاريخ رسيدگي به تخلفات ساختماني پالک مـورد بحـث از حيـث شـمول     مصوبه مذکور و در نظر  

 مـورخ  ۷۷۷ الـي    ۷۷۱ دادگاه کيفري دادنامـه شـماره        ۱۸/۳/۶۶ مورخ   ۶۰مصوبه، موضوع دادنامه شماره     
 شعبه دهم ديوان عدالت اداري که متضمن جواز اخذ عوارض پذيره بر مبنـاي ضـوابط مربـوط                    ۱۸/۹/۷۲
  .شود  و مقررات تشخيص داده ميباشد موافق اصولمي



٢٤٩ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۵/۶/۱۳۷۴ مورخ ۱۰۴دادنامه شماره 

 قانون وصول برخـي از درآمـدهاي دولـت و مـصرف آن در مـوارد معـين، وضـع             ۴۳مطابق بند الف ماده     
بـر اسـاس   عوارض با رعايت ضوابط مندرج در ماده مزبور به تصويب رياسـت جمهـوري راجـع اسـت کـه             

اخذ يک درصد عوارض از قيمت نهايي فروش محصوالت و توليـدات کارخانجـات و        «اختيار قانوني مذکور    
از آنجـا کـه   . تجويز شده اسـت  » واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غير مشمول قانون نظام صنفي    

 ، بـه ويـژه از حيـث    مدلول بخشنامه اجرايي مصوبات قانوني علي االصول بايد متضمن مفاد کامل مـصوبه       
موارد و اوصاف و شرايط مورد نظر مندرج در آن باشد تـا زمينـه توسـيع يـا تـضييق قلمـرو آن از حيـث                  

با عنايت به عموم و اطـالق آن و بـدون   » ...عوارض از کارخانجات % ۱«مصاديق فراهم نشود ، نقل عبارت    
در بخـشنامه مـورد   » ام صـنفي واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههـاي غيـر مـشمول قـانون نظـ        «ذکر  

اعتراض موجب دخل و تصرف در مـصوبه مرجـع قـانوني صـالحيتدار و از مقولـه وضـع مقـررات در بـاب          
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و مـصرف   ۴۳عوارض توسط مرجع غير صالح و نتيجتاً مغاير ماده   

 قـانون ديـوان عـدالت اداري    ۲۵ده شود و مستنداً به قسمت دوم ما    آن در موارد معين تشخيص داده مي      
به جهت عدم قيد ساير مصاديق مقرر در مصوبه رياست جمهـوري از            » عوارض از کارخانجات  % ۱«عبارت  

  .گردد  شهرداري تهران ابطال و  حذف مي۲۴/۱/۷۲-۳۱۶۴/۱۰متن بخشنامه شماره 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۷/۸/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۷دادنامه شماره 

 وزارت کشور و تنفيذ نماينده ولي فقيـه مفيـد اخـذ عـوارض از     ۲۳/۴/۶۶-۵۵۹۲/۳۴/۳/۱يشنهاد شماره  پ
توليدات کارخانه هاي گچ و فخاري است که چون تسري آن به وسائل غير ضروري بسته بنـدي از جملـه     

-۳۳۱مـه شـماره   باشد جواز قانوني ندارد بنـابراين دادنا پاکت که از مقوله توليدات خاص کارخانه نيز نمي   
  .شود شعبه دوازدهم که متضمن اين معني است موافق قانون تشخيص داده مي۷/۳/۷۴
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۲/۲/۱۳۷۵ مورخ ۲۵دادنامه شماره 

 قانون وصـول برخـي از درآمـدهاي    ۴۳ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي و بند الف ماده  ۳۵نظر به ماده    
رف آن در موارد معين در باب تعيـين مراجـع صـالح جهـت تعيـين و تـصويب عـوارض        دولت و نحوه مص   

شهرداريها و اينکه استانداري صالحيتي در وضع و تصويب عوارض مزبور ندارد، لذا مصوبه مـورد شـکايت            
  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵مستنداً به قسمت دوم ماده 

  



٢٥٠ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  اداريرأي هيأت عمومي ديوان عدالت 
  ۸/۱۰/۱۳۷۵ مورخ ۲۰۸دادنامه شماره 

 قـانون مزبـور مـشخص    ۷۷نظر به اينکه نحوه تعيين و وصول عوارض مقرر در قانون شـهرداري در مـاده             
شده است و شهرداري مي تواند با استفاده از مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانوني اقدام نمايد ، لـذا          

ظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غيره قبل از پرداخـت عـوارض        عدم موافقت با صدور جواز حفاري به من       
مورد ادعاي شهرداري که متضمن محروميت اشخاص از حقوق مکتسب قانوني در خـصوص برخـورداري                
از امکانات رفاهي ضروري مي باشد ، خالف قانون تشخيص و آن قسمت از بخشنامه که حاوي اين معنـي     

  .گرددنون ديوان عدالت اداري ابطال مي قا۲۵است مستنداً به ذيل ماده 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۵/۹/۱۳۷۶ مورخ ۱۳۱دادنامه شماره 

 رياسـت  ۱/۴/۷۵ مـورخ  ۱۱/۶۱۶۴۰چون تعيين ضوابط و قواعد مربوط به نحـوه اجـراي مـصوبه شـماره              
 مندرج در مـصوبه  جمهوري در زمينه تعلق عوارض فروش محصوالت توليدي واحدهاي صنعتي و توليدي 

مذکور و قلمرو اجرايي و ميزان آن در مناطق مختلف جغرافيايي تابعه از وظـايف و اختيـارات اسـتانداريها          
 استانداري مرکزي بـه لحـاظ   ۳/۶/۷۵ مورخ ۲۲۸۴۶/۱۱محسوب نمي شود ، لذا بخشنامه اجرايي شماره        

 قـانون ديـوان   ۲۵ قسمت دوم مـاده  خروج از حدود اختيارات خالف قانون شناخته مي شود و مستنداً به   
  .گرددعدالت اداري ابطال مي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۸/۶/۱۳۷۷ مورخ ۱۳۷دادنامه شماره 
 قـانون چگـونگي محاسـبه و وصـول حقـوق گمرکـي و بازرگـاني مـصوب         ۲۲با توجه به صراحت تبـصره     

ر منحـصراً نـاظر بـه توليـد کننـدگان و             معافيت از پرداخت عوارض مندرج در تبـصره مزبـو          ۲/۱۰/۱۳۷۱
واردکنندگان انواع خودرو و ماشينهاي راه سازي و قطعه سازي آنهاست و تسري حکم مزبور بـه مـواردي             
. که اشخاص فوق الذکر صرفاً مسئوليت وصول و ايصال عوارض مزبور را دارنـد فاقـد مجـوز قـانوني اسـت         

 هيأت اول تجديد نظر ديوان که متـضمن ايـن معنـي    ۱۶/۱۲/۱۳۷۶ مورخ  ۲۳۷۷بنابراين دادنامه شماره    
  .گردد است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي

  
    

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۷/۳/۱۳۸۰ مورخ ۸۹دادنامه شماره 

 قانون تشکيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخـاب شـهرداران       ۷۱ ماده   ۲۶طبق بند   
 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي  وابسته به آن بـا رعايـت   ۱/۳/۱۳۷۵مصوب  

آيين نامه مالي معامالت شهرداريها  از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر است و چون به موجـب تبـصره       
  تا تشکيل شـوراي اسـالمي  ۱۳۶۴  قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري مصوب   ۵۳الحاقي به ماده    

شهر وظايف آن شورا در امور شهرداري به شخص وزير يا سرپرسـت وزارت کـشور محـول شـده اسـت و                  
حکم اين تبصره مفيد جواز تفويض وظايف مذکور به ساير مقامات وزارت کشور نيـست ، بنـابراين مـصوبه      



٢٥١ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

از  فرماندار قزوين در خصوص تعيين حق پارکينـگ و دريافـت آن   ۵/۸/۱۳۷۵ مورخ   ۳۲۱/م/۲۸۵۶شماره  
وسائط نقليه باربري به جهت ورود و توقف آنها در ميدان تره بار آن شهرستان خـارج از حـدود اختيـارات      

- قانون ديوان عدالت اداري ابطـال مـي    ۲۵فرماندار تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده            
  .گردد 

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۱۷/۴/۱۳۸۰ مورخ ۱۱۹دادنامه شماره 
 ۷۱ مـاده  ۲۶ و بند ۱/۹/۱۳۶۱ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري مصوب        ۳۵طبق بند يک ماده     

 ۱/۳/۱۳۷۵قانون تشکيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کـشور و انتخابـات شـهرداران مـصوب            
 اسالمي تعيين و تصويب عوارض و نرخ خدمات شهرداري در قلمرو جغرافيايي هر شهر به عهده شوراهاي              

 قـانون تـشکيالت شـوراهاي اسـالمي کـشوري      ۵۳شهر محول شده و به موجب تبصره الحاقي بـه مـاده            
 تا تشکيل شوراهاي اسالمي شهر، وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي مذکور به شـخص     ۲۸/۷/۱۳۶۴مصوب  

ره الحـاقي  نظر به اينکه اعمال اختيار مقـرر در تبـص  . وزير يا سرپرست وزارت کشور تفويض گرديده است         
 قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مـذکور در آن تبـصره اسـت و تفـويض آن بـه سـاير         ۵۳به ماده   

اشخاص و مقامات دولتي از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نيست ، بنابراين مصوبه شـماره         
ب نرخ جمع آوري و حمـل     استانداري مازندران مبني بر تعيين و تصوي       ۱۹/۸/۱۳۷۷ مورخ   ۴۲/۴/۱۶۶۱۴

شود و مستنداً و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختيارات استانداري تشخيص داده مي                
  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵به قسمت دوم ماده 

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۷/۵/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۶دادنامه شماره 
 منحصراً مفيد جواز وصول عـوارض بـه        ۱۳۶۸انون برنامه اول توسعه اقتصادي مصوب        ق ۵۰مدلول تبصره   

 درصد درآمد مشمول ماليات قطعي شده منابع مذکور در اين تبصره به نفع شـهرداري در طـول          ۳ميزان  
اجراي برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلـف گرديـده اسـت            

اجراي برنامه مزبور طرحهاي درآمدي الزم را براي کسب درآمدهاي جديد بـراي شـهرداريها          که در طول    
به منظور جايگزين کردن با درآمد موضوع اين تبصره تهيه نمايد به نحوي که در پايان اجراي برنامـه اول         

پايـان  شهرداريها به اين منبع درآمدي نياز نداشته باشند و چـون ادامـه وصـول عـوارض مـذکور پـس از          
 قـانون وصـول برخـي از درآمـدهاي     ۳۰برنامه اول توسعه اقتصادي به ادعاي اعمال اختيار مقرر در مـاده      

 به لحاظ مغايرت آن بـا حکـم خـاص مقـنن بـه شـرح            ۱۳۷۳دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب         
 ۴/۸/۱۳۷۴رخ  مـو ۳۰-۴-۲۸۵۴۱/۸۶۸۱بنابراين بخشنامه شماره  . تبصره فوق االشعار جواز قانوني ندارد       

 ۲۵شـود و مـستنداً بـه قـسمت دوم مـاده           وزارت امور اقتصادي و دارايي خالف قانون تشخيص داده مي         
  .گرددقانون ديوان عدالت اداري ابطال مي

  



٢٥٢ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ مورخ ۳۵۸ الي ۳۵۴دادنامه شماره 

 گونه وجـه از جملـه عـوارض شـهرداري و جـرايم تخلفـات       نظر به اينکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هر   
ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگـذار در زمينـه مرجـع تعيـين عـوارض مـذکور و کيفيـت                     
احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تکليف کرده است ، بنابراين مفاد بخشنامه شـماره    

تضمن وضع قاعده آمره در خـصوص وصـول عـوارض زيـر بنـا،       که م ۲۵/۷/۱۳۷۹ مورخ   ۷۹۰۱۳۸۳۱/۸۰
پذيره ، اضافه تراکم و تغيير کاربري عـالوه بـر جـرايم تخلفـات سـاختماني مـي باشـد ، خـارج از حـدود              
اختيارات قانوني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي شـود و بخـشنامه مزبـور       

