وظایف شهرداری
● ماده 55
 -1ايزبز ذيبثبًْب ٍ َّچِّب ٍ هيساًْب ٍ ثبمْبي فوَهي ٍ هزبضي آة ٍ تَسقِ هقبثط زض حسٍز
ٍَاًيي هَضَفِ
 -2تٌؾيو ٍ ًگبّساضي ٍ تسغيح هقبثط ٍ اًْبض فوَهي ٍ هزبضي آثْب ٍ ىبضالة ٍ تٌَيِ ٌٍَات
هطثَط ثِ ضْط ٍ تأهيي آة ٍ ضٍضٌبيي ثِ ٍسبئل هوٌِْ
تبصره ( - 1اغالحي  )1345/11/27سس هقبثط فوَهي ٍ اضنبل پيبزُ ضٍّب ٍ استيبزُ ميط هزبظ آًْب
ٍ هيساًْب ٍ پبضّْب ٍ ثبك ّبي فوَهي ثطاي ّست ٍ يب سٌْي ٍ يب ّط فٌَاى زيگطي هوٌَؿ است ٍ
ضْطزاضي هْلو است اظ آى رلَگيطي ٍ زض ضىـ هَاًـ هَرَز ٍ آظاز ًوَزى هقبثط ٍ اهبّي هصَّض
ىًَ ٍسيلِ هأهَضيي ذَز ضأسبً اٍسام ٌّس .زض هَضز زِّ ّبي هٌػَة ٍجل اظ تػَيت ايي ٍبًَى،
ضْطزاضي هْلو است ًسجت ثِ ثطزاضتي آًْب اٍسام ٍچٌبًچِ غبحجبى ايي ٍجيل زِّ ّب ازفبي
ذسبضتي زاضتِ ثبضٌس ثب ًؾط ّويسيَى هَطض زض هبزًُ 77سجت ثِ رجطاى ذسبضت آًْب اٍسام ٌّس
ٍلي ّسبًي ِّ ثقس اظ تػَيت ايي ٍبًَى اٍسام ثِ ًػت زِّّبئي زض هقبثط فوَهي ٌٌّس ضْطزاضي
هَؽو است ضأسبً ٍ ثَسيلِ هأهَضيي ذَز زض ثطزاضتي ايي ٍجيل زِّ ّب ٍ ضىـ سس هقجط اٍسام ٌّس
ٍ اضربظ هعثَض حٌ ازفبي ّيچگًَِ ذسبضتي ًرَاٌّس زاضت
تبصره ( - 2اغالحي  )1345/11/27احساث تأسيسبت تَليس ٍ تَظيـ ثطً ٍ تقييي ًطخ آى زض
ضْطّب تب هٍَقي ِّ ٍظاضت آة ٍ ثطً ًيطٍي آًطا تأهيي ًْطزُ است ثب هَاىَت ٍجلي ٍظاضت آة ٍ
ثطً ثِ فْسُ ضْطزاضي است
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تْيِ آة هططٍة ضْطّب ٍ تأهيي ٍسبئل تَظيـ ٍ ٍضـ هَطضات هطثَط ثِ آى ٍ ّوچٌيي تقييي ًطخ
آة زض ضْطّب ثِ استخٌبي هَاضزي ِّ سبظهبًْبيتبثقِ ٍظاضت آة ٍ ثطً فْسُ زاض آى ّستٌس ثب
تػَيت اًزوي ضْط ثِ فْسُ ضْطزاضي ذَاّس ثَز .ايي ٍجيل ضْطزاضيْب هي تَاًس ثب تػَيت اًزوي
ضْط تأييس ٍظاضت ّطَض تْيِ آة هططٍة ٍ تَظيـ آًطا ثِ هؤسسبتي ِّ عجٌ اغَل ثْساضتي فول
ًوبيٌس ٍاگصاض ٌٌّس
تبصره ( - 3هػَة  )1345/11/27هؤسسبت ذيطيِ ِّ تأهيي آة ضْطّب ضا ٍجل اظ تػَيت ايي
ٍبًَى ثِ فْسُ زاضتِ اًس ٍ فوليبت آًْب هَضز تأييس ضْطزاضي هحل ٍ ٍظاضت ّطَض ثبضس ،هي تَاًٌس
ّوبّبى ثْبض ذَز ازاهِ زٌّس
