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Kýzã×PBo

Gvíú OÏBèþ 
ÚBë Îéþ Îéýú Aèvçï: Aô¾ýßî GPÛõÿ Aèéú ô ðËî AìpÞî
yíB oA Gú OÛõÿ Aèùþ ô ðËî ko ÞBoøBüPBó Oõ¾ýú ìþ Þñî.

GñBï @ÖpülâBo kAðB ô OõAðBÿ üßPB Þú uLýlÿ udp oA @Öpül OB AðvBó øBÿ @âBû ô Gzp kôuQ øî
qìBó GB @ÒBq øp oôq GpAÿ AÖrAü{ oÖBû øî ðõÎBó gõk Oç} Þññl.
ìlüpüQ yùpÿ üßþ Aq Ký̀ýlû Opüò ìlüpüQ øBÿ ÖÏéþ WBìÏú ìþ GByl. ô ko oACx ìlüpüQ
yùpÿ, ðùBk yùpkAoÿ ðÛ{ Aoqðlû Aÿ kAok Þú ìþ OõAó â×Q ko ðõÑ gõk ô OñõÑ ìBCìõoüQ
ÚBGê ìÛBüvú GB øýa ðùBk glìQ køñlû ðíþ GByl. 
ìlüp Aüò ðùBk ìpkìþ GñBï yùpkAo, GBül GB OíBï ÚõAðýò ô ìÛpoAR ôÊBüØ yùpkAoÿ ô øî ̂ñýò
ìÛpoAR küãp AkAoAR ô AoâBó øBÿ WBìÏú Þú Gú ðõÎþ GB ôÊBüØ yùpkAoÿ ðÛ{ @Öpüñþ kAoðl ô
glìQ ko OÏBìê GB øî AðXBï ìþ âýpk @yñBüþ ÞBìê kAyPú GByñl. 
ÎéýpÒî ôWõk ìXíõÎú ÚõAðýò ôÊBüØ yùpkAoÿ ko WBìÏú Aì©B GñB Gú kæüéþ ìñXíéú Kp cXî
Gõkó ÞPI ô üB ðBøíBøñä Gõkó øp ìÛlAo ÚõAðýò ìñloZ ko ÞPI OBÞñõó ìXíõÎú øBÿ ÖÏéþ
ðPõAðvPú Aðl GhõGþ  ô GB upÎQ æqï ô Gú oôq AÆçÑ ouBðþ kAyPú GByñl.
ko uBèùBÿ Agýp GB Oç} Gþ ôÚ×ú WñBJ @ÚBÿ ìùñlx oWI ¾çcþ ìÏBôó ìdPpï @ìõqyþ
WùQ  Oùýú ìPõó @ìõqyþ qüBkÿ AÚlAìBR qüp GñBüþ ¾õoR âpÖPú Þú ôAÚÏB ko AÖrAü{
AÆçÎBR ÞBoÞñBó ô ÞBoyñBuBó AuPBðlAoÿ øB, ÖpìBðlAoÿ øB, yùpkAoÿ øB ô GhzlAoÿ øB ô
AÎÃBÿ yõoAøBÿ Auçìþ yùp ô oôuPB  ASp Gh{ Gõkû AuQ. AìB WBÿ ìXíõÎú ÚõAðýò kuPú
Gñlÿ ylû ô ko cXî ìñBuI Þú Gú oAcPþ ÚBGê cíê ô ìÇBèÏú GByl GpAÿ ìùíPpüò ÎpÂú
Aüò ðùBk ìdPpï GñBï yùpkAo gBèþ Gõk.
WBüãBû ôAæÿ @ìõq} Gh¿õÁ GpAÿ yùpkAoAó Þú GB ôÊBüØ ÞTýpÿ ko glìBR ouBðþ Gú
WBìÏú ìþ OõAðl Aq ÆpÝ ìhPé×þ ¾õoR âýpk AìB GÏéQ ìzÓéú  ÞBo yùpkAoAó ô Îlï AìßBó
cÃõo @ðBó ko kôoû øBÿ @ìõqyþ ko Þçx øB ðýr ìrül ÎéPþ GpAÿ Îlï OvéÈ @ðBó Gp ÚõAðýò ô
ìÛpoAR Gõkû AuQ.
ìùíPpüò ìvEõèýQ yùpkAoÿ OvéÈ yùpkAoAó Gp ÚõAðýò ìpOHÈ ìþ GByl ÖénA Oùýú ô Olôüò



ìXíõÎú ÚõAðýò ô ìÛpoAR@ð̀ú üà yùpkAo GBül GlAðl Þú ko ìpcéú Aôë Gú OÏlAk ̂ùBo Wél
OõuÈAuPBðlAoÿ gpAuBó yíBèþGpAÿ Aôèýò GBo ko Þzõo Oùýú ylû AuQ oA Gú ÖBë ðýà âpÖPú
ô üÛýñB« oüBuQ ìdPpï Ktôøzßlû WùQ ÞBìê yló ìXíõÎú ÖõÝ AÚlAìBR æqï ìÏíõë
gõAøñl kAyQ.
Glôó yà kAðBüþ ô OvéÈ Gp ÚõAðýò ô ìÛpoAR ðÛ{ GvrAüþ ko ¾dQ ô kÚQ  ô Þý×ýQ
ìlüpüQ yùpÿ kAyPú ô øýa ìlüpÿ Glôó AÆçÎBR ô @âBøþ ÚBko Gú ouýló AølAÙ
uBqìBðþ ðíþ GByl Aq ÆpÙ küãp @âBøþ ìlüpAó Gp ÚõAðýò cBÞî Gp ìdýÈ ÞBoÿ Gùpû ôoÿ ô
glìBR yùpôðlAó oA AÖrAü{ kAkû ô  oyl ÚBGê OõWùþ ko glìQ ouBðþ ô oÖBû Îíõìþ
WBìÏú ÖpAøî ìþ uBqk ènA GB OõWú Gú AøíýQ ô ðÛ{ kAðBüþ WùQ kuPýBGþ Gú Îéõï ô Öñõó
ìõok ðýBq, Âíò OÛlüp ô Ozßp Aq øíßBoAó Îrür gõk ko ìÏBôðQ Aìõo ÎípAðþ  (Acíl oÂB
Î×Pþ) ô kÖPp Aìõo yùpÿ ô yõoAøB (âê ìdíl Aèùþ) ô øíßBoAó ìXíõÎú  ô øí̀ñýò Aq @ÚBÿ
ÎHlAèpÂB ÎHBx qAkû Þú ko Oùýú ô Olôüò Aüò ìXíõÎú Aoqyíñl Oç} ðíõkû Aðl, Aq
yùpkAoAó ô ÞBoÞñBó ìdPpï yùpkAoüùB ô Þéýú ðýpôøBÿ Öñþ yùpkAoÿ AðPËBo ìþ oôk Þú GB kÚQ
øp̂ú GýzPp @ó oA ìõok ìÇBèÏú ÚpAo kAkû ô GlAðýl Þú OõAðíñlÿ yíB ko AðXBï Aìõo GvPãþ Gú
ìýrAó kAðBüþ yíB kAok.
ko KBüBó Aq yùpkAoAó  ìdPpï AðPËBo ìþ oôk GB ìÇBèÏú  Aüò ìXíõÎú Þú ìÛlìú Îíê Gú ÚõAðýò
ô ìÛpoAR AuQ ðËî ô øíBøñãþ ko Þéýú Aìõo ðùBküñú ô ìpkï Îrür ô yùpôðlAó âpAìþ ðýr  ko
AWpAÿ ÚõAðýò ô ðËî  ô øíBøñãþ Aq üßlüãp uHÛQ âýpðl.

glAüB ̂ñBó Þò upAðXBï ÞBo                                  Oõ gzñõk GByþ ô ìB ouPãBo 

ìdíl oÂB GíBðýBó                                                     AGõÆBèI y×ÛQ
oDýw Ktôøzßlû ìlüpüQ yùpÿ ô oôuPBüþ                  AuPBðlAo gpAuBó yíBèþ

uBqìBó yùpkAoÿ|øB ô køýBoÿ|øBÿ Þzõo
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  آزمون تخصصي؛ 

گزيني متقاضيان در رشتة شـغلي مربـوط بـه صـورت نيـاز       هايي است كه به منظور سنجش دانش فني و به آزمون

يين نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي آ(. گردد ي اجرايي با هماهنگي سازمان مديريت برگزار ميها دستگاهتوسط 

  )شواري امور اداري و استخدامي 9/2/1381و نحوه اجراي امتحانات اداري مصوب 

  هاي عمومي؛  آزمون توانمندي

ها، عاليـق، رغبـت، اسـتعدادهاي ذهنـي،      هايي است كه به منظور سنجش اطالعات و معلومات پايه، نگرش آزمون

آيين نامه امتحانات يا مسابقات استخدامي و نحوه (. گردد رهبري و نظاير آن اجرا مي گيري و خالقيت، قدرت تصميم

  )شوراي امور اداري و استخدامي 9/2/1381اجراي امتحانات اداري مصوب 

  آزمون عملي؛ 

هاي فني مورد نيـاز مشـاغل در صـورت     هاي فيزيكي و مهارت هاي مهارتي است كه براي سنجش توانمندي آزمون

آيـين نامـه امتحانـات يـا مسـابقات      ( .ا هماهنگي سازمان مديريت به اجرا در مـي آيـد  بوسط دستگاه اجرايي نياز ت

  )شوراي امور اداري و استخدامي 9/2/1381استخدامي و نحوه اجراي امتحانات اداري مصوب 

  آموزش ضمن خدمت؛ 

مهارت و بينش خود بـا نيازهـاي    هايي كه كاركنان در مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، آموزش

قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و    ) 150(آيين نامه اجرايي ماده (. نمايند شغل مورد تصدي طي مي

  )هيأت وزيران 6/7/1379مصوب  ،فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  هاي بهبود مديريت؛  آموزش

كز آموزش مديريت دولتي اسـت و كماكـان بـه مرحلـه اجـرا در      ها با مر ريزي و محتوا و اجراي اين دوره كه برنامه

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. آيد مي
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  ارزشيابي شايستگي؛ 

عبارتست از سنجش ميزان تالش و حدود موفقيت كارمند در اجراي وظايف شغلي و تكاليف رفتاري مورد انتظـار،  

. تشويق كاركنان به افزايش كارآيي و تحقق اهداف سـازماني شـود  گيرد كه موجب  اين سنجش به گونه اي صورت مي

بررسـي عملكـرد و تعيـين    : الف. با توجه به اين تعريف اقدامي كه براي ارزشيابي به عمل مي آيد شامل دوبخش است

يين حـدود  بررسي رفتار و اخالق و تع: ب. ميزان موفقيت كارمند در مقايسه با استانداردها يا حدود انتظار تعيين شده

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. انطباق آنها با الگوهاي رفتاري تعيين شده

  ؛ )سرپرست بالفصل(ارزشيابي كننده 

يس اداره، قسمت ، گروه، بخش و عناوين مشـابه بـوده و مسـئوليت    يمسئولي است كه از لحاظ سازماني حداقل ر

هايي كه باالترين سطح تشـكيالتي واحـد سـازماني     ده دارد در شهرستانارجاع كار به كارمند و سرپرستي وي را برعه

قـانون اسـتخدام كشـوري، مصـوب     (. شـود  معاون اداره، سرپرست بالفصل كارمنـد محسـوب مـي   . باشد مي» اداره«

31/3/1345(  

  ارزشيابي؛ 

از . گيـرد  رسي قرار مـي شود، بدين معنا كه عملكرد كارمند در طول دوره يكساله مورد بر فعاليتي مستمر تلقي مي

در ايـن طـرح   . گيـرد  ي ارزشيابي كه اظهار نظر فقط در يك مقطع زمـاني انجـام مـي   ها نظاماين رو برخالف برخي از 

هاي مختلف فعاليت شغلي و رفتارهاي سازماني وي به عمل  قضاوت درباره عملكرد كارمند در طول دوره و در وضعيت

هاي رايج در ارزشيابي كاهش يافتـه و ارزشـيابي براسـاس اطالعـات موثـق و      شود كه خطا اين امر موجب مي. مي آيد

. به عالوه تدابيري كه سرپرست در طول دوره جهت اصالح و بهبود عملكرد ضعيف به كار مي بـرد . مستند انجام شود

ي، مصـوب  قانون استخدام كشـور (. كند به اهداف شغلي بيشتر مي نيلشانس موفقيت كارمند را در انجام وظايف و 

31/3/1345(  

  اضافه كار؛ 

فوق العاده كار منحصراً به مستخدميني كه عالوه بر ساعات كار اداري بـا دسـتور كتبـي مقـام صـالحيت دار كـار       
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قـانون اسـتخدام    39آيين نامه اضافه كار ساعتي ، موضوع بند الـف مـاده   ( .شود دهند پرداخت مي اضافي انجام مي

  )وزيرانهيأت  29/6/1348مصوب  ،كشوري

  انتقال؛ 

عبارت از آن است كه مستخدم رسمي از خدمت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول ايـن قـانون بـدون آنكـه     

با حفظ گروه و پايه و پيشينه خدمت خود بخدمت وزارتخانه يا مؤسسـه دولتـي ديگـر    . جريان خدمت وي قطع گردد

  )31/3/1345ب قانون استخدام كشوري، مصو(. مشمول اين قانون در آيد

  انضباط اداري؛ 

كتاب سبز شهرداري، مـديريت شـهري و   (. گويند به حفظ نظم و ترتيب و رعايت مقررات كار، انضباط اداري مي

  )1379 ،ها شهرداري، جلد يازدهم، وزارت كشور، سازمان ها شهرداري

  بيمه شده اصلي؛ 

ين قانون بوده و پس از پرداخـت حـق السـهم    فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع ا

قـانون تـأمين   (. گيـرد  مشمول استفاده از مزاياي خدمات درمـاني قـرار مـي   ) توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون(

  )1354سوم تير سال  ،اجتماعي

  بيمه شده تبعي؛ 

ي مقـرر در ايـن قـانون    خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزايا

  )1354سوم تير سال  ،قانون تأمين اجتماعي(. توانند استفاده نمايند مي

  بيمه شده؛ 

شخصي است كه رأساً مشمول تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبـالغي بـه عنـوان حـق بيمـه حـق اسـتفاده از        

  )1354ل سوم تير سا ،قانون تأمين اجتماعي(. مزاياي مقرر در اين قانون را دارد
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  بيمه گذار؛ 

دستورالعمل بيمه عمر (. مصوبة مزبور، به نمايندگي از سوي كاركنان خود) 1(ي دولتي موضوع بند ها دستگاهتمام 

سـازمان مـديريت و   12/11/8مـورخ   186626/100و حوادث كاركنان و بازنشستگان دولت بخش نامـه شـماره   

  )برنامه ريزي كشور

  پست سازماني؛ 

هـاي مشـخص    ي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتها دستگاهجايگاهي كه در ساختار سازماني عبارت است از 

هـاي ثابـت صـرفاً بـراي مشـاغل       پسـت . شود پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي) ثابت و موقت(

اجـراي   8/7/1386قانون مـديريت خـدمات كشـوري مصـوب     (. حاكميتي كه جنبة استمرار دارد ايجاد خواهد شد

  )آزمايشي

  پست همطرازي؛ 

ي هـا  دسـتگاه شود و در مجموعـه تشـكيالتي    مشخص مي) ×(پست سازماني با نامي است كه با عالمت اختصاري 

گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمـومي خـروج از خـدمت     اين قانون ايجاد مي 3موضوع ماده 

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. شود ميبراي آنان در مجموعه مزبور حفظ 

  پست؛ 

محلي است كه در سازمان، وزارتخانه  و مؤسسة دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع به يك مستخدم در 

 ي اجرايي نظام جديـد آمـوزش كاركنـان   ها دستورالعمل(. نظر گرفته شده اعم از اينكه داراي متصدي باشد يا نباشد

  )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 20/6/1381مورخ  112058/1803خش نامه شماره دولت ب

  تخلف اداري؛ 

عبارت است از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انظباط اداري كـه منحصـر بـه    

دستورالعمل (: شود تقصير تقسيم ميموارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دستة قصور و 

  )هيأت عالي نظارت 4/8/1378رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 
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  ترفيع؛

تر در سطحي باالتر باشد و نسبت به شغل قبلـي   اگر كارمندي به شغل باالتر رود كه متضمن انجام وظايف مشكل

جلـد   ،هـا  شـهرداري يريت شـهري و  كتاب سبز شـهرداري، مـد  (. مسئوليت بيشتري داشته باشد، ترفيع يافته است

  )1379 ،ها شهرداريسازمان . يازدهم، وزارت كشور

  حدود انتظار يا استانداردهاي عملكرد؛ 

ايـن شـرايط در آغـاز دوره    . شـود  عبارتست از شرايطي كه كار از لحاظ كمي و كيفي در حد  قابل قبول انجام مي

هر چه حدود انتظار بـا اسـتانداردهاي عملكـرد مشـخص تـر و       .ارزشيابي مورد توافق سرپرست و كارمند قرار ميگيرد

قانون استخدام (. ارزشيابي به صورت دقيق تر و عيني تر انجام خواهد شد. قابليت اندازه گيري بيشتري داشته باشند

  )31/3/1345كشوري، مصوب 

  حقوق باز نشستگي؛ 

ستگي اسـت، كـه در هـر حـال از چهـار      عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنش

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد

  حقوق باز نشستگي؛ 

. عبارتست از معدل حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم در سه سـال اشـتغال آخـر خـدمت    

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (

  حقوق؛ 

حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقـررات تحـت عنـوان حقـوق و مزايـاي      

شـود و تـا زمـاني كـه وضـع اسـتخدامي        شغلي و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت مـي 

كـه مسـتخدمين بـه موجـب      يياساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايـا  مستخدمين شركت بر

دارند مأخذ احتساب كسـور بازنشسـتگي و    مقررات استخدامي سابق به طور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت مي

د بر چهل هزار ريال در ماه كسـوري پرداخـت   يو در هر حال نسبت به مبلغ زا. وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود
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  )31/3/1345 قانون استخدام كشوري، مصوب(. شود نمي

  حكم رسمي؛ 

ها يا مؤسسات دولتي در حـدود قـوانين ومقـررات     ها و شركت عبارت از دستور كتبي مقامات صالحيتدار وزارتخانه

  )با اصالحات بعدي 31/3/1345قانون استخدام كشوري مصوب (. مربوط است

  هاي ويژه؛  خدمات برجسته براساس لياقت

رها يا خدمات برجسته در حيطه وظايف شغلي، به گونه اي كه موجب تحول عبارتست از تالش چشمگير و ارايه كا

هاي سازماني  و برنامه ها طرحثمربخش در امور اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اداري و فرهنگي كشور و يا تسريع اهداف 

بخشي و كارآيي  و بهبود و افزايش قابل مالحظه حجم توليد و كميت و كيفيت خدمات و به طور كلي ارتقاء سطح اثر

  )1375. طرح ارزشيابي كاركنان دولت، سازمان امور اداري و استخدامي(. دستگاه گردد

  خدمت دولت؛ 

قانون استخدام (. گردد عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن مي

  )با اصالحات بعدي 31/3/1345كشوري مصوب 

  نتيجه ارزشيابي؛  خدمت برجسته براساس

عبارتست از كسب باالترين امتياز ارزشيابي در سه سال متوالي يا پنج سال غير متوالي در واحد محل خـدمت بـه   

طـرح ارزشـيابي كاركنـان دولـت، سـازمان امـور اداري و       (شـود   اين دسته از كاركنان يك گروه تشويقي اعطاء مي

  )1375. استخدامي

  خدمت برجسته؛ 

خـدمات  : تشـخيص از طريـق ارزشـيابي   : الـف : شـود  راساس اين طرح به دو طريق مشخص مـي خدمت برجسته ب

دوره غير متوالي در واحـد   5دوره متوالي يا  3برجسته براساس ضوابط ارزشيابي عبارتست از كسب باالترين امتياز در 

ويـژه، عبارتسـت از    هـاي  خدمت برجسته براساس لياقت: هاي ويژه تشخيص از طريق بررسي لياقت: محل خدمت ب 
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تالش چشمگير و ارايه كارها يا خدمات برجسته در حيطه وظايف شغلي، به گونه اي كه موجب تحـول ثمـربخش در   

هاي سـازماني و بـا    و برنامه ها طرحامور اجتماعي، اقتصادي، سياسي اداري و فرهنگي كشور و يا تسريع تحقق اهداف 

كميت و كيفيت خدمات و به طور كلي ارتقاء سطح اثربخشي و كـار آيـي    بهبود و افزايش قابل مالحظه حجم توليد و

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (. دستگاه گردد

  دستگاه اجرايي؛ 

هـاي دولتـي و كليـة     ها، مؤسسات دولتـي، مؤسسـات يـا نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي، شـركت         كلية وزارتخانه

لزم ذكر و يا تصريح نام اسـت از قبيـل شـركت ملـي نفـت ايـران، سـازمان        يي كه شمول قانون بر آنها مستها دستگاه

قـانون  (. هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مـي شـوند   ها و بيمه گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك

  )اجراي آزمايشي 8/7/1386مديريت خدمات كشوري مصوب 

  دستورالعمل؛ 

شـود و در مفهـوم عـام قـوانين عـادي،       تصويب نامـه وضـع مـي   : ي آيين نامه ترتيبات  جزيي است كه براي اجرا

مصوباتي كه قوه مجريه به نمايندگي از سوي قوه قانونگـذاري وضـع ميكنـد را در برميگيـرد و مصـوبات قـوه مجريـه        

قاضاي مـردم و  تواند مغابر قوانين عادي باشد و چنانچه مقررات وضع شده از اختيارات قوه مجريه خارج باشد به ت نمي

  ) 1360قانون ديوان عدالت اداري مصوب (ال است طتوسط ديوان عدالت اداري قابل اب

  شايستگي؛ 

قـانون  (عبارت است از انطباق عملكرد و رفتار كارمند بر وظايف شـغلي و الگوهـاي رفتـاري مـورد انتظـار از وي      

  )31/3/1345استخدام كشوري، مصوب 

  شرايط احراز؛ 

طـرح  (و تجربه و ساير شرايط الزم كه براي تصدي شغل ضروري تشخيص داده شده اسـت   حداقل شرط تحصيل

وزارت  6/9/1372-34/3/1/28241ي وابسته ، نامـه شـماره   ها سازمان، ها شهرداريطبقه بندي مشاغل كارگري 

  )كشور
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  شرح رشتة شغلي؛ 

شـرايط احـراز مشـاغل قابـل      هـا و تعيـين   عبارت از شرحي است كه به منظور مشخص كردن وظايف و مسئوليت

هـا، حـداقل شـرايط احـراز و      شود و حاوي عنوان، تعريف، نمونـه اي از وظـايف و مسـئوليت    تخصيص به آن تهيه مي

آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل بخش نامـه  (. همچنين تاريخ تصويب و شمارة آن مشاغل است، مي باشد

  )ر اداري و استخداميسازمان امو 15/11/1370مورخ  /6912شماره 

  شغل؛ 

هاي مرتبط و مستمر و مشخصي اسـت كـه از طـرف سـازمان امـور اداري و       عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت

  )31/3/1345قانون استخدام كشوري، مصوب (استخدامي كشور به عنوان  واحد شناخته شده باشد 

  شوراي اداري و استخدامي شهرداري؛ 

كه در اين آيين نامـه شـورا    ،جراي اين آيين نامه شوراي اداري و استخدامي شهرداريبه منظور نظارت بر حسن ا

ي كشور و همچنين در شهرهاي با جمعيت بـيش از پانصـد هـزار نفـر تشـكيل      ها استاندر هر يك از  ،شود ناميده مي

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (. گردد مي

  طبقة شغلي؛ 

ها و دشواري  انجام كار با يكديگر مشابه يـا يكسـان    عبارت است از يك يا چند پست كه از نظر وظايف، مسئوليت

مـورخ   112058/1803ي اجرايي نظام جديد آموزش كاركنان دولـت بخـش نامـه شـماره     ها دستورالعمل( .باشند

  )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 20/6/1381

   عذر موجه؛

فوت يكي از والدين يـا همسـر يـا    .  2. مرضي كه مانع از حركت است. 1: گردد ذر موجه محسوب ميجهات زير ع

حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست و اخواهي در مهلـت مقـرر ممكـن    . 3. اوالد

قانون  306ماده ( .واخواهي تقديم كـرد توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست . 4.  نباشد

  )21/1/1379ي عمومي و انقالب مصوب ها دادگاهآيين دادرسي 
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  العاده و مزايا؛ فوق

آيين نامه استخدام نظـام  (. گيرد عبارت است از وجوه نقدي يا غير نقدي كه عالوه بر حقوق به كاركنان تعلق مي

  )26/11/1379بانكي مصوب 

   قصور؛

قانون رسيدگي بـه تخلفـات اداري مصـوب     8ماده (. غير عمدي در اجراي وظايف اداري اهيكوتعبارت است از 

25/2/1365(  

  متخلف؛ 

كارمندي است كه پروندة وي به لحاظ ارتكاب يك يا چند تخلف درهيأت مورد رسيدگي قرار گرفتـه و تخلـف يـا    

 4/8/1378ي به تخلفات اداري مصوب دستورالعمل رسيدگ(. گردد تخلفات او توسط هيأت رسيدگي كننده احراز مي

  )هيأت عالي نظارت

  مستخدم رسمي؛ 

. و اصالحات بعدي آن در شهرداري اسـتخدام شـده اسـت    – 1345مصوب  –كه براساس قانون استخدام كشوري 

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (

   مستخدم غيررسمي؛

دمت دولت شغل ثابت او نبوده و از اين خدمت براي او وضع حقوق ثـابتي ايجـاد   مستخدمي كه خ) حقوق اداري(

برد ولي از لحاظ انتظامات داخلـي   شود يعني از ترفيعات و تقاعد و مزاياي قانوني ديگر مستخدم رسمي بهره نمي نمي

از اقسـاط  (ي ادارات و قانون جزاي عمـال دولـت تـابع قواعـد عمـومي اسـت مسـتخدم قـراردادي و روزمـزد و حكمـ          

ي شـهرداري و ايـالتي و واليتـي مصـداق مسـتخدم      هـا  انجمـن و همچنين نمايندگان مجلـس و  ) مستخدمان دولتي

  )1308مصوب  –بند نهم مادة واحده قانون ديوان جزاي عمال دولت (غيررسمي هستند 
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  مستخدم موقت؛ 

مقررات اسـتخدامي ايـن   . در مي آيدكه به موجب قرار داد براي مدت معين و كار مشخص به استخدام شهرداري 

قبيل مستخدمان و تغييرات بعدي آن توسط وزارت كشور تهيه و با موافقت سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور     

  )15/8/1381ي كشور مصوب ها شهرداريآيين نامه استخدامي كاركنان (. اجراء خواهد شد

  وظايف اداري؛ 

مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنهـا بـه موجـب قـوانين و مقـررات و       از لحاظ اين دستور العمل اموري است كه

 4/8/1378دستورالعمل رسيدگي بـه تخلفـات اداري مصـوب    (. دستورات و الزامات شغلي يا شرح وظايف مي باشـد 

  )هيأت عالي نظارت

  وظايف شغل؛ 

 .گـردد  غل محقـق مـي  هـاي همگـون و مرتبطـي اشـاره دارد كـه بـا انجـام آنهـا اهـداف شـ           به مجموعـة فعاليـت  

مـورخ   112058/1803ي اجرايـي نظـام جديـد آمـوزش كاركنـان دولـت بخـش نامـه شـماره          هـا  دستورالعمل(

  )سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 20/6/1381
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  تعالي بسمه

تا كنـون چنـدين بـار اصـالح شـده و در مفـاد آن        11/4/1334اولين مصوبه  با توجه به اينكه قانون شهرداري از

گيري اين قانون اصلي مديريت  برداران از روند شكل الحاقات و اضافات فراواني به عمل آمده فلذا به منظور آشنايي بهره

 .گردد شهري به ترتيب ابتداء متن اولين قانون سپس اصالحات، الحاقات و اضافات درج مي

  11/4/1334مصوب  نون شهرداريقا

  در تأسيس شهرداري -فصل اول 
  .گردد لغ باشد شهرداري تأسيس ميدر هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر با - 1ماده 

اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيـت آن بـه    در هر نقطه - 1تبصره 

تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهـد و چنانچـه پـس از     كشور مي ود وزارتپنج هزار نفر بالغ نش

نمايد و بـا در   وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي  تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض

نمـود وزارت كشـور     وان تهيـه تـ  نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي

  .ي اين قبيل نقاط را منحل نمايدمجاز است شهردار

در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري الزم باشد براي فصل مزبور و همچنـين بـراي    - 2تبصره 

  .كرد تأسيستوان يك شهرداري  جمعاً اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي  چند محل كه به يكديگر نزديك و

شـود و پـس از موافقـت     حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مـي  - 2ماده 

  .كشور قابل اجرا است صويب وزارتشوراي شهرستان و ت

  .شهرداري داراي شخصيت حقوقي است - 3ماده 

  انتخابات انجمن شهر -فصل دوم 

  :تخابيه و تعداد اعضاي انجمننهاي ا بندي شهر به حوزه تقسيم -الف 

هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن از طرف اهـالي مسـتقيماً و بـا     - 4ماده 

  .شوند مدت چهار سال انتخاب مي يرأي مخفي به اكثريت نسبي برا

شـود   ها تقسيم مي عيت به حوزهحوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جم - 5ماده 

  .كنند شكيل انجمن شهر انتخاب ميبراي ت  و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده
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هاي انتخابيه در كميسيوني مركـب از فرمانـدار يـا بخشـدار، شـهردار، ريـيس        بندي شهر به حوزه تقسيم - 6ماده 

شود به عمل آمده و پس از تهيـه   خشدار تشكيل ميكه به دعوت فرماندار يا ب شهرباني، رييس آمار و رييس ثبت اسناد

  .شود ون به موقع اجرا گذاشته مينقشه و تصويب كميسي

هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از رؤساي ادارات  - 1تبصره 

اندار يا بخشـدار بـراي تهيـه نقشـه تقريبـي      رؤساي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرم در محل نباشند حضور ساير

  .ي انتخابيه شهر كافي خواهد بودها حوزه

جمعيتي كه مالك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن  - 2تبصره 

  .دد شاضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواه اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن

  :شود شهرها بدين ترتيب تعيين ميتعداد اعضاي انجمن  - 7ماده 

  نفر 3حوزه هر حوزه  10نفر  30ن تهرا

  نفر 3حوزه هر حوزه  5نفر  15ال هزار نفر جمعيت به با 150شهرهاي از 

  .نفر 3حوزه هر حوزه  4نفر  12ت هزار جمعي 150هزار تا  100شهرهاي از 

  .نفر 3حوزه هر حوزه  3نفر  9يت جمع هزار 100هزار تا  50شهرهاي از 

  .نفر بدون حوزه 7زار نفر جمعيت ه 50شهرهاي كمتر از 

  نفر بدون حوزه 5هزار نفر جمعيت  10شهرهاي كمتر از 

  شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن -ب 

  :كننده بايد واجد شرايط زير باشد انتخاب - 8ماده 

  تابعيت ايران - 1

  .ال تمام شمسيالاقل بيست سداشتن  - 2

توطن در محل انتخاب و يا الاقل سكونت در آن جا از شش ماه قبـل از انتخابـات و يـا آن كـه شخصـاً در آن       - 3

لف باشد داشته باشد و در صورتي كه محل سكني و محل كسب يا حرفه مخت حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال

  .فقط محل سكني معتبر است

  .جب محروميت از حقوق اجتماعي استاي كه مو يت يا جنحهعدم محكوميت به جنا - 4

  .م محكوميت به ورشكستگي به تقصيرمحجور نبودن و عد - 5
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  :ونده بايد داراي شرايط زير باشدش انتخاب - 9ماده  

  .تابعيت ايران - 1

  .داشتن سي سال تمام شمسي - 2

  .فيتوانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كا - 3

  .ل سه سال ساكن محل انتخاب باشدقالا - 4

  .عدم محروميت از حقوق اجتماعي - 5

  .م محكوميت به ورشكستگي به تقصيرمحجور نبودن و عد - 6

  :شخاص زير از انتخاب شدن محرومندا - 10ماده  

و وزير و وزيـران و معـاونين آنهـا و نماينـدگان مجلسـين در تمـام كشـور و اسـتانداران و فرمانـداران           نخست - 1

ارات دولتـي در حـوزه   و بازپرسـان و رؤسـاي اد   هـا  دادستانو  ها دادگاهرؤساي  شهرداران و بخشداران و معاونين آنها و

  .مأموريت خود

افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از  - 2

  .محرومند دنانتخاب كردن و انتخاب ش

اي كه داراي اين سمت  دورهي ايالتي و واليتي و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در ها انجمناعضاء  - 3

  .هستند

هاي وابسته به دولـت و كسـاني    هاي دولتي و شهرداري و بنگاه هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاه - 4

تواننـد   دارند در حوزه مأموريت خـود نمـي   ق و يا كمك مالي دريافت ميمستمراً حقو كه به نحوي از انحاء از شهرداري

ن بازنشسته شـده يـا اسـتعفا داده باشـند كـه در ايـ       انتخاب شوند مگر اين كه قبل از اعالن انتخابات منتظر خدمت يا

  .صورت انتخاب آنان مانعي ندارد

تأمين تمام يا قسـمت اعظـم يكـي از حـوائج     رؤسا و اعضاء هيأت مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه  - 5

توانند بـه   دارو و امثال اينها را به عهده دارند نمي -آب  -برق  -وسايل نقليه  -خواربار  عمومي حوزه شهرداري از قبيل

  .انتخاب شوند كز فعاليت آنها استعضويت انجمن شهرداري محلي كه مر

جـزو  يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي  دار دولت چنانچه يكي از كارمندان پايه -تبصره  

  .شود سابقه خدمت او محسوب مي
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از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسـي كـه رأي او بيشـتر     - 11ماده  

ه حكم قرعه معـين خواهـد شـد و    دارا باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها ب تواند عضويت يك انجمن را است مي

نخستين جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفـر ابقـاء    اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در

بيشتر است دعوت  اند از شخص يا اشخاصي كه بعد از آنها رأيشان شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده مي

باشـد و اال تجديـد انتخـاب    الاقل داراي نصف رأي آخـرين نفـر منتخـب عضـو انجمـن       خواهد شد مشروط بر آن كه

  .شود مي

گردد و يا ) اين قانون 9مذكور در ماده  (شونده  هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب - 12ماده  

همـان موقـع منعـزل شـناخته     محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از  يكي از مشاغلي را كه موجب

  .منعزل و انجمن شهر اعالم نمايد را به عضو شود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطالع مراتب مي

  .يك انجمن شهر عضويت داشته باشد تواند در بيش از يك نفر نمي - 13ماده  

نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد شود هر گاه يك  هاي انتخابيه تقسيم مي در شهرهايي كه به حوزه -تبصره  

ها كسـاني كـه بعـد از او حـائز اكثريـت هسـتند        ها را داشته باشد و از ساير حوزه حوزه تواند نمايندگي يكي از فقط مي

حداقل داراي نصف آراء آخرين نماينـده منتخـب    ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي نمايندگي آن حوزه

  .ابات در آن حوزه تجديد خواهد شدانتخ حوزه باشد و اال

  ن داوطلبان و تشكيل انجمن نظارتدر تعيي -ج 

براي تعيين داوطلب ده روز قبل از دعوت اعضاي انجمن انتخابات اعالني از طرف فرماندار يا بخشدار به  - 14ماده 

  :شود منتشر مي در حوزه انتخابيه مضمون ذيل

ها شخصاً يا به وسـيله اشـخاص ديگـر بـه      داوطلبي خود را براي يكي از حوزهداوطلبان عضويت انجمن شهر بايد  "

دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي حوزه شـناخته شـوند بايـد پنجـاه نفـر در       فرمانداري يا بخشداري كتباً اطالع

تجاوز از يكصد هزار نفر در شهرهايي كه م شهرهايي كه متجاوز از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و بيست و پنج

نفر جمعيت دارد و پانزده نفر در نقاطي كه متجاوز از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد و ده نفـر در نقـاطي كـه از پنجـاه     

  .عيت دارد آنها را معرفي نمايندهزار نفر كمتر جم

اسنامه و محل صدور كننده باشند و با ذكر شماره شن كنندگان واجد شرايط انتخاب معرفي بايد كتبي بوده و معرفي

بـه وضـع داوطلبـان     15بخشدار به وسيله كميسيون پنج نفري مقرر در مـاده   آن معرفي را امضاء نمايند و فرماندار يا
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دهندگان در موقع رأي دادن فقط  رأي كند و نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي آنها را در حوزه انتخابيه اعالن مي

  .ا رأي بدهندتوانند به آنه مي

چنانچه قبل از تشكيل انجمن نظارت يك يا چند نفر از داوطلبان نمايندگي استعفا بدهند مراتب از طرف  -تبصره 

  .شود داوطلب مستعفي حق استرداد استعفاء خود را ندارد دهندگان اعالم مي رأي فرماندار و بخشدار براي اطالع

الفاصله فرماندار يا بخشدار كميسيوني مركب از خود و پس از انتشار اعالن اسامي داوطلبان نمايندگي ب -51ماده 

رييس دارايي و رييس فرهنگ و يك نفر از معاريف اهالي شهر كه شـغلي در دوايـر    رييس دادگاه شهرستان يا بخش و

  :يلبقات هفتگانه ذنفر از ط 21هر حوزه انتخابيه  هاي وابسته به دولت نداشته باشد تشكيل داده و براي دولتي يا بنگاه

  .علماء و روحانيون - 1

  وكالي دادگستري و امثال آنها -ن مهندسي -پزشكان  -ها  استادان دانشكده - 2

  .مالكين - 3

  بازرگانان – 4

  .كشاورزان - 5

  .وران پيشه - 6

  كارگران – 7

كنـد تـا    از هر طبقه سه نفر و سه نفر از معتمدين حوزه كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعـوت مـي   

البدل  عنوان عضو اصلي و هفت نفر را از بين خود يا خارج به عنوان عضو علي آنان هفت نفر را از بين حوزه يا خارج به

رأي مخفـي انتخـاب كننـد در انتخـاب مزبـور       المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با في

  .ي خواهد بودحضور دو ثلث از مدعوين كاف

در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات هفتگانه وجود نداشته باشد كسري عده هـر طبقـه از سـاير     - 1صره تب 

در محلي مأمور دادگستري نباشد يكي از مـأمورين قضـايي از طـرف دادگسـتري      طبقات تكميل خواهد شد و چنانچه

نفـري   محل خواهد ماند و كميسـيون پـنج   ت درشود و نماينده مزبور تا خاتمه كار انتخابا شهرستان به آن جا اعزام مي

كـه در   براي نظارت در حسن جريان انتخابات جهت هر حوزه انتخابيه يك نفر نماينده طرف اعتماد تعيين خواهد كرد

  .ت انجمن نظارت حضور داشته باشدجلسا

جـزء انجمـن نظـارت    در محلي كه انجمن واليتي باشد دو نفر از اعضاء انجمن به انتخـاب آن انجمـن    - 2تبصره 
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البـدل انتخـاب    عضـويت علـي  كنند و هفت نفر هـم بـراي    پنج نفر را انتخاب مي خواهند بود و بنا بر اين مدعوين فقط

  .شود مي

نفـر طبقـات هفتگانـه و     24شود هر گاه دعـوت   ها تقسيم مي به حوزه 5در شهرهايي كه بر طبق ماده  - 3تبصره 

توانند به تشـكيل يـك انجمـن نظـارت بـر       ن نظارت متعسر باشد كميسيون ميانجم معتمدين حوزه به منظور انتخاب

از معتمدين حوزه را كه واجد شرايط انتخـاب   ها هفت نفر براي يك حوزه اكتفا نموده و براي ساير حوزه 15طبق ماده 

  .نجمن نظارت آن حوزه دعوت نمايدشدن باشند جهت تشكيل ا

ارائي يا فرهنگ نباشد به جاي رييس دادگاه يا رييس دارايـي يـا ريـيس    در نقاطي كه دادگستري يا د - 4تبصره 

  .تا وظايف مقرره را انجام دهند شود نفري دعوت مي براي تشكيل كميسيون پنج فرهنگ از معتمدين و معاريف محل

ر حضور هر پنج نفر اعضاء در كميسيون مذكور در اين ماده ضروري است و اخذ تصميمات بدون حضو - 5تبصره 

بود ولي هر گاه در دو جلسه متوالي تشكيل كميسيون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در  يكي از اعضاء قانوني نخواهد

  .باشد بعدي رأي اكثريت قاطع مي جلسه

كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزء طبقات هفتگانه و معتمدين محل و انجمـن نظـارت و    - 16ماده 

انجمن نظـارت و شـعب   اي به  تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده داوطلب مي هر شعب آن دعوت شوند ولي

  .معرفي نمايد

تـرين اعضـاء    شـوند بالفاصـله تحـت رياسـت مسـن      كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي - 17ماده 

رأي مخفـي و بـه اكثريـت انتخـاب     رييس و الاقل سه منشي از بين خود بـا   نايب تشكيل جلسه داده يك رييس و يك

صورتجلسـات بـه عهـده     خواهد بود و نوشـتن  رييس نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس با نايب مي

  .منشيها است

رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصـول اكثريـت    انتخاب رييس و نايب - 18ماده 

  .نشي جمعي و به اكثريت نسبي استگيرد انتخاب سه نفر م نسبي صورت مي اكثريتتام دفعه دوم انتخاب به 

ي نظارت حوزه انتخابيه مكلفند بـه تعـداد الزم شـعب    ها انجمنبراي تسهيل و تسريع در امر انتخابات  - 19ماده 

ب اده انتخـا اهالي همان محل كـه واجـد شـرايط انتخـاب شـدن باشـند تشـكيل د        فرعي جداگانه مركب از پنج نفر از

  .هاي فرعي را انجام دهند حوزه

ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مأمورين انتظامي ممنوع اسـت و كسـاني    - 20ماده 
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 نمايند به امر رييس به وسيله مأمورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم بـه  كه بر خالف نظم و مقررات رفتار

  .ي تسليم خواهند شدمراجع قانون

انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحالل است مگر آن كه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فـراهم   - 21ماده 

طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر اخـالل   كنند و يا بر خالف وظايفي كه بر

شود و اگـر از طـرف    بخشدار شعبه مزبور منحل مي انجمن با موافقت فرماندار يااز طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت 

از داليـل   كـه حـاكي   صـورت مجلـس  نفري و ضمن تنظـيم   انجمن باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج

يد و در صورتي كه از نما البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي انحالل و كيفيت اخالل در انجمن باشد اعضاء علي

اعضاء جديدي براي تشكيل انجمن نظارت معـين خواهـد    15حاصل نشود به ترتيب مقرر در ماده  آن اقدام نيز نتيجه

  .كند فات نبايد از سه ماه تجاوزبه هر حال اين تشري. شد

سات تعلل و يا از حضور هر گاه در اثناء جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جل - 22ماده 

شـود كـه حضـور     باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضاء مذكور اخطار مـي  استنكاف نمايند مادام كه اكثريت

خود باقي باشد انجمن به اطالع فرماندار يا بخشدار  يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل

اكثريـت اعضـاء انجمـن     نمايد و اگر البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مي يك يا چند نفر از اعضاء علي

نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كننـد فرمانـدار يـا    

ي كه اهتمـام فرمانـدار يـا بخشـدار     نمايد و در صورت موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مي بخشدار علل و

البدل همچنان استنكاف و يا استعفاء نمايند  انجمن اعم از اصلي و علي مؤثر نشود و اكثريت اعضاء انجمن يا تمام اعضاء

در تجديد اعضا انجمـن نظـارت    15و يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن منجر به انحالل شود كميسيون مقرر در ماده

 87و اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحالل انجمـن را فـراهم كـرده باشـند بـر طبـق مـاده         نمايد اقدام مي

  .ن مورد تعقيب قرار خواهند گرفتقانو اين

  كيفيت اخذ آراء و تشخيص منتخبين -د 

ي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيـين نمودنـد هـر    ها انجمنهمين كه  - 23ماده 

به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به أخذ رأي در تمام حوزه  اعالني تنظيم نموده و ها انجمنز يك ا

  :بود مزبور حاوي مطالب زير خواهدسازند اعالن  مربوط به خود منتشر مي

عمـل آيـد و    ها در يك روز جمعه بـه  محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام حوزه - 1
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 هشت ساعت نباشد سـاعات اخـذ آراء از سـاعت هشـت صـبح الـي دوازده و از سـاعت        كمتر از شش ساعت و بيش از

  .چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود

  .كننده شرايط انتخاب - 2

  .كه بايد در آن حوزه انتخاب شوندعده نمايندگاني  - 3

وده و اسامي آنهـا اعـالن شـده    فري به وضع آنها رسيدگي نمن 5اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبالً كميسيون  - 4

  .است

دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شـرايط رأي دادن در   رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي - 24ماده  

ه دهنـد  شناسـنامه رأي . شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شـود  او تشخيص داده شد بايد رأي خود را

  .شود من مهر و به وي پس داده ميپس از ثبت در دفتر انج

شود  در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ رأي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته مي - 25ماده 

دارند در داخل محل حاضر باشند راي خـود را بـه ترتيـب مـذكور در صـندوق       اي از آنان كه حق رأي دادن و اگر عده

  .شود كسي رأي قبول نمي ديگر از دهد و بعد از آن خته و انجمن يا شعبه به رأي گرفتن خاتمه مياندا

شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد ايـن امـر    كنندگان و انتخاب اگر از انتخاب - 26ماده 

  .بايد در صورت مجلس نوشته شودشرح آن  مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي

انجمن مكلف است پس از ختم آراء بالفاصله آراء را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آراء  - 27ماده 

مجلسي از نتيجه آراء قرائت شده تنظيم كند و پس از آن كه  منشي مكلف است صورت  معلوم نشود حق تعطيل ندارد

  .فرماندار يا بخشدار اعالم شود بالفاصله بايد به وسيله  مجلس به امضاء رييس و اعضاء انجمن رسيد نتيجه صورت

اوراق رأي را بايد يكي از اعضاء يك يك به صورت بلند خوانده به يـك نفـر ديگـر از اعضـاء بدهـد كـه        - 28ماده 

كـار  شود در دفتري كه براي اين  ديگر از اعضاء اسامي را به ترتيبي كه خوانده مي عالمت قرائت گذاشته شود و سه نفر

اسامي غير خوانا باشد يا اين كه انتخاب شـده   نمايند از اوراق رأي آن چه سفيد و يا داراي تخصيص داده شده ثبت مي

