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 قانون شهرداري 
 (با آخرين اصالحات و الحاقات  11/4/1334مصوب )

 
 فصل اول ـ در تأسيس شهرداري 

در هر محل که جمعيت آن حداقل به پنج  هنرار ر نر بنباش ببهند هن ردار         -1ماده 
 .تأسيس       مي گردد

در هر رقطه که از رظر موقعيت و اهميت تشکيل ه ردار  ضرورت داهنهه   -1تبصره 
واو جمعيت آن به پج  هرار ر ر بباش رشود وزارت کشور مي توارد در آن محنل  ببهد 

دسهور تشکيل ارجمن و ه ردار  بدهد و چجبرچه پس از تشکيل ه ردار  در رقبط 
مربور ضمن عمل معلوم هود عوارض وصواي تکبفو  هريجه ه ردار  را رمي رمبيد 

داره امنور هن ردار  درآمند    و بب در رظر گرفهن وضع اقهصبد  و مباي محل بنرا  ا 
جديد  رمي توان ت يه رمود وزارت کشور مجبز است ه ردار  اين قبينل رقنبط را   

 .مجحل رمبيد
در رقبطي که فقط در بعضي از فصول برقرار  هن ردار  ززم ببهند بنرا      -2تبصره

فصل مربور و همچجين برا  چجد محل که بنه يکندي ر رردين  و جمعنبت اقهضنب       
 .داههه ببهجد مي توان ي  ه ردار  تأسيس کرد تشکيل ه ردار 

حدود حوزه هر ه ردار  به وسيله يب تصويب ارجمن ه ر تعيين مني هنود و    -2ماده 
 .پس از موافقت هورا  ه رسهبن و تصويب وزارت کشور قببل اجراء است

 .ه ردار  دارا  هخصيت حقوقي است -3ماده 
 

 فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
 5731برون تشکيالت ، وظبيف و ارهخبببت هوراهب  اسالمي کشور مصنو   بب تصويب ق
 .فصل دوم مجه ي است  73ااي  4مواد 

 
 فصل سوم ـ در تشکيل انجمن شهر

 5731بب تصويب قبرون تشکيالت، وظبيف و ارهخبببت هوراهب  اسالمي کشنور مصنو    
 .فصل سوم مجه ي است  45ااي  77مواد 
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من تشکيل رشده و يب عده اعضبء ارجمن به حد رصب  قبروري مبدام که ارج – 42ماده 

 .ررسيده ببهد، وزارت کشور جبرشين ارجمن ه ر خواهد بود
بب توجه به تصويب قبرون تشکيالت، وظنبيف و ارهخببنبت هنوراهب      -44و  43ماده 

 .مجه ي است 5731مصو  اسالمي کشور 
 

 فصل چهارم ـ در وظايف انجمن
 :به قرار ذيل است  وظبيف ارجمن -44ماه 
رظبرت در حسن اداره و ح ظ سرمبيه و دارايني رقند  و ججسني و امنوال مجقنول و                -5

اگنر  . )غير مجقول مهعلق به ه ر و همچجين رظبرت در حسب  درآمد و هريجه آر نب  
ارجمن ت هيش دقيقي را در مخبرج يباقدام م م ه ردار  ززم بدارند کبرهنجبي ينب    

صي را موقهبت برا  رسيدگي به آن کبر اسنهخدام مني کجند و حنق     محبسبين مهخص
 .(اارحمه مهجبسبي به آر ب پرداخت خواهد کرد

تصويب بودجه سبايبره و اصالح بودجه و مهمم بودجه و ت رينش بودجنه هن ردار  و            -3
بج به هب  وابسهه به ه ردار  و تصويب برربمه سبخهمبري که از طنر  هن ردار    

 .مي هودپيشج بد 
تصويب معبمالت و رظبرت درآر ب اعم از خريد و فروش و مقبطعه و اجبره و اسهيجبره  -7

به ربم ه ر بب دررظر گرفهن صرفه و صالح و بب رعبيت مقنررات  آينين ربمنه منباي                
 .ه ردار  هب، پيش بيجي هده در اين قبرون

ارجمن هن ر مني توارند اخهينبر      به مجظور تسريع در پيشرفت امور ه ردار  ، :تبصره 
تصويب و ارجبم معبمالت را تب ميران معيجي بب رعبيت آيين ربمه معبمالت ه ردار  

 .به ه ردار واگذار کجد
 .مراقبت در اقبمه کليه دعبو  مربوطه به ه ردار  ورظبرت درحسن جريبن امر -4
جر در منوارد   رفع اخهالفبت صج ي در صورت مراجعه از طر  ه ردار  يب اصجب   -1

 .که موضوع ججبه حقوقي رداههه ببهد
مراقبت در اجراء وظبيف ه ردار  در امور ب داهت حنوزه هن ر و رظنبرت در امنور      -6

 .بيمبرسهبن هب و پروره به هب و سبير مؤسسبتي که از طر  ه ردار  اداره مي هود
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ربنوط بنرا                اظ بررظر در مورد تشري  مسبعي ه ردار  بب ادارات و بج نبه هنب  م   -3
 .داير کردن رمبيش به هب  کشبورز  و هجر  و ببزرگبري و غيره

 .تصويب اوايح برقرار  يب ااغبء عوارض ه ر و همچجين تغيير روع و ميران آن -8
وضع عوارض هر ه ر رببيند تنأرير سنودي در اقهصنبد عمنومي کشنور و رواج        :تبصره 

اههه ببهند تشنخيا ايج ورنه عنوارض بنب      صبدرات يب رشو و رمب  صجبيع داخلي د
 .وزارت کشور است

 .تصويب آيين ربمه هب  پيشج بد  ه ردار  پس از رسيدگي به آر ب -9
مراقبت برا  ايجبد رخهشو  خبره هب  عمومي و آبريرهب و گورسهبن و مرده هو   -51

 .خبره و ت يه وسبيل حمل اموات مطببق اصول ب داهت
خبره و سيجمب و امثبل آن و همچجين تدوين مقررات مخصوص رظبرت در امور تمبهب -55

برا  حسن ترتيب و رظبفت و ب داهنت اينن قبينل مؤسسنبت بنر طبنق پيشنج بد        
 .ه ردار  و اتخبذ تدابير احهيبطي برا  جلوگير  از مخبطرات حريق و امثبل آر ب

ق و وضع مقررات و رظبرت در ح ر مجرا برا  فبضنال  هن ر ينب اوانه آ  ينب بنر       -53
 .تصويب قراردادهب  مربوط به آر ب

بررسي و موافقت بب ت يه وسبيل اتوبوسراري و برق و سبير ريبزمجندي ب  عمنومي از    -57
 .طريق تأسيس هرکت هب و مؤسسبت بب رعبيت قوارين کشور

بررسي و موافقت بب پيشج بدات ه ردار  در مورد فراواري و ارزاري خوارببر و اقندام   -54
توزيع مواد غذايي در مواقع ززم مخصوصبت بنه هج نبم قحطني و پنيش     در تأمين و 

بيجي و جلوگير  از کميببي خوارببر و ت يه ميدان هب  عمومي برا  خريد و فروش 
خوارببر و همچجين رظبرت در صحت اوزان و مقبدير و مقينبي هنب و ملنرم سنبخهن     

 .اصجب  به ااصبق برگه قيمت بر رو  اججبي
 .ايه وسبيط رقليه در ه ر تصويب ررخ کر -51
تصويب مقررات برا  تجظيم آ  هب  ه ر و اجبره و اسهيجبر آ  هبيي کنه بنرا     -56

 .مصر  ه ر ضرور  است و جلوگير  از تجبوز به قجوات ه ر 
موافقت بب ايجبد و توسعه معببر و خيبببن هب و ميدان هب و ببغ هب  عمومي بر طبق  -53

 .مقررات قبرون توسعه معببر
تصويب مقررات ززم برا  اراضي غيرمحصنور هن ر از رظنر ب داهنت و آسنبيش       -58

 . عمومي و عمران و زيببيي ه ر 
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تصويب وام هب  پيشج بد  ه ردار  پس از بررسي دقيق رسبت به مبلش و مدت و  -59
 .ميران ب ره و ترتيب اسه الک و مصر  وام

داررند در رصنب و عنرل اعضنبء     ارجمن ه ر يب هر ي  از اعضبء آن حق ر  -44ماده 
هرگنبه  . ه ردار  مداخله کججد يب به کبرمجدان هن ردار  مسنهقيمبت دسنهور بدهجند    

امر  ضرورت حبصل کجد ارجمن ه ر يب اعضبء آن به وسنيله هن ردار    رسيدگي به
 .اقدام خواهجد کرد

ه ردار مکلف است مصوببت ارجمنن را درموضنوعبت م منه و آرچنه ججبنه       -44ماده
ارد بالفبصله در ت ران به وزارت کشور و در مراکر اسهبن به اسنهبردار و در  عمومي د

مراکر ه رسهبن به فرمبردار و در بخش هب به بخشدار اطالع دهد و همچجين آرچنه  
از مصوببت ارجمن را که ججبه عمومي دارد به وسبدل ممکجنه بنرا  اطنالع عمنوم     

 .آگ ي رمبيد
ردار يب بخشدار رسبت به مصوببت ارجمنن کنه ججبنه    چجبرچه اسهبردار يب فرمب -44ماده 

سيبسي يب اقهصبد عمومي دارد اعهراض داههه ببهد ، مي توارد در ظر  ي  ه هه از 
تبريخ      اطالع رظر خود را به ارجمن اظ نبر و تقبضنب  تجديند رظنر رمبيند و در      

هي ينب  صورتي که ارجمن در رأ  خود ببقي بمبرد معهرض مي توارد بنه ارجمنن اينبا   
وزيهي و در صورت ربودن ارجمن هب  مربور به وزارت کشور مراجعنه کجند و رفنع    
اخهال  را بخواهد ارجمن ايباهي يب وزيهي يب وزارت کشور مجه ب در ظر  پبررده روز 

و اين رظر قطعي و ززم ازجرا است اجرا  مصنوببت  . رظر خود را اعالم مي رمبيد 
 .ه تب صدور رأ  ر بيي مهوقف مي مبردارجمن که مورد اعهراض واقع هد

در صورتي که تصميم ارجمن بب قوارين موضوعه تجبقض پيدا کجد و يب خنبرج   -44ماده 
از حدود وظبيف ارجمن ببهد و يب آرکه بعضي از اعضبء ارجمن هخصبت يب به رمبيجدگي 
 در آن تصميم ذيج ع بوده و در رأ  هرکت کرده ببهجد و ينب آرکنه ارجمنن در غينر    
موعد و يب در غير محل رسمي تشکيل هده ببهد در ت ران وزارت کشور در خبرج از 
مرکر فرمبردار يب بخشدار مراتب را بب ذکر علل به ارجمنن تنذکر خواهند داد کنه در     
تصميم مهخذه تجديد رظر هود چجبرچه در رهيجه رسيدگي رفع اعهراض رشد بر طبق 