تبصره ( -4الحبٍي  )1352/5/17ضْطزاضي هْلو است هحلّبي هرػَغي ثطاي ترليِ ظثبلِ ٍ
ًربلِ ٍ ىضَالت سبذتوبًي ٍ هَاز ضسَثي ىبضالثْب ٍ ًؾبيط آًْب تقييي ٍ ضوي اًتطبض آگْي ثِ
اعالؿ فوَم ثطسبًس هحلْبي ترليِ ظثبلِ ثبيس ذبضد اظ هحسٍزُ ضْط تقييي ضَز ٍ هحل تأسيس
ّبضذبًزبت تجسيل ظثبلِ ثِ َّز ثِ تطريع ضْطزاضي ذَاّس ثَز
ضاًٌسگبى ٍسبيل ًَليِ افن اظ ٌّسضٍ ٍ يب هَتَضي هْليٌس آًْب ضا ىَظ زض هحل ّبي تقييي ضسُ اظ
عطه ضْطزاضي ذبلي ًوبيٌس
هزبظات هترلييي عجٌ هبزُ ٍ 276بًَى ّييط فوَهي تقييي هيطَز[ .]1[]1زض غَضت ترلو
هطاتت ّطثبض زض گَاّيٌبهِ ضاًٌسگي هترلو ٍيس ٍ اگط ؽطه يْسبل سِ ثبض هطتْت ّوبى ترلو
ضَز ثبض سَم ثِ حساّخط هزبظات ذالىي هحَْم ٍ گَاّيٌبهِ اٍ ثطاي يْسبل ضجظ هي ضَز ٍ زض
ّوبىهست اظ ضاًٌسگي هوٌَؿ ذَاّس ثَز .ثِ ترليبت هعثَض زض زازگبُ ثرص ضسيسگي ذَاّس ضس[ .
]2[]2
 -3هطاٍجت ٍ اّتوبم ّبهل زض ًػت ثطگِ ٍيوت ثط ضٍي ارٌبس ٍ ارطاي تػويوبت اًزوي ًسجت ثِ
اضظاًي ٍ ىطاٍاًي ذَاضٍثبض ٍ هَاز هَضز احتيبد فوَهي ٍ رلَگيطي اظ ىطٍش ارٌبس ىبسس ٍ هقسٍم
ًوَزى آًْب
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 -4هطاٍجت زض اهَض ثْساضت سبٌّيي ضْط ٍ تططيِ هسبفي ثب هؤسسبت ٍظاضت ثْساضي زض آثلِ
َّثي ٍ تلَيح ٍاّسي ٍ ميطُ ثطاي رلَگيطي اظ اهطاؼ سبضيِ
 -5رلَگيطي اظگسائي ٍ ٍازاضتي گسايبى ثْبض ٍ تَسقِ آهَظش فوَهي ٍ ميطُ
-6اغالحي( )1345/11/27ارطاي تجػطُ يِ هبزُ ٍ 8بًَى تقليوبت ارجبضي[ ٍ ]3[]3تأسيس
هؤسسبت ىطٌّگي ٍ ثْساضتي ٍ تقبًٍي هبًٌس ثٌگبُ حوبيت هبزضاى ٍ ًَاًربًِ ٍ پطٍضضگبُ ٍ زضهبًگبُ
ٍ ثيوبضستبى ٍ ضيطذَاضگبُ ٍ تيوبضستبى ٍ ّتبثربًِ ٍ ّالسْبي هجبضظُ ثب ثي سَازي ٍ َّزّستبى ٍ
ثبك َّزّبى ٍ اهخبل آى زض حسٍز افتجبضات هػَةٍ ّوچٌيي ّوِ ثِ ايي ٍجيل هؤسسبت ٍ
هسبفست هبلي ثِ اًزوي تطثيت ثسًي ٍ پيص آٌّگي ٍ ّوِ ثِ اًزوي ّبي ذبًِ ٍ هسضسِ ٍ
اضزٍي ّبض.
ضْطزاضي زض ايي ٍجيل هَاضز ٍ ّوچٌيي زض هَضز هَظُ ّب ٍ ذبًِ ّبي ىطٌّگي ٍ ظًساى ثب تػَيت
اًزوي ضْط اظ اضاضي ٍ اثٌيِ هتقلٌ ثرَز ثب حيؼ هبلْيت ثِ ضايگبى ٍ يب ثب ضطايظ هقيي ثوٌؾَض
سبذتوبى ٍ استيبزُ ثِ اذتيبض هؤسسبت هطثَط ذَاّس گصاضت.