را داشـته   كننده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب

اي كه بايد انتخاب شـوند اسـامي    هر گاه در اوراق رأي عالوه بر عده. شود مي صورت مجلسباشد باطل و عيناً ضميمه 

  .شود يد از آخر ورقه خوانده نميزا اضافه نوشته شده باشد عده

گـردد   ها تشكيل مي براي تسريع اخذ رأي شعب انجمن در آن حوزه 19هايي كه بر طبق ماده  در حوزه - 29ماده 
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ه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصي كـه رأي دارنـد   در ورق  استخراج آراء هر شعبه صورت مجلس

در پاكتي كه الك شده و به مهر شعبه رسيده  نمايند و به انضمام اوراق الزمه نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي

اسـتخراج    تشعب با آرايي كه انجمـن نظـار   صورت مجلسشود اسامي مندرج در  باشد به انجمن نظارت فرستاده مي

گـردد اوراق رأي هـر حـوزه تـا      كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلـوم مـي  

مانـد و   رسد بـاقي مـي   شود و به مهر اعضاء مي رسيدگي در صندوق انجمن كه الك مي گذشتن مدت اعتراض و خاتمه

به اسـتثناء آن چـه در    (سازند  مزبور را معدوم مي ندگان اوراقده اي از رأي پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده

قبـل از    انجمـن نظـارت حـق معـدوم كـردن و سـوزاندن آراء      ) باشد صورت مجلسمواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه 

  .رسيدگي در انجمن شهر حذف نداردگذشتن مدت اعتراض و پايان 

اريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شـروع  ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت ت - 30ماده 

شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفتـه   يا انتخاب كنندگان شود تعيين و اگر از انتخاب

 پـذيرد و منتهـا در ظـرف    هفته ديگر شكايتي نمي رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك به اطالع انجمن نظارت مي

باشـد و ثابـت    كند در صورتي كه شـكايت وارد  يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي

نيست مراتـب را   8شود كه در انتخابات اعمالي بر خالف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 

نمايـد و آن وزارتخانـه    خشدار به وزارت كشـور اعـالم مـي   كند و آن را به وسيله فرماندار يا ب مي ذكر صورت مجلسدر 

  .دهند اند مي مردود شناخته شده كه بالفاصله ترتيب تجديد انتخابات منتخب و يا منتخبيني را

تواننـد در ظـرف    در صورتي كه با رسيدگي انجمن نظارت رفع شكايات شاكيان از انتخابات نشده باشد شاكيان مي

خود را به انجمن مزبور تسليم نمايند و انجمن شهر نسـبت بـه پرونـده مـورد      جمن شكايتيك هفته پس از تشكيل ان

  .و تصميم الزم اتخاذ خواهد كرد رسيدگي شكايت بدون حضور نماينده كه انتخاب او مورد شكايت است به موضوع

اء انجمـن نظـارت و   شوند بايد اعتبارنامه بـه امضـاء اعضـ    كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي - 31ماده 

داشته باشند و آن را به دفتر شهرداري و در صـورت نبـودن شـهرداري بـه دفتـر       اعضاء كميسيون پنج نفري در دست

همچنين اعضاء انجمن نظـارت نبايـد بـدون     فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و

  .رفتار خواهد شد 22بر طبق ماده اال با آنها  عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخير كنند و

انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاي فرماندار يا بخشدار  صورت مجلسمنشي انجمن نظارت  - 32ماده 

يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله فرماندار يا بخشدار  .رساند و اعضاء انجمن نظارت مي
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يتـي  در انجمن واليتي و در صورت نبودن انجمـن وال  شود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي شور ارسال ميبه وزارت ك

  .گردد در انجمن شهر ضبط مي

  در تشكيل انجمن شهر -فصل سوم 

  رييسه انتخابات هيأت -الف 

و بـه آنهـا داده شـد     به محض اينكه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از عده نمايندگان صادر - 33ماده 

فرماندار يا بخشدار مكلف است در ظرف مـدت يـك هفتـه    ) شود ها تقسيم مي حوزه به 6يي كه طبق ماده ها محلدر  (

رسـيدگي بـه اعتبارنامـه دو ثلـث از نماينـدگان تحـت        وسايل تشكيل انجمن را فراهم سازد جلسات انجمن تا خاتمـه 

از تعيـين   شـود انجمـن پـس    دو نفر از جـوانترين اعضـاء تشـكيل مـي     ترين اعضاء و به منشيگري رياست موقتي مسن

رييسه موقت منتهي در ظرف پانزده روز به شكايات مربوط به جريان انتخابـات رسـيدگي و تصـميم الزم اتخـاذ      هيأت

رييسه دائم خواهـد شـد بـدين ترتيـب كـه يـك        رسيدگي به شكايات اقدام به انتخاب هيأت خواهد كرد پس از خاتمه

و هر گاه اكثريت تـام حاصـل نشـد دفعـه دوم بـه       رييس و دو منشي با رأي مخفي و به اكثريت تام يس و يك نايبري

  .شوند راي مدت يك سال انتخاب مياكثريت نسبي ب

شـوندگان تعيـين خواهـد     هر گاه در مورد انتخاب رييس يا سايرين تساوي آراء حاصل شود با قرعه از بين انتخاب

  .شد

ارنامه نمايندگان رسميت يافتن بالفاصله و قبل از شروع به هر كاري مكلف است رسيدگي بقيه اعتب انجمن پس از 

  .را خاتمه دهد

  .انقضاء مدت يك سال بالمانع استتجديد انتخاب همان اشخاص بعد از  -تبصره 

بـه امـر ريـيس    رييس است و كساني كه مخل نظـم باشـند    نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب - 34ماده 

  .گردد به مراجع قانوني تسليم مي صورت مجلسمرتكب با  شوند و در صورت وقوع جرم اخراج مي

رييسه در جلسه رسمي و علني رييس و اعضاء انجمن قسم يـاد خواهنـد كـرد كـه      بعد از تعيين هيأت - 35ماده 

در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمـن  همچنين . راستي و درستي انجام دهند وظايف خود را مطابق قانون با كمال

  .جلسه انجمن قسم ياد خواهد نمودشود آن عضو در اولين 

كنيم كـه در انجـام    طلبيم و به قرآن مجيد قسم ياد مي كنندگان زير خداوند را به شهادت مي امضاء: نامه متن قسم

جهـد و رعايـت صـرفه و صـالح در      انجمن شهر عضويت داريـم بـا نهايـت جـد و     وظايف خود ساعي بوده مادام كه در
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  .ور شهر و شهرداري اهتمام نماييمپيشرفت ام

  جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آنرسميت  -ب 

براي رسميت جلسات الاقل حضور دو ثلث از كليه اعضاء الزم است و تصميماتشان به اكثريت بـيش از   - 36ماده 

في كه رييس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گـاه  صورت تساوي آراء رأي طر نصف حاضرين معتبر است و در

در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف  براي مذاكره و اخذ رأي در مطلبي عده الزم در جلسه حاضر نشدند

شـهر و احـداث    به عالوه يك كليه اعضاء كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجـه و تغييـر نقشـه   

كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن الاقل حضور دو ثلث الزم اسـت عـده دو    ن و لولهخيابا

  .قانون بايستي انتخاب شده باشنداين  7اي است كه به موجب ماده  عالوه يك از عده ثلث و نصف به

ن آن بـراي جلـوگيري از انجـام    هر گاه يك يا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسـميت يـافت   -تبصره 

تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن تـرك   ها انجمنقانون براي  تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين

  .ئب در آن جلسه محسوب خواهند شدكنند در حكم غا

سه متوالي يا سه عضويت انجمن افتخاري و بدون حقوق است و چنانچه عضوي بدون عذر موجه دو جل - 37ماده 

شود و از اولين شخصي كـه در فهرسـت منتخبـين داراي     نموده مستعفي محسوب مي جلسه متناوب در سه ماه غيبت

آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبـور   به عمل مي الاقل نصف آراء نفر منتخب حوزه و واجد شرايط هم باشند دعوت

و در صورتي كه  آيد استعفا تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در مورد فوت يا

  .گيرد وزه تجديد انتخاب صورت ميبعد از عضو متوفي يا مستعفي شخص ديگري واجد شرايط نباشد از همان ح

نامه در دومـين جلسـه انجمـن     چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفاء بدهد استعفاء -تبصره 

  .گردد ئت شده و قطعي تلقي ميقرا

شود مگر اين كه تشـكيل   انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي - 38ماده 

العاده موكول به نظر ريـيس انجمـن يـا تقاضـاي      ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق جلسه بيش از ماهي دو دفعه

جلسات انجمن در غير محل  -بخشدار خواهد بود  كتبي شهردار يا فرماندار ياكتبي سه نفر از اعضاء انجمن يا تقاضاي 

  .ه و تصميماتش معتبر نخواهد بودو موعد مقرر رسميت نداشت

جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشـدار و   - 39ماده 

راي جلسات انجمـن علنـي اسـت و بـا بلنـد كـردن        -سه سري تشكيل شود ممكن است جل موافقت ثلث اعضاء حاضر
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ممكن است رأي مخفي گرفته شود مگر در امـور مـالي    شود ولي به تقاضاي ثلث اعضاء حاضر دست يا با ورقه اخذ مي

  .حتماً بايد رأي مخفي گرفته شودليكن در انتخابات 

وسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر  صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به - 40ماده 

رسد و هـر يـك از اعضـاء     شود و به امضاء كليه اعضاء مي شماره ترتيب باشد ثبت مي مخصوصي كه صفحات آن داراي

با او رفتار خواهد شد  37غايب محسوب و طبق ماده  حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضاء نكرده باشد در آن جلسه

  .شود ين هر جلسه در دفتر قيد ميحاضرين و غائب صورت -

انجمن غير قابل انحالل است مگر اين كه استاندار يا فرماندار كل بقاء انجمن را مخـل مصـالح عمـومي     - 41ماده 

شود هر گاه نظر شـورا مبنـي بـر انحـالل      در شوراي شهرستان يا بخش مطرح مي تشخيص دهد در اين صورت مطلب

گـردد و پـس از تصـويب وزارت كشـور      مي هم تأييد كند مراتب با ذكر داليل به وزارت كشور پيشنهادباشد و استاندار 

  .خواهد بود ن در اين موضوع قاطعشود و نظر هيأت وزيرا نامه مبني بر انحالل به هيأت وزيران تسليم مي طرح تصويب

ور صاب قانوني نرسـيده باشـد وزارت كشـ   مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضاء انجمن به حد ن - 42ماده 

  .جانشين انجمن شهر خواهد بود

در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است  - 43ماده 

  .اعالم كند انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را  بدون تأخير وسايل شروع

بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره فرمانداران و  - 44ماده 

  .ت دوره بعد در محل خاتمه پذيردنحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابا بعد را از هر جهت فراهم نمايند به

  در وظايف انجمن -فصل چهارم 

  :وظايف انجمن به قرار زير است - 45ماده 

ارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق بـه شـهر و   نظ - 1

  .و هزينه آنها ارت در حساب درآمدهمچنين نظ

اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري الزم بدانـد كارشـناس يـا محاسـبين متخصصـي را       

  .ناسبي به آنها پرداخت خواهد كردالزحمه مت كند و حق مي ر استخدامموقتاً براي رسيدگي به آن كا

هـاي وابسـته بـه     تصويب بودجه ساليانه و اصالح بودجه و متمم بودجـه و تفريـغ بودجـه شـهرداري و بنگـاه      - 2

  .شود كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي شهرداري و تصويب برنامه ساختماني
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ا اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استيجار به نـام شـهر بـا در نظـر     تصويب معامالت و نظارت در آنه - 3

  .يده بر طبق قانون محاسبات عمومياصول مناقصه و مزا گرفتن صرفه و صالح و با رعايت

  .مورمراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان ا - 4

ه موضوع جنبه حقوقي جعه از طرف شهرداري يا اصناف جزء در مواردي كرفع اختالفات صنفي در صورت مرا - 5

  .نداشته باشد

هـا و   مراقبت در اجراء وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشـگاه  - 6

  .ودش شهرداري اداره مي ساير مؤسساتي كه از طرف

هـاي   هاي مربوط بـراي دايـر كـردن نمايشـگاه     شهرداري با ادارات و بنگاهاظهار نظر در مورد تشريك مساعي  - 7

  .اورزي و هنري و بازرگاني و غيرهكش

  .و همچنين تغيير نوع و ميزان آن تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر - 8

و نمـاي صـنايع    وضع عوارض هر شهر نبايد تأثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشـو  -تبصره  

  .عوارض با وزارت كشور است ن گونهداخلي داشته باشد تشخيص اي

  .ي شهرداري پس از رسيدگي به آنهاهاي پيشنهاد نامه تصويب آيين - 9

يل حمـل  خانـه و تهيـه وسـا    شوي هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده مراقبت براي ايجاد رختشويخانه - 10

  .اموات مطابق اصول بهداشت

نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصـوص بـراي حسـن ترتيـب و      - 11

يري از مخـاطرات  مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگ نظافت و بهداشت اين قبيل

  .حريق و امثال آن

تصويب قراردادهـاي مربـوط بـه    ب شهر يا لوله آب يا برق و وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضال - 12

  .آنها

و  بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تأسـيس شـركتها   - 13

  .مؤسسات با رعايت قوانين كشور

ربار و اقدام در تـأمين و توزيـع مـواد    بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خوا - 14

بيني و جلوگيري از كميابي خواربار و تهيـه ميـدانهاي عمـومي     هنگام قحطي و پيش غذايي در مواقع الزم مخصوصاً به
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ـ    براي خريد و فروش خواربار و همچنين نظارت در صحت اوزان و ه الصـاق  مقادير و مقياسها و ملزم سـاختن اصـناف ب

  .جناسبرگه قيمت بر روي ا

  يب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهرتصو - 15

تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه بـراي مصـرف شـهر ضـروري اسـت و       - 16

  .جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري

  .قانون توسعه معابر ر طبق مقرراتي عمومي بها باغموافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و  - 17

  .ايش عمومي و عمران و زيبايي شهرتصويب مقررات الزم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آس - 18

تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلـغ و مـدت و ميـزان بهـره و ترتيـب       - 19

  .مصرف وام استهالك و

يك از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضـاء شـهرداري مداخلـه كننـد يـا بـه        انجمن شهر يا هر - 46ماده  

 بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضـاء آن بـه   كارمندان شهرداري مستقيماً دستور

  .وسيله شهردار اقدام خواهند كرد

مهمه و آن چـه جنبـه عمـومي دارد بالفاصـله در     شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات  - 47ماده  

بـه بخشـدار اطـالع     ها بخشاستان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در  تهران به وزارت كشور و در مراكز

  .براي اطالع عموم آگهي نمايد وسايل ممكنه دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به

چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسـي يـا اقتصـاد عمـومي      - 48ماده  

ظرف يك هفته از تاريخ اطالع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر  تواند در دارد اعتراض داشته باشد مي

به انجمن ايالتي يا واليتي و در صـورت نبـودن    تواند نمايد و در صورتي كه انجمن در رأي خود باقي بماند معترض مي

كشـور منتهـا    ي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختالف را بخواهد انجمن ايالتي يا واليتي يا وزارتها انجمن

ورد االجرا است اجـراء مصـوبات انجمـن كـه مـ      نمايد و اين نظر قطعي و الزم در ظرف پانزده روز نظر خود را اعالم مي

  .ماند صدور رأي نهايي متوقف مي اعتراض واقع شده تا

در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خـارج از حـدود وظـايف انجمـن      - 49ماده 

انجمن شخصاً يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در رأي شركت كرده باشـند   باشد و يا آن كه بعضي از اعضاء

باشد در تهران وزارت كشـور در خـارج از مركـز     يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شدهو 
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چنانچـه در   فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود

  .عمل خواهد شد اين قانون 48اده نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق م

مورد اعتراض  49و  48اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده  -تبصره 

  .ايل ممكنه ديگر قابل اجراء استيك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعالم به وس واقع نشده باشد پس از انقضاء

  انتخاب شهردار و معاون شهرداري در -فصل پنجم 

  شهردار –لف ا

انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بالفاصله و قبل از شروع به هر كـار يـك نفـر را از بـين      - 50ماده 

مخفي و اكثريت تام و در صورتي كه دفعه اول اكثريت تام حاصل نشـود دفعـه    اعضاء خود يا از خارج از انجمن با رأي

وسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي كنـد   ت دو سال انتخاب و بهدوم با اكثريت نسبي براي رياست شهرداري به مد

  .فاصله شروع به كار خواهد نمودشهردار پس از معرفي به وزارت كشور بال

چنانچه از اعضاء انجمن كسي به عنوان شهردار انتخاب شـود و قبـول نمـود از عضـويت انجمـن شـهر        - 1تبصره 

  .گردد نون تعيين و يا انتخاب ميمقررات اين قا او طبق شود و جانشين مستعفي شناخته مي

ايـن   9شود بايد واجد شـرايط مقـرر در مـاده     شخصي كه خارج از انجمن به سمت شهردار انتخاب مي - 2تبصره 

  .كافي است سه سال سكونت در محل نداشته باشد تشخيص انجمن قانون باشد و در صورتي كه سابقه

ن ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخـاب شـود و خـود او    هر گاه يكي از كارمندا - 51ماده 

  .ف است با انتقال او موافقت كندمكل راضي باشد اداره متبوع كارمند

براي شهردار تهران و . شود حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي - 52ماده 

ر هرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفـر جمعيـت دارد بـه پيشـنهاد وزارت كشـو     ش ي مراكز استان وها شهرداري

  .فرمان همايوني صادر خواهد شد

  .شهرداري نماينده شهر خواهد بوددر مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون  -تبصره 

ر اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايـد  چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء انجمن شهر به عمليات شهردا - 53ماده 

العاده انجمن قرائـت و بـه    به اطالع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق مطلب را كتباً به صورت استيضاح

العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم  فوق شهردار ابالغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا

خواهد شد نبايد از ده  العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين ه طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوقرساند فاصل
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در صـورتي كـه    -روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار رأي موافـق يـا مخـالف خواهـد داد     

ان تاريخ بالفاصله از شغل خود بركنـار و از  اكثريت تام عده حاضر در جلسه رأي مخالف بدهد شهردار از هم انجمن به

اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور رأي عدم اعتمـاد   طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات اين قانون

معاون كارمنـد مقـدم تحـت نظـر انجمـن       و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن

  .ل اداره امور شهرداري خواهد بودئودار و مس عهده

  معاون شهرداري -ب 

كـه در   ها شهردارييي كه بودجه آن اقتضاء كند يك معاون از بين كارمندان دولت يا ها شهرداريبراي  - 54ماده 

 شود و اگر بودجه شهرداري تكافو نكند عضوي كه و تصويب انجمن معين مي امور اداري بصير باشد به پيشنهاد شهردار

  .داشت ت معاونت شهردار را خواهداز لحاظ مشاغل اداري مقدم باشد سم

شود به امضاء وزيـر كشـور و    صادر مي ........يي كه براي شهردار آن نقاط فرمان ها شهرداريحكم معاونت  -تبصره 

  .شود طرف فرماندار محل صادر مي گردد حكم معاونت از وب ميصوزارت كشور من در نقاطي كه شهردار به حكم

  در وظايف شهرداري -فصل ششم 

  :وظايف شهرداري به شرح ذيل است - 55ماده 

  .عه معابر در حدود قوانين موضوعهي عمومي و مجاري آب و توسها باغها و ميدانها و  ايجاد خيابانها و كوچه - 1

نوات مربـوط بـه شـهر و    تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضالب و تنقيه ق - 2

  .ممكنه ين آب و روشنايي به وسايل تأم

موظفنـد از آن   هـا  شـهرداري سد معبر عمومي براي كسب يا سكني يا هر عنوان ديگر ممنوع اسـت و   - 1تبصره  

  .جلوگيري كنند

در شهرها با  نرخ آنتنظيم و وضع مقررات مربوط به توليد و توزيع و فروش نيروي كليه برقها و تعيين  - 2تبصره  

  .شهرداري است

مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصـميمات انجمـن نسـبت بـه ارزانـي و       - 3

  .اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها عمومي و جلوگيري از فروش  فراواني خواربار و مواد مورد احتياج

كـوبي و تلقـيح    مساعي با مؤسسـات وزارت بهـداري در آبلـه   مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك  - 4

  .امراض ساريه واكسن و غيره براي جلوگيري از
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  .كار و توسعه آموزش عمومي و غيرهجلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به  - 5

د قانون تعليمات اجبـاري و تأسـيس مؤسسـات بهداشـتي و تعـاوني و فرهنگـي ماننـ        8ماده  1اجراي تبصره  - 6

بيمارستان امراض ساريه و شـيرخوارگاه و تيمارسـتان و كتابخانـه و كالسـهاي      نوانخانه و پرورشگاه يتيمان و درمانگاه

همچنـين كمـك بـه ايـن قبيـل مؤسسـات و        اكابر و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه و

آمـد مسـتمر وصـولي سـاليانه شـهرداري و كمـك       مساعدت مالي به انجمن تربيـت بـدني بـه ميـزان صـدي سـه در      

تواند از اراضي و ابنيه متعلـق بـه    شهرداري در اين قبيل موارد با تصويب انجمن شهر مي. ي خانه و مدرسهها انجمن به

  .به اختيار مؤسسات مزبور بگذاردشرايط معين به منظور ساختن و استفاده  خود را با حفظ حق مالكيت مجاني و با

اع از دعـاوي  اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعـوي بـر اشـخاص و دفـ     حفظ و - 7

  .اشخاص عليه شهرداري

برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و تفريـغ بودجـه شـهرداري و تنظـيم پيشـنهاد برنامـه        - 8

ز بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا انجمن شهر يك نسخه ا ساختماني و اجراي آن پس از تصويب

  .شود دار به وزارت كشور ارسال ميبخش

انجام معامالت شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره و استيجار پـس از   - 9

  .ون محاسبات عموميمناقصه طبق قانصالح و صرفه و اصول مزايده و  تصويب انجمن شهر با رعايت

  .دايا به نام شهر با تصويب انجمناهداء و قبول اعانات و ه - 10

دهنـدگان   اعانات پرداختي به شهرداري يا مؤسسات خيريه از طرف وزارت دارايـي جـزء هزينـه قابـل قبـول اعانـه       

  .باشد معاف مي ز ماليات بر درآمداي كه داده است ا مبلغ اعانه دهنده نسبت به شود و اعانه پذيرفته مي

  .مراقبت در صحت اوزان و مقياسها نظارت و - 11

  .به امور شهر و مواليد و متوفياتتهيه آمار مربوط  - 12

  .ت و مراقبت در انتظام امور آنهاايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموا - 13

حريـق و همچنـين رفـع خطـر از بناهـا و و       اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سـيل و  - 14

هاي واقع در معابر عمومي و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشـياء   ها و چاله پوشاندن چاه ديوارهاي شكسته و خطرناك و

افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري  ي مجاور معابر عمومي كهها ساختمانهاي  در بالكنها و جلو اتاق

  .ودانهايي كه باعث زحمت يا خسارت مردم باشداز نصب نا
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جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعالم اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و  - 15

بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتال به امراض ساريه و معالجه و دفـع حيوانـاتي كـه     ي مجاور هنگامها شهرداري

  .هستند يا در شهر بالصاحب و مضر ال به امراض ساريه بوده ومبت

  .وران در امور صحي اصناف و پيشه تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت - 16

پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كـه مـورد    - 17

توسعه معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانهـا و ميـدانها و    بر طبق قانون احتياج شهر باشد

فاضالب اعم از داخل يـا خـارج شـهر و همچنـين تهيـه        كشي و ي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لولهها باغ

  .توسعه معابر  آنها بر طبق قانون لقاتاراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متع

  .رزاق و توقف وسايط نقليه و غيرهتهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ا - 18

نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پـس از   تهيه و تدوين آيين - 19

  .صويب انجمن شهرت

سازند در داخل شهر و همچنين  تاح و داير نگاه داشتن دكانها و مراكزي كه مواد محترقه ميجلوگيري از افت - 20

پزخانه و دباغي و نظاير آن در داخل شهر يا نقاطي كه انجمن شهر مخالف بهداشـت و   كوره ممانعت از داير نگاه داشتن

ر باشد در هايي كه مزاحم اهالي شه ارخانهنگاه داشتن ك رفاه اهالي تشخيص دهد و همچنين جلوگيري از افتتاح و داير

  .داخل شهر يا مجاور آن

ي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمـومي و كشـتارگاه و   ها ساختماناحداث بناها و  - 21

ت قيمـ   رزانهاي ا مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير الزم براي ساختمان خانه  ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه

  .بضاعت ساكن شهر براي اشخاص بي

  .ي عمـومي و مسـاجد و غيـره   هـا  سـاختمان تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و  - 22

صاحب و  اطفال بيها و نگاهداري  ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه - 23

  .سرراهي

  .شود يي كه در شهر ميها ساختمانه ور پروانه براي كليصد - 24

ي طـرفين  ها جدولهاي عمومي و انهار و  روهاي معابر و مطلق كوچه ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره - 25

روها در خيابـان يـا معـابري كـه      باشد ولي آسفالت پياده عهده شهرداري هر محل مي از سنگ و آسفالت و امثال آن به
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روهـا از   در صورت امتناع مـالكين مجـاور پيـاده    رو داشته باشد به عهده مالكين منازل و مستغالت و اراضي است دهپيا

از  تواند مسـتقيماً اقـدام نمـوده و هزينـه آن را بـه اضـافه ده درصـد        اقدام به آسفالت كردن سهمي خود شهرداري مي

  .ريافت نمايدمالكين ممتنع مطالبه و د

روهـاي آن خيابـان    شود سـاختمان پيـاده   رو مي سازي سواره يابان كه شهرداري دست به كار كفدر هر خ -تبصره  

  .ايندگان قانوني آنها اجباري استمجاور و نم  طبق دستور شهرداري براي مالكين

پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغييـر نـوع و ميـزان عـوارض اعـم از كاالهـاي وارداتـي و         - 26

  .صويبنامه براي اطالع وزارت كشورغيره و ارسال يك نسخه از ت راتي كشور و محصوالت داخلي وصاد

قيمت كاال نبايد وضع  به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كاالهاي صادراتي بيشتر از يك درصد - 1تبصره  

  .عوارض شود

ود از پرداخـت هـر گونـه عـوارض     شـ  معينـي حمـل مـي    مقصـد كاالهاي عبوري از شـهرها كـه بـراي     - 2تبصره  

  .باشد ي عرض راه معاف ميها شهرداري

ق راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبـ  33ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه  - 3تبصره  

  .شود اين بند تصحيح مي 1تبصره 

از آن بـا موافقـت وزارتـين كشـور و      هـاي گريـز از پرداخـت عـوارض شـهرداري و اسـتنكاف       نامه آيين - 4تبصره  

  .شود ان به موقع اجراء گذاشته ميوزير دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيأت

ساير تأسيسات شـهرداري را   شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و - 56ماده  

  .ندارد

و به تصويب انجمن رسيده پـس از اعـالم بـراي كليـه      اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد - 57ماده  

تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شـهر راجـع بـه شـخص يـا       الرعايه است و اگر ساكنين شهر الزم

توانند  آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي اشخاص يا مؤسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابالغ در صورتي كه

نمايند و نظر  انجمن شهر و در ثاني به انجمن واليتي و در صورت نبودن انجمن واليتي به وزارت كشور شكايت ابتدا به

شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد  انجمن واليتي يا وزارت كشور ابالغ مي

تي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسار و پس از رسيدگي

ي هـا  دادگـاه توانـد بـه    معترض يا معترضين اتخاذ شـود متضـرر مـي    چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر. جبران كند
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  .عمومي مراجعه نمايد

  مقررات استخدامي و مالي -هفتم  فصل

  مقررات استخدامي -الف 

درجه اول از بين مأمورين رسمي و قراردادي و دون پايه و جـزء دولـت كـه    كاركنان شهرداري بايد در  - 58ماده 

انتخاب شوند و چنانچه كاركنان موجود در شهرداري تكافوي احتياجات دسـتگاه   مشغول خدمت در شهرداري هستند

ـ    شهرداري را ننمايد بايد عده مورد نياز از بين ساير مستخدمين رسمي و ت انتخـاب  قراردادي و دون پايـه و جـزء دول

خواهنـد   نشاني و رانندگان و امثال آن در درجه اول از عده موجود در شهرداري انتخاب مأمورين تنظيف و آتش. شوند

  .ن اقدام به استخدام جديد نمايدتواند پس از تصويب انجم شد و در صورت احتياج شهرداري مي

سمي و دون پايـه و جـزء را بـه وسـيله وزارت     رونوشت هر گونه ابالغ استخدامي كارمندان ر ها شهرداري -تبصره 

باشـند   دارند تا از حقوق كارمندان مزبور كه مشمول مقررات قانون اسـتخدام مـي   مي كشور به اداره بازنشستگي ارسال

بازنشستگي فرستاده شـود و مـدت خـدمت ايـن گونـه        كسور بازنشستگي دريافت و به وسيله دارايي محل به صندوق

ابالغـات مزبـور را     توانـد  جزو ايام خدمت رسمي محسوب خواهد شد شـهرداري تهـران مـي    ها ريشهرداكارمندان در 

  .ره بازنشستگي كشوري ارسال داردمستقيماً به ادا

در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشـد و كسـور بازنشسـتگي خـود را بـه       - 59ماده 

شد همچنين ساير مستخدمين  اري جزء سابقه خدمت او محسوب خواهدشهرد صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در

قاعـد خـود را مطـابق مقـررات قـوانين      ت شهرداري كه در شهرداري مشـغول خـدمت هسـتند در صـورتي كـه كسـور      

ي نامـه محاكمـات اداري مسـتخدمين دولتـ     بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين

  .زء خواهند بودخدمتگزاران ج و

كاركنان شهرداري كه مشـمول مقـررات اسـتخدام كشـوري نيسـتند از قبيـل مـأمورين رفـت و روب و          -تبصره 

  .مند خواهند شد اي اجتماعي بهرهه بيمه  نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون آتش

ورتي كـه از خـدمت   و اعضاء شهرداري كه سـابقه خـدمت رسـمي ندارنـد در صـ      ها شهردارينسبت به  - 60ماده 

  .شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و

نشـاني كـه در    به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصـين فنـي آتـش    - 61ماده 

دولت به كارمندان نظير آنـان در   حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه توان نمايند مي خدمت مي ها شهرداري
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  .پرداخت نمود موافقت انجمن شهر شود با پيشنهاد شهرداري و همان محل داده مي

اي به نـام اداره   در سازمان وزارت كشور اداره ها شهرداريبه منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور  - 62ماده 

موظف است سازمان فني خود را تكميل و  ها شهرداريه كل امور شود ادار تأسيس مي بيني و پيش ها شهرداريكل امور 

مختلف فني و تخصصي باشند در اختيـار داشـته    هاي كرده كه داراي مدارك علمي در رشته همواره مهندسين تحصيل

 قـرار گيرنـد   و تهيه برنامه اصالحات شهري و ساختماني شـهرها مـورد اسـتفاده    ها شهرداريباشد تا به منظور بازرسي 

  .گردند شهرداري به محل اعزام ميچنانچه از طرف شهرداري يا انجمن شهر تقاضاي اعزام مأمور فني شود با هزينه 

در صـورتي كـه انتقـال     62مجاز است براي ايفاي وظـايف منـدرج در مـاده     ها شهردارياداره كل امور  - 63ماده 

ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي هاي دولتي  ها و بنگاه وزارتخانه مهندسين ذيصالحيت از ساير

و يـا اعتبـار منظـور در    ) 82مذكور در ماده  (وصولي  %2از محل  ها شهرداريمدارك علمي باشند براي اداره مركزي و 

  .ن كارمند قراردادي استخدام كندبودجه شهرداري محل به عنوا

تواننـد بـه مـأمورين فنـي      با تصويب انجمن شهر مـي  ها رداريشهدر مركز و  ها شهردارياداره كل امور  - 64ماده 

آنها ليسانس يا باالتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال  دار و قراردادي كه ارزش تحصيالت پايه

و يـا   هـا  شـهرداري اداره كـل امـور    سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند بـه شـرط اشـتغال بـه كـار فنـي در      

مهندسين مزبور  العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك ي كشور فوقها شهرداري

  .كار و امثال آن داده نخواهد شدالعاده اضافه  ديگري از قبيل فوق مزاياي

فقط به حقوق تعلق خواهد يا نامه مزا العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين فوق -تبصره 

  .گرفت

  مالي مقررات -ب 

  .باشد ب انجمن شهر قابل اجرا مياي است كه پس از تصوي هر شهرداري داراي بودجه - 65ماده 

ر آخر اسـفند مـاه خاتمـه    سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و د - 66ماده 

  .يابد مي

است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خـود را بـه انجمـن پيشـنهاد نمايـد و      شهرداري مكلف  - 67ماده 

آن را رسيدگي و تصويب كنـد و همچنـين شـهرداري موظـف اسـت تفريـغ        انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال

اه آن را رسيدگي و اد مبايد تا آخر خرد بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز
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  .تصويب نمايد

روز بعـد از تصـويب بـه وسـيله      15اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا  شهرداري مكلف است نسخه -تبصره 

  .دارد ندار به وزارت كشور ارسالفرما

  :ذيل به مصارف معينه خواهد رسيد بودجه هر شهرداري به نسبت - 68ماده 

  .ان و اصالحات شهري و امور خيريهبراي هزينه عمر% 40 - 1

  .اين قانون 80بهداري موضوع ماده براي امور % 10 - 2

  .اين قانون 80فرهنگي موضوع ماده براي امور % 5 - 3

  .اين قانون 55ماده  6موضوع بند  براي كمك به امور تربيت بدني% 3 - 4

  .براي هزينه پرسنلي% 20 - 5

  .اين قانون 81 رشماري موضوع مادههزينه س% 05 - 6

  .ه اداري و تنظيف و امثال آنبراي هزين% 19.5 - 7

 هـا  شـهرداري ارسالي به مركز براي استخدام و تكميل وسايل فني و ساير وظايف مربوطه اداره كـل امـور   % 2 - 8

  .موضوع ماده شصت و سه اين قانون

ابدار و مـأمور اداري و غيـره از محـل    هر گونه استخدام به عنوان مهندس و ناظر فني و سـركارگر و حسـ   -تبصره  

  .ممنوع است ختصاص به امور عمراني چهل درصد ا

پرداختي % 5 حقوق و هزينه پرسنلي هر سال بايد بر طبق بودجه عمل شده سال قبل تنظيم شود و اضافات آن از 

  .سال قبل تجاوز نكند

در حـين انجـام وظيفـه در آن شـهرداري     مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كـه   ها شهرداري - 69ماده  

  .تأمين و پرداخت نمايند) 68ماده از  5موضوع بند  (پرسنلي  شوند ضمن اعتبار معلق و بعد تبرئه مي

  :شود اران به ترتيب ذيل تعيين ميحقوق شهرد - 70ماده  

  .ر تهران بيست هزار ريال ماهيانهشهردا - 1

پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجـات   حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه 

  .تر از سه هزار ريال نخواهد بودكم

  :شوند و به ترتيب ذيل تعيين مي به نسبت درآمد آنها خواهد بود ها شهرداريدرجات 
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ز ده ميليون ريال ي كه بيش اها شهردارييي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و ها شهرداري

محسـوب شـده و در ايـن     3كمتر از ده ميليون ريال عايـدي دارنـد درجـه     يي كهها شهرداريو  2عايدي دارند درجه 

  .شود مي موافقت انجمن شهر تعيينصورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و 

  .سه هزار ريال كمتر نخواهد بود در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از - 1تبصره 

دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلـغ   چنانچه كارمند رسمي پايه - 2تبصره 

  .ياي قانوني او را پرداخت نمايدتواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزا شهرداري مي مندرج در اين ماده كمتر باشد

ف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينـه  شهرداري مكل - 71ماده 

شهر رسيده براي اطالع عموم منتشر و سه نسـخه از آن را بـه وزارت كشـور ارسـال      شهرداري را كه به تصويب انجمن

سـازي و   قبيـل خيابـان  عمليات انجام شده از  نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه

از آن را به  اي ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطالع عموم منتشر نموده و نسخه

  .وزارت كشور بفرستد

الزم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يـا   ها شهرداريدر صورتي كه براي رسيدگي به حساب  - 72ماده 

  .بازرس يا حسابدار متخصص بنمايدبه هزينه شهرداري درخواست اعزام  تواند از وزارت كشور بخشداري مي

كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصراً به مصرف همان شهر خواهـد رسـيد و در نقـاطي كـه بـه       - 73ماده 

درآمـد هـر يـك از    شود تقسـيم هزينـه بـه نسـبت      يك شهرداري تشكيل مي اين قانون جمعاً 1ماده  2موجب تبصره 

  .باشد مي ها محل

بها و بهاي بـرق و   نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب شهرداري بايد با تصويب انجمن شهر آيين - 74ماده  

  .نمايد تدوين و تنظيم نمايد مي امثال آن را كه از اهالي دريافت

بـه عـوارض مسـتغالت و اراضـي شـهري      دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامالت قطعي نسبت  -تبصره 

  .ب از تنظيم سند خودداري نمايندقبل از ارائه مفاصاحسا مفاصاحساب شهرداري را مطالبه و

عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف شـهرداري بـه نـام مـأمور وصـول       - 75ماده 

  .پارندطبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسمأمورين وصول بايد بر  شود دريافت خواهد شد و تعيين مي

تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه بـه سـوابق خـدمت و معلومـات آنهـا       شهرداري مي - 76ماده 

هزار ريال  3العاده مزبور از  ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق العاده ويژه مبلغي به عنوان فوق
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  .تجاوز ننمايددر ماه 

  .العـاده اضـافه كـار و مزايـاي ديگـري پرداخـت نخواهـد شـد         بـه مـأمورين مزبـور بـه هـيچ وجـه فـوق        -تبصره 

رفع اختالف بين مؤدي و شهرداري به كميسيوني مركـب از نماينـده شـهرداري و نماينـده دادگسـتري و       - 77ماده  

ي اسـت بـدهيهايي كـه طبـق رأي ايـن كميسـيون       رأي كميسـيون مزبـور قطعـ    شود و نماينده انجمن شهر ارجاع مي

  .باشد اسناد رسمي قابل وصول مي تشخيص شود طبق مقررات

  .باشد مقام او مي ا بخشدار قائمدر نقاطي كه نماينده دادگستري نباشد فرماندار ي

كاالهـايي  شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض  عوارضي كه توأم با مالياتهاي دولتي اخذ مي - 78ماده 

گردد و  دارد به وسيله همان مؤسسات دريافت مي بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي كه بايد شركتها و مؤسسات

بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در  شود بايد در صورت وجود آوري مي كليه وجوهي كه جمع

  .ر صندوق شهرداري متمركز شودن دمحل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجم

روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري  15اداره دارايي موظف است هر  - 1تبصره 

  .دارد يع كرده به شهرداري ارسالتود

و  شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي - 2تبصره 

  .و يا امانات دخل و تصرفي نمايدندارد در وجوه سپرده  شهرداري به هيچ عنوان حق

ي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و رعايت مقررات در مورد مناقصه و ها پرداختكليه  - 79ماده 

ب اسـت و يكـي از اعضـاي    اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهردار كه ذيحسا مزايده به عمل خواهد آمد اين

  .رسيده باشد شود انجمن تعيين ميانجمن كه براي نظارت در مخارج از طرف 

شهردار موظف است منتها تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمـن شـهر تسـليم    

  .كند

ايـد تشـكيل شـود هزينـه انتخابـات      در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و بر طبق مقررات ايـن قـانون ب   

به طور وام پرداخت و پـس از تشـكيل شـهرداري وام مزبـور      ها شهرداري انجمن شهر از صندوق مركزي اداره كل امور

  .هرداري منظور و مسترد خواهد شدجزء ديون در بودجه ش

ف خواهـد رسـيد و هيـأت    هاي خيريه زير نظر هيأت مديره هر بنگاه به مصـر  اعتبارات مصوب براي بنگاه -تبصره 

  .ظايف محوله را انجام خواهد دادنظارت انجمن و مديره طبق مقررات بازرگاني با
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مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهـداري   ها شهرداري - 80ماده 

 8مـاده   1موضـوع تبصـره    (امور فرهنگي شـهر  وصولي ساليانه خود را براي كمك به  درصد از كليه درآمد مستمر 5و 

تشـخيص و تصـويب انجمـن شـهر و بـا اسـتفاده از        اختصـاص داده و برنامـه عمـل را طبـق    ) قانون تعليمات اجبـاري 

  .رهنگ محل به موقع اجراء گذارندراهنماييهاي فني ادارات بهداري و ف

آن را طبق برنامـه مخصـوص بـه وسـيله ادارات      تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از انجمن شهر مي - 1تبصره 

  .برساند ري و فرهنگ محل به مصرفبهدا

انجمن هر شهر نسبت به امور فرهنگي و بهـداري محـل نظـارت خواهـد داشـت و در حـدود مقـررات         - 2تبصره 

ر بـه  آنهـا كوشـش خواهـد نمـود و نظريـات خـود را دربـاره جريـان ايـن امـو           چنانچه نقايصي مشاهده كردند در رفع

مكلفند كه آن پيشنهادها را مـورد توجـه     هاي مذكور هاي بهداري و فرهنگ ارسال خواهد داشت و وزارتخانه وزارتخانه

  .اده و نسبت به آن اقدام نمايندقرار د

امور سرشماري شهر  مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام ها شهرداري - 81ماده 

  .دهنداختصاص 

يي كه درآمد ساليانه آنها از پانصد هزار ريال متجـاوز باشـد موظفنـد بـراي تـأمين اعتبـار       ها شهرداري - 82ماده 

و همچنين ساير وظايف آن اداره صدي دو درآمـد   63مذكور در ماده  ها شهرداري مربوط به وظايف فني اداره كل امور

نسـبت بـه پرداخـت     هـا  شـهرداري و اگـر   بپردازند ها شهرداريامور و مستمر جاري خود را در آخر هر ماه به اداره كل 

وسيله  تواند از محل عوارض توأم با ماليات يا ساير منابعي كه به صدي دو درآمد تعلل يا تأخير نمودند وزارت كشور مي

اجـراي دسـتور   شود استيفاي حق نموده و ادارات مـذكور ملـزم بـه     ادارات وابسته به وزارت دارايي وصول و ايصال مي

  ندباش وزارت كشور مي

  .توان پرداخت كشور و ديگران نميبه هيچ عنوان پاداش به اعضاي وزارت  ها شهردارياز محل صدي دو  -تبصره 

از بـين   هـا  شـهرداري مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسـابداري   ها شهردارياداره كل امور  - 83ماده 

به اشخاصي كه استعداد اين كار را  ها شهرداريها و يا  كشور يا ساير وزارتخانه ت وزارتكارمندان شاغل يا منتظر خدم

يي كه به حسابدار نيازمنـد باشـند اعـزام    ها شهرداري داشته باشند تعليمات الزمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به

وجـود ايـن    ورت احتيـاج در درجـه اول  نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسـابداري خـود در صـ    ها شهرداري. شوند

  .اشخاص استفاده نمايند
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اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقـوقي   -برق  -آب  -كشي  مؤسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله - 84ماده 

شـهر و موافقـت    اداره شوند اساسنامه اين قبيل مؤسسات بايـد بـه تصـويب انجمـن     توانند با اصول بازرگاني بشوند مي

  .رت كشور برسدوزا

يي ها ساختماني عمومي و خصوصي و ها داالنتواند براي تخريب يا اصالح سقف بازارها و  شهرداري مي - 85ماده 

دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره  تشخيص مي كه مخل صحت عمومي

  .م قانون توسعه معابر اقدام كنددوم از ماده يازده

  در مقررات جزايي -فصل هشتم 

هر يك از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هـر   - 86ماده 

مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقـررات قـانون مجـازات عمـومي مـورد        نحوي از انحاء در امر انتخابات

  .اين قانون خواهند بود مقررات و معاونين جرم نيز مشمول تعقيب قرار خواهند گرفت شركاء

هر يك از اعضاء انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علـت موجـه باعـث تعطيـل يـا تعويـق        - 87ماده 

نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني بـه انجمـن مركـزي نفرسـتند و يـا       صورت مجلس جريان انتخابات بشوند و يا

ع هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشـند در مراجـ   د كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهمعلوم شو

جزاي نقـدي   ريال  ماه تا سه سال حبس تأديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزارقضايي مورد تعقيب واقع و به شش 

  .شوند محكوم مي

باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديـد  ) شرفي -مالي  -جاني  (تهديد انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا  - 88ماده 

دولتي يا از اعضاء انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبـان نماينـدگي باشـد بـه      كننده اگر از مأمورين و يا تطميع

اهـد شـد هـر گـاه     ريال جريمه نقدي محكوم خو شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و به تأديه يك هزار تا پنجاه هزار

ريال  پانصد كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از تهديد يا تطميع

  .تا ده هزار ريال محسوبند

كساني كه آراء انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مأمورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شـعب  

قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخيـر   وطلبان نمايندگي باشند طبقيا از دا

  .شوند جرم محسوب مي ان نيز شريكشوندگ  شوند و در هر صورت تطميع اين ماده محكوم مي

د و يـا از شناسـنامه   ي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعـول رأي بدهـ  ها نامهر كس با شناس - 89ماده 
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استناد آن بيش از يك دفعه رأي بدهد به حبس تأديبي از يك مـاه تـا شـش     خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به

فوق درباره هر كس كه بـه نحـوي از     ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات

  .شود ك مرتبه رأي بدهد اجرا ميي انحاء در يك دوره انتخابيه بيش از

وراً نزد مقامات تهيه نموده و ف صورت مجلسدر موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد  -تبصره 

  .صالحه بفرستند

كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حـق انتخـاب كـردن و انتخـاب      - 90ماده 

  .روم خواهند شددن در دو دوره محش

 19هر گاه اعضاء انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مـذكور در قـانون اصـالح مـاده      - 91ماده 

در صورتي كـه عضـو انجمـن بـه     . مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد اصالحي قانون كيفر عمومي شوند

صدور كيفرخواست دادستان از عضـويت انجمـن    سرا قرار گيرد پس ازارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب داد

براي دو دوره از   معلق و در صورت ثبوت جرم عالوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب

  .گردد عضويت انجمن نيز محروم مي حق

تقيم باشد يـا غيـر   رداري اعم از اين كه تباني مسكاران و اشخاص طرف معامله يا شه در مورد تباني با مقاطعه - 1