 .اين قبرون عمل خواهد هد 48مبده 
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اجرا  مقررات ه ردار  که به تصويب ارجمن رسيده در صورتي که بر طبنق   :تبصره 
مورد اعهراض واقع رشده ببهد پس از ارقضبء ي  ه هه از تبريخ رشنرآگ ي   48مبده 

 .يب اعالم به وسبيل ممکجه دي ر قببل اجرا است 
 
 
 
 

 فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداري
 :الف ـ شهردار 

مرتبط بب ارهخب  ه ردار است که هم اکجنون در  ( 33/55/5714اصالحي )  -45ماده 
. . .  تشکيالت، وظبيف و ارهخبببت هنوراهب  اسنالمي کشنور    . ق35چبرچو  مبده 

 .عمل مي هود 5731مصو  
هرايط احراز سمت ه ردار طبق آيين ربمه ا  خواهد بود که بجب به پيشج بد  -1تبصره 

 .وزيران خواهد رسيد وزارت کشور به تصويب هيأت
 :دوره خدمت ه ردار در موارد زير خبتمه مي پذيرد  -2تبصره 
 اسهع بء کهبي -1
قبرون، رأ  به برکجبر  ه ردار  17موقعي که ارجمن ه ر بب رعبيت م بد مبده  -2

 .صبدر رمبيد

 .در موارد تعليق طبق مقررات قبروري -3

 .در صورت فقدان هر ي  از هرايط مربوط به ارهخب  ه ردار -4

درصورتي که ارجمن ه ر ي  مبه پس از رسميت يبفهن موفق به ارهخنب    -3تبصره 
 .ه ردار رشود ارجمن مجحل و طبق م بد اين قبرون تجديد ارهخب  خواهد هد

هرگنبه يکني از کبرمجندان ادارات دواهني از طنر  ارجمنن بنرا  تصند           -41ماده 
کبرمجد مکلف است بب ارهقبل ه ردار  ارهخب  هود و خود او راضي ببهد اداره مهبوع 

 .او موافقت کجد
حکم ارهصب  ه ردار پس از معرفي فرمبردار از طنر  وزارت کشنور صنبدر     -42ماده 

 .خواهد هد
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در مواقع رسمي و تشري بتي ه ردار و در غيب  او معنبون هن ردار  رمبيجنده     :تبصره 
 .ه ر خواهد بود

ه ر به عمليبت ه ردار اعهنراض و   چجبرچه ي  يب چجد ر ر از اعضبء ارجمن -43ماده 
يب ايراد  داههه ببهجد ببيد مطلب را کهببت به صورت اسهيضبح به اطالع رديس ارجمن 
برسبرجد رديس آن را در جلسه فوق ااعبده ارجمن قرادت به ه ردار ابالغ خواهد کرد 
و ه ردار موظف است در جلسه عبد  يب فوق ااعبده ارجمن برا  جنوا  اسهيضنبح   

ر ب م رسبرد فبصله طرح اسهيضبح بب تشکيل جلسه عبد  يب فوق ااعنبده کنه از   حضو
طر  رديس ارجمن تعيين خواهد هد رببيد از ده روز تجنبوز رمبيند ارجمنن پنس از     

در صنورتي کنه   . طرح اسهيضبح و جوا  ه ردار رأ  موافق يب مخنباف خواهند داد  
هد ه ردار از همبن تبريخ ارجمن به اکثريت تبم عده حبضر در جلسه رأ  مخباف بد

بالفبصله از هغل خود برکجبر و از طر  ارجمن فورات بر طبق مقررات اين قبرون اقدام 
به ارهخب  ه ردار خواهد هد در فبصله بين صدور رأ  عدم اعهمبد و عرل هن ردار  
تب ارهخب  ه ردار جديد معبون ه ردار  ودر صورت ربودن معبون ، کبرمجند مقندم   

 .من ع ده دار و مسئول اداره امور ه ردار  خواهد بودتحت رظر ارج
 

 :ب ـ معاون شهرداري 
سبزمبن ادار  ه ردار  هب به رسبت بودجه و درآمد و حجم کبر هن ردار    -44ماده 

از طر  ه ردار  بب اطالع ارجمن ه ر ت يه و پنس از تصنويب وزارت کشنور بنه     
 .موقع اجراء گذاههه خواهد هد

توارد قسمهي از وظبيف و اخهيبرات خود را بب تصويب ارجمن هن ر   ه ردار مي :تبصره 
 .و به موجب حکم کهبي به معبون يب سبير مسئوزن ه ردار  واگذار کجد

 
 فصل ششم ـ در وظايف شهرداري 

 :وظبيف ه ردار  به هرح ذيل است  -44ماده 
آ  و توسنعه  ايجبد خيبببن هب و کوچه هب و ميدان هب و ببغ هب  عمنومي و مجنبر     -5

 .معببر در حدود قوارين موضوعه 
تجظيف و ر بهدار  و تسطيح معببر و ار بر عمنومي ومجنبر  آ  هنب و فبضنال  و      -3

 .تجقيه قجوات مربوط به ه ر و تأمين آ  و روهجبيي به وسبيل ممکجه
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  سد معببر عمومي و اهغبل پيبده روهب و اسه بده غير مجبز آر ب و ميدان هب و  -1تبصره 
پبرک هب و ببغ هب  عمومي برا  کسب و يب سکجي و يب هر عجوان دي نر  ممجنوع   
است و ه ردار  مکلف است از آن جلوگير  و در رفع موارع موجود و آزاد رمنودن  

در مورد دکنه هنب    . معببر و امبکن مذکور فوق وسيله مأمورين خود رأسبت اقدام کجد
مکلف است رسبت به برداهنهن آر نب   مجصو  قبل از تصويب اين قبرون ، ه ردار  

اقدام و چجبرچه صبحببن اين قبيل دکه هب ادعنب  خسنبرتي داهنهه ببهنجد بنب رظنر       
رسبت به جبران خسبرات آر ب اقدام کجد واي کسبري کنه   33کميسيون مقرر در مبده 

بعداز تصويب اين قبرون اقدام به رصب دکه هبيي در معببر عمومي کججند هن ردار    
سبت و به وسيله مأمورين خود در برداههن اين قبيل دکه هب و رفع سد موظف است رأ

 .معبر اقدام کجد و اهخبص مربور حق ادعب  هيچ وره خسبرتي رخواهجد داهت
احداث تأسيسبت توايد و توزيع برق و تعيين ررخ آن در ه رهب تب موقعي که  -2تبصره 

فقت قبلي وزارت آ  و بنرق  وزارت آ  و برق ريرو  آن را تأمين رکرده است بب موا
 . به ع ده ه ردار  است

ت يه آ  مشرو  ه رهب و تأمين وسبيل توزيع و وضنع مقنررات مربنوط بنه آن و           
همچجين تعيين ررخ آ  در ه رهب به اسهثجب  موارد  که سبزمبن هب  تببعه وزارت 

اهند  آ  و برق ع ده دار آن هسهجد بب تصويب ارجمن ه ر به ع نده هن ردار  خو  
اين قبيل ه ردار  هب مي توارجد بب تصويب ارجمن ه ر و تأييند وزارت کشنور   . بود

ت يه آ  مشرو  و توزيع آن را به مؤسسبتي که طبق اصول ب داههي عمل رمبيجند  
 .واگذار کججد

مؤسسبت خيريه که تأمين آ  ه رهب را قبل از تصويب اين قبرون به ع ده  -3تبصره 
ب مورد تأييد ه ردار  محل و وزارت کشور ببهد، مي توارجد داههه ارد و عمليبت آر 

 .کمبکبن به کبرخود ادامه دهجد
ه ردار  مکلف است محل هب  مخصوصي برا  تخليه زببانه و رخبانه و    -4تبصره 

فضوزت سبخهمبري و مواد رسوبي فبضال  هب و رظبير آر ب تعينين و ضنمن ارهشنبر    
 . آگ ي به اطالع عموم برسبرد

حل هب  تخليه زبباه ببيد خبرج از محندوده هن ر تعينين هنود و محنل تأسنيس       م     
 .کبرخبرجبت تبديل زبباه به کود به تشخيا ه ردار  خواهد بود
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رارجدگبن وسبيل رقليه اعم از کجدرو و يب موتور  مکل جد آر ب را فقط در محل هنب         
 .تعيين هده از طر  ه ردار  خباي رمبيجد

در صنورت  . قبرون کي ر عمومي تعيين مني هنود   336هخل ين طبق مبده مجبزات م      
تخلف مراتب هرببر در گواهيجبمه رارجدگي مهخلف قيد و اگر ظر  ي  سبل سه بنبر         

مرتکب همبن تخلف هود ببر سوم به حداکثر مجبزات خالفي محکوم و گواهيجبمه او 
 .ي ممجوع خواهد بودبرا  ي  سبل ضبط مي هود و در همبن مدت از رارجدگ

 .به تخل بت مربور در دادگبه بخش رسيدگي خواهد هد      
مراقبت و اههمبم کبمل در رصب برگه قيمت بنر رو  اججنبي و اجنرا  تصنميمبت      -7

ارجمن رسبت به ارزاري و فراواري خوارببر و مواد مورد احهيبج عمومي و جلنوگير  از  
 .فروش اججبي فبسد و معدوم رمودن آر ب 

 
مراقبت در امور ب داهت سبکجين ه ر و تشري  مسبعي بب مؤسسبت وزارت ب دار   -4

 .در آبله کوبي و تلقيح واکسن و غيره برا  جلوگير  از امراض سبريه
 .جلوگير  از گدايي و واداههن گدايبن به کبر و توسعه آموزش عمومي و غيره-1
تأسنيس مؤسسنبت فرهج ني و    قبرون تعليمبت اجبنبر  و   8اجرا  تبصره ي  مبده  -6

ب داههي و تعبوري مبرجد بج به حمبيت مبدران و روارخبرنه و پرورهن به و درمبر نبه و    
بيمبرسهبن و هيرخوارگبه و تيمبرسهبن و کهببخبره و کالي هب  مببرزه بب بي سواد  
و کودکسهبن و ببغ کودکبن و امثبل آن در حدود اعهببرات مصو  و همچجين کم  

مؤسسبت و مسبعدت مباي به ارجمن تربيت بدري و پيشبهج ي و کم   به اين قبيل
 .به ارجمن هب  خبره و مدرسه و اردو  کبر

ه ردار  در اين قبيل موارد و همچجين در مورد موزه هب و خبره هنب  فرهج ني و         
زردان بب تصويب ارجمن ه ر از اراضي و ابجيه مهعلق به خود بنب ح نظ مباکينت بنه     

يب بب هرايط معين به مجظور سبخهمبن و اسه بده به اخهيبر مؤسسبت مربنوط  راي بن و 
 .خواهد گذاهت

قبرون رظبرت در مصر  س ميه فرهجگ از درآمد هن ردار    1تبصره مبده  -1تبصره 
 .به قوت خود ببقي است 38/7/74هب مصو  

 .کل کشور به قوت خود ببقي است 5779قبرون بودجه سبل  19تبصره  -2تبصره 
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ح ظ و اداره کردن دارايي مجقول و غير مجقول ه ردار  و اقبمه دعو  بر اهخبص و  -3
 .دفبع از دعبو  اهخبص عليه ه ردار 