تبصره ( - ۱الحبٍي  )1345/11/27تجػطُهبزٍُ 5بًَىًؾبضت زضهػطه سْويِ ىطٌّگ اظزضآهس
ضْطزاضيْب هػَة 3/34/28ثِ ٍَت ذَز ثبٍي است
تبصره ( - ۲الحبٍي  )1345/11/27تجػطُ ٍ 59بًَى ثَزرِ سبل ّ1339ل ّطَض ثِ ٍَت ذَز
ثبٍي است
 -7حيؼ ٍ ازاضُ ّطزى زاضايي هٌََل ٍ ميطهٌََل ضْطزاضي ٍ اٍبهِ زفَي ثط اضربظ ٍ زىبؿ اظ
زفبٍي اضربظ فليِ ضْطزاضي
 -8ثطآٍضز ٍ تٌؾين ثَزرِ ٍ هتون ثَزرِ ٍ اغالح ثَزرِ ٍ تٌؾين پيطٌْبز ثطًبهِ سبذتوبًي ٍ
ارطاي آى پس اظ تػَيت اًزوي ضْط يِ ًسرِ اظ ثَزرِ هػَة ٍ ثطًبهِ سبذتوبًي ثَسيلِ
ىطهبًساض يب ثرطساض ثِ ٍظاضت ّطَض اضسبل هي ضَز
 اغالحي ( )1345/11/27اًزبم هقبهالت ضْطزاضي افن اظ ذطيس ٍ ىطٍش اهَال هٌََل ٍميطهٌََل ٍ هَبعقِ ٍ اربضُ ٍ استيزبضُ پس اظ تػَيت اًزوي ضْط ثب ضفبيت غالح ٍ غطىِ ٍ
هَطضات آئيي ًبهِ هبلي ضْطزاضيْب پيص ثيٌي ضسُ زض ايي ٍبًَى
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 -10اّسا ٍ ٍجَل افبًبت ٍ ّسايب ثٌبم ضْط ثب تػَيت اًزوي
افبًبت پطزاذتي ثِ ضْطزاضي يب هؤسسبت ذيطيِ اظ عطه ٍظاضت زاضائي رعء ّعيٌِ ٍبثل ٍجَل افبًِ
زٌّسگبى پصيطىتِ هي ضَز ٍ افبًِ زٌّسُ ًسجت ثِ هجلل افبًِ اي ِّ زازُ است اظ هبليبت ثطزضآهس
هقبه هيجبضس
ً-11ؾبضت ٍ هطاٍجت زض غحت اٍظاى ٍ هَيبس ّب.
-12تْيِ آهبض هطثَط ثِ اهَض ضْط ٍ هَاليس ٍ هتَىيبت
 -13ايزبز مسبلربًِ ٍ گَضستبى ٍ تْيِ ٍسبئل حول اهَات ٍ هطاٍجت زض اًتؾبم اهَض آًْب
-14اغالحي( )1345/11/27اتربش تساثيط هؤحط ٍ اٍسام الظم ثطاي حيؼ ضْط اظ ذغط سيل ٍ حطيٌ
ٍ ّوچٌيي ضىـ ذغط اظ ثٌبّب ٍ زيَاضّبي ضْستِ ٍ ذغطًبُ ٍاٍـ زض هقبثط فوَهي ٍ َّچِ ّب ٍ
اهبّي فوَهي ٍ زاالًْبي فوَهي ٍ ذػَغي ٍ پطّطزى ٍ پَضبًسى چبُ ّب ٍ چبلِ ّبي ٍاٍـ زض
هقبثط ٍ رلَگيطي اظ گصاضتي ّط ًَؿ اضيبء زض ثبلْيّب ٍ ايَاى ّبي هططه ٍ هزبٍض ثِ هقبثط
فوَهي ِّ اىتبزى آًْب هَرت ذغط ثطاي فبثطيي است ٍ رلَگيطي اظ ًبٍزاىّب ٍ زٍزّصّبي
سبذتوبىّب ِّ ثبفج ظحوت ٍ ذسبضت سبٌّيي ضْطّب ثبضس
تجػطُ(-الحبٍي )1345/11/27زض ّليِ هَاضز هطثَط ثِ ضىـ ذغط اظ ثٌبّب ٍ ميطُ ٍ ضىـ هعاحوت
ّبي هٌسضد زض هبزُ ىًَ  ،ضْطزاضي پس اظ ّست ًؾط هأهَض ىٌي ذَز ثِ هبلْيي يب غبحجبى
