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ـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و               کلیه حقو  ق چاپ و نشر ایـن کت
 براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نـشر          1348مصنفان مصوب سال    

از قبیـل   (لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب           . باشد  نوآور می 
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دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا          وي  دي، دي   اینترنتـی، سـی   انتشار به صورت    
بدون اجازه کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع بـوده و شـرعاً           ) تصویري و غیره  

 .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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  خوانندة فرهیخته و بزرگوار

هـاي ایـن انتـشارات، بـه      نهادن بـه اعتمـاد شـما بـه کتـاب            نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
هاي   این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه        رساند که همکاران      استحضارتان می 

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را بـراي ارائـۀ کتـابی درخـور و                  مختلف آماده 
اند که اثري را ارائه نمایند کـه از           اند و تالش کرده     کار بسته   شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به    

ز نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم           هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم ا        حداقل
  .از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشـکال، بـاز          رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین
نقص  از توان الزاماً مبرّا  هم احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی 

اي و اخالقی خود و نیز بنابه        دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه       ازسوي. و اشکال دانست  
ویـژه از     اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه               

هاي منتشرة خود آگاه  طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب        
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ شده و آن

که حین مطالعـۀ کتـاب بـا          راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   
اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر             

شـدة خـود را بـا هزینـۀ       از اتمام مطالعه، کتاب ویـرایش  اید پس   روي خود کتاب انجام داده    
انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را               

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر  اي یادداشت نموده    بر روي برگۀ جداگانه   
تشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بررسـی          نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل ان        

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه      ها و ویرایش شده و در چاپ 
  .پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

خواننـدة فرهیختـه و     نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مـسئوالنۀ شـما               
کـه   منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگـی، درصـورتی            گرانقدر، به 

رسـم ادب و تـشکّر و         اصالحات درسـت و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان اصـالحات، بـه                 
شـدة آن و نیـز از سـایر کتـب             قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چـاپ اصـالح           

کـه   نماید، و درصـورتی  عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می      به منتشرة خود را  
  .شود اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می

کارهاي شما  آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید
ونه بهبود کتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن                   عزیزان در راستاي هرگ   

  .نمایند صمیمانه و مشتاقانه استقبال می
  نشر نوآور  

     66484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com    info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی



  
   مقدمه
  رقمت لوح دو عالم عدم  یب   رقمکی دو جهان از قلمت يا
  ه دقیره به نهان خانه تحق  ه نقیکف من مشعل توف در

    
توفیـق  با حمد و ثنـا بـه درگـاه احـدیت و اسـتعانت از پروردگـار عالمیـان کـه            
اطهـار   روزافزون و مـضاعف عنایـت فرمـود تـا در سـایه الطـاف همیـشگی ائمـه            

راسـتاي تکمیـل و تـدوین مجموعـه         ، در   خیر پـدر و مـادر      و دعاي    السالم،  علیه
ویژه رشته شهرسازي، با توجـه بـه         هاي آزمون نظام مهندسی ساختمان به      کتاب

 نظـام مهندسـی،     1398 مـاه سـال      اسـفند  آزمون   تغییرات پیش آمده در منابع    
،  اختـصاصی  را به انضمام کلیـد واژه      ها و اصالحات بعدي    قانون شهرداري کتاب  

 و   شهرسـازي  هـاي  اده داوطلبـان شـرکت کننـده در آزمـون رشـته           جهت اسـتف  
  . تهیه و تدوین نمایمتغییرات و اصالحات، مطابق با آخرین ترافیک

ملـت عزیـز و شـریف ایـران پهنـاور، یـاد و نـام                ضمن تقدیم این اثر به پیشگاه       
ـ             رپهاي پ  اندیشه ر گهـر، در سـانحه   ر شده حوزه علم و دانـش ایـن مـرز و بـوم پ
 بـه    در تهـران   نی اوکـرا  یی خطوط هـوا   737 نگی بوئ يمایهواپسقوط  ش  دلخرا
هاي ملی و دینی بر خود   و با الهام از آموزه    ،گرامی داشته  را   18/10/1398تاریخ  

