
 1/  شوراها تشکیالت و وظایف ها و قانون شهرداري

 
 

 
 

 
 

 ها قانون شهرداري

 و 

 تشکیالت و وظایف شوراها
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 به اهتمام:

 محمد عظیمی آقداشمهندس 

 زاده محمدحسین حسنمهندس 



 

 ایران. قوانین و احکام : عنوان قراردادي

 محمـد   بـه اهتمـام  ها و تشـکیالت و وظـایف شـوراها/     قانون شهرداري : عنوان و نام پدیدآور 

 زاده. آقداش، محمدحسین حسن عظیمی   

  .1392  تهران: پارسیا،  : مشخصات نشر 

  ص. 104   : مشخصات ظاهري 

   978-600-7010-02-0 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 ایران --قوانین و مقررات  --شهرداري  : موضوع 

 ایران --قوانین و مقررات  --شوراهاي شهر  : موضوع 

   - 1350  آقداش، محمد،  یمیعظ : شناسه افزوده 

 زاده، محمدحسین حسن : شناسه افزوده 

 KMH   2937آ/28 1392 : رده بندي کنگره 

   342/5509    : رده بندي دیویی 

 3108842 : شماره کتابشناسی ملی 

 
 

 قانون شهرداریها و تشکیالت و وظایف شوراها

 

 زاده حسین حسنمحمدمهندس محمد عظیمی آقداش، مهندس  : به اهتمام 

 پارسیا ناشر:  

 نسخه 600 شمارگان: 

 محمدرضا نصیرنیا مدیر تولید: 

 نوبت چاپ: 

 978ـ600ـ7010ـ02ـ0 شابک:  

 

 :و مرکز پخشنمایشگاه دائمی 

ـ خ   یرانیان،انقالب، خ فخررازي، خ شهداي ژاندارمري نرسیده به خ دانشگاه ساختمان ا  نوآور: تهران 

 6، طبقه دوم، واحد 58پالك 

  09126062383ـ  66484189تلفن: 
 66405084 - 66955878، کتابفروشی الیاس تلفن: 1310فروردین پالك  12: تهران خ انقالب، نبش خ 1فروشگاه 
 66405385 - 66409924، کتابفروشی صانعی تلفن: 1312فروردین و اردیبهشت، پالك  12: تهران خ انقالب، بین خ 2فروشگاه 
ـنبرگ تلفن: 1212: تهران خ انقالب، مقابل دانشگاه تهران، جنب بانک ملت، پالك 3فروشگاه   66402579-66413998، کتابفروشی گوت

 03112213751: اصفهان، م انقالب، خ چهار باغ عباسی ابتداي خ سید علی خان، کتابفروشی مهرگان تلفن: 4فروشگاه 
 
 .محفوظ است اشرنحق چاپ و نشر براي 



 3/  شوراها تشکیالت و وظایف ها و قانون شهرداري

 
 
 
 

 فهرست مطالب

 
 ها قانون شهرداري

 ها نظریات حقوقی در رابطه با قانون شهرداري
 اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  ، وظایف و انتخابات شوراهاي قانون تشکیالت

 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها

 قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها 1پیوست شماره 
 ها قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداري 2پیوست شماره 

 اصالحی قانون کیفر عمومی 19قانون اصالح ماده   3پیوست شماره 
 ها خیابان قانون راجع به احداث و توسعه معابر و 4پیوست شماره 

 عالی شهرسازي و معماري ایراني قانون تأسیس شورا 5پیوست شماره 
 عالی شهرسازي و معماري ایران قانون تأسیس شوراي  3قانون الحاق یک بند به ماده 

 نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها  آیین 4ماده  6پیوست شماره 
 قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی... 7پیوست شماره 

 ها قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 8پیوست شماره 
 قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي ...  9پیوست شماره 

 هاي شهرسازي ها براي اجراي برنامه قانون مربوط به تملک زمین 10پیوست شماره 
 منابع و مآخذ 
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 ها يشهردار انونق

  بعدي با اصالحات و الحاقات 1334ماه   تیر11 مصوب

  يشهردار سیدر تأس -اول فصل
 سیتأسـ  يهزار نفر بالغ باشـد شـهردار    آن حداقل به پنج تیمحل که جمع در هر -1ماده
 .گردد یم