برآورد و تجظيم بودجه و مهمم بودجه و اصالح بودجنه و ت رينش بودجنه هن ردار  و      -8
 تجظيم پيشج بد برربمه سبخهمبري و اجرا  آن پس از تصويب ارجمن ه ر ي  رسخه
از بودجه مصو  و برربمه سبخهمبري به وسيله فرمبردار يب بخشندار بنه وزارت کشنور    

 .ارسبل مي هود
ارجبم معبمالت ه ردار  اعم از خريد و فروش اموال مجقول و غير مجقول و مقبطعه  -9

و اجبره و اسهيجبره پس از تصويب ارجمن ه ر بب رعبيت صالح و صرفه و مقنررات         
 .اي ه ردار  هب پيش بيجي هده در اين قبرون آيين ربمه مب

 .اهدا و قبول اعبربت و هدايب به ربم ه ر بب تصويب ارجمن -51
اعبربت پرداخهي به ه ردار  يب موسسبت خيريه از طر  وزارت دارايي جنرء هريجنه        

قببل قبول اعبره دهجدگبن پذيرفهه مي هود و اعبره دهجده رسبت به مبلنش اعبرنه ا    
 .اده است از مبايبت بردرآمد معب  مي ببهدکه د

 .رظبرت و مراقبت در صحت اوزان و مقيبي هب -55
 .ت يه آمبر مربوط به امور ه ر و مواايد و مهوفيبت -53
ايجبد غسباخبره و گورسهبن و ت يه وسبيل حمل اموات و مراقبنت در ارهظنبم امنور     -57

 .آر ب
را  ح ظ ه ر از خطر سنيل و حرينق و همچجنين    اتخبذ تدابير مؤرر و اقدام ززم ب -54

رفع خطر از بجبهب و ديوارهب  هکسهه و خطرربک واقع در معببر عمومي و کوچه هب و 
امبکن عمومي و دازن هب  عمومي و خصوصي و پرکردن و پوهبردن چبه هب و چباه 
ب  هب  واقع در معببر و جلوگير  از گذاههن هرروع اهيبء در بباکن هنب و اينوان هن   

مشر  و مجبور به معببر عمومي که افهبدن آر ب موجب خطنر بنرا  عنببرين اسنت     
وجلوگير  از ربودان هب و        دودکش هنب  سنبخهمبن هنب کنه ببعنت زحمنت و       

 .خسبرت سبکجين ه رهب ببهد
در کليه موارد مربوط به رفع خطر از بجبهب و غيره و رفع مراحمت هب  مجندرج   :تبصره 

 ردار  پس از کسب رظر مأمور فجي خود به منباکين ينب صنبحببن    در مبده فوق ، ه
امبکن يب صبحببن ادوات مجصو ، ابالغ م لت دار مهجبسنبي صنبدرمي رمبيند و اگنر     
دسهور ه ردار  در م لت معين به موقع اجراء گذاهنهه رشنود هن ردار  راسنبت بنب      
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ريجه مصرو  را مراقبت مأمورين خود اقدام به رفع خطر يب مراحمت خواهد رمود و ه
 .به اضبفه صد  پبررده خسبرت از طر  دريبفت خواهد کرد

مقررات فوق هبمل کليه امبکن عمومي مبرجد سيجمبهب، گرمببه هنب، م مبرخبرنه هنب،          
دکبکين ، ق وه خبره هب، کبفه و رسهوران هب، پبسبژهب وامثبل آن که محل رفت و آمد 

 .مراجعه عمومي است رير مي ببهد
لوگير  از هيوع امراض سبريه ارسبري و حيواري و اعالم ايج وره بيمنبر  هنب بنه    ج -51

وزارت ب نندار  و دامشرهننکي و هنن ردار  هننب  مجننبور هج ننبم بننروز آر ننب و دور 
ر بهداههن بيمبران مبهال به امراض سبريه و معباجه و دفع حيواربتي کنه مبنهال بنه    

 .هسهجدامراض سبريه بوده و يب در ه ر بالصبحب و مضر 
ت يه مقررات صج ي و پيشج بد آن به ارجمن ه ر و مراقبت در امور صحي اصنجب    -56

 .و  پيشه وران 
پيشج بد اصالح رقشه ه ر در صورت اروم و تعينين قيمنت عبدانه اراضني و ابجينه       -53

مهعلق به اهخبص که مورد احهيبج ه ر ببهد بر طبق قبرون توسعه معنببر و تنأمين   
ايجبد و توسعه معببر و خيبببن هب و ميدان هب و ببغ هب  عمومي  محل پرداخت آن و

و ت يه اراضي مورد احهيبج برا  اواه کشي و فبضال  اعم از داخل يب خبرج هن ر و  
همچجين ت يه اراضي ززم برا  سبخهمبن مخرن و رصب دسه به تص يه و آب ينر   

 .و مهعلقبت آر ب بر طبق قبرون توسعه معببر
يين ميدان هب  عمومي برا  خريد و فروش ارزاق و توقف وسبيط رقليه و ت يه وتع -58

 .غيره 
ت يه و تدوين آيين ربمه برا  فراواري و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوهت و ربن  -59

 .ه ر و اجرا  آن پس از تصويب ارجمن ه ر
ز مراحمت جلوگير  از ايجبد و تأسيس کليه امبکن که به رحو  از ارحبء موجب برو -31

هن ردار  مکلنف اسنت از    . برا  سبکجين يب مخباف اصول ب داهت در ه رهبست
تأسيس کبرخبره هب ن کبرگبه هبن گبراژهب  عمنومي و تعميرگنبه هنب و دکنبن هنب و       
همچجين مراکر  که مواد محهرقه مي سبزرد و اصطبل چبرپبيبن و مراکر دامدار  و 

جبد مراحمت و سنر و صندا کججند ينب     به طور کلي تمبم مشبغل و کسب هبيي که اي
توايد دود و يب ع ورت و يب تجمنع حشنرات و جنبروران رمبيند جلنوگير  کجند و در       
تخريب کوره هب  آجر و گچ و آه  پر  و خريجه گرمببه هب  عمومي که مخباف 
ب داهت است اقدام رمبيد و بب رظبرت و مراقبت در وضنع دودکنش هنب  امنبکن و     
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قليه که کبرکردن آر ب دود ايجبد         مي کجد از آاوده هدن کبرخبره هب و وسبيط ر
هوا  ه ر جلوگير  رمبيد و هرگبه تأسيسبت مذکور فوق قبل از تصويب اين قبرون 
به وجود آمده ببهد آر ب را تعطيل کجد و اگر ززم هود آر ب را به خبرج از ه ر ارهقبل 

 .دهد
ارهقبل به خنبرج از هن ر مکلنف اسنت      ه ردار  در مورد تعطيل و تخريب و :تبصره 

مراتب را ضمن دادن م لت مجبسبي به صبحببن آر ب ابالغ رمبيد و اگر صبحب مل  
به رظر ه ردار  معهرض ببهد ببيد ظر  ده روز اعهنراض خنود را بنه کميسنيوري     
مرکب از         سه ر ر که از طر  ارجمن ه ر ارهخب  خواهجد هد تسليم کجد رأ  

 .عي و ززم ازجراء است کميسيون قط
هرگبه رأ  کميسيون مبجي بر تأييد رظر ه ردار  ببهد و يب صبحب مل  در موقنع        

اعهراض رکرده و يب در م لت مقرر هخصبت اقدام رکجد ه ردار  به وسنيله منأمورين   
 .خود رأسبت اقدام خواهد رمود

هشنويخبره و مسنهراح و   احداث بجبهب و سبخهمبن هب  مورد ريبز محنل از قبينل رخ   -35
حمبم عمومي وکشهبرگبه و ميدان هب و ببغ کودکبن و ورزه به مطببق اصول صحي 
وفجي و اتخبذ تدابيرززم برا  سبخهمبن خبره هب  ارزان قيمت برا  اهنخبص بني   

 .بضبعت سبکن ه ر
تشري  مسبعي بب فرهجگ در ح ظ ابجيه و آرنبر ببسنهبري هن ر و سنبخهمبن هنب        -33

 .مسبجد و غيره عمومي و 
اههمبم در مراعبت هرايط ب داهت در کبرخبره هب و مراقبت در پبکيرگي گرمببه هب و  -37

 .ر بهدار  اط بل بي بضبعت و سرراهي
 .صدور پرواره برا  کليه سبخهمبن هبيي که در ه ر مي هود -34

ه ردار  در ه رهبيي که رقشه جبمع ه ر ت ينه هنده مکلنف اسنت طبنق       :تبصره 
. ط رقشه مذکور در پرواره هب  سبخهمبري روع اسه بده از سبخهمبن را قيد کجند  ضواب

درصورتي که بر خال  مجدرجبت پرواره سنبخهمبري در مجطقنه غينر تجنبر  محنل      
کسب يب پيشه و يب تجبرت دادر هود ه ردار  مورد را در کميسيون مقرر در تبصنره  

در صورت احراز تخلف مبا   اين قبرون مطرح مي رمبيد و کميسيون 511ي  مبده 
يب مسهأجر بب تعيين م لت مجبسب که رببيد از دو مبه تجبوز رمبيند در منورد تعطينل    

 .محل کسب يب پيشه و يب تجبرت ظر  مدت ي  مبه اتخبذ تصميم مي کجد
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اين تصميم به وسيله مأمورين ه ردار  اجراء مي هود و کسي کنه عبامنبت از محنل        
را  کسب و پيشه و يب تجبرت اسه بده کجد به حبس ججحه ا  مربور پس از تعطيل ب

از هش مبه تب   دو سبل و جرا  رقد  از پج  هرار و ي  رينبل تنب ده هنرار رينبل     
 .محکوم خواهد هد و محل کسب رير مجددات تعطيل مي هود

دادر کردن دفهر وکبات و مطب و دفهر اسجبد رسمي و ازدواج و طالق و دفهر روزربمه      
و مجله و دفهر م جدسي وسيله مبا  از رظر اين قبرون اسنه بده تجنبر  محسنو     

 .رمي هود
سبخهن خيبببن هب و آس بات کردن سواره روهب و پيبده روهب  معببر و کوچنه هنب     -31

عمومي و ار بر و جندول هنب  طنرفين از سنجگ اسن بات و امثنبل آن بنه هريجنه         
 .ه ردار  هر محل

 .حذ  هده است  :تبصره 
پيشج بد برقرار  يب ااغبء عوارض ه ر و همچجين تغيير روع و ميران عوارض اعم از  -36

کبزهب  وارداتي و صبدراتي کشور و محصوزت داخلي و غيره و ارسبل ي  رسخه 
 .از تصويب ربمه برا  اطالع وزارت کشور

ين   به مجظور تشويق صبدرات کشور رسبت به کبزهب  صبدراتي بيشنهر از   :1تبصره 
 .درصد قيمت کبز رببيد وضع عوارض هود

کبزهب  عبور  از ه رهب که برا  مقصد معيجي حمل مي هود از پرداخت  : 2تبصره 
 .هرگوره عوارض به ه ردار  هب عرض راه معب  مي ببهد