اهبّي يب غبحجبى ازٍات هٌػَة اثالك هْلت زاض هتٌبسجي غبزض هي ًوبيس ٍ اگط زستَض ضْطزاضي
زض هْلت هقييي ثوٍَـ ارطا گصاضتِ ًطَز ضْطزاضي ضأسبً ثب هطاٍجت هأهَضيي ذَز اٍسام ثِ ضىـ
ذغط يب هعاحوت ذَاّس ًوَز ٍ ّعيٌِ هػطٍه ضا ثبضبىِ غسي پبًعزُ ذسبضت اظ عطه زضيبىت
ذَاّس ّطز هَطضات ىًَ ضبهلّليِ اهبّي فوَهي هبًٌس سيٌوبّب،گطهبثِّب،
هْوبًربًِّب،زّبّييٍَُْ،ذبًِّبّ،بىِضستَضاى ّب ،پبسبغّب ٍ اهخبل آى ِّ هحل ضىت ٍ آهس هطارقِ
فوَهي است ًيع هي ثبضس
 -15رلَگيطي اظ ضيَؿ اهطاؼ سبضيِ اًسبًي ٍ حيَاًي ٍ افالم ايٌگًَِ ثيوبضي ّب ثِ ٍظاضت ثْساضي
ٍ زاهپعضْي ٍ ضْطزاضي ّبي هزبٍض ٌّگبم ثطٍظ آًْب ٍ زٍض ًگبّساضتي يجوبضاى هجتال ثِ اهطاؼ
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سبضيِ ٍ هقبلزِ ٍ زىـ حيَاًبتي ِّ هجتال ثِ اهطاؼ سبضيِ ثَزُ ٍ يب زض ضْط ثال غبحت ٍ هضط
ّستٌس
 -16تْيِ هَطضات غٌيي ٍ پيطٌْبز آى ثِ اًزوي ضْط ٍ هطاٍجت زض اهَض غحي اغٌبه ٍ پيطِ ٍضاى
 -1717پيطٌْبز اغالح ًَطِ ضْط زض غَضت لعٍم ٍ تقييي ٍيوت فبزلِ اضاضي ٍ اثٌيِ هتقلٌ ثِ
اضربظ ِّ هَضز احتيبد ضْط ثبضس ثط عجٌ ٍبًَى تَسقِ هقجط ٍ تأهيي هحل پطزاذت آى ٍ ايزبز ٍ
تَسقِ هقبثط ٍ ذيبثبى ّب ٍ هيساى ّب ٍ ثبك ّبي فوَهي ٍ تْيِ اضاضي هَضز احتيبد ثطاي لَلِ ّطي
ٍ ىبضالة افن اظ زاذل يب ذبضد ضْط ٍ ّوچٌيي تْيِ اضاضي الظم ثطاي سبذتوبى هرعى ٍ ًػت
زستگبُ تػييِ ٍ آثگيطي ٍ هتقلَبت آًْب ثط عجٌ ٍبًَى تَسقِ هقبثط
 -18تْيِ ٍ تقييي هيساى ّبي فوَهي ثطاي ذطيس ٍ ىطٍش اضظاً ٍ تٍَو ٍسبئظ ًَليِ ٍ ميطُ
 -19تْيِ ٍ تسٍيي آئيي ًبهِ ثطاي ىطاٍاًي ٍ هطمَثيت ٍ حسي ازاضُ ىطٍش گَضت ٍ ًبى ضْط ٍ
ارطاي آى پس اظ تػَيت اًزوي ضْط
-20اغالحي( )1345/11/27رلَگيطي اظ ايزبز ٍ تأسيس ّليِ اهبّي ِّ ثِ ًحَي اظ اًحبء هَرت
ثطٍظ هعاحوت ثطاي سبٌّيي يب هربلو اغَل ثْساضت زض ضْطّبست ،ضْطزاضي هْلو است اظ
تأسيس ّبضذبًِ ّب ّ،بضگبّْب ،گبضاغّبي فوَهي ٍ تقويطگبُ ّب ٍ زّبى ّب ٍ ّوچٌيي هطاّعي ِّ
هَاز هحتطٍِ هي سبظًس ٍ اغغجل چبضپبيبى ٍ هطاّع زاهساضي ٍ ثغَضّلي توبم هطبمل ٍ ّست