 همـه عزیـزان و      شـمند ز و ار  هـاي هدفمنـد     دانـم از زحمـات و تـالش         فرض می 
 و  اندیـشمند   و به طور خاص مدیریت     ،کارکنان انتشارات نوآور از تولید تا توزیع      

  . نمایم فکور مجموعه نوآور، برادران نصیرنیا صمیمانه تقدیر و تشکر 
عصر امام زمـان، ایـن        که در سایه عنایت حضرت حق و توجهات آقا ولی           امید آن 

هاي تألیفی در رابطه با منابع نظـام مهندسـی، مـورد          اثر نیز همچون سایر کتاب    
 موثقی براي داوطلبان شرکت کننده      توجه و استقبال عزیزان قرار گرفته و منبع       

  . نظام مهندسی ساختمان باشد و ترافیکشهرسازيهاي   رشته در آزمون
  

  آرزوي توفیق روزافزوناحترام و با 
محمد عظیمی آقداش                                                            
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ق مؤلّفـان و مـصنّفان و هنرمنـدان         کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـو            
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول         . به نشر نوآور است   
وارد دیگر، و نیز هـر گونـه        ها و م    و تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت         

برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از آن،                   بهره
صورت اینترنتـی،     برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به            تهیه فایل پی دي اف و عکس      

ـ           الکترونیکی، سی دي، دي    دون اجازه کتبـی،     وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره ب
 است، و متخلّفین تحـت پیگـرد         حرام شرعاً نیز   از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و       

 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی
صورت فایل ورد یا پـی دي اف و مـوارد             با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به            

که   تی ارائه نشده است، لذا در صورتی        چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترن         این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نـشر                    
نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور                    

ارند و بـه طـور روزانـه بـه     اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده د          
شـدن هرگونـه تخلّـف،        پردازند، بررسی و در صورت مشخّص       ها می   بررسی محتواي سایت  

باشـد، وکیـل    ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیـز حـرام مـی      
پلیس رسیدگی به   ( پلیس فتا قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،          

، و طـی    عمل آورده   و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به       ) اي و اینترنتی    م رایانه جرای
انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و                

  .کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد
، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال،        ها  هر یک از کتابفروشی   که    همچنین در صورتی    

فست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نماینـد، ضـمن                     چاپ ریسو، اُ
زعین محتـرم، از طریـق                  اّطالع ـو رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکـاران و م

اشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع        وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ن      
  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

دارد که در صورت مشاهده هر گونـه        انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست        
هاي   هاي انتشارات نوآور به شماره      تخلّف از قبیل موارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن          

  و یــا از طریــق ایمیــل انتــشارات بـــه آدرس    09123076748 و 021 66484191 -2
info@noavarpub.com    ــایت ــا در سـ ــا مـ ــاس بـ ــوي تمـ ــق منـ ــا از طریـ و یـ
www.noavarpub.com                 ،به این انتشارات ابـالغ نماینـد، تـا از تـضییع حقـوق ناشـر

 عمل آید، و در راستاي انجـام ایـن           پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به       
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند امر مهم، به 

  هشدار
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  بخش اول
 با اصالحات بعدي11/04/1334مصوب ها ـ  قانون شهرداري
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  11/04/1344ها ـ مصوب  قانون شهرداري

  

  
  ي شهردارسی تأسدر/ فصل اول/ ها يشهردارقانون 

هـزار نفـر       آن حداقل به پـنج       تی محل که جمع   هردر   -ها ي قانون شهردار  1ماده
  1.گردد ی مسی تأسيبالغ باشد شهردار

 ضـرورت  ي شـهردار  لی تـشک  تیـ  و اهم  تیـ وقعدر هر نقطه که از نظـر م        -1تبصره
 در  تواند یهزار نفر بالغ نشود وزارت کشور م         آن به پنج     تیداشته باشد ولو جمع   
 لی بدهـد و چنانچـه پـس از تـشک          ي انجمن و شـهردار    لیآن محل دستور تشک   