  .گردد ن ديوان عدالت اداري ابطال مي قانو۲۵مستنداً به قسمت دوم ماده 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ مورخ ۳۶۹-۳۶۸-۳۶۷دادنامه شماره 

شـرکتهاي آب و فاضـالب    «۱۳۶۹ قانون تـشکيل شـرکتهاي آب و فاضـالب مـصوب            ۱۰به موجب ماده    
ازي و نظـاير آن ، حقـوق و   موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جملـه عـوارض نوسـ             

عوارض گمرکي و سود بازرگاني ، حق الثبت و تمبر و هزينـه دادرسـي و هـر نـوع معـافيتي کـه تـاکنون               
 سال از تـاريخ تـشکيل معـاف      ۱۵دستگاههاي مسئول آب و فاضالب از آن بهره مند بوده اند براي مدت              

 وزارت کشور از    ۱۵/۳/۱۳۷۷ مورخ   ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴نظر به اينکه مفاد بخشنامه شماره       . » مي باشد   
حيث شمول يا عدم شمول معافيتهـاي مقـرر در مـاده فـوق الـذکر بـه اعمـال مختلـف شـرکتهاي آب و            
فاضالب متضمن تفسير قانون و تعيين ضابطه خاص در خصوص مصاديق ماده مذکور و مـستثنيات آن و                

بنابراين مفاد بخشنامه مزبـور  . است نتيجتاً حسب مورد موجب توسعه يا تضييق دايره شمول حکم مقنن      
خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً بـه قـسمت    

  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵دوم ماده 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ مورخ ۳۷۶دادنامه شماره 

 ۱۰ فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض از فخاريهـا بـه ميـزان    ۲۹/۹/۱۳۸۰مورخ  به موجب نظريه    
کـه  . درصد بر مبناي توليد به شرط اينکه به نظر کارشناسان داراي اثر تورمي باشد ، خالف شـرع اسـت              

 وزراء صنايع و بازرگاني براساس نظريه کارشناسـان         ۲۱/۹/۱۳۷۹ مورخ   ۱۰۱۶۴۱۳چون مفاد نامه شماره     
 آئين نامه اجرايي مربوط و همچنين دستور رياست جمهوري در خصوص           ۱۱سيون تبصره ذيل ماده     کمي

 درصـد و در  ۱۰تسريع در کاهش ميزان عوارض مذکور مفيد تأييد آثار تورمي عوارض فخاريها بـه ميـزان     
 ۳۸۰نتيجه متضمن حصول شرط مندرج در نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبـان اسـت ، بنـابراين بنـد               

 قانون ديـوان  ۲۵ وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده        ۹/۲/۱۳۶۶ مورخ   ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱مصوبه شماره   
  .گردد عدالت اداري ابطال مي
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  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۸/۱۱/۱۳۸۰ مورخ ۳۷۸دادنامه شماره 

 قـانون شـهرداري   ۵۵ مـاده  قانونگذار در مقام تأمين بخشي از هزينه هاي مربوط به انجام وظايف مقرر در 
از جمله ارائه خدمات عمومي در قلمرو جغرافيايي شهر وضع و وصول عوارض را با رعايت شـرايط قـانوني                 

  .تجويز کرده است 
نظر به اينکه شهرداري تکليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده قانوني شهر نـدارد، بنـابراين                 

اريف و ضوابط تقسيمات کشوري که در مقـام تعريـف حـوزه شـهري           قانون تع  ۴ ماده   ۴تمسک به تبصره    
براساس نقاط تابع حوزه ثبتي و عرفي واحد وضع شده اسـت  و مطالبـه عـوارض از کارخانجـات واقـع در           
خارج از محدوده قانوني شهر خالف هدف و حکم مقنن در باب وضع و وصول  و مصرف عوارض و خـارج              

 ۳۸۸ از بنـد  ۱۳در وضع مقـررات دولتـي اسـت بـدين جهـت رديـف خ       از محدوده اختيارات قوه مجريه   
» حـوزه شـهري  « وزارت کشور که با اسـتفاده از عبـارت     ۲۶/۳/۱۳۶۶ مورخ   ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱مصوبه شماره   

 قانون ديوان عـدالت اداري  ۲۵موجب توسيع دايره شمول قانون گرديده است به استناد قسمت دوم ماده    
  .گردد ابطال مي

  
  ويه هيأت عمومي ديوان عالی کشوررأي وحدت ر

  ۲۴/۲/۱۳۸۱ مورخ ۶۰شماره 
نظر به اينکه وصول عوارض حمل بارهاي عمده پسته و خرما به ميزان نيم درصد بهاي فـروش هـر کيلـو           

به شرط حمل آنها از مبداء شهرهاي مشمول عوارض بند مذکور به تجويز بند يک ماده             )  ريال ۳حداکثر  (
اي اسالمي کشور به تأييد و تنفيـذ نماينـده محتـرم ولـي فقيـه رسـيده و در                   قانون تشکيالت شوراه   ۳۵

نتيجه در اين خصوص از طرف مرجع و مقام صالحيتدار قانوني تعيين تکليف شده است و اتخاذ تـصميم               
 مـورخ  ۹۲۳۴/۴در اين زمينه در صـالحيت اسـتانداري کرمـان قـرار نـدارد ، بنـابراين بخـشنامه شـماره           

امور عمراني استانداري کرمان حاوي تعيين تکليـف نـسبت بـه عـوارض حمـل پـسته             معاون   ۹/۸/۱۳۷۸
 قـانون  ۲۵خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قـسمت دوم مـاده                 

  .گردد ديوان عدالت اداري ابطال مي
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۶/۳/۱۳۸۱ مورخ ۱۱۰دادنامه شماره 

 تعيـين عـوارض   ۱۳۶۱ قانون تشکيالت شـوراهاي اسـالمي کـشوري مـصوب     ۳۵به موجب بند يک ماده  
متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت شرايط و ضـوابط مربـوط و تنفيـذ مقـام                  

 قـانون وصـول برخـي از    ۴۳واليت امر به شوراي اسالمي شهر محول شده و به صـراحت بنـد الـف مـاده      
 در صـورت عـدم تکـافوي عـوارض وصـولي،         ۱۳۶۹درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب          

وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً به پيشنهاد وزير کـشور و تـصويب رياسـت جمهـوري                  
  .محول گرديده است 

يفات مقـرر در   بنابه مراتب فوق الذکر وضع عوارض بدون تحقق و اجتماع شـرايط مربـوط و رعايـت تـشر                  
بنـابراين  . قانون و بدون پيشنهاد وتنفيذ يا تصويب مقامات ذيصالح موافـق حکـم و هـدف مقـنن نيـست            

عـوارض از  % ۵ قائم مقام وزارت کشور در شهرداري تهران موضوع تعرفه وصول            ۲۳/۱/۱۳۶۱مصوبه مورخ   



٢٥٤ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

ر ونوشابه هاي غيـر الکلـي   بهاي فروش عمده بر مبناي توليد خالص کليه شرکتهاي توليد کننده ماءالشعي        
 وزارت کـشور مـشعر بــر تعيـين قلمـرو اعتبــار     ۱۰/۸/۱۳۷۲ مــورخ ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱و بخـشنامه شـماره   

 قانون فوق الـذکر وهمچنـين تأييـد اعتبـار اجرايـي       ۴۳مصوبات مقامات ذيصالح در اجراي بند الف ماده         
مـصوبه قـائم مقـام وزارت کـشور        عوارض کارخانجات نوشابه سازي به ميزان بيش از يک درصد بر اساس             

مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تـشخيص داده مـي شـود و                  
  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵مستنداً به قسمت دوم ماده 

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۱/۷/۱۳۸۱ مورخ ۲۵۰دادنامه شماره 
 تعيين عوارض متناسب بـا    ۱۳۶۱ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشور مصوب        ۳۵ند يک ماده    طبق ب 

امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت ساير شرايط مقرر در  بند مذکور با تنفيـذ ولـي امـر           
 ۱۳۶۴ قانون فـوق الـذکر مـصوب    ۵۳به شوراي اسالمي شهر محول شده و حسب تبصره الحاقي به ماده         

قبل از تشکيل شوراي اسالمي در هر شهر ، وزير کشور يـا سرپرسـت وزارت کـشور بـه عنـوان جانـشين                    
بنـا بـه جهـات فـوق الـذکر و      . شوراي اسالمي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها تعيين گرديده است        

رات اسـتاندار  اينکه تعيين مرجع و مقام وضع عوارض و تغيير ميزان آن علـي االصـول از وظـايف و اختيـا           
 قـانون ديـوان عـدالت اداري    ۲۵آذربايجان غربي تشخيص داده مي شود و به اسـتناد قـسمت دوم مـاده     

  .گردد ابطال مي
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۶/۸/۱۳۸۱ مورخ ۳۰۰دادنامه شماره 

 ۱۳۶۹ين مصوب  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع        ۴۳طبق بند الف ماده     
در صورت عدم تکافوي عوارض وصولي وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجـود صـرفاً بـه پيـشنهاد              

 قـانون  ۷۷ ومـاده  ۷۱ مـاده  ۱۶وزير کشور و تصويب رياست جمهوري محـول گرديـده و بـه حکـم بنـد            
صراً وضـع   منحـ ۱۳۷۵تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مـصوب    

عوارض و تغيير نوع ، ميزان آن به تناسب توليدات و درآمدهاي اهالي شـهر بـه منظـور تـأمين بخـشي از         
هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز قلمرو جغرافيايي شهر با رعايت سياسـت عمـومي دولـت و آيـين      

ت نيـز بـا اسـتفاده از    نامه هيأت وزيران از جمله وظايف شوراي اسالمي شهر شمرده شـده و هيـأت دولـ          
 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسـالمي  ۲اختيار قانوني خود به شرح ماده      

شهر ، بخش و شهرک مسئوليت وضع عوارض در حدود درآمدها عرضـه کاالهـا و خـدمات و سـاير امـور             
نظـر بـه اينکـه    . رده اسـت  مربوط به شهر ، شهرک و بخش ذيربط را به شوراي اسالمي شهر تفـويض کـ       

افزايش عوارض کارخانجات توليدي نوشابه با توجه به وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي آن منـصرف از      
 شـوراي  ۱۴/۴/۱۳۷۸ قانون فوق الـذکر اسـت ، مـصوبه مـورخ     ۷۷ و ماده ۷۱ ماده  ۱۶موارد مقرر در بند     

وشابه از يک درصد به پنج درصد خـارج از  اسالمي شهر شيراز مبني بر افزايش عوارض کارخانجات توليد ن    
حدود اختيارات شوراي مذکور در افزايش عوارض مورد نظر تشخيص داده مي شود و مستنداً بـه قـسمت    

  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵دوم ماده 
  



٢٥٥ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ مورخ ۳۶۶دادنامه شماره 

 قانون تـشکيالت  ۳۵ عوارض کارگاههاي توليدي تيرچه بلوک سيماني براساس بند الف ماده      نظر به اينکه  
 و با رعايـت شـرايط و ضـوابط مقـرر در مـاده مـذکور تعيـين و                   ۱۳۶۱شوراهاي اسالمي کشوري مصوب     

 مـورخ  ۱۳۲پيشنهاد شده و مورد موافقت مقام ذيصالح قرار گرفتـه اسـت و عنايـت بـه دادنامـه شـماره                  
 هيأت عمومي ديوان مبني بر اعتبار تعرفه ومصوبه عوارض فوق الـذکر، دادنامـه هـاي شـماره                 ۴/۵/۱۳۶۹

 مـورخ   ۱۵۸۲ شـعبه شـانزدهم و       ۱۹/۳/۱۳۷۷ مورخ   ۴۰۵ شعبه دوازدهم و     ۲۷/۱۱/۱۳۷۸ مورخ   ۱۴۳۵
 شعبه هشتم ديوان در حدي که متضمن اين معني مـي    ۵/۲/۱۳۷۹ مورخ   ۸۶ شعبه سوم و     ۷/۱۲/۱۳۷۸