راجع به تشويق صبدرات و توايد از تبريخ  77قبرون مصوبه ب من مبه  5مبده  : 3تبصره 
 .اين بجد تصحيح مي هود 5طبق تبصره تصويب اين قبرون 

آيين ربمه هب  گرير از پرداخنت عنوارض هن ردار  و اسنهجکب  از آن بنب       : 4تبصره 
موافقت وزارتين کشور و دادگسهر  تجظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقنع  

 .به اجراء گذاههه مي هود
آر ب و هنمبره گنذار    وضع مقررات خبصي برا  ربم ذار  معببر و رصب اوحه ربم  -33

امبکن و رصب تببلو  ااصبق اعالربت و برداههن و محو کردن آگ ني هنب از محنل    
 .هب  غير مجبز و هرگوره اقدامبتي که در ح ظ رظبفت و زيببيي ه ر مؤرر ببهجد

کليه اصجب  و پيشنه وران مکل جند   . صدور پرواره کسب برا  اصجب  و پيشه وران  -38
 . ردار  محل پرواره کسب دريبفت دارردبرا  محل کسب خود از ه
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ه ردار  مي توارد رسبت به تعطيل محل کسب فبقد پرواره رأسبت و به وسنيله   :تبصره 
 .مأمورين خود اقدام رمبيد

ه ردار  خبرج از حدود مصو  ه ر حق تع د ت يه و توزينع آ  و بنرق و    -44ماده 
 .سبير تأسيسبت ه ردار  را ردارد

ررات ه ردار  که ججبه عمومي دارد و به تصويب ارجمن رسنيده  اجرا  مق -44ماده 
پس از اعالم برا  کليه سبکجين ه ر ززم اارعبيه است و اگنر تصنميمي در حندود    
قوارين و وظبيف مربوط به ارجمن ه ر راجع به هخا ينب اهنخبص ينب مؤسسنبت     

تسنليم  معيجي اتخبذ هده ببهد پس از ابالغ در صورتي که آر ب بنه تصنميم مهخنذه    
رببهجد مي توارجد ابهدا به ارجمن ه ر و در رنبري بنه ارجمنن وزيهني و در صنورت      
ربودن ارجمن وزيهي به وزارت کشور هکبيت رمبيجد و رظر ارجمن وزيهي يب وزارت 
کشور ابالغ مي هنود و چجبرچنه قبنل از ارجنبم تشنري بت فنوق اقندامي از طنر          

ود که ضرورت رداهنهه و مهضنمن   ه ردار  هده ببهد و پس از رسيدگي محقق ه
خسبرتي ببهد ه ردار  ببيد خسبرت ربهيه از آن اقدام را جبران کجد چجبرچه تصميم 
وزارت کشور به ضرر معهرض يب معهرضين اتخبذ هود مهضرر مي توارند بنه دادگنبه    

 .هب  عمومي مراجعه رمبيد
 
 
 
 

 فصل هفتم ـ مقررات استخدامي و مالي
 : مقررات استخدامي: الف  

مقررات اسهخدامي کليه کبرکجبن ه ردار  هب و مؤسسبت وابسهه به آن بنر   -44ماده 
قنبرون   78طبق         آيين ربمه ا  خواهد بود که وزارت کشور به اسنهجبد تبصنره   

کل کشور تدوين و به تصويب هينأت وزينران مني     5747بودجه اصالحي     سبل 
 .رسبرد 

 .حذ  هده است  :تبصره 
 .حذ  هده است  : 41-45-44مواد 
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به مجظور راهجمبيي و ايجنبد همنبهج ي در امنور هن ردار  هنب و آمنوزش        -42ماده 
کبرکجبن ه ردار  هب و همچجين رظبرت در حسن اجرا  وظنبي ي کنه طبنق اينن     
قبرون به ع ده وزارت کشور گذاههه هده است سنبزمبن مهجبسنبي در وزارت کشنور    

 . پيش بيجي و تأسيس  مي هود
اين سبزمبن موظف است تشکيالت خود را از هر رظر تکميل و همواره م جدسين و        

کبرهجبسبن تحصيل کرده در رههه هب  مخهلف مورد ريبز ه ردار  هب را که دارا  
مدارک علمي و تخصصي ببهجد در اخهيبر داههه ببهد تب به مجظور ببزرسي ه ردار  

و سبخهمبري ه رهب و ب بود و مديريت هب و ت يه برربمه هب  م م اصالحبت ه ر  
 .سبزمبن ه رداري ب مورد اسه بده قرار گيرد

سبزمبن مذکور در اين مبده مکلف است به مجظنور رفنع احهيبجنبت فجني و      -1تبصره 
ادار  ه رداري ب  کشور در مرکنر هنر اسنهبن دفنبتر فجني هن ردار  مهشنکل از        

 .م جدسين و کبرهجبسبن مورد احهيبج تشکيل دهد
وزارت کشور مي توارد بب ارعقبد قراردادهب  خبصي از خدمبت افراد مهخصا  -2بصرهت

و يب دسه به هب  م جدي مشبور اعم از داخلي ينب خنبرجي اسنه بده رمنوده و حنق      
مجبسبي معبدل آرچه که در برربمه هب  عمراري دوات به اين قبيل افنراد ينب    اارحمه

 .، بشردازدمؤسسبت برا  کبرهب  مشببه پرداخت مي هود
 .حذ  هده است  :و تبصره  44و  43ماده 

 :مقررات مالي : ب 
هر ه ردار  دارا  بودجه ا  است که پس از تصويب ارجمن هن ر قببنل    -44ماده 

 .اجرا            مي ببهد
 

سبل مباي ه ردار  ي  سبل تمبم همسي است کنه از اول فنروردين منبه     -44ماده 
 .تمه مي يببدهروع و در آخر اس جد مبه خب

ه ردار  مکلف مجه ي تب روز آخر د  مبه بودجه سبايبره خود را به ارجمنن   -44ماده 
پيشج بد رمبيد و ارجمن رير ببيد قبل از اس جد مبه هر سبل آن را رسيدگي و تصويب 
کجد و همچجين ه ردار  موظف است ت ريش بودجه هر سبل را تب آخنر ارديب شنت   

ليم و ارجمن رير ببيد تب آخر خرداد منبه آن را رسنيدگي و   مبه سبل بعد به ارجمن تس
 .تصويب رمبيد
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روز  51ه ردار  مکلف است رسخه ا  از بودجه و ت ريش بودجه را حداکثر تب  :تبصره 
 .بعد از تصويب به وسيله فرمبردار به وزارت کشور ارسبل دارد

زينر کنه از محنل    بودجه و تخصيا اعهببرات ه ردار  به اسهثجب  منوارد   -44ماده 
 :درآمدهب  مسهمر ه ردار  پرداخت خواهد هد 

 .ده درصد س م ب دار  -5
 .سه درصد س م آموزش و پرورش-3

چ بردرصد برا  مببرزه بب بيسواد  که از طريق کميهه ملي پيکبر بب بني سنواد  بنه    -7
 .مصر  خواهد رسيد

 .سه درصد برا  امور تربيت بدري و پيشبهج ي -4

رصد س م کهببخبره عمومي موضوع قبرون تأسيس کهببخبرنه عمنومي در   ي  و ريم د-1
 .5744تمبم ه رهب مصو  د  مبه 

برا  تأمين هريجه هب  سبزمبري و ادار  ه ردار  و امور دفبع غير رظبمي ، امور خيريه 
و سبير تکباي ي که به موجب قنبرون بنه ع نده هن ردار  هنب محنول اسنت براسنبي         

بب توجه به احهيبجبت و مقهضيبت محل به پيشج بد هن ردار  و   تقسيمبتي خواهد بود که
تصويب ارجمن ه ر رسيده ببهد و در هر صورت ميران اعهببرات عمراري رببيد از چ نل  

 .درصد بودجه سبزره کمهر ببهد
مصر  اعهببراتي که به تصويب ارجمن ه ر مي رسد ببيد مجحصرات در حوزه  -1تبصره 

 .ت ارجمن ه ر ببهدهمبن ه ردار  و بب رظبر
در ه رهبيي که مؤسسبت خيريه دارا  تأسيسبت درمبري مي ببهجد ارجمن  -2تبصره 

ب دار  و در صورت ربودن آن ارجمن ه ر بب موافقت ب دار  مني توارند از محنل    
اين مبده مبلش مهجبسنبي   5هريجه هب  درمبري ده درصد س م ب دار  مذکور در بجد 

 . ذارد در اخهيبر مؤسسبت مربور ب
از تبريخ تصويب اين قبرون ارجمن ه رهبدي که درآمد ه ردار  هر ي  از  -3تبصره 

آر ب از ي  ميليون ريبل به ببزست موظ جد برا  سبخهمبن دبسهبن عوارض خبصني  
وضع کججد و طبق قبرون رظبرت در مصر  س ميه فرهجگ از درآمد هن ردار  هنب   

 .س م فرهجگ به مصر  برسبرجد توسط کميسيون ربظر بر 5774مصو  خرداد 
 .حذ  هده است  -45و  44ماده 



   16 

ه ردار  مکلف است هر هش مبه يکببر مجه ي تب پبرردهم مبه بعد صنورت   -41ماده 
جبمعي از درآمد و هريجه ه ردار  را که به تصويب ارجمن ه ر رسيده برا  اطالع 

و همچجين هن ردار   عموم مجهشر و سه رسخه از آن را به وزارت کشور ارسبل رمبيد
مبه يکدفعه آمبر کليه عمليبت ارجنبم هنده از قبينل خيببنبن      6مکلف است        هر

سبز  و سبخهمبن عمبرات و سبير امور اجهمنبعي و ب داهنهي و امثنبل آن را بنرا      
 .اطالع عموم مجهشر رموده رسخه ا  از آن را به وزارت کشور ب رسهد

 .حذ  هده است -42ماده 
يه عوارض و درآمد هر ه ردار  مجحصرا ت به مصر  همبن ه ر خواهند  کل -43ماده 

اين قنبرون جمعنبت ين  هن ردار       5مبده  3رسيد و در رقبطي که به موجب تبصره 
 .تشکيل مي هود تقسيم هريجه به رسبت درآمد هر ي  از محل هب مي ببهد

 ه ردار  بب تصنويب ارجمنن هن ر آينين ربمنه اجرايني وصنول عنوارض         -44ماده 
 .ه ردار  و            آ  ب ب و امثبل آن را تدوين و تجظيم مي رمبيد

دفبتر اسجبد رسمي مکل جد قبل از ارجبم معبمله از ه ردار  کهببت م بصب حسب  : تبصره 
رسبت به عوارض مل  مورد معبمله خواسهبر هورد و ه ردار  موظف اسنت ظنر    

سمي م بصب حسنب  را ارسنبل ينب    مدت ده روز پس از وصول ربمه دفهرخبره اسجبد ر
 .ميران بدهي مل  را به دفهرخبره اعالم دارد

مبا  ملرم است عوارض تعيين هده از طنر  هن ردار  را بنرا  امکنبن ارجنبم             
معبمله به ببر  پرداخت رمبيد و اگر مبا  به تشخيا هن ردار  اعهنراض داهنهه    