ضرورت داشته باشـد   يشهردار لیتشک تیو اهم تیدر هر نقطه که از نظر موقع -1تبصره
آن محـل دسـتور   در  توانـد  یهزار نفر بالغ نشود وزارت کشور مـ   آن به پنج تیولو جمع

در نقـاط مزبـور    يشـهردار  لیتشـک  بدهد و چنانچه پس از يانجمن و شهردار لیتشک
ـ نما یرا نمـ  يشهردار نهیهز يفوتکا یوصول  ضمن عمل معلوم شود عوارض و بـا در   دی

ـ درآمـد جد  ياداره امـور شـهردار   يمحـل بـرا   یو مـال  ينظر گرفتن وضع اقتصاد  يدی
 .دینقاط را منحل نما  لیقب نیا يجاز است شهردارنمود وزارت کشور م هیته توان ینم

فصـل   يالزم باشد برا يشهردار ياز فصول برقرار یکه فقط در بعض یدر نقاط -2تبصره
ـ نزد گریکـد یکـه بـه    چند محل يبرا نیمزبور و همچن  لیتشـک  يو جمعـاً اقتضـا   کی

 .کرد سیتأس يشهردار کی توان یباشند م داشته يشهردار

 شود یم نییانجمن شهر تع بیبا تصو شهرداري لهیوس  به يشهردار هر حدود حوزه -2ماده
 . وزارت کشور قابل اجرا است بیشهرستان و تصو يو پس از موافقت شورا

 . است یحقوق تیشخص يدارا يشهردار -3ماده
 

 

 1انتخابات انجمن شهر -دوم فصل

                                                           
مصـوب    کشـور و انتخـاب شـهرداران     اسالمی انتخابات شوراهاي ، وظایف و قانون تشکیالت 92 طبق ماده. 1

 است. ملغی شده 1/3/1375
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 1انجمن شهر تشکیلدر  -سوم فصل

 2انجمن شهر وظایف -چهارم فصل

در انتخاب شهردار و معاون شهرداري -پنجم فصل
3

 

  يشهردار فیدر وظا -ششم فصل

 : است لیبه شرح ذ يشهردار فیوظا -55ماده
آب و توسعه معابر  يو مجار یعموم يها و باغ ها دانیها و م و کوچه ها ابانیخ جادیا -1

 .موضوعه نیدر حدود قوان
آبهـا و فاضـالب و    يو مجـار  یممعابر و انهـار عمـو   حیتسط و يو نگاهدار فیتنظ -2

 . ممکنه لیوساه ب ییآب و روشنا نیمربوط به شهر و تأم  قنوات هیتنق
ها  و پارك ها دانیم آنها و رمجازیاستفاده غ و روها ادهیو اشغال پ یعموم سد معابر -1تبصره

ـ  و یسـکن  ایـ کسب و  يبرا یعموم يها و باغ ممنـوع اسـت و    يگـر یعنـوان د  هـر  ای
و در رفـع موانـع موجـود و آزاد نمـودن معـابر و       يریف است از آن جلوگمکل يشهردار

منصـوب   يهـا  خود رأسا اقدام کند. در مـورد دکـه   نیورمأم لهیوس  اماکن مذکور فوق به
برداشتن آنها اقدام و چنانچه  است نسبت به مکلف يقانون شهردار نیا بیتصو قبل از

 77 ماده مقرر در  ونیسیکم باشند با نظر   تهداش یخسارت ي ها ادعا دکه لیقب نیصاحبان ا
اقـدام   قانون  نیا بیتصو که بعد از یکسان یجبران خسارات آنها اقدام کند ول  نسبت به

 لهیموظـف اسـت رأسـا و بـه وسـ      يکننـد شـهردار   یمعابر عموم در ییها به نصب دکه
اشـخاص مزبـور    ها و رفع سد معبر اقدام کند و دکه لیقب نیخود در برداشتن ا نیمأمور

 . نخواهند داشت  یگونه خسارتچیه يحق ادعا

کـه    ینـرخ آن در شـهرها تـا مـوقع     نییتع برق و عیتوز و دیتول ساتیاحداث تأس -2تبصره
وزارت آب و بـرق بـه    یاست با موافقت قبل  نکرده نیآن را تأم يرویوزارت آب و برق ن