  .باشد صحيح و موافق اصول و موازين قانوني است 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۵/۳/۱۳۸۲ مورخ ۱۲۰دادنامه شماره 

 مراجع ذيصالح در باب جواز وصول يک درصد عوارض از پيمانکـاران و الـزام آنـان     نظر به تأييد و تصويب    
به پرداخت عوارض مذکور به شهرداريهاي طرف قرار داد و عـدم تـسري معافيـت واحـدهاي آموزشـي از                 

 شعبه سوم بدوي ديـوان در  ۳/۸/۱۳۷۹ مورخ ۴۵۱پرداخت عوارض مذکور به پيمانکاران ، دادنامه شماره  
  .ين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي باشد حدي که مب

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۱۳/۷/۱۳۸۲ مورخ ۲۶۴ لغايت ۲۶۱دادنامه شماره هاي 
 وزارت کشور در مـورد تعيـين       ۱۰/۸/۱۳۷۲ مورخ   ۳۴/۳/۱/۱۰۷۴۱ اعتراض نسبت به مصوبه شماره       -الف

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت  ۴۳اجراي بند الف ماده قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذيصالح در      
و مصرف آن در موارد معين و همچنين تأييد اعتبار اجرايي عوارض کارخانجات نوشابه سـازي بـه ميـزان             

 هيـأت  ۲۶/۳/۱۳۸۱ مـورخ   ۱۱۰قبالً مورد رسيدگي قرار گرفته و بـه شـرح دادنامـه شـماره               % ۱بيش از   
غاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مربـوط تـشخيص داده شـده و         عمومي ديوان عدالت اداري م    
بنـابراين مـوردي بـراي      .  قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده اسـت          ۲۵مستنداً به قسمت دوم ماده      

رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکايت شاکي در اين باب مـشمول           
  .فوق الذکر است مدلول دادنامه 

 مصرح در جـواز تعيـين و   ۱۳۶۱ قانون تشکيالت شوراهاي اسالمي کشوري مصوب     ۳۵بند يک ماده     -ب
وصول عوارض به منظور تأمين هزينه هاي هر شهر در صورت عدم تکافوي منـابع مـالي و درآمـدهاي آن       

ظهـور در تعيـين عـوارض    شهر با رعايت ضوابط و تشريفات قانوني خاص است و سياق عبارات ماده مزبور       
نظر بـه وسـعت   . جديد و يا افزايش عوارض موجود به منظور هزينه آن در قلمرو جغرافيايي هر شهر دارد     

بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غير الکلي و اينکه افزايش عوارض آن محـدود بـه قلمـرو جغرافيـايي      
 قـانون فـوق   ۳۵ر در بنـد يـک مـاده    شهر  خاصي نيست و مورد متضمن تأمين هدف مقنن به شرح مقر         

 وزير کـشور کـه عـوارض فـروش     ۲۱/۳/۱۳۶۶ مورخ ۴۸۴۳/۳۴/۳/۱باشد ، لذا بخشنامه شماره     الذکر نمي 
افـزايش داده اسـت مغـاير قـانون و خـارج از حـدود       % ۵الکلي سـاخت اصـفهان را بـه ميـزان          نوشابه غير 



٢٥٦ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 ۲۵شود و بـه اسـتناد قـسمت دوم مـاده     اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي    
  .گردد قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۹/۹/۱۳۸۲ مورخ ۳۶۱دادنامه شماره 
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،      ۲۲/۱۰/۱۳۸۱مجلس شوراي اسالمي در تاريخ      
المي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و سـاير وجـوه از توليـد              اجتماعي و فرهنگي جمهوري اس    

 به تأييـد  ۲۵/۱۰/۱۳۸۱کنندگان کاال ، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي را تصويب که در مورخ             
بـا توجـه بـه تـصويب و الزم     .  الزم االجراء مي باشـد     ۱۳۸۲شوراي نگهبان رسيده است و از ابتداي سال         

 قانون مذکور و با عنايت به اينکه در اين قانون نسبت به انواع توليد کاالهـا و خـدمات و نيـز      االجراء شدن 
کاالهاي صادراتي و نيز فرآورده هاي نفتي و واردات تعيين تکليف شده و به شـرح مـاده يـک قـانون يـاد            

دگان کاالها ، ارائـه  شده برقراري هر گونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليد کنن           
دهندگان خدمات و همچنين کاالهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون ياد شـده مجـاز مـي باشـد و سـاير                    

 انواع عوارض و سـاير وجـوه دريـافتي از کاالهـاي وارداتـي و يـا         ۴ و   ۳ و   ۲قوانين لغو گرديده و در موارد       
 قانون مذکور نيـز برقـراري هرگونـه    ۵ق ماده   توليداتي و نيز ارائه خدمات بيان و تعريف شده است و مطاب           

 قـانون  ۴عوارض و ساير وجوه براي انواع کاالهاي وارداتي و کاالهاي توليدي و خـدمات مـذکور در مـاده                 
مزبور ، همچنين برقراري عوارض به درآمدها و مأخذ محاسبه ماليـات سـود سـهام شـرکتها، سـود اوراق                

يات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبـاري غيـر بـانکي      مشارکت ، سود سپرده  گذاري و ساير عمل        
 قـانون  ۵البته در تبصره يک ماده . مجاز ، توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع اعالم شده است      

ترتيب خاصي براي وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريـک از عـوارض محلـي داده شـده کـه                 
نظـر بـه    . ل براي اجراء در سال بعد بايد تـصويب و اعـالم عمـومي گـردد       بهمن ماه هر سا    ۱۵حداکثر تا   

عموم و اطالق قانون فوق االشعار و حکومت آن بر قانون تشکيالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسـالمي        
 و فسخ قـسمتهايي از قـانون اخيـر الـذکر در نتيجـه اختيـارات               ۱۳۷۵کشور و انتخاب شهرداران مصوب      

محـدود مـي   ...  قانون اصالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم     ۵ي صرفاً به تبصره يک ماده       شوراهاي اسالم 
گردد با مالحظه جهات ياد شده آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسـط شـوراهاي اسـالمي     

 هيأت وزيران در محدوده قانون مؤخر اعتبـار دارد و وضـع هـر    ۷/۷/۱۳۷۸شهر ، بخش و شهرک مصوب       
  مـذکور ، خـالف   ۵ارض توسط شوراهاي اسالمي سراسر کشور خارج از محدوده تبصره يک مـاده        نوع عو 

  :قانون و خالف اختيارات تشخيص و به همين جهت 
... اوالً آن قسمت از آئين نامه که ترتيبات ديگري را وراي قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسـعه             

ثانيـاً  . دود اختيارات هيأت وزيـران تـشخيص و ابطـال مـي گـردد          مقرر داشته خالف قانون و خارج از ح       
 که هيأتي را با ترکيب خاص مسئول رسيدگي بـه شـکايات در مـورد عـوارض              ۸ ذيل ماده    ۲تبصره ماده   

 ۲۵ مـستنداً  بـه مـاده    ۱۴ و ماده ۱۳ و ۱۲ و ماده ۱۱ و تبصره ماده ۱۰نمايد و همچنين ماده     محلي مي 
  .گردد  ابطال ميقانون ديوان عدالت اداري

  



٢٥٧ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۳/۳/۱۳۸۳ مورخ ۶۹دادنامه شماره 

مستندات و مدارک پيوست پرونده هاي فوق الذکر مبين وقوع شرکت چيني سـان در حـوزه اسـتحفاظي      
شهرداري ساوه و در محدوده شرکت سهامي خاص شهر صنعتي کـاوه مـي باشـد و در نتيجـه بـه حکـم          

عوارض فروش کاالهاي توليدي از خريداران و پرداخـت    % ۱ربوط شرکت مزبور موظف به وصول       مقررات م 
 شعبه دهـم تجديـد   ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ مورخ ۸۳۴بنابراين دادنامه شماره  . آن با رعايت مقررات مربوط است       
 قـانون  ۷۷ مـشعر بـر تأييـد رأي قطعـي کميـسيون مـاده            ۱۰/۸۱/۸۶۴نظر ديوان در پرونده کالسـه ت        

  .شودري از اين حيث صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشهردا
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۷/۳/۱۳۸۳ مورخ ۹۵دادنامه شماره 

 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مـوارد معـين مـصوب    ۳۰به صراحت بند ب ماده     
ت و وضع عوارض غير از موارد پيش بينـي   هرگونه افزايش قيمت براي خدمات ، تحقيقات، توليدا        «۱۳۷۳

شده در اين قانون براي وزارتخانه ها ، نهادها ، مؤسسات و شرکتهاي دولتـي منـوط بـه تـصويب شـوراي            
نظر به اينکه واگذاري برخي از امور مورد نظر مقنن بـه بخـش خـصوصي الزامـاً نـافي      » .اقتصاد مي باشد   

 ذيصالح به منظور افزايش قيمت براي خدمات ، تحقيقـات و     اعتبار حکم صريح قانونگذار در تعيين مرجع      
هـاي حقـوق،    بنابراين مصوبه مورد اعتراض متضمن تعيين تعرفـه       . توليدات و وضع عوارض مربوط نيست       

عوارض و هزينه هاي بندري بر کشتي و کاال مغاير هدف و حکـم قانونگـذار و خـارج از حـدود اختيـارات             
 قـانون  ۲۵شود و بـه اسـتناد قـسمت دوم مـاده     تيراني تشخيص داده ميهيأت عامل سازمان بنادر و کش    

  .گردد ديوان عدالت اداري ابطال مي
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۸/۶/۱۳۸۳ مورخ ۲۱۶دادنامه شماره 

 فقهاي محترم شوراي نگهبان اخذ عوارض توليـد  ۲/۱۰/۱۳۸۰ مورخ ۲۸۶۸/۲۱/۸۰به شرح نظريه شماره  
در صورت داشتن آثار تورمي خالف شرع شـناخته شـده و چـون بـه تـشخيص       % ۱۰ به ميزان    از فخاريها 

وزراء صنايع و بازرگاني عوارض مذکور واجد آثار تورمي بوده و مقـام رياسـت جمهـوري نيـز بـه ضـرورت                   
 مـورخ  ۳۷۶تسريع درکـاهش آن تأکيـد کـرده انـد و هيـأت عمـومي ديـوان بـه شـرح دادنامـه شـماره                   

 ۳۸۰ قانون ديوان عـدالت اداري بنـد   ۲۵ جهات فوق الذکر مستنداً به قسمت اول ماده         به ۲۸/۱۱/۱۳۸۰
از % ۱۰ وزارت کشور مبنـي بـر اخـذ عـوارض بـه ميـزان                ۹/۲/۱۳۶۶ مورخ   ۱۸۳۵/۳۴/۳/۱مصوبه شماره   

 وزارت کـشور  ۹/۳/۱۳۷۱ مـورخ  ۳۹۰۲/۳۴/۳/۱بنـابراين بخـشنامه شـماره    . فخاريها را ابطال کرده است  
نيز مشمول مـدلول  % ۱۰زوم اخذ عوارض فخاري اعم از کوره ها و کارخانجات فخاري به ميزان            مشعر بر ل  

  .دادنامه فوق الذکر و نتيجتاً باطل و فاقد اعتبار است 
  



٢٥٨ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۲/۶/۱۳۸۳ مورخ ۲۳۴دادنامه شماره 

 منحـصراً مفيـد     ۱۳۶۱ کـشوري مـصوب       قانون تشکيالت شوراي اسالمي    ۳۵سياق عبارات بند يک ماده      
جواز اخذ عوارض از  کاالهاي توليدي و خدمات ارائه شده از شـهروندان قلمـرو هـر شـهر درجهـت رفـع              
کمبود مالي شهرداري به منظور ارائه خدمات عمومي بـراي آن شـهر اسـت و ظهـور در اخـذ عـوارض از               