ربت به وديعه خواهد گذاهت  ببهد مبلش تعيين هده از طر  ه ردار  را در صجدوق
 .و رسيد ربت به مجراه م بصب حسب  تلقي و معبمله ارجبم خواهد هد

صجدوق ربت مکلف است صورتي بب قيد مشخصبت کبمل توديع کججدگبن عوارض و       
مل  مورد معبمله را بالفبصله بعد از توديع به هن ردار  ارسنبل دارد و بنه محنض     

  کميسيون رفع اخهال  يب مراجع توافق و يب ارصنرا   اعالم ه ردار  مسهجد به رأ
کهبي مبا  از اعهراض مبلش توديع هده را به ربم هر مؤد  ت کيکبت به حسب  ببرکي 
ه ردار  پرداخت کجد و هرگبه کميسيون رفع اخهال  ينب مراجنع توافنق اعهنراض     

وجه توديع مبا  را کالت يب بعضبت وارد تشخيا بدهد صجدوق ربت تمبم يب قسمهي از 
 .هده را بر حسب مورد به مبا  مسهرد مي دارد
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عوارض و درآمد ه ردار  بنه وسنيله منأمورين مخصوصني کنه از طنر         -44ماده 
ه ردار  به ربم مأمور وصول تعيين مي هورد دريبفت خواهد هد و مأمورين وصول 

 .ببيد طبق مقررات امور مباي تضمين کبفي بسشبررد
 .حذ  هده است -44ماده 

 .حذ  هده است :تبصره 
رفع هرگوره اخهال  بين مؤد  و ه ردار  در مورد عوارض به کميسنيوري   -44ماده 

مرکب از رمبيجدگبن وزارت کشور و دادگسهر  و ارجمنن هن ر ارجنبع مني هنود و      
بدهي هبيي که طبق تصميم اينن کميسنيون   . تصميم کميسيون مربور قطعي است 
م ازجراء به وسيله اداره ربت قببل وصول مي تشخيا هود طبق مقررات اسجبد زز

ببهد اجرا  ربت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مربور به صندور اجرادينه و   
وصول طلب ه ردار  مببدرت رمبيد در رقبطي که سنبزمبن قضنبيي رببهند ردنيس     
دادگسهر  ه رسهبن ي  ر ر را به رمبيجدگي دادگسهر  تعيين مي رمبيد و در غيب  

 .ه ر ارهخب  رمبيجده ارجمن از طر  هورا  ه رسهبن به عمل خواهد آمدارجمن 
عوارضي که توأم بب مبايبت هب  دواهي اخنذ مني هنود بنه وسنيله دارايني         -44ماده 

وصول و همچجين عوارض کبزهبيي که ببيد هرکت هنب و مؤسسنبت بشردازرند بنه     
. يبفنت مني گنردد   ترتيبي که ه ردار  مقرر مي دارد به وسيله همبن مؤسسنبت در 

وکليه وجوهي که جمع آور           مي هود ببيد در صورت وجود ببر  در ببرن   
مهمرکر و در صورت ربودن ببر  در ه ر يب در محل رردين  بنه آن هن ردار  بنب     

 .رظبرت ارجمن در ه ردار  مهمرکر هود
که به  روز يکببر صورت درآمد ه ردار  را 51اداره دارايي موظف است هر  -1تبصره 

 .ببر  يب صجدوق ه ردار  توديع کرده به ه ردار  ارسبل دارد
وجوهي که به ربم سشرده يب امبرت به ه ردار  داده مي هود ببيد در حسب   -2تبصره 

مخصوصي ر  دار  هود و ه ردار  به هيچ عجوان حق ردارد در وجوه سشرده و يب 
تنبريخ اسنهحقبق مطبابنه در    واي پنس از ده سنبل از   . امبربت دخل و تصرفي رمبيد 

صورت عدم مطبابه ذيج ع ه ردار  مي توارد وجوه مطبابه رشده را به درآمد عمومي 
 .خود مجظور رمبيد

ه ردار  ببيد هر سبل اعهببر مهجبسبي در بودجه خنود بنرا  پرداخنت اينن قبينل             
و احنراز   سشرده هب مجظور رمبيدتب درصورت مراجعه ذيج نع ينب قنبدم مقنبم قنبروري او     
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هرگبه اينن اعهبنبر کنبفي رببهند هن ردار       . اسهحقبق از اعهببر مربور پرداخت هود
 .مکلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جبر  خود بشردازد

کليه پرداخت هب  ه ردار  در حدود بودجه مصو  بنب اسنجبد مثبنت و بنب      -44ماده 
جبد ببيد به امضب  ردنيس  رعبيت مقررات آدين ربمه مباي به عمل خواهد آمد اين اس

حسببدار  و ه ردار که ذيحسب  خواهجد بود يب قبدم مقنبم آرنبن کنه منورد قبنول      
 .  ارجمن ببهد برسد

ه ردار موظف است مجه ي تب پبرردهم هر مبه حسنب  درآمند و هريجنه منبه قبنل             
 .ه ردار  را به ارجمن ه ر تسليم کجد

کيل رشده و طبق مقررات اين قبرون ببيد تشکيل در رقبطي که تبکجون ه ردار  تش      
اين قنبرون بنه طنور وام     83هود هريجه ارهخبببت ارجمن ه ر از وجوه موضوع مبده 

پرداخت و پس از تشکيل ه ردار  وام مربور جرء ديون در بودجه ه ردار  مجظور 
 .و مسهرد خواهد هد

أت منديره هنر بج نبه بنه     اعهببرت مصو  برا  بج به هب  خيريه زير رظر هين  :تبصره 
مصر  خواهد رسيد و هيأت مديره طبق مقررات ببزرگبري بب رظبرت ارجمن وظبيف 

 .محواه را ارجبم خواهد داد
ه ردار  هب مکل جد ده درصد از کليه درآمد مسهمر وصواي سبايبره خنود را   -45ماده 

ره خنود را  درصد از کليه درآمد مسهمر وصواي سنبايب 1برا  کم  به امور ب دار  و 
( قبرون تعليمبت اجببر  8مبده  5موضوع تبصره )برا  کم  به امور فرهج ي ه ر 

اخهصبص داده و برربمه عمل را طبق تشخيا و تصويب ارجمن ه ر و بب اسه بده از 
 .راهجمبيي هب  فجي ادارات ب دار  و فرهجگ محل به موقع اجراء گذاررد

د مذکور ويب قسنمهي از آن را طبنق برربمنه    ارجمن ه ر مي توارد تمبم عواي -1تبصره 
 .مخصوص به وسيله ادارات ب دار  و فرهجگ محل به موقع اجرا گذاررد

ارجمن هر ه ر بب رعبيت قوارين و مقررات رسبت به امور آموزش و پرورش  -2تبصره 
و ب دار  محل رظبرت خواهد داهت و هرگبه رقبيصي مشبهده کردرند دررفنع آر نب    

ود و رظريبت خود را درببره جريبن اين امنور بنه وزارتخبرنه هنب      کوهش خواهد رم
ب دار  و آموزش و پرورش ارسبل خواهد داهت و وزارتخبره هب  مذکور مکل جد که 

 .آن پيشج بدهب را مورد توجه قرار داده و رسبت به آن اقدام رمبيجد
 .حذ  هده است -41ماده 
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 .حذ  هده است -42ماده 
 .حذ  هده است :تبصره 

 .حذ  هده است -43ماده 
مؤسسبت وابسهه به ه ردار  از قبيل اواه کشي، آ ، برق، اتوبوسراري کنه   -44ماده 

اسبسجبمه اين . دارا  هخصيت حقوقي بشورد مي توارجد بب اصول ببزرگبري اداره هورد
 .قبيل مؤسسبت ببيد به تصويب ارجمن ه ر و موافقت وزارت کشور برسد

توارد برا  تخريب ينب اصنالح سنقف ببزارهنب و دازن هنب        ه ردار  مي -44ماده 
عمومي و خصوصي و سبخهمبن هبيي که مخل صحت عمومي تشخيا مني دهند   
پس از موافقت ارجمن ه ر و جلب رظر اداره ب دار  هر محل بر وفق تبصنره دوم  

 .از مبده يبزدهم قبرون توسعه معببر اقدام کجد
 

 فصل هشتم ـ در مقررات جزائي
بب تصويب قبرون هوراهب  اسالمي و قبرون تشکيالت ، وظبيف و ارهخبببت هوراهب       

 .و تبصره آن مجه ي است 89ااي  86مواد  5731اسالمي کشور مصو  
کسبري که به موجب مقررات اين قبرون محکوميت قطعي پيدا کججد از حنق   -45ماده 

 .ارهخب  کردن و ارهخب  هدن در دو دوره محروم خواهجد هد
هرگبه اعضبء ارجمن يب ه رداران غير کبرمجد دوات مرتکب جرادم مذکور در  -41ماده 

اصالحي قبرون کي ر عمومي هنورد مبرجند کبرمجندان دوانت      59قبرون اصالح مبده 
در صورتي که عضو ارجمن به ارتکب  اعمبل زير مه م . درببره آر ب عمل خواهد هد

از صندور کي نر خواسنت دادسنهبن، از      گردد ومورد تعقيب دادسرا قنرار گينرد پنس   
عضويت ارجمن معلق و در صورت ربوت جرم عالوه بر مجبزاتي که در قوارين برا  
اين گوره اعمبل مقرر است مرتکب برا  دو دوره از حق عضويت ارجمن رير محروم 

 :مي گردد 
کنه  در موردتببري بب مقبطعه کبران و اهخبص طر  معبمله بنب هن ردار  اعنم از ايج    -5

 .تببري مسهقيم ببهد يب غيرمسهقيم
در مورد اعمبل اغراض هخصي در کبرهب  ه ردار  که بباجهيجه ببعت اخهالل امور  -3

 .و موجب زيبن ه ر و ه ردار  مي هود

 .رسيدگي در دو مورد اخير در دادگبه خبرج از روبت و فور  به عمل خواهد آمد :تبصره 
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اصبق هر روههه ا  بر رو  ديوارهنب  هن ر کنه    روههن هر روع مطلبي يب ا -42ماده 
مخباف مقررات ارجمن ه ر ببهد ممجوع است م ر در محل هنبيي کنه هن ردار     
برا  رصب و ااصبق اعالربت معين مي کجد و در اين محل هب فقط ببيد به رصنب و  
ااصبق آگ ي اکه ب کرد و روههن رو  آن رير ممجوع است مهخلف عنالوه بنر تأدينه    

 .کين به پرداخت پبرصد تب ي  هرار ريبل جريمه محکوم خواهد هدخسبرت مبا
 

 فصل نهم ـ خاتمه 
از تبريخ تصويب اين قبرون ، زيحه هن ردار  مصنو  ينبزدهم آبنبن منبه       -43ماده 

و اوايح مهمم آن و همچجين کليه قواريجي که بنب اينن قنبرون مغنبيرت دارد ،      5775
 .ملغي است

ن قبرون ارجمن هب  ه ر کنه بنه موجنب مقنررات قبلني      از تبريخ ابالغ اي -44ماده 
تشکيل هده است مجحل هجبخهه مي هود و وزارت کشور مکلنف اسنت رسنبت بنه     