 نـه ی هز يو تکاف ی وصول   در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض        يشهردار
 اداره ي محل برا ی و مال  يو با در نظر گرفتن وضع اقتصاد       دینما ی را نم  يشهردار

 نمـود وزارت کـشور مجـاز اسـت          هیـ  ته توان ی نم يدی درآمد جد  يامور شهردار 
  .دینقاط را منحل نما  لی قبنی ايشهردار
 ي الزم باشد بـرا ي شهرداري از فصول برقراری که فقط در بعض   ی در نقاط  -2تبصره

 ي و جمعـاً اقتـضا  کیـ  نزدگریکدیکه به   چند محلي برانیفصل مزبور و همچن
  . کردسی تأسي شهردارکی توان یباشند م داشته ي شهردارلیتشک
 بـا    شـهرداري  لهیوسـ    بـه  يشـهردار  حدود حوزه هـر    -ها  شهرداري قانون 2ماده

 شهرسـتان و    ي و پـس از موافقـت شـورا        شـود  ی مـ  نیـی  تع  انجمن شهر  بیتصو
 2. ل اجرا است وزارت کشور قاببیتصو

                                                           
قـانون تعـاریف و     ( 4مـاده   جهت اطالعات بیشتر، توضیحات تکمیلی و اصالحات صورت گرفته، بـه            . 1

 .کتاب رجوع شود، 1مندرج در پیوست شماره ) ضوابط تقسیمات کشوري
قانون تعاریف محـدوده و     (10ماده  ات بیشتر، توضیحات تکمیلی و اصالحات صورت گرفته، به          جهت اطالع . 2

 .، کتاب رجوع شود2مندرج در پیوست شماره ) حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها
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   .  استی حقوقتی شخصي دارايشهردار -ها شهرداري  قانون3ماده
   1 انتخابات انجمن شهر-فصل دوم

 شـهر و انتخـاب     ی اسـالم  ي شـوراها  التیتوجـه بـه قـانون تـشک         بـا  32 ی ال 4مواد  
  .باشند ی می منتف1375شهرداران مصوب 

    انجمن شهر تشکیلدر  -فصل سوم

 شـهر و انتخـاب      ی اسـالم  ي شـوراها  التیتوجه بـه قـانون تـشک        با 44 ی ال 33د  موا
  .اند  نسخ شده1375شهرداران مصوب 

   انجمن شهر  وظایف-فصل چهارم
 شـهر و انتخـاب      ی اسـالم  ي شـوراها  التیتوجه بـه قـانون تـشک        با 49 ی ال 45 مواد

  .اند  شدهی ملغ1375شهرداران مصوب 
   در انتخابات شهردار و معاون شهرداري/فصل پنجم

 شـهر و انتخـاب      ی اسـالم  ي شـوراها  التیتوجه بـه قـانون تـشک        با 53 ی ال 50 مواد
  .اند  شدهنسخ 1375شهرداران مصوب 

ها به نسبت بودجه و درآمد        سازمان اداري شهرداري   -ها  شهرداري قانون 54ماده
هر تهیـه و پـس از       و حجم کار شهرداري از طرف شهرداري با اطالع انجمـن شـ            

  .تصویب وزارت کشور به موقع اجراء گذاشته خواهد شد
 انجمـن   بی خود را بـا تـصو      اراتی و اخت  فی از وظا  ی قسمت تواند  می شهردار -تبصره

  .  واگذار کند ي مسئوالن شهردارری ساایمعاون ه  بیموجب حکم کتبه شهر و ب
  ها در وظایف شهرداري/ فصل ششم/ ها يقانون شهردار

  :  استلی به شرح ذي شهردارفیوظا -ها شهرداري قانون 55ماده
 آب و توسـعه     ي و مجـار   ی عمـوم  يها   و باغ  ها  دانیها و م     و کوچه  ها  ابانی خ جادیا -1