ّبييِّ ايزبز هعاحوت ٍ سطٍ غسا ٌٌّس يب تَليس زٍز ٍ يب فيًَت ٍ يب تزوـ حططات ٍ ربًَضاى
ًوبيٌس رلَگيطي ٌّس ٍ زض ترطيت َّضُ ّبي آرطٍ گچ ٍ آِّ پعي ٍ ذعيٌِ گطهبثِ ّبي فوَهي
ِّ هربلو ثْساضت است اٍسام ًوبيس ٍ ثب ًؾبضت ٍ هطاٍجت زض ٍضـ زٍزّص ّبي اهبّي ٍ ّبضذبًِ
ّب ٍ ٍسبئظ ًَليِ ِّ ّبض ّطزى آًْب زٍز تَليس هي ٌّس اظ آلَزُ ضسى َّاي ضْط رلَگيطي ًوبيس ٍ
ّطگبُ تأسيسبت هصَّض ىًَ ٍجل اظ تػَيت ايي ٍبًَى ثَرَز آهسُ ثبضس آًْب ضا تقغيل ٌّس ٍ اگط
الظم ضَز آًْب ضا ثِ ذبضد اظ ضْط اًتَبل زّس
 تجػطُ (الحبٍي  )1345/11/27ضْطزاضي زض هَضز تقغيل ٍ ترطيت ٍ اًتَبل ثِ ذبضد اظ ضْطهْلو است هطاتت ضا ضوي زازى هْلت هٌبسجي ثِ غبحجبى آًْب اثالك ًوبيس ٍ اگط غبحت هلِ ثِ
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ًؾط ضْطزاضي هقتطؼ ثبضس ثبيس ؽطه زُ ضٍظ افتطاؼ ذَز ضا ثِ ّويسيًَي هطّت اظ سِ ًيط ِّ اظ
عطه اًزوي ضْط اًتربة ذَاٌّس ضس تسلين ٌّس .ضأي ّويسيَى ٍغقي ٍ الظم االرطا است
ّطگبُ ضأي ّويسيَى هجٌي ثط تأييس ًؾط ضْطزاضي ثبضس ٍ يب غبحت هلِ زض هٍَـ افتطاؼ ًْطزُ
ٍ يب زض هْلت هَطض ضرػبً اٍسام ًٌْس ضْطزاضي ثَسيلِ هأهَضيي ذَز ضأسبً اٍسام ذَاّس ًوَز
 -211احساث ثٌبّب ٍ سبذتوبىّبي هَضز ًيبظ هحل اظ ٍجيل ضذتطَيربًِ ٍ هستطاح ٍ حوبم فوَهي
ٍ ّطتبضگبُ ٍ هيساى ّب ٍ ثبك َّزّبى ٍ ٍضظضگبُ هغبثٌ اغَل غحي ٍ ىٌي ٍ اتربش تساثيط الظم
ثطاي سبذتوبى ذبًِ ّبي اضظاى ٍيوت ثطاي اضربظ ثي ثضبفت سبّي ضْط
 -2تططيِ هسبفي ثب ىطٌّگ زض حيؼ اثٌيِ ٍ آحبض ثبستبًي ضْط ٍ سبذتوبىّبي فوَهي ٍ هسبرس
ٍ ميطُ
 -3اّتوبم زض هطافبت ضطايظ ثْساضت زض ّبضذبًِ ّب ٍ هطاٍجت زض پبّيعگي گطهبثِ ّب ٍ ًگبّساضي
اعيبل ثي ثضبفت ٍ سطضاّي
-4غسٍض پطٍاًِ ثطاي ّليِ سبذتوبى ّبيي ِّ زض ضْط هي ضَز
 تجػطُ (هػَة )1352/5/17ضْطزاضي زض ضْطّبيي ِّ ًَطِ ربهـ ضْط تْيِ ضسُ هْلو استعجٌ ضَاثظ ًَطِ هصَّض زض پطٍاًِ ّبي سبذتوبًي ًَؿ استيبزُ اظ سبذتوبى ضا ٍيس ٌّس .زض
غَضتي ِّ ثطذاله هٌسضربت پطٍاًِ سبذتوبًي زض هٌغَِ ميط تزبضي ،هحل ّست يب پيطِ ٍ يب
تزبضت زائط ضَز ضْطزاضي هَضز ضا زض ّويسيَى هَطض زض تجػطُ  1هبزُ 100ايي ٍبًَى هغطح هي