 .است يعهده شهردار
 نیو وضع مقررات مربوط به آن و همچن عیتوز لیاوس نیآب مشروب شهرها و تأم هیته

                                                           
مصـوب    کشـور و انتخـاب شـهرداران     یاسالم انتخابات شوراهاي ، وظایف و قانون تشکیالت 92 طبق ماده. 1

 است. ملغی شده 1/3/1375

مصـوب    کشـور و انتخـاب شـهرداران     اسالمی انتخابات شوراهاي ، وظایف و قانون تشکیالت 92 طبق ماده. 2

 است. ملغی شده 1/3/1375

مصـوب    نکشـور و انتخـاب شـهردارا     اسالمی انتخابات شوراهاي ، وظایف و قانون تشکیالت 92 طبق ماده. 3

 است. ملغی شده 1/3/1375
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تابعـه وزارت آب و بـرق    يهـا  که سازمان يموارد يآب در شهرها به استثنا نرخ  نییتع
ـ بـود. ا  خواهـد  يبه عهده شهردار انجمن شهر بیتصو دار آن هستند با عهده ـ قب نی  لی

ـ ته وزارت کشور دییو تأ شهر  انجمن بیتصو با توانند یم ها يشهردار آب مشـروب و   هی
 .واگذار کنند ندینما عمل ی که طبق اصول بهداشت یآن را به مؤسسات عیتوز

ـ ا بیآب شهرها را قبل از تصـو  نیکه تأم هیریمؤسسات خ -3تبصره  قـانون بـه عهـده    نی
کماکان  توانند یکشور باشد م محل و وزارت يشهردار دییآنها مورد تأ اتیعمل اند و داشته

 .دبه کار خود ادامه دهن
زبالـه و نخالـه و    هیـ تخل يبـرا  یمخصوصـ  يهـا  مکلف اسـت محـل   يشهردار -4تبصره

 یو ضمن انتشـار آگهـ   نییآنها تع ریها و نظا فاضالب یو مواد رسوب یساختمان  فضوالت
 .به اطالع عموم برساند

کارخانجات  سیمحل تأس شود و نییمحدوده شهر تع خارج از دیزباله با هیتخل يها محل

ـ نقل لیوسـا  راننـدگان  .خواهد بـود  يشهردار صیبه کود به تشخ هزبال  لیتبد اعـم از   هی
 يطـرف شـهردار   شـده از  نیـی تع يهـا  مکلفند آنها را فقط در محل يموتور ایکندرو و 

 .ندینما یخال
صورت تخلف  در. شود یم نییتع 1یعموم فریقانون ک 276طبق ماده  نیمتخلف مجازات

سال سه بـار مرتکـب    کیو اگر ظرف  دیمتخلف ق یگرانند نامهیبار در گواه هر  مراتب
ـ  ياو برا نامهیمحکوم و گواه یسوم به حداکثر مجازات خالف همان تخلف شود بار  کی

 .ممنوع خواهد بود یو در همان مدت از رانندگ شود یسال ضبط م
 .خواهد شد یدگیتخلفات مزبور در دادگاه بخش رس به

 ماتیتصـم  ياجـرا  اجنـاس و  يبـر رو  متیق نصب برگه اهتمام کامل در مراقبت و -3
از  يریو جلـوگ  یعمـوم  اجیـ خواروبار و مواد مورد احت یفراوان و ینسبت به ارزان  انجمن

 .فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها
بـا مؤسسـات وزارت    یمسـاع  کیشـهر و تشـر   نیمراقبت در امور بهداشـت سـاکن   -4

 . هیاز امراض سار يریجلوگ يبرا رهیواکسن و غ حیو تلق یکوب آبله در يبهدار
 . رهیو غ یبه کار و توسعه آموزش عموم انیواداشتن گدا ، ییاز گدا يریجلوگ -5

                                                           
ـ   هینسبت به کل -23/10/1304قانون مجازات عمومی مصوب  276 ماده. 1 ـ از قب یامـور خالف عـدم   لی

ـ رعا عدم نیهمچن ،هیو صح هینظم و هینظامات راجعه به بلد تیرعا و  هـا  یچـ  نظامـات راجعـه بـه درشـکه     تی