  .مستقيم

و موجـب زيـان شـهر و     در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختالل امـور  - 2

  .شهرداري شود

  .ز نوبت و فوري به عمل خواهد آمدخارج ا ها دادگاهرسيدگي در دو مورد اخير  -تبصره  

اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخـالف مقـررات انجمـن شـهر      هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته نوشتن - 92ماده  

فقط بايد  ها محلكند و در اين  شهرداري براي نصب و الصاق اعالنات معين مي يي كهها محلباشد ممنوع است مگر در 

بر تأديه خسارت مالكين به پرداخت متخلف عالوه  به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است

  .هزار ريال جريمه محكوم خواهد شدپانصد تا يك 

  خاتمه –فصل نهم  

و لوايح متمم آن و همچنين  1331از تاريخ تصويب اين قانون اليحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه  - 93ماده  

  .مغايرت دارد ملغي است  اين قانونكليه قوانيني كه با 
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يي كه به موجب قوانين قبلي تشكيل شـده منحـل شـناخته    ها انجمناز تاريخ ابالغ اين قانون به دولت  - 94ماده  

و اين قـانون بـراي شـروع انتخابـات      43ابالغ و بر طبق ماده  ها انجمنمراتب را به  شود و وزارت كشور مكلف است مي

  .تشكيل انجمن جديد اقدام نمايد

  .باشند ري مأمور اجراي اين قانون ميوزارتين كشور و دادگست - 95ماده  

 1334اي از مواد و الحاق مواد جديد به قـانون شـهرداري مصـوب سـال      قانون اصالح پاره

   27/11/1345مصوب  

  1334اصالحات مواد قانون شهرداري مصوب سال  -قسمت اول 

بـه تصـويب نهـايي     1334مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسـين مـورخ    -ماده واحده 

شود مواد زير را به عنوان اصالحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا  داده مي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه

  .بگذارد

  .شود حذف مي 6و  5مواد  - 1

  .شود اي به آن الحاق مي به شرح زير اصالح و تبصره 7ماده  - 2

  :شود ن ترتيب تعيين ميتعداد اعضاي انجمن شهرها بدي - 7ماده  

  .تهران سي نفر 

  .شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به باال پانزده نفر 

  .شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر 

  .شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر 

  .ت هفت نفرشهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعي 

  .شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر 

جمعيتي كه مالك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بـود و پـس از آن    -تبصره  

  .يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه

  :شود افه مياض 8تبصره زير به ماده  - 3

  .دهندگان موظفند قبل از دادن رأي برگ انتخاباتي تحصيل كنند رأي -تبصره  
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دهندگان بر اساس مقررات اين قـانون   نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صالحيت راي 

رف وزارت كشور تهيه و به تصـويب  ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از ط ي خواهد بود كه ها نام به موجب آيين

  .هيأت وزيران برسد

  :شود به شرح زير اصالح مي 10ماده  4و  1بندهاي  - 4

وزير و وزيران و معـاونين آنهـا و نماينـدگان مجلسـين و اسـتانداران و فرمانـداران و شـهرداران و         نخست - 1بند  

ي وابسـته بـه   هـا  سـازمان زپرسان و رؤساي ادارات دولتي و و با ها دادستان و ها دادگاهبخشداران و معاونين آنها رؤساي 

  .دولت به استثناي استادان دانشگاه

ي وابسته به دولت و كساني كه بـه  ها سازمانهيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و  - 4بند  

توانند انتخـاب   در حوزه مأموريت خود نميدارند  حقوق و يا كمك مالي دريافت مي نحوي از انحاء از شهرداري مستمراً

استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كـه در ايـن    شوند مگر اين كه قبل از نشر اعالن انتخابات بازنشسته شده يا

  .صورت انتخاب آنان مانعي ندارد

يي كـه بـا سـرمايه    ها سازماندر نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعالم نمايد شركت كارمندان و كارگران  -تبصره  

  .شوند در انتخابات انجمن شهر بالمانع است اداره مي دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني

  :شود به شرح زير اصالح مي 11ماده  - 5

از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسـي كـه رأي او بيشـتر     - 11ماده  

باشد و در صورت تساوي آراء يكي از آنها به حكم قرعه معـين خواهـد شـد و     ت يك انجمن را داراتواند عضوي است مي

جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفـر ابقـاء    اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين

اسـت   كه بعـد از آنهـا رايشـان بيشـتر    اند از شخص و يا اشخاصي  شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده مي

  .دعوت خواهد شد

  :شود و تبصره آن به قوت خود باقي است به شرح زير اصالح مي 14ماده  - 6

فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعالني به مضـمون زيـر    - 14ماده  

  .كند در هر حوزه انتخابيه منتشر مي

بان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصاً يا به وسـيله  داوطل 

كتبي اطالع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايـد در  ) بخشداري يا (اشخاص ديگر به فرمانداري 
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نفـر و در شـهرهايي كـه بـيش از يكصـد هـزار نفـر         دشهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكص

پنجـاه    جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كـه تـا  

  .هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند

اي  ي طبق نمونـه ها نام اتي داشته باشند و معرفيكننده بوده و برگ انتخاب كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب معرفي 

شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده  كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد

دهنـدگان در موقـع رأي دادن فقـط     و راي كننـد  اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعـالن مـي   15

  .انند به آنان رأي دهندتو مي

  :شود حذف مي 4آن به شرح زير اصالح و تبصره  3و  1هاي  و تبصره 15ماده  - 7

پس از انتشار اعالن اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بالفاصله كميسيوني مركب از خود و  - 15ماده  

يا قائم مقـام آنـان در صـورت غيبـت يـا       (پرورش رييس بهداري و رييس آموزش و  رييس دادگاه شهرستان يا بخش و

صالحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پـس   و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدواً كميسيون به) نبودن در محل

بدهنـد   تواننـد بـه آنـان رأي    دهندگان فقـط مـي   كند و رأي از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعالن مي

  :پانزده نفر از طبقات زيرسپس كميسيون 

  .علماء - 1

  .ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكالي دادگستري استادان دانشكده - 2

  .وران بازرگانان و پيشه - 3

  .كشاورزان - 4

  .كارگران - 5

ن عضو كنند تا آنان هفت نفر را به عنوا از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي 

المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات بـه   البدل از بين خود يا خارج في علي اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو

  .دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود اكثريت نسبي و با رأي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور

موزش و پرورش نباشد بـه جـاي آنـان از رؤسـاي سـاير      در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آ - 1تبصره  

شود تا وظائف مقرره را انجام دهنـد و همچنـين    كميسيون پنج نفري دعوت مي ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل

  .شود كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد
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هرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيأت نظـارت از هـر   ش - 2تبصره  

  .طبقه دو نفر خواهد بود

  :شود به شرح زير اصالح مي 16ماده  - 8

كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمـن نظـارت و    - 16ماده  

اي به انجمن نظـارت و شـعب    تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آراء نماينده مي شوند ولي هر داوطلبشعب آن دعوت 

  .معرفي كند

  :شود به شرح زير اصالح مي 24ماده  1بند  - 9

محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيـد و   - 1بند  

تا خاتمه  14و از ساعت  12ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الي . ساعت نباشد عت و بيش از هشتسا 6كمتر از 

  .مدت خواهد بود

  :شود به شرح زير اصالح مي 24ماده  - 10

رأي بايد مخفي باشد و همين كه رأي دهنده به اتاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط رأي دادن در  - 24ماده  

بـرگ انتخابـاتي رأي   . شخصًا در حضور انجمن در صندوق انداختـه خـارج شـود    شد بايد رأي خود را او تشخيص داده

  .نامه مربوط ابطال خواهد شد دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين

  :شود به شرح زير اصالح مي 29ماده  - 11

گـردد   ها تشكيل مي جمن در آن حوزهبراي تسريع اخذ رأي شعب ان 19هايي كه بر طبق ماده  در حوزه - 29ماده  

در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آراء هر يك از اشخاصـي كـه رأي دارنـد     صورت مجلس استخراج آراء هر شعبه

پاكتي كه الك شده و به مهر شـعبه رسـيده    كنند و به انضمام اوراق الزم در نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء مي

اسـتخراج   شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظـارت  فرستاده ميباشد به انجمن نظارت 

اوراق راي هـر حـوزه تـا    . گـردد  كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آراء حائز اكثريت باشد معلـوم مـي  

مانـد و   رسد بـاقي مـي   ميشود و به مهر اعضاء  رسيدگي در صندوق انجمن كه الك مي گذشتن مدت اعتراض و خاتمه

به استثناء آنچه در مواد  (سازند  مزبور را معدوم مي دهندگان اوراق اي از رأي پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده

گذشـتن مـدت    انجمن نظـارت حـق معـدوم كـردن آراء را قبـل از     ) قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد

  .اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد
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  :شود به شرح زير اصالح مي 30ماده  - 12

ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شـروع   - 30ماده  

شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفتـه   انتخاب  كنندگان يا شود تعيين و اگر از انتخاب

پذيرد و منتهي ظرف يك هفته  هفته شكايتي نمي رساند و انجمن نظارت بعد از انقضاء يك ظارت ميبه اطالع انجمن ن

ثابت شود كـه در   كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي

  نيسـت مراتـب را در صـورت    9در ماده انتخابات اعمالي بر خالف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر 

نمايد و آن وزارتخانه بالفاصله ترتيب  و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعالم مي كند مجلس ذكر مي

  .دهد اند مي مردود شناخته شده تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه

  :شود ل آن حذف ميبه شرح زير اصالح و تبصره ذي 33ماده  - 13

به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلـث از نماينـدگان صـادر و بـه آنهـا داده شـد        - 33ماده  

هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمـن بالفاصـله تحـت رياسـت      فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك

كنـد و   سوگند ياد مـي  35به شرح ماده  نترين اعضاء تشكيل جلسه دادهترين اعضاء و به منشيگري دو نفر از جوا مسن

نسبي   سپس به انتخاب هيأت رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به رأي مخفي و اكثريت

ز بـين  نمايد و هرگاه در انتخاب اعضاء هيأت رئيسه تساوي آراء حاصـل شـود بـا قرعـه ا     براي مدت يك سال اقدام مي

  .شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت يك سال بالمانع است شدگان تعيين خواهد انتخاب

  :شود اي به آن الحاق مي به شرح زير اصالح و تبصره 35ماده  - 14

. شود سوگند ياد خواهند كـرد  ترين اعضاء تشكيل مي اعضاء انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن - 35ماده  

مـتن   .وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كـرد  مچنين در هر موقع كه عضو جديديه

كنيم كـه در   امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي: سوگندنامه

عضويت داريم با نهايـت جـد و جهـد و رعايـت صـرفه و       بوده مادام كه در انجمن شهر انجام وظايف قانوني خود ساعي

  .صالح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم

  .كنند پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي -تبصره  

  :گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است به شرح زير اصالح مي 37ماده  - 15

ء انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سـه مـاه غيبـت    هر يك از اعضا - 37ماده  
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اولين شخصي كه در فهرست منتخبين رأي بيشتري داشـته و واجـد شـرايط هـم      شود و از كرد مستعفي محسوب مي

ت فـوت يـا   قرعه تعيين خواهد شـد و در صـور   آيد و در صورت تساوي آراء عضو مزبور به قيد باشد دعوت به عمل مي

  .آيد استعفاء تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي

اعضاء انجمن براي شركت در جلسات انجمن حـق حضـور دريافـت خواهنـد داشـت و ميـزان حـق جلسـه طبـق           

  .كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد ي خواهد بود كه از طرف وزارتها نام آيين

  :شود به شرح زير اصالح مي 41ماده  - 16

انجمن شهر غير قابل انحالل است مگر اين كه اقداماتي بر خـالف وظـائف مقـرر و يـا مخـالف مصـالح        - 41ماده  

پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضـوع را بـراي    عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت

وزيـر و يكـي از معاونـان     انتخـاب نخسـت   رد اعتماد بهرسيدگي به هيأت سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مو

خواهد كرد و  وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع

در صورتي كه انحالل انجمن شهر مورد تاييد هيأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخـذ تصـميم   

نامه به هيأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحالل انجمن شهر وزارت كشور مكلف اسـت   تصويب ي و صدورنهاي

  .شهر را بدهد ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن

  :شود اي به آن الحاق مي به شرح زير اصالح و تبصره 45از ماده  3بند  - 17

ريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نـام شـهر بـا در نظـر     تصويب معامالت و نظارت در آنها اعم از خ - 3

  .بيني شده در اين قانون پيش ها شهردارينامه مالي  مقررات آيين گرفتن صرفه و صالح و با رعايت

تواند اختيار تصويب و انجـام معـامالت را تـا     به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي -تبصره  

  .معامالت شهرداري به شهردار واگذار كند نامه  عيني با رعايت آيينميزان م

  :شود به آن الحاق مي 3هاي ذيل آن به شرح زير اصالح و تبصره  و تبصره 50ماده  - 18

انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بالفاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمـن   - 50ماده  

اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با رأي مخفي به  1باشد كه طبق تبصره  ته و واجد شرايطيشهر عضويت نداش

  .فرماندار اعالم كند اكثريت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به

ردار منتخب پـس  شه. دهد فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطالع مي 

  .شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بالمانع است  از معرفي به وزارت كشور بالفاصله



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

47  

 

ي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشـور بـه تصـويب    ها نام شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين - 1تبصره  

  .هيأت وزيران خواهد رسيد

  .پذيرد زير خاتمه مي دوره خدمت شهردار در امور - 2تبصره  

  .استعفاء كتبي - 1

  .قانون رأي به بركناري شهردار صادر نمايد 53موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده  - 2

  .در موارد تعليق طبق مقررات قانوني - 3

  .در صورت انحالل انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن - 4

  .تخاب شهرداردر صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به ان - 5

در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحـل   - 3تبصره  

  .خواهد شد و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب

  .شود و تبصره آن به قوت خود باقي است به شرح زير اصالح مي 52ماده  - 19

شود براي شهردار تهـران و   معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي حكم انتصاب شهردار پس از - 52ماده  

  .صادر خواهد شد حكموزارت كشور  ي مراكز استان به پيشنهادها شهرداري

  :شود و تبصره آن به شرح زير اصالح مي 54ماده  - 20

ز طرف شهرداري بـا اطـالع   به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري ا ها شهرداريسازمان اداري  - 54ماده  

  .كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت

تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبـي بـه    شهردار مي -تبصره  

  .واگذار كند معاون يا ساير مسئوالن شهرداري 

  :ت آنو اصالحا 55ماده  - 21

  :شود به شرح زير اصالح مي 55ماده  2و  1تبصره  -الف  

ي عمومي براي ها باغروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و  سد معابر عمومي و اشغال پياده - 1تبصره  

نع موجـود و  ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موا كسب و يا سكني و يا هر عنوان

هاي منصوب قبـل از تصـويب    در مورد دكه. اقدام كند آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مأمورين خود راساً

ادعـاي خسـارتي    هـا  اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان ايـن قبيـل دكـه   
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نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب  77داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 

هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راسـاً و بـه وسـيله مـأمورين خـود در       نصب دكه اين قانون اقدام به

  .نـد داشـت  اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواه ها و رفع سد معبر اقدام كند و برداشتن اين قبيل دكه

احداث تأسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را  - 2تبصره  

  .وزارت آب و برق به عهده شهرداري است تأمين نكرده است با موافقت قبلي

تعيين نرخ آب در شـهرها   تهيه آب مشروب شهرها و تأمين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين 

دار آن هسـتند بـا تصـويب انجمـن شـهر بـه عهـده         وزارت آب و برق عهـده  ي تابعهها سازمانبه استثناي مواردي كه 

وزارت كشور تهيـه آب مشـروب و    توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد مي ها شهردارياين قبيل . شهرداري خواهد بود

  .ول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنندتوزيع آن را به مؤسساتي كه طبق اص

انـد و عمليـات آنهـا     مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشـته  - 3تبصره  

  .توانند كماكان به كار خود ادامه دهند باشد مي مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور

  :شود تبصره به آن الحاق ميبه شرح زير اصالح و دو  55ماده  6بند  -ب 

قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشـتي و تعـاوني ماننـد     8ماده  1اجراي تبصره  - 6بند  

پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كالسـهاي   بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و

اعتبارات مصوب و همچنين كمـك بـه ايـن قبيـل      دكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدودمبارزه با بيسوادي و كو

  .اردوي كار ي خانه و مدرسه وها انجمنمؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به 

تصـويب انجمـن شـهر از    هاي فرهنگي و زندان با  ها و خانه شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه 

مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و اسـتفاده بـه اختيـار     اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ

  .مؤسسات مربوط خواهد گذاشت

بـه   28/3/1334مصـوب   هـا  شهرداريقانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد  5تبصره ماده  - 1تبصره  

  .قي استقوت خود با

  .كل كشور به قوت خود باقي است 1339قانون بودجه سال  59تبصره  - 2تبصره  

  :گردد به شرح زير اصالح مي 55ماده  9بند  -پ 

انجام معامالت شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس  - 9بند  
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  .بيني شده در اين قانون پيش ها شهردارينامه مالي  ح و صرفه و مقررات آيينصال از تصويب انجمن شهر با رعايت

  .به قوت خود باقي است 1334قانون مصوب  55ماده  10بند  -ت 

  :شود اي به آن الحاق مي به شرح زير اصالح و تبصره 55ماده  14بند  -ث 

يل و حريق و همچنـين رفـع خطـر از بناهـا و     اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر س - 14بند  

ي عمـومي و خصوصـي و پـر    ها داالنها و اماكن عمومي و  عمومي و كوچه ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر

نوع اشياء در بالكنها و ايوانهاي مشـرف و   هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر كردن و پوشاندن چاهها و چاله

 هـا  ساختمان ابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهايمجاور به مع

  .كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد

در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شـهرداري پـس    -تبصره  

دار متناسـبي صـادر    صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابـالغ مهلـت   خود به مالكين يااز كسب نظر مأمور فني 

شهرداري راساً با مراقبـت مـأمورين خـود     نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، مي

خواهـد   ده خسارت از طرف دريافـت اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانز

كافه  -ها  خانه قهوه -دكاكين  -ها  مهمانخانه -ها  گرمابه -مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها . كرد

  .باشد آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي پاساژها و امثال - ها رستوران

  :شود اي به آن الحاق مي تبصرهبه شرح زير اصالح و  55ماده  20بند  -ج 

جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمـت بـراي سـاكنين يـا      - 20بند  

گاراژهـاي عمـومي و    -كارگاههـا   -ها  شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه  .مخالف اصول بهداشت در شهرهاست

اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بـه طـور    سازند و مراكزي كه مواد محترقه مي تعميرگاهها و دكانها و همچنين از

حشـرات و    هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليـد دود يـا عفونـت و يـا تجمـع      كلي تمام مشاغل و كسب

عمـومي كـه مخـالف     هـاي  پزي و خزينه گرمابه هاي آجر و گچ و آهك جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره

ها و وسائط نقليه كه كـار كـردن    و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه بهداشت است اقدام نمايد

و هرگاه تأسيسات مذكور فـوق قبـل از تصـويب ايـن      كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد آنها دود ايجاد مي

  .را به خارج از شهر انتقال دهد يل كند و اگر الزم شود آنهاقانون به وجود آمده باشد آنها را تعط

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف اسـت مراتـب را ضـمن دادن مهلـت      -تبصره 
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صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خـود   مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر

شد تسـليم كنـد رأي كميسـيون قطعـي و      به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندرا 

  .االجرا است الزم

هرگاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يـا در مهلـت    

  .خود راساً اقدام خواهد نمودوسيله مأمورين   مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري به

  :شود به شرح زير اصالح و تبصره آن حذف مي 55ماده  25بند  -چ 

ي ها جدولهاي عمومي و انهار و  روهاي معابر و كوچه روها و پياده ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره - 25بند  

  .به هزينه شهرداري هر محل طرفين از سنگ، آسفالت و امثال آن

  :شود اضافه مي 55دهاي زير به ماده بن -ح 

وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصـب تـابلوي    - 27بند  

ي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي ها محلها از  كردن آگهي الصاق اعالنات و برداشتن و محو

  .شهر مؤثر باشند

وران مكلفند براي محل كسـب خـود از    وران كليه اصناف و پيشه صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه - 28بند  

  .دارند شهرداري محل پروانه كسب دريافت

  .تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راساً و به وسيله مأمورين خود اقدام نمايد شهرداري مي -تبصره  

  :شود رح زير اصالح و تبصره آن حذف ميبه ش 58ماده  - 22

ي خواهد بود كـه وزارت  ها نام و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين ها شهرداريمقررات استخدامي كليه كاركنان  

  .رساند كل كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي 1343اصالحي سال  قانون بودجه 38كشور به استناد تبصره 

  :شود به آن الحاق مي 2ه الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصالح و تبصره و تبصر 62ماده  - 23

و همچنـين   هـا  شهرداريو آموزش كاركنان  ها شهرداريبه منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور  - 62ماده  

مان متناسـبي در  قانون به عهده وزارت كشور گذاشـته شـده اسـت سـاز     نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين

  .شود بيني و تأسيس مي وزارت كشور پيش

اين سازمان موظف است تشكيالت خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصـيل كـرده در    

را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور  ها شهرداريهاي مختلف مورد نياز  رشته



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

51  

 

شـهرها و بهبـود و مـديريت سـازمان      هـاي مهـم اصـالحات شـهري و سـاختماني      و تهيـه برنامـه   ها شهرداريسي بازر

  .مورد استفاده قرار گيرد ها شهرداري

ي كشـور در  ها شهرداريسازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري  - 1تبصره  

هزينه دفاتر مزبـور   .متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد مركز هر استان دفاتر فني شهرداري 

  .ي آن استان تأمين خواهد شدها شهرداريو كمك  ها شهرداري% 2از محل اعتبار 

ي مهنـدس  هـا  دستگاهتواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا  وزارت كشور مي - 2تبصره  

هاي عمراني دولت به اين  الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه استفاده نموده و حق اخلي يا خارجيمشاور اعم از د

  .بپردازد شود قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي

  :شود هاي آن به شرح زير اصالح مي و تبصره 68ماده  - 24

تثناي موارد زير كه از محل درآمـدهاي مسـتمر شـهرداري    بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به اس - 68ماده  

  .پرداخت خواهد شد

  .ده درصد سهم بهداري - 1

  .سه درصد سهم آموزش و پرورش - 2

  .چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد - 3

  .نگيسه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاه - 4

يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تأسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه  - 5

1344.  

هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب  براي تأمين هزينه 

سيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محـل بـه   بر اساس تق محول است ها شهرداريقانون به عهده 

ميزان اعتبارات عمرانـي نبايـد از چهـل درصـد      پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت

  .بودجه ساالنه كمتر باشد

مان شهرداري و با نظارت رسد بايد منحصراً در حوزه ه مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي - 1تبصره  

  .انجمن شهر باشد

باشند انجمن بهداري و در صورت نبـودن   در شهرهايي كه مؤسسات خيريه داراي تأسيسات درماني مي - 2تبصره  
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 1هاي درماني ده درصد سهم بهداري مـذكور در بنـد    تواند از محل هزينه بهداري مي آن انجمن شهر با موافقت وزارت

  .اسبي در اختيار مؤسسات مزبور بگذارداين ماده مبلغ متن

از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال بـه   - 3تبصره  

عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سـهميه فرهنـگ از    باالست موظفند براي ساختمان دبستان

  .فرهنگ به مصرف برسانند توسط كميسيون ناظر بر سهم 1334رداد مصوب خ ها شهرداريدرآمد 

  .شود حذف مي 69ماده  - 25

  .شود حذف مي 72ماده  - 26

  :شود و تبصره ذيل آن به شرح زير اصالح مي 74ماده  - 27

ا بهـا و امثـال آن ر   نامه اجرايـي وصـول عـوارض شـهرداري و آب     شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين - 74ماده  

  .نمايد تدوين و تنظيم مي

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتباً مفاصاً حساب نسبت بـه عـوارض ملـك     -تبصره  

موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامـه دفتـر خانـه اسـناد رسـمي       مورد معامله خواستار شوند و شهرداري

  .مالك را به دفتر خانه اعالم دارد مفاصاً حساب را ارسال يا ميزان بدهي

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايـد و اگـر    

داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شـهرداري را در صـندوق ثبـت بـه وديعـه       مالك به تشخيص شهرداري اعتراض

  .خواهد شد نزله مفاصاً حساب تلقي و معامله انجامخواهد گذاشت و رسيد ثبت به م

كنندگان عوارض و ملك مـورد معاملـه را بالفاصـله     صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع 

و به محض اعالم شهرداري مستند به رأي كميسـيون رفـع اخـتالف يـا مراجـع       بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد

تفكيكـاً بـه حسـاب بـانكي شـهرداري       اف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هـر مـؤدي  توافق و يا انصر

صندوق  پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختالف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كالً يا بعضاً وارد تشخيص بدهد

  .دارد ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي

  :شود به شرح زير اصالح مي 77ماده  - 28

رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت  - 77ماده  

هايي كـه طبـق تصـميم     شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي ارجاع مي كشور و دادگستري و انجمن شهر
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باشد اجراي ثبت مكلف  اداره ثبت قابل وصول مي االجرا به وسيله شود طبق مقررات اسناد الزم اين كميسيون تشخيص

نقاطي كـه سـازمان    است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در

نمايد و در غياب انجمن شهر  يقضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين م

  .انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد انتخاب نماينده

  :شود و تبصره آن به قوت خود باقي است به شرح زير اصالح مي 79ماده  - 29

ي نامه مـال  ي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيينها پرداختكليه  - 79ماده  

امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنـان   به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به

  .كه مورد قبول انجمن باشد برسد

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شـهر تسـليم    

تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمـن   ن شهرداريدر نقاطي كه تاكنو. كند

تشكيل شهرداري وام مزبور جزء ديون در بودجه  اين قانون به طور وام پرداخت و پس از 82شهر از وجوه موضوع ماده 

  .شهرداري منظور و مسترد خواهد شد

  :شود به شرح زير اصالح مي 80ماده  2تبصره  - 30

انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آمـوزش و پـرورش و بهـداري محـل نظـارت       - 2تبصره  

كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور  خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده

هاي مذكور مكلفند كه آن پيشـنهادها را   وزارتخانه  د داشت وهاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواه به وزارتخانه

  .مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند

  :شود و تبصره آن به شرح زير اصالح مي 82ماده  - 31

يي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشـد موظفنـد بـراي تـأمين اعتبـار      ها شهرداري - 82ماده  

دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هـر مـاه بـه سـازمان مزبـور       صدي 62ئف فني سازمان مذكور در ماده وظا

حاصل از اين طريق تجاوز نخواهـد   درصد كل درآمد 25بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 

  .كرد

سازمان مذكور نباشـند و يـا خـدمت معينـي بـراي آن      از محل فوق به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت  -تبصره  

توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميـزان   نمي اند به هيچ عنوان پاداشي سازمان انجام نداده
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  .شود پرداخت نخواهد شد پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي

  :شود قانون شهرداري به شرح ذيل اصالح مي 94ماده  - 32

ي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شـناخته  ها انجمناز تاريخ ابالغ اين قانون  - 94ماده  

  .نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد شود وزارت كشور مكلف است مي

  1334مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال  -قسمت دوم  

  :شود الحاق مي 1334ه قانون شهرداري مصوب سال مواد ذيل ب - 33

ي عمومي ايجاد تأسيسـات بـرق و آب و   ها باغتواند براي تأمين احتياجات شهري از قبيل  شهرداري مي - 96ماده  

و رفع نيازمنديهاي عمومي الزم باشد و بايـد تمـام يـا قسـمتي از اراضـي يـا         نظاير آن كه به منظور اصالحات شهري

 1320توسـعه معـابر مصـوب سـال       بنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قـانون امالك يا ا

  .استفاده نمايد

و مؤسسات دولتي گذاشـته   ها سازمانهرگاه قسمتي از تأمين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده  - 1تبصره  

وله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقـررات  براي انجام وظايف مح و مؤسسات مزبور ها سازمانشده باشد 

  .اين ماده استفاده خواهند نمود

اي داشته باشند كه مشـمول حكـم ايـن مـاده      و مؤسسات دولتي كه اراضي و امالك و ابنيه ها سازمان - 2تبصره  

و ابنيه را در اختيـار شـهرداري   شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي   باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن

 هـا  شـهرداري هيأت دولت بالعـوض در اختيـار     اراضي و ابنيه و امالك مشمول اين تبصره در صورت تصويب. بگذارند

  .شود گذارده مي

قانون توسـعه معـابر    4ماده  2در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره  - 3تبصره  

انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شـهرداري مجـاز اسـت      خودداري مالك از 1320مصوب سال 

  .اراضي يا امالك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد

شهرداري و مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين صـاحبان امـالك مكلفنـد حـق كسـب و پيشـه        - 4تبصره  

ي كه از طـرف وزارت كشـور   ها نام رود طبق آيين و توسعه معابر از بين مي كسب آنها در اثر تخريبكساني را كه محل 

ملك با توجه به مبلغي كه بابـت حـق    در موارد فوق قيمت. تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد پرداخت كند

  .شود معين خواهد شد كسب و پيشه پرداخت مي
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سير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالـك يـا   در صورتي كه در م - 5تبصره  

نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايـد   مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت

  .نمايد صورت مجلسهر دادستان و ثبت و انجمن ش قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان

يا مالكين ملـك   صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك

مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يـا كارشـناس مشـترك مـانع از اجـراي نقشـه مصـوب        

  .شهرداري نخواهد بود

تنظـيم   صورت مجلسسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد نسبت به امالكي كه به ثبت نر 

مـدعي مالكيـت   . گـردد  تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيـد مـي   مزبور آثار صورت مجلسگردد و در  مي

مالكيت بهاي ملك خود اقدام و پس از احراز  مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت صورت مجلستواند با ارائه  مي

  .تعيين شده را دريافت نمايد

هـا و   روها و خيابانها و به طور كلـي معـابر و بسـتر رودخانـه     هاي عمومي و ميدانها و پياده اراضي كوچه - 6تبصره  

ي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محـدوده  ها گورستاني عمومي و ها باغ نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و

  .مالكيت شهرداري است ورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و درهر شهر كه م

هـا واقـع در محـدوده شـهرها بالمـانع اسـت        ايجاد تأسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بسـتر رودخانـه   

را جلـب   ها قبالً نظـر وزارت آب و بـرق   عمليات عمراني در بستر رودخانه نيز مكلفند براي اجراي هر گونه ها شهرداري

  .نمايند

هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام  به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه - 97ماده  

شـود اعضـاء شـورا و حـدود وظـايف و تكـاليف شـوراي عـالي شهرسـازي طبـق            مـي   شوراي عالي شهرسازي تشكيل

و مسكن تهيـه و بـه تصـويب هيـأت دولـت        و وزارت آبادانيي خواهد بود كه مشتركاً از طرف وزارت كشور ها نام آيين

  .خواهد رسيد

مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راساً يا از طريق سازمان  ها شهرداري - 98ماده 

 -صـنعتي  نحوه استفاده از زمين تعيين منـاطق   -بندي  شهرسازي را كه شامل منطقه نقشه جامع  62مذكور در ماده 

ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشـد تهيـه و پـس از      تأسيسات عمومي و -مسكوني  -كشاورزي  -اداري  -بازرگاني 

  .موقع اجرا بگذارنـد  تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به
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هـاي عمرانـي و    صويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشهتا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به ت -تبصره  

  .كشور برسد شهرسازي بايد به تصويب وزارت

  :مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند ها شهرداري - 99ماده  

  .تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر - 1

ايجـاد بـاغ و    -كشـي   خيابـان  -بندي و تفكيك اراضي  راي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعهتهيه مقرراتي ب - 2

همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شـهر   ايجاد كارگاه و كارخانه و -ساختمان 

  .با توجه به نقشه عمراني شهر

تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطالع عموم حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از  

  .خواهد شد آگهي و به موقع اجراء گذاشته

  .تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصالحات ارضي تأثيري نخواهد داشت - 1تبصره  

ي محـل اجـراي قـرارداد    هـا  يشـهردار گردد بايسـتي تمامـاً بـه     عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي - 2تبصره  

  .پرداخت گردد

) آسفالت -نظافت  -برق  -آب  (و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري  ها ساختمانعوارض  - 3تبصره  

  .گردد خدمات انجام شده دريافت مي) 1).(5(تناسب  نسبت به آنها انجام نشده فقط به

وده شهر يا حريم آن بايد قبل از هـر اقـدام عمرانـي يـا تفكيـك      مالكين اراضي و امالك واقع در محد - 100ماده  

  .پروانه اخذ نمايند اراضي و شروع ساختمان از شهرداري

ي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مـأمورين خـود   ها ساختمانتواند از عمليات ساختماني  شهرداري مي

  .ر واقع باشد جلوگيري نمايدمحصور يا غير محصو  اعم از آن كه ساختمان در زمين

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسـات و بناهـاي بـدون     - 1تبصره  

نماينـده   -پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرمانـدار يـا بخشـدار     پروانه يا خالف مشخصات مندرج در

شود كـه هـر نـوع توضـيحاتي دارد      اعالم مي ينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفعدادگستري شهرستان آن حوزه و نما

شـهرداري   نمايـد و  االجـل مناسـب صـادر مـي     ظرف ده روز كتباً ارسال و كميسيون تصميم الزم را ضمن تعيين ضرب

دام و هزينـه  مكلف است مراتب را به مالك ابالغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقـرر اقـدام ننمـود شـهرداري راسـاً اقـ      

  .نمايد نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي آيين عمليات را طبق مقررات
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  .اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد - 2تبصره 

ن عمـل  مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شـهر و حـريم آ   ها دادگاهاداره ثبت اسناد و  - 101ماده 

اي كه مالك بـراي تفكيـك زمـين     قبالً به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي انجام دهند كه تفكيك را طبق نقشه

بايـد حـداكثر ظـرف دو مـاه از طـرف       كنـد  نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مـي  خود تهيه مي

  .ودشهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابالغ ش

در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعالم ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پـس  

  .نمايد عمل تفكيك را انجام دهند كه مالك ارائه مي هايي از استعالم از شهرداري طبق نقشه

است و شـهرداري در قبـال آن    شود متعلق به شهرداري معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي

  .نخواهد كرد  به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت

هاي مربوط به توسعه معابر تأمين ساير احتياجات شهري مندرج در  اگر در موقع طرح و اجراي برنامه - 102ماده 

رهنـگ و هنـر را قـبالً    باستاني برخورد شود شهرداري مكلف اسـت موافقـت وزارت ف   الحاقي اين قانون به آثار 96ماده 

فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفـظ آثـار باسـتاني و      ي وزارتها طرحمكلفند نظرات و  ها شهرداريجلب نمايد و نيز 

  .و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند ها ساختمانميزان حريم و مناظر 

زارت كشـور نظـر قطعـي خـود را بـه      وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تـاريخ مراجعـه و   -تبصره 

  .شهرداري اعالم بدارد

ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقـدامي نسـبت بـه كارهـاي      كليه وزارتخانه - 103ماده 

از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنـين   98و  97عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده

اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري   ي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايندها راهاتصال 

يـا   كننده مكلف است هر گونه خرابـي و زيـاني را كـه در اثـر اقـدامات مزبـور بـه آسـفالت         انجام گيرد و مؤسسه اقدام

شهرداري تعيين خواهد شـد تـرميم نمـوده و بـه      ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر

ده  % (10خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينـه تمـام شـده را بـا      وضع اول درآورد واال شهرداري

  .اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد) درصد

ي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از ها نام بق آيينط ها شهردارينحوه انجام معامالت و مقررات مالي  - 104ماده 

نامه مزبـور   كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين تصويب اين قانون از طرف وزارت
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  .به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است

واقـع در داخـل حـوزه     21/2/1336عـادن مصـوب   مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون م - 105ماده 

شود مگر اين كـه داخـل ملـك اشـخاص حقيقـي و يـا        شهرداري محسوب مي خدمات و نظارت شهرداري جزء اموال 

  .حقوقي باشد

وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصـول   - 106ماده 

اسـفند   15مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب  موضوع قانون به استثناي (شود  مي

پيمانكاري كه در خـارج از محـدوده شـهرها اجـرا      و همچنين عوارض قراردادهاي ) كه به قوت خود باقي است 1334

  .ند تقسيم نمايدشود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دار مي

توهين به شهردار و معاون و رؤساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا بـه سـبب آن در حكـم     - 107ماده 

  .ي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شدها مجازاتو مرتكب به  توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده 

المللـي   هـاي بـين   ي كشـور و برقـراري ارتبـاط بـا اتحاديـه     اه شهرداريبه منظور ايجاد همكاري بين  - 108ماده 

كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت   يها شهرداريسازماني به نام اتحاديه  ها شهرداري

  .گردد كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي

  .هند بوداز پرداخت حق ثبت امالك و ماليات معاف خوا ها شهرداري - 109ماده 

مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صـورت بازرگـاني اداره شـود     -تبصره 

  .ماليات معاف است نسبت به سهم شهرداري از پرداخت 

نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه  - 110ماده 

گرفته و منافي با پـاكي و پـاكيزگي و زيبـايي شـهر يـا مـوازين شهرسـازي باشـد          در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار

تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمـت آن   شهرداري با تصويب انجمن شهر مي

تـأمين   تواند به منظور الك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري ميكه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر م

نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمـول و  

سـاب  از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفـه دريافـت نمايـد در ايـن مـورد صـورت ح       هزينه آن را به اضافه صدي ده

روز از تاريخ ابالغ به صورت حسـاب شـهرداري     شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي

موضوع بـه كميسـيون    شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي
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  .ارجاع خواهد شد 77مذكور در ماده 

در حكم  77د اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده صورت حسابهايي كه مور

االجرا نسبت به وصول  ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء بوده و اجراء سند قطعي و الزم

  .طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد

هـا و   توانند از طريق تأسيس مؤسساتي با سرمايه خود خانـه  مي ها شهرداريشهرها  به منظور نوسازي - 111ماده 

 1339خرداد  17كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب  مستغالت و اراضي و محالت قديمي و

شند و يا اين كه راساً ي مصوب شهرداري بفروها طرح خريداري نمايند و در صورت اقتضاء براي تجديد ساختمان طبق

بازرگـاني اداره خواهـد    ي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه مؤسسات را كه بر طبق اصـول ها طرحاقدام به اجراي 

شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون 

هيأت وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيـأت وزيـران    14/8/1339وب نامه مص و آيين تملك زمينها

  .انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد -برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري 

ادارات و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولـت اسـت و همچنـين     - 112ماده 

وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان  ي ورزشي غير انتفاعي كهها اهباشگ

 هـا  شـهرداري ولي مكلف به پرداخت ساير عـوارض    مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغالت و سطح شهر معافند

  .خواهند بود

 - 59و مـواد   58و تبصره ذيل مـاده   55ماده  25و تبصره ذيل بند  15ماده  4و تبصره  6و  5موارد  - 113ماده 

( و تبصـره مربوطـه    76و  72هـاي ذيـل آن و مـواد     و تبصـره  70و  69مواد  و تبصره ذيل آن و 64 - 63 - 61 - 60

و سـاير مقرراتـي كـه     1334سـال   قانون مصوب 83 - 81و مواد )  15/7/1342 – 8206نامه شماره  اصالحي تصويب 

  .شود غاير با اين قانون است لغو ميم

باشـد پـس از تصـويب مجلـس سـنا در تـاريخ روز        قانون باال مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جزء مـي 

پنجشنبه بيست و هفتم بهمـن مـاه يـك هـزار و سيصـد و چهـل و پـنج          در جلسه روز 1345دوشنبه اول بهمن ماه 

  .گرفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار
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مصـوب  شهرداري و نوسازي و عمران شـهري   اي از مواد قوانين مربوط به قانون اصالح پاره

7/4/1351  

  :شود مواد ذيل از قانون شهرداري و قانون نوسازي و عمران شهري به شرح زير اصالح مي -ماده واحده 

  (بعـد از عبـارت    1350ال قانون اصالح قانون نوسـازي و عمـران شـهري مصـوب سـ      23در تبصره يك ماده  - 1

  .شود اضافه مي "ها باغو  "عبارت ) اراضي باير و مزروعي (همچنين بعد از عبارت  و) هاي تفصيلي را تهيه و اراضي نقشه

 1334قانون شهرداري مصوب سـال   84و ماده  55ماده  8شهرداري پايتخت مجاز است موارد مذكور در بند  - 2

و همچنـين   1345اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصـوب سـال    پاره قانون اصالح 111و  54و مواد 

را پـس از تصـويب    1347عمران شـهري مصـوب سـال     قانون نوسازي و 31و  22 - 16 - 15و مواد  2ماده  5تبصره 

  .انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد

مقتضي بداند اجـازه دهـد تمـام يـا برخـي از مـواد و       كه  ها شهرداريتواند به هر يك از  وزارت كشور مي -تبصره  

  .تصويب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد هاي مندرج در اين بند را پس از تبصره

در جلسـه   16/3/1351شنبه  قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه 

  .يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد  العاده روز چهارشنبه هفتم تير ماه فوق

  7/3/1352قانون شهرداري مصوب  78ماده  2قانون اصالح تبصره  

  :شود اضافه مي 11/4/1334قانون شهرداري مصوب  78ماده  2شرح زير به ذيل تبصره  -ماده واحده 

نشـده   تواند وجوه مطالبه البه ذينفع شهرداري ميولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مط

  .را به درآمد عمومي خود منظور نمايد

ها منظور نمايد تا در صورت  شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده

هـر گـاه ايـن اعتبـار كـافي نباشـد       . شوداحراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت  مقام قانوني او و مراجعه ذينفع يا قائم

  .شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد

در جلسـه   18/2/1352شنبه  قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه

  .مجلس سنا رسيدو سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب  روز دوشنبه هفتم خرداد ماه يك هزار 
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 هـا  شـهرداري قـانون   100و اصـالح تبصـره يـك مـاده      55قانون الحاق دو تبصره به ماده 

   17/5/1352مصوب

  ماده واحده 

  .گردد الحاق مي 55ماده  2به بند  4تبصره زير به عنوان تبصره  - 1

سـاختماني و مـواد    ي مخصوصي براي تخليـه زبالـه و نخالـه و فضـوالت    ها محلشهرداري مكلف است  - 4تبصره  

  .ضمن انتشار آگهي به اطالع عموم برساند و نظاير آنها تعيين و ها فاضالبرسوبي و 

ي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تأسيس كارخانجات تبديل زباله بـه كـود بـه    ها محل

ي هـا  محـل موتوري مكلفنـد آنهـا را فقـط در    رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا . تشخيص شهرداري خواهد بود

  .شود قانون كيفر عمومي تعيين مي 276مجازات متخلفين طبق ماده . تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يـك سـال سـه بـار مرتكـب همـان       

شود و در همان مدت از  خالفي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي زاتتخلف شود بار سوم به حداكثر مجا

  .به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. رانندگي ممنوع خواهد بود

  :گردد الحاق مي 55ماده  24تبصره زير به بند  - 2

ضـوابط نقشـه مـذكور در     شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شـهر تهيـه شـده مكلـف اسـت طبـق       -تبصره  

در صورتي كه بـر خـالف منـدرجات پروانـه سـاختماني در      . را قيد كند هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان پروانه

مـاده   1كميسيون مقرر در تبصـره   منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در

سيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايـد  نمايد و كمي اين قانون مطرح مي 100

  .كند دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي از

كسـب و   شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيـل بـراي   اين تصميم وسيله مأمورين شهرداري اجرا مي 

اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريـال تـا ده    جنحه پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس

  .شود هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجدداً تعطيل مي

دفتـر مهندسـي   داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتـر روزنامـه و مجلـه و     

  .شود تجاري محسوب نمي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده

  :شود به ترتيب زير اصالح مي 100ماده  1تبصره  - 3
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در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسـات و بناهـاي خـالف     - 1تبصره  

ا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شـروع بـه احـداث شـده     داشته باشد ي مشخصات مندرج در پروانه ضرورت

وزارت كشور به انتخـاب وزيـر كشـور و يكـي از      باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده

شود كميسيون  مي قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح

نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مهلت  پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي

كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شـهرداري كـه بـدون حـق رأي بـراي اداي توضـيح شـركت         مذكور

مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون  حسب مورد اتخاذ كند در كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر مي

هفتـه از تـاريخ جلـوگيري موضـوع را در      كند مكلف است حداكثر ظرف يك پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي

  .كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضـاي ذينفـع بـه موضـوع رسـيدگي خواهـد كـرد       

يون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين در صورتي كه تصميم كميس 

  .نمايد مي

هر گاه مالك در مهلت مقرر اقـدام بـه قلـع بنـا ننمايـد      . شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند 

  .اجراي و صول عوارض از مالك دريافت خواهد نمودنامه  طبق مقررات آيين  شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينه آن را

در جلسـه   5/4/1352شـنبه   قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سـه  

  .مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد العاده روز چهارشنبه هفدهم  فوق

  29/7/1354از مواد قانون شهرداري مصوب اي  قانون اصالح پاره 

قانون شهرداري به شـرح زيـر اصـالح و يـك      108و تبصره آن و ماده  82و ماده  62ماده  1تبصره  -ماده واحده 

  .شود الحاق مي 82تبصره به ماده 

ي هـا  داريشهرو كمك  ها شهرداري) صدي دو % (2هزينه دفاتر مزبور از محل  "عبارت  62ماده  1از تبصره  -الف 

  .شود مي حذف  "آن استان تأمين خواهد شد

يي كه درآمد ساالنه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تأمين اعتبـار  ها شهرداري - 82ماده  -ب 

كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه، مسـتقيماً بـه اتحاديـه     يها شهرداريهاي اتحاديه  هزينه

  .كور پرداخت نمايندمذ
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يي كه درآمد مستمر ساالنه آنها از يك هزار ميليون ريـال تجـاوز نمايـد هرسـاله     ها شهرداريپرداختي  - 1تبصره 

  .نبايد تجاوز نمايد% 2از  شود ولي به هر حال  توسط دولت تعيين مي

اديه توسط مدير عامل تنظيم ي كشور، با كسب نظر هيأت مديره اتحها شهرداريبودجه ساالنه اتحاديه  - 2تبصره 