ًوبيس ٍ ّويسيَى زض غَضت احطاظ ترلو هبلِ يب هستأرط ثب تقييي هْلت هٌبست ِّ ًجبيس اظ زٍ
هبُ تزبٍظ ًوبيس زض هَضز تقغيل هحل ّست يب پيطِ يب تزبضت ؽطه هست يْوبُ اتربش تػوين هي
ٌّس
ايي تػوين ثَسيلِ هأهَضيي ضْطزاضي ارطاء هي ضَز ٍ ّسي ِّ فبلوبً اظ هحل هعثَض پس اظ
تقغيل ثطاي ّست ٍ پيطِ ٍ يب تزبضت استيبزُ ٌّس ثِ حجس رٌحِ اي اظ ضص هبُ تب زٍ سبل ٍ
رعاي ًَسي اظ پٌذ ّعاض ٍ يِ ضيبلتب زُ ّعاض ضيبل هحَْم ذَاّس ضس ٍ هحل ّست ًيع هزسزاً
تقغيل هيضَز
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زائط ّطزى زىتط ٍّبلت ٍ هغت ٍ زىتط اسٌبز ضسوي ٍ اظزٍاد ٍ عالً ٍ زىتط ضٍظًبهِ ٍ هزلِ ٍ زىتط
هٌْسسي ٍسيلِ هبلِ اظ ًؾط ايي ٍبًَى استيبزُ تزبضي هحسَة ًوي ضَز.
 -25اغالحي( )1345/11/27سبذتي ذيبثبىّب ٍ آسيبلت ّطزى سَاضُضٍّب ٍ پيبزُضٍّبي هقبثط ٍ
َّچِ ّبي فوَهي ٍ اًْبض ٍ رسٍل ّبي عطىيي اظ سٌگ آسيبلت ٍ اهخبل آى ثِ ّعيٌِ ضْطزاضي
آى هحل
تجػطُ -عجٌ هبزُ 113حصه ضسُ
پيطٌْبز ثطٍطاضي يب النبء فَاضؼ ضْطي ٍ ّوچٌيي تنييط ًَؿ ٍ هيعاى فَاضؼ افن اظ ّبالّبي
ٍاضزاتي ٍغبزضاتي ّطَض ٍ هحػَالت زاذلي ٍ ميطُ ٍ اضسبل يِ ًسرِ اظ تػَيت ًبهِ ثطاي اعالؿ
ٍظاضت ّطَض
تبصره  -1ثوٌؾَض تطَيٌ غبزضات ّطَض ًسجت ثِ ّبالّبي غبزضاتي ثيطتط اظ يِ زضغس ٍيوت
ّبال ًجبيس ٍضـ فَاضؼ ضَز
تبصره ّ -2بالّبي فجَضي اظ ضْطّب ِّ ثطاي هَػس هقيٌي حول هي ضَز اظ پطزاذت ّطگًَِ
فَاضؼ ثِ ضْطزاضي ّبي فطؼ ضاُ هقبه هي ثبضس
تبصره  -3هبزُ اٍل ٍبًَى هػَثِ ثْوي هبُ  33ضارـ ثِ تطَيٌ غبزضات ٍ تَليس اظ تبضيد ايي
ٍبًَى عجٌ تجػطُ 1ايي ثٌس تػحيح هي ضَز
تبصره  -4آئيي ًبهِ ّبي گطيع اظ پطزاذت فَاضؼ ضْطزاضي ٍ استٌْبه اظ آى ثب هَاىَت ٍظاضتيي
ّطَض ٍ زازگستطي تٌؾين ٍ پس اظ تػَيت ّيئت ٍظيطاى ثوٍَـ ارطا گصاضتِ هي ضَز
 -27الحبٍي (ٍ )1345/11/27ضـ هَطضات ذبغي ثطاي ًبهگصاضي هقبثط ٍ ًػت لَحِ ًبم آًْب ٍ
ضوبضُ گصاضي اهبّي ٍ ًػت تبثلَي الػبً افالًبت ٍ ثطزاضتي ٍ هحَ ّطزى آگْي ّب اظ هحل ّبي
ميط هزبظ ٍ ّطگًَِ اٍساهبتي ِّ زض حيؼ ًؾبىت ٍ ظيجبيي ضْط هؤحط ثبضٌس
 -28الحبٍي ( )1345/11/17غسٍض پطٍاًِ ّست ثطاي اغٌبه ٍ پيطِ ٍضاى