در معـابر   کـه یاسـتعمال الفـاظ رک    و یو فحاشـ  ییو گـدا  يولگرد راجع به نیو همچن واناتیشوفرها و حفظ ح

ـ وزارت عدل بینموده و مقـررات آن پـس از تصـو    هینظامنامه الزمه ته داخله و امثال آنها وزارت یعموم بـه   هی

ـ از  دینبا شود یم که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر یدر هر حال مجازات یخواهد شد ول گذاشته  اجرا موقع  کی

 باشد. شتریب غرامت حبس و پنج تومان  هفته کیغرامت کمتر و از  روز حبس و سه قران
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و  یمؤسسـات فرهنگـ   سیو تأسـ  1ياجبـار  ماتیقانون تعل 8ماده  1 تبصره ياجرا -6
ـ مانند بنگـاه حما  یتعاون و یبهداشت مـادران و نوانخانـه و پرورشـگاه و درمانگـاه و      تی

و  يسـواد یمبـارزه بـا ب   يهـا  کتابخانه و کالس و مارستانیت و رخوارگاهیو ش ستانماریب
 نیا  کمک به نیاعتبارات مصوب و همچن حدود رکودکستان و باغ کودکان و امثال آن د

ـ بـه انجمـن ترب   یمؤسسات و مساعدت مال لیقب و کمـک بـه    یشـاهنگ یپ و یبـدن  تی
 .کار يخانه و مدرسه و اردو يها انجمن

و زنـدان   یفرهنگـ  يها ها و خانه  در مورد موزه نیموارد و همچن لیقب نیدر ا يشهردار
با  ایو  گانیبه را تیمتعلق به خود با حفظ مالک هیو ابن یشهر از اراض انجمن  بیبا تصو

 .مؤسسات مربوط خواهد گذاشت اریبه منظور ساختمان و استفاده به اخت نیمع طیشرا
 هـا  ياز درآمـد شـهردار   2فرهنگ هیظارت در مصرف سهمقانون ن 5 تبصره ماده -1تبصره

 . است یبه قوت خود باق 28/3/1334 مصوب 

 . است یبه قوت خود باق 3کل کشور 1339قانون بودجه سال  59تبصره  -2تبصره
 بر اشـخاص  يو اقامه دعو يشهردار رمنقولیمنقول و غ ییکردن دارا  حفظ و اداره -7

 . يشهردار هیاشخاص عل يدعاو و دفاع از
 میو تنظـ  يبودجه شـهردار  غیبودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفر میبرآورد و تنظ -8

ـ  انجمـن شـهر   بیآن پس از تصـو  ياجرا و یبرنامه ساختمان شنهادیپ  نسـخه از بودجـه    کی
 .شود یبخشدار به وزارت کشور ارسال م ایفرماندار  لهیبه وس یمصوب و برنامه ساختمان

و مقاطعه  رمنقولیو فروش اموال منقول و غ دیاعم از خر يعامالت شهردارانجام م -9

                                                           
هـا مکلفنـد در حـدود قـوانین      شـهرداري  -6/5/1322ي مصوب اجبار ماتیقانون تعل 8 ماده1 تبصره. 1

 نامه مخصوص با وزارت فرهنـگ تشـریک   ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آیین مربوطه در تهیه وسائل

 مساعی نمایند.

 -28/3/1334 مصوب  ها يفرهنگ از درآمد شهردار هیقانون نظارت در مصرف سهم 5ره ماده تبص. 2

 دیاز آن استفاده نمود با بتوان احداث ساختمان مدرسه يباشد که برا ینیمالک زم يشهردار ایچنانچه دولت و 

 .ندیمنتقل نما یفرهنگ ساختمان  يآن را بالعوض برا

 بیبـا تصـو   هـا  يشـهردار  -19/12/1338مصـوب   کل کشور 1339 قانون بودجه سال 59 تبصره -3

 بیبـا تصـو   انجمن شـهر و  یمقام  به قائم ها يشهردار که انجمن شهر نباشد ییها شهر و در محل يها انجمن

 اجیـ مـورد احت  یو درمان هیریخ ساتیتأس يآن مقدار که برا يبه شهردار متعلقی از اراض توانند یکشور م  وزارت