  . موضوعهنیمعابر در حدود قوان
                                                           

  کـشور و انتخـاب شـهرداران     اسـالمی  انتخابات شـوراهاي  ، وظایف و قانون تشکیالت 92طبق ماده. 1
  .است ملغی شده، )53 تا 4مواد (فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم  1/3/1375مصوب 
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 آبهـا و فاضـالب و       ي مجـار   و ی معابر و انهار عموم    حیتسط  و ي و نگاهدار  فیتنظ -2
 1.  ممکنهلیوساه  بیی آب و روشنانیمربوط به شهر و تأم   قنواتهیتنق
 و  هـا   دانیـ م  آنهـا و   رمجازیاستفاده غ   و روها  ادهی و اشغال پ   یعموم  سد معابر  - 1تبصره

 ممنـوع  يگـر یعنـوان د  هـر  ا ی و یکن س ای کسب و    ي برا ی عموم يها  ها و باغ    پارك
 و در رفـع موانـع موجـود و آزاد    يری مکلـف اسـت از آن جلـوگ        ياست و شـهردار   

در مـورد  .  خود رأسا اقدام کند    نیور مأم لهیوس  نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به      
 اسـت نـسبت بـه       مکلـف  ي قـانون شـهردار    نیـ  ا بیتصو  قبل از   منصوب يها  دکه

 یخــسارت ي هــا ادعــا  دکــهلیــ قبنیــنهــا اقــدام و چنانچــه صــاحبان ابرداشــتن آ
جبران خسارات آنها اقدام       نسبت به  77ماده مقرر در     ونیسیکم باشند با نظر    داشته
معـابر    درییهـا  اقدام بـه نـصب دکـه     قانون نی ابیتصو  که بعد از ی کسان یکند ول 
 خـود در برداشـتن      نی مأمور لهیموظف است رأسا و به وس      ي کنند شهردار  یعموم

گونـه  چی هـ يها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعا        دکه لی قب نیا
  . نخواهند داشت  یخسارت
  ی نرخ آن در شهرها تا موقع   نییتع  برق و  عیتوز  و دی تول ساتی احداث تأس  -2تبصره

 وزارت آب   یاست با موافقت قبل     رده نک نی آن را تأم   يروی ن 2که وزارت آب و برق    
 و عی توزلی وسانی آب مشروب شهرها و تأم    هیته.  است يو برق به عهده شهردار    

 ي در شـهرها بـه اسـتثنا    آبنـرخ   نیی تعنیوضع مقررات مربوط به آن و همچن      
 بیتـصو  دار آن هـستند بـا        تابعه وزارت آب و برق عهده      يها   که سازمان  يموارد
  بـا  تواننـد  ی مـ  ها ي شهردار لی قب نیا. بود  خواهد يبه عهده شهردار   من شهر انج
 آن را بـه    عیـ  آب مـشروب و توز     هیـ ته  وزارت کشور  دیی و تأ  شهر    انجمن بیتصو

  . واگذار کنندندی نماعمل ی  که طبق اصول بهداشتیمؤسسات
                                                           

1.  
 آب بـه  مربـوط  امور -11/10/1369 مصوب فاضالب و آب هاي  شرکت تشکیل قانون موجب به -الف 

 هـاي   شـرکت  عهـده  بـه  شهرها فاضالب تصفیه و انتقال و آوري  جمع و آن توزیع و تهیه جمله از شهر
  .ستا شده محول فاضالب و آب
 توزیـع  و انتقـال  تولیـد، (بـرق  به مربوط امور -19/4/1346 مصوب ایران برق سازمان قانون  طبق -ب

  .است نیرو وزارت عهده به) برق نیروي
 در شـهرداري  وظیفه به ناظر که ها   قانون شهرداري  55ماده 2 بند از قسمت آن موارد فوق،  به توجه با

  .است شده منسوخ ضمنی طور به باشد، می روشنایی و آب تأمین امور فاضالب،
  وزارت نیرو،در حال حاضر. 2
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 قـانون بـه   نیـ  ا بی تـصو   آب شهرها را قبل از     نی که تأم  هیریمؤسسات خ  -3تبصره
 باشـد    محل و وزارت کـشور     ي شهردار دیی آنها مورد تأ   اتیعمل اند و   عهده داشته 