بنا به جهات فوق الذکر و عنايـت بـه   . د شهروندان ساير نقاط براي مصرف آن در شهر معين و خاص ندار         
وسعت بازار مصرف داخلي و خارجي نوشابه غير الکلـي و اينکـه افـزايش عـوارض آن محـدود بـه قلمـرو                

 قـانون  ۳۵جغرافيايي شهر خاصي نيست و مورد تضمن تأمين هدف مقنن به شرح مقرر در بند يک ماده             
 وزير کـشور کـه عـوارض    ۲۴/۳/۱۳۶۶ مورخ ۴۳۸۹/۳۴/۳ مصوبه شماره   ۴/۳۸۸باشد، بند   فوق الذکر نمي  

افزايش داده است مغاير قانون و خارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه در     % ۵فروش نوشابه غير الکلي را   
 قانون ديـوان عـدالت اداري   ۲۵وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده  

  .گردد ابطال مي
  

  ان عدالت اداريرأي هيأت عمومي ديو
  ۱/۹/۱۳۸۳ مورخ ۴۱۹دادنامه شماره 

 رياسـت جمهـوري مبنـي بـر الـزام واحـدهاي       ۱/۴/۱۳۷۵ مـورخ  ۱۱/۶۱۶۴۰به عنايت به مصوبه شماره      
توليدي واقع در داخل شهرکهاي صنعتي حوزه استحفاظي شهرها به پرداخت عوارض فـروش بـه ميـزان                 

 %) ۱جمعـاً بـه ميـزان   ( درصد به شهرداري مربـوط       نيم درصد به شهرک محل وقوع واحد توليدي و نيم         
 فرمانداري قزوين که با وضع قاعده آمـره دربـاره کيفيـت     ۱۱/۹/۱۳۷۵ف مورخ   /۴۹۷۳/۱بخشنامه شماره   

عـوارض دريـافتي را بـه حـساب     % ۱توزيع عوارض مذکور  ترتيب ديگري معـين کـرده و پرداخـت تمـام       
ج از حدود اختيارات فرمانـداري قـزوين در وضـع مقـررات            شهرداري الوند الزامي اعالم داشته است ، خار       

- قانون ديـوان عـدالت اداري ابطـال مـي    ۲۵دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده     
  .گردد

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۹/۹/۱۳۸۳ مورخ ۴۹۵،۴۹۴،۴۹۳دادنامه شماره 
ه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مـصرف همـان    قانون شهرداري کلي۷۳به صراحت ماده  -الف  

شهر خواهد رسيد و قهراً عوارض و درآمد مذکور بايد به منظور اجراي وظـايف و مـسئوليتهاي محولـه در      
بنابراين واريز وجوه مزبور به حسابي که توسط سـازمان امـور ماليـاتي    . اختيار شهرداري مربوط قرار گيرد      

 مصرف آن در جهت تأمين هزينه هاي مربـوط بـه حـسن اجـراي قـانون اصـالح        شود به منظور  اعالم مي 
موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و چگـونگي                  
برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کاال ، ارائه دهندگان خـدمات وکاالهـاي وارداتـي                

اجعه به مؤديان موضوع قانون مذکور و هزينـه رسـيدگي بـه دفـاتر و اسـناد و مـدارک        ومر ۱۳۸۱مصوب  
 فوق االشعار و خـارج از حـدود اختيـارات قـوه مجريـه در وضـع مقـررات        ۷۳مربوط خالف صراحت ماده  

 قـانون ديـوان   ۲۵ آيين نامه مورد شکايت  به استناد قسمت دوم مـاده         ۲۰دولتي است و در نتيجه ماده       
  .گردد اري ابطال ميعدالت اد



٢٥٩ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

 قانون فوق الذکر وجوه دريافتي بابت ماليات و عوارض خـدمات و کاالهـاي   ۶ ماده ۳ به موجب تبصره     -ب
به بعد فـصل  ) ۲۱۱(مذکور در قانون که توسط سازمان امور مالياتي وصول مي گردد مشمول احکام ماده          

بنابراين مفاد مـاده  . ت بعدي خواهد بود  و اصالحا۱۳۶۶نهم باب چهارم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب        
 تصويبنامه شـماره  ۸ و ۷ ، ۶، ۵ و مواد ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هـ مورخ    ۲۸۳۲۸ت/۶۷۴۵۲ تصويبنامه شماره    ۳۲

 آيين نامه   ۲۱ هيأت وزيران و بند يک دستورالعمل اجرايي ماده          ۹/۴/۱۳۸۲ هـ مورخ    ۲۸۶۴۸ت/۱۳۴۱۸
وزيران مصوب وزيران کشور و امور اقتـصادي و   هيأت ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ هـ مورخ  ۲۸۳۲۸ت  /۶۷۴۵۲شماره  

دارايي از جهت اينکه متضمن وضع قاعده آمره اي خالف حکم مقـنن نيـست ، مغـاير قـانون و خـارج از                   
  .باشدحدود اختيارات قوه مجريه نمي

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۱۳/۱۰/۱۳۸۳ مورخ ۵۱۵دادنامه شماره 
 وزارت  ۴/۱۲/۱۳۷۰ مـورخ    ۳۸۷۰۵ و   ۱۷/۲/۱۳۶۹ مـورخ    ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ دستورالعمل هاي شماره     -الف

 ۴/۷/۱۳۷۸ مـورخ    ۵۳۳۶/۲۱/۷۸ و   ۲۲/۲/۱۳۷۷ مـورخ    ۲۷۴۲/۲۱/۷۷کشور به شرح نظريه هاي شماره       
فقهاي محترم شوراي نگهبان خالف احکام شرع شناخته نـشده  اسـت ، بنـابراين مـوردي بـراي ابطـال                       

  . قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد ۲۵ت اول ماده دستور العمل هاي مزبور در اجراي قسم
 وزارت ۱۷/۲/۱۳۶۹ مـورخ  ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ بند ب دستورالعمل شـماره  ۳ با عنايت به اينکه در تبصره   -ب

کـه داراي پروانـه   )  مجتمـع  –تـک واحـدي   (مـالکين واحـدهاي مـسکوني     «کشور مقرر شده است کـه       
ي باشند و به لحـاظ اتمـام مهلـت اعتبـار آن خواسـتار تمديـد         م) از لحاظ مدت اعتبار   (ساختماني معتبر   

پروانه و يا بنا به ضرورت خواستار تعويض و تغيير نقشه ساختماني بوده از پرداخت مجدد عـوارض صـدور        
بنـابراين مفـاد تبـصره موصـوف خـالف قـانون وخـارج از حـدود          » .پروانه ساختماني معاف خواهند بـود       

  .داده نشد اختيارات قوه مجريه تشخيص 
تعيـين عـوارض   ۱۳۶۱ قانون تشکيالت شـوراهاي اسـالمي کـشوري مـصوب     ۳۵ مطابق بند يک ماده   -ج

متناسب با امکانات اقتصادي محل با تصويب وزارت کشور و تنفيذ ولي امر از جملـه وظـايف و اختيـارات                    
گام درخواست تمديـد    لذا تکليف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذيره در هن         . باشد  شوراي اسالمي شهر مي   

 ۴/۱۲/۱۳۷۰ مـورخ  ۳۸۷۰۵پروانه ساختماني پس از اتمام مهلت مقرر در پروانـه در ذيـل دسـتورالعمل                
 قانون مذکور و عـدم رعايـت بنـد       ۳۵وزير کشور به علت عدم رعايت تشريفات الزم موضوع بند يک ماده             

 مـوارد معـين خـالف قـانون و      قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در         ۴۳الف ماده   
 قانون ديوان عدالت اداري فراز ۲۵خارج از حدود اختيارات تشخيص گرديد و به استناد قسمت دوم ماده            

  .گردد آخر بخشنامه مزبور ابطال مي
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۴/۱۱/۱۳۸۳ مورخ ۵۵۵دادنامه شماره 

 انتخابات شوراي اسالمي کشور و انتخاب شـهرداران مـصوب         قانون تشکيالت ، وظايف و      ۷۱مطابق ماده   
نظـر بـه اينکـه از    .  بند برشمرده و احصاء نموده است ۲۹ قانونگذار وظايف شوراي اسالمي شهر را   ۱۳۷۵

 که مبني بر تصويب لوايح برقراري و يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نـوع و          ۲۶ و   ۱۶مدلول بندهاي   
فتن سياست عمومي دولت و اعالم آن از سـوي وزارت کـشور و نيـز تـصويب نـرخ        ميزان آن با در نظر گر     



٢٦٠ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

خدمات ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابـسته بـه آن بـا رعايـت آيـين نامـه مـالي و معـامالت                      
، شهرداريها، اختيار صدور مجوز استفاده اختصاصي از حاشيه معابر و شوارع عمومي توسـط وزارتخانـه هـا          

ازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و سـاکنين               مؤسسات ، س  
 ريـال حـسب مـورد     ۲۰۰۰۰۰ ريـال و     ۵۰۰۰۰۰۰مجاور گذرگاهها وخيابانها در قبال اخذ ساليانه مبلـغ          

 ماده واحده مصوب شصت و هفتمين  جلسه شـوراي        ۲مستفاد نمي گردد ، بنابمراتب تبصره هاي يک و          
 خـارج از حـدود اختيـارات شـوراي          ۳۱/۱/۱۳۶۹ مـورخ    ۱۲۴۱/۶۲/۱۶۰هر تهران بـه شـماره       اسالمي ش 

 قـانون ديـوان عـدالت اداري ابطـال     ۲۵اسالمي شهر تهران شناخته شد و به اسـتناد قـسمت دوم مـاده           
  .گرديد

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۶/۹/۱۳۸۴ مورخ ۴۴۹دادنامه شماره 
 قـانون تـشکيالت ، وظـايف و انتخابـات  شـوراي اسـالمي کـشور و انتخـاب                    ۷۷قانونگذار به شرح مـاده      

 صالحيت و اختيار شوراي اسـالمي شـهر در وضـع عـوارض بـه منظـور تـأمين                   ۱۳۷۵شهرداران مصوب   
هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر را در حدود مقررات آيين نامـه هيـأت وزيـران تجـويز کـرده         هزينه

تفاده از اختيار مقرر در قانون فوق الذکر نحوه و ميزان افزايش عـوارض وصـولي          است و هيأت وزيران با اس     
نامه اجرايي قانون و تبصره ذيل آن مشخص کرده اند که شـوراي اسـالمي شـهر     آيين ۱۵را به شرح ماده     

در  خصوص افزايش عوارض وصولي ملزم به رعايت آن است نظر به اينکه مصوبه چهل و پنجمين جلـسه        
 شوراي اسالمي شهر تهران در باب افزايش عوارض تابلوهاي منصوبه در حـوزه شـهر            ۱۲/۱۱/۱۳۸۲مورخ  

تهران بدون رعايت مقررات قانوني فوق الذکر تنظيم و تصويب شده است ، بنابراين مـصوبه مـذکور مغـاير           
ي  قانون ديوان عـدالت ادار ۲۵هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده              

  .گردد ابطال مي
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ مورخ ۵۷۳-۵۷۲دادنامه شماره 

قانونگذار به منظور تعيين ميزان هر گونه وجوه از جمله ماليـات و عـوارض برخـي از خـدمات و کاالهـاي            
ب قـانون اصـالح   توليدي و وارداتي و تجميع مقررات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تـصوي           

موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران و چگـونگي                     
برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کاال ، ارائه دهندگان خدمات و کاالهـاي وارداتـي      

 ۱۳۸۲از ابتـداي سـال   « است که  نموده و به شرح ماده يک اين قانون مقرر داشته ۲۲/۱۰/۱۳۸۱مصوب  
برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکننـدگان کاالهـا و                   

و در » ...ارائه دهندگان خدمات و همچنين کاالهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مـي پـذيرد       
وط به برقراري ، اختيـار و يـا اجـازه برقـراري و دريافـت      جهت تحقق اين هدف کليه قوانين و مقررات مرب     