  .و تأييد وزارت كشور قابل اجراء خواهد بود ها شهرداري  و پس از تصويب شوراي اتحاديه

ي كشـور نباشـند و يـا    هـا  شهردارياز محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيماً در خدمت اتحاديه  - 3تبصره 

دارنـد بـه هـيچ     حقوق و مزايا دريافـت مـي   ها شهردارييا صندوق دولت و  خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از

قانون از بيش از يك محل تجويز شـده    عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق

  باشد

المللـي   هـاي بـين   ي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديـه ها شهرداريبه منظور ايجاد همكاري بين  - 108ماده  -ج 

هـا و   حـل  و ارائه راه ها شهرداريآموزشي و بررسي مسائل و مشكالت مشترك  هاي و تنظيم و اجراي برنامه ها شهرداري

شود و اساسـنامه آن وسـيله وزارت كشـور     مي ي كشور تشكيل ها شهرداريپيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه 

  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

، در جلسـه روز  25/4/1354بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسـه روز چهارشـنبه    قانون فوق مشتمل

  .و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد شنبه بيست و نهم مهر ماه يك هزار  سه

 44اليحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصالحي قانون شهرداري و اصالح بنـد ب مـاده    

  24/4/1359 ها شهردارينامه مالي  آيين

  :ماده واحد

هاي زائد و ارشاد و راهنمـايي و   به منظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينه: الف

و  82(المللي شهردارهاي مـواد   ي بينها سازمانو برقراري ارتباط با اتحاديه و  ها شهرداري  رفع مشكالت و نارساييهاي

كه بر اساس مواد مذكور تأسيس گرديـده منحـل و    ي كشورها شهردارياصالحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه ) 108

  .شود كليه پرسنل و اموال و داراييهاي آن در اختيار وزارت كشور گذارده مي

  :گردد در مورد حسابرسي به شرح زير اصالح مي ها شهردارينامه مالي  آيين 44بند ب ماده : ب

توانـد از   حسابرسي به وسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شوراي شـهر مـي   -ب 
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كارشناس رسـمي دادگسـتري اسـتفاده نماينـد كـه در ايـن صـورت شـوراي شـهر و           وجود حسابرسان قسم خورده يا

  .دارند شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را به وزارت كشور ارسال

مصـوب   هـا  شـهرداري قـانون   99به مـاده   3تبصره به عنوان بند  3ون الحاق يك بند و قان 

1/12/1372  

  :گردد الحاق مي ها شهرداريقانون  99به ماده  3تبصره آن به عنوان بند  3بند زير و  -ماده واحده 

ي هـا  بخشهريار و سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج، ورامين، ش -به منظور حفظ بافت فرهنگي  - 3

ماه نسبت به اصالح حريم شهر تهـران، كـرج، ورامـين،     3است حداكثر ظرف مدت  تابع ري و شميرانات، دولت مكلف

كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي  ي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيماتها بخششهريار و 

  .مذكور اقدام نمايد

  .اين قانون تأمين خواهد شد 2ي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره هاي حاصل از اجرا هزينه

شوند در صـورتي كـه در محـدوده قـانوني و      ي مذكور جدا ميها شهردارينقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم 

يـن  و در غيـر ا . متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض

  .گردد صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي

وجوه واريزي مذكور در بودجه ساالنه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره % 80ساله الاقل معادل  همه

  .اين قانون منظور خواهد شد 3

ي مربوطـه مكلفنـد از مقـررات    هـا  شهرداريبه منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران،  - 1تبصره 

  .استفاده نمايند 17/5/1352شهر تهران مصوب   قانون نظارت بر گسترش 2تبصره ذيل ماده 

به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحـوه رسـيدگي    - 2تبصره 

قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسـازي در اسـتانداريها   نمايندگان وزارت كشور،  به موارد تخلف كميسيوني مركب از

چنانچه طرح جامع به تصويب نرسـيده باشـد بـا     (كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع . تشكيل خواهد شد

صدور رأي قلـع   نسبت به) 1355نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  آيين 4رعايت ماده 

  .جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمودبنا يا 

يي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و ها ساختمانمراجع ذيربط موظفند براي 

  .صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند  پرداخت گرديده در صورت درخواست

ي سراسر كشور مكلفند عـالوه بـر اعتبـارات دولتـي حـداقل هشـتاد درصـد از عـوارض و         ها شهرداري - 3تبصره 
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نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران  كسب مي  درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها

آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، تـأمين آب       ازي،سـ  و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصاً در جهـت راه 

  .آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند

در جلسه روز يك شنبه اول اسفند مـاه يـك   ) تبصره 3شامل الحاق يك بند و  (قانون فوق مشتمل بر ماده واحده 

گهبـان رسـيده   به تأييد شوراي ن 11/12/1372شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس

  .است

 99به مـاده   3به عنوان بند تبصره  3ماده واحده قانون الحاق يك بند و  3قانون تفسير بند  

   10/7/1373مصوب  ها شهرداريقانون 

ي تابعه مذكور در ها بخشها و  مقصود از اصالح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان -ماده واحده 

كه آن قسمت از حريم موجود اين شهرها كه برخالف رعايت تقسيمات كشـوري داخـل    است اين قانون، عبارت از اين

اي كـه از تـداخل حـريم موجـود ايـن       گردد، به گونه هاي همجوار قرار گرفته است اصالح در محدوده قانوني شهرستان

  .هاي همجوار جلوگيري به عمل آيد شهرها در محدوده تقسيمات كشوري شهرستان

شتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه دهم مهر ماه يك هزار و سيصـد و هفتـاد و سـه مجلـس     قانون فوق م

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 20/7/1373شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  28/1/1390قانون شهرداري  مصوب ) 101(قانون اصالح ماده 

  :گردد ل اصالح ميقانون شهرداري به شرح ذي) 101(ماده واحده ـ ماده 

موظفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيـك يـا افـراز     ها دادگاهـ ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد 101ماده

اي انجام دهند كه قبالً  اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه

اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال  نقشه. به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد

نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط بـه خـدمات عمـومي از     رسيد، تسليم شهرداري مي

  .كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابالغ شود

تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را بـه   تكليف از سوي شهرداري مالك مي مهلت مقرر و عدم تعيين بعد از انقضاء

هاي عمومي با أخذ نظـر   دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه. دادگاه تسليم نمايد
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  .نمايد ، به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم مي)5(كميسيون ماده 

در صورت عدم ارسـال پاسـخ در مـدت    . حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد) 5(يسيون ماده كم

فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي 

  .نمايد صادر مي

آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و ـ رعايت حدنصابهاي تفكيك و ضوابط و مقررات 1تبصره

ي مرتبط با قوانين از جمله قـوانين ذيـل، در تهيـه و    ها دستورالعملها و  نامه همچنين رعايت حدنصابها، ضوابط، آيين

  :الزامي است ها شهرداريهاي تفكيكي موضوع اين قانون توسط  تأييد كليه نقشه

   1366ري مصوب سال قانون زمين شه) 15(و ) 14(ـ مواد 

ي تعـاوني مسـكن و سـاير    ها شركتفروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به  ـ قانون منع

  1381اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب سال 

  و اصالحات بعدي آن 1374مصوب سال  ها باغـ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و 

و  1385ورزي و ايجاد قطعات مناسـب فنـي ـ اقتصـادي مصـوب سـال       ـ قانون جلوگيري از خردشدن اراضي كشا

  اصالحات بعدي آن

  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي آن) 5(ـ ماده 

اقـدام   1366قـانون زمـين شـهري مصـوب سـال      ) 11(مـاده  ) 1(ـ در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 2تبصره

  .خواهدشد

اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانگ است شهرداري براي تأمين سرانه  ـ در3تبصره

و براي تأمين اراضـي موردنيـاز احـداث شـوارع و معـابر      %) 25(فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد 

توجـه بـه ارزش افـزوده ايجادشـده از     عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با 

شهرداري مجاز است با . نمايد از باقيمانده اراضي را دريافت مي%) 25(عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد 

  .توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد

و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثـر تفكيـك و افـراز و    ) 3(ز تبصره ـ كليه اراضي حاصل ا4تبصره

وجهـي بـه صـاحب ملـك      شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هـيچ   صدور سند مالكيت ايجاد مي

  .پرداخت نخواهدكرد
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و افـراز ميسـر نباشـد، شـهرداري      در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شـوارع و معـابر از زمـين موردتفكيـك    

  .تواند با تصويب شوراي اسالمي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد مي

شده و متخلفـين، طبـق قـانون     ـ هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكيك يا افراز اراضي، جرم تلقي  5تبصره

  .انوني قرار خواهندگرفتمجازات اسالمي و قانون تخلفات اداري تحت پيگرد ق

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصـد  

  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 7/2/1390و نود مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  7/5/1363وب مص كل كشور 1363قانون بودجه سال  66نامه اجرايي تبصره  آيين 

  7/5/1363: تاريخ                                          42014: شماره 

وزارت كشـور و وزارت امـور    4132/52/5/4234بنا به پيشـنهاد شـماره    7/5/1363هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  .نمودند بودجه به شرح زير تصويب سازمان برنامه و وزارت معادن و فلزات و -اقتصادي و دارائي 

  برداري از معادن شن و ماسه بهره -موضوع 

ها مكلفند موقعيت، حدود و مشخصات معادن شـن و ماسـه معمـولي و خـاك رس      دفاتر فني استانداري - 1ماده 

ايـن  ) 3(بـرداري بـه هيـأت رسـيدگي موضـوع مـاده        تعيين نحوه بهره موجود و همچنين معادن جديد را تهيه و براي

  .مايندنامه ارجاع ن آيين

بنا به تقاضاي دفاتر فني استانداريها جهت تعيين موقعيـت، حـدود و    ها استانادارات كل معادن و فلزات  -تبصره 

الزم را معمول خواهند داشت و دفاتر فني استانداريها نيز آمـار دقيـق    مشخصات معادن شن و ماسه معمولي همكاري

  .گزارش خواهند نمود ات كل ذيربطر شش ماه يك بار به اداراستخراج از معادن شن و ماسه را مرتباً و حداقل ه

برداري معـادن شـن و ماسـه معمـولي و خـاك رس       دفاتر فني استانداريها مسئول رسيدگي به امور بهره - 2ماده 

  .معادن مذكور را نگهداري نمايندمربوط به   باشند و مكلفند سوابق و اطالعات معمولي مي

برداري از معادن شـن و ماسـه معمـولي و خـاك رس و تعيـين       عاملين استخراج و بهرهبه منظور تعيين  - 3ماده 

شود در هر استان هيـأت رسـيدگي مركـب از معـاون      تعيين مي نامه برداري و ساير اموري كه در اين آيين شرايط بهره

مـدير عامـل    اسـتان،  عمراني استانداري، رئيس دفتر فني، مدير كل معادن و فلزات، رئـيس سـازمان برنامـه و بودجـه    

يا نماينده  اي يا رئيس دفتر امور آب استان بر حسب مورد شهردار مركز استان و رئيس دادگستري سازمان آب منطقه
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  .وي تشكيل خواهد شد

  .دفتر فني استانداري خواهد بود محل تشكيل جلسات هيأت مذكور - 1تبصره 

اء رسميت خواهـد داشـت و تصـميمات متخـذه بـا رأي      جلسات هيأت با حضور حداقل پنج نفر از اعض - 2تبصره 

  .خواهد بود موافق حداقل چهار نفر از اعضاء هيأت معتبر

در مواردي كه معدن مورد رسيدگي در محدوده منابع ملي شده و يا مناطق كشاورزي، آبخيـزداري يـا    - 3تبصره 

) 48(هـا مـذكور در مـاده     سواحل درياها و درياچه مسيلها و حريم قانوني ها و انهار و روستاها و يا بستر حريم رودخانه

محيط زيسـت هـر شـهر واقـع      قانون حفاظت و بهسازي) 3(قانون توزيع عادالنه آب و مناطق مذكور در بند الف ماده 

شده باشد به دعوت استاندار و بر حسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدير يا رئـيس اداره مربوطـه در جلسـه    

  .ظرات خود را اعالم خواهند نمودشركت و ن  گيهيأت رسيد

  .ف هيأت رسيدگي به قرار زير استوظاي - 4ماده 

  .برداري تعيين مشخصات فني بهره -الف 

  )خصوصي -تعاوني  -شهرداري  -لتي دو (بردار  ي بهرهها بخشتعيين  -ب 

  رداري و با توجه به قانون معادنب تعيين مدت بهره -ج 

  .اج معدن با توجه به ذخيره معدنداقل و حداكثر استخرتعيين ميزان ح -د 

  .قانون معادن 26ايه موضوع ماده تعيين قيمت فروش بر اساس قيمت پ -  ه

  .آن در پيمان ضروري است تعيين ساير شرايط الزم كه رعايت -و 

  .برداري و اعالم نظر شي از بهرهرسيدگي به اختالفات نا -ز 

و همچنين پيشنهاد دفتر فني را با توجه بـه اهميـت معـدن از    ) 1(موضوع ماده  هيأت رسيدگي گزارش - 5ماده 

برداري را از بـين بخـش دولتـي و شـهرداري،      عامل استخراج و بهره لحاظ بزرگي و كوچكي مورد رسيدگي قرار داده و

  .برداري را تعيين خواهد نمود رهتعاوني و بخش خصوصي مشخص و شرايط به

ادن شن و ماسه و خاك رس معمولي واقع در محدوده قـانوني شـهرها و همچنـين معـادن     در مورد مع - 1تبصره 

محدوده قانوني شهرها با تشـخيص هيـأت رسـيدگي، شـهرداري هـر       كيلومتر از 10نزديك به شهرها حداكثر تا شعاع 

  .دن مذكور در اولويت خواهند بودبرداري معا محل از لحاظ بهره

عالي معادن هر يك از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي را بزرگ در صورتي كه شوراي  - 2تبصره 



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

69  

 

ـ     تشخيص دهد مراتب را با قيد مشخصات معدن وط به اطالع دفتر فني استانداري خواهد رساند تـا برابـر مقـررات مرب

  .برداري قرار گيرد مورد بهره

دولتي يا شهرداري تعيين نمايد دفتر فنـي   برداري از معدن را از بخش چنانچه هيأت رسيدگي عمل بهره - 6ماده 

تعيين شده از طرف هيأت رسيدگي را به سازمان مربوطه ابالغ نمـوده و   برداري روز شرايط بهره 15موظف است ظرف 

  .صادر نمايد برداري را انه بهرهروز پرو 20در صورت قبول شرايط از طرف سازمان مربوط، ظرف مدت 

وضوع اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابالغ اعالم قبول ننموده و به هر علتـي  ي مها سازمانچنانچه  -تبصره 

  .اهد شداتخاذ تصميم با هيأت رسيدگي خو برداري خودداري نمايند از قبول شرايط بهره

برداري از معدن را بخش تعاوني يا خصوصي تعيين نمايد با توجـه بـه    چنانچه هيأت رسيدگي عامل بهره - 7ماده 

بـرداري از معـدن انجـام خواهـد      نامه معامالت دولتي بهره اساس آيين الذكر و بر ط تعيين شده از طرف هيأت فوقشراي

  .شد

برداري كننده از معـدن بـر    ي بهرهها شهرداريي دولتي و ها سازمانمالك محاسبه درآمد دولت در مورد  - 8ماده 

وني و خصوصي مبلغ مورد قرارداد مالك محاسبه درآمـد  بخش تعا اساس قيمت پايه تعيين شده خواهد بود و در مورد

  .نبايد از قيمت پايه كمتر باشد باشد كه در هر حال قيمت واحد قرارداد دولت مي

با  ها شهرداريي دولتي و ها سازمانبردار با  نامه توسط بهره برداري موضوع اين آيين هاي بهره انتقال پروانه - 9ماده 

ها به بخش تعاوني و خصوصـي و همچنـين انتقـال قراردادهـاي      پروانه  لكن انتقال. است موافقت هيأت رسيدگي مجاز

  .باشد و خصوصي به غير مجاز نمي بخش تعاوني

تعـاوني و يـا بخـش خصوصـي      -شـهرداري   -برداري از معادن اعم از بخـش دولتـي    كليه عاملين بهره - 10ماده 

در پروانه يا قرارداد بـه مأخـذ ميـزان اسـتخراج و قيمـت پايـه يـا         مكلفند درآمد دولت را بر اساس شرايط تعيين شده

  .نامه واريز نمايند اين آيين) 22(قرارداد حسب مورد به حساب موضوع ماده 

هر سـه مـاه يـك بـار از تـاريخ       ها شهرداريي دولتي و ها سازمانسررسيد پرداخت عوايد دولت در مورد  -تبصره 

ديگري قيد شده باشـد مواعـد مـذكور در مـورد بخـش تعـاوني و        در پروانه به نحو صدور پروانه خواهد بود مگر آن كه

  .اد تعيين و بر اساس آن عمل شودخصوصي بايد در قرارد

نامـه مكلفنـد ميـزان     برداران معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي موضـوع ايـن آيـين    بهره - 11ماده 

گذاري و ممهور شده باشـد   از طرف دفتر فني استانداري صفحه ري كهاستخراج و حمل و فروش مواد مذكور را در دفت
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همچنـين قيمـت تمـام     منظماً ثبت و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را كه حاوي اطالعات مذكور در فـوق و 

  .شده و قيمت فروش باشد تهيه و به دفتر فني استانداري مربوط ارسال نمايند

مرتباً از معادن بازديـد و   ها استانيها موظفند با هماهنگي ادارات كل معادن و فلزات دفاتر فني استاندار - 12ماده 

  .فروش را كنترل نمايندشده به حساب بانكي و نرخ  نحوه استخراج و ميزان استخراج و وجوه واريز

پايـان هـر   قيمت پايه و يا قيمت واحد قرارداد و همچنين قيمت فروش با توجه به عملكـرد معـدن در    - 13ماده 

لزوم مورد تجديد نظر قرار گرفته تا مبناي محاسبه براي سال بعد  سال بايد توسط هيأت رسيدگي ارزيابي و در صورت

نامـه قيـد    ايـن آيـين   ي موضوعبرداري و قراردادها هاي بهره باشد و اين امر بايد به عنوان شرايط قرارداد در كليه پروانه

  .شود

بـرداري و يـا قـرارداد عمـل      برداري از معادن بر خالف مفاد پروانه بهره خراج و بهرهچنانچه عاملين است - 14ماده 

  .يم هيأت رسيدگي عمل خواهد نمودرسيدگي گزارش و طبق تصم نمايند دفتر فني استانداري و مراتب را به هيأت

ا و مؤسسـات و  هـ  دفتر فني استانداري پس از كسب موافقت هيأت رسيدگي موظف است به وزارتخانـه  - 15ماده 

يـا پيمانكـاران آنهـا بـراي تـأمين مصـالح        هـا  شهرداريمؤسسات غير انتفاعي و  هاي دولتي و نهادهاي قانوني و شركت

مصرف اجازه برداشت صـادر نمايـد    ي عمراني با تعيين محل برداشت و محلها طرحساختماني مورد نياز جهت اجراي 

ي هـا  طـرح به پايان مدت پيمان براي براي پيمانكاران و يا مدت اجراي ها حداكثر محدود  مدت اعتبار اين قبيل اجازه

ها حق فروش مـواد مـورد اجـازه را ندارنـد و در صـورت       ي اجرائي است دارندگان اين قبيل اجازهها دستگاه اماني براي

  .رفتار خواهد شد معادن با آنان قانون 24فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 

ن موضوع اين ماده مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي برداشت شده را به ميزان مصرف پيمانكارا - 1تبصره 

دستگاه ناظر و به قيمت پايه تعيين شده كه در اجـازه برداشـت قيـد شـده      طبق صورت وضعيت گواهي شده از طرف

  .واريز نمايند) 22(موضوع ماده  است محاسبه و به حساب

بـرداري   و ماسه محدود است هيأت رسيدگي در موقـع تعيـين شـرايط بهـره     در مناطقي كه منابع شن - 2تبصره 

از ذخائر هر معدن را بـراي امـور عمرانـي منظـور و جـزء شـرايط        ي عمراني درصديها طرحمتناسب با وضع منطقه و 

آن ذخيـره  اسـتخراج   -برداري قرار داده و چنانچه نياز به استفاده از اين ذخيره حاصل شد و از نظر وضـع معـدن    بهره

بطور جداگانه توسط پيمانكاران موضوع ماده فوق امكان داشته باشد آن قسـمت از معـدن در اختيـار آنهـا قـرار داده      

بردار كه پروانه به نام او صادر شده مكلف است درصد مربوطه را منحصراً بـه قيمـت    بهره خواهد شد در غير اين صورت
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صـميم  در صورت بروز اختالف بـين ايـن دارنـدگان طبـق ت     .قرار دهند ي عمرانيها طرحجريان تمام شده در اختيار م

  .هيأت رسيدگي عمل خواهد شد

برداري و يا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسـه و خـاك رس    صدور پروانه بهره - 19ماده 

  .ي مسئول استها سازمانسب موافقت ي زير منوط به كها محلزائد در  معمولي و نيز انباشت مواد باطله و دفع مواد

  .آهن و راه ها راهدر حريم قانوني  -الف 

  .ا و روستاها و حريم قانوني آنهادر داخل شهره -ب 

  .ها جنگلآب و برق و قنوات و داخل هاي نفت و گاز و سدها و شبكه توزيع  در حريم قانوني لوله -ج 

ر و شبكه آبياري و زهكشي و همچنين مناطق آبخيزداري و حريم ها و انها ها و مسيل در بستر و حريم رودخانه -د 

  .ها نوني سواحل درياها و درياچهقا

  .هاي قانوني يمدر حريم قانوني اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و ساير حر -  ه

ي واقع شده باشـد جلـب موافقـت    در صورتي كه منابع مزبور در محدوده امالك متعلق به اشخاص حقيق -تبصره 

  .و رضايت صاحب ملك ضروري است ليقب

بـرداري مراتـب بـه هيـأت      در صورت بروز اختالف در استخراج بين دفتر فني استانداري و عامـل بهـره   - 17ماده 

  .طبق نظر هيأت مزبور عمل شود رسيدگي گزارش تا

عمـولي و يـا از   برداران معادن شن و ماسه و خـاك رس م  در مواردي كه از لحاظ حدود معدن بين بهره - 18ماده 

برداران ساير معادن اختالفي حاصل شـود دفتـر فنـي     مذكور و بهره برداران لحاظ نوع ماده معدني و حدود آن بين بهره

بـرداران سـاير    بين بهـره  موظف است موضع را به هيأت رسيدگي گزارش نمايد و نظر هيأت رسيدگي در مورد اختالف

عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذ تصميم نهائي به شوراي عالي معادن  برداران شن و ماسه در صورت معادن و بهره

  .االجراء است معادن قطعي و الزمنظر شوراي عالي  ارجاع خواهد شد

نامه منعقد گرديده توسط هيأت رسـيدگي بـا    برداري كه قبل از تصويب اين آيين كليه قراردادهاي بهره - 19ماده 

كـه در حـال حاضـر خـارج از محـدوده       ها شهرداريي دولتي و ها دستگاه خواهد شد ونامه تطبيق داده  مفاد اين آيين

نامـه و يـا تجديـد     اين آيين برداري با مفاد باشند در موقع تطبيق پروانه بهره برداري مي قانوني شهرها داراي پروانه بهره

  .وي در اولويت خواهند بوديط مسابرداري از همان معدن در شرا برداري در آينده در بهره نظر پروانه بهره

نامه اعم از بخش دولتي و شهرداري يا تعـاوني يـا بخـش خصوصـي      برداران موضوع اين آيين كليه بهره - 20ماده 
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) 15(مـاده  ) 2(مستخرجه در سر معدن را به استثناي قسمت اخير تبصـره    مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي

  .ين شده از طرف هيأت رسيدگي بفروش برسانندنامه صرفاً به قيمت فروش تعي اين آيين

گـذاري نمـوده و    دفاتر فني استانداريها مكلفند كليه معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس را شـماره  - 21ماده 

روز پـس از انعقـاد قـرارداد يـا      20و عامل را حداكثر ظرف مـدت    يك نسخه حاوي شماره معدن و محل وقوع معدن

  .ن برنامه و بودجه ارسال نمايندت كشور و سازماصدور پروانه به وزار

  .گردد ستان از شماره يك شروع ميها در هر ا گذاري شماره - 1تبصره 

يكتـرين  تـرين شـهر و يـا نزد    در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانوني شهر و يا روستا نزديك - 2تبصره 

  .باشد روستا مورد نظر مي

ايـن   10و ) 8(موضـوع مـواد    1363قانون بودجه سـال   66ز اجراي بند الف تبصره كليه وجوه حاصل ا - 22ماده 

بانك ملي محل حسب مورد بـراي فرمانـداريها و بخشـداريها بنـا بـه       هائي كه توسط خزانه در نامه بايد به حساب آيين

  .گردد واريز شود ربوط افتتاح ميتقاضاي استانداري م

د بود و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه به حساب تمركـز وجـوه   حسابهاي مذكور غير قابل برداشت خواه

  .يز خواهد شدشود وار جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي  خزانه كه به همين منظور در بانك مركزي

ي مالي در پايان مقاطع زماني فوق پس از كنترل توسط بخشداري و شهرداري هر محـل بـه   ها صورت - 1تبصره 

را طـي ليسـتي    ها شهرداريو  ها بخشي مالي واصله از ها صورتجمع   گردد و فرمانداريها مربوط ارسال مي فرمانداري

  .خواهد نمود ندات واگذاري ارسالماهانه به دفتر فني استانداري مربوط به منظور كنترل با مدارك و مست

از لحاظ تعيين حـوزه   (و محل وقوع  دفتر فني صورت تفكيكي وصولي از معادن را با ذكر شماره معدن - 2تبصره 

  .و وزارت كشور ارسال خواهد كرد برنامه و بودجه استان هر سه ماه يك بار به سازمان) بخش و شهر

اي مخصوص درآمد  هيأت رسيدگي مكلف است با همكاري بانك ملي مركز استان طرح فيش سه نسخه - 23ماده 

بيني  بردار باشد پيش هرهماره معدن، محل وقوع معدن و نام عامل بذكر ش را كه حاوي شماره مسلسل جاي خالي براي

  .نمايد

ماند و دو نسخه ديگر كـه ممهـور بـه مهـر و      ها نزد بانك ملي دريافت كننده وجه مي يك نسخه از فيش -تبصره 

دريافت كنـد  تسليم نسخه مذكور به بخشداري يا شهرداري برگ رسيد  شود كه با تاريخ بانك باشد به عامل تحويل مي

  .ا دفتر فني مالك عمل خواهد بودبرگهاي رسيد مذكور در تسويه حساب ب
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هاي پرداختي شماره معدن محل وقوع معدن و  بردار مكلفند در كليه فيش كليه عاملين استخراج و بهره - 24ماده 

  .نام خود را قيد نمايند

ر ماه وصولي ماهانه حساب تمركز وجوه نزد خزانه خزانه مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در پايان ه - 25ماده 

  .وزارت كشور نيز اعالم گردد به توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

و همچنين اعتبار  22وزارت كشور بر اساس صورت تفكيكي وصولي دريافتي از دفاتر فني موضوع ماده  - 26ماده 

قانون بودجه كل  503059از محل اعتبار رديف  ها استانيك از  اعتباري هر وصولي تمركز وجوه در پايان هر ماه سهم

  .اعالم خواهند نمود كشور تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و استانداريها

ر بر اساس دستور وزي 1363قانون بودجه سال  503059از محل اعتبار رديف  ها استاناعتبار هر يك از  - 27ماده 

درخواست ذيحسابان وزارت مذكور از طريق خزانه به استانداريها و امور اقتصـادي   كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و

بـر اسـاس دولـت و بـر اسـاس       ابـالغ خواهـد شـد، تـا بـا رعايـت مقـررات عمـومي دولـت و          هـا  استانو دارائي مراكز 

  .ن به مصرف برسدمه و بودجه استاهاي متبادله با سازمان برنا نامه موافقت

هاي معادن سهم اعتباري هـر يـك از فرمانـداريها، بخشـداريها و      استانداريها مكلفند با توجه به وصولي - 28ماده 

ي اجرائي ها دستگاههاي پيشنهادي  استان مشخص و بر اساس پروژه ي تابعه را به نسبت اعتبار تعيين شدهها شهرداري

  .ه و بودجه استان مبادله نمايندط را با سازمان برنامهاي مربو نامه موافقت 28موضوع ماده 

 هـا  شـهرداري بخشـداريها و   -هاي بر حسب مورد به فرمانداريها  توانند براي اجراي پروژه ها مي استانداري -تبصره 

  .يار نمايندتفويض اخت

ها جهـت   تعيين اولويت هاي پيشنهادي خود را با ي اجرائي ذينفع مكلفند فهرست پروژهها دستگاهكليه  - 29ماده 

  .مه و بودجه استان ارسال نماينداستانداري و اطالع سازمان برنا نامه به دفتر فني بررسي و تنظيم موافقت

  .ي نيمه تمام اولويت خواهد داشتها در اجراي مفاد اين ماده تكميل پروژه -تبصره 

قـانون بودجـه    503059از محل اعتبار رديـف  استانداريها مجاز نيستند هيچ نوع تعهد مالي و پرسنلي  - 30ماده 

 .براي سالهاي بعدي ايجاد نمايند 1363سال 
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  18/2/1373مصوب  نامه جلوگيري از آلودگي آب آيين 

  18/2/1373: تاريخ                            ـه 71ت 18241.: شماره 

سـازمان حفاظـت    25/5/1372مورخ  21 - 876بنا به پيشنهاد شماره  18/2/1373هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامه جلوگيري از آلودگي  آيين - 16/12/1361مصوب  -توزيع عادالنه آب   قانون) 46(محيط زيست و به استناد ماده 

  :ر تصويب نموديآب را به شرح ز

  :باشد ر رفته داراي معاني زير مينامه بكا عبارات و اصطالحاتي كه در اين آيين - 1ماده 

  .سازمان حفاظت محيط زيست :سازمان - 1

  شوراي عالي حفاظت محيط زيست: اليشوراي ع - 2

تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درج حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولـوژيكي  : آلودگي آب - 3

  مقرر است مضر يا غير مفيد سازد نآب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آ

شود  برداري از آن موجب آلودگي آب مي هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهره): كننده آلوده (نده آب كن مواد آلوده - 4

  .باشد ماتي و درماني و متفرقه ميدامداري، شهري و خانگي، خد كه شامل منابع صنعتي، معدني، كشاورزي و

بـرداري از آن موجـب آلـودگي     يا بهرههر گونه منبعي كه فعاليت ): كننده منابع آلوده (منابع مولد آلودگي آب  - 5

ماتي و درمـاني و متفرقـه   كشاورزي و دامـداري، شـهري و خـانگي، خـد     شود كه شامل منابع صنعتي، معدني، آب مي

  .باشد مي

هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شـهريه، بيمارسـتاني و   : فاضالب - 6

  .گردد گي كه به آب يا خاك تخليهنآزمايشگاهي و خا

شود مانند زبالـه، خاركوبـه، خاكسـتر، جسـد      هر گونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب مي: مواد زايد جامد - 7

زوايد حاصل از تصفيه، اعم از شيميايي و بيولوژيـك و همچنـين فضـوالت     حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و

  .يد بيمارستانها و غيرهو مواد زاانساني و حيواني 

هـا و   ها و سفره آبهاي زيرزميني و چشمه كليه آبهاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، چاه: آبهاي پذيرنده - 8

ليه شـده  ها كه فاضالب و مواد زايد جامد به آنها تخ تاالبها و آبگيرها و بركه ها و نهرها و ها، رودخانه نيز درياها، درياچه

  .كند ذ مييا در آنها نفو
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جمهوري اسالمي ايران  كليه آبهاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت: آبهاي ايران - 9

  .قرار دارد

  .ريق اختالط با آب يا آب پذيرندهكاهش غلظت مواد آلوده كننده در فاضالب از ط: رقيق كردن - 10

وشهايي كه استفاده آن با توجه به شرايط محلي، درجـه  ترين وسايل يا ر مناسب: هاي مناسب وسايل و روش - 11

  .سازد پذير مي ها را امكان كننده مربوط، رفع يا كاهش مؤثر آلوده هاي پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزينه

اي كـه بـا توجـه بـه اصـول حفاظـت و بهسـازي         حدود مجاز و مشخصـات ويـژه  ): استاندارد (ميزان و معيار  - 12

  .شود آب تعيين مي آلودگيها و جلوگيري از  كننده راي آلودهزيست ب محيط

هـا و سـاير    شخص حقيقي كه اداره يا تصـدي منـابع مـواد آلـودگي از قبيـل كارخانجـات، كارگـاه       : مسئول - 13

از طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقـوقي ديگـر بـه عهـده      تأسيسات صنعتي را خواه براي خود، خواه به نمايندگي

  .گي استصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودداشته يا شخ

كننده يـا تركيبـي از مـواد و ضـايعاتي كـه داراي قـدرت        هر نوع ماده زايد آلوده: مواد زايد سمي و خطرناك - 14

موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار داراي عوارض سـوء   صدمه و آسيب زياد به سالمت انسان يا ساير

  .ارداشد و قابليت آلوده ساختن آب را ددر آنها ب

  .گي آب را فراهم نمايد ممنوع استاقدام به هر عملي كه موجبات آلود - 2ماده  

هاي نيرو، كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت درمان و آمـوزش پزشـكي و    سازمان با همكاري وزارتخانه - 3ماده  

ز لحاظ آلـودگي  سبت به بررسي و شناسايي كيفيت آبهاي ايران اورد نم  ي ذيربط حسبها سازمانها و  ساي وزارتخانه

  .اقدام خواهد نمود

انين و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق قو - 1تبصره  

  .نمايد خود عمل مي

هاي مرزي با مواد نفتي به موجـب قـانون    هها همچنين رودخان در مورد آلودگي آبهاي درياها و درياچه - 2تبصره  

  .مواد نفتي عمل خواهد شد ودگي باهاي مرزي از آل حفاظت دريا و رودخانه

 .آب به طريق مقتضـي اقـدام نمايـد    سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي - 4ماده  

  .رخواست در اختيار سازمان قرار دهنددر صورت د را "مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز 

هاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي، كشـاورزي، نيـرو، صـنايع، صـنايع سـنگين،        وزارتخانه - 1تبصره  
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فـاد ايـن   ساير مؤسسات ذيربط همكاري الزم را با سازمان در اجـراي م  معادن و فلزات و جهاد سازندگي و حسب مورد

  .ماده معمول خواهند داشت

شـود   اطالعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسـط مسـئولين در اختيـار سـازمان گـذارده مـي       - 2تبصره  

  .قرار نخواهد گرفت مورد استفاده محرمانه تلقي شده و جز در موارد قانوني

و بـا  استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روشهاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سـازمان   - 5ماده  

  .شود ه و به مورد اجرا گذارده مينامه تهي اين آيين) 3( ها و مؤسسات مذكور در ماده همكاري وزارتخانه

آوري، نگهداري و  در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضالب به شبكه عمومي فاضالب شهر و جمع -تبصره  

هاي نيرو، بهداشت، درمـان و   االختيار وزارتخانه ان تامدائمي متشكل از نمايندگ حمل و دفع مواد زايد جامد كميسيون

ي هـا  سـازمان حفاظت محيط زيست و سـاير   آموزش پزشكي، كشور، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و سازمان

  .به مرحله اجرا گذارده خواهد شد مسئول آب و فاضالب شهري در وزارت كشور تشكيل و تصميمات اتخاذ شده

ها ساحلي با توجه به قدرت جـذب و   بندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سطحي و زيرزميني و درياچه طبقه - 6ماده  

ها و مؤسسات مذكور در  به تدريج توسط سازمان با همكاري وزارتخانه ها بر حسب اولويتها و كننده تصفيه طبيعي آلوده

  .نامه تعيين و اعالم خواهد شد يناين آي) 3(ماده 

كننـده   بينـي شـده از فاضـالب و مـواد زايـد جامـد منـابع آلـوده         ن موظف است طبق برنامه پيشسازما - 7ماده  

در صورتي كه شدت آلودگي هر يك از منابع . مشخص نمايد برداري و نوع و ميزان آلودگي هر يك از اين منابع را نمونه

مربـوط اخطـار    ان مراتب را كتباً به مسئولنامه باشد سازم اين آيين) 5(كننده بيش از استانداردهاي موضوع ماده  آلوده

در اين اخطاريه نوع آلودگي و ميزان آن و همچنين مهلـت رفـع آلـودگي    . خواهد نمود كه در رفع آلودگي اقدام نمايد

  .گردد صريحاً قيد خواهد شد مي ينكه متناسب با امكانات تعي

اضالب عمـومي هسـتند از فاضـالب عمـومي     هاي صنعتي كه داراي سيستم ف در مورد شهركها و مجتمع -تبصره  

مسئوليت شركت و  برداري شده و اقدامات الزم براي رفع آلودگي با هاي صنعتي و غير صنعتي نمونه شهركها و مجتمع

ها فاضالب صنعتي حاوي مـواد   در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهركها و مجتمع. مجتمع به عمل خواهد آمد

شته باشند و از طريق سيستم فاضالب عمومي قابل كنترل نباشـد بنـا بـه تشـخيص سـازمان      دا مسموم فلزات سنگين

  .موظف به ايجاد تصفيه خواهد بود زيست واحد مزبور حفاظت محيط

مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام كننـد در   - 8ماده  
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بـرداري منبـع مربـوط تـا      و بهسازي محيط زيست از فعاليت با بهره قانون حفاظت) 11(اده غير اين صورت بر اساس م

  .آلودگي جلوگيري خواهد شدرفع 

در صورتي كه مسئول منبع آلوده كننده با داليل و مدارك قابل قبول سـازمان اثبـات نمايـد كـه ظـرف       - 9ماده  

تواند مهلت اضافي مناسب براي اين گونه منـابع قايـل    ان ميسازم باشد مهلت مقرر در اخطاريه رفع آلودگي عملي نمي

موجودات زنـده در برنداشـته    شود مشروط بر اين كه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدي براي سالمت انسان و ساير

  .باشد

ن خـود  كننده را توسـط مـأموري   سازمان در اجراي وظايف قانوني خود مجاز است هر يك از منابع آلوده - 10ماده  

هر يك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از دادسـتان   مورد بازرسي قرار دهد، در صورتي كه بازرسي

  .مايندگي دادستان اقدام خواهد شدباشد نسبت به اخذ ن

و هاي صنايع، صنايع سنگين، كشور، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور مجـوز احـداث    وزارتخانه - 11ماده  

مرغداري و كشتارگاه يا سـاير مراجـع صـدور     -دامداري  -كشاورزي  -معدني  -هاي صنعتي  توسعه واحدها و مجتمع

را بـه   نامـه  اين آيـين ) 5(موضوع ماده  الرعايه الذكر موظفند استانداردها و مقررات الزم هاي فوق مجوز واحدها و مجتمع

  .متقاضيان ابالغ نمايند

  .الذكر است نداردها و مقررات فوقري از واحدهاي مذكور موكول به رعايت استابردا صدور پروانه بهره 

را ) 11(برداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در ماده  مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسيس و بهره - 12ماده  

  .به سازمان ارسال خواهند داشت

و واحدهاي تابع آنها حسـب مـورد    ها سازمانو  ها يشهردارهاي مسكن و شهرسازي، كشور و  وزارتخانه - 13ماده  

موقـع صـدور    هـا  شـهرداري هاي مسكوني و بهداشـتي و   شهركها و مجتمع شهرها، ي جامع و هاديها طرحهنگام تهيه 

طراحـان و مجريـان مربـوط     نامه را بايـد بـه اطـالع    اين آيين) 5(پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع ماده 

  .برسانند

كننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان بـيش از   تخليه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلوده - 14ماده  

و  هـا  كننده و متفرقه توسط سازمان و يا همكـاري وزارتخانـه   آلوده بندي منابع انواع و طبقه. حد استاندارد ممنوع است

  .مؤسسات ذيربط تعيين خواهد شد

در مواردي كه سازمان بنابر داليل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلـودگي ناشـي از منـابع     - 15ماده  
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باشـد، طراحـي در ايـن مـورد بـا       پـذير نمـي   نقاط مناسب امكـان  كننده موجود از طرق ديگر به جز انتقال آنها به آلوده

اجتماعي تهيه و پس  ي، نيرو و كار و امورهاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع، مسكن و شهرساز همكاري وزراتخانه

  .زيران به مورد اجرا خواهد گذاشتاز تصويب هيأت و

سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روشـهاي مناسـب را بـراي     - 16ماده  

  .يدمنابع متفرقه برقرار نما

صفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سـازمان  كردن در مرحله تخليه به عنوان ت رقيق - 17ماد  

  .زيست را در نداشته باشد گي محيطخطرات آلود

به هر علتي متوقـف   ها فاضالبمسئولين مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه  - 18ماده  

  .ندپذيرنده خودداري نماي ه آبهايشود از تخليه مستقيم فاضالب ب مي

زيست و تبصره آن دستور ممانعـت   قانون حفاظت و بهسازي محيط) 11(در مواردي كه به استناد ماده  - 19ماده  

 شود، مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط براي صدور دستورهاي الزم مي از كار و فعاليت كارخانه با كارگاهي صادر

  .شود اعالم مي

كننده به رفع آلودگي و  ي از آلودگي آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلودهسازمان به منظور پيشگير - 20ماده  

اذ و به مورد اجـرا خواهنـد   و تحقيق در اين زمينه تدابير الزم را اتخ ايجاد انگيزه براي يافتن وسايل و روشهاي مناسب

  .گذاشت

ننده تابع قانون آيين دادرسـي مـدني   ك تشريفات ابالغ اخطار به توسط سازمان به مسئولين منابع آلوده - 21ماده  

  .باشد مي

نامه موجب ورود هر گونه خسارت به محيط زيست آبزيـان و منـابع    چنانچه تخلف از مقررات اين آيين - 22ماده  

  .خسارت وارد شده محكوم خواهد كردمسئولين را به پرداخت و جبران  طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان،

 .شود لغو مي) 28/9/1364مورخ  90302نامه شماره  موضوع تصويب (ري از آلودگي آب نامه جلوگي آيين 

  19/3/1378مصوب آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي  

  19/3/1378: تاريخ                           هـ  16525ت . 60742 :شماره 

سـازمان حفاظـت    20/1/1375مورخ  21 - 132شماره بنا به پيشنهاد  19/3/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 
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آيين نامه اجرايـي نحـوه    - 1374ـ مصوب  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا  )27(محيط زيست و به استناد ماده 

  : وتي را به شرح زير تصويب نمودجلوگيري ص

  : تعاريف - 1ماده 

جامـد، مـايع و گـاز توليـد     ريع اجسام و مواد اعم از صدا يا صوت عبارت است از امواج طولي كه از ارتعاش س - 1

  . شود مي

آلودگي صوتي عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بيش از حد مجاز و مقـرر   - 2

  ). پوشيده غير سر (در فضاي باز 

ت اسـت از ميـزان و مشخصـات    عبار شود ، حد مجاز آلودگي صوتي كه استاندارد آلودگي صوتي هم ناميده مي - 3

گيري صدا براي منابع مولد آلودگي صـوتي و   محيط زيست و برمبناي واحد اندازه اي كه با توجه به اصول حفاظت ويژه

  . دشو هاي مختلف تعيين مي فضاي مورد انتشار و محيط

  باشد  گيري صدا يا صوت دسي بل مي واحد اندازه - 4

شود، عبارت است از هر شـخص حقيقـي كـه     ار عامل آلودگي نيز ناميده ميعامل آلودگي صوتي كه به اختص - 5

سيار مولد آلودگي صوتي را خواه براي خود، يا به نمايندگي از طرف شـخص   اداره يا تصدي منابع ثابت و هدايت منابع

  . ايجاد آلودگي است ق مختلف عامليا اشخاص حقيقي ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طر

  :شود، عبارتند از ننده ناميده ميابع و كانونهاي آلودگي صوتي كه به اختصار منابع آلوده كمن - 6

  نيروگاهها و پااليشگاهها  -الف 

  ها و كارگاهها  كارخانه -ب 

  يي، دريايي، زميني و زير زميني وسايل نقليه موتوري اعم از هوا -ج 

  دائمي وسايل نقليه موتوري  ههايهاي حمل و نقل و توقفگا ، پايانهها فرودگاه -د 

ا با آلودگي صـوتي مالزمـه   تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت آنه -هـ 

  .دارد

   .ي تمرين نظاميها محلميادين تير و  -و 

 هـاي غيـر   و محوطـه  در امـاكن عمـومي   ساير منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي توليد برق ، استقرار بلندگوها -ز 

  . عمل كه ايجاد آلودگي صوتي نمايد ، مباشرت به هر عمل يا ترك سرپوشيده
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 -وا منظور از سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و مقصود از قانون، قانون نحوه جلـوگيري از آلـودگي هـ    - 7

  . باشد مي - 3/2/1374مصوب 

حـد مجـاز يـا    . باشـد  گي صوتي را فراهم نمايد ممنـوع مـي  مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلود - 2ماده 

ي ذي ربـط تهيـه و بـه تصـويب     هـا  دستگاهحفاظت محيط زيست با همكاري  استاندارد آلودگي صوتي توسط سازمان

  . درس شوراي عالي محيط زيست مي

نامه و تعيين ميزان  اين آيين) 1(ماده ) 6( سازمان ضمن شناسايي منابع و كانونهاي آلودگي موضوع بند - 3ماده 

مراتب را به عامل يا عاملين منابع مـذكور اعـالم نمـوده و مهلـت     ) 2(موضوع ماده  آلودگي آنها بر اساس استانداردهاي

  .كند براي رفع آلودگي تعيين مي مناسبي را

دامي نسبت به رفع آلودگي صوتي اق عاملين منابع صوتي مذكور مكلفند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد

  . نمايند

ورد بـه  روشهاي سنجش ميزان آلودگي صوتي و شرايط ارائه نتايج مربوط توسط سازمان تعيين و بنا به م -تبصره  

  . عاملين اعالم خواهد شد

در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقـرر نسـبت بـه رفـع آلـودگي       - 4ماده 

  . انون ممانعت به عمل خواهد آمدق) 16(به ترتيب مقرر در ماده   ز فعاليت اينگونه منابعصوتي اقدام ننمايند، ا

سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني خود و اطمينان از رعايت مفاد قانون و ايـن آيـين نامـه هـر      - 5ماده 

  . كننده را بازرسي نمايد آلوده زماني كه الزم بداند هريك از منابع

ا عاملين و يا هر شخص ديگري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از انجام بازرسي و يـا تعيـين ميـزان    ب -تبصره 