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ّليِ اغٌبه ٍ پيطِ ٍضاى هْليٌس ثطاي هحل ّست ذَز اظ ضْطزاضي هحل پطٍاًِ ّست زضيبىت
زاضًس
 تجػطُ (الحبٍي )1345/11/27ضْطزاضي هي تَاًس ًسجت ثِ تقغيل هحل ّست ىبٍس پطٍاًِ ضأسبًٍ ثَسيلِ هأهَضيي ذَز اٍسام ًوبيس
[ ]1[ ]1اظهبزُ ٍ 276بًَى ّييط فوَهي هػَة  23زي  1304ضوسي
« ًسجت ثِ ّليِ اهَض ذالىي اظ ٍجيل فسم ضفبيت ًؾبهبت ضارـ ثِ ثلسيِ ٍ ًؾويِ ٍ غحيِ
ّ،وچٌيي فسم ضفبيت ًؾبهبت ضارقِ ثِ زضضِْ چي ّب ٍ ضَىطّب ٍ حيؼ حيَاًبت ٍ ّوچٌيي
ضارـ ثِ ٍلگطزي ٍ گسائي ٍ ىحبضي ٍ استقوبل اليبػ ضّيِْ زض هقبثط فوَهي ٍ اهخبل آًْب ٍظاضت
زاذلِ ًؾبهٌبهِ الظهِ تْيِ ًوَزُ ٍ هَطضات آى پس اظ تػَيت ٍظاضت فسليِ ثِ هٍَـ ارطا گصاضتِ
ذَاّس ضس» ...
[ ]2[ ]2آئيي ًبهِ ذالىي هَضَؿ تجػطُ 4ىًَ زض ايي هزوَفِ چبح گطزيسُ
[ ]3[ ]3تجػطُ  1هبزُ  8هعثَض فجبضتست اظ:ضْطزاضيْب هْليٌس زض حسٍز ٍَاًيي هطثَط زض تْيِ
ٍسبيل سبذتوبى هساضس ٍ تَسقِ هقبضه عجٌ آئيي ًبهِ هرػَظ ثب ٍظاضت ىطٌّگ تططيِ
هسبفي ًوبيٌس
[( ] 4[ ] 4تسٍيي ٌٌّسُ)ً :ؾبضت ٍ هطاٍجت هصثَض رعء ٍؽبيو هؤسسِ استبًساضز ٍ تحَيَبت
غٌقتي ايطاى گطزيسُ است.
● ماده ٨۵
ضْـطزاضي هيتَاًس ثطاي ترطيت يب اغالح سَو ثبظاضّب ٍ زاالًْـبي فوَهي ٍ ذػَغي ٍ
سبذتوـبى ّبيي ِّ هرل غحت فوَهي تطريـع هي زّس پس اظ هَاىَت اًزوي ضْط ٍ رلت
ًؾط ازاضُ ثْساضي ّط هحل ثط ٍىٌ تجػطّسٍم اظ هبزُ يبظزّن ٍبًَى تَسقِ هقبثط اٍسام ٌّس.
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● ماده ٩۶
تجػطُ -6
اضاضي َّچِ ّبي فوَهي ٍ هيساى ّب ٍ پيبزُ ضٍّب ٍ ذيبثبى ّب ٍ ثغَض ّلي هقبثط ٍ ثستط ضٍزذبًِ
ّب ٍ ًْطّب ٍ هزبضي ىبضالة ضْطّب ٍ ثبك ّبي فوَهي ٍ گَضستبى ّبي فوَهي ٍ زضذت ّبي
هقبثط فوَهي ٍاٍـ زض هحسٍزُ ضْط ِّ هَضز استيبزُ فوَم است هلِ فوَهي هحسَة ٍ زض
هبلْيت ضْطزاضي است.
ايزبز تأسيسبت آثيبضي اظ عطه ٍظاضت آة ٍ ثطً زض ثستط ضٍزذبًِ ّب ٍاٍـ زض هحسٍزُ ضْطّب
ثالهبًـ است .ضْطزاضي ّب ًيع هْليٌس ثطاي ارطاي ّطگًَِ فوليبت فوطاًي زض ثستط ضٍزذبًِّب ٍجالً
ًؾط ٍظاضت آة ٍ ثطً ضا رلت ًوبيٌس.