) د(وجوه توسط کليه مراجع ذيربط به استثناء موارد مصرح درآن مـاده را ملغـي اعـالم داشـته و در بنـد         
 قانون فوق الذکر عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمـان ، مهمانپـذير ، مـسافرخانه،            ۴ماده  

 ايـن قـانون در   ۶ماده ) ب(هزينه تعيين نموده است که به موجب بند        % ۲ا به ميزان    تاالرها و باشگاهها ر   
 قـانون  ۵حد مراکز واقع در حريم شهرها به حساب شهرداري محل واريز مي شـود و بـه صـراحت مـاده                  



٢٦١ 
 

  ندبرخی آراء ديوان  عدالت اداری که مرتبط با شهرداريها می باش

 قـانون را توسـط   ۴مزبور ، برقراري هر گونه عوارض و ساير وجـوه بـراي انـواع خـدمات منـدرج در مـاده              
نظربـه اينکـه برقـراري عـوارض توسـط شـوراي         . سالمي شهر و ساير مراجع ممنوع کرده اسـت          شوراي ا 

اسالمي شهر در صورت عدم تکافوي درآمد شهرداري در حد هزينه هاي ضروري و بـه تناسـب خـدمات                  
 قانون تشکيالت، وظايف ۷۱ ماده ۲۶شهري مجاز است و تعيين نرخ بهاي خدمات شهرداري موضوع بند         

 نيز بر اساس آيين نامه هـاي مـالي   ۱۳۷۵ت شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب    و انتخابا 
و معامالتي شهرداريها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند                 

به  قانون موسوم به تجميع عـوارض مـي باشـد ، مـصو       ۵ قانون اخير الذکر و تبصره يک ماده         ۷۱ ماده   ۱۶
 شوراي اسالمي شهر تهران که به شرح آن با تلفيق مقررات متفاوت بـدون            ۷/۱۱/۱۳۸۲ مورخ   ۴۴شماره  

ارائه خدمات شهري و ترافيکـي ناشـي از برگـزاري مراسـم گونـاگون درتاالرهـا و باشـگاههاي پـذيرايي و           
شود و مـستنداً  رستورانها اقدام به برقراري عوارض شده است مغاير هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي             

  .گردد  قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي۲۵به قسمت دوم ماده 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ مورخ ۷۸۷دادنامه شماره 

 قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتـصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     ۵طبق ماده   
راري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکننـدگان کـاال ، ارائـه دهنـدگان             اسالمي ايران و چگونگي برق    

برقراري هرگونه عـوارض و سـاير وجـوه بـراي انـواع کاالهـاي        «۱۳۸۱خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب    
 ايـن قـانون ، تکليـف ماليـات و     ۴وارداتي و کاالهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده        

معين شده است ، همچنين برقراري عوارض بـه درآمـدهاي مأخـذ محاسـبه ماليـات ، سـود            عوارض آنها   
گـذاري و سـاير عمليـات مـالي اشـخاص نـزد بانکهـا و        سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده       

ليکن حکـم  » .مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي باشد             
تبصره يک ماده مزبور مفيد جواز وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هـر يـک از عـوارض        مقرر در   

نظر بـه اينکـه وضـع عـوارض بـه      . محلي توسط شوراي اسالمي شهر با رعايت ساير مقررات مربوط است         
 ۵ميزان نيم درصد از قراردادهاي عمراني در محدوده جغرافيايي شهر تهران مبتني بر تبـصره يـک مـاده           

شـود،   قانون فوق الـذکر محـسوب نمـي   ۵ و ۴قانون فوق الذکر بوده و از مصاديق موارد مصرح در مادتين    
  .بنابراين مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد 

  
  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

  ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ مورخ ۸۱۹دادنامه شماره 
سياق عبارات مقرر در قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي                      
جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجـوه از توليدکننـدگان کـاال ، ارائـه                  

مي شـهر در وضـع    مبين انتفاء صالحيت شوراي اسال  ۱۳۸۱دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مصوب       
 آن قـانون ، اسـتمرار   ۵عوارض در موارد مصرح در قانون مزبور اسـت و بـا عنايـت بـه تبـصره يـک مـاده          

صالحيت و اختيارات آن شورا در وضع عوارض محلي جديد يا افزايش عـوارض قبلـي بـا رعايـت مقـررات       
 سـاز و نوسـازي در   مربوط مورد تأييد قرار گرفته اسـت و چـون معافيـت از پرداخـت عـوارض سـاخت و                 

- قانون فـوق ۵ ماده ۳مواردي مبتني بر اختيار قانوني شوراي اسالمي در وضع عوارض مي باشد و تبصره               
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الذکر موضوع لغو قوانين و مقررات مربوط به اعطـاي تخفيـف يـا معافيـت از پرداخـت عـوارض يـا وجـوه                
 ۱۰۸۰نابراين مصوبه شماره شهرداري منصرف از مصوبات شوراي اسالمي شهر در خصوص مورد است ، ب           

 شوراي اسالمي شـهر شـيراز در بـاب معافيـت از پرداخـت عـوارض سـاخت و سـاز و                ۱۰/۶/۱۳۸۲مورخ  
-نوسازي نسبت به برخي از اماکن مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني آن شورا نمـي           

  . باشد 
  

  رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
  ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مورخ ۱۴۷۶ دادنامه شماره

 قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي ، اجتمـاعي         ۵با توجه به تبصره يک ماده       
وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصـول عـوارض و سـاير وجـوه از توليدکننـدگان               

 عـوارض محلـي جديـد و افـزايش      ، وضـع ۱۳۸۱کاال، ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي مـصوب     
نظر به مراتـب فـوق الـذکر    . عوارض قبلي توسط شوراي اسالمي شهر با رعايت مقررات مربوط مجاز است      

 شوراي اسالمي شهر اردکان يزد مبني بر برقراري عوارض بـه ميـزان   ۶/۱۱/۱۳۸۲ مصوبه مورخ    ۶۷رديف  
اي ، مطالعـاتي ، بازرگـاني ، تجـاري،    ئي ، مشاورهنيم درصد از قراردادهاي پيمانکاري اعم از عمراني ، اجرا         

  .صنعتي ، خدماتي و ساختماني در قلمرو شهر مزبور مغايرتي با قانون ندارد 
  



  
  
  
  
  
  
  

  منابع



٢۶۵  
 

 

  منابع

  بعامن
  
مجموعه قوانين و مقررات محشاي شهرداري و شوراهاي اسالمي با حجتي اشرفي ، غالمرضا ،  -۱

 ۱۳۸۵ ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، آخرين اصالحات و الحاقات
  ۱۳۸۷، انتشارات كماالن ، چاپ دوم،  محشاي قوانين و مقررات شهرداري ، كماالن ، سيد مهدي - ۲
 ۱۳۸۱ ، نشر دوران ، چاپ دوم ،  قوانين و مقررات شهر و شهرداريمجموعهمنصور ، جهانگير ،  - ۳
مجموعه كامل قوانين و مقررات مالي،محاسباتي با آخرين اصالحات و حجتي اشرفي ، غالمرضا ،  - ۴

 ۱۳۸۲ ، كتابخانه گنج دانش ، چاپ پنجم ، الحاقات
 ۱۳۸۶ ، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ، لوح حق - ۵
، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  -۶

 ۱۳۸۳سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، چاپ سوم ، 
 ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، چاپ دوم، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - ۷

۱۳۸۱ 
شهرداريها و  ، سازمان ۲ و ۱كز شهرداريهاي كشور شماره دستورالعمل اجرايي توزيع اعتبارات متمر - ۸

 ۱۳۸۷دهياريهاي كشور ، 
  



  
  
  
  
  
  

  ضمايم



  
  
  
  
  
  
  
  يکضميمه 

  فهرست کاالهاي توليد ي
  مشمول عوارض در  سال 

۱۳۸۷  
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  تصويب نامه هيئت وزيران 
  ۵/۱/۱۳۸۷:                                                تاريخ                          هـ                   ۳۹۳۸۸ت /۷۹۹:شماره       

   وزارت صنايع ومعادن- وزارت بازرگاني -وزارت امور اقتصادي ودارايي 
  يزي ونظارت راهبردي رييس جمهور معاونت برنامه ر-وزارت كشور 

 بنا به پيـشنهاد مـشترك وزارتخانـه هـاي امـور اقتـصادي و       ۲۷/۱۲/۱۳۸۶هيئت وزيران در جلسه مورخ   
دارايي ، صنايع ومعادن ، بازرگاني ، كشور و معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي ريـيس جمهـور،                     

رت امور اقتصادي و دارايي و به اسـتناد     وزا ۹/۱۱/۱۳۸۶ مورخ   ۲۱۳-۸۳۴۷۳/۲۰۸۱۴موضوع نامه شماره    
قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري              ) ۳(ماده  ) هـ(

اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكننـدگان كـاال ، ارائـه دهنـدگان                 
  : تصويب نمود -۱۳۸۱ مصوب -خدمات و كاالهاي وارداتي 

فهرست كاالهاي توليدي كه امكان استفاده از آنها به عنوان محـصول نهـايي وجـود دارد بـراي سـال              - ۱
 به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران مي باشد ، تعيين           ۱۳۸۷

  .شود مي
رسـند، از مأخـذ   ظروف به فروش ميدر مواردي كه كاالهاي ياد شده به صورت بسته بندي شده و يا م    - ۲

قيمت فروش مشمول ماليات و عوارض مقرر خواهند بـود و حاصـل فـروش آنهـا قابـل تفكيـك بـه اجـزا               
 .نيست

شـوند از حيـث تعريـف و تطبيـق بـا      در مواردي كه كاالهاي ياد شده به صورت كـارمزدي توليـد مـي          - ۳
بـه موجـب   ) سفارش دهنده(ريق صاحب كاال مقررات در رابطه با نحوه وصول ماليات و عوارض مزبور از ط      

 .دستورالعملي خواهد بودكه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و اجرا خواهدشد 
قانون اصالح موادي از قانون ) ۳(ماده ) الف( مفاد اين بند به مواردي كه كاالهاي موضوع بند-تبصره 

اسالمي ايران وچگونگي برقراري و وصول برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
 -۱۳۸۱ مصوب - عوارض وساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي وارداتي 

  .شود ، قابل تسري خواهد بود به صورت كارمزدي توليد مي
كثريـت  ايـن تـصويب نامـه طبـق نظـر ا     )۱(اقالم زير مجموعه هر يك از گروه كاالهـاي فهرسـت بنـد        - ۴

قانون ياد شده تعيين وتوسط سازمان امـور ماليـاتي       ) ۳(ماده  ) هـ(نمايندگان اعضاي كارگروه موضوع بند      
  .شود كشور به واحدهاي تابع ابالغ مي

 .مصارف نظامي نيروهاي مسلح از شمول اين تصويب نامه مستثني مي باشند - ۵
  

  پرويز داودي
  معاون اول رئيس جمهور

  
دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضائيه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معـاون   معظم رهبري ، رونوشت به دفتر مقام   

 اجرايي رييس جمهور ، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور ، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديـوان              
اي اسـالمي ، سـازمان بازرسـي كـل كـشور، اداره كـل       محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلـس شـور          

حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ومؤسسات دولتي ،نهادهاي انقالب اسـالمي ، روزنامـه            
   .شودرسمي جمهوري اسالمي ايران ، دبيرخانه شوراي اطالع رساني دولت ودفتر هيئت دولت ابالغ مي
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  شرح محصول  يفرد
انواع فرآورده هاي لبني و فرآورده هاي سويا به استثناي شير ، شيرخشك ،ماست پاستوريزه ، پنيـر ، پـودر              ۱

  پنير، پودر آب پنير ، آب پنير ، كازئين و الكتوز

۲ 
روغن كنجد ، روغن كوچك ، روغن بادام ، روغن بادام زميني ، روغـن زيـره ، روغـن پـسته ،            , روغن زيتون   

بـه اسـتثناي آن بخـش    ( ن سير ، روغن از  سبوس ، روغن نارگيل ، كره گياهي ، مارگارين وانواع قنـد           روغ
  )ايازسهميه قند يارانه