 .تشکيل مجدد آر ب بر طبق اين قبرون اقدام رمبيد
 .وزارتين کشور و دادگسهر  مأمور اجرا  اين قبرون مي ببهجد -44ماده 
احهيبجبت ه ر  از قبيل ببغ هب  عمومي ، ه ردار  مي توارد برا  تأمين  -44ماده 

ايجبد تأسيسبت برق و آ  و رظنبير آن کنه بنه مجظنور اصنالحبت هن ر  و رفنع        
عمومي ززم ببهد و ببيد تمبم يب قسمهي از اراضي يب امالک يب ابجينه   ريبزمجد  هب 

واقع در محدوده ه ر به تصر  ه ردار  درآيند از مقنررات قنبرون توسنعه معنببر      
 .اسه بده رمبيد 5731ل مصو  سب

هرگبه قسمهي از تأمين ريبزمجد  هب  ه ر  طبق قبرون به ع ده سبزمبن  -1تبصره 
هب و مؤسسبت دواهي گذاههه هده ببهد سبزمبن هب و مؤسسبت مربنور بنرا  ارجنبم    
وظبيف محواه بب تصويب ارجمن ه ر بنه وسنيله هن ردار  از مقنررات اينن منبده       

 .اسه بده خواهجد رمود
سبزمبن هب و مؤسسبت دواهي که اراضي و امالک و ابجيه ا  داههه ببهجد که  -2رهتبص

مشمول حکم اين مبده ببهد مکل جد در صورت تصويب هورا  ه ر و تأييد اسهبردار، 
 .آن اراضي و ابجيه را بالعوض در اخهيبر ه ردار  قرار دهجد

 3قبرون و رعبيت تبصنره  در موارد فوق پس از ارجبم تشري بت مقرر در اين  -3تبصره 
خوددار  مبا  از ارجبم معبمله مبرع اجرا   5731قبرون توسعه معببر مصو   4مبده 
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رقشه ه ردار  رخواهد بود و ه ردار  مجبز است اراضي يب امنالک را بنه مجظنور    
 .عمليبت عمراري به تصر  خود درآورد

 . حذ  هده است  -4تبصره
اث يب توسنعه خيببنبن و گنذر و بنبغ عمنومي و      در صورتي که در مسير احد -4تبصره 

ميدان ملکي ببهد که مبا  يب مباکين آن مشخا رببهد و يب به ربت ررسيده ببهند  
اقدامبت و عمليبت ه ردار  مهوقف رخواهد هد و ه ردار  ببيد قبل از هنر اقندام   
مشخصبت کبمل مل  مربور را بب حضور رمبيجدگبن دادسهبن و ربت و ارجمنن هن ر   

مجلس رمبيد، صورت مجلس مربور مبجب  اجنرا  پرداخنت غرامنت طبنق      صورت
مقررات خواهد بود و در مورد  که مبا  يب مباکين مل  مشخا ببهد امهجبع آربن 
از ارهخب  و معرفي کبرهجبي خود يب کبرهجبي مشهرک مبرع از اجرا  رقشه مصو  

 . ه ردار  رخواهد بود
رسيده ببهد و طبنق م نبد اينن قنبرون بنه تصنر        رسبت به امالکي که به ربت ر        

ه ردار  درآيد، صورت مجلس تجظيم مي گردد و در صنورت مجلنس مربنور آرنبر     
 .تصر  و حدود و مسبحت و مشخصبت کبمل قيد مي گردد

مدعي مباکيت مي توارد بب اراده صورت مجلس مذکور در اين قبرون رسبت به تقبضب      
 .احراز مباکيت ب ب  تعيين هده را دريبفت رمبيدربت مل  خود اقدام و پس از 

اراضي کوچه هب  عمومي و ميدان هنب و پينبده روهنب و خيببنبن هنب و بنه        -4تبصره 
طورکلي معببر و بسهر رودخبره هب و ر رهب و مجبر  فبضنال  هن رهب و بنبغ هنب      
عمومي و گورسهبن هب  عمومي و درخت هب  معببر عمومي واقع در محندوده هنر   

که مورد اسه بده عموم است مل  عمومي محسنو  و در مباکينت هن ردار      ه ر
 .است
ايجبد تأسيسبت آبيبر  از طر  وزارت آ  و بنرق در بسنهر رودخبرنه هنب واقنع در            

محدوده ه رهب بالمبرع است ه ردار  هب رير  مکل جد برا  اجرا  هرگوره عمليبت 
 .ت آ  و برق را جلب رمبيجدعمراري در بسهر رودخبره هب قبالت رظر وزار

 . مجسوخ هده است  -44و  44مواد 
تب زمبري که رقشه جبمع ه رهب ت يه و به تصنويب هنورا  عنباي ه رسنبز       :تبصره 

 .ررسيده ببهد رقشه هب  عمراري و ه رسبز  ببيد به تصويب وزارت کشور برسد
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 :بجمبيجد ه ردار  هب مکل جد درمورد حريم ه ر اقدامبت زير را  -44ماده 
 .تعيين حدود حريم و ت يه رقشه جبمع ه رسبز  بب توجه به توسعه احهمباي ه ر -5
ت يه مقرراتي برا  کليه اقدامبت عمراري از قبينل قطعنه بجند  و ت کين  اراضني،                -3

خيبببن کشي ،ايجبد ببغ و سبخهمبن ، ايجبدکبرگبه و کبرخبره و همچجين ت يه مقررات 
ب داهت عمومي مخصوص به حريم ه ر بب توجه به رقشه عمرارني   مربوط به ح ظ

 .ه ر 
حريم و رقشه جبمع ه رسبز  و مقررات مذکور پس از تصويب ارجمن ه ر و تأييد      

 .وزارت کشور برا  اطالع عموم آگ ي و به موقع اجراء گذاههه خواهد هد
رون اصنالحبت ارضني   تغيير حدود فعلي ه رهب از احبظ اجرا  مقررات قب  -1تبصره 

 .تأرير  رخواهد داهت
عوارضي که از عقد قراردادهب عبيد مي گردد ببيسهي تمبمنبت بنه  هن ردار      -2تبصره 

 .هب  محل اجرا  قرارداد پرداخت گردد
 .مجسوخ هده است -3تبصره 

به مجظورح ظ ببفت فرهج ي ن سيبسني و اجهمنبعي ت نران و              ( 5/53/5733ااحبقي ) -7
هبن هب  کرج ، ورامين ، ه ريبر و بخش هب  تببعه ر  و هميراربت ، دوانت  ه رس

مبه رسبت به اصنالح حنريم هن ر ت ران،کنرج ،      7مکلف است حداکثر ظر  مدت 
ورامين، ه ريبر و بخش هنب  تببعنه ر  و هنميراربت براسنبي قنبرون تقسنيمبت       

 .يدکشور  و مجطبق بر محدوده قبروري ه رسهبن هب  مذکور اقدام رمب
اينن قنبرون    3هريجه هب  حبصل از اجرا  اين بجد از محل درآمد موضنوع تبصنره   

 .تأمين خواهد هد
رقبطي که در اجرا  اين قبرون از حريم ه ردار  هب  منذکور جندا مني هنورد در     
صورتي که در محدوده قبروري و اسهح بظي ه ر دي ر  قرار گيررد عوارض مهعلقه 

ريبفت خواهد هد و در غينر اينن صنورت توسنط     کمبکبن توسط ه ردار  مربوط د
 .بخشدار  مربوط اخذ و به احسب  خراره وارير مي گردد

وجوه وارير  مذکور در بودجه سبزره کل کشور بنرا             % 81همه سباه زاقل معبدل 
 .اين قبرون مجظور خواهد هد 7فعبايت هب  عمراري موضوع تبصره 
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حريم مصو  ه رهب  اسهبن ت ران، ه ردار  هنب   به مجظور ح بظت از  -1تبصره 
قبرون رظبرت بر گسهرش ه ر ت ران  3مربوطه مکل جد از مقررات تبصره ذيل مبده 

 .اسه بده رمبيجد 53/1/5713مصو  
به مجظور جلوگير  از سبخت و سبزهب  غير مجبز در خبرج از حريم مصو   -2تبصره 

يوري مرکنب از رمبيجندگبن وزارت   ه رهب و رحوه رسيدگي به منوارد تخلنف کميسن   
کشور، قوه قضبديه و وزارت مسکن و ه رسبز  در اسهبردار  هب تشکيل خواهد هد 

چجبرچه طنرح جنبمع بنه تصنويب     )کميسيون حسب مورد و بب توجه به طرح جبمع . 
آيين ربمه احداث بجنب در خنبرج از محندوده قنبروري و      4ررسيده ببهد بب رعبيت مبده 

رسبت به صدور رأ  قلع بجب ينب جريمنه معنبدل پججنبه     ( 5711  حريم ه رهب مصو
 . درصد تب ه هبد درصد قيمت روز اعيبري تکميل هده اقدام خواهد رمود

مراجع ذيربط موظ جد برا  سبخهمبن هبيي که طبنق مقنررات اينن قنبرون و رظنر            
ببن کميسيون برا  آر ب جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صنبح 

 .آر ب برابر مقررات گواهي پبيبن کبر صبدر رمبيجد
ه ردار  هب  سراسر کشور مکل جد عالوه بر اعهببرات دواهي حداقل هشهبد  -3تبصره 

درصد از عوارض و درآمدهبيي را که از حريم اسهح بظي ه رهب کسب مي رمبيجد بب 
هب و هن رک  رظبرت فرمبردار  و بخشدار  ذيربط در ج ت عمران و آببد  روسنهب 

هب  واقع در حريم خصوصبت در ج نت راه سنبز ، آمنوزش و پنرورش ، ب داهنت ،      
 .تأمين آ  آهبميدري و کشبورز  هريجه رمبيجد

مباکين اراضي و امالک واقع در محدوده ه ر يب حريم آن ببيد قبل از هر  -155ماده 
 .خذ رمبيجداقدام عمراري يب ت کي  اراضي و هروع سبخهمبن از ه ردار  پرواره ا

ه ردار  مي توارد از عمليبت سبخهمبري سبخهمبن هب  بدون پرواره يب مخباف م بد      
پرواره به وسيله مأمورين خوداعم از آرکه سبخهمبن در زمين محصور يب غير محصور 

 .واقع ببهد جلوگير  رمبيد
هي قلنع  در موارد مذکور فوق که از احبظ اصول ه رسبز  يب فجي يب ب داه -1تبصره 

تأسيسبت و بجبهب  خال  مشخصبت مجدرج در پرواره ضرورت داههه ببهد يب بدون 
پرواره ه ردار  سبخهمبن احداث يب هروع به احداث هده ببهد به تقبضب  ه ردار  
موضوع در کميسيون هبيي مرکب از رمبيجده وزارت کشور به ارهخب  وزير کشنور و  

دادگسهر  و يکي از اعضب  ارجمن ه ر  يکي از قضبت دادگسهر  به ارهخب  وزير
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کميسيون پس از وصول پرورده به ذيج نع اعنالم   . به ارهخب  ارجمن مطرح مي هود
مي رمبيد که ظر  ده روز توضيحبت خود را کهببت ارسبل دارد پس از ارقضنبء مندت   
مذکور کميسيون مکلف است موضوع را بب حضور رمبيجده ه ردار  که بندون حنق   