آن کـه   بر مشروط دیواگذار نما گانیبه را باشد یم یاجتماع خدمات  یرخ و سازمان شاهنشاهس دیخورش و ریش

ـ  و ندینما جادیالمنفعه ا ظرف دو سال مؤسسات عام یاراض نیمؤسسات مزبور در ا متعلـق بـه    یاراضـ  نیهمچن

اسـت و   یخدمات اجتمـاع  یشاهنشاه سازمان سرخ و دیو خورش ریکه در حال حاضر در تصرف ش ها يشهردار

 .شود یآنها واگذار م تیشده به ملک بنا مزبور يها از طرف سازمان ییها ساختمان  در آن
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ـ انجمن شهر بـا رعا  بیتصو پس از جارهیو است و اجاره  صـالح و صـرفه و مقـررات     تی
 . قانون نیشده در ا ینیب شیپ ها يشهردار یمال نامه نییآ

 . انجمن بینام شهر با تصو  به ایاهدا و قبول اعانات و هدا -10
قابـل   نهیجز هز ییاز طرف وزارت دارا هیریمؤسسات خ ای يبه شهردار یپرداخت اتاعان

کـه داده   يا دهنده نسبت بـه مبلـغ اعانـه     و اعانه شود یم رفتهیدهندگان پذ  اعانه  قبول
 .باشد یمعاف م بر درآمد اتیاست از مال

 .ها اسینظارت و مراقبت در صحت اوزان و مق -11
 . اتیو متوف دیامور شهر و موال آمار مربوط به هیته -12

حمل اموات و مراقبت در انتظـام امـور    لیوسا هیغسالخانه و گورستان و ته جادیا -13
 .آنها

ـ و حر لیحفظ شهر از خطر س يمؤثر و اقدام الزم برا ریاتخاذ تداب -14  نیو همچنـ  قی

 هـا و  چـه کو و یخطرناك واقع در معـابر عمـوم   شکسته و  يوارهاید و رفع خطر از بناها
 يها ها و چاله و پرکردن و پوشاندن چاه یو خصوص یعموم ي ها و داالن یاماکن عموم

ـ هـا و ا  در بـالکن  اینوع اش هر  تناز گذاش يریواقع در معابر و جلوگ مشـرف و   يهـا  وانی
 نیخسارت سـاکن  باعث زحمت و  که ها ساختمان يها و دودکش یمجاور به معابر عموم

 .شهرها باشد
  مندرج در ماده يها و رفع مزاحمت رهیبناها و غ رفع خطر از موارد مربوط به هیکل در -تبصره

ـ  نیخـود بـه مـالک    یپس از کسب نظر مأمور فن يشهردار فوق  ایـ صـاحبان امـاکن    ای
 يو اگر دستور شهردار دینما یصادر م یدار و متناسب منصوب ابالغ مهلت  صاحبان ادوات

خود اقدام  نیبا مراقبت مأمور رأساً يشته نشود شهردارگذا جراا  موقع  به نیمهلت مع در
پانزده خسارت  يمصروف را به اضافه صد نهیو هز مزاحمت خواهد نمود ایبه رفع خطر 

 .کرد خواهد افتیاز طرف در
 -هـا  مهمانخانـه  -هـا  گرمابـه  -نماهایماننـد سـ   یاماکن عموم هیفوق شامل کل مقررات

آمـد   و  رفـت   پاساژها و امثـال آن کـه محـل    -ها انکافه رستور -ها خانه قهوه -نیدکاک
 .باشد یم زین  عموم است  مراجعه

بـه   هـا  يماریب گونه  نیو اعالم ا یوانیو ح یانسان هیامراض سار وعیاز ش يریجلوگ -15

نگاهداشـتن  مجاور هنگام بروز آنهـا و دور   يها يو شهردار یو دامپزشک يوزارت بهدار
بوده  هیسار که مبتال به امراض یواناتیدفع ح معالجه و و هیارامراض س مبتال به  مارانیب

 .در شهر بالصاحب و مضر هستند ایو 

اصناف  یآن به انجمن شهر و مراقبت در امور صح شنهادیو پ یمقررات صنف یۀته -16

 .وران شهیپ و
  هیو ابن یعادله اراض متیق نییاصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تع شنهادیپ -17