قـانون  ) 30(اده آمار و اطالعات مورد نياز سازمان خود داري نمايد طبق م  آلودگي صوتي جلوگيري نموده و يا از ارائه

  .رفتار خواهد شد

قانون موظفند انواع وسايل نقليـه موتـوري   ) 5(ه موتوري موضع ماده مراكز معاينه و آزمايش وسايل نقلي - 6ماده 

  . حت آزمايش و معاينه قرار دهندحد مجاز آلودگي صوتي نيز ت مورد بازديد را از جهت استانداردها و

 نيروي انتظامي. باشد به كار انداختن و تردد هر گونه وسيله نقليه موتوري مولد آلودگي صوتي ممنوع مي - 7ماده 

ممانعت بـه عمـل آورده و عـاملين يـا راننـدگان      ) 6(فاقد گواهينامه موضوع ماده   از تردد هر نوع وسيله نقليه موتوري

  : خواهند نمود قانون محكوم) 32(ي مقرر در ماده ها مجازاتاينگونه وسايل نقليه را به 
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وظفند هنگام ساختن و توليـد يـا وارد   توليد كنندگان، سازندگان و وارد كنندگان وسايل نقليه موتوري م - 8ماده 

) انـواع ياتاقـان و بلبرينـگ    -لنـت ترمـز    -بوق  -الستيك  -اگزوز  -انباره  ( كردن وسايل نقليه موتوري و قطعات آنها

رار خواهـد گرفـت،   سازمان در اختيار آنان ق استانداردها و حد مجاز آلودگي صوتي حاصل از اينگونه منابع را كه توسط

  . يندرعايت نما

ي هـا  فرودگاهآيند يا در  شوند و يا در آسمان ايران به پرواز در مي كليه هواپيماهايي كه در ايران ثبت مي - 9ماده 

)  IOCAO - 1974(المللـي   ضـوابط و اسـتانداردهاي سـازمان هوانـوردي بـين      نمايند، ملزم بـه رعايـت   آن تردد مي

  . باشند مي

  . ه سازمان هواپيمايي كشوري استبر عهدنظارت بر اجراي اين ماده  - 1تبصره 

  . مان هواپيمايي انجام خواهد شدرسيدگي به شكايتهاي واصله به سازمان محيط زيست از طريق ساز - 2تبصره 

هاي حمل و نقـل و توقفگاههـاي دائمـي وسـايل نقليـه       ، پايانهها فرودگاهاحداث و توسعه و تغيير محل  - 10ماده 

زيست محيطي بر اساس الگوي مصوب شوراي عالي محـيط زيسـت و تأييـد      انجام ارزيابيموتوري سنگين موكول به 

  . باشد حد مجاز آلودگي صوتي مي رعايت سازمان حفاظت محيط زيست براي استقرار در محل مناسب از جهت

  . اهد شداپيمايي كشوري انجام خوبا همكاري سازمان هو ، ها فرودگاهانجام ارزيابي زيست محيطي در  - تبصره

استقرار و فعاليت تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و واحدهاي صنفي آلوده كننده موضـوع بنـد هــ     - 11ماده 

  . باشد ي صوتي ميبه رعايت حد مجاز آلودگ  اين آيين نامه موكول) 1(ماده ) 6(رديف 

ماينـد در غيـر ايـن صـورت بـه      عاملين اينگونه منابع آلوده كننده موظفند حد مجاز آلـودگي مربـوط را رعايـت ن   

  . خواهند شد قانون محكوم 32اده ي مقرر در مها مجازات

اين آيين نامـه  ) 12(در صورتي كه رفع آلودگي صوتي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده موضوع ماده  - 12ماده 

ي مناسب امكـان  ها محلبه  مسكوني استقرار دارند به طرق ديگري جز انتقال آنها كه در داخل محدوده شهرها و نقاط

وزارت   ،)و بخشـداريها  هـا  شـهرداري  (وزارت كشور   پذير نباشد، طرح انتقال اينگونه منابع توسط سازمان و با همكاري

  . به مورد اجرا گذاشته خواهد شدمسكن و شهرسازي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران 

ري از ايجاد آلودگي صـوتي توسـط سـاير منـابع آلـوده      سازمان موظف است به منظور كنترل و جلوگي - 13ماده 

ممنوعيتها و محدوديتهاي نوعي، كمـي، زمـاني و مكـاني را    ) 1(ماده ) 6(جزء "ز "، "و "، "ح"موضوع بندهاي  (كننده 

  . عالي حفاظت محيط زيست برساند تعيين و به تصويب شوراي
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عايت ممنوعيتهـا و محـدوديتهاي برقـرار شـده توسـط      عاملين اين قبيل منابع آلوده كننده كه به علت ر -تبصره 

  . قانون محكوم خواهند شد) 32(ه نمايند، به مجازات مقرر در ماد سازمان موجبات آلودگي صوتي را فراهم

 شوراي عالي اداري 15/2/1378مصوب   افراد متكدي  آوري و جمع  شناسايي  طرح

 25/3/1378: تاريخ                                 603/70: شماره 

و امـور    حقـوقي   معاونـت   پيشنهاد مشترك  بنا به 15/2/1378  مورخ  جلسه  در هشتاد و دومين  اداري  عالي  شوراي

  منظـور اصـالح    كشور و به  و وزارت  و استخدامي  امور اداري  ، سازمان و بودجه  برنامه  ، سازمان جمهوري  رياست  مجلس

  با تكـدي   مبارزه  به  مربوط  هاي و بهبود روش  و ارتقاء كارآيي  اجرايي  يها دستگاه  در فعاليت  گيساختار و ايجاد هماهن

  و همچنـين   و موارد مشـابه   مانده  ، در راه ، متواري ، گمشده سرپرست افراد بي  وضعيت  و تعيين  ، شناسايي آوري و جمع

  :نمود  امور تصويب  يندر ا  ولتيو د  عمومي  يها دستگاه  وظايف  تنظيم

  : قرار زير است  به  مصوبه  ايندر   كار گرفته  به  و اصالحات  تعاريف) 1  ماده

  شـود و مسـئوليت   مـي   تشـكيل   بـزرگ   در شـهرهاي   زير نظـر فرمانـداري    كه  است  محلي:  اردوگاهي  مجتمع)  الف

  .دارد  عهده  را به  مصوبه  اين  افراد موضوع  ليفتك  و تعيين  بندي  ، گروه وضعيت  ، شناسايي موقت  نگاهداري

، در  الهويـه  ، مجهول سرپرست بي)  و ذهني  از جسمي  اعم(  و ناتوان  عبارتند از افراد معلول:  مصوبه  افراد مشمول)  ب

  .  اي حرفه  و ولگردان  متكديان،  اي ، افراد نيازمند غيرحرفه ، متواري ، گمشده مانده  راه

  داشته  د هزار نفر جمعيتاز پانص  بيش  مركز آمار ايران  سرشماري  آخرين  مطابق  كه  شهرهايي:  بزرگ  شهرهاي ) ج   

  .باشد

  دارند، با نظر استاندار و حسـب   هزار نفر جمعيت 500تا  200  بين  ياد شده  سرشماري  طبق  كه  شهرهايي)  تبصره   

  .هند بودخوا  تعريف  اين  مشمول  محلي  شرايط

  مسـئول   يهـا  سازمانخواهد شد، و   اقدام  اردوگاهي  ايجاد مجتمع  به  ، نسبت بزرگ  از شهرهاي  در هر يك) 2  ماده

و   كـار و امـور اجتمـاعي     ، اداره) ره(  خمينـي   امداد امام  ، كميته بهزيستي  ، سازمان انتظامي  ، نيروي استان  دادگستري(

  .خواهنـد كـرد    معرفـي   متبـوع   دستگاه  وظايف  انجام  مزبور براي  هاي مجتمع  االختيار خود را به تام  نماينده)  شهرداري

  و در صورت  خواهد گرفت  صورت  شهرداري  از طريق  مورد نياز اردوگاه  اوليه  و تجهيزات  و امكانات  محل  تامين)  تبصره

مـورد نيـاز     اعتبـارات . خواهـد شـد    نيـز اسـتفاده    اسـتان   بـارات و اعت  استاندار، از سـاير امكانـات    تشخيص  به  ضرورت



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

83  

 

  .خواهدشد  تامين  مردمي  هاي كمك و  عمومي  بودجه  محل از  اردوگاهي  هاي مجتمع

  مجتمـع   بـه   مصـوبه   ايـن   افـراد موضـوع    و تحويل  آوري و جمع  شناسايي  به  نسبت  است  موظف  شهرداري) 3  ماده

  .خواهد آورد  عمل  به  ا شهرداريرا ب  الزم  مورد همكاري  در اين  انتظامي  نيروي. نمايد  اقدام  اردوگاهي

  از تحويـل   پـس   اسـت   مكلف  اردوگاهي  مجتمع. شود مي  فرماندار تعيين  توسط  اردوگاهي  مجتمع  مسئول) 4  ماده

  يهـا  گـروه از   آنها در يكـي   بندي و طبقه  وضعيت  ي، شناساي موقت  نگهداري  به  ، نسبت مصوبه  اين  افراد موضوع  گرفتن

  :نمايد  زير اقدام

   اي حرفه  و ولگردان  از متكديان  ، اعم جرم  ارتكاب  به  افراد متهم)  الف   

   الهويه ولو مجه  سرپرست افراد بي)  ب

   و متواري  مانده  ، در راه مشدهافراد گ)  ج

  ) و ذهني  ز جسميا  اعم(  ناتوانو   افراد معلول) د

   اي افراد نيازمند غير حرفه ) ه   

  باشد، مسـئوليت   داشته  ضرورت  مصوبه  اين  از افراد موضوع  هر يك  براي  قضايي  صدور قرار يا راي  چنانچه) 5  ماده

  مسـتقر در مجتمـع    قاضـي   تعيـين   به  تواند نسبت مي  استان  دادگستري.  است)  دادگاه(  استان  دادگستري  امر بر عهده

  .نمايد  اقدام  در رسيدگي  تسريعمنظور   به  اردوگاهي

بگيرد و در   نيازمند را تحويل  و سالمندان  و معلول  ، ناتوان سرپرست افراد بي  است  موظف  بهزيستي  سازمان) 6  ماده

  و زمينه  را تا ايجاد شرايط  الزم  ايتيحم  هاي پوشش  همچنين. قرار دهد  آموزش  نمايد و تحت  نگهداري  مناسب  اماكن

  .ايجاد نمايد  عادي  زندگي  به  آنان  بازگشت  براي  مناسب

و   حمايتي  ، پوشش اردوگاهي  مجتمع  با مسئول  هماهنگي  ضمن  است  موظف)  ره( خميني  امداد امام  كميته)7  ماده

  زنـدگي   بـه   آنـان   بازگشت  و زمينه  برقرار كند و شرايط  و درمانده  ي، متوار افراد نيازمند، گمشده  را براي  الزم  هدايتي

  .نمايد  را فراهم  عادي

  از طـرف   را كـه   مصوبه  اين  كار موضوع  توان  افراد مستعد و داراي  است  موظف  كار و امور اجتماعي  وزارت) 8  ماده

گردند،  مي  معرفي  و تربيتي  تاميني  زندانها و اقدامات  و سازمان  تي، بهزيس) ره(  امداد امام  و يا كميته  اردوگاهي  مجتمع

  كـه   متكـدياني   اشـتغال   تـامين   قـرار دهـد و جهـت     مناسـب   اي و حرفه  فني  هاي آموزش  پوشش  تحت  طور رايگان  به

  شـغلي   يها فرصت  و صندوق  ز كاريابيمراك  را از طريق الزم  اجرايي   هاي ريزي اند، برنامه نموده  را طي  مربوط  هاي دوره
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  .آورد عمل  به

  بـه ) 8و  7و  6(در مـوارد    شـده   بينـي  پـيش   اقدامات  از انجام  پس  كه  در صورتي  مصوبه  اين  افراد موضوع) 9  ماده

  . ار خواهند گرفتقر  قضايي  راجعدر اختيار م  تكليف  تعيين  جهت  متهم  عنوان  به  آوري از جمع  بپردازند، پس  تكدي

را ايجـاد و    متكـديان   سـوابق   به  هنگام  به  و دستيابي  متمركز ثبت  آماري  نظام  است  كشور موظف  وزارت) 10  ماده

  ضوابطي  كشور را براساس  مورد نياز وزارت  موظفند اطالعات  مسئول  يها دستگاهو ديگر   انتظامي  نيروي. نمايد  تصدي

  .كشور قرار دهند  ر اختيار وزارتنمايد، د مي  ابالغ  هوزارتخان  آن  كه

  بـا تبعـات    جامعه  و آشنايي  منظور توجيه  به  است  موظف  ايران  اسالمي  جمهوري  صدا و سيماي  سازمان) 11  ماده

و   ريـزي  ، برنامـه  يمردمـ   موفـق   هـاي  تجربه  و نيز معرفي  پديده  با اين  در مبارزه  مردم  مشاركت  و جلب  تكدي  مختلف

  .دهد  را انجام  الزم  اقدامات

  .آورد  عمل  به  الزم  ، اقدام طرح  مورد نياز اجراي  اعتبارات  تامين  براي  است  موظف  و بودجه  برنامه  سازمان) 12  ماده

  بـا مسـئوليت    ر اسـتان در هـ   ، ستادي مصوبه  اين  بر اجراي  و نظارت  ، ايجاد هماهنگي منظور پيگيري  به) 13  ماده

،  و بودجـه   برنامـه   سـازمان   ، رئيس استقرار مجتمع  محل  فرماندار شهرستان  استاندار و عضويت  ، امنيتي سياسي  معاون

، مـدير   منطقـه   انتظـامي   نيروي  مركز صدا و سيما، فرمانده  ، رئيس كار و امور اجتماعي  ، مدير كل شهردار مركز استان

سـتاد    تصـميمات . گـردد  مي  تشكيل  استان  دادگستري  و رئيس)  ره( خميني  امداد امام  كميته  ، سرپرست بهزيستي  كل

  .  تاالجراس الزم  مربوط  اجرايي  يها دستگاه  بعد از تاييد استاندار براي

  و سـازمان )  ره( مينيخ  امداد امام  كميته  را با محوريت  مردمي  هاي و كمك  خيريه  موسسات  ستاد، فعاليت) تبصره

  ناهنجـاري   از ايـن   پيشـگيري   ، در راسـتاي  نموده  ، سازماندهي متكديان  به  مستقيم  پرداخت  منظور عدم  ، به بهزيستي

  .خواهد نمود  ريزي را برنامه  زمال  و ارشادي  تبليغي  اقدامات  اجتماعي

  ترتيبـي   ، در ساير شهرها بـه  مصوبه  اين  افراد موضوع  به  گيو رسيد  با تكدي  در مبارزه ها دستگاه  وظايف) 14  ماده

  مجتمـع   بـر عهـده    اردوگـاهي   مقـرر در مـورد مجتمـع     وظايف  و صرفاً انجام  است  شده  تعيين  مصوبه  در اين  كه  است

  . است  استان  شهر بزرگ  ديكتريننز

  بـه   ماهـه   شـش   زمـاني   هـاي  را در دوره  الزم  هاي و گزارش  است  مصوبه  اين  اجراي  كشور مسئول  وزارت) 15  ماده

  .خواهد نمود  ارائه  اداري  عالي  شوراي  و دبيرخانه  وزيران  هيات
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   9/3/1385قانون ديوان عدالت اداري مصوب 

  تشكيالت  –فصل اول 

منظـور رسـيدگي بـه      به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران) 173(دراجراء اصل يكصد و هفتاد و سوم  -1ماده 

هاي دولتي خالف قانون يا شرع يا خـارج از   نامه شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين

  .شود كننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي حدود اختيارات مقام تصويب

تعيـين تعـداد   . باشـد  شود، در تهران مستقر مي ناميده مي» ديوان«ن انوديوان عدالت اداري كه در اين ق – 2ماده 

  .شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است

درمـورد قضـات داراي مـدرك كارشناسـي     . قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند – 3ماده 

ه حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضـائي كـافي   رشتارشد يا دكتري در يكي از گرايشهاي 

  .است

قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده  –تبصره 

  .مستثني هستند

باشـد و بـه    ديوان نيـز مـي   اولشود، رئيس شعبه  رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي – 4ماده 

قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديـوان و بـا حكـم رئـيس قـوه قضـائيه       . تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت

  .شوند منصوب مي

  .رسد تصويب رئيس قوه قضائيه مي توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به  تشكيالت قضائي و اداري ديوان - 5ماده 

  .در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد وانبودجه دي – 6ماده 

آراء . مالك در صدور رأي، نظر اكثريت اسـت . هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود – 7ماده 

  .صادره توسط شعب ديوان قطعي است

لي، يكـي از دادرسـان   تـوا درصورت مرخصي ياعدم حضور رئـيس شـعبه بـه مـدت بـيش از دو هفتـه م       – 8ماده 

همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شركت نداشـته باشـد،   . شود البدل با ابالغ رئيس ديوان جايگزين وي مي علي

  .نمايد البدل در رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي  با ابالغ وي يكي از دادرسان علي

داراي ده سـال سـابقه كـار اداري و مـدرك      اقلهاي مورد نياز ديوان كه حـد  تعدادي كارشناس از رشته – 9ماده 
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درصورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواسـت  . شوند عنوان مشاور ديوان تعيين مي كارشناسي يا باالتر باشند، به

  .نمايد شعبه پس از مالحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي. شود شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي

مشاوران موضوع اين ماده الزم است عالوه بر شرط علمي و سـابقه كـار منـدرج در ايـن مـاده، داراي       – 1تبصره 

  .نيز باشند 14/2/1361ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب ) 4(تا ) 1(شرايط مذكور در بندهاي 

استخدام رسمي يا قراردادي  ورتص مشاوران مزبور پس از احراز صالحيت با حكم رئيس قوه قضائيه به – 2تبصره 

  .البدل ديوان خواهد بود شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي منصوب مي

نظر در آراء شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده اسـت،   منظور تجديد  به – 10ماده 

شود و مالك در صدور رأي، نظـر   البدل و چهار مستشار تشكيل مي  شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي

شعب تشخيص عالوه بر صالحيت مذكور در ايـن مـاده، صـالحيت رسـيدگي بـه سـاير       . موافق حداقل سه عضو است

  .ها را نيز دارند پرونده

شركت حداقل دو سـوم   منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با  هيأت عمومي ديوان به – 11ماده 

شـود و مـالك در صـدور رأي، نظـر اكثريـت       قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مـي 

  .باشد اعضاي حاضر مي

توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسـات هيـأت    اين قانون مي) 9(مشاوران موضوع ماده  –تبصره 

  .لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايندرت عمومي شركت كرده و درصو

منظور اجراء احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احكام زيرنظر رئيس ديوان يا يكـي از معاونـان    به – 12ماده 

  .نمايند البدل اقدام به اجراء احكام صادره مي شود و تعدادي دادرس علي وي تشكيل مي

   يوانصالحيت و اختيارات د –فصل دوم 

  :صالحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است – 13ماده 

  :رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از -1

مؤسسـات و شـركتهاي دولتـي و     و هـا  سـازمان هـا و   تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانـه  -الف

  .ي و مؤسسات وابسته به آنهاتشكيالت و نهادهاي انقالب و ها شهرداري

  .در امور راجع به وظايف آنها) الف(تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند  –ب 

ــه اعتراضــات و شــكايات از آراء و تصــميمات قطعــي   – 2 ي اداري، هيأتهــاي بازرســي و هــا دادگــاهرســيدگي ب
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أت حل اخـتالف كـارگر و كارفرمـا، كميسـيون موضـوع      يكميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، ه

و منابع طبيعي و  ها جنگلبرداري از  قانون حفاظت و بهره) 56( ، كميسيون موضوع مادهها شهرداريقانون ) 100(ماده

  .اصالحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

نون اسـتخدام كشـوري و سـاير مسـتخدمان واحـدها و مؤسسـات       ارسيدگي به شكايات قضات و مشمولين ق – 3

و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام اسـت اعـم از لشـكري و    ) 1(مذكور در بند

  .كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

اين ماده پس از ) 2(و ) 1(ياتعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بنده – 1تبصره 

  .تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است

ي انتظـامي قضـات   هـا  دادگـاه و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظـامي و   ها دادگاهتصميمات و آراء  – 2تبصره 

  .باشد  دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي

 تضييع حقوق اشخاص شـده باشـد، شـعبه   و اقدامات موضوع شكايت، موجب ات در صورتي كه تصميم – 14ماده 

كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طـرف شـكايت بـه      رسيدگي

  .نمايد اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي

عالوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن  پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت -تبصره

  .باشند در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي

درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يـا تصـميمات    – 15ماده 

گردد  ب ورود خسارتي مي، سب)13( يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده

كننده در صورت احراز ضـرورت و فوريـت موضـوع، برحسـب      كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي

  .نمايد مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي

ر صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يـا ابطـال يـا رد    و ددستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد  –تبصره 

  .گردد االثر مي دادخواست اصلي، ملغي

قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا  در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضي از سه – 16ماده 

جهت ارجاع به شعبه تشخيص به را ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعالم نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده 

  .نمايند دفتر رئيس ديوان ارسال مي
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القلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رأي  صدور حكم اصالحي در مورد سهو –تبصره 

  .باشد شود، مشمول اين ماده نمي انجام مي

مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي  أي،در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور ر – 17ماده 

شعبه خـارج از نوبـت بـه    . دادرسي نمايد  تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده رأي، تقاضاي اعاده باشد، مي

  .كند موضوع رسيدگي مي

  .نمايد مي در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر –تبصره 

بـين شـرعي يـا قـانوني       قضائيه يا رئيس ديـوان، آراء ديـوان را واجـد اشـتباه     در صورتي كه رئيس قوه – 18ماده 

شعبه مزبـور در صـورت وارد دانسـتن اشـكال،     . شود تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي

  .نمايد اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي

شده بجز مواردي كه خالف بين شـرع اسـت، قابـل رسـيدگي مجـدد       ي كه به موجب اين ماده صادررائآ –تبصره 

  .باشد نمي

  :حدود صالحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است – 19ماده 

هـا و سـاير نظامـات و     نامـه  آئـين : رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يـا حقـوقي از   – 1

از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا  ها شهرداريت دولتي و ررامق

اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از 

  .شود اري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مياختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودد

  .صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان - 2

  .باشد صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده – 3

يمات شوراي نگهبان قـانون اساسـي، مجمـع    تصم رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و –تبصره 

تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقالب فرهنگي از شمول ايـن مـاده   

  .خارج است

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مـورد مصـوبات خـالف شـرع يـا در       – 20ماده 

  .هيأت مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعالم نمايد  وگيري از تضييع حقوق اشخاص،ر جلمواردي كه به منظو

  21ترتيب رسيدگي در ديوان ماده  –فصل سوم 
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هاي چاپي مخصـوص نوشـته    رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگه

دارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعـوي بـه عـالوه يـك     دادخواست و تصوير مصدق كليه م. شود مي

  .نسخه باشد

شـود، نيـاز بـه تقـديم      هايي كه با قرار عدم صالحيت از مراجع قضائي ديگر ارسـال مـي   درمورد پرونده – 1تبصره 

  .دادخواست نيست

ــره  ــزار    – 2تبص ــاه ه ــوان پنج ــعبه دي ــي در ش ــه دادرس ــعبه) 50.000(هزين ــال و در ش ــ ري ــد تش خيص يكص

  .باشد ريال مي) 100.000(هزار

دادرسـي   چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شـرايط مقـرر در قـانون آئـين     – 3تبصره 

  .نمايد باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي) در امور مدني(ي عمومي و انقالب ها دادگاه

دفتر شعبه يك نسخه از دادخواسـت و  . شود ديوان به يكي از شعب ارجاع ميئيس دادخواست توسط ر – 22ماده 

طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ، نسبت به ارسـال  . نمايد ضمائم آن را به طرف شكايت ابالغ مي

نـده رسـيدگي و   عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه باتوجه بـه مـدارك موجـود، بـه پرو    . پاسخ اقدام كند

  .نمايد مبادرت به صدور رأي مي

  .است) در امور مدني(ي عمومي و انقالب ها دادگاهدادرسي  وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين – 23ماده 

تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه الزم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و  كننده مي شعبه رسيدگي – 24ماده 

ضابطين و مراجع . را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهدالزم اقدامات 

تخلـف از  . شده را انجام دهنـد  كند، تحقيقات و اقدامات خواسته مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي

  .اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است

اي است كـه بـه اصـل دعـوي      قانون، شعبه) 16(مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده – 25ماده 

كند لكن در مواردي كه ضـمن درخواسـت ابطـال مصـوبات از هيـأت عمـومي، تقاضـاي دسـتور موقـت           رسيدگي مي

در صـورت صـدور دسـتور     شـود و  باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مـي  شده

  .اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد موقت در شعبه مرجوع

، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابالغ دستور موقت، مكلفند بر طبـق  ها سازمان – 26ماده 

، متخلف را به انفصال موقت از شغل بـه مـدت   ر موقتكننده دستو آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر
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  .نمايد ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي  شش

شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي  – 27ماده 

  .و رأي مقتضي صادر نمايد

كننده نسبت به لغـو   ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي ضرورت در صورت حصول داليل مبني بر عدم – 28ماده 

  .نمايد آن اقدام مي

مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالـث و اسـتماع شـهادت شـهود در ديـوان عـدالت        – 29ماده 

  .است) در امور مدني(ي عمومي و انقالب ها دادگاهدادرسي  اداري، مطابق قانون آئين

كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديـوان، حـاوي مطـالبي عليـه شـخص       ر صورتيد – 30ماده 

  .ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهدبود

تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت  شعبه ديوان مي – 31ماده 

  .اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است) 13(در مادهمذكور  از ادارات و واحدهاي

در صورتي كه شاكي پس از ابالغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضـيحات مـورد درخواسـت     – 1تبصره 

، اتخـاذ  ارات اواستنكاف كند، شعبه ديوان با مالحظه دادخواست اوليه و اليحه دفاعيه طرف شكايت يـا اسـتماع اظهـ   

نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواسـت را صـادر    تصميم مي

  .كند مي

در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر  – 2تبصره 

او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي بـه مـدت   ، شعبه از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند  موجه،

  .نمايد سال محكوم مي ماه تا يك يك

عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت اعـالم شـده از سـوي     – 3تبصره 

  .دباش مي  سال شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دوماه تا يك

و ساير  ها شهرداريدر صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي،  – 32ماده 

هاي مورد مطالبه  مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده

متخلف به حكـم شـعبه بـه    . آن را به ديوان اعالم كنند، داليل اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد

سـال   مـاه تـا يـك    سوم حقوق و مزايا بـه مـدت سـه    انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك
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  .شود محكوم مي

ـ       – 33ماده  ي دادرسـ  ينموارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابـالغ اوراق، آراء و تصـميمات ديـوان، طبـق قـانون آئ

  .باشد مي) در امور مدني(ي عمومي و انقالب ها دادگاه

اين قانون مكلفند آراء ديـوان را پـس از ابـالغ فـوراً اجـراء      ) 13(كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده – 34ماده 

  .نمايند

درخواسـت  عليه از اجراء رأي، شعبه صـادركننده رأي، بـه    در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم – 35ماده 

رئـيس ديـوان يامعـاون او مراتـب را جهـت اجـراء بـه يكـي از         . كند له، موضوع را به رئيس ديوان منعكس مي حكومم

  .نمايد احكام ارجاع مي  دادرسان واحد اجراء

  :كند دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي – 36ماده 

  .له در مدت معين جلب رضايت محكومء حكم يا احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرا – 1

بـه در صـورتي كـه حكـم      عليه و برداشت از آن بـه ميـزان مبلـغ محكـوم     دستور توقيف حساب بانكي محكوم – 2

  .باشد سال پس از ابالغ اجراء نشده يك

 نفـع بـر طبـق مقـررات قـانون آئـين دادرسـي        دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي – 3

  ).در امور مدني(ي عمومي و انقالب ها دادگاه

  .دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان – 4

عليه از اجراء رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت  در صورتي كه محكوم - 37ماده 

رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابـالغ قابـل   . شود كوم مياز خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده مح

  .باشد تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي

نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شـرع   در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص – 38ماده 

است، ضروري  به با آن شدهمغايرت مصويا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعالم 

  .باشد مي

در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پـس از ثبـت    –تبصره 

هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابالغ نسبت بـه رفـع   . درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند

  .اين قرار قطعي است. نمايد رد درخواست را صادر مي دفتر قرار نقص اقدام نكند، مدير
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در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضـوعاً منتفـي باشـد،     – 39ماده 

مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلـي ديـوان درمـورد مصـوبه، رئـيس ديـوان قـرار رد        

  .اين قرار قطعي است. كند مي ست را صادردرخوا

درصورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شـرع يـا قـانون يـا      – 40ماده 

كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را  خروج آن از اختيارات مقام تصويب

  .درخواست نمايد

صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسـيدگي مطـرح باشـد، موضـوع جهـت      در  – 41ه ماد

  .االتباع است شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، الزم اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي

  .ز مصوبه را ابطال نمايديا قسمتي اتواند تمام  اين قانون مي) 19(ماده) 1(هيأت عمومي، در اجراء بند – 42ماده 

هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظـف اسـت    – 43ماده 

به محض اطالع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسـي و احـراز تعـارض، نسـبت بـه      

اثر . االتباع است شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزمرأي براي  اين. نمايد صدور رأي اقدام مي

شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح  رأي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي

ه رسـمي حـق   نفـع ظـرف يـك مـاه از تـاريخ درج رأي در روزنامـ       شـود شـخص ذي   و غيرصحيح تشخيص داده مـي 

تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صـدور رأي بـر طبـق رأي مزبـور     

شـود مجـري    مفاد اين ماده در مورد آرائي كه از نظر فقهاي شـوراي نگهبـان خـالف شـرع تشـخيص داده مـي      . است

  .نخواهدبود

باشد بـا نظـر رئـيس     از شعب مختلف ديوان صادر شدههرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه  -44ماده 

اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص . شود ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي

  .االتباع است الزم ذيربطحقيقي و حقوقي 

صورت خارج از ديوان به پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب  –تبصره 

  .گيرد نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي

از اجـراء آن   ذيـربط هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور، مسـؤوالن   – 45ماده 

 موقـت از  نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكـي از شـعب ديـوان، مسـتنكف بـه انفصـال       استنكاف نمايند به تقاضاي ذي
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ريـال تـا پنجـاه ميليـون     ) 1.000.000(سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يـك ميليـون    ماه تا يك خدمات دولتي از سه

  .شود ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي) 50.000.000(

مرجع حل اختالف در صالحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پـس از كسـب نظـر مشـاوران      – 46ماده 

  .داري، ديوان عالي كشور استعدالت ا ديوان

هاي مطروحه در شـعب تجديـدنظر سـابق     االجراءشدن اين قانون، رسيدگي به كليه پرونده پس از الزم – 47ماده 

ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديـوان عـدالت   

  .يابد در شعب تجديدنظر ادامه ميت بعدي، و اصالحا 1360اداري مصوب 

دادرسـي ديـوان را تهيـه و از طريـق دولـت تقـديم        ماه اليحه آئين قوه قضائيه موظف است ظرف شش – 48ماده 

  .دادرسي مزبور، برطبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد تا زمان تصويب آئين. مجلس شوراي اسالمي نمايد

و اصـالحات بعـدي    1360ءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سـال  االجرا ماز تاريخ الز – 49ماده 

  .شوند لغو مي) 48( و) 47( آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد

شنبه مورخ نهـم خردادمـاه يكهـزار و     قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه

مصـوبه مجمـع   ) 19(مـاده ) 1(و بنـد ) 13(تصويب و با جايگزيني مـاده  مجلس شوراي اسالمي سيصد و هشتاد و پنج 

  .با مصلحت نظام تشخيص داده شد از سوي آن مجمع موافق 25/9/1385تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 

  1375و اصالحات مصوب  1360قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 

 174ي اداري و اجـراي اصـل   هـا  دستگاهجريان امور و اجراء صحيح قوانين در  به منظور نظارت بر حسن -1ماده 

كـه در ايـن قـانون بـه اختصـار      » سـازمان بازرسـي كـل كشـور    «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سازماني بنـام  

  .ودمي ش ناميده مي شود زير نظر قوه قضائيه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل» سازمان«

 :وظايف سازمان به شرح زير مي باشد -2ماده 

بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظـامي و مؤسسـات و شـركتهاي دولتـي و     ) الف

يي ها سازمانشهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقالبي و 

م يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمـك مـي   كه تما

  . نام آنها است بر اساس برنامه منظم يي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكرها سازماننمايد و كليه 
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ي و يا به دستور رئيس قوه قضائيه و يا درخواسـت  انجام بازرسي هاي فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبر) ب

قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي و يا بنا به تقاضاي وزير يـا مسـئول    90و  88رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 

 . ي اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شودها دستگاه

ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقالب اسالمي اعالم موارد تخلف و نارسائي) ج

و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بـه وزيـر ذيـربط و در مـورد     

بـه وزارت امـور    شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت

اقتصادي و دارائي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قـوه  

 نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعالم خواهد شد  قانون اساسي 90و  88قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 

جريان مالي يا اداري باشد رئيس سـازمان يـك نسـخه از آن را بـا      در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء) د

داليل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صـالح و مراجـع اداري و انضـباطي مربوطـه     

ي در تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرس. منعكس و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري خواهد كرد 

 .  را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد نمود

گزارشهاي بازرسي در ارتباط با آئين نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل هاي صـادره و شـكايات    -بصره ت

صـدور   اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق الذكر باشد جهت رسيدگي و

  .رسيدگي به اينگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود. راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد 

سازمان مي تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صـالحيت   -3ماده 

نمايد و در ساير مورد نسبت به تامين كادر مورد نيـاز از طريـق   و متخصصان در هر رشته بطور دائم يا موقت استفاده 

     انتقال يا ماموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد

انتقال كارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت مامور و يا انتقـال دائـم    - 1تبصره 

  .  بالمانع است

اجـراء    مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهي و پس از تصويب مجلس به مرحلـه  - 2تبصره 

 .  اين قانون است 12در مي آيد مگر مواردي كه مشمول مفاده ماده 

 قضـايي  11يا  10رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه  -4ماده 

رئيس سازمان مي تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صالحيت انتخـاب كنـد   . باشند تعيين مي شود 
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     همچنين مي تواند به تعداد الزم معاون داشته باشد كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد و

رئيس هيات بازرسي توسـط رئـيس سـازمان    . مل مي آيد بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي به ع -5ماده 

 .حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد

آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضائي كه حاكي از وقوع تخلف يا جـرم مـي باشـد بايـد بـه تاييـد        - 1تبصره 

  .   بازرس قضائي برسد

هيات بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضائي و ابالغ خاص از رئـيس قـوه قضـائيه     رئيس - 2تبصره 

باشد ، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن داليـل و مـدارك   

به صدور قرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ  برود مي تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت

تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيـات و موافقـت رئـيس    

روز از تاريخ ابالغ قابـل تجديـد نظـر در دادگـاه      20قرارهاي تامين صادره ظرف مدت . دادگستري محل اقدام نمايد 

  . مركز استان مربوط مي باشدتجديد نظر 

گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي و هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده  -6ماده 

و آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراء صـادره هيـات   

روز پس از ابالغ قابـل   20رخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصالح ظرف مدت هاي رسيدگي به تخلفات اداري با د

      .تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود

هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضائي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد  -تبصره 

تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطالع دادستان كل  كه آنرا خالف بين شرع يا قانون

ي هـا  دادگـاه قانون تشـكيل   18ماده  2از مصاديق بند  دادستان كل در صورتيكه آن را. كشور تهيه و ارسال مي دارد 

     .تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي دارد 15/4/1373عمومي و انقالب مصوب 

  .بازرس يا هيات هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد نمود -7ماده 

و مؤسسات اسناد و اطالعات و مـدارك مـورد    ها سازمانكليه مسئوالن ذيربط در وزارتخانه ها و ادارات و  -8ماده 

ر داده و همكـاري الزم را مبـذول   لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرا

 دارند

تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس جنحه اي از سه ماه تا شش ماه يا انفصال موقـت از   - 1تبصره 
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  .خدمت دولت تا يك سال خواهد بود

ور اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كش - 2تبصره 

  .و موافقت رئيس قوه قضائيه

در مواردي كه بازرس يا هياتهاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفـر از كاركنـان    -9ماده 

واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفته اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فـورا و مسـتدل بـه وزيـر يـا رئـيس       

وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلـف  . ليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا نمايد دستگاه مربوط اطالع داده و تع

به اجراي تقاضاي هيات بازرسي است و در غير اينصورت شخصا مسوول عواقب امـر خواهـد بـود وسـازمان مراتـب را      

     جهت اتخاذ تصميم الزم ره قوه قضائيه گزارش خواهد نمود

دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيات بازرسي حداكثر ظرف ده روز وزير يا مسئول  -10ماده 

عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج درگزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتبا به اطالع سازمان 

     سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد. برساند 

از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشـور منحـل و كليـه اسـناد و اوراق و مـدارك و       -11ده ما

     اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان آن در اختيار سازمان قرار مي گيرد

مول سازمان حسابرسي دولتي ، مسئولين حراست و نظـارت و بازرسـي وزارتخانـه هـا و مؤسسـات مشـ       -12ماده 

ي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسـته  ها دستگاهبازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري 

 .را به اطالع سازمان بازرسي كل كشور برسانند به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد مراتب

يف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يـك پـنجم آن   بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رد -13ماده 

   خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد

آئين نامه اجرائي اين قانون و نمودار تشكيالتي اين سازمان با كسب نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي و  -14ماده 

     .ه و به تصويب رئيس قوه قضائيه برسدسازمان امور اداري استخدامي كشور توسط سازمان تهي

قوه قضائيه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسـمت مربـوط    -15ماده 

     .مامور اجراي اين قانون مي باشد

ار و سيصد و شصـت  قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هز

  .با حضور شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است
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قانون اصالح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و الحاق يـك مـاده و يـك    

  7/5/1375 مصوب 3ماده  3و اصالح تبصره   19/7/1360تبصره به آن مصوب 

  :گردد اصالح مي ن بازرسي كل كشور به شرح زيرقانون تشكيل سازما 2بند ب ماده  - 1ماده  

االمر مقام معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضـاييه و يـا درخواسـت     العاده حسب انجام بازرسيهاي فوق -ب 

قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي و يا بنابه تقاضاي وزيـر يـا مسـوول     90و 88 رييس جمهور و يا كميسيون اصول

  .ضروري تشخيص داده شود س سازمانيي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييي اجراها دستگاه

  :گردد قانون به شرح زير اصالح مياين  2بند ج ماده  - 2ماده 

ها و نهادهاي انقالب اسالمي  اعالم موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه -ج 

خصوص موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولـت بـه وزيـر ذيـربط و در مـورد       درو بنيادها به رييس جمهور و 

موسسات غير دولتي كمك بگير از دولـت بـه وزارت امـور     و موسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص ها شهرداري

ري به ريـيس قـوه   دادگست اقتصادي و دارايي و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه

  .به آن كميسيون اعالم خواهد شد قانون اساسي نتيجه بازرسي 90و 88قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 

  :گردد اين قانون الحاق مي 2اده بند د به ذيل م -3ماده 

آن را بـا  در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رييس سازمان يـك نسـخه از    -د

مرتكب مستقيما به مرجع قضـايي صـالح و مراجـع اداري و انضـباطي مربوطـه       داليل و مدارك براي تعقيب و مجازات

  .نتيجه نهايي پيگيري خواهد كرد منعكس و تا حصول

س قوه قضاييه الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئي در تمام موارد فوق

  .ال خواهد نمودارس

  :شود قانون به شرح زير اصالح مياين  2تبصره ذيل ماده  -4ماده 

ي صـادره و شـكايات   ها دستورالعملنامه و تصويبنامه و بخشنامه و  هاي بازرسي در ارتباط با آيين گزارش -تبصره 

رسـيدگي و صـدور    الذكر باشد جهـت  كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي

  .عاده و خارج از نوبت خواهد بودال طور فوق رسيدگي به اينگونه موارد به. گردد راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي

  :شود قانون به شرح زير اصالح مياين  5ماده  -5ماده 

سازمان حسب  آيد، رييس هيات بازرسي توسط رييس بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي بعمل مي -5ماده 
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  .گردد و مورد اعتماد انتخاب مي كارشناسان برجسته مورد از بين قضات يا متخصصين و

ايد به تاييد بازرس باشد ب آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي -1تبصره 

  .قضايي برسد

ايه قضايي و ابالغ خـاص از ريـيس قـوه قضـاييه     رييس هيات بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پ -2تبصره 

برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بـين بـردن داليـل و مـدارك      باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري

 قرار تامين غير از قرار بازداشـت اتخـاذ   تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آيين دادرسي نسبت به صدور برود مي

ريـيس   تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيـات و موافقـت  

روز از تـاريخ ابـالغ قابـل تجديـدنظر در دادگـاه       20قرارهاي تامين صادره ظرف مـدت  . دادگستري محل اقدام نمايد

  .باشد مي  دنظر مركز استان مربوطتجدي

  :گردد يك تبصره به آن الحاق مي نون به شرح ذيل اصالح واين قا 6ماده  -6ماده 

گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و  -6ماده 

درخواست سازمان بازرس كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آرا صـادره هياتهـاي    آراي صادره مراجع قضايي با

روز پـس از ابـالغ قابـل     20مراجـع ذيصـالح ظـرف مـدت      ي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور دررسيدگ

  .گي نيز خارج از نوبت خواهد بودتجديدنظر بوده و اين رسيد

هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد  -تبصره 

تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان براي اطالع دادستان كل  بين شرع يا قانون كه آنرا خالف

ي عمومي ها دادگاهقانون تشكيل  18ماده  2بند  دادستان كل درصورتيكه آنرا از مصاديق. دارد كشور تهيه و ارسال مي

  .ددار اقدام قانوني را معمول ميتشخيص دهد  15/4/1373و انقالب مصوب 

  :شود قانون به شرح ذيل اصالح مياين  8ذيل ماده  2تبصره  -7ماده 

كشـور  اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي كل  -2تبصره 

  .و موافقت رييس قوه قضاييه

  :بديا تغيير مي 14سابق به  12به اين قانون الحاق و ماده  12ماده ذيل به عنوان ماده  -8ماده 

هـا و موسسـات مشـمول     سازمان حسابرسي دولتي، مسوولين حراسـت و نظـارت و بازرسـي وزارتخانـه     -12ماده 

ي اجرايي و شركتهاي دولتـي و وابسـته   ها دستگاهرسيدگي به عملكرد مالي واداري  بازرسي چنانچه به سوء جرياني در

  .سازمان بازرسي كل كشور برسانندمراتب را به اطالع  است بايد به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي
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  :شود قانون به شرح ذيل اصالح مياين  13ماده  -9ماده 

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يـك پـنجم آن    -13ماده 

  .هد شدو ساير مقررات مصرف خوا يخارج از شمول قانون محاسبات عموم

  .يابد تغيير مي 15اين قانون به  14ماده  - 10ماده 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كـل كشـور بـه    ) 14و 9-8-5-3-1( در مواد "شورايعالي قضايي "كلمه  - 11ماده 

  .گردد تبديل مي "ييس قوه قضاييهر "اين قانون به   )12و 4و  2(و در مواد  "قوه قضاييه "

 3از متن تبصـره  ")العاده روزانه كارمندان دولت تجاوز نخواهد كرد درهرحال از حداكثر فوقكه  ("عبارت  -12ماده 

  .حذف شوداستخدامي سازمان بازرسي كل كشور   قانون مقررات اداري و 3ماده 

  1360نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  آيين

  16/1/1388 :تاريخ                                 576/9000/:  100شماره

 در اجراي مـاده دي آن هاي بع و اصالحيه 1360نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب  آيين

و بنـا بـه پيشـنهاد شـماره      1387و  1375هـاي   و اصالحيه 1360كشور مصوب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل 14

  .زير تصويب گرديدنامه اجرايي قانون به شرح  آيينسازمان،  28/12/1387د مورخ /94430/87/2

  كليات: فصل اول

  :رود امه در معاني زير به كار مين ها و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين ـ واژه1ماده

  .1387و  1375هاي  و اصالحيه 1360قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب : قانون) الف

  .ايي قانوننامه اجر نآيي: نامه آيين) ب

  .سازمان بازرسي كل كشور: سازمان )ج

هاي مدون و مـنظم سـاالنه بـا     هاي نظارتي و بازرسي مستمر براساس برنامه فعاليت: يها نامنظارت و بازرسي بر) د

  .ين قلمرو موضوعي، محيطي و زمانيتعي

جريـان در   ع تخلـف يـا سـوء   بررسي شكايات و اعالمات مقرون به دليل داير بر وقـو : نظارت و بازرسي موردي) هـ

  .محدوده صالحيت سازمان

ريزي مستمر ساالنه، كه حسب دسـتور   هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه فعاليت: العاده نظارت و بازرسي فوق) و

  .گيرد وده موضوع ارجاعي انجام ميقانون در محد 2ماده » ب« يا درخواست مقامات مذكور در بند 
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  :شود به يكي از صور زير انجام مي ـ نظارت و بازرسي2ماده

  يها نامبر) الف

  العاده فوق) ب

  موردي) ج

ي متناسب با منابع سازمان از قبيل نيروي انساني، امكانات و اعتبارات ها نامهاي نظارت و بازرسي بر ـ اولويت3ماده

  :گردد وجه به موارد زير تعيين ميو شرايط و مقتضيات زماني و با ت

  .معظم رهبري رامين مقامف) الف

  .هاي كلي نظام انداز و سياست چشمسند ) ب

  .گي كشور و ساير قوانين و مقرراتقانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهن) ج

  .ن مصوب از سوي رياست قوه قضائيههاي راهبردي سازما برنامه) د

  .ن و مقرراتمشكالت و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قواني) هـ

ها تهيه و تدوين و به تصويب  ـ برنامه نظارت و بازرسي، قبل از پايان هر سال براي سال بعد، با رعايت اولويت4ماده