  توضيح هرکت     مي کجد ظر  مدت ي  مبه تصميم مقهضي بنر  رأ  برا  ادا
حسب مورد اتخبذ کجد در موارد  که ه ردار  از ادامه سبخهمبن بندون پروارنه ينب    
مخباف م بد پرواره جلوگير  مي کجد مکلف است حداکثر ظر  ي  ه هه از تنبريخ  

کميسنيون   جلوگير  موضوع را در کميسيون مذکور مطرح رمبيد، در غير ايجصنورت 
 . به تقبضب  ذيج ع به موضوع رسيدگي خواهد کرد

در صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمبم يب قسمهي از بجب ببهد م لت مجبسنبي         
 .که رببيد از دو مبه تجبوز کجد تعيين مي رمبيد

هر گبه مبا  در م لنت  . ه ردار  مکلف است تصميم مربور را به مبا  ابالغ کجد      
ر اقدام به قلع بجب رجمبيد ه ردار  رأسبت اقدام کرده و هريجه آن را طبق مقنررات  مقر

 .آيين ربمه اجرا  وصول عوارض از مبا  دريبفت خواهد رمود
در مورد اضبفه بجب زادد بر مسبحت زيربجب  مجدرج در پرواره سبخهمبري واقنع   -2تبصره 

د در صورت عدم ضرورت قلع در حوزه اسه بده از اراضي مسکوري کميسيون مي توار
در بر خيبببن هب  اصلي يب خيبببن )اضبفه بجب بب توجه به موقعيت مل  از رظر مکبري 

رأ  به اخذ جريمه ا  که مهجبسب بب روع ( هب  فرعي و يب کوچه بن ببز يب بن بست
اسه بده از فضب  ايجبد هده و روع سبخهمبن از رظر مصباح مصرفي ببهند، تعينين و   

جريمه رببيد . )مکلف است براسبي آن رسبت به وصول جريمه اقدام رمبيد ه ردار 
از حداقل ي  دوم کمهر و از سه برابر ارزش معبمالتي سبخهمبن برا  هنر مهرمربنع   

در صورتي که ذيج ع از پرداخنت جريمنه خنوددار  رمنود     ( بجب  اضبفي بيشهر ببهد
ن ارجبع و تقبضب  صندور  ه ردار  مکلف است مجددات پرورده را به همبن کميسيو

کميسيون در اين مورد رسبت به صندور رأ  تخرينب اقندام    . رأ  تخريب را بجمبيد
 .خواهد رمود

در مورد اضبفه بجب زادد بر مسبحت مجدرج در پرواره سبخهمبري واقع در حوزه  -3تبصره 
اسه بده از اراضي تجبرتي و صجعهي و ادار  کميسيون مني توارند در صنورت عندم     

در بنر خيببنبن هنب     )ت قلع اضبفه بجب بب توجه به موقعيت مل  از رظر مکبري ضرور
رأ  به اخذ جريمه ا  که ( اصلي يب خيبببن هب  فرعي و يب کوچه بن ببز يب بن بست
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مهجبسب بب روع اسه بده از فضب  ايجبد هده و روع سبخهمبن از رظر مصباح مصنرفي  
ن رسبت بنه وصنول جريمنه اقندام     ببهد، تعيين و ه ردار  مکلف است براسبي آ

جريمه رببيد از حداقل دو برابر کمهر و از چ بر برابر ارزش معبمالتي سبخهمبن )رمبيد
در صنورتي کنه ذيج نع از    ( برا  هر مهرمربع بجب  اضبفي ايجبد هنده بيشنهر ببهند   

پرداخت جريمه خوددار  رمود ه ردار  مکلف است مجنددات پرورنده را بنه همنبن     
کميسنيون در اينن منورد    . ع و تقبضب  صدور رأ  تخريب را بجمبيند کميسيون ارجب

 .رسبت به صدور رأ  تخريب اقدام خواهد رمود
در مورد احداث بجب  بدون پرواره در حنوزه اسنه بده از اراضني مربوطنه در      -4تبصره 

صورتي که اصول فجي و ب داههي و ه رسبز  رعبيت هنده ببهند کميسنيون مني     
ر اخذ جريمه به ازاء هر مهرمربع بجب  بندون مجنوز ين  دهنم     توارد بب صدور رأ  ب

ارزش معبمالتي سبخهمبن يب ي  پججم ارزش سرق لي سنبخهمبن ، در صنورتي کنه    
سبخهمبن ارزش دريبفت سرق لي داههه ببهد، هرکدام که مبلنش آن بيشنهر اسنت از    

اضبفه . بيدذيج ع ، بالمبرع بودن صدور برگ پبيبن سبخهمبن را به ه ردار  اعالم رم
 .عمل خواهد هد 7و  3بجب زادد بر تراکم مجبز براسبي م بد تبصره هب  

در مورد عدم احداث پبرکيجگ و يب غير قببل اسه بده بودن آن و عدم امکبن  -4تبصره 
اصالح آن کميسيون مي توارد بب توجه به موقعيت محلي و رنوع اسنه بده از فضنب     

داقل ين  برابنر و حنداکثر دو برابنر ارزش     پبرکيجگ رأ  به اخذ جريمه ا  کنه حن  
صنبدر  . معبمالتي سبخهمبن برا  هر مهرمربع فضب  از بنين رفهنه پبرکيجنگ ببهند     

هن ردار   ( مهرمربع مني ببهند   31مسبحت هر پبرکيجگ بب احهسب  گردش . )رمبيد
 .مکلف به اخذ جريمه تعيين هده و صدور برگ پبيبن سبخهمبن مي ببهد

بوز به معببر ه ر، منباکين موظنف هسنهجد در هج نبم روسنبز       در مورد تج -4تبصره 
در . براسبي پرواره سبخهمبن و طرح هب  مصو  رعبيت برهب  اصالحي را بجمبيجد

صورتي که برخال  پرواره و يب بدون پروارنه تجنبوز  در اينن منورد ارجنبم گينرد       
سيون ارسبل ه ردار  مکلف است از ادامه عمليبت جلوگير  و پرورده امر را به کمي

در سبير موارد تخلف مبرجد عدم اسنهحکبم بجنب، عندم رعبينت اصنول فجني و       . رمبيد
ب داههي و ه رسبز  در سبخهمبن رسيدگي به موضوع در صالحيت کميسيون هب  

 .مبده صد است
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م جدسبن ربظر سبخهمبري مکل جد رسبت به عمليبت اجرادي سبخهمبري که به  -4تبصره 
ي گردد از احبظ ارطببق سبخهمبن بنب مشخصنبت مجندرج در    مسئوايت آر ب احداث م

پرواره و رقشه هب و محبسببت فجي ضميمه آن مسهمرات رظبرت کرده و در پبينبن کنبر   
هرگبه م جدي . مطببقت سبخهمبن بب پرواره و رقشه و محبسببت فجي را گواهي رمبيجد
ر  اعنالم رکجند و   ربظر برخال  واقع گواهي رمبيد و يب تخلف را به موقع به ه ردا

موضوع مجه ي به طنرح در کميسنيون مجندرج در تبصنره ين  منبده صند قنبرون         
ه ردار  و صدور رأ  بر جريمه يب تخريب سبخهمبن گردد ه ردار  مکلف اسنت  

هورا  ارهظبمي رظبم مذکور . مراتب را به رظبم معمبر  و سبخهمبري مجعکس رمبيد 
قصير برابر قنبرون رظنبم معمنبر  و    موظف است م جدي ربظر را در صورت ربوت ت

مبه تب سه سبل محرومينت از   6سبخهمبري حسب مورد بب توجه به اهميت موضوع به 
کبر و در صورتي که مجددات مرتکب تخلف هود که مججر به صدور رأ  تخريب بنه  

مراتب محکومينت  . وسيله کميسيون مبده صد گردد به حداکثر مجبزات محکوم کجد
ظبمي رظبم معمبر  و سبخهمبري در پرواره اههغبل درج و در يکي از طر  هورا  اره

 . از جرادد کثيرازرهشبر اعالم مي گردد
ه ردار  مکلف است تب صدور رأ  محکوميت به محض وقو  از تخلف م جدي        

مبه از اخذ گواهي امضبء  6ربظر و ارسبل پرورده کميسيون مبده صد به مدت حداکثر 
طه برا  سبخهمبن ج ت پرواره سنبخهمبن هن ردار  خنوددار     م جدي ربظر مربو

مأموران ه ردار  رير مکل جد در مورد سبخهمبن هب رظبرت رمبيجد و هرگبه از . رمبيد
موارد تخلف در پرواره به موقع جلوگير  رکججد و يب در مورد صدور گنواهي ارطبنبق   

بنه تخلنف آرنبن    سبخهمبن بب پرواره مرتکب تقصير  هورد طبنق مقنررات قنبروري    
رسيدگي مي هود و درصورتي که عمل ارتکببي م جدسبن ربظر و مأموران ه ردار  

 .واجد ججبه جرادي هم ببهد از اين ج ت رير قببل تعقيب خواهجد بود
در موارد  که ه ردار  مکلف به جلوگير  از عمليبت سبخهمبري اسنت و دسنهور         

از مأموران اجراديبت خود و در صورت اروم  ه ردار  اجرا رشود مي توارد بب اسه بده
 .مأموران ارهظبمي برا  مهوقف سبخهن عمليبت سبخهمبري اقدام رمبيد

دفبتر اسجبد رسمي مکل جد قبل از ارجبم معبمله قطعي در مورد سبخهمبن هنب   -4تبصره 
گواهي پبيبن سبخهمبن و در مورد سبخهمبن هب  ربتمبم گواهي  عدم خال  تب تبريخ 
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بم معبمله را که توسط ه ردار  صبدر هده ببهد مالحظه و مراتب را در سجد قيد ارج
 .رمبيجد

تبصره ااحبقي به مبده صد قبرون  6در مورد سبخهمبن هبيي که قبل از تصويب قبرون      
معبمله ارجبم گرفهه و از يد مبا  اوايه خبرج هده ببهد (34/55/5711)ه ردار  هب 

ه کل پالک را هبمل ر ردد گواهي عدم خال  يب برگ پبيبن در صورتيکه مورد معبمل
 .سبخهمبن اارامي ربوده و بب ربت و تصريح آن در سجد ارجبم معبمله بالمبرع مي ببهد

در مورد سبخهمبن هبيي که قبل از تبريخ تصويب رقشه جبمع هن ر ايجنبد هنده در          
ک و اسجبد رشنبن دهجنده   صورتي که اضبفه بجبء جديد  حبدث ر رديده ببهد و مدار

ايجبد بجب قبل از سبل تصويب طرح جبمع ه ر ببهد بب ربت و تصريح مراتب فوق در 
 .سجد مباکيت ارجبم معبمله بالمبرع مي ببهد

سبخهمبن هبيي که پرواره سبخهمبن آر ب قبل از تبريخ تصويب رقشنه جنبمع    -4تبصره 
 .ه ردار  معب  مي ببهجدمبده صد قبرون  5ه ر صبدر هده است از همول تبصره 