  ، پنير پيتزا وپاستا) نان پيتزا(انواع رشته غذايي ، خمير پيتزا  ۳
  انواع بستني و فرآورده هاي يخي خوراکي و يخ  ۴
 نبات ، آبنبات ، نقل و دراژه ، پاسـتيل ، راحـت الحلقـوم ، سـوهان ، گـز ،        انواع كاكائو ، شكالت ، كارامل ،         ۵

  پولكي ، اريس ، باسلق ، حلوا ، ارده ، پشمك و آدامس, شكر پنير ، نوقا 
  سوخاري ، نان بستني ، كيك ، بيسكويت ،  ويفر ، كراكر ، توك و کلوچه) آرد(انواع نان سوخاري ، پودر  ۶

۷ 
نجك ، ذرت بوداده، هاني اسمك ، كورن فلكس ، چيپس ، لواشـك، ترشـك ، پـودر            انواع پفك ، اسنك ، بر     

-ژله ،پودر سبزيجات و ميوه جات ، پودر جهت تهيه غذا و سوپ ، سوپ آماده طـبخ ، گنـدم و جـو پوسـت          
  پرك شده ، غذاي كودك و ساير فرآورده هاي سيب زميني كنده و

  رباجاتانواع كمپوت ، كنسرو ، ترشيجات ، شورجات و م ۸
  )به استثناي رب گوجه فرنگي( انواع رب و سس  ۹
  انواع محصوالت گوشتي آماده از قبيل كالباس ، سوسيس ، همبرگر ، كباب لقمه ، پيترا و خوراك از آبزيان ۱۰
  انواع سفال و آجر به استثناي آجر نسوز مورد استفاده در صنعت ۱۱
  انواع سراميك وچيني بهداشتي ۱۲
  يك ساختمانيانواع كاشي وسرام ۱۳

ايمني ، آينه هاي شيشه اي واشياء تزئيني شيشه اي به اسـتثناي شيـشه مـورد           , انواع شيشه تخت ، خم       ۱۴
  اي شيشه ايمصرف در عايق هاي چند جداره

  انواع بلورجات وظروف شيشه اي به استثناي ظروف بسته بندي مورد مصرف در توليد ۱۵
يني سراميكي و چيني و مقره هاي سبك وسنگين مـورد مـصرف      انواع ظروف سراميكي ، چيني ، اشياء تزئ        ۱۶

  در صنعت برق
بـه اسـتثناي   (انواع گچ ، سيمان ، آهك ، پوكه هاي معدني ، پـودر سـنگ سـاختماني و باريـت و بنتونيـت          ۱۷

  )كلينكر و مالت سيمان نسوز و سيمان مورد مصرف در توليد انواع لوله ،اتصاالت و ورقهاي آزبستي
  ، اتصاالت و ورقهاي آزبستيانواع لوله  ۱۸
  انواع شربت به استثناي شربتهاي دارويي و شربت غليظ نوشابه سازي و كنسانتره انواع ميوه ۱۹
  انواع آب ميوه ، آبغوره ، سركه ، عرقيات گياهي ، آب معدني و آب آشاميدني بسته بندي شده  ۲۰
، آسـفالت ، محـصوالت ايزوگـام ،    )فالت به استثناي قير مـورد مـصرف در كارخانجـات توليـد آسـ     (انواع قير  ۲۱

  ايزوالسيون و عايقهاي حرارتي، برودتي ، رطوبتي و صوتي 
بـه اسـتثناي محـصوالت و    (انواع محصوالت ، لوازم ، اشياء ، ظروف و مخازن پالسـتيكي و ظـروف مالمـين         ۲۲

  )ظروف بسته بندي مورد مصرف در توليد
  )ه استثناي ظروف بسته بندي مورد مصرف در توليدب( انواع ظروف فلزي ، تفلون ، نسوز ونشكن  ۲۳

ن برنامه سوم توسعه    قانون اصالح موادي از قانو    ) ۳(ماده  ) هـ(فهرست کاالهاي توليدي موضوع بند    
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير              , اقتصادي  

  ۱۳۸۷ارائه دهندگان خدمات و کاالهاي وارداتي براي سال , وجوه از توليد کنندگان کاال 
 



٢٧٣ 
 

  ۱۳۸۷فهرست عوارض کاالهای توليدی مشمول عوارض در سال 

۲۴ 
انواع رسوب گير و جرم گير غير صنعتي و انواع محصوالت نرم كننده، شوينده ، پاك كننده ،بـراق كننـده ،        

به استثناي صـابون و شـامپوي داروئـي منـدرج در فهرسـت      (فردهنده و زايل كننده و انواع صابون و شامپو  
  )ابون صنعتيدارونامه رسمي كشور و ص

  انواع لوازم و محصوالت آرايشي و بهداشتي ومواد سفيد كننده و جالدهنده ۲۵
  پوشـشهاي   ، روغـن جـال و  ) به استثناي رنگ و آستري صنعتي و رنـگ نـساجي  (انواع رنگ آستري و رنگ     ۲۶

  مشابه
موم مـشمول نظـام   به استثناي نفتالين، انواع س(انواع محصوالت و سموم دفع آفات و ضد عفوني كننده ها             ۲۷

  )يارانه اي و قيمت گذاري و ضد عفوني كننده هاي داروئي مندرج در فهرست دارونامه رسمي كشور
و انواع گـريس  ) به استثناي روغن هيدروليك،اروماتيك و روغن پايه    (انواع روغن هاي حاصل از تصفيه نفت         ۲۸

  ، ضد يخ ، روغن و مايع ترمز
  )چسب اوره فرمالوئيد( ي چسب نئوپان انواع چسب و نوار چسب به استثنا ۲۹
به استثناي فنـدك مـورد مـصرف در كارخانجـات          (انواع كبريت ، فندك و محصوالت مخصوص آتش بازي           ۳۰

  )توليدي
  )به استثناي لوازم و محصوالت الستيكي مورد مصرف در توليد خودرو(انواع لوازم و محصوالت الستيكي  ۳۱
به استثناي آ ن بخش كه در توليد خودرو ، موتور سـيكلت ،  (اير و تيوپ انواع الستيك روئي و توئي شامل ت     ۳۲

  و انواع الستيكهاي روكش شده) گيرددوچرخه و ماشين آالت راه سازي مورد مصرف قرار مي
  انواع محصوالت بهداشتي كاغذي  ۳۳
  انواع فرش ماشيني ، موكت و ساير زير اندازهاي ماشيني  ۳۴
 حاشيه پرده ، ريل وميلـه پـرده ، روميـزي ، روتختـي ، روبالـشي  ، ملحفـه ، روبـان،        انواع پرده ، نوار پرده ،     ۳۵

  سرويس پارچه اي و حوله آماده
  انواع چتايي ، طناب و ريسمان ۳۶
  متكا ، بالش ، كوسن ،  جليقه نجات و انواع پرچم انواع پتو ، لحاف ، ۳۷
  انوع تشك و كيسه خواب ۳۸
  )به استثناي كمربند ايمني خودرو(انواع كاله و كمربند ايمني ۳۹
  )به استثناي پوشاك وكفش(انواع محصوالت چرمي ، جير و نبوك  ۴۰
  انواع كيف ، ساك و چمدان  ۴۱
بـه  (انواع مصنوعات چوبي ساختماني ، پاركت ، پانـل ، سـاختمانهاي پـيش سـاخته چـوبي و تختـه لمبـه          ۴۲

  ) ، تخته سه ال ، روكش چوبي و فيبر كار نشدهاستثناي نئوپان ، ام دي اف
  ميلميتري و باالتر) ۴(انواع ورق هاي آهني وفوالدي چهار  ۴۳

۴۴ 
) نمـاي کامپوزيـت  (پانـل  , اسـکلت فلـزي گلخانـه اي     , ميلگـرد آهنـي     , انواع تيرآهن ، ستون فلـزي ، زد         

بـه اسـتثناي   (زي درب و پنجره  درب و پنجره آلومينيومي و چهارچوب فل , درب و پنجره فلزي   , آلومينيومي
  )ستون توليدي از ورق هاي خريداري شده چهار ميليمتري و باالتر توليد داخل 

به استثناي لوله هاي آهني و فوالدي توليدي از ورقهـاي چهـارميليمتري و   (انواع لوله هاي آهني و فوالدي       ۴۵
  )باالتر توليد داخل

  انواع مته والكترود جوشكاري ۴۶
  )به استثناي شير كنترل گازي و شير اجاق گاز(آالت و اتصاالت فلزيانواع شير ۴۷
به اسـتثناي قفـل ، لـوال و دسـتگيره مـورد      ( انواع قفل ، يراق آالت ، سنجاق ، سوزن ، دكمه و گيره پرده                 ۴۸

  )مصرف در توليد خود رو
  انواع آچار و ابزار دستي و برقي دستي ۴۹
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۵۰ 

آلبوم تمبر و انواع كاغذ كادوئي ، استنسيل ، كاربن، حساس ، فاكس، انواع تقويم ، سررسيد ، آلبوم عكس ، 
ليتوگرافي ، فتوكپي ، چسب دار ، برچسب ، ديواري و فرمهاي كامپيوتري به هم پيوسته و به صورت ورقه 
و ساك ، كيف ، كالسور ، زونكن ، پوشه كاغذي و مقوائي و انواع پاكت پستي ، مراسالتي ، جاروبرقي و 

  واپيمازباله ه
  انواع بويلرهاي با ظرفيت يك تن درساعت و كمتر و انواع تأسيسات حرارت مركزي و مخازن ۵۱
  انواع رادياتور هاي حرارت مركزي و شبكه رادياتور ۵۲
  انواع محصوالت ساخته شده از سيم و تورهاي فلزي و انواع قفسه فلزي و قطعات فلزي شومينه  ۵۳
   و پودر و كف آتش نشاني انواع سيلندر ، كپسول ، رگالتور ۵۴
  انواع قاشق ، كارد ، چاقو ، چنگال ، رنده و ساير مصنوعات مورد استفاده در آشپزخانه  ۵۵
   انواع محصوالت بهداشتي فلزي  ۵۶
  انواع صندوقهاي ايمني و نسوز  ۵۷
لـه فرودگـاهي و   انواع باالبر ، پلكان هواپيما ، دستگاه حمل غذا ، قطعات آسانـسور و انـواع دسـتگاه نـوار نقا      ۵۸

  فروشگاهي 
  انواع جك و جرثقيل  ۵۹
انواع ترانسفوماتور ، باطري ، شارژر و ترانس تنظيم و تقويـت كننـده بـرق لـوازم خـانگي و اداري و آداپتـور           ۶۰

  تر  ولت به ولتاژ پائين۲۲۰تبديل برق 
  انواع لوازم آشپزخانه و خانگي برقي ۶۱
  انواع آنتن ۶۲
  ركانواع ترازو و باسكول متح ۶۳
  )به استثناي سيم الكي ، درخت سيم و سيم مفتول مسي(انواع سيم وكابل از هر قبيل  ۶۴
  انواع المپ روشنايي ۶۵
  فريزر انواع يخچال و ۶۶
  يخ ساز انواع سرد كن و ۶۷
  )به استثناي كولر خودرو(انواع كولر آبي، گازي و دريچه كولر  ۶۸
  )ناي بخاري خودروبه استث( انواع آبگرمكن ، اجاق ، سماور و بخاري  ۶۹
  انواع دستگاههاي تهويه ، چيلر، هواساز، پكيج ، فن كوئل ، پنكه ، بادبزن وهود ۷۰
  انواع مشعل  ۷۱
  انواع ماشينهاي محاسب ،  حسابداري و صندوق واداري  ۷۲
  انواع دستگاه تصفيه آب خانگي ۷۳
  انواع تلفن ، پيجر ، مراكز تلفن و دستگاهها و ملحقات مخابراتي  ۷۴
  ) گاز و برق , آب (اع كنتور انو ۷۵
  انواع كليد ، پريز ، دوشاخه، سرپيچ ، سيستمهاي حفاظتي و فيوز ، رله اتصال ، ترمينال الكتريكي و دايمر ۷۶
  انواع نوار كاست ، ويدئو و فالپي  ۷۷
  انواع خودرو ، كانتينر ، تريلر و كاروان ۷۸
  انواع ماشين آالت راهسازي ، ساختماني وحفاري ۷۹
   ليفتراك ، دامپر و يدك كشانواع ۸۰
  انواع واگن ولكوموتيو و قطعات ترمز واگن و لكوموتيو و كمك فنر واگن  ۸۱
  انواع دوچرخه ، سه چرخه ، كالسكه و موتورسيلكت ۸۲
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  انواع وسايل و تجهيزات ورزشي و انواع تفنگ هاي شکاري   ۸۳
  انوع رايانه ، تجهيزات جانبي و كمكي آن ۸۴
  ) به استثناي كاتاليست تصفيه دود اگزوز ( هوا ، سوخت و تصفيه گاز انواع فيلتر روغن ، ۸۵
بـه اسـتثناي   (کالچ و ترمز و انواع لنت ترمز ولنت کالچ وانواع ديسک کالچ و صفحه کـالچ       , انواع سيم گاز     ۸۶