ت زيـر بايـد مـورد توجـه قـرار      هاي مستمر نكا در تدوين برنامه و انجام نظارت و بازرسي. رسد رياست قوه قضاييه مي

  :گيرد

ور و اجراي صحيح قـوانين، شـامل تناسـب سـاختار بـا مأموريـت و       عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان ام) الف

هـاي   ها و برنامـه  و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست ها طرحها،  وظايف دستگاه، انجام برنامه

  .و تهديدات و مفاسد اداري و مالي ها فرصتمصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، 

سـؤوالن از حيـث اصـول مـديريت، اسـتفاده از منـابع، ايجـاد تحـول و بـه كـارگيري           نحوه عملكرد و رفتار م) ب

پـذيري و   هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حسن شـهرت، انضـباط، مسـؤوليت    آوري فن

  .اي و شؤون اسالمي و اخالق حرفه پاسخگويي، رعايت حقوق مردم

فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشـي از كشـور باشـد از قبيـل      اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و) ج

زايـي،   پذيري، اشتغال گذاري، رقابت هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه پيشرفت اجراي برنامه

اجتمـاعي،   هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آمـوزش و تربيـت، بهداشـت، سـالمت و رفـاه      تراز تجاري، فاصله دهك

ي هـا  دسـتگاه هـاي   امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريـت 
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  .ازرسي و اختيارات قانوني سازمانمشمول ب

قانون سازمان انجام  2ماده) الف(نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند ) د

  .شود كنند نمي عمومي استفاده نميهاي خصوصي كه از وجوه  شامل مؤسسات و بنگاه گيرد و مي

  .گيرد رس يا هيأت بازرسي صورت ميـ نظارت و بازرسي، حسب مورد توسط باز 5ماده

ـ بازرس يا اعضاء هيأت بازرسي از بين اشخاص واجد صالحيت، توسط رئيس سازمان و يا مقامات مجـاز از    6ماده

ته و رئيس هيأت بازرسي از بين دارندگان پايه قضايي يا متخصصـين و كارشناسـان برجسـ   . شوند ن ميطرف وي تعيي

  .مورد اعتماد تعيين خواهدشد

تواند در مركز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره كل داشته باشد و خـارج از مركـز، منطقـه و     ـ سازمان مي7ماده

  . ل دهدهاي بزرگ تشكي ستانو شهر ها استاناداره كل بازرسي در مركز 

  نظارت و بازرسي: فصل دوم

ـ انجام هرگونه نظارت و بازرسي، مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئـيس سـازمان يـا مقـام مجـاز از        8ماده

هاي مصوب و موردي،  تواند در مورد برنامه مديركل بازرسي استان، در حوزه مأموريت خود مي. طرف ايشان خواهدبود

  .ريت نظارت و بازرسي اقدام نمايدصدور احكام مأمو نسبت به

  .زرسي و مدت آن صريحاً تعيين شودـ در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي با1تبصره

ـ احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطالعـات و واحـدهاي نظـامي و انتظـامي     2تبصره

  .وافقت رئيس سازمان صادر خواهدشدازرسي استان با اجازه و ماستان توسط اداره كل ب

رياسـت  قضـاييه بـا اجـازه و موافقـت      ي وابسته بـه قـوه  ها سازمانـ بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و 3تبصره

  .گيرد قضاييه انجام مي قوه

شونده اعزام  ه دستگاه بازرسيـ بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات الزم، ب9ماده

داده تا گـزارش   تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي. گردد مي

  .نهايي تهيه گردد

ـ بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت، مراتب را بـه سـازمان اطـالع    10ماده

  .جامع آن را تهيه و تسليم نمايد بعد از انجام مأموريت گزارشداده و 

ي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعـزام  ها نامـ در بازرسي بر11ماده
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گردد، هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را حسـب مـورد جهـت دريافـت اعالمـات،       مي

  .ن نشاني محل كار خود اعالم داردآوري اطالعات در حدود صالحيت سازمان، با تعيي ت و جمعشكايا

تواند به شكايات و اعالمات اشخاص، درخصوص سوء جريان اداري و مـالي و نقـض قـوانين و     ـ سازمان مي12ماده

  .گي نمايدآنها رسيد قانون تشكيل سازمان و كاركنان 2ي موضوع بند الف ماده ها دستگاهمقررات 

ـ شكايت بايد متضمن هـويت، نشاني، كدمـلي و كدپستي شاكي و مقـرون به داليل و با امضاء وي باشد و 13ماده

  .در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد

  .رسد صورت مجلس درج و به امضاء شاكي ميشفاهي اظهار شود، در  كه شكايت درصورتي

شود و چنانچه بررسي موضوع خـارج از وظيفـه سـازمان باشـد،      ع داده ميـ نتيجه رسيدگي به شاكي اطال14ماده

  .ا اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشدبا تقاضاي شاكي، ضمايم شكواييه ب. گردد شاكي هدايت و شكواييه بايگاني مي

ز طرق ا يا اه رساني و رسانه ـ اعالمات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست، تلفن، پايگاه اطالع15ماده

  .باشد ديگر قابل دريافت مي

مگر اين كه به طور مدلل حـاوي مسـأله   . شود كننده معلوم نباشد، ترتيب اثر داده نمي به اعالماتي كه هويت اعالم

  .رسيدگي به آن را الزم تشخيص دهدمهمي باشد و سازمان 

توانـد بـه شـكل     ي مشمول بازرسي مـي ها اهدستگالعاده و موردي از  ي، فوقها نامهاي بر ـ نظارت و بازرسي16ماده

در اين روش، سازمان سؤاالت متناسب با موضوع را طرح و اطالعات، اسناد و مدارك مـورد   .خوداظهاري صورت گيرد

  .شود ارسال مي ذيربطو به مبادي نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه 

تواند با توافق  ها، سازمان مي ي اداري كشور و ارتقاي كيفي گزارشها دستگاهفاده از ظرفيت ـ به منظور است17ماده

ي مذكور، اقدام به نظارت و بازرسي به صـورت  ها دستگاهمندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات  مسؤوالن و بهره

سـان سـازمان انتخـاب و اعضـاي هيـأت      ميان بازرسان وكارشنا  رئيس هيأت بازرسي بايد از. مشترك و تلفيقي نمايد

ارسـال   ذيـربط بـه مبـادي    گزارش بازرسي بـا رعايـت ضـوابط،    .و هدايت وي انجام وظيفه نمايند بازرسي تحت تعليم

  .خواهدشد

ي مشـمول  هـا  دستگاههاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با  آوري  گيري از فن تواند با بهره ـ سازمان مي18ماده

ي مذكور دريافت و سپس با رعايـت اصـول و قواعـد علمـي، آنهـا را      ها دستگاههاي  عات الزم را از سامانهبازرسي، اطال

، براي مـراجع مربوط ارسـال  تجزيه و تحليل نموده و گـزارش خـود را همراه با استـنتاج و ارائه پيشنهـادهاي مناسب
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هـاي نـوين    آوري ارتباط الكترونيـك و اسـتفاده از فـن   اند زمينه ايجاد  ي مذكور مكلفها دستگاه ذيربطمسؤوالن  .دارد

  .اتي را براي سازمان فراهم آورنداطالع

قانون مبني بر اعمـال نظـارت سـازمان در     1قانون و با توجه به تبصره ماده  11ماده» ج« ـ در اجراي بند 19ماده

  :ت اقدامات زير را انجام دهدف اسي مشمول بازرسي، سازمان موظها دستگاهمراحل قبل، حين و بعد از اقدامات 

» ج« گير در معـامالت اقـدام و تكليـف مقـرر در تبصـره بنـد        نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم) الف

اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، بـه نحـو كتبـي سـازمان را از      مراجع مذكور موظف. را از آنان مطالبه نمايد 11ماده

  .نمايند موضوع مطلع

ريـزي و راهبـردي    معاونـت برنامـه  (ريـزي كشـور    رساني سازمان مديريت و برنامـه  گيري از پايگاه اطالع بهره با) ب

هـا،   ي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطالعات مربوط بـه مزايـده  ها دستگاه، )رياست جمهور

ام و با تجزيه و تحليـل مناسـب و تشـخيص اولويـت،     ي مشمول بازرسي اقدها دستگاهها، قراردادها و معامالت  مناقصه

ها اعزام نمايد و به  ها و مزايده هاي برگزاري مناقصه نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون

رت ورت گرفتـه، نظـا  طور كلي بر قراردادها و معامالت اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات ص

  .نمايد

ها، نحوه اقدام  به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطالعات، تشخيص اولويت) ج

  .به اجراي صحيح قانون آگاه نمايدناظرين را تدوين و ابالغ نموده و با آموزش الزم، كاركنان سازمان را نسبت 

  :نمايد ب را به سـازمان اعالم مياري و مراتــ در مـوارد زير بازرس از رسيـدگي خودد20ماده

و بازرسـي نفـع شخصـي داشـته      بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت) الف

  .باشند

  .بازرسي سمت مديريت داشته باشند الذكر، در واحد مورد بازرس يا اقرباي فوق) ب

ري، حقوقي يا كيفري داشته حد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختالف ادابازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت وا) ج

  .باشند

ـ در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فـوق تـأثيري در رونـد بازرسـي و نتيجـه آن نـدارد، اجـراي        1تبصره

  .دباش ي دستور مينمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجرا مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي

اتخـاذ  تواند مراتب را به سـازمان اعـالم نمايـد،     ـ مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي2تبصره
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  .تصميم به عهده سازمان است

  :زرسي، به ترتيب زير اقدام نمايدـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع با21ماده

  .رسي و شناخت موضوع مأموريتد بازهاي الزم نسبت به مور كسب آگاهي) الف

  .نامه اين آيين 20توجه به ماده  احراز صالحيت خود در انجام مأموريت، با) ب

و انتخاب توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف ) ج

  .هاي مناسب و مقتضي روش

هاي موجود در سازمان، مطالعه  ، رجوع به سوابق و گزارش)چك ليست(ينه تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازب) د

آوري اطالعات موردنياز، آشنايي  مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع

 يهـا  طـرح ا و هـ  با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطالعات اجمالي از وجـود برنامـه  

  .اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت

تواند اطالعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور بـه نحـو مقتضـي؛ از     ـ بازرس يا هيأت بازرسي مي22ماده

  : آوري نمايد هاي زير جمع از روشجمله با استفاده 

  .مشاهدات) الف

  .استطالع از شهود و مطلعين) ب

  .وجود و تهيه مدارك الزم از آنهاهاي م وندهمطالعه سوابق و پر) ج

  .كسب نظر كارشناسي) د

  .ن و كاركنان دستگاه مورد بازرسياستعالم نظر مسؤوال) هـ

ـ بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر، وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را مالحظه و 23ماده

  .نمايد مجلس، در گزارش منعكس مي يا با تنظيم صورتنتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و 

  :شود شهود به ترتيب زير اقدام ميـ در تحقيق از مطلعين و 24ماده

چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، ) الف

  .ايدآنان اكتفا نم تواند به استماع اظهارات بازرس مي

در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصـات شـاهد، موضـوع شـهادت، زمـان و مكـان اسـتماع        ) ب

بايـد   ، بازرس ميصورت مجلسدر صورت عدم تمايل شاهد به امضاء . رساند و به امضاء او مي صورت مجلسشهادت را 
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  .ب را گواهي و آن را امضاء نمايدمرات

وط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر تبصره ـ افشاء اطالعات مرب 

در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادالنه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويـت وي را  

  .الزم بدانند

ت بازرسي و همچنين دريافت لوح ـ اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأ25ماده

ي مورد بازرسي، منحصر به موارد قابل ها دستگاههاي الكترونيكي حاوي اطالعات  اي و فايل افزارهاي رايانه فشرده و نرم

  .باشد أموريت و تهيه گزارش آن مياستفاده و مرتبط با موضوع م

بندي محرمانه، توسط بازرس يـا هيـأت    سي با طبقهـ اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازر26ماده

  .شود صورت مجلس و يا تصويربرداري ميبازرسي در محل مأموريت مالحظه و مطالعه و در صورت نياز 

گردد؛ مگر آنكه بنا  نويس رونوشت تهيه مي قانون، به طريق دست 8ماده  2ـ از اسناد سرّي با رعايت تبصره27ماده

  .تصوير آن ضروري باشد زمان، تهيهبه تشخيص سا

اسـتناد شـود، گـزارش سـازمان     ) محرمانه ـ سري  (بندي شده  ـ چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه28ماده

  .بندي خواهدشد ل مشمول همان طبقهحداق

هاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرايم مـالي نظيـر رشـوه، اخـتالس، كالهبـرداري،       ـ دسترسي به حساب29ماده

ي مشمول بازرسي ها دستگاهدليس در معامالت، تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با تباني و ت

  .پذير است ان قضايي سازمان امكانباشد، توسط بازرس

ها، اعـم از دولتـي و غيردولتـي موظـف بـه اجـراي دسـتور         ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق مسؤوالن بانك

  .خواهندبود ن قضايي سازمانبازرسا

تواند اطالعات و مدارك الزم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه  ـ سازمان مي30ماده

ي مذكور ها دستگاه ذيربطمسؤوالن . گيرد، نظارت و بازرسي نمايد بندي صورت مي هايي با حيطه طبقه در آنها فعاليت

اي و  افزارهـاي رايانـه   استعالمات شفاهي و كتبي و مطالبـه لـوح فشـرده و نـرم    اند به مكاتبات،  قانون مكلف 2در ماده 

توانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات  هاي الكترونيكي حسب درخواست، با فوريت پاسخ دهند و نمي فايل

  .خودداري نمايندا او از همكاري بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي ب

بندي سرّي است، با پيشنهاد رئـيس سـازمان و    هايي كه داراي طبقه ـ در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت1تبصره
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  .گيرد قضاييه صورت مي ت رئيس قوهموافق

  .ت سازمان موجب پيگرد قانوني استـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواس2تبصره

تواند حسب مورد از كارشناسان سـازمان و   ي سازمان ميها دستورالعملبا رعايت ـ بازرس يا هيأت بازرسي 31ماده

  .، رسمي و غيررسمي استفاده نمايدي اداري كشورها دستگاهيا خارج از سازمان اعم از كارشناسان 

  .ردار باشندبايد متصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخو ـ كارشناسان منتخب مي1تبصره

  .باشد مي 20د بازرس موضوع ماده ـ موارد رد كارشناس همان موارد ر2رهتبص

ـ هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطالعات، نياز به اخذ توضيح از مسـؤولين  32ماده

رس پاسخ داده و اند به سؤاالت كتبي يا شفاهي باز مشمول نظارت و بازرسي باشد، آنان موظف  يها دستگاهو كاركنان 

توان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضـوع را   مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنين در صورت نياز مي

  .اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود جهت

ـ هرگاه در پايان بازرسي داليل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افـرادي را در مظـان ارتكـاب جـرم و يـا      33ماده

ت آنان به و يا سوء جريان اداري قرار دهد، موضوع با ذكر داليل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعياتخلف 

  :شود ترتيب زير اخذ مي

  .گيرد اي صورت مي ري و يا مكاتبهدفاعيات فرد يا افراد به نحو حضو) الف

ي و فعلـي و نشـاني محـل اقامـت وي     هـاي قبلـ   در استماع دفاعيات، الزم است هويت كامل فرد و مسـؤوليت ) ب

مشخص گردد؛ سپس موضوع و داليل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود 

هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش  خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ

كند و چنانچه از  رس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء ميرا مكتوب نمايد، باز

  .خواهدنمود  امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي

  .هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد تواند پرسش بازرس در جريان اخذ دفاع مي) ج

مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب   اي، موضوع با ذكر داليل آن به صورت به طريق مكاتبهدر اخذ دفاعيات ) د

  .گردد راي فرد مورد نظر ارسال ميبندي اسناد، به صورت مستقيم ب با رعايت طبقه

  .كند تجلسه ميچنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صور) هـ

در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گـواهي و  ) و
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  .شود س گواهي و درگزارش منعكس ميها، مراتب توسط بازر امضاء ذيل پاسخ

ان وجـود  ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز داليل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوء جريـ 1تبصره

  .نمايد بق بندهاي مذكور اقدام ميداشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطا

ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء داليل و مدارك و يا اختالل در 2تبصره

 ذيصـالح بـه مراجـع   اري به عمل آورده و گـزارش مربـوط   امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودد

  .گردد منعكس مي

آوري اطالعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه مقررات مربـوط و اصـول    ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع3تبصره

اسـت و در   اي سازمان الزامي است و طرح سؤاالت تلقيني و نيز اكراه و اجبـار و اغفـال افـراد ممنـوع     اخالقي و حرفه

  .رد آن در گزارش اظهارنظر نمايدصورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به داليل و جهات 

ن بـا رعايـت   ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان الزم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آ4تبصره

  .امانتداري منعكس شود

هاي بيشتري را اقتضاء نمايـد ماننـد تحقيـق از شـهود،      ضيحات فرد، بررسيـ در صورتي كه دفاعيات يا تو34ماده

  .طابق مواد قبل به عمل خواهدآوردمالحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس، بازرس اقدام الزم را م

مقـرر   قضاييه از اختيارات ـ بازرسي كه پايه قضايي دارد، با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابالغ رئيس قوه35ماده

  .شود قانون برخوردار مي 5ماده  2در تبصره 

ـ بازرس موضـوع ماده قبـل، ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به اهميت جرم، شدت مجازات، 36ماده

ام داليل اتهام، بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن داليل و مدارك، ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اته

  .نمايد دم خروج از كشور اقدام ميو صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام، كفالت، وثيقه و ع

شـود قـرار صـادره     قـانون عمـل مـي    5ماده 2چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد، طبق قسمت اخير تبصره

  .شود متهم ابالغ مي نظرخواهي و مهلت آن به بالفاصله پس از تأييد با قيد حق تجديد

ـ در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بالفاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام 37ماده

  .نمايد اعالم مي ذيصالحبه مرجع و مراتب را 

قانون، فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز  5ماده  2ـ بازرس قضايي موضوع تبصره 38ماده

باشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطـالع سـازمان    ر قرار تأمين ميبه صدو
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  .برساند

ـ در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در 39ماده

  .ه مراجع صالح قضايي اعالم نمايدازمان، جهت تعقيب بغير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق س

ـ در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت، حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد 40ماده

بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد، به طوري كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجـام نشـود و بـه    

ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي، عدم حضور آنان در محـل   طريق

  .نمايـد  كارشان را اقتضاء كند، موضوع مستند و مستدل به سـازمان اعـالم و درخواسـت تعليـق افـراد مـذكور را مـي       

كنـد تـا طبـق     الترين مقام دستگاه مربوط اعالم مـي سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزير يا با

  .نظر تا پايان بازرسي اقدام گرددقانون، نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد  9ماده

تبصره ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخالل و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كسـاني را كـه    

بـه مرجـع مربـوط     سازمان مراتب را براي رفـع اثـر  . اند، از سازمان درخواست نمايد قانون معلق شده 9در اجراي ماده 

  .اعالم خواهدنمود

ـ چنانچه حسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد، بازرس يا هيـأت بازرسـي   41ماده

قانون رسيدگي به تخلفات اداري از  13ير مادهبايد قبـل از پايان بازرسي، مراتب را مستـدل و مستنـد به قانون، نظ مي

  .قام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايدطريق سازمان به وزير و يا باالترين م

اسـتنتاج و اظهـارنظر   . داوري و القاء نظـر ممنـوع اسـت    ـ بازرس در اجراي مأموريت خود، از هرگونه پيش42ماده

  .بازرس منوط به اتمام بازرسي است

رس يا هيأت بازرسي، ضمن انجام مأموريت با موضـوعاتي برخوردكنـد كـه واجـد اهميـت و يـا       ـ هرگاه باز43ماده

حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسـي اسـت و رسـيدگي بـه آن خـارج از مأموريـت او باشـد،        

  .يدنما موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعالم و كسب تكليف مي

اي و از موضع قانون باشد و نبايـد   رد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي، بايد مبتني بر اخالق حرفهـ عملك44ماده

  .جنبه خصوصي دارد، مداخله نماينددر اموري كه 

اي باشـد كـه در    ـ اعمال نظارت و بازرسي، تحقيقات، كسب اطالعات و تهيه مدارك و اسناد بايد بـه گونـه  45ماده

  .و فعاليت را از مديران سلب نكندشونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام  بازرسي روند امور جاري دستگاه
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ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كندشدن حركت دستگاه مورد بازرسي   تبصره ـ منظور از 

باشد و در صورت اختالف  ازمان ميتشخيص حسن اجراي اين ماده با س. هاي آن را دچار اشكال نمايد گردد يا فعاليت

نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبـل ايشـان   

  .شود مان و يا هيأت مزبور عمل ميبررسي شده و طبق نظر رياست ساز

ي مشمول بازرسي، بـه  ها دستگاههنگام از  اند با كسب اطالعات الزم و به ـ مديران نظارت و بازرسي موظف46ماده

منظور پيشگيري از بحران اجتماعي، سوء جريانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانين، با اطـالع سـازمان و بـدون رعايـت     

ي هـا  دسـتگاه هاي بازرسي، سريعاً هشدار الزم را جهت اتخاذ تصـميمات مناسـب بـه     تشريفات مربوط به تهيه گزارش

  .ارسال خواهد شد ذيربطبه مبادي تكميلي پس از طي مراحل مربوط،  گزارش. اداري بدهند

تواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را  همچنين سازمان مي

  .ييه و مقامات مسؤول گزارش نمايدبه رئيس قوه قضا

  نفصل سوم ـ تهيه گزارش و پيگيري آ

آوري شده در جريان بازرسي، طرح گزارش تهيه و  ها، اطالعات و داليل جمع اده از ماحصل بررسيـ با استف47ماده

در تـدوين  . گـردد  با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب، به تحرير متن گزارش به صورت مسـتند و مسـتدل اقـدام مـي    

  :بازرسي نكات زير بايد رعايت شودگزارش 

بندي آنها بر مبناي درجه اهميت داليل و  و اطالعات به دست آمده و طبقهتنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات ) الف

  .ت و تعيين جايگاه آنها در گزارشمستندا

  .تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي) ب

  .ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي) ج

گرفـت و   ور و يا تعيين موارد اختالف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مـي اعالم نظر بر حسن جريان ام) د

  .معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم بيان اشكاالت،

ي و مهـم  هـا  نـام هـاي بر  ترين مسؤول دستگاه مـورد بازرسـي در بازرسـي    اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالي) هـ

  .نمودن آن در گزارشات ات و منعكسفصورت مكتوب در رابطه با اشكاالت و تخل به

هاي ها و اعالم نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مـؤثر و ارائـه پيشـنهاد    استنتاج از مجموعه بررسي) و

  .مناسب و اصالحي و قابل اجرا
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  .نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق) ز

  :االمكان به ترتيب زير است ، حتيرسي از حيث شكليـ تنظيم گزارش باز48ماده

  .كنندگان گزارش بازرسان يا تهيه صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا) الف

  .فهرست مطالب) ب

  .ها و پيشنهادها گيري رسي، نتيجهموضوع باز: خالصه گزارش) ج

  .كند پذيرش مطالب گزارش آماده مي كه خواننده گزارش را براي مطالعه و: مقدمه) د

كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كـه بازرسـي بـراي آن انجـام     : متن يا قسمت اصلي گزارش) هـ

  :دهد، شامل مي ها را نشان  بررسيشده و نتايج حاصله از 

  .ع و تشريح اهميت و اهداف بازرسيـ تعريف موضو1

  .و زماني بازرسي ـ قلمرو مكاني2

  .آوري شده ه و تحليل اطالعات جمعآوري اطالعات، تجزي ـ روش و چگونگي جمع3

  .ـ استنتاج و ارائه نظرها4

  .ـ پيشنهادها 5

  .مداركي كه براي مراجعه الزم استمستندات و ) و

ـ در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح، كوتاه، ساده و بدون اغالط اماليي و اشـكاالت دسـتوري اسـتفاده    49ماده

تكراري و غيرمأنوس آميز، احساسي و عاطفي، موهن، وصفي،  كارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف، مبالغه شود و از به

  .خودداري گردد

  :بازرسي بايد نكات زير رعايت شودـ در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش  50ماده

  .باشد مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط) الف

  .ب كلي، مبهم و مجمل خودداري شودشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالصريح، رو) ب

  .تگاه بازرسي مورد توجه قرارگيردشرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دس) ج

  .ق داده شودهاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبي موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش) د

  .نظريه كارشناس مربوط استناد شودهر امر تخصصي به  در) هـ

هـاي تنبيهـي در محـدوده     تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياسـت ) و
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هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و  اختيارات قانوني مسؤوالن بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت

  .قضايي، بايد مستند و مستدل باشدع مراج

از طريـق ديـوان   (ي مشمول بازرسي ها دستگاهنامه، بخشنامه و دستورالعمل  نامه، تصويب درخواست ابطال آيين) ز

  .قض قانون و يا مغايرت شرعي باشدبايد متضمن تشخيص موارد ن) عدالت اداري

جهـات مغـايرت صـراحتاً    قانون احراز شده است مـوارد و  راجع به احكام قضايي كه مغايرت بين آنها با شرع يا ) ح

  .تعيين گردد

شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد  چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي) ط

سي و و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اسا

نامه، بخشنامه، دسـتورالعمل و قـانون و يـا     نامه، تصويب كلي، حسب مورد، تذكرات الزم مبني بر ضرورت تدوين آيين

  .شود داده مي ذيربطت به دستگاه اصالح مقررا

هاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي، با امضاء رئيس سازمان و يا مقامات مأذون به  ـ گزارش  51ماده

  .شود جع قانوني مربوط ارسال ميرام

بازرس، كارشناس، مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه، تنقيح، انعكاس گزارش و پيگيـري آن در حـدود   

  .ارات و وظايف خود مسؤوليت دارنداختي

ازمان و ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز بـا خـارج از سـ    تبصره ـ نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش 

  .رسد كه به تصويب رئيس سازمان مينيز دعوت مسؤوالن براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است 

شود و درخصـوص اعـالم    ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس مي ـ گزارش  52ماده

  .گردد هيه و ارسال ميوقوع جرم يا تخلف، گزارش اختصاصي به تفكيك ت

تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه بـراي اقـدام قـانوني بـه مراجـع صـالح        

  .گردد نضباطي و انتظامي ارسال ميتخلفات اداري، ا هاي رسيدگي به قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت

كـه داراي حيثيـت عمـومي اسـت،      ـ در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمـي باشـد    53ماده

بالفاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوءاستفاده يا ضرر 

ـ   ه مرجـع قضـايي صـالح ارسـال     و زيان وارده، داليل، مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضـايي ب

  .شود مي
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رغـم تـالش الزم    يان وارده علين شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زتبصره ـ چنانچه امكا 

  .شود وع به مراجع قضايي منعكس مير نباشد، گزارش با تصريح اين موضميس

هاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريـق   ـ سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش  54ماده

و يا هر طريق قـانوني ديگـر   ) اعزام بازرس يا هيأت بازرسي(، انجام بازرسي پيگيري ذيربطت از مسؤوالن مكاتبه، دعو

  :موجه اقدامات زير را انجام دهد پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر

  قانون 10ه تبصره ماد با توجه به تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر،) الف

طي تشريفات مرجع قضايي پس از  تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن به) ب

  مربوط به ارسال گزارش

زمان مـوازي و مـؤثر باشـد، بـه      تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم 

  .ب غفلت از ساير پيشنهادها نگرددطوري كه پيگيري يك پيشنهاد موج

اند وقـت رسـيدگي و جهـت آن را بـه      كننده به جرايم و تخلفات، مكلف ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي  55ماده

هاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده  گزارش اطالع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه به

سازمان حسب مورد با تقديم اليحه يا اعـزام نماينـده بـراي حضـور در جلسـه      . ي نمايندقانون رسيدگ 6به شرح ماده 

تواند قبالً پرونده را مطالعه كـرده، از اوراق   نماينده سازمان مي. تحقيق يا محاكمه، توضيحات الزم را ارائه خواهد نمود

  .بوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايدمر

به اي از قرار و يا حكم صادره را  اند نسخه كننده به جرايم و تخلفات مكلف يتبصره ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگ 

  .سازمان ارسال و ابالغ نمايند

ـ دادستان در اجراي وظايف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گمـاردن يكـي از معاونـان يـا داديـاران        56ماده

ه مقام تحقيـق ارائـه و قبـل از اظهـارنظر نسـبت بـه       مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده، تعليمات الزم را ب

قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسي و داليل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر 

  .نمايد سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مي

ها تا حصول نتيجه چنانچـه   در جهت پيگيري گزارش قانون، 2ماده » د«ـ با توجه به تكليف مقرر در بند   57ماده

در مواردي رأي مراجع قضايي مبني بر برائت، منع و يا موقوفي تعقيب و يـا مغـاير بـا قـانون باشـد، سـازمان قبـل از        

تقاضـاي  بودن رأي را به دادسـتان جهـت اقـدام قـانوني مبنـي بـر         انقضاي مهلت قانوني، داليل و مستندات مخدوش
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  .نمايد عالم ميتجديدنظر ا

شـده را كـافي نداننـد،     كننده به جرايم و تخلفات اعالمي سازمان، داليـل اقامـه   ـ چنانچه مراجع رسيدگي  58ماده

تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز . عمل آورند اند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع به مكلف

  .تكننده اس  رجع رسيدگيبه عهده م

امـوال دولتـي و حقـوق عمـومي و      ـ در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت بـه   59ماده

تضييع آنهاست، دادستان ضمن تعقيب كيفري، صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست 

اين مقررات نـافي  . بطال تمبر و هزينه دادرسي نيستدادرسي و ا درخواست دادستان مستلزم تشريفات آيين. نمايد مي

  . ربوط براي احقاق حقوق خود نيستي مها دستگاهوظيفه 

كننده، قرار ارجـاع امـر را بـه كارشـناس يـا هيـأت كارشناسـي ضـروري          تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي 

 و يـا از  ذيـربط ازمان و يا دستگاه هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش س تشخيص دهند، هزينه

  .محل بودجه دادگستري پرداخت شود

ـ در صورتي كه بازرس قضايي در ضمن بازرسي، آراء قطعي صادره از مراجع قضايي را خـالف بـين شـرع      60ماده

سـت اقـدام   تشخيص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضاييه ارسـال و درخوا 

  .آورد عمل مي انوني بهق

، داليل و مداركي تحصيل شود كـه  ذيربطـ در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي   61ماده

ضرورت بازنگري، اصالح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد، سازمان موظف است به ترتيبي كـه گـزارش بازرسـي تهيـه     

م يـا بخشـي از   رارداده و حسب مورد نسبت به تكميـل و يـا عـدول از تمـا    شده، موضوع را در فرآيند بررسي مجدد ق

  .گزارش اقدام نمايد

  .اعالم گردد ذيصالحچنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف يا جرم باشد، بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع 

  ي نظارتيها دستگاهفصل چهارم ـ 

كـه در اجـراي بنـد    (ي نظارتي كشور را ها دستگاهنه شوراي ـ سازمان موظف است ساختار مناسب دبيرخا  62ماده

) تأييد سران سه قوه و تنفيذ مقام معظم رهبري رسـيده اسـت   قانون تشكيل گرديده و اساسنامه آن به 11ماده » ب«

قضاييه برساند و نسبت بـه تنظـيم و پيگيـري امـور      هاي سازماني الزم به تصويب رياست قوه طراحي و با تعيين پست

  .مذكور در اساسنامه اقدام نمايد ي تخصصي و واحدهاي مرتبطها گروهرا و تشكيل شوراهاي متناظر استاني، كارشو
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اند بدون فوت وقت، وقوع جـرايم مربـوط بـه ارتشـاء،      قانون موظف 12ـ مسؤوالن و اشخاص موضوع ماده   63ماده

امالت داخلي يا خارجي، اعمال نفـوذ بـر خـالف    اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ پورسانت در مع

حق و مقررات قانوني، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمـومي  

اخذ آن، منظورنمودن نفعي براي خود  و يا تضييع آنها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به

العمل در معامله يا مزايـده يـا مناقصـه و سـاير      الزحمه يا حق ا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حقي

  .كنان را به سازمان اعالم نمايندجرايم و سوء جريانات مالي و اداري مرتبط با وظايف كار

اي ه عالم جرم به مراجع قضايي و هيأتـ اعالم مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير ا1تبصره

  .رسيدگي به تخلفات اداري نيست

ـ در صورتي كه اعالمات مذكور در اين ماده به باالترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده 2تبصره

يص و بـه  باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مسـتنكف تشـخ  

  .گردد رجع قضايي ذيصالح معرفي ميم

تواند شكايات و اعالمات راجع به سوء جريانات اداري و مالي يا تخلف از قانون و مقررات را به  ـ سازمان مي  64ماده

 هـا و بازرسـان قـانوني    ت و اطالعـات هـا و حفاظـ   ادارات نظارت، ارزيابي عملكـرد و رسـيدگي بـه شـكايات، حراسـت     

  .شمول نظارت و بازرسي، ارسال و رسيدگي به موضوع و اعالم نتيجه را ظرف مدت معين خواستار شـود ي مها دستگاه

  .دارند مقام مسئول خود ارسال مي اي از آن را نيز براي باالترين مراجع مذكور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه

  هاي غيردولتي فصل پنجم ـ تشكل

هـاي غيردولتـي و مـردم نهـاد و      تواند از ظرفيت تشكل قانون، مي 11ماده  »الف«ـ سازمان در اجراي بند   65ماده

هاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم، جلـوگيري از   افراد واجد شرايط، در حدود اختيارات قانوني در زمينه

له با فسـاد، توسـعه   زيست و ارتقاء ميزان سالمت نظام اداري و مقاب تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي، حفظ محيط

منـد شـود و از نيروهـاي متخصـص و      هـا و پيشـنهادها بهـره    فرهنگ قانون مداري و كسب اطالعات و اخبـار ارزيـابي  

هاي تخصصي حسب مورد  هاي نظارت و بازرسي، انجام تحقيقات و مشاوره هاي مذكور در انجام برنامه كارشناس تشكل

  ير را انجام دهد؛منظور اقدامات زاستفاده نمايد و براي اين 

ها و اشخاص واجـد   با ايجاد واحدي در ساختار تشكيالتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل) الف

هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمـك بـه تشـكيل     شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل
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  .را براي نظارت همگاني فراهم كند اي و تخصصي نظارتي، زمينه ي حرفهها انجمن

هـاي غيردولتـي و مـردم نهـاد و افـراد واجـد        هاي انتخاب تشكل  دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص

قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان بـراي همكـاري بـا سـازمان و نيـز ضـوابط        3شرايط با رعايت ماده 

  .رسد قضاييه مي ه تصويب رئيس قوهمربوط، ب

هاي عمومي و تخصصـي   هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صالحيت با شناسايي تشكل) ب

  .و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود آنان اقدام و در بانك اطالعاتي مربوط، مشخصات

ا و نهادهاي غيردولتي و افراد ابـالغ و  ه هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل انجام هر يك از مأموريت) ج

  .ي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت الزم معمول شودها دستگاهنحوه همكاري و ارتباط با سازمان و 

نمايـد؛ لـيكن    گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمـي  الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ همكاري اشخاص فوق

  .مناسب را به آنان پرداخت نمايد هاي انجام كار و يا پاداش هزينهتواند برخي از  سازمان مي

  .شود بيني و به دولت پيشنهاد مي هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات الزم، در بودجه ساالنه پيش هزينه) د

  رساني فصل ششم ـ اطالع

قانون به رياست  11ماده» هـ« رعايت بند رساني با  رساني عمومي؛ شوراي مشورتي اطالع منظور اطالع ـ به  66ماده

رساني تشكيل و در  نظر در امر اطالع و افراد صاحب ذيربطسازمان يا مقام مأذون از طرف وي و حضور مسئوالن  رئيس

  :نمايد موارد زير اتخاذ تصميم مي

  اهي بخش عمومي رساني و آگ هاي اطالع ها و شاخص مشي ها، خط تعيين سياست) الف

در صـورت ارتبـاط بـا وظـايف      اسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعهنحوه پ) ب

  سازمان

  رساني مناسب و به موقع با اطالع نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان) ج

ي دولتـي  ه و سربندي با رعايت قانون انتشار و افشاي اسناد محرمان هاي داراي طبقه تعيين نحوه انتشار گزارش) د

  نامه مربوط و آيين

  رساني و حدود اختيارات آنان طالعتعيين مقامات مجاز به ا) هـ

  )ها ارائه تمام يا بخشي از گزارش(رساني  تعيين ميزان و موضوعات قابل اطالع) و

  حدهاي مربوطها و عملكرد سازمان و وا هاي نظارت و بازرسي، فعاليت چگونگي ارائه برنامه) ز
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  هاي سازمان ر اقدامات و يا گزارشبه مقاالت و ايرادات احتمالي بپاسخگويي ) ح

اي نظير انجمن  المللي و منطقه رساني بين هاي اطالع تعيين موضوعات و اطالعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه) ط

  ن مبارزه با فسادالمللي مسئوال آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين

كـه بـه   موجب دستورالعملي اسـت   تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به ـ1تبصره

  .رسد تصويب رئيس سازمان مي

هـا و   توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسـي پرونـده   ـ كارشناسان و بازرسان سازمان نمي2تبصره

  سازمان يا مقام مأذون از جانب وييند؛ مگر به اذن رئيس رساني عمومي نما ها، اقدام به اطالع گزارش

دهندگان بـه سـازمان و شـهود كـه در      ارشقانون، گز 11ها و اشخاص موضوع بند الف ماده  ـ كليه تشكل  67ماده

رساني مناسب موجب تقويت نظـارت و   ها كه با اطالع هاي الزم را معمول دارند و رسانه جهت وظايف سازمان، همكاري

  .هاي قانوني سازمان هستند حمايت اثربخشي اقدامات شوند، مشمول

  فصل هفتم ـ ساير موارد

قضايي بايد طبق دستورالعملي كه سازمان به همين منظور تهيه نموده و ـ كليه كارشناسان و بازرسان غير  68ماده

  سوگندنامه به شرح زير است؛متن . رساند سوگند ياد كنند به تأييد رئيس قوه قضاييه مي

الرحيم ـ من در پيشگاه قرآن كريم به خداوند قادر متعال كه داناي آشكار و نهان است، سوگندياد   الرحمن اهللا بسم«

كه همواره حدود الهي و احكام مقدس شريعت را محترم شمارم و نسبت به نظـام جمهـوري اسـالمي ايـران،      كنم مي

فقيـه و اجـراي صـحيح قـانون، وفـادار، متعهـد و ملتـزم باشـم و اهتمـام خـود را جهـت انجـام              قانون اساسي، واليت

جويي به كار گيرم و از آلودگي به هـر   هاي سازمان بازرسي كل كشور با رعايت عدالت، صداقت، رازداري، حق مأموريت

  ».ت و اخالق اسالمي، اجتناب ورزمامر منافي پرهيزگاري، شراف

ستري، به نحـو زيـر   قانون، داير بر نظارت و بازرسي در امور اداري و مالي دادگ 2ـ در اجراي بند الف ماده   69ماده

  :گردد اقدام مي

  امور اداري؛) الف

هـا و   رد بازرسي از حيث انجـام وظـايف قـانوني، تناسـب تشـكيالت بـا مأموريـت       ـ بررسي عملكرد واحدهاي مو1

  فعاليت و رفع مشكالت قضايي مردم اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه

هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيـت   ها، اسناد و مدارك اعم از روش ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده2
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اع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات ارج

  اي هاي مقايسه يبا آمار مربوط و بررس

ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسـي طـرز رفتـار رؤسـا و     3

نجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حسن سلوك با همكاران متصديان شعب و كارمندان از حيث ا

  حسن شهرت و معلومات و دانش شغليو مراجعين، 

  يات واصله از تخلفات اداري وماليـ پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعالمات و شكا4

  امور مالي؛) ب

و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي ي مالي ها بخشبررسي وضعيت و نحوه عملكرد 

هـاي   و واريز آنها به حساب... ها و  تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده

  .ل و تجهيزات و طرز نگهداري آنهامخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معامالت، اموا

ي موضـوع مـاده   ها سازماني مشمول نظارت و بازرسي، با سازمان است و مؤسسات و ها دستگاهتشخيص ـ 70ماده

ظـر  توانند مانع انجام بازرسي شوند و چنانچه ادعايي در اين خصوص دارند بايد كتباً به سازمان اعالم و ن قانون، نمي 2

  .نهايي سازمان قاطع خواهد بود

هاي مقرر در قانون، با پيشنهاد رئيس  سازماني با توجه به وظايف و مأموريتهاي  ـ تشكيالت سازمان پست71ماده

  .رسد ه تصويب رئيس قوه قضاييه ميسازمان ب

ها و بودجه مـورد نيـاز، براسـاس     ـ استخدام كارمندان غيرقضايي تهيه امكانات و ملزومات، اعالم نيازمندي72ماده

  .رددگ سازمان توسط دولت تأمين ميبرآورد و پيشنهاد 

و مورد نياز پس از تأييد رئيس قوه قضاييه بـا ابـالغ رئـيس     68، 66، 65، 51، 19ي مواد ها دستورالعملـ 73ماده

  .ي خواهد شدسازمان اجراي

 و هـا  دسـتورالعمل نامه اجرايي سابق با اصالحات بعـدي آن، نسـخ و كليـه     نامه، آيين ـ با تصويب اين آيين74ماده

  .شود هاي مغاير، لغو مي بخشنامه

 15/1/1388تـاريخ   وشش تبصره و در هفت فصـل در  پنج ماده و بيست و نامه مشتمل بر هفتاد ـ اين آيين75ماده

  .به تصويب رسيد
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مصـوب   تصويبنامه در خصوص طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري

3/6/1381  

  10/6/1381: تاريخ                                       ه 26394ت21619: .شماره 

مـديريت    سازمان 22/2/1381مورخ  25985/105بنا به پيشنهاد شماره  3/6/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ  

خصـوص طـرح    ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران، در   و برنامه

  : ام اداري تصويب نمودرجوع در نظتكريم مردم و جلب رضايت ارباب 

خـدماتي و   ي اجرايي بويژه واحدهايها دستگاهكليه مديران، سرپرستان و مسؤوالن واحدهاي اجرايي و ستادي  -1

  . در زمان بندي مقرر اجرا نمايندداراي ارباب رجوع، طرح مذكور را 

را بـه  ) راي تحـول اداري بـا اولويـت دبيـر شـو     (ي مسـتقل، يكـي از معاونـان خـود     هـا  سـازمان وزرا و رؤساي  -2

  . بر اجراي صحيح طرح اقدام نمايدمسؤول اجراي اين طرح مشخص نمايند تا نسبت به پيگيري و نظارت  عنوان

ي مستقل براساس نتايج حاصل از اجراي طـرح، نسـبت بـه تشـويق و تنبيـه مـديران       ها سازمانوزرا و رؤساي  -3

  . ركنان ساعي و خاطي اقدام نمايدكا و

داران، مسؤول پيگيري و نظارت بر اجراي دقيق طرح در اسـتان مربـوط هسـتند و ضـمن انتخـاب يكـي       استان -4

معاونان خود به عنوان مسؤول اجراي اين طرح در استان، اجراي طرح را در اولويـت قـرار داده و گـزارش پيشـرفت      از

  . ريزي كشور ارائه شود و برنامه سه ماه يك بار به سازمان مديريت هر

هـا   وزارتخانه ريزي كشور ضمن تشكيل جلسات مستمر با معاونان معرفي شده از طرف زمان مديريت و برنامهسا -5

گـزارش پيشـرفت    ، نظارت و پيگيري الزم را براي اجراي صحيح طرح انجام خواهـد داد و ذيربطي اجرايي ها دستگاهو 

  . نمايد مي ي اداري و دولت ارائهعالكار را درخصوص واحدهاي ملي و استاني هر سه ماه يك بار به شوراي 

 )پيوسـت  طبق مـتن  (ميليون ريال  250تا  150مبلغ  1381قانون بودجه سال  503001از محل اعتبار رديف  -6

ريـزي اسـتان    برنامـه  گيرد تا براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مـديريت و  قرار مي ها استاندر اختيار هر يك از 

اجـراي ايـن طـرح     رسـد، بـه مـديران و كاركنـاني كـه در      ريزي و تحول اداري مي د ستاد برنامهشود و به تأيي تهيه مي

 . اد شده خارج از شمول خواهد بوداعتبار ي .اند، پاداش پرداخت گردد داشتهمشاركت فعالي 
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دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاركنان موضوع مصوبه طرح تكريم مردم و جلب رضايت 

 شوراي عالي اداري 20/10/1382ب مصو رجوع ارباب

  26/11/1382: تاريخ                            221320/1901: شماره 

ريـزي   بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه  20/10/1382شوراي عالي اداري در يكصدوهشتمين جلسه مورخ 

مصـوبه شـماره   (در نظـام اداري   رجـوع  طـرح تكـريم مـردم و جلـب رضـايت اربـاب       12و  8كشور و در اجراي مـواد  

دستورالعمل نحوه تشويق و تنبيه كاركنـان را بـه شـرح ذيـل     ) شوراي عالي اداري 10/2/1381ط مورخ . 18540/13

  :تصويب نمود

  :تعاريف) 1ماده 

شوراي عـالي اداري   10/2/1381ط مورخ .18540/13مصوبه شماره   منظور از مصوبه در اين دستورالعمل: مصوبه

  .باشد رجوع در نظام اداري مي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب در مورد

ها و مؤسساتي كه شمول قـانون بـر آنهـا     هاي دولتي و شركت ها، مؤسسات، شركت كليه وزارتخانه: دستگاه اجرايي

هـاي   كتهـا، شـر   ، بانـك ها شهرداريمستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير 

دجه عمومي دولت اسـتفاده  بيمه، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي انقالب اسالمي كه از بو

  .كنند مي

ي هـا  دسـتگاه شخصي است كه جهت دريافت خدمت يا كاال در چارچوب قوانين و مقررات عمومي به : رجوع ارباب

  .نمايد مشمول مصوبه مراجعه مي

ـ   دولت اعم از رسمي و غيررسمي در كليه سطوح شغلي كه عهده مستخدمين: كاركنان ه از دار انجام وظـايف محول

  .باشند دستگاه متبوع خود مي

ي اجرايي موظفند نسبت به تعيين واحدهاي سازماني كه مستقيماً به مـردم خـدمت و يـا كـاال     ها دستگاه) 2ماده 