● ماده  ۱٠۱قانون شهرداري ها
تصويب نقشههاي تفكيكي
هبزُ  101ـ ازاضٓ حجت اسٌبز ٍ زازگبّْب هَّليٌس زض هٍَـ تَبضبي تيْيِ اضاضي هحسٍز ضْط ٍ
حطين آى فول تيْيِ ضا عجٌ ًَطِاي اًزبم زٌّس ِّ ٍجالً ثِ تػَيت ضْطزاضي ضسيسُ ثبضس
ًَطِاي ِّ هبلِ ثطاي تيْيِ ظهيي ذَز تْيِ هيٌّس ٍ ثطاي تػَيت ثِ ضْطزاضي زض ٍجبل ضسيس
تسلين هيٌّس ،ثبيس حساّخط ؽطه زٍ هبُ اظ عطه ضْطزاضي تْليو ٍغقي آى هقلَم ٍ ّتجبً ثِ
هبلِ اثالك ضَز .زض غَضتي ِّ زض هَفس هصَّض ،ضْطزاضي تػوين ذَز ضا ثِ هبلِ افالم ًٌْس
هطارـ هصَّض زض ىًَ ،هْليٌس پس اظ استقالم اظ ضْطزاضي عجٌ ًَطِاي ِّ هبلِ اضائِ هيًوبيس
فول تيْيِ ضا اًزبم زٌّس.
هقبثط ٍ ضَاضؿ فوَهي ِّ زض احط تيْيِ اضاضي احساث هيضَز هتقلٌ ثِ ضْطزاضي است ٍ
ضْطزاضي زض ٍجبل آى ثِ ّيچ فٌَاى ٍرْي ثِ غبحت آى پطزاذت ًرَاّس ّطز.
●ماده ۱۱٠
ًسجت ثِ ظهيي يب ثٌبّبي هرطٍثِ ٍ ميط هٌبست ثب ٍضـ هحل ٍ يب ًيوِ توبم ٍاٍـ زض هحسٍزُ ضْط
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ِّ زض ذيبثبى يب َّچِ ٍ يب هيساى ٍطاض گطىتِ ٍ هٌبىي ثب پبّي ٍ پبّيعگي ٍ ظيجبئي ضْط ٍ يب هَاظيي
ضْطسبظي ثبضس ،ضْطزاضي ثب تػَيت اًزوي ضْط هي تَاًس ثِ هبلِ اذغبض ٌّس هٌتْي ؽطه زٍ
هبُ ثِ ايزبز ًطزُ يب زيَاض يب هطهت آى ِّ هٌغجٌ ثب ًَطِ هػَة اًزوي ضْط ثبضس اٍسام ٌّس .
اگط هبلِ هسبهحِ يب اهتٌبؿ ّطز ضْطزاضي هيتَاًس ثِ هٌؾَض تأهيي ًؾط ٍ ارطاي عطح هػَة
اًزوي زض ظهيٌِ ظيجبئي ٍ پبّيعگي ٍ ضْطسبظي ّطگًَِ اٍساهي ضا ِّ الظم ثساًس هقوَل ٍ ّعيٌِ آى
ضا ثِ اضبىِ غسي زُ اظ هبلِ يب هتَلي ٍ يب هتػسي هٍََىِ ًوبيس ،زض ايي هَضز غَضت حسبة
ضْطزاضي ثسٍاً ثِ هبلِ اثالك هي ضَز زض غَضتي ِّ هبلِ ؽطه پبًعزُ ضٍظ اظ تبضيد اثالك ثِ غَضت
حسبة ٍغقي تلَي هيضَز ٍ ّطگبُ هبلِ ؽطه هْلت هَطض افتطاؼ ّطز هَضَؿ ثِ ّويسيَى
هصَّض زض هبزُ  77اضربؿ ذَاّس ضس.
غَضت حسبة ّبيي ِّ هَضز افتطاؼ ٍاٍـ ًطسُ ٍ ّوچٌيي آضاء ّويسيَى ضىـ اذتاله هصَّض زض
هبزُ  77زض حْن سٌس ٍغقي ٍ الظم االرطاء ثَزُ ٍ ارطاء حجت هْلو است ثطعجٌ هَطضات ارطاي
اسٌبز ضسوي الظم االرطاء ًسجت ثِ ٍغَل علت ضْطزاضي ارطائيِ غبزض ٍ ثِ هَضز ارطاء ثگصاضز
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