  )آن بخش که درتوليد خودرو مورد مصرف قرار مي گيرد
  انواع چراغهاي روشنايي ۸۷
  چوبي وفلزي خانگي ، اداري ، آموزشي ، تفريحي وورزشيانواع لوازم و مبلمان  ۸۸
بـه اسـتثناي ورق فـايبر    (انواع محصوالت فايبر گالس و محصوالت پالستيكي تقويت شده با فـايبر گـالس      ۸۹

  )گالس و قطعات فايبر گالس خودرو مورد مصرف در توليد خودرو
به استثناي ژنراتور هاي بـرق بـاالي   (كاري  انواع ژنراتور هاي برق و دستگاه جوشكاري ودستگاه هاي لحيم            ۹۰

  ) كيلو وات۵۰۰
به استثناي پمپ آب كولر مورد مصرف در كارخانجات كـولر سـازي    (انواع موتور پمپ و كمپرسور پيستوني        ۹۱

  )و پمپ هيدروليك فرمان خودرو
  انواع چرخ خياطي ۹۲
  ) رو مورد مصرف قرار مي گيردبه استثناي آن بخش كه در توليد خود(انواع شمع ، پالتين وبلبرينگ  ۹۳
  به استثناي آن بخش كه در توليد خورو ، موتور سيكلت و دو چرخه مورد مـصرف قـرار             (انواع چراغ خودرو     ۹۴

  )گيردمي
  )به استثناي راديو و راديو پخش خودرو( انواع دستگاهها و لوازم صوتي و تصويري  ۹۵
  انواع وسايل بازي و تفريحي و اسباب بازي ۹۶
  دندان پزشكي ، دامپزشكي ، آزمايشگاهي و ارتوپدي ع وسايل ، ابزار آالت و تجهيزات پزشكي ،انوا ۹۷
  )قايق، كشتي ، لنج و امثالهم(انواع شناورهاي آبي  ۹۸
  انواع آالت موسيقي ۹۹
  انواع ساعت و تايمر ۱۰۰
  انواع دزدگير ، وسايل هشدار دهنده ، گاردريلها و راهبند كنترل ورود و خروج  ۱۰۱
فيلم پالسـتيك  (به استثناي محافظ حبابدار پالستيكي و شرينگ      {سلفون ، نايلون و نايلكس        اع مشمع ،  انو ۱۰۲

({ 
  انواع زينت آالت ساخته شده ازفلزات ، جواهرات و سنگها ۱۰۳
  انواع چادر و چتر و انواع محصوالت برزنتي ۱۰۴
  انواع نمك تصفيه شده خوراكي و ادويه جات فرآوري شده  ۱۰۵
   و جايخيانواع فالسك ۱۰۶
  انواع كانكس و خانه ها واتاق هاي پيش ساخته فلزي ، پارتيشن وتير و تيرچه فلزي ۱۰۷
  انواع پمپ سوخت جايگاهي ۱۰۸
  انواع ميكروسكوپ و تلسكوپ  ۱۰۹
  انواع دستگاهها و وسايل اندازه گيري و سنجش زمان ۱۱۰
وبندي ، اگـزوز و واشـر اگـزوزو انـواع     انواع اطاق ، قطعات بدنه ، كمك  فنر ، سپر ، قالپاق خودرو ، لوازم جل          ۱۱۱

  )به استثناي آن بخش كه در توليد خودرو مورد مصرف قرار مي گيرد( مجموعه شيشه باالبر 
  انواع ماشينهاي سوراخ كاري از قبيل مته ستوني و روميزي  ۱۱۲
  انواع ماشينهاي ابزار تيزکن ١١٣
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   راديولوژي و ليتوگرافي,انواع الکل صنعتي و داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عکاسي  ١١٤
  توليد موزائيک و چمن زني , نجاري , خشک کن البسه , خشک شوئي , انواع ماشين آالت خبازي  ١١٥
  تنظيم موتور و پنچرگيري, ميزان فرمان , انواع دستگاههاي باالنس چرخ  ١١٦
   با دستگاه هوشمند رايانه اي CNCانواع ماشين تراش به استثناي ماشين  ١١٧
آبغوره گيري و سـبزي خردکنـي   , شربت ساز و انواع ماشينهاي برقي آبليموگيري , گاه کالباس بر  انواع دست  ١١٨

  غير صنعتي 
  انواع تلمبه تنظيم باد  ١١٩
  لنز چشم وشيشه عينک , فريم , تجيهزات عکاسي ,ابزارهاي اپتيکي , انواع وسايل سمعي و بصري علمي  ١٢٠
  ...)وپتر و هليک, هواپيما (انواع سوخت ناوگان هوائي  ١٢١
  )به استثناي ماسه ريخته گري وشن وماسه موردمصرف در کارخانجات توليد آسفالت(انواع شن وماسه  ١٢٢



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  دوضميمه 
هاي اجرايي توزيع اعتبارات تلخيص ضوابط دستورالعمل

  متمركز شهرداريهاي كشور
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  هاي اجرايي توزيع اعتبارات متمركزتلخيص ضوابط دستورالعمل
  شهرداريهاي كشور

  
، معاونت امور عمراني استانداريها وظيفة تـسهيم اعتبـارات       تا زمان تشكيل دفاتر استاني سازمان      -١ماده  

هاي  بـين شـهرداري   قانون موسوم به تجميع عوارض۲ماده  ) ۳(و تبصره    ٦ماده  ) ١(ابالغي موضوع تبصره    
استان را براساس بودجه مصوب سال جاري آنها برعهده داشته و بـه عنـوان نماينـدگان اسـتاني سـازمان         
شهرداريها و دهياريهاي كشور، نظارت بر نحوة عملكرد وجوه متمركز و ارسال گزارش عملكرد مربوطـه را                  

  . رساننددر مقاطع سه ماهه به انجام مي
ند گزارش عملكرد هزينه اعتبارات خـود را در مقـاطع سـه ماهـه     كلية شهرداريهاي كشور مكلف  -تبصره  

 بـراي سـازمان شـهرداريها      تنظيم و از طريق نماينـدگان اسـتاني،       ) فرم گزارش عملكرد  (طي فرم ذيربط    
  .ارسال نمايند

بـه غيـر از   (براسـاس مـصوبه كـارگروه ذيـصالح قـانوني، سـهميه اعتبـارات شـهرهاي اسـتان                   -٢ماده  
 كليـه ضـوابط ذيـل رعايـت     د به گونه اي ميان شهرداريهاي تحت پوشش توزيع گردد كـه  باي) كالنشهرها

 :گردند
بـه غيـر از شـهرهاي    ( مجموع ميزان دريافتي هر شهر از اين محـل بـراي كليـه شـهرهاي اسـتان               -الف  

 .  باشد١٣٨٦ وجوه توزيعي در سال %٨٥ معادل حداكثر )جديدالتأسيس
از محـل اعتبـارات   ) به غير از شهرهاي جديدالتأسيس و كالنشهرها(هر  ميزان مجموع دريافتي هر ش   -ب  

  . ميليون ريال باشد٤٠٠الذكر، حداقل معادل  قانون فوق٢ماده ) ٣(تبصره  / ٦ماده ) ١(تبصره 
  :گرددهاي استاني توزيع وجوه به همراه وزن هر يك به شرح ذيل تعيين مي شاخص-ج 

  درصد٥٠ تا ٤٠:  جمعيت هر شهر •
  درصد٢٥ تا  ٣٥:  عكوس سرانه درآمد هر شهر م•
  درصد١٥) : درصورت وجود(ضريب محروميت شهرستانهاي استان •
درصـورت وجـود   (معكوس تراكم جمعيتي يـا نـسبت جمعيـت بـه مـساحت هـر شـهر               •

  درصد١٠) : اطالعات دقيق
آنهـا، بـه   درصورت عدم وجود دو شاخص تراكم جمعيتي و ضريب محروميت، وزن اختـصاصي بـه         : نكته

  .شاخص جمعيت افزوده خواهد شد
معاونـت امـور   (از مجموع وجوه ابالغي در اختيار نمايندگي اسـتاني سـازمان      %) ٥( معادل پنج درصد     -د  

الزم بـه  . اي ميان شهرداريهاي استان توزيـع گـردد  گيرد تا به منظور ايجاد تعادل منطقه    قرار مي ) عمراني
در كه در ابالغيه مشخص شده است،  وظف است وجوه در اختيار را       ذكر است نمايندگي استاني سازمان م     

درج و در ...) الـف و  (السهم شهرداريها منظور نموده و رقم نهايي را در فرمهاي پيوسـت     تعيين ميزان حق  
 .ها به سازمان ارسال نمايدمهلت مقرر جهت ارسال اين فرم

وژه هايي قابل تخصيص است كه در بودجـه مـصوب   اعتبارات مذكور صرفاً براي برنامه ها و پر         -١تبصره  
، ساز و كـار اصـالح و مـتمم بودجـه     بديهي است در صورت لزوم .  شهرداريها ديده شده باشد    ١٣٨٧سال  

  .تغييرات احتمالي را امكان پذير خواهد نمود
  بـه ١٣٨٧اولويت تخصيص اعتبارات ياد شده به پروژه هاي نيمه تمـامي اسـت كـه در سـال      -٢تبصره  



٢٨٠ 
 

 بدانند بايد آنچه مديران شهری اهم 

 . رسندبهره برداري مي
مبنـاي  ( در جهت كمك به شهرهاي جديدالتأسيس   -) ٦ ماده   ١اختصاصي اعتبارات تبصره    ( -٣تبصره  
 ميليون ريال و يك دستگاه بيـل بكهـو         ٣٥٠مبلغ  ) باشد به بعد مي   ١/١/١٣٨٧اندازي شهرداري   تاريخ راه 

درنظـر گرفتـه   ) ه غير از سهمية استاني    ب(از طرف سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بصورت متمركز          
   .گرددشده و ميان آنها توزيع مي

تـا اواخـر سـال و    %) ٥(گردد تا اسـتانداريها از نگهداشـتن اعتبـار در اختيـار      مؤكداً اعالم مي - ٤تبصره  
ها خـودداري نمايـد؛ چـه در غيـر ايـن صـورت          ارسال طرح توزيع آن پس از مهلت مقرر براي ارسال فرم          

 پس از اتمام موعد تعيين شده، رأساً نسبت بـه تـسهيم آن ميـان شـهرداريهاي اسـتان مبـادرت                   سازمان
  .نمايدمي

تا پيش از بررسي و تأييد انطباق طـرح توزيـع ارسـالي بـا ضـوابط      نمايندگان استاني سازمان   - ٥تبصره  
اي اسـتان اكيـداً   مقرر ازسوي سازمان، از ابالغ نمودن سهم تعيين شده توسط اسـتانداري بـه شـهرداريه             