د رجوع را احصاء و مسـتن  اقدام و فرآيندهاي مرتبط با ارباب) نظير واحدهاي درماني، خدماتي و اداري(نمايند  ارائه مي

  .نمايند

رجـوع بـراي ارائـه     طور مستقيم بـا مـردم و اربـاب    ي اجرايي و نظاير آن كه بهها دستگاهواحدهاي ستادي ) تبصره

  .گردند بوطه مشمول اين مصوبه نميباشند با تشخيص دستگاه مر خدمات در تماس نمي
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سـازمان  ) 81-7(131-فـرم ع (رجـوع   بندي ساالنه نظرات اربـاب  بعد از جمع) كارگزيني(اداري واحد امور ) 3ماده 

درصد  5ماه هر سال،  هاي ماهانه سال گذشته در پايان ارديبهشت بر اساس اطالعات فرم) ريزي كشور مديريت و برنامه

اند به شرط  رجوع داشته را با ارباب) مندرج در ستون ششم فرم مذكور(از كاركنان كه بيشترين درصد برخورد مناسب 

د سـازماني مربـوط   گونه برخورد نامناسب نداشته باشند، انتخاب و جهت تشويق به رئيس دسـتگاه يـا واحـ    اينكه هيچ

  .نمايد معرفي مي

اند  الذكر انتخاب و مورد تأييد رئيس دستگاه يا واحد سازماني ذيربط قرار گرفته كاركناني كه به شرح فوق) 4ماده 

  :شوند امتيازات ذيل برخوردار مي از

  ا درج در پرونده كارگزيني مستخدمتشويق و تقدير با امضاي رئيس دستگاه يا واحد سازماني ب -

قـانون اسـتخدام كشـوري و يـا مقـررات       ?41حداكثر يك ماه حقوق و مزايا بـه عنـوان پـاداش موضـوع مـاده       -

  هبا توجه به سقف اعتبارات دستگا استخدامي دستگاه

اند به همراه مستندات مربوطه و گزارشي از عملكـرد آنهـا    مشخصات كاركناني كه مورد تشويق قرار گرفته) 5ماده 

ريـزي تحـول    ستاد برنامـه . گردد ريزي تحول اداري استان يا شوراي تحول اداري ارسال مي حسب مورد به ستاد برنامه

نفر را به عنـوان   3اند،  ناني كه بيشترين امتياز را كسب نمودهاداري استان يا شوراي تحول اداري دستگاه از بين كارك

معرفـي و از  ) ره(رجـوع انتخـاب نمـوده و در مراسـم جشـنواره شـهيد رجـايي         كاركنان نمونه در جلب رضايت ارباب

  :مند خواهند شد متيازات ذيل بهرها

  امضاء استاندار يا وزير حسب موردرجوع با  اعطاي لوح تكريم ارباب -

  سفر حج عمره و يا معادل ريالي آنعزام به ا -

  ي آموزشيها فرصتت در استفاده از مندي از اولوي بهره -

  )بار در طول خدمت مستخدم 3داكثر ح(يكسال تعجيل در ارتقاء گروه  -

 فـرم (رجوع  هاي نظرسنجي از ارباب نظرات و پيشنهادات مراجعين كه در فرم) كارگزيني(واحد امور اداري ) 6ماده 

در زمينه حذف مراحل زائد، ادغام مراحل انجـام كـار و اصـالح    ) ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه) 81-7(128-ع

هاي مورد عمل و يا ساير موارد مرتبط با طرح تكريم و ارتقاء سطح رضـايتمندي مـردم مـنعكس شـده اسـت را       روش

 195940/1900موضـوع بخشـنامه شـماره    (گاه بندي و به دبيرخانه شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دست جمع

در صـورتي كـه   . نمايد تا مورد بررسي قرار گيرد ارسال مي) ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه 24/10/1381مورخ 
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شده عملياتي گرديده و موجبات افزايش سطح رضايتمندي مردم را فراهم آورد، بنا به پيشنهاد دبيرخانه  پيشنهاد ارائه

راه با دهنده جوايزي هم ش و بررسي پيشنهادها و تأييد رئيس دستگاه يا مدير واحد سازماني به پيشنهادشوراي پذير

  .گردد تقديرنامه اعطاء مي

  :گيرد ر مبناي موارد ذيل صورت ميرجوع ب رسيدگي به سوء عملكرد كاركنان در ارتباط با ارباب) 7ماده 

  رجوع نتايج نظرسنجي از ارباب -

  ان طرح تكريمگزارش بازرس -

  رجوع شكايات واصله از ارباب -

  ساير سازوكارهاي نظارتي -

مـاه متـوالي بيشـترين تعـداد      3درصـد از كاركنـاني كـه در     5مكلف است، ) كارگزيني(واحد امور اداري ) 8ماده 

زمان سـا ) 81-7(129-رجـوع بـه شـماره ع    بنـدي ماهانـه نظـرات اربـاب     برخورد نامناسب را بر اساس نتايج فرم جمع

اند و يا بر اساس گزارش بازرس يا گزارش واحد رسيدگي به شكايات موجبات  ريزي كشور كسب كرده مديريت و برنامه

قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات اداري      8مـاده   3اند و تخلف آنان از مصـاديق بنـد    رجوع را فراهم نموده نارضايتي ارباب

قـانون   9ه حسـب مـورد مشـمول بنـدهاي الـف، ب و ج مـاده       تشخيص داده شده باشد با نظر باالترين مقـام دسـتگا  

  .گي به تخلفات اداري ارجاع نمايدهاي رسيد رسيدگي به تخلفات اداري نموده و يا پرونده آنان را به هيأت

الذكر با توجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري با امضاء وزير يا رييس سازمان  ي فوقها مجازاتاحكام ) 1تبصره 

  .ه صادر خواهد شدبنا به پيشنهاد مدير واحد مربوط) در صورت تفويض(يا معاون يا مديركل  مستقل،

كه در يكسال بيش از سه ماه نسبت عـدم  ) مشمول قانون استخدام كشوري(در مورد كاركنان آزمايشي ) 2تبصره 

ي اعمـال خواهـد شـد و يـا     قانون استخدام كشـور  20درصد باشد، ماده  20رجوع در مورد آنان بيش از  رضايت ارباب

  .ددگر حسب مقررات مربوط، حكم آزمايشي آنان لغو مي

هاي آموزشي مربوط براي كاركنـاني   الزم است مديران نسبت به تغيير شغل و يا معرفي جهت طي دوره) 3تبصره 

  .تداوم داشته باشد، اقدام نمايندرجوع توسط آنان  كه برخورد نامناسب با ارباب

ي كه امتياز واحد سازماني تحت سرپرستي مديري بر اساس گزارش بازرس طرح تكـريم در سـه   در صورت) 9ماده 

نوبت متوالي در يكسال، نامطلوب تشخيص داده شود و يا نسبت عدم رضايت مراجعين در كل واحد سازماني بر اساس 

زارشـات واصـله از واحـد    درصـد اعـالم گـردد يـا گ     20رجوع بيش از  بندي ساالنه نظرات ارباب ستون هفتم فرم جمع

ريزي  رسيدگي به شكايات حاكي از عملكرد نامطلوب واحد سازماني باشد، در مرحله اول بر اساس گزارش ستاد برنامه
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گيـرد و در صـورت    تحول اداري استان و يا شوراي تحول اداري از طريق استاندار يا رئيس دستگاه مورد تذكر قرار مي

ريـزي تحـول اداري    ابي، موضوع از طريق شوراي تحول اداري دستگاه يـا سـتاد برنامـه   هاي بعدي ارزشي تكرار در دوره

) تـر  در يك سـطح پـايين   حداقل(شود تا اقدام الزم جهت تغيير شغل آنان  استان به وزير يا رئيس دستگاه گزارش مي

  .صورت گيرد

هـاي ذيـربط و برنامـه تحـول اداري و      اعتبار مورد نياز براي اجراي اين مصوبه از محل اعتبـارات برنامـه  ) 10ماده 

      .اعتبارات خارج از شمول قابل تأمين و پرداخت خواهد بود

شـوراي   21/4/1383مصـوب   رجـوع  اصالح مصوبه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب

 عالي اداري

  22/4/1382: تاريخ                         74061/1901: شماره 

هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصـريح نـام    هاي دولتي و شركت ت، شركتها، مؤسسا كليه وزارتخانه

هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت اسـتفاده   ها، نهادهاي انقالب اسالمي و ساير دستگاه ها، شهرداري است، بانك

  .كنند مي

     ريـزي   يشنهاد سازمان مديريت و برنامـه پ     بنا به 21/4/1382شوراي عالي اداري در يكصد و سومين جلسه مورخ 

جرايـي، ملـي و اسـتاني    هـاي ا  كشور به منظور تسريع در انجام امور مربوط به سنجش ميزان رضايت مردم از دستگاه

  :تصويب نمود

شوراي عـالي اداري موضـوع طـرح تكـريم      10/2/1381ط مورخ .18540/13مصوبه شماره  9يك تبصره به ماده 

  .باب رجوع، به شرح زير اضافه شوديت ارمردم و جلب رضا

بر حسب مورد از توان و ظرفيت ساير مؤسسات آموزشـي،       تواند ريزي كشور مي تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه 

هـاي دولتـي    پژوهشي و افكارسنجي دولتي يا غيردولتي نيز براي سنجش ميـزان رضـايت مـردم از خـدمات دسـتگاه     

  .استفاده نمايد
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مصـوب   حوه اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجـوع در نظـام اداري  اصالح ن

7/12/1381  

  11/12/1381: تاريخ                                           ك27989ت54625: .شماره 

بـا توجـه بـه نظـر رئـيس مجلـس شـوراي اسـالمي، موضـوع نامـه            7/12/1381هيأت وزيـران در جلسـه مـورخ    

  :تصويب نمود 16/10/1381مورخ  ب.ه4557شماره

نحـوه    ، موضـوع 10/6/1381ه مـورخ  26394ت 21619.تصويب نامـه شـماره   ) 3(متن زير به عنوان تبصره به بند 

  :ع در نظام اداري اضافه مي گردداجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجو

وزرا و  فات اداري در اعمال موارد تنبيهي توسـط قانون رسيدگي به تخل) 9(ماده ) الف، ب، ج و د (بندهاي  -تبصره 

  .ده هستند، الزم الرعايه مي باشديي كه مشمول قانون ياد شها دستگاهي مستقل در مورد ها سازمانروساي 

  17/2/1362مصوب  قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني 

اف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات، براي كليه اتبـاع ايرانـي   هاي كشور و پست و تلگر وزارتخانه -1ماده 

  .نداختصاص ده  شماره ملي و كد پستي

، شركتها و موسسات دولتي و وابسـته بـه دولـت ،    ها سازمانها،  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه -2ماده 

و نيروهـاي مسـلح جمهـوري اسـالمي ايـران و شـركتها و        نهادهاي انقالب اسـالمي  ، ها شهرداري، بانكها ،  ها دانشگاه

ملي و كد پستي ده رقمي كه توسط سازمان  موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره

شناسايي افـراد و   ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسالمي ايران براي

  .يافت تبعيت نموده و بكار گيرندمحل كار يا سكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد  اشخاص و

كارت ياد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسايي اتباع ايراني و مشمول كليه احكام حقوقي و كيفـري   -3ماده 

  .صاحب آن باشد  بايد هميشه همراهمربوط است و 

زمان ل سكونت يا كار خود، بايد مراتب را در اولين فرصت ممكن به سـا دارنده كارت در صورت تغيير مح -تبصره 

  .ثبت احوال كشور اطالع دهد

شماره ملـي  صدور هر گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و مشابه آنها، بدون درج  -4ماده 
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  .و كد پستي ممنوع است

نامه رانندگي و مشابه آنها كه قبل از تصويب و اجراي اين قانون كارتهاي شناسائي اداري، صنفي يا گواهي -تبصره 

  .راهم نگرديده معتبر خواهند بودبراي تعويض آنها به شكل جديد ف اند تا زماني كه شرايط صادر شده

ي اجرايـي  هـا  دسـتگاه هاي اجراي طرح شماره ملي و كـد پسـتي را در بودجـه     دولت موظف است هزينه -5ماده 

  .ي نمايدبين مربوط پيش

ماه تهيـه و   2هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت  نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه آئين -6ماده 

  .رسيد تصويب هيات وزيران خواهد به

  17/2/1376تاريخ تصويب 

 24/2/1376تاريخ تاييد شوراي نگهبان 

مصوب براي كليه اتباع ايراني  آيين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي 

1/12/1378  

  1/12/1378: هـ                             تاريخ  21861ت  44628.: شماره 

ــران در جلســه مــورخ  ــه پيشــنهاد مشــترك شــماره   1/12/1378هيــأت وزي  16/6/1378مــورخ  1/6331بنــا ب

و بودجـه و امـور اداري و اسـتخدامي كشـور و بـه       ي برنامهها سازمانو   هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن وزارتخانه

ـ آيـين نامـه     1376مصـوب    قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتبـاع ايرانـي ـ   ) 6(استناد ماده 

  : شده را به شرح زير تصويب نمود اجرايي قانون ياد

  :روند وح مربوط به كار ميهاي زير در معاني مشر ـ در اين آيين نامه اصطالحات و واژه 1ماده 

  .سازمان ثبت احوال كشور: سازمان الف ـ

  .شركت پست جمهوري اسالمي ايران  :ب ـ شركت

  1376ي كليه اتباع ايراني ـ مصوب الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي برا: پ ـ قانون

وي ايرانـي تعيـين و بـه    عددي است ده رقمي و منحصر به فرد كه توسط سازمان براي هر فـرد  : ت ـ شماره ملي 

  .شود اختصاص داده مي

يـين و بـه آن   عددي است ده رقمي و يگانه كه توسط شركت، تنها بـراي شناسـايي هـر مكـان تع    : ث ـ كد پستي 
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  .شود اختصاص داده مي

  .كند دارد كه در آنجا زندگي مي يمكاني است كه شخص اظهار م: ج ـ محل سكونت

شـود ودر آن مشخصـات    ي اتباع ايراني است كه توسط سـازمان صـادر مـي   سند شناساي: چ ـ كارت شناسايي ملي 

  .شود سكونت دارنده كارت درج مي فردي، شماره ملي و كد پستي محل

سال سن موظفند پس از اعالم سازمان بـا در دسـت داشـتن مـدارك الزم و برابـر      ) 15(ـ كليه افراد باالي 2ماده 

  .خويش اقدام نماينداست كارت شناسايي درخو زمانبندي، براي دريافت و تكميل فرم

هـاي بعـد    تغييـر اعتبـار در دوره  . سال است) 7(تبصره ـ اعتبار اولين كارت شناسايي ملي از تاريخ صدور به مدت  

  .هيأت وزيران خواهد بود و تصويببنابه پيشنهاد وزارت كشور 

اقالم اطالعاتي كارت شناسايي يا پايان  ـ صاحب كارت مكلف است با تغيير محل سكونت يا تغيير هر يك از3ماده 

  .ت شناسايي ملي خود اقدام نمايدتعويض كار مدت اعتبار كارت، نسبت به

  .شود و از درجه اعتبار ساقط مي تبصره ـ با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسايي متوفي باطل

عات خود را به نحوي سامان دهنـد كـه   قانون موظفند پايگاههاي اطال) 2(ي موضوع ماده ها دستگاهـ كليه 4ماده 

  .مهاي اختصاصي مربوط شناخته شودسيست هر فرد با شماره ملي و كد پستي در كليه

اين آيين نامه ) 5(تبصره ـ پايگاه اطالعات جمعيت سازمان تنها مرجع رسمي اطالعات افراد به شرح موضوع ماده  

  .است 

عات فردي افراد تحت پوشش دستگاه متقاضي مشـتمل بـر نـام و    ـ سازمان مكلف است نسبت به ابالغ اطال5ماده 

محل صدور، تاريخ تولد، سريال شناسنامه، شماره ملي و كد پسـتي، براسـاس    پدر، شماره شناسنامه، نام خانوادگي، نام

  .تگاه اجرايي مربوط اقدام نمايددرخواست باالترين مقام دس

عـات فـردي از طريـق پايانـه و محيطهـاي مغناطيسـي و يـا        ـ سازمان موظف است نسبت به تحويل اطال1تبصره 

  .رسد اقدام نمايد آيين نامه مي اين) 14(موضوع ماده  براساس روشهايي كه به تصويب هيأت

ايـن  ) 14(ي اجرايي توسط هيأت موضـوع مـاده   ها دستگاهـ اولويت تحويل اطالعات فردي و كدپستي به 2تبصره 

ماه پس از الزم االجرا شدن اين آيين نامـه تحويـل اطالعـات فـردي و كـد      ) 6(تا شود و حداكثر آيين نامه تعيين مي

  .قانون الزم االجرا است ) 2(ده ي موضوع ماها دستگاهپستي به كليه 

نامه، نسـبت   قانون موظفند يك سال پس از الزم االجرا شدن اين آيين) 2(ي موضوع ماده ها دستگاهـ كليه 6ماده 
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گونه كارت شناسايي اداري يا صنفي يا گواهينامه رانندگي و موارد مشابه اقـدام   پستي در هر به درج شماره ملي و كد

  .لي و كد پستي از متقاضيان است شماره م ارايه خدماتي كه نياز به كسب اطالعات فردي دارد موكول به اخذ. نمايند

ي احتمالي، قبل از صدور كارت شناسايي ـ به منظور تسريع در ابالغ شماره ملي و كد پستي و رفع مغايرتها7ماده 

شركت ظرف سه ماه شماره ملي و كد پستي را از طريق كـارت يـا نامـه رسـمي،      ملي سازمان موظف است با همكاري

  .كدپستي ابالغ نمايد نام پدر و حاوي مشخصات فردي شامل، شماره ملي، نام، نام خانوادگي،

  .هاي الزم را به عمل خواهد آوردين اعتبار اجراي اين ماده اقدامتبصره ـ سازمان برنامه و بودجه نسبت به تأم

، شركتها، مؤسسات دولتي و عمومي مكلفند ظـرف يـك سـال از تـاريخ الزم     ها سازمانها،  ـ كليه وزارتخانه8ماده 

ود شركت نسبت به جايگزيني كد پستي با كد شناسـايي امـاكن متعلـق بـه خـ       شدن اين آيين نامه با همكاري االجرا

  .ينداقدام نما

 هـا  سـازمان رايه آن به تبصره ـ شركت موظف است اقدامهاي الزم را در زمينه بهنگام سازي اطالعات كد پستي و ا 

  .انجام دهد

و بخشداريهاي سراسر كشور موظفند با همكاري شركت طي سـال اول برنامـه سـوم توسـعه      ها شهرداريـ 9ماده 

المي ايران، نسبت به نصب پالكهاي كد پسـتي ده رقمـي در محـل ورودي    اس اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري

  .زين پالكهاي شناسايي موجود شوداماكن اقدام نمايند تا جايگ

را بـه اداره   هـا  سـاختمان و بخشداريها موظفند هر ماه تغييرات اماكن، معابر و ساخت و سـاز   ها شهرداريتبصره ـ  

  .محدوده فعاليت خود اطالع دهند پست

اين آيين نامه مكلفند در هنگام صدور هـر نـوع   ) 8(ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پس از اجراي ماده 10ده ما

  .كد پستي ده رقمي را قيد نمايندگواهينامه و موارد مشابه آن   كارت، سربرگ اوراق تبليغاتي، پروانه،

دفاتر ازدواج و طالق، بنگاههاي معامالتي هاي اسناد رسمي،  ـ ادارات ثبت اسناد و امالك كشور، دفتر خانه11ماده 

درهنگام تنظيم اسناد، نسبت به درج شـماره ملـي و كـد پسـتي ده رقمـي افـراد،         و كليه واحدهاي ذي ربط موظفند

  .ه در اسناد مربوط اقدام نمايندمتعاملين و مورد معامل

طالعـات و اسـناد ملكـي و ايجـاد     ـ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است جهت مكانيزه نمودن ا12ماده 

  .ن و كد پستي ملك را به كارگيردشماره ملي مالك يا مالكا پايگاه اطالعات و اجراي طرح كاداستر،

هايي كه به تصويب هيأت موضـوع   ي متقاضي شماره ملي و كدپستي موظفند برابر تعرفهها دستگاهـ كليه 13ماده 
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  .رداخت نماينداي مربوط را په هزينه رسد، اين آيين نامه مي  )14(ماده 

و پيگيـري مـوارد ذي ربـط در امـر      ها دستورالعملـ به منظور هدايت، نظارت و تهيه زمان بندي اجرايي، 14ماده 

، هيـأتي مركـب از   هـا  دسـتگاه شناسايي ملي و پايگاههاي اطالعـات فـردي    ابالغ شماره ملي، كد پستي و صدور كارت

شـركت پسـت جمهـوري اسـالمي ايـران        بت احوال كشور، سازمان برنامه و بودجـه، نمايندگان تام االختيار سازمان ث

  .شود ن برنامه و بودجه تشكيل ميوسازمان امور اداري و استخدامي كشور به مسؤوليت سازما

را به هيأت وزيـران  ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه ) 3(تبصره ـ هيأت موضوع اين ماده موظف است هر  

  .نمايدارايه 

  شوراي عالي اداري 15/4/1381مصوب آئين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك 

بنا بـه پيشـنهاد سـازمان مـديريت و برنامـه ريـزي       15/4/1381شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه مورخ 

در بخـش هـاي    كشوردر جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ، بمنظور دستيابي به اطالعات دقيق و بهنگـام 

بهبود ارائه خدمات به      مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها ، تسريع در اجراي امور،

مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميم گيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوري ، همچنين 

ربخشي در بخش هاي مختلف ، ايجاد گـردش سـريع و صـحيح اطالعـات بـين      افزايش كارايي و اث     كاهش هزينه ها،

  :ي اجرائي و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تصويب نمود ها دستگاه

  :اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي 

ي اجرائـي ، سـازمان   هـا  دستگاهمنظور استقرار سيستم هاي مكانيزه در زمينه فعاليت هاي اختصاصي ه ب -1ماده 

، ده فرآيند  1381يت و برنامه ريزي كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام اداري حداكثر تا پايان مرداد ماه مدير

ي اجرائي را از نظر حجم فعاليت ها ، گستره جغرافيايي ، جامعه تحت پوشش ، ميـزان ارتبـاط و   ها دستگاهاختصاصي 

ئي ذيربط اعالم خواهد نمود تا نسبت بـه بـازبيني ، اصـالح ،    ي اجراها دستگاهارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به 

ر مهندسي مجدد فرآيندها و مكانيزه نمودن مراحل آن ظرف مدتي كه توسط سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـو    

  .تعيين خواهد شد اقدام نمايند 

ي اجرائـي احصـاء و   هـا  تگاهدسدر سال هاي بعد نيز حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ده فرآيند اختصاصي 

  .ي ذيربط ابالغ خواهد شد ها دستگاهجهت انجام اقدامات مذكور به 
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نسبت به استقرار شبكه اطالع رساني و اتصال آن  1381ي مذكور مكلفند حداكثر تا پايان سال ها دستگاه -2ماده 

سـربرگ نامـه هـاي خـود درج     را در اقدام نماينـد و آدرس اينترنتـي شـبكه    ) اينترنت(به شبكه جهاني اطالع رساني 

  .نمايند

ي اجرايي مكلفند جهت تسهيل اطالع رساني بمردم ، نحوه ارائه خـدمات خـود اعـم از مراحـل     ها دستگاه -3ماده 

انجام كار ، فرم هاي مورد نياز ، زمان مراجعه ، آدرس ساختمان هاي مورد مراجعه را در شبكه اطالع رساني خود قرار 

  .شبكه اطالع رساني ارائه نمايند كان بخشي يا كل انجام خدمات را از طريق دهند و حتي االم

بنـام  ) portal     سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت بـه راه انـدازي جايگـاه اينترنـت     -4ماده 

     1382پايـان سـال     تا  ياجراي  يها دستگاه  خدمات  و  اطالعات  مردم به  بمنظور دستيابي اسان و سريع عموم "مردم"

  . اقدام نمايد

  :اتوماسيون فعاليت هاي عمومي 

ي اجرائي ها دستگاهبمنظور ايجاد هماهنگي در استقرار سيستم هاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي  -5ماده 

مور اقتصادي و دارائي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه هاي امور پرسنلي ، بودجه و عمراني و وزارت ا

در زمينه هاي امور مالي و پشتيباني مكلفند فرمت ها و استانداردها و ويژگي هاي مورد انتظار سيسـتم هـاي مـذكور    

اعم از گزارشهاي خروجي ، نحوه ارتباط با ساير سيستم ها ، نحوه ارائه و تبادل اطالعات ، را تدوين و پس از تصـويب  

به  1382ظام اداري وابسته به شورايعالي اطالع رساني حداكثر تا پايان نيمه اول سال كميسيون تخصصي اتوماسيون ن

  .ي اجرايي ابالغ نمايند ها دستگاه

ي اجرايي مكلفند نسبت به انطباق سيستم هاي در حال اجراي خود با ضوابط مذكوراين ماده ها دستگاه -1تبصره 

ي اجرائي كه فاقـد سيسـتم هـاي    ها دستگاهات الزم را بعمل آورند و ماه از تاريخ ابالغ ضوابط ، اقدام 4حداكثر ظرف 

كامپيوتري در زمينه هاي ابالغ شده مي باشند مكلفند حداكثر ظرف يكسال نسبت به مكانيزه نمودن سيسـتم هـاي   

  .مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند 

ر اقتصادي و دارائي مكلفند حسب مورد نسبت به تهيـه  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امو -6ماده 

ي اجرايي ها دستگاهو بهنگام رساني نرم افزارهاي عمومي يا انتخاب نرم افزار بهينه از بين سيستم هاي مورد عمل در 

  .نمايندي اجرائي پيشنهاد ها دستگاهاقدام نموده و نرم افزارهاي مذكور را بعنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به 

اطالعات مورد درخواسـت سـازمان مـديريت و     1382ي اجرايي مكلفند حداكثر از ابتداي سال ها دستگاه -7ماده 
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قانون اسـتخدام   29برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي را نظير رونوشت احكام كارگزيني موضوع ماده 

رات ، حسابداري را براساس مقررات مربوط از طريق رسـانه هـاي   اطالعات مربوط به بودجه ، تخصيص اعتبا     كشوري،

  .ي مذكور ارسال نمايند ها دستگاه كامپيوتري اعم از شبكه اطالعاتي ، لوح فشرده يا ديسكت به

  :ه گيري از شماره ملي و كد پستي فراگير نمودن بهر

مورخ  115/14و مصوبه شماره  1376در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي مصوب سال  -8ماده 

در كليـه بانـك هـاي     1381سـال       ي اجرايي مكلفند حداكثر تا پايـان ها دستگاهشوراي عالي اداري كليه  7/6/1378

  .ايند درج نم     اطالعاتي مكانيزه مربوط به اطالعات نيروي انساني، شماره ملي و كد پستي افراد را

ها به غير از شماره ملي و كدپستي براي شناسائي افراد و مكـان آنـان در مـورد     استفاده از ساير شماره -1تبصره 

 82نيمـه دوم سـال   فعاليت هائي نظير پرسنلي، مالياتي ، معامالتي و صدور گواهينامه ها ، مدارك و اسناد عمومي از 

  .مجاز نمي باشد 

ره شناسـائي و آدرس منـدرج در مـدارك و    ي اجرائي مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماها دستگاه -2تبصره 

گواهينامه هاي صادره قبلي را به شماره ملي و كدپستي تبديل و در مدارك و گواهينامه هـا درج نمـوده و بـه بانـك     

  .اطالعاتي انتقال دهند 

  :ي هدايت و هماهنگي دراجراي مصوبه ساز و كارها

ي اجرايي به اعضـاي  ها دستگاهرتباطات در هر يك از مجري طرح توسعه و كاربري فن آوري اطالعات و ا -9ماده 

وحسـب مـورد بـه    ) شـورايعالي اداري   1379/ 30/7ط مـورخ  29/013موضـوع مصـوبه شـماره    (شوراي تحول اداري 

) سازمان امور اداري و اسـتخدامي كشـور    30/6/77مورخ  4363/11موضوع بخشنامه شماره (كميسيون تحول اداري

  .اضافه مي گردند

دستگاه هاي دولتي در جهت طراحي سيستم ها و ايجاد بانك هاي اطالعاتي و استقرار شبكه در صورت  -10ماده 

كمبود نيروي انساني مربوط در بخش فناوري اطالعات خود الزم است مرجحاً از امكانـات بخـش خصوصـي اسـتفاده     

د واحد مسئول فن آوري اطالعات باشند از چنانچه فاق     نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليت هاي كامپيوتري،

  .طريق تغيير عنوان پست هاي بالتصدي ، واحدي متناسب با حجم فعاليتهاي خود ايجاد نمايند

سطح سازماني اين واحدها و تعداد پست سازماني براساس حجم وظايف و فعاليت ها بر اساس ضـوابط تشـكيالتي   

  .نامه ريزي كشور تعيين خواهد شد گي سازمان مديريت و بري دولتي با هماهنها سازمانوزارتخانه ها و 
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به منظور ايجاد هماهنگي در جهـت تحقـق و پيگيـري اجـراي اهـداف ايـن تصـويبنامه ، هـر يـك از               -11ماده 

ها و سازمان هاي مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تـاريخ ايـن تصـويب نامـه نماينـده تـام االختيـار و         وزارتخانه

بـه عنـوان مسـئول همـاهنگي     ) مجري طرح توسـعه و كـاربري فـن آوري اطالعـات و ارتباطـات      (خود را صاحبنظر 

اتوماسيون فعاليت هاي وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معرفي كنند، 

مذكور ضمن اعمال هماهنگي هاي الزم  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربا برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان

       .اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيري مي نمايد

دستگاه هاي اجرائي مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويب نامه تنظيم و  -12ماده 

  .سال نمايند برنامه ريزي كشور اراز طريق نمايندة وزارتخانه يا سازمان به سازمان مديريت و 

ي اجرايـي در زمينـه   ها دستگاهسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است اقدامات انجام شده در  -13ماده 

ئي كه تكـاليف را بعمـل   ها دستگاهاجراي اين مصوبه را هر سه ماه يكبار مورد بررسي قرار دهد ونسبت به آن تعداد از 

ه مي باشد ، موارد را به شورايعالي اداري كشور گزارش تا در جلسه اي با حضور نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواج

  . ر مربوطه مورد بررسي قرار گيردوزي

كميسيون اتوماسيون نظام اداري بعنوان كميسيون ذيربط شورايعالي اطـالع رسـاني بـه منظـور ايجـاد       -14ماده 

. يت هاي اتوماسيون نظام اداري را عهده دار خواهـد بـود  زمينه تحقق دولت الكترونيكي هدايت و هماهنگي كالن فعال

طرح ها و پروژ هاي مربوط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگي دبيرشورايعالي اطالع رساني از طريـق سـازمان   

  .ي اجرايي ابالغ مي گردد ها دستگاهمديريت و برنامه ريزي كشور به 

  :ت ن دولت در زمينه فن آوري اطالعاآموزش كاركنا

ي اجرايي مكلفند براساس برنامه اي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريـزي كشـور در   ها دستگاهكليه  -15ماده

ي دولتي اعم از كارشناسان ، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره گيري از فن ها دستگاهمورد آموزش نيروي انساني 

ويب اين مصوبه ابالغ مي گردد ، نسبت به برنامه ريزي و شركت ماه از تاريخ تص 6آوري اطالعات تدوين و ظرف مدت 

تسـهيالت الزم را  ) در قالب نظام آموزش كاركنان دولت(نيروي انساني خود در دوره هاي آموزشي فن آوري اطالعات 

ارائـه  بنحوي كه كليه متصديان مربوط ، مهارت هاي الزم را در بهره گيري از فن آوري اطالعـات جهـت   . فراهم آورند

  .ات و خدمات به مردم كسب نمايند اطالع

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است سازوكارهاي تشويقي را در مورد كاركناني كه دوره هاي  -تبصره
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آموزشي فن آوري اطالعات را طي نموده و توانايي الزم را جهت استفاده از كامپيوتر در زمينه هاي شغلي خود كسـب  

  .بنحوي كه اينگونه كاركنان از امتيازات الزم برخوردار شوند . رقرار كند مي نمايند ب

  :جاد امكانات و تسهيالت زير بنايي اي

قانون برنامه سوم توسعه بـا اولويـت الزم    103وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجراي ماده  -16ماده 

هت واگذاري خطوط ارتباطي براي شبكه بين دستگاهي و نسبت به تقويت شبكه مخابراتي كشور و ايجاد تسهيالت ج

متناسب بـا اقـدامات توسـعة سيسـتم هـاي كـامپيوتري و       ) اينترنت(دسترسي مناسب به شبكة جهاني اطالع رساني 

  .به عمل آورد ي دولتي تمهيدات الزم را ها دستگاهطراحي و استقرار شبكه در 

است بمنظور اطالع رسـاني در زمينـه نحـوه ارائـه خـدمات       شركت پست جمهوري اسالمي ايران مكلف -17ماده 

ي اجرائي بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاترپستي سراسر كشور اقـدام نمـوده و بـا    ها دستگاه

  . دريافت تعرفه هاي مصوب اطالعات الزم را از طريق شبكه اطالع رساني به متقاضيان ارائه نمايد

  : ناي حقوقي فراهم نمودن زير ب

ه بـين  به منظور ايجاد زير بنـاي حقـوقي الزم در زمينـه تسـهيل تبـادل اطالعـات بـه صـورت مكـانيز          -18ماده 

دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي و اطالع رساني و ارائه خدمت به مردم و اصـالح  ي دولتي و همچنين ها دستگاه

ريع در اتوماسـيون فعاليـت هـا ، كميسـيون تخصصـي      مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات الزم در جهـت تسـ  

اتوماسيون نظام اداري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پس از كسب نظرات و پيشـنهادات دسـتگاه   

هاي الزم را تدوين و پس از تأييـد كميسـيون حقـوقي شـورايعالي      نامه هاي دولتي ظرف مدت يك سال لوايح و آيين

  .مراجع ذيربط ارسال نمايند  اطالع رساني به

حقـوقي خـود را    ي دولتي مكلفند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب نامه نظرات و پيشنهاداتها دستگاه -تبصره

  .به كميسيون مذكور ارسال نمايند 

  : محل اعتبار اجراي مصوبه 

سـازمان  (يون نظـام اداري  هزينه اجراي طرح ها و پروژه هايي كه به تصويب كميسيون تخصصي اتوماس -19ماده 

، در سـال   هـا  دسـتگاه مي رسد ، عالوه بر اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سـنواتي  ) مديريت و برنامه ريزي كشور

، در سـالهاي بعـد از محـل رديفهـايي كـه در بودجـه        1381قانون بودجه سال  13، از محل اعتبارات تبصره  1381

  .قابل تأمين مي باشد  ازمان مديريت و برنامه ريزي كشورسنواتي پيش بيني مي گردد با تشخيص س
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  :شمول مصوبه 

ي دولتي و ها شركت، مؤسسات و  ها سازمانمنظور از دستگاه اجرايي در اين مصوبه كليه وزارتخانه ها ،  -20ماده 

مي ، شـهرداري  شركت ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جملـه نيـروي انتظـا   

ي بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي و نهادهـاي    ها شركت، بانكها ،  ها شهرداريتهران و ساير 

  .لت استفاده مي نمايند، مي باشد انقالب اسالمي كه از بودجه عمومي دو

مناسب براي تحقـق دولـت   سازمان مديريـت و برنامه ريزي كشور مي تواند جهت ايجاد زمينه و بستر  - 21ماده 

الكترونيك و اجراي با اولويت تكاليف پيش بيني شده در اين مصوبه ،دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسـيون  

  .مايت ويژه و همه جانبه قرار دهدفعاليتهاي اداري را انتخاب و مورد ح

شرفت اجراي مصوبه در دو اسـتان  سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي مصوبه گزارش پي

ي مشمول اين مصوبه هر سه ماه يكبار تهيـه و بـه   ها دستگاهمنتخب را به همراه گزارش چگونگي اجراي آن در ساير 

  .شوراي عالي اداري ارائه نمايد

  شوراي عالي اداري 30/2/1371مصوب  خدماتي –هاي اداري  ايجاد مجتمع

بنابه پيشنهاد سازمان امـور اداري و اسـتخدامي    30/2/1371اجالس مورخ وهفتمين  شوراي عالي اداري در بيست

ي هـا  سـازمان كشور به منظور بهبود كيفيت ارائه خدمات دولتي و تسهيل و تسريع انجام امور مردم و هماهنگي بـين  

اداري و  كـردن فضـاي   هاي جاري ادارات دولتي و تعديل و بهينـه  دهنده خدمات و همچنين كاهش هزينه دولتي ارائه

  :ادارات موارد زير را تصويب نمودجلوگيري از سفرهاي متعدد شهري مراجعين 

ان و شهرهاي بـزرگ ايجـاد   خدماتي، به منظور ارائه خدمات زير به شهروندان در تهر -هاي اداري  مجتمع) 1ماده 

  :گردد مي

ان اعم از مسكوني، تجاري، اداري و انجام امور مربوط به كسب مجوزهاي الزم براي احداث و يا تعمير ساختم) الف

  ...)تمان، عدم خالف، پايان كار وصدور پروانه ساخ... (آموزشي و

هاي مربوط به آنهـا   ر گواهيصدور شناسنامه، تعويض شناسنامه، ثبت والدت و فوت و صدو(انجام امور سجلّي ) ب

  ...)و

  ...)است انشعاب، تعميرات ودرخو( انجام امور مشتركين و متقاضيان تلفن، آب، برق و گاز) ج
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  ...)اهينامه رانندگي، اجرائيات وصدور گو(انجام امور مربوط به رانندگي شهري ) د

  ربوط به صدور گذرنامه و تمديد آنانجام امور م ) ه

  ...)فروش مسكن، اتومبيل و تلفن وازدواج و طالق، خريد و (انجام امور محضري ) و

  گري و كاريابي مور مربوط به بيمهه مسايل درماني و اورژانس و انجام اارائه خدمات اطالعاتي مربوط ب) ز

  دمات مالياتي مورد نياز شهروندانارائه خ) ح

  رساني بسيج اقتصادي و ستاد سوخت ارائه خدمات مرتبط با ستاد) ط

  انكي و پستي براي تحقق موارد فوقارائه تسهيالت ب) ي

  .باشد در تهران و شهرهاي بزرگ ميبه تعداد مناطق شهرداري خدماتي  -هاي اداري  تعداد مجتمع) تبصره

ها و همچنين تعيين و انتخـاب محـل مناسـب بـه      ساخت و خريد و اجاره ساختمان براي استقرار مجتمع) 2ماده 

با دريافـت تسـهيالت بـانكي انجـام خواهـد       ها شهرداريهاي آنها از طريق  ها متناسب با فعاليت منظور احداث مجتمع

ي دولتـي و همچنـين   هـا  دسـتگاه ها به  شده از طريق واگذاري يا اجاره واحدهاي مجتمع هاي انجام فت كه هزينهپذير

  .ئه تسهيالت جنبي جبران خواهد شددرآمدهاي حاصله از ارا

ي هـا  سـاختمان سازمان برنامه و بودجه با توجه به مفاد اين مصوبه در اعتبارات عمراني مربوط به ايجاد ) 1تبصره 

  .ها اختصاص خواهد داد هاي احداث مجتمع ي مربوط تجديدنظر كرده و براي تأمين بخشي از هزينهها دستگاهري ادا

هـا   هاي مناسـب جهـت احـداث مجتمـع     وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است نسبت به واگذاري زمين) 2تبصره

ها و خدمات جنبي از قبيل  ن مجمتعي معماري با در نظر گرفتن وظايف خاص ايها طرحاقدام نموده و نسبت به تهيه 

هاي مشترك داخلي جهت باالبردن كارآيي سازماني آنها و نيـز   هاي وسايل نقليه عمومي و سرويس پاركينگ، ايستگاه

  .زهاي رفاهي مراجعين اقدام نمايدرفع نيا

ي موجـود در  هـا  سـاختمان سازي  ي مناسب، با تجهيز و آمادهها ساختمانپيش از احداث و تجهيز كامل ) 3تبصره

  .باشد وبه به تدريج قابل اجرا ميشهرها، مفاد اين مص

ي دولتي ذيربط در ارائه خدمات مذكور در ماده يك اين مصوبه موظفند خدمات فـوق را صـرفاً   ها دستگاه) 3ماده 

نمايند و ايـن  رجوع به ساير ادارات آن دستگاه خودداري  خدماتي عرضه نموده و از اعزام ارباب -هاي اداري  در مجتمع

  .ها نخواهد بود در خارج از مجتمعي اجرايي ها دستگاهامر نافي ارائه ساير خدمات به مردم توسط 

 هـا  دسـتگاه هـاي فـوق    در صورت عدم امكان انتقال اطالعات و بايگاني و مواردي از اين قبيل به مجتمع) 1تبصره 
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ها و در واحدهاي مركزي متبوع خـود انجـام داده و حسـب     توانند بعضي از مراحل انجام كار را در خارج از مجتمع مي

ها اقدام نماينـد و انجـام    نياز نسبت به استقرار نمايندگان مطلع و همراه با اطالعات و مدارك مورد نياز در اين مجتمع

هر حال  امور فوق را در حداقل فرصت زماني معقول از طريق نمايندگان خود با واحدهاي اداري ذيربط انجام دهند، به

  .ي اداري آن دستگاه اعزام شوندها سازمانمراجعين نبايد به 

ارائـه  هـاي مكـانيزه در    ي دولتي موظفند نسبت به استفاده از تكنولـوژي پيشـرفته و سيسـتم   ها دستگاه) 2تبصره

  .خدمات مربوط اقدام نمايند

ارائه وظـايف قـانوني تـابع سلسـله      خدماتي از نظر انجام و -هاي اداري  كليه واحدهاي مستقر در مجتمع) 4ماده 

 خـدماتي كـه از طريـق مـدير     -هـاي اداري   ي مجتمعها دستورالعملمراتب سازماني خود بوده ولي از نظر اداري تابع 

  .شود خواهند بود مجتمع ابالغ مي

هـاي   ي اداري، چگونگي هماهنگي، نحوه و زمان اسـتقرار واحـدهاي مختلـف در مجتمـع    ها دستورالعمل) 1تبصره

ها ظرف مدت سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب  خدماتي و همچنين شرح وظايف مديران مجتمع -اداري 

اي مركب از دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رئـيس سـازمان برنامـه و بودجـه، وزيـر مسـكن و        كميته

  .ان خواهد رسيدتلفن و شهردار تهرشهرسازي، وزير كشور، وزير پست و تلگراف و 

وسـط اسـتانداران منصـوب    هاي مزبور در تهران توسط وزير كشور و در شهرهاي بزرگ ت مديران مجتمع) 2تبصره

  .خواهند شد

پـذير   ايـن مـاده امكـان    ها با تصويب كميته مذكور در تبصـره يـك   هاي مجتمع افزايش يا كاهش فعاليت) 3تبصره

  .خواهد بود

بنـدي   هاي اداري خود را تدوين و همـراه بـا زمـان    ها مكلفند روش ر اين مجتمعواحدهاي اداري مستقر د) 5ماده 

بصـره يـك مـاده چهـار ارائـه      انجام خدمات حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از استقرار مجتمع، به كميته مذكور در ت

  .نمايند

تشـكيالتي و نيـروي   سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف اسـت اقـدامات الزم را از بعـد اصـالح     ) 6ماده 

هـاي مـذكور    داف مجتمـع هاي ملـي و در راسـتاي تحقـق اهـ     گيري كاهش هزينه ي دولتي، با جهتها دستگاهانساني 

  .معمول دارد

ها و نيز تعيين اولويت انـواع   اندازي اين مجتمع وزارت كشور موظف است به تدريج نسبت به تشكيل و راه) 7ماده 
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  .در اجراي اين مصوبه معمول نمايدامات الزم را خدمات قابل ارائه توسط آنها اقد

وزير كشور و وزراي ذيربط حسـب مـورد مسـئول اجـراي ايـن مصـوبه هسـتند و سـازمان امـور اداري و          ) 8ماده 

  .استخدامي كشور گزارش پيشرفت اين مصوبه را هر سه ماه يكبار به شوراي عالي اداري ارائه خواهد نمود

  25/5/1382مصوب  ي پيشروها استانالكترونيكي در       يرسان طرح ايجاد مراكز خدمات

ريزي كشـور بـه    بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه 25/5/1382شوراي عالي اداري در صدوچهارمين جلسه 

سـازي مراحـل انجـام     منظور باالبردن سطح كيفيت زندگي مردم، ارائه خدمات با كيفيت و سريع به شهروندان، سـاده 

آوردن امكـان ارائـه خـدمات غيرحضـوري و در      خدماتي، جلوگيري از سفرهاي متعدد شهري، فراهم –اداري كارهاي 

  :كترونيك مورد زير را تصويب نمودراستاي تحقق دولت ال

رساني  شوراي عالي اداري، مراكز خدمات 22/4/1381ط مورخ .722/13مصوبه شماره  21ده در اجراي ما) 1ماده 

ايجاد اين نوع مراكز در . گردد هاي مراكز استان ايجاد مي استان پيشرو با شرايط زير در شهرستان الكترونيكي در چهار

ساير مناطق شهري پس از بررسي نتايج عملكرد اين مراكز و بهسازي الزم به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد كميسيون 

 .باشد پذير مي تخصصي اتوماسيون نظام اداري امكان

  رساني به مردم عاطال: مرحله اول

رسـاني نحـوه ارائـه خـدمات بـه مـردم        ي اجرايي استان موظفند در راستاي اطالعها دستگاهاستانداري و ) 2ماده 

  .الزم را به شرح زير انجام دهند اقدامات

ي اجرايي استان موظفند حداكثر ظرف دو ماه پس از شروع طرح، موارد زير را به كميته اجرايي ها دستگاهكليه -1

ريزي استان، شركت مخابرات استان  تقر در استانداري، متشكل از مجري طرح، نمايندگان سازمان مديريت و برنامهمس

  .ي ذيربط كه خدمات آنها در اولويت اجراي اين مصوبه قرار دارند، ارائه نمايندها دستگاهو 

  جام خدماتبندي ان هاي اداري همراه با زمان روش) الف

  هت انجام خدماتمدارك مورد نياز ج) ب

  .بايد تكميل شوند) گيرندگان دماتخ(هاي مورد نياز جهت انجام خدمات كه توسط مردم  فرم) ج

  كترونيكي اداره يا دستگاه اجراييآدرس، تلفن، دورنگار و پست ال) د

  .موارد زير اقدام نمايداستانداري موظف است حداكثر سه ماه پس از شروع طرح نسبت به اجراي -2
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  .ي اجرايي با فرمت استانداردها دستگاههاي  براي نگهداري و بازيابي كليه فرم) eform(جاد بانك اطالعاتي اي) الف