در منورد آراء صنبدره از کميسنيون منبده صند قنبرون هن ردار  هرگنبه          -15تبصره 
ه ردار  يب مبا  يب قبدم مقبم او از تبريخ ابالغ رأ  ظر  مدت ده روز رسنبت بنه   
آن رأ  اعهراض رمبيد، مرجع رسيدگي به اين اعهراض کميسيون دي نر منبده صند    

ير از افراد  ببهجد که در صدور رأ  قبلي هرکت داههه خواهد بود که اعضب  آن غ
 .رأ  اين کميسيون قطعي است. ارد

آدين ربمه ارزش معبمالتي سنبخهمبن پنس از ت ينه توسنط هن ردار  و       -11تبصره 
و اين ارزش معبمالتي سباي . تصويب ارجمن ه ر در مورد اخذ جرادم قببل اجراست

 .يکببر قببل تجديد رظر خواهد بود
اداره ربت اسجبد و دادگبه هب مکل جند در موقنع تقبضنب  ت کين  اراضني       -151ه ماد

محدوده ه ر و حريم آن عمل ت کي  را طبق رقشه ا  ارجنبم دهجدکنه قنبالت بنه     
تصويب ه ردار  رسيده ببهد رقشه ا  که مبا  برا  ت کي  زمنين خنود ت ينه     

مي کجند ببيند حنداکثر    مي رمبيد و برا  تصويب به ه ردار  در قببل رسيد تسليم 
 . ظر  دومبه از طر  ه ردار  تکليف قطعي آن معلوم و کهببت به مبا  ابالغ هود

در صورتي که در موعد مذکور ه ردار  تصميم خنود را بنه مبان  اعنالم رجمبيند            
مراجع مذکور در فوق مکل جد پس از اسهعالم از ه ردار  طبق رقشه ا  که مبان   

 .ت کي  را ارجبم دهجداراده مي رمبيد عمل 
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معببر وهوارع عمومي که در ارر ت کي  اراضي احداث مي هود مهعلق بنه هن ردار        
است و ه ردار  در قببل آن به هيچ عجوان وج ي به صبحب آن پرداخت رخواهند  

 .کرد
اگر در موقع طرح و اجرا  برربمه هب  مربوط به توسعه معببر تأمين سبير  -152ماده 

ااحبقي اين قبرون به آربر ببسهبري برخورد هنود   96 ر  مجدرج در مبده احهيبجبت ه
ه ردار  مکلف است موافقت وزارت فرهجنگ و هجنر را قنبالت جلنب رمبيند و رينر       
ه ردار  هب مکل جد رظرات و طرح هب  وزارت فرهجگ و هجنر را راجنع بنه رحنوه     

هب  مجنبور آر نب را    ح ظ آربر ببسهبري و ميران حريم و مجبظر سبخهمبن هب و ميدان
 .رعبيت رمبيجد

وزارت فرهجگ و هجر مکلف است ظر  سه مبه از تبريخ مراجعه وزارت کشنور   :تبصره 
 .رظر قطعي خود را به ه ردار  اعالم دارد

کليه وزارت خبره هب و مؤسسبت دواهي وخصوصي موظ جد قبل از هرگوره  -153ماده 
از قبينل   98و  93بطق مجدرج در منبده  اقدامي رسبت به کبرهب  عمراري واقع در مج

احداث هبکه تل ن و برق و آ  و سبير تأسيسبت و همچجين اتصبل راه هب  عمومي 
و فرعي رعبيت رقشه جبمع ه رسبز  را بجمبيجد اين قبيل اقدام ببيد بب موافقت کهبي 
ه ردار  ارجبم گيرد و مؤسسه اقدام کججده مکلف است هرگوره خرابني و زينبري را   

در ارر اقدامبت مربور به اس بات يب سنبخهمبن معنببر عمنومي وارد آيند در مندت       که
مهجبسبي که بب جلب رظر ه ردار  تعيين خواهد هد ترميم رمنوده و بنه وضنع اول    
درآورد و ازّ ه ردار  خرابي و زيبن وارده را ترميم و بنه حنبل اول درآورده هريجنه    

 .طريق اجرا  ربت اسجبد وصول خواهد کرداضبفه از ( ده درصد% )51تمبم هده را بب 
رحوه ارجبم معبمالت و مقررات مباي ه ردار  هنب طبنق آينين ربمنه ا       -154ماده 

خواهد بود که ظر  سه مبه پس از تصويب اين قبرون از طر  وزارت کشور ت يه و 
مبدام که آيين ربمه مربنور بنه   . به تصويب کميسيون مشهرک کشور مجلسين برسد 

 .رسيده مقررات مباي فعلي به قوت خود ببقي استتصويب ر
مواد معدري طبقه اول مذکور در منبده ين  اينن قنبرون معنبدن مصنو         -154ماده 
واقع در داخل حوزه خدمبت رظبرت هن ردار  جنرء امنوال هن ردار       35/3/5776

 .محسو  مي هود م ر ايجکه داخل مل  اهخبص حقيقي يب حقوقي ببهد
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ر مکلف است کليه عوارض ر ت و گنبز و منواد ر هني کنه در     وزارت کشو -154ماده 
بنه اسنهثجب  موضنوع قنبرون مربنوط بنه       )خبرج از محدوده ه رهب وصول مي هود 

کنه   5774اس جد  51وصول عوارض از بجرين به مجظور کم  به مسهمجدان مصو  
و همچجين عوارض قراردادهب  پيمبرکبر  که در خنبرج از  ( به قوت خود ببقي است

دوده ه رهب اجرا مي هود به تجبسب جمعيت بين ه ردار  هنبدي کنه از پججنبه    مح
 .هرار ر ر جمعيت کمهر داررد، تقسيم رمبيد

 
توهين به ه ردار و معنبون و رسسنب  ادارات هن ردار  در حنين ارجنبم       -154ماده 

    وظي ه يببه سبب آن در حکم توهين به مسهخدمين رسمي دوات بوده و مرتکب بنه           
 .مجبزات هب  مقرر در قبرون کي ر عمومي محکوم خواهد هد

 .اغو هده است -154ماده 
 .ه ردار  هب از پرداخت حق ربت امالک و مبايبت معب  خواهجد بود -154ماده 

مؤسسبتي که تمبم يب قسمهي از سرمبيه آن مهعلق به ه ردار  اسنت وانو بنه     :تبصره 
 . م ه ردار  از پرداخت مبايبت معب  استصورت ببزرگبري اداره هود رسبت به س

رسبت به زمين يب بجبهب  مخروبه و غير مجبسب بب وضع محنل و ينب ريمنه     -115ماده 
تمبم واقع در محدوده ه ر که در خيبببن يب کوچه و يب ميدان قرار گرفهه و مجبفي بنب  
ب پبکي و پبکيرگي و زيببيي ه ر يب موازين ه رسبز  ببهند، هن ردار  بنب تصنوي    

ارجمن ه ر مي توارد به مبا  اخطبر کجد مجه ب ظر  دومبه به ايجبد ررده يب دينوار  
ويب مرمت آن که مجطبق بب رقشه مصو  ارجمن ه ر ببهد اقندام کجند اگنر مبان      
مسبمحه و يب امهجبع کرد ه ردار  مي توارد به مجظور تنأمين رظنر و اجنرا  طنرح     

ه رسبز  هرگوره اقدامي را کنه ززم  مصو  ارجمن در زميجه زيببدي و پبکيرگي و 
بدارد معمول و هريجه آن را به اضبفه صد  ده از مبان  ينب مهنواي و ينب مهصند       
موقوفه دريبفت رمبيد در اين مورد صورت حسب  ه ردار  بدوات به مبا  ابالغ مني  
هود در صورتي که مبان  ظنر  پنبررده روز از تنبريخ ابنالغ بنه صنورت حسنب          

کرد صورت حسب  قطعي تلقي مي هود و هرگبه مبان  ظنر    ه ردار  اعهراض ر
 .ارجبع خواهد هد 33م لت مقرره اعهراض کرد موضوع به کميسيون مذکور در مبده 

صورت حسبب بيي که مورد اعهنراض واقنع رشنده و همچجنين آراء کميسنيون رفنع            
ربنت   در حکم سجد قطعني و ززم ازجنرا بنوده و اجنراء     33اخهال  مذکور در مبده 
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مکلف است بر طبق مقررات اجرا  اسجبد رسمي ززم ازجراء رسبت به وصول طلب 
 .ه ردار  اجراديه صبدر و به مورد اجراء ب ذارد

به مجظور روسبز  ه رهب ، ه ردار  هنب مني توارجند از طرينق تأسنيس       -111ماده 
 مؤسسبتي بب سرمبيه خود خبره هب و مسهغالت و اراضني و محنالت قنديمي وک جنه    

 5779خنرداد   53ه ر را بب اسنه بده از مقنررات قنبرون تملن  زمنين هنب مصنو         
خريدار  رمبيجد و در صورت اقهضبء برا  تجديد سبخهمبن طبق طرح هب  مصنو   
ه ردار  ب روهجد و يب ايجکه رأسبت اقدام به اجرا  طنرح هنب  سنبخهمبري بجمبيجند     

بري اداره خواهند هند   اسبسجبمه اين گوره مؤسسنبت را کنه بنر طبنق اصنول ببزرگن      
ه ردار  هر محل ت يه وبب تصويب ارجمن ه ر و تأييد وزارت کشور قببنل اجنراء   

 54/8/5779خواهد بود در هر جبکه در قبرون تمل  زمين هب وآينين ربمنه مصنو     
هيأت وزيران اسم از سبزمبن مسکن و وزارت کشبورز  و هيأت وزيران بنرده هنده   

 .ار  ن ارجمن ه ر و وزارت کشور ارجبم خواهجد دادوظبيف مربور را به ترتيب ه رد
ادارات و مؤسسبت دواهي و وابسهه به دوات به رسبت س بمي که مهعلق به  -112ماده 

دوات است و همچجين ببه به هب  ورزهي غيراره بعي که وابسهه به سبزمبن تربيت 
ر گينرد از  بدري بوده و ترازربمه آر ب مورد رسنيدگي و تصنويب سنبزمبن مربنور قنرا     

مسهغالت و سطح ه ر معب  ارد واني مکلنف بنه پرداخنت سنبير       پرداخت عوارض
 .عوارض ه ردار  هب خواهجد بود

و تبصره ذيل      11مبده  31و تبصره ذيل بجد  51مبده 4و تبصره  6و  1مواد  -113ماده 
وتبصره  31و  69و تبصره ذيل آن و مواد  64 – 67 -65 -61 -19و مواد  18مبده 

 8316اصالحي تصويب ربمه هنمبره  )و تبصره مربوطه  36-33آن و مواد  هب  ذيل
و سنبير مقرراتني کنه     5774قبرون مصو  سبل  87-85و مواد  (51/3/5743مورخ 

 .مغبير بب اين قبرون است ، اغو مي هود
 . بب تصويب قبرون هوراهب  اسالمي مجه ي است -114الي  114مواد 

 