  . کماکان به کار خود ادامه دهندتوانند یم
 و نخالـه و   زبالـه هیـ  تخلي برای مخصوصيها  مکلف است محلي شهردار -4تبصره

 و ضمن انتـشار     نییآنها تع  ریها و نظا     فاضالب ی و مواد رسوب   یساختمان   فضوالت
محـدوده شـهر      خارج از  دی با  زباله هی تخل يها  محل.  به اطالع عموم برساند    یآگه
 صی بـه کـود بـه تـشخ        زبالـه    لی کارخانجـات تبـد    سیمحل تأسـ    شود و  نییتع

 مکلفنـد   ي موتـور  ای اعم از کندرو و      هی نقل لی وسا رانندگان . خواهد بود  يشهردار
 مجـازات . نـد ی نما ی خال يطرف شهردار   شده از  نیی تع يها  آنها را فقط در محل    

 صورت تخلـف    در. شود ی م نیی تع 1ی عموم فری قانون ک  276 طبق ماده  نیمتخلف
 سـال سـه بـار       کی و اگر ظرف     دی متخلف ق  ی رانندگ نامهیبار در گواه   هر  مراتب

 محکـوم و    یسـوم بـه حـداکثر مجـازات خالفـ          مرتکب همان تخلـف شـود بـار       
 ممنـوع   ی و در همان مدت از راننـدگ       شود ی سال ضبط م   کی ي او برا  نامهیگواه

  2. خواهد شدیدگی تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسبه. خواهد بود
 ماتی تـصم ياجرا  اجناس وي بر رومتیگه قنصب بر اهتمام کامل در   مراقبت و  -3

ـ       انجمن ـ   و ینسبت بـه ارزان  و  ی عمـوم  اجیـ  خواروبـار و مـواد مـورد احت        یفراوان
   3. از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنهايریجلوگ

                                                           
 لیـ  از قب  ی امـور خالفـ    هی نسبت به کل   :23/10/1304 قانون مجازات عمومی مصوب      276ماده. 1

 نظامـات راجعـه بـه       تیـ رعا  عـدم  نی همچنـ  ،هی و صـح   هیـ نظم  و هی نظامات راجعه به بلد    تیعدم رعا 
اسـتعمال     وی و فحاشـ یی و گدايولگرد  راجع به نی و همچن  واناتی و شوفرها و حفظ ح     ها یچ  درشکه

 نموده و مقررات آن پـس  هی نظامنامه الزمه تهداخله  و امثال آنها وزارتی در معابر عموم کهیالفاظ رک 
 کـه بـه موجـب    ی در هـر حـال مجـازات   ی خواهد شد ول  گذاشته  اجرا  به موقع  هی وزارت عدل  بیاز تصو 

حـبس و     هفتهکی روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از    کیاز   دی نبا شود یم نظامنامه مزبوره مقرر  
  . باشدشتری بغرامت پنج تومان

) قانون مدیریت پـسماندها ( و اصالحات صورت گرفته، به  یلی تکم حاتی توض شتر،ی جهت اطالعات ب   .2
 . کتاب رجوع شود،3 شماره وستیمندرج در پ

3.  
 وظیفــه ؛19/7/1373اصــالحیه مــورخ  و 23/12/1367 مــصوب حکــومتی تعزیــرات  طبــق قــانون- الــف

 بازرگـانی و  وزارت بـه  »اجنـاس  روي بـر  قیمـت  اهتمام کامل در نصب برگه    و مراقبت«  به نسبت ها  شهرداري
  .است تعزیرات حکومتی محول گردیده سازمان
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  بـا مؤسـسات وزارت     ی مـساع  کی و تـشر    شهر نیمراقبت در امور بهداشت ساکن     -4
  1. هی از امراض ساريری جلوگي برارهی واکسن و غحی و تلقیکوب آبله  دريبهدار