  . خودداري نمايند
بديهي است درصورت مشاهده عدم رعايت ضوابط و شاخصهاي توزيع اعتبارات، سازمان نسبت به اصـالح          
جدولهاي ارسالي اقدام نموده و لذا مسئوليت اعالم زود هنگام ارقام تأييد نشده توسط سـازمان و توقعـات     

  . خواهد بودايجاد شده براي شهرداريها برعهده استانداري
 قانون مشهور بـه تجميـع عـوارض    ٢ماده ) ٣( و نيز تبصره ٦مادة ) ١(اعتبارات موضوع تبصره  - ٣ماده  

بين شهرداريها توزيع و حداكثر ظرف مدت يكماه از تـاريخ ايـن ابالغيـه         " ز"و  " الف"هاي  بايد در قالب فرم   
اسب وصـولي از مراجـع مربوطـه نـسبت بـه      به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ارسال شود تا به تن    

 . واريز اعتبارات شهرداريها اقدام الزم صورت پذيرد
 نظر به اين كه عدم رعايت ضوابط و مهلـت هـاي مقـرر در تنظـيم و ارسـال فرمهـاي پيوسـت        -٤ماده  

دستورالعمل مشكالت عديده اي را براي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كـشور دربـر داشـته كـه بعـضاً                   
، لـذا اگـر در مهلـت مقـرر اقـدام الزم درخـصوص       موجبات تضييع حقوق شهرداريها را فراهم نموده است      

ارسال تكميل فرمها برابر ضوابط ابالغي و ارسال آنها اقدام الزم معمول نشده  و يا بعـد از انقـضاي مهلـت           
 جابجـايي وجـوهي كـه    الذكر و به طور موردي اقدام گردد، سازمان شهرداريها رأسـاً نـسبت بـه         هاي فوق 

، مبادرت نموده و اعتبارات مزبـور را در       استتكليف آنها معين نشده و يا اشتباهاً محاسبه و ارسال گرديده          
 . قالب سرفصلهاي اعتباري به ساير شهرهاي نيازمند تخصيص خواهد داد

اي و ، رايانـه اتي،خـدم تجهيز شهرداريها به ماشـين آالت عمرانـي  "كليه اعتبارات سرفصل سوم     - ٥ماده  
به صورت متمركز توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در قالب سهميه مندرج در ابالغيـه               " غيره

سـهم ماشـين آالت عمرانـي و خـدماتي شـهرهاي هـر اسـتان پـس از معرفـي              . گـردد مربوطه توزيع مي  
بـراي  %) ٤٠(چهـل درصـد   شهرداريهاي واجد شرايط توسط  نمايندگان استاني سازمان به شرط تـأمين          

وجه آن براي ساير ماشين آالت توسط شـهرداري مربوطـه   %) ٥٠(نشاني و پنجاه درصد     آالت آتش ماشين
 . تحويل آنها خواهد شد

-يك دستگاه بيل بكهو اهدايي سازمان به شهرداريهاي جديدالتأسيس مشمول اين مـاده نمـي               -تبصره
  . باشد

پرداخـت وام  " توزيع اعتبارات سرفصل چهـارم  اولويت - )٦ ماده  ١اختصاصي اعتبارات تبصره     ( ٦مـاده  
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ابالغيه، بـا مـصوبات سـفرهاي اسـتاني     ) ١(موضوع بند " براي اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي درآمدزا    
  .باشدهيئت دولت درخصوص تسهيالت اعطائي به شهرداريها مي

كمـك بـه طرحهـاي پژوهـشي     " اعتبارات فعاليت نهـم     -)٢ ماده   ٣اختصاصي اعتبارات تبصره    ( ٦مـاده  
باتوجه به مفاد مندرج در موافقت نامه ذيربط بـصورت متمركـز توسـط سـازمان شـهرداريها و         " شهرداريها

  .يابدهاي مطالعاتي كشوري اختصاص ميدهياريهاي كشور به پژوهش
كمك بـه  "بارات سرفصل پنجم  در سال جاري كليه اعت     -)٦ ماده   ١ختصاصي اعتبارات تبصره    ا( ٧مـاده  

بـه صـورت متمركـز توسـط سـازمان       " عمران شهرهاي بندري و مرزي مبـادي وصـول عـوارض گمركـي            
  .شهرداريها و دهياريهاي كشور براساس اطالعات ذيربط توزيع خواهد گرديد

اجـراي  " تـسهيم و توزيـع اعتبـارات متمركـز فعاليـت             -)٢ مـاده    ٣اختصاصي اعتبارات تبـصره     ( ٧ماده  
هـاي  ميـان شـهرداريهاي هـر اسـتان باتوجـه بـه سرفـصل       " هاي راهبردي در شهرداريهاي كشور  ياستس

زيرمجموعه در قالب سهميه مندرج در ابالغيه مربوطه، توسط حوزه معاونت امـور شـهرداريهاي سـازمان                  
  . پذيردشهرداريها و دهياريهاي كشور صورت مي

كمـك بـه طرحهـاي    " بخشي از اعتبارات سرفصل نهم -) ٦ ماده ١اختصاصي اعتبارات تبصره    ( ٨مـاده  
هـاي  بصورت متمركـز توسـط سـازمان شـهرداريها و دهياريهـاي كـشور بـه پـروژه               " پژوهشي و مطالعاتي  

  .يافت مطالعاتي كشوري اختصاص خواهد
تجهيـز و توسـعه   " سـهم اعتبـارات متمركـز فعاليـت       -) ٢ مـاده    ٣اختصاصي اعتبارات تبصره    ( ٨مـاده  

" هاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و سـاماندهي نظـام آمـاري         ا و سازمانهاي وابسته به سامانه     شهرداريه
 . گردد ذيربط، تعيين و ميان شهرداريهاي واجد شرايط توزيع مينامهبراساس ضوابط مندرج در شيوه

قـانون   به منظور مساعدت بـه شـهرهاي زيـان ديـده از اجـراي      -) ٦ ماده ١اختصاصي تبصره  ( ٩مـاده  
قـانون اخيرالـذكر، سـازمان     ٦مـادة  ) د(مـصوبه كـارگروه بنـد     موسوم به تجميع عوارض و باتوجـه بـه          

شهرداريها درخصوص كمك به شهرداريهاي مشمول اقدام الزم را به عمـل آورده و وجـوه درنظـر گرفتـه           
  . شده جهت كمك به شهرهاي مذكور را براساس اطالعات و آمار ذيربط توزيع خواهد نمود

 : فرمهاي مورد اشاره در دستورالعمل اجرايي توزيع اعتبارات به موارد ذيل اختصاص دارند -١٠مـاده
اين فرم مخصوص تعيين سهميه شهرداريها از محل اعتبـارات          ): ٦ ماده   ١اختصاصي تبصره    ("الف"فرم   •

اسـت  ) ري خودرو، سيگار و شماره گذاسوخت( قانون موسوم به تجميع عوارض ٦مادة ) ١(موضوع تبصره  
هـا و   كه بايستي حداكثر ظـرف مـدت يكمـاه از تـاريخ ابـالغ ايـن دسـتورالعمل بـه سـازمان شـهرداري                       

 . هاي كشور ارسال شوددهياري
اين فرم مخصوص تعيين سهميه شـهرداريها از محـل اعتبـارات        ) : ٢ ماده   ٣اختصاصي تبصره    ("ز"فرم   •

دوازده در هـزار ارزش گمركـي كاالهـاي        (وارض   قـانون موسـوم بـه تجميـع عـ          ٢ مـادة    ٣موضوع تبصره   
است كه بايد حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ ابالغ اين دسـتورالعمل بـه سـازمان شـهرداريها           ) وارداتي

  . ارسال شود
فرم مذكور مخصوص تعيين سهميه سرفصل پرداخت وام بـراي  ) : ٦ ماده ١اختصاصي تبصره   ("ب"فرم   •

ابالغيه حاضـر بـوده و بايـد مطـابق بـا       " ١"تي درآمدزا از محل وجوه بند       اجراي طرحهاي عمراني و خدما    
نامه مربوطه به همراه مدارك و مستندات الزم حداكثر تـا پايـان بهمـن مـاه سـال جـاري                   ضوابط و شيوه  

 . ارسال گردد-ريزي و توسعه  معاونت برنامه-تنظيم و به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور 
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فرم مزبور مخـصوص تعيـين سـهميه اعتبـارات تعـديل نيـروي              ) : ٦ ماده   ١صي تبصره   اختصا("ج"فرم   •
 از ١انساني مازاد از سرفصل آموزش و اصالح ساختار تشكيالتي و نيروي انساني شـهرداريها موضـوع بنـد        

سرفصل هفتم دستورالعمل حاضر بوده و بايد مطابق با شيوه نامه پيوست حداكثر تا پايان آبان مـاه سـال               
 -) دفتر تشكيالت و نيـروي انـساني  (ريزي و توسعه اري تنظيم و به سازمان شهرداريها ـ معاونت برنامه ج

 . ارسال گردد
هـاي اصـالح سـاختار      اين فرم به تعيين اعتبـارات سـاير برنامـه         ) : ٦ ماده   ١اختصاصي تبصره    ("د"فرم   •

، اسـتقرار مـديريت   سـازي قبيـل خـصوصي  از ) به غير از تعديل نيروي انساني مازاد  (تشكيالتي شهرداريها   
 از سرفـصل هفـتم دسـتورالعمل    ٣ و ٢موضوع بندهاي ... ، اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و    جامع كيفيت 

هـا و  اختصاص يافته و بايد جهت توزيع اعتبار حداكثر تا پايان آبان ماه سال جاري به سـازمان شـهرداري        
 .ـ ارسال شود) دفتر تشكيالت ونيروي انساني(وسعه ريزي و تهاي كشور ـ معاونت برنامهدهياري

 از سرفصل هفـتم  ٤هاي آموزشي موضوع بند فرم مذكور براي مشخص شدن اعتبارات برنامه       : "ه " فرم   •
دستورالعمل اجرايي توزيع اعتبارات تنظيم شده و بايد حـداكثر تـا پايـان شـهريور مـاه سـال جـاري بـه                   

دفتــر آمـوزش و مطالعــات  (ريــزي و توسـعه   معاونــت برنامـه -شور سـازمان شـهرداريها و دهياريهــاي كـ   
 . ارسال گردد-)كاربردي

هـاي مطالعـاتي اسـتان از سرفـصل كمـك بـه طرحهـاي         فرم ياد شده مخصوص تعيين پـروژه   ":و"فرم   •
 از سرفصل نهم دستورالعمل توزيع اعتبارات بوده و بايد بـراي بررسـي          ١پژوهشي و مطالعاتي موضوع بند      

 . رنظر به مركز پژوهشهاي شهري و روستايي و دفاتر تخصصي سازمان ارسال گرددو اظها
 از سرفـصل نهـم     ٢هـاي خـدمات پژوهـشي موضـوع بنـد            فرم مزبـور جهـت اعـالم فعاليـت         ":ك"فرم   •

دستورالعمل اجرايي توزيع اعتبارات تنظيم گرديده و ضروريست براي بررسي و تأييد به مركز پژوهـشهاي       
 .  سازمان شهرداريها ارسال شودشهري و روستايي

وري منـابع در شـهرهايي كـه شـرايط جغرافيـايي و اقليمـي و بعـد            به منظور افـزايش بهـره      -١١مـاده  
دفـن بهداشـتي زبالـه      (هايي نظير مديريت پـسماندها      برداري مشترك از پروژه   مسافت، امكان اجرا و بهره    

د، ضروريـست بعـد از تأييـد شـهرداريها و تـصويب          سـاز ، احداث كشتارگاه و نظاير آن را ميـسر مـي          ...) و
  . السهم متعلقه اقدام نمايند، دفاتر استاني نسبت به هماهنگي و توزيع حقشوراهاي اسالمي ذينفع

، براساس رويكردهاي كلي توزيـع وجـوه متمركـز در          وجوه متمركز موضوع اين دستورالعمل     -١٢مـاده  
  .گرددشود، تسهيم و توزيع ميه ميهاي اعتباري كه به آن اشارقالب سرفصل

  