  . رهی و غی به کار و توسعه آموزش عمومانی واداشتن گدا، یی از گدايریجلوگ -5
 و  ی مؤسـسات فرهنگـ    سی و تأسـ   2ي اجبار ماتی قانون تعل  8  ماده 1  تبصره ياجرا -6

 و درمانگـاه   و پرورشـگاه  مادران و نوانخانه  تیاه حما  مانند بنگ  یتعاون  و یبهداشت
 مبـارزه بـا     يهـا    و کـالس   3کتابخانـه   و مارستانیت  و رخوارگاهی و ش  مارستانیو ب 
اعتبـارات مـصوب و       حدود ر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن د         يسواد  یب

  و ی بدن تی به انجمن ترب   ی مؤسسات و مساعدت مال    لی قب نیا    کمک به  نیهمچن
  . کاري خانه و مدرسه و اردويها  و کمک به انجمنیشاهنگیپ

 و ی فرهنگـ يهـا   و خانـه هـا    در مورد مـوزه    نی موارد و همچن   لی قب نی در ا  يشهردار
 بـه  تیالک متعلق به خود با حفظ مهی و ابنی شهر از اراضانجمن  بیزندان با تصو 

 مؤسـسات  اریـ  به منظور ساختمان و استفاده بـه اخت        نی مع طی با شرا  ای و   گانیرا
  4.مربوط خواهد گذاشت

                                                                                                                        
؛ 12/4/1354 گـسترش خـدمات بازرگـانی مـصوب         سهامی شرکت اساسنامه 6 و 5 مواد مطابق -ب
  .است گردیده محول مذکور اساسی به عهده شرکت کاالهاي توزیع و تأمین به مربوط امور
 امـور  حکـومتی  آنها، به موجب قـانون تعزیـرات       کردن معدوم و فاسد اجناس فروش از  جلوگیري -ج

 پزشـکی  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  ، در صـالحیت وزارت    23/12/1367 مصوب درمانی و بهداشتی
  .است

 پزشـکی  آمـوزش  و درمان بهداشت، وزارت وظایف و تشکیالت قانون 1دهطبق ما  اینکه به توجه با. 1
 بهداشـتی  هـاي   برنامه اجراي طریق از آن بهداشت عمومی و ارتقاي سطح     تأمین« ،3/3/1367 مصوب
 بهداشـت  آمـوزش  مـدارس  و خانواده بهداشت ها،  محیط، مبارزه با بیماري    بهداشت زمینه در خصوصاً
 اسـت، بنـابراین وظیفـه       »پزشـکی  آمـوزش  و درمـان  بهداشـت،  وزارت فوظای از اینها نظیر و عمومی
 .است منتفی شهر ساکنان بهداشت امور از مراقبت خصوص در شهرداري

هـا مکلفنـد در حـدود        شـهرداري : 6/5/1322ي مصوب    اجبار ماتی قانون تعل  8ماده 1تبصره. 2
نامه مخـصوص بـا وزارت       یینساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آ       قوانین مربوطه در تهیه وسائل    

 .مساعی نمایند فرهنگ تشریک
 )1344مـاه       ي د 29مصوب      - در تمام شهرها   ی کتابخانه عموم  سیقانون تأس  (4 پیوست شماره     به .3

 .کتاب رجوع شود
  یلی تکمحاتیاطالعات و توض .4

 قـانون آمـوزش و پـرورش اجبـاري و مجـانی مـصوب               8مـاده 1وظیفه شهرداري در اجراي تبـصره     * 
  :، با توجه به موارد ذیل، منتفی است6/5/1322

 



 13  ها قانون شهرداري: بخش اول  

                                                                                                                        
 حال حاضر قانونی در این زمینه وجود ندارد که شـهرداري را مکلـف بـه تهیـه وسـایل سـاختمان                  در

 قـانون شـهرداري    68ها که به موجب مـاده       از درآمد شهرداري  % 5حتی  . مدارس و توسعه معارف کند    
شد، و به اعتبار آن، قانون نحـوه نظـارت            می براي کمک به امور فرهنگی پرداخت        1334مصوب سال   

سـازي بـود     سهمیه فرهنگ تصویب گردید و عمده وظایف مقرر در آن در ارتباط با مدرسـه        مصرفبر  
 درصـد بـه   3 قانون شهرداري حذف گردید و مقرر شد 68، ماده27/11/1345که در اصالحیه مورخه     

 موجـب   داري پرداخـت گـردد لـیکن بـه    عنوان سهم آموزش و پرورش به طور مستمر از درآمد شـهر           
، از 17/11/1352کـشور مـصوب     کل 1353 و بودجه سال 1352 قانون بودجه اصالحی سال     49ماده

 درصـد سـهم آمـوزش و پـرورش نیـز معـاف       3ها از پرداخت ایـن      شهرداري 1352اول دي ماه سال     
  .گردیدند

ی مانند بنگاه حمایـت مـادران و   وظیفه شهرداري در تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاون   * 
نوانخانه و نظایر اینها، و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مـساعدت مـالی بـه انجمـن تربیـت                   

هاي خانه و مدرسه و اردوي کار در زمان حاضر منتفـی اسـت و                 بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن      
زش و پرورش، نهضت سـوادآموزي،      ها و مؤسسات دیگر از جمله وزارت آمو          تحت وظایف سازمان   ینهاا

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، کمیتـه امـداد امـام خمینـی، و وزارت                   
  .فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفته است

 قــانون اهــداف و وظــایف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مــصوب  2 مــاده14بــه موجــب بنــد * 
هاي عمومی و تأسیـسات فرهنگـی، هنـري و            ز و اداره کتابخانه   ، ایجاد و توسعه و تجهی     12/12/1365

سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سراسر کشور از وظایف وزارت فرهنگ و ارشـاد    
  .استاسالمی 

ــوزش پزشــکی مــصوب    *  ــان و آم ــشکیالت و وظــایف وزارت بهداشــت و درم ــانون ت ــه موجــب ق ب
ره ذیـل آن، ایجـاد بیمارسـتان و مراکـز بهداشـتی و درمـانی در        و تبـص 6، به ویژه مـاده   13/3/1367
ها، بخش خصوصی یا رأسـاً از وظـایف وزارت            ها، تعاونی   هاي مورد نیاز از طریق مشارکت با بانک         محل

  . و آموزش پزشکی استرمانبهداشت، د
 و  3ه، به ویـژه مـاد     25/11/1366به موجب قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب            * 

هاي آموزشی و پرورشی از قبیل مکان          آن، آموزش عمومی و تأمین و تدارك نیازمندي        10 ماده 6بند  
  .است و تجهیزات، به عهده وزارت آموزش و پرورش محول گردیده

کـن    ، ریـشه  3/3/1363 اساسنامه نهضت سوادآموزي جمهوري اسالمی ایران مـصوب          1مطابق ماده * 
 اساسـنامه   5مـاده ) الـف ( نهضت سوادآموزي است کـه مطـابق بنـد           سوادي از جمله وظایف     کردن بی 

  .هاي وصول به این هدف، ایجاد امکانات و تسهیالت الزم است مذکور یکی از راه
، 24/3/1359به موجب ماده واحده الیحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مـصوب               * 

ـ    هاي بی   حمایت از خانواده   ه خـدمات مختلـف بـه کودکـان، تـدارك امکانـات       سرپرست و نیازمند، ارائ
اجتمـاعی، حمایـت و نگهـداري از کودکـان و         بخشی معلوالن، تربیت افراد منحرف        گیري و توان    پیش

بخشی آنها وجود ندارد، سالمندان نیازمند و ماننـد اینهـا             سرپرست، معلوالنی که امکان توان       بی طفالا
 وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی اسـت و              از وظایف سازمان بهزیستی کشور وابـسته بـه        

 .زند ذیل ماده واحده زیر نظر سازمان بهزیستی مبادرت ور11توانند وفق تبصره اشخاص دیگر نیز می