  :ايجاد جايگاه اينترنتي پورتال استان به طوري كه مردم قادر باشند با اتصال به اين جايگاه) ب

  .شوندزمان الزم آگاه  از مراحل انجام كارهاي اداري، مدارك مورد نياز و مدت -

هاي مورد نياز خود را بدون مراجعه به ادارات مختلف از طريق اتصال بـه ايـن جايگـاه اينترنتـي مشـاهده و       فرم -

  .دريافت كنند

ها با دستگاه اجرايي ذيربط و پشتيباني و نگهداري بانك  رساني اطالعات و صحت محتواي فرم مسئوليت بهنگام-3

  .و پورتال با استانداري است اطالعاتي

اري و يـا اداره  براي اجراي مرحله يك، از فضاهاي موجود اداري در اسـتان ترجيحـاً شـهرداري، اسـتاند    ) 1تبصره 

  .پست استفاده شود

ي اجرايي استان موظفند براي اجراي مراحـل بعـدي طـرح مطـابق برنامـه      ها دستگاهاستانداري و كليه ) 2تبصره 

مـورخ    ه26517ت/16918مصـوبه شـماره   (ول اداري اسـتان  ريـزي تحـ   شده كـه توسـط كـارگروه برنامـه     بندي زمان

تعيـين و ابـالغ   ) ي تخصصـي هـا  گروهارريـزي اسـتان و كـ    نامه شوراي برنامـه  وزيران، موضوع آيين هيأت 16/4/1382

هـاي   مـداري، بـه صـورت مكـانيزه و بـا تشـكيل بانـك        گردد، كليه خدمات موضوع اين مصوبه را با نگرش مشتري مي

  .به مردم ارائه دهنداطالعاتي الزم 

  ارائه خدمات به مردم: مرحله دوم

آوردن امكان ارائه خدمات گوناگون الكترونيكي به مردم از طريق مراكز ايجادشده و شبكه  به منظور فراهم) 3ماده 

  .ي اجرايي استان مكلف به انجام اقدامات زير هستندها دستگاهاينترانت استان، استانداري و 

) متر مربع 200حداكثر (است با همكاري مجري طرح نسبت به تعيين محل و فضاي مناسب  استانداري موظف-1

  .ي اجرايي ذيمدخل اقدام نمايدها دستگاهبراي ايجاد مركز عملياتي شبكه در سطح استان با همكاري ساير 

بنـاي  جانبه با مجري طـرح در خصـوص تـأمين زير    شركت مخابرات استان موظف است همكاري مستمر و همه-2

سب ي اجرايي با پهناي باند مناها دستگاهرساني الكترونيكي به كليه  عمل آورد، به طوري كه مراكز خدمات مخابراتي به

  .جهت تبادل اطالعات متصل شوند

رساني الكترونيكي با حـداقل   اندازي اولين مركز خدمات نسبت به راه 1383ها موظفند تا اول مهرماه  استانداري-3

  .ارائه اقدام نمايندخدمات قابل 
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كردن اين طـرح اعتبـارات الزم را در بودجـه     موظفند براي عملياتي ها استانريزي  ي مديريت و برنامهها سازمان-4

  .به تخصيص به موقع آن اقدام كنندبيني و نسبت  سنواتي استان پيش

ر و فراگيـر را كـه در زمـان    دا خدمت اولويـت  5ريزي تحول اداري استان موظف است حداقل  ستاد برنامه) 4ماده 

ي پيشرو با همكاري مجري، انتخـاب و نسـبت   ها استانشده قابل مكانيزه هستند برحسب شرايط در هر يك از  تعيين

  :باشند دار به شرح زير مي اولويتخدمات . رساني الكترونيكي اقدام نمايد به ارائه آنها از طريق مراكز خدمات

  )سازمان ثبت احوال... (ت سجلّي ونامه، گواهي فوت، تغييراامور سجلّي شامل صدور شناس) الف

  )سازمان امور مالياتي... (مردم وخدمات مالياتي مورد نياز ) ب

وي انتظـامي، راهنمـايي و   نيـر ... (گذاري و خدمات صدور و تمديد گواهينامه رانندگي، ارائه عدم خالفي، شماره) ج

  )رانندگي

  ...)هاي آب، برق، مخابرات، پست و شركت... (ت، پرداخت قبوض وخدمات درخواست انشعاب، تعميرا) د

  )شهرداري... (ار، عوارض نوسازي وخدمات مربوط به صدور پروانه ساختمان، عدم خالفي، پايان ك)  ه

  )وزارت بازرگاني... (بازرگاني و  خدمات مربوط به صدور پروانه كسب، كارت) و

  و ساختار اجراييتشكيالت : مرحله سوم 

  .شود ر و با شرايط زير انتخاب ميمجري طرح در هر استان توسط استاندا) 5ماده 

  هاي مرتبط يالت دانشگاهي در رشتهداراي تحص) الف

  ار مؤثر در زمينه فنĤوري اطالعاتداراي سابقه ك) ب

  .شود م مياالمكان از طريق مشاركت با بخش خصوصي انجا كليه امور اجرايي طرح حتي) تبصره 

ريزي، هدايت، هماهنگي و نظارت بر اجـراي طـرح ايجـاد     كميسيون اتوماسيون نظام اداري مسئول برنامه) 6ماده 

نسبت به ارزيابي، بهسـازي و يـا بـاز     1383رساني الكترونيكي بوده و موظف است حداكثر تا پايان سال  مراكز خدمات

ابـالغ   هـا  اسـتان ر به تمام هماهنگي وزارت كشوطراحي مراكز اقدام و نتيجه را جهت تعميم به ساير مناطق شهري با 

  .نمايد

ها موظفند زمينه الزم جهت مشاركت بخش غيردولتـي   ريزي كشور و استانداري سازمان مديريت و برنامه) 7ماده 

 رش مراكـز، برداري و توسعه اين مراكز به وجود آورده و مجريان و داوطلبان انجام اين امر را در گسـت  را در ايجاد، بهره

  .مورد حمايت قرار دهند
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نمايـد، اسـامي آن دسـته از افـراد و      كميسيون اتوماسيون نظام اداري بر اساس ضوابطي كـه تعيـين مـي   ) 8ماده 

وراي عـالي اداري  اند جهت تقدير بـه شـ   ي اجرايي را كه در تحقق مفاد اين مصوبه بيشترين تالش را داشتهها دستگاه

  .نمايد اعالم مي

ي پيشرو موظف هستند هر سه ماه يكبـار گـزارش پيشـرفت طـرح را بـه كميسـيون       ها استان استانداران) 9ماده 

ريزي كشور موظف است گزارش عملكرد اين مصوبه را  اتوماسيون نظام اداري ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامه

  .به شوراي عالي اداري ارائه نمايد

 23/3/1380مصـوب   دولتـي بـه مـردم   ي هـا  دستگاهرساني نحوه ارائه خدمات  طرح اطالع

  شوراي عالي اداري

قانون بر آنها مستلزم ذكـر    كه شمول ييها سازمان، شركتها و ، مؤسسات و شركتهاي دولتيها سازمانوزارتخانه ها، 

، بمنظـور فـراهم نمـودن زمينـه     23/3/1380نهمين جلسه مورخ  و شوراي عالي اداري در هشتاد.  يا تصريح نام است

ي اجرايـي و  هـا  دسـتگاه  شـورا، ارتقـاي سـطح پاسـخگويي     6/9/1378مـورخ   253/14مصوبه شـماره  ) 2(د تحقق بن

رساني صحيح، به موقع و مؤثر در زمينه روش هاي انجام كار و نحـوه ارائـه خـدمات دولتـي بـه مـردم، بنـا بـه          اطالع

  :ريزي كشور تصويب نمود و برنامه پيشنهاد سازمان مديريت

رساني نحوه ارائه خدمات به مردم  ي اجرايي مكلفند نسبت به طراحي و استقرار نظام هاي اطالعها دستگاهـ كليه 1

  .گردد، اقدام كنند ريزي كشور ابالغ مي به موجب نظامنامه اي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه

صوبه، نسبت به تدوين ريزي كشور موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابالغ اين م ـ سازمان مديريت و برنامه2

ي دولتـي و مؤسسـات و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي بـا       هـا  دستگاهرساني نحوه ارائه خدمات  و ابالغ نظامنامه اطالع

ي هـا  دسـتگاه اين نظامنامه متضمن تعيين تكاليف و وظـايف  . رساني اقدام نمايد همكاري دبيرخانه شوراي عالي اطالع

رسـاني و نيـز نحـوه همكـاري و مشـاركت بخـش        تقرار الگوهاي مختلف اطـالع دولتي در زمينه طراحي، انتخاب و اس

وه رسـاني نحـ   برخورداري آنها از حمايتها و تسهيالت و كمك هاي دولت در زمينه توسعه اطالع    غيردولتي و چگونگي

  .ارائه خدمات دولتي خواهد بود

رساني از طريق  ي اجرايي موظفند توسعه اطالعها دستگاهرساني،  ـ با توجه به نقش فناوري اطالعات در امر اطالع3

رار ايجاد پايگاههاي اطالعاتي را در اولويت قرار داده و مستقيماً يا با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به ايجاد و اسـتق 
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  .اين پايگاه ها اقدام نمايند

بـراي حمايـت از فعاليـت    ريزي كشور موظف است سـازوكارها و تمهيـدات الزم    تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه 

تنظـيم و بـه تصـويب         شركتهاي كارگزاري بخش خصوصي و بخش تعاوني در زمينه ايجاد و استقرار اين پايگاههـا را 

گونه اي خواهـد   بيني تسهيالت و حمايت هاي الزم براي بخش غيردولتي در اين زمينه به پيش. مراجع ذيربط برساند

  .ائه خدمات دولتي را فراهم نمايدزينه مردم به اطالعات مربوط به نحوه اربود كه امكان دسترسي سريع و كم ه

 5قـانون برنامـه    103ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است با فراهم آوردن تسهيالت الزم به استناد ماده 4

گاههاي مزبور و ارائه رساني ، استقرار پاي هاي اطالع ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، ايجاد شبكه

  .اطالعات به مردم را تسهيل نمايد

، نواحي و مناطق ها فرودگاهباشند؛ نظير  ـ مراكز يا واحدهاي دولتي كه واجد شرايط استقرار پايگاههاي معين مي5

هت ايجاد موظفند در واگذاري جا و مكان و امكانات و تجهيزات مناسب ج... ها و آهن، پايانه شهرداري، ايستگاههاي راه

  .ستقرار اين واحدها حمايت نمايندرساني اولويت قائل شده و از ا پايگاههاي اطالع

ريزي كشور عنداللزوم بودجه مورد نياز اجراي اين مصوبه را از محل اعتبـارات برنامـه    ـ سازمان مديريت و برنامه6

  .يني خواهد كردب جه ساليانه پيشي اجرايي و ساير منابع در قانون بودها دستگاهبهبود كيفيت خدمات دولتي 

ي اجرايـي بـوده و   هـا  دسـتگاه ريزي كشور، مسئول پيگيري اجراي اين مصوبه توسط  ـ سازمان مديريت و برنامه7

  .اي به شورا ارائه خواهد نمود دبيرخانه شوراي عالي اداري گزارش پيشرفت اجراي آن را به صورت دوره

  7/3/1365مصوب  اجرايي يها دستگاهمابين  نحوه حل اختالفات في

  7/3/1365: تاريخ                                              8248: شماره 

ي اجرايـي را بـه شـرح زيـر     هـا  دسـتگاه مابين  نحوه بررسي اختالفات في 7/3/1365هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  :تصويب نموند

ي دولتـي و وابسـته بـه    هـا  سازمانها و مؤسسات و خانه رتي اجرايي اعم از وزاها دستگاهـ كليه اختالفات مابين   1

گردد تا چنانچه علت بـروز مشـكل    هاي ذيربط ارجاع مي خانه حقوقي وزارت هاي دولتي بدواً به معاونين دولت و شركت

خص در مسئله با توافق بر وجـود حكـم مشـ    به لحاظ عدم اطالع كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي باشد

  .ابع ياد شده مرتفع گرددمن
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هاي ذيربط بـه دليـل    خانه ـ در مورد اختالفات مربوط به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارت  2

مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعـوا در   عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و

قـانون   81و  80قبيـل مـواد    ي دولتي ازها سازمانها و  خانه ستناد اختيارات قانوني وزارتتوانند به ا صورت موافقت مي

  .نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند شوراي انقالب 17/11/1358محاسبات عمومي و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 

وزيري را نسبت بـه راه   خستها كسب نظر از دفتر حقوقي ن خانه ـ در مورد اختالفاتي كه معاونين حقوقي وزارت  3

حكم قانوني گـردد  توجه به توضيحات اين دفتر كه موجب روشن شدن  دهند، مشكل با حل آنها ضروري تشخيص مي

  .مرتفع خواهد شد

وزيـري متضـمن    الذكر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقـوقي نخسـت   ـ اختالفاتي كه از طريق مراحل فوق  4

  .ه آن تصميم الزم اتخاذ خواهد شدو نسبت ب مربوط هيأت مطرح دونشر پيشننهادي در كميسيون

هيأت  16/5/1357مورخ  39680و  11/2/1357مورخ  114462هاي شماره  نامه ـ اين مصوبه جايگزين تصويب  5

  .گردد وزيران مي

  5/4/1387مصوب  ي اجرائيها دستگاهنامه رسيدگي و رفع اختالف  شيوه

  5/4/1387 :تاريخ                                                 49868:  شماره

ي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي ها دستگاهنامه چگونگي رفع اختالف بين  آئين) 10(و ) 8(در اجراي مواد 

اختالف نامه رسيدگي و رفع  ، شيوه)27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767موضوع تصويبنامه شماره (قوه مجريه 

  .گردد پيوست ابالغ مي) 12(اده و م) 19(ي اجرايي مشتمل بر اه دستگاه

  )27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767نامه شماره  تصويب) 8(موضوع ماده (

نامه چگونگي رفـع اخـتالف    آئين) 10(و ) 9(، )8(قانون اساسي و در اجراي مواد ) 134(و ) 124(باتوجه به اصول 

ك 37550ت/212767نامه شـماره  موضوع تصويب(و كارهاي داخلي قوه مجريه  ي اجرائي از طريق سازها دستگاهبين 

كـل كشـور    1387ضوابط اجرايي بودجـه سـال   » 22«و با توجه به بند )) 138(كميسيون اصل  27/12/1386مورخ 

نامـه ذيـل بـه كليـه      شـيوه ) وزيـران   هيـأت  28/12/1386 هــ مـورخ  39365ت/211947نامه شماره  موضوع تصويب(

  .گردد اجرائي جهت اجرا ابالغ مي يها دستگاه

  فصل يك ـ كليات
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  :ه به شرح ذيل استنام ـ تعاريف؛ معني اصطالحات بكار رفته در اين شيوه1ماده

ريـق سـازوكارهاي داخلـي قـوه     ي اجرايـي از ط ها دستگاهبين  ما چگونگي رفع اختالفات في« نامه  آئين: نامه آيين

  ) 27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767نامه شماره  موضوع تصويب(» مجريه

نامه درخواست رسيدگي نسبت بـه   نامه، با رعايت اين شيوه دستگاه اجرايي كه طبق شرايط آيين: دستگاه متقاضي

  .نمايد الف را از مرجع اختالف ميموضوع اخت

طـرف  دسـتگاه  دستگاه اجرائي كه براساس درخواست نامـه دسـتگاه متقاضـي بـه عنـوان      : دستگاه طرف اختالف

  .شود اختالف معرفي مي

بررسي موضوع اختالف توسط مرجع رفـع اخـتالف حسـب تقاضـاي دسـتگاه متقاضـي، بـا اسـتفاده از         : رسيدگي

ات ذيربط قوه مجريـه و هيـأت   راهكارهاي قانوني و سازوكارهاي داخل قوه مجريه بويژه براساس اختيارات قانوني مقام

  .دولت

نامه كـه حسـب مـورد اسـتاندار،      آيين 4و 2، 3ع اختالف مندرج در مواد مرجع رسيدگي و رف: مرجع رفع اختالف

  .جمهور خواهدبود رئيس رئيس دستگاه ستادي و معاونت حقوقي و امور مجلس

  .حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريمعاونت : معاونت

  .ي متقاضي و طرف اختالفها دستگاه :طرفين اختالف

توجه به شرح وظايف و اختيارات قانوني آن و حسب تشـخيص مرجـع رفـع    دستگاه اجرائي كه با : دستگاه مرتبط

  .اختالف در موضوع مطروحه، ذينفع، دخيل يا مطلع باشد

  .است نامه ذكر شده تبصره ـ تعريف ساير اصطالحات به ترتيبي است كه در آئين

الكترونيـك در دسـترس كليـه    رسـاني   ها را در پايگاه اطـالع  ـ معاونت، نمونه درخواست نامه و ساير پيوست2ماده

  .ها اقدام خواهند كرد طبق نمونه ي اجرايي قرار داده و مراجع رفع اختالف و طرفين اختالفها دستگاه

ي اجرايي بايد قبل از طرح درخواست نامه رسيدگي از مرجع رفع اختالف، بدواً با توجه به نظريه ها دستگاهـ 3ماده

ود نسبت بـه اتخـاذ تصـميم جهـت حـل و      يارات مقامات اجرايي و اداري خواحد يا كارشناس حقوقي و در حدود اخت

  .فصل موضوع اقدام نمايند

  و رفع اختالف و چگونگي تكميل آن فصـل دوم ـ طرح درخواست نامه رسيدگي

ي مربوطـه رفـع نگـردد دسـتگاه     هـا  دستگاه، اختالف )3(رغم انجام اقدامات موضوع ماده  ـ در موارديكه علي4ماده
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خـتالف،  از مرجـع رفـع ا  ) طبق پيوسـت شـماره يـك   (» درخواست نامه رسيدگي و رفع اختالف« با تكميل  متقاضي

  .نمايد درخواست رسيدگي مي

بـه اسـتثناء درخواسـت نامـه رسـيدگي و رفـع اخـتالف و اختيارنامـه تعقيـب          (ها  ـ امضاء مكاتبات و نمونه  5ماده

بر عهده معاون مربوط باالترين مقام ) گاه اجرايي حسب مورد برسددرخواست نامه كه بايد به امضاء باالترين مقام دست

  .شود ه مرجع رفع اختالف معرفي مياجرايي دستگاه متقاضي است كه به عنوان نماينده ب

نامه يـك كارشـناس مجـرب و مطلـع از مفـاد       ي اجرايي بايد ظرف يكماه از ابالغ اين شيوهها دستگاهكليه : تبصره

  .ع رفع اختالف مربوطه معرفي كنندعنوان رابط خود با مرج نامه را نيز به شيوه

شـيوة منـدرج در ذيـل     بـه (ـ دستگاه متقاضي پس از تكميـل درخواسـت نامـه رسـيدگي و رفـع اخـتالف         6ماده

  :نمايدمدارك ذيل را بايد ضميمه درخواست نامه ) پيوست شماره يك(ـ ) درخواست نامه رسيدگي

  ).طبق پيوست شماره دو(ف و دفاع مه رسيدگي و رفع اختالـ اختيارنامه تعقيب درخواست نا

  .شرح مستندات و ادلة مثبت خواستهـ اليحه متضمن 

  رخواست نامه رسيدگي و رفع اختالفـ تصوير كليه اسناد و ادله ذكر شده د

  .است شدهاختالف به آنها استناد  ـ تصوير كليه مقررات و مستندات قانوني كه در درخواست نامه رسيدگي و رفع

  )3(حاكي از اقدامات موضوع ماده  ـ تصوير اسناد و ادله

  .مهر دستگاه متقاضي گرديده باشد الذكر بايد ممهور به اسناد فوق

ـ دستگاه متقاضي درخواست نامه رسيدگي و رفع اختالف را پس از تكميـل و همـراه مـدارك ضـميمه بـه      7ماده

چنانچه مرجـع  . دي مشتمل بر تاريخ ثبت اوليه دريافت خواهدنموددبيرخانه مركزي مرجع رفع اختالف تسليم و رسي

رفع اختالف، نقصي در نحوه تكميل درخواست نامه و ضمائم تسليمي دستگاه متقاضي مشـاهده نمايـد قبـل از ثبـت     

ضمن بيان نقص يا نقايص، لزوم تكميـل  ) طبق پيوست شماره چهار(موجب اعالميه تكميل درخواست نامه  پرونده، به

چنانچه دستگاه مربوطه ظرف . رخواست نامه ظرف مهلت مقرر در اعالميه را به معاون يا مقام مجاز متذكر خواهدشدد

مهلت مقرر نسبت به تكميل پرونده اقدام ننمايد و يا با ذكر دليل موجه درخواست تمديد مهلـت نكنـد، مرجـع رفـع     

مراتـب  ) طبق پيوست شماره پنج(» عدم رفع نقص رد درخواست نامه رسيدگي به جهت« اختالف به موجب اعالميه 

  .دستگاه متقاضي ابالغ خواهدنمود را به

چنانچه مرجع رفع اختالف درخواست نامه و ضمائم آن را كامل تشخيص دهد، نسبت به تشـكيل و ثبـت پرونـده    
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ز شناسـه مرجـع رفـع    اين شناسه به ترتيب مركب ا. اقدام نموده و به پرونده مزبور، شناسه رقمي اختصاص خواهدداد

و سـال طـرح   ) ي اجرايـي منـدرج در پيوسـت شـماره سـه     ها دستگاههاي اختصاص يافته به  براساس شناسه(اختالف 

كليـه مكاتبـات   . خواهـدبود ) از سمت چپ بـه راسـت  (درخواست نامه و شماره عددي اختصاصي به پرونده ثبت شده 

  .د با درج شناسه مربوط انجام شودمربوط به پرونده باي

ها دفتر ثبت اوقات تشكيل داده و به محـض ثبـت هـر     ـ مرجع رفع اختالف براي كليه درخواستها و پرونده  8ماده

  .رسيدگي را تعيين و درج خواهدكرددرخواست نامه، اوقات مربوط به رسيدگي اعم از اوقات احتياطي و اوقات 

سيدگي به امور فوق مسئول دفتـر اسـتاندار و   باشد مسئول ر تبصره ـ در موارديكه مرجع رفع اختالف استاندار مي 

فـوق دفـاتر   در موارديكه مرجع رفع اختالف رئيس دستگاه ستادي يا معاونت است مسـئول رسـيدگي و انجـام امـور     

  .حقوقي مربوط خواهدبود

ـ مرجع رفع اختالف پس از تكميل و ثبت پرونده، ابالغيه درخواست نامه رسيدگي به دستگاه طرف اختالف 9ماده

اي از درخواست نامه و مدارك ضـميمه آن بـه دسـتگاه طـرف اخـتالف       را همراه با نسخه) طبق پيوست شماره شش(

روز از تاريخ وصول نسـبت بـه تكميـل و ارسـال دفاعيـه متضـمن اليحـه دفاعيـه،         30نمايد تا ظرف مهلت  ارسال مي

دله مثبت دفاع يا ادعا و راهكـار مـوردنظر   اختيارنامه تعقيب درخواست رسيدگي و رفع اختالف و دفاع و مستندات و ا

توان مدت مقرر را  در صورت لزوم و با درخواست دستگاه طرف اختالف و تشخيص مرجع رفع اختالف مي. اقدام نمايد

  .تمديد كرد) طبق پيوست شماره هفت(بموجب اعالميه تمديد مهلت 

ونـده اعمـال ترتيـب ديگـري در تكميـل      تبصره ـ در مواردي كه بنابه تشخيص مرجـع رفـع اخـتالف، فوريـت پر     

  .مرجع رفع اختالف انجام خواهدشد درخواست نامه و رسيدگي را اقتضاء نمايد مراتب مطابق نظر

  سوم ـ نحوه رسيدگي و رفع اختالف فصل

نامـه درخصـوص صـالحيت خـود جهـت رسـيدگي بررسـي و         ـ مرجع رفع اختالف ابتدا با توجه بـه آئـين  10ماده

موارديكه رسيدگي به اختالف را در قلمـرو اختيـارات قـانوني خـود ندانـد بـا صـدور اعالميـه رد          رسيدگي كرده و در

  .نمايد ه دستگاه متقاضي ابالغ ميمراتب را ب) طبق پيوست شماره هشت(درخواست رسيدگي به جهت عدم صالحيت 

طبـق  (رتبط بـا موضـوع   ي مـ هـا  دستگاهـ در صورت لزوم بنا به تشخيص مرجع رفع اختالف از دستگاه يا 11ماده

  .شت آن براي طرفين ارسال خواهدشدنظرخواهي و رونو) پيوست شماره نه

ـ چنانچه رسيدگي به موضوع بنا به تشخيص مرجع رفع اختالف مستلزم حضور طرفين و ارائه توضـيح در  12ماده
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طـرفين  ) ره دهطبـق پيوسـت شـما   (» دعوت به جلسـه « جلسه مشترك باشد، مرجع رفع اختالف به موجب اعالميه 

عدم حضور هريك از طرفين مانع . نمايد اختالف را براي حضور در جلسه با قيد تاريخ، محل و دستور جلسه دعوت مي

طبق پيوست (خالصه مباحث مؤثر صورت گرفته در صورتجلسه رسيدگي . از شنيدن اظهارات طرف حاضر نخواهدبود

  .ف و رئيس جلسه خواهد رسيداختال درج و به امضاء نماينده طرفين) شماره يازده

تشخيص مرجع و مقامات زير موجب  ـ در مواردي كه ادامه روند اجرايي موجود در موضوع مورد اختالف به13ماده

  بروز وضعيت يا خسارات غيرقابل جبران گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط، به ترتيب زير عمل خواهدشد؛

رئيس دستگاه ستادي است بنا بـه تشـخيص و دسـتور وي رونـد اجرايـي       در مواردي كه مرجع رفع اختالف) الف

  .است تا زمان مورد نظر متوقف شودموجود ممكن 

شود در صورت اختيار قـانوني اسـتاندار طبـق نظـر وي عمـل       در موارديكه موضوع در استانداري رسيدگي مي) ب

  .مقتضي به معاونت منعكس خواهدشد ت اقدامخواهد شد و در صورتيكه نياز به تصميم مرجع ديگري باشد مراتب جه

در موارديكه موضوع توسط معاونت مورد رسيدگي است و طرفين در خصوص تــوقف رونـد اجــرايي موجـود     ) ج

  .توافق ندارند مراتـب به ترتيـبي كه مـعاونت تشخيص دهد انجام خواهدشد

  هفصل چهارم ـ صدور تصميم نام

وسـت  طبـق پي (نامه مرجع رفع اختالف كه بايد متضمن موارد ذيل باشد  يمـ پس از اختتام رسيدگي، تصم14ماده

  :گردد صادر مي) شماره دوازده

ـ گردشكار رسيدگي و اقدامات صورت گرفته براي رسـيدگي و  3ـ موضوع اختالف 2ي طرف اختالف ها دستگاهـ 1

نامه و اقداماتي كـه   ـ مفاد تصميم  6ضوع ـ احكام قانوني ناظر بر مو  5ـ وقايع موضوعي و ادله اثبات آن 4رفع اختالف 

  .نامه و مرجع اجراء اجراي تصميم ـ تعيين روش7بر مبناي استنادات صورت گرفته بايد توسط طرفين انجام گيرد 

) ماننـد هيـأت وزيـران   (ـ در موارديكه رفع نهايي اختالف طبق مقررات در صالحيت مرجع قانوني ديگري 15ماده

  .گردد مرجع مربوطه اعالم مي ر بهع اختالف همراه با ارائه راهكانامه مرجع رف است تصميم

هاي مطروحه، در موارد ابهام، اجمال، تعـارض   ـ رؤساي دستگاه ستادي و استانداران در رسيدگي به پرونده16ماده

و بـر   م كـرده يا اختالف برداشت از قوانين و مقررات مراتب را همراه با نظريه حقوقي دستگاه متبوع از معاونت استعال

  .مبناي آن اقدام خواهندكرد

ـ تصميم نامه تنظيمي پس از ثبت در دبيرخانه به تعداد طرفين به عالوه يك نسـخه تكثيـر و بـا امضـاي     17ماده
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  .شود ف به طرفين اختالف ابالغ ميمرجع رفع اختال

ـ  ـ طرفين اختالف بايد ظرف يكماه از تاريخ ابالغ تصميم نامه را اجرا و نت18ماده ه مرجـع رفـع اخـتالف    يجـه را ب

  .منعكس نمايند

نامـه انجـام    آئـين ) 3(و ) 2(نامـه توسـط مراجـع موضـوع مـاده       ـ در مواردي كه رسيدگي و صدور تصميم19ماده

نمايند و در پايـان   نامه را به معاونت ارسال مي نامه رونوشتي از تصميم آئين) 10(گيرد مراجع مزبور در اجراي ماده  مي

هاي  هاي در حال رسيدگي، پرونده رسيدگي شده و جمع ارزش مالي پرونده زارشي متضمن تعداد پروندههرسال نيز گ

  .الذكر را تهيه و به معاونت اعالم خواهند نمود اخير

  17/12/1382مصوب  هاي عمومي كشور قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه

هاي عمومي در سراسـر   كتابخانه ، نظارت و ساير امورتأسيس، ساخت، تجهيز و بازسازي، توسعه، مديريت - 1ماده 

  .شود موجب اين قانون انجام مي كشور به

ور بـا تركيـب زيـر    عمـومي كشـ   هـاي  منظور ايفاي وظايف مندرج در اين قانون، هيأت امناي كتابخانـه  به - 2ماده 

  :گردد تشكيل مي

  ).رئيس هيأت امنا (ارشاد اسالمي وزير فرهنگ و  -الف 

  .ها استان س شوراي عاليرئي -ب 

  .ريزي كشور مان مديريت و برنامهاز ساز ذيربطمعاون  -ج 

  .عنوان ناظر شوراي اسالمي به لسيك عضو از كميسيون فرهنگي به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مج -د 

  .رئيس كتابخانه ملي ايران -هـ 

آنان را بانوان تشكيل دهند بـه   حداقل دو نفرهاي علمي، فرهنگي كشور كه  پنج نفر از صاحبنظران و شخصيت -و 

شـوند كـه يـك نفـر از      جمهور براي مدت چهار سال انتخاب مي رئيس پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و با حكم

عهـده   بـه  يرخانـه را فرهنگ و ارشاد اسالمي به عنوان دبيركل هيأت امناء مسـؤوليت اداره امـور دب   آنان به انتخاب وزير

  .اشتخواهد د

  :باشد مي عمومي كشور به شرح زيرهاي  وظايف و اختيارات هيأت امناي كتابخانه - 3ماده 

  .هاي عمومي كشور كتابخانه فعاليتريزي به منظور تأسيس، ساخت، تجهيز و توسعه و نظارت بر  برنامه -الف 
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  .ومي بخش خصوصيهاي عم كتابخانه ي الزم براي حمايت و نظارت بر ارائه خدماتها دستورالعملتصويب  -ب 

  .الزم اي عمومي و اتخاذ تصميماته بررسي گزارشها درخصوص وضعيت كتابخانه -ج 

اداري، مالي، جذب و نگهداري نيـروي   هاي ي مورد نياز در زمينهها دستورالعملها و  بررسي و تصويب بخشنامه -د 

اي و تجهيـزات،   تأمين كتاب و ساير منابع كتابخانـه نحوه هزينه كردن،  انساني، امور مربوط به اخذ درآمدها و كمكها و

عمـومي   هـاي  ي كتابخانـه ها انجمنها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل  فرهنگي و كتابخانه مبادالت با ساير مراكز

  .روستا و هدايت فعاليتهاي آنها استان، شهرستان، بخش، شهر و

بنـدي   هاي الزم براي درجـه  شاخص هاي عمومي و تلف كتابخانههاي مربوط به امور مخ تعيين معيارها و سرانه -هـ 

  .آنها

انساني، ضوابط و مقررات مورد نياز بـراي   بررسي و تصويب شرح وظايف، تشكيالت، ساختار، نحوه تأمين نيروي -و 

  .موارد مرتبط با مأموريتهاي آن امور مالي و اداري دبيرخانه هيأت امناء و ساير

  .هنري رزمينه فعاليتهاي فرهنگي وها د استفاده از امكانات كتابخانه ريزي براي برنامه -ز 

  .هاي عمومي از امكانات كتابخانهريزي براي استفاده نابينايان  برنامه -ح 

فرهنگ و ارشاد اسالمي داراي اعتبـار   هاي عمومي كشور با تأييد وزير كليه مصوبات هيأت امناي كتابخانه -تبصره 

  .شود هيأت مذكور ابالغ مي كلبوده و ازطريق دبير

گزارشـهاي موردنيـاز از وضـعيت     ايـن قـانون، تهيـه   ) 3(به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در مـاده   - 4ماده 

هاي الزم براساس سياستهاي مصوب هيأت امنـا   و برنامه ها طرح ها، اتخاذ روشهاي هماهنگ و استاندارد، تهيه كتابخانه

تشـكيل   رئـيس هيـأت امنـا    هـاي عمـومي كشـور زيرنظـر     بيرخانه هيأت امناي كتابخانهمصوبات، د و نظارت و پيگيري

  .گردد مي

قانون و تهيه گزارشـهاي مـورد    دبيركل مسؤوليت اداره كليه امور دبيرخانه و اجراي وظايف مندرج در اين -تبصره 

هـاي الزم براسـاس سياسـتهاي     برنامـه و  ها طرحاستاندارد، تهيه  ها، اتخاذ روشهاي هماهنگ و نياز از وضعيت كتابخانه

  .پيگيري مصوبات را برعهده داردو  مصوب هيأت امناء و نظارت

  :عمومي به شرح زير است هاي خانهو كتاب ها انجمنمنابع مالي براي اداره امور دبيرخانه هيأت امناء  - 5ماده 

  .انه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميكمكهاي دولت در بودجه سالي -الف 

  .اين قانون) 6(حاصله موضوع ماده درآمدهاي  -ب 
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بخـش خصوصـي و مجـامع     ، مؤسسـات و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي و    هـا  سازمانهدايا و كمكهاي مردمي  -ج 

  .المللي بين

  .موقوفات -د 

فرهنگـي آموزشـي مـرتبط و     هاي عمومي از محل انجام فعاليتهـاي  و كتابخانه ها انجمندرآمدهاي اختصاصي  -هـ 

  .فت حق عضويتادري

معيارهـاي قابـل قبـول در     هـا و  تواند اعتبارات تخصيصي خود را بـراي نيـل بـه حـداقل سـرانه      دولت مي -تبصره 

  .نمايد بيني ارشاد اسالمي پيش هاي سنواتي وزارت فرهنگ و بودجه

داره امـور  خـود را بـه منظـور ا    از درآمـدهاي %) 0.5(مكلفند همه ساله حـداقل نـيم درصـد     ها شهرداري - 6ماده 

  .مربوطه قرار دهند هاي عمومي شهر ي كتابخانهها انجمنها دراختيار  كتابخانه

و بررسي و پيشـنهاد برنامـه و    هاي عمومي استان و ايجاد هماهنگي ي كتابخانهها انجمنمنظور تشكيل  به - 7ماده 

ي مـذكور، انجمـن   ها انجمنو مشكالت  حل و فصل مسائل بودجه، عملكرد و تراز مالي ساالنه آنها به هيأت امناء و نيز

  :شود تركيب زير تشكيل مي تان باهاي عمومي اس كتابخانه

  ).رئيس انجمن استان (استاندار  -الف 

  ).دبير انجمن (شاد اسالمي استان مديركل فرهنگ و ار -ب 

  .يس سازمان آموزش و پرورش استانرئ -ج 

  .نريزي استا رئيس سازمان مديريت و برنامه -د 

  .رئيس شوراي اسالمي استان -ـ ه

بـه پيشـنهاد دبيـر انجمـن و      چهار نفر از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد -و 

  .من طبق دستورالعمل هيأت امناءتصويب رئيس انج

  :باشد من شهرستان به شرح زير ميتركيب اعضاي انج - 8ماده 

  .)يس انجمنرئ (فرماندار  -الف 

  ).دبير انجمن (د اسالمي شهرستان رئيس اداره فرهنگ و ارشا -ب 

  .شهردار شهر مركز شهرستان -ج 

  .رئيس شوراي اسالمي شهرستان -د 
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پيشنهاد دبير انجمن و تصويب  پنج نفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه حداقل يك نفر آنان از بانوان باشد به -هـ 

  .ناءعمل هيأت امرئيس انجمن طبق دستورال

  :هاي عمومي شهرستان عبارتند از  وظايف انجمن كتابخانه - 9ماده 

پوشـش و ارائـه آن بـه    هـاي تحـت    كتابخانه مطالعه، بررسي و تدوين برنامه و بودجه ساالنه جاري و عمراني -الف 

  .انجمن استان

ز، تكميـل و  ت، تجهيـ زمينـه سـاخ   ي دولتـي در ها دستگاههمكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير  -ب 

  .ها بازسازي كتابخانه

  .هاي تحت پوشش كتابخانه شاغل درجذب، نگهداري و انجام ساير امور اداري مربوط به نيروي انساني  -ج 

  .ها نقدي و غيرنقدي به كتابخانهتشويق به اهداي زمين، كتاب و ساير كمكهاي  -د 

وجوه حاصل شده از محل كمكها و  محل، براي نگهداري افتتاح حساب مخصوص در يكي از بانكهاي دولتي در -هـ

  .درآمدها

قـويم و  واريـز كمكهـاي نقـدي و ت    تهيه و نگهداري دفاتر قانوني و انجام امور دريافت و پرداخت و امور مـالي و  -و  

  .نگهداري كمكهاي غيرنقدي

هاي  جمن كتابخانهبررسي به ان جهتتهيه و ارسال گزارش عملكرد و تراز مالي ساالنه انجمن در پايان هر سال  -ز 

  .عمومي استان

، شهرها و روسـتاهايي كـه   ها بخش تواند در هاي عمومي استان با تصويب هيأت امنا مي انجمن كتابخانه - 10ماده 

  .بخش، شهر و روستا اقدام نمايد هاي عمومي كتابخانه داراي شرايط الزم هستند نسبت به تشكيل انجمن

هـاي   وظـايف انجمـن كتابخانـه    هاي عمومي بخش، شهر و روستا در چارچوب ي كتابخانهها نانجموظايف  -تبصره 

هاي عمومي شهرستان بـه موجـب    اعضاي انجمن كتابخانه ي مذكور با لحاظ نوعها انجمنعمومي شهرستان، و تركيب 

  .رسد تصويب هيأت امنا مي به كهدستورالعملي است 

امور اداري، مـالي و اسـتخدامي    هاي عمومي و و غيرمنقول دولتي كتابخانهتكليف مالكيت اموال منقول  - 11ماده 

لكن كمكها و منابع نقدي و غيرنقـدي اهـدايي اختصـاص داده     نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، آنها در آئين

عمـومي   هاي دارايي و اموال انجمن محسوب و درچارچوب ضوابط مصوب هيأت امناي كتابخانه شده به انجمن در حكم

  .شود كننده استفاده و هزينه مي كشور و طبق نظر اهداء
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برخـوردار بـوده و هيـأت امنـاء      عنوان نهاد عمومي غيردولتي از اسـتقالل مـالي   هاي عمومي به كتابخانه - 1تبصره 

  .شوند مي نها از اركان آن محسوبهاي آ و دبيرخانه ها انجمن

اهللا عليهـا، حضـرت    سـالم  ، حضـرت معصـومه  )ع(آسـتان قـدس رضـوي    هـاي   كتابخانه ملي، كتابخانـه  - 2تبصره 

مرعشي نجفي و كتابخانه مجلس شـوراي اسـالمي تـابع     العظمي اهللا ، كتابخانه آيت)ع(، احمدبن موسي )ع(عبدالعظيم 

  .باشند اي وقفي تابع وقفنامه ميه كتابخانه ضوابط و مقررات مربوط به خود و

نمـودن، آن را مـورد اسـتفاده     اشخاص كه با حفظ مالكيت خـود و بـدون وقـف   هاي خصوصي  كتابخانه - 3تبصره 

  .است ز شمول حكم اين ماده خارجعمومي قرار داده يا خواهند داد ا

هـاي عمـومي    سـاختمان كتابخانـه   توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق به خود را براي مي ها شهرداري - 12ماده 

مؤسسـات و شـركتهاي   . هـا قـرار دهنـد    دراختيار انجمن كتابخانـه  رت بالعوضي توسعه شهري به صوها طرحبراساس 

بـه صـورت بالعـوض     مجازند زمين و ابنيه مورد نياز را بـراي سـاختن كتابخانـه عمـومي     دولتي يا وابسته به دولت نيز

  .نمايند واگذار

را كه براسـاس معيارهـاي   عمومي  هاي وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است فضاهاي مورد نياز كتابخانه -تبصره 

ي توسعه منظور نموده و مشاورين طرف قرارداد خـود  ها طرح شود در اين قانون تعيين مي) 3(ماده ) هـ (مذكور در بند 

  .را ملزم به رعايت آنها نمايد

ي هـا  انجمـن هيـأت امنـاء و     نحوه رسميت يافتن جلسات و حدنصاب آراء الزم بـراي اخـذ تصـميمات    - 13ماده 

  .رايي اين قانون مشخص خواهد شدنامه اج آئين هاي عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا در نهكتابخا

حداكثر ظرف مدت سه ماه بـه   نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهيه و آئين - 14ماده 

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

اصالحات بعدي و ساير قـوانين و    و 2/10/1344مي در تمام شهرها مصوب قانون تأسيس كتابخانه عمو - 15ماده 

  .گردد اير با اين قانون لغو ميمقررات مغ

هفـدهم اسـفند مـاه يكهـزار و      قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و هشت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 25/12/1382تاريخ  سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و در
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  14/9/1383مصوب  هاي عمومي كشور نامه اجرايي قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه آيين

  14/9/1383: تاريخ                                ¨ـه31119ت 43802: .  شماره

فرهنـگ و    وزارت 25/4/1383مـورخ   10077/1بنا به پيشنهاد شماره  14/9/1383هيأت وزيران در جلسه مورخ 

ـ   1382 مصـوب  هـاي عمـومي كشـور ـ     قـانون تأسـيس و نحـوه اداره كتابخانـه    ) 14(ارشاد اسالمي و به استناد ماده 

  : دشده را به شرح زير تصويب نمودنامه اجرايي قانون يا آيين

  : روند ني مشروح مربوط به كار مينامه در معا ـ عبارات زير دراين آيين 1ماده 

  . 1382مصوب  -ي عمومي ها قانون تأسيس و نحوه اداره كتابخانه:  الف ـ قانون

  . هاي عمومي كشور امناي كتابخانههيأت : ب ـ هيأت امنا

  .  هاي عمومي استان جمن كتابخانهان:  ج ـ انجمن استان

  .  هاي عمومي شهرستان ن كتابخانهانجم:  انجمن شهرستان -د

  . هاي عمومي شهر نجمن كتابخانها :انجمن شهر -هـ 

اي منظم از منابع مكتوب و مضـبوط دراشـكال    ، نهادي فرهنگي است كه با مجموعه هاي عمومي ـ كتابخانه  2ماده 

اوقـات فراغـت    ، تفريحي و غني سـازي  ، آموزشي ، پژوهشي ، علمي مختلف به منظور برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتي

آنهـا، بـه ارايـه خـدمات      ، زبان يا موقعيـت اجتمـاعي   ، مليت ، مذهب ، نژاد، جنسيت از سن عموم افراد جامعه قطع نظر

  . پردازد رساني مي بداري و اطالعكتا

  :  غيردولتي داراي اركان زير استهاي عمومي به عنوان يك نهاد عمومي  ـ كتابخانه 3ماده 

  الف ـ هيأت امنا 

   ها انجمنب ـ 

  ها  ج ـ دبيرخانه

  .شود هيأت امنا تشكيل ميجلسات عادي هيأت امنا هر سه ماه يك بار با دعوت رسمي دبيركل ـ  4ماده 

العاده بنا به ضرورت و تشخيص رييس هيأت امنا يا به پيشنهاد دبيركل يا سه نفراز اعضاي  ـ جلسات فوق 1تبصره 

  . شود با دعوت دبير كل برگزار ميهيأت امنا و تأييد رييس هيأت امنا و 

، براياعضاي هيـأت   ـ دعوتنامه بايد با دستورجلسه مشخص و حداقل ده روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه  2 تبصره
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امنا ارسال شود مگر آنكه دستور و وقت جلسه بعدي در همان جلسه توسط اعضاي حاضرتعيين شود يا فوريـت آن را  

  . هيأت امنا تشخيص و اعالم نمايدرييس 

يابد و تصميمات آن با پنجرأي موافق  با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسميت مي ـ جلسات هيأت امنا  3تبصره 

  .شود شده دردبيرخانه نگهداري ميجلسات تهيه  ، ثبت و صورت خالصه و اهم مذاكرات و مصوبات جلسه.  معتبر است

هيـأت امنـا    ه متوالي، در سه جلس قانون) 2(ماده  "و"و  "د"ـ چنانچه هر يك از اعضاي موضوع بندهاي   4تبصره 

يص تشـخ . خواهد شـد  بدون عذر موجه غيبت نمايد، عضويت او سلب و جايگزين وي به ترتيب مقرر در قانون انتخاب

  .  عذر موجه با هيأت امنا است

 "د"بنـد   هاي اداري و مـالي موضـوع   ي موردنياز در زمينهها دستورالعملـ هيأت امنا مجاز است در تدوين   5ماده 

هـا و چگـونگي اخـذ وام يااسـتفاده از      بـرداري از فضـا و مكـان كتابخانـه     ، چگونگي واگذاري حق بهـره  قانون) 3(ماده 

  . تسهيالت بانكي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط مشخص نمايد

،  تـأمين  تواند نسبت به تقدير مادي و معنوي از اشخاص حقيقي يـا حقـوقي كـه در زمينـه     هيأت امنا مي - 6ماده 

اي ارايـه   برجسـته  رسـاني خـدمات   هاي عمومي و ارايه خدمات كتابداري و اطالع ، اداره كتابخانه ، تجهيز، توسعه ختسا

ايـن  ) 17(قـانون و مـاده   )12(و ) 6(ويژه شوراهاي اسالمي شهر و شهرداراني كه در حسـن اجـراي مـواد     اند، به نموده

  . اند، اقدام نمايد دت خاص نموده، مساع نامه آيين

ـ دبير كل هيأت امنا مسؤوليت اداره كليه امور دبيرخانه هيأت امنا و اجراي وظايف مندرج درقانون و ايـن    7اده م

در مقابـل اشـخاص    هـا  و كتابخانـه  ها انجمننامه و مصوبات هيأت امنا و نمايندگي دبيرخانه هيأت امنا، دبيرخانه  آيين

، حـق  ) اختصاصي يا عمومي( ، مراجع قضايي و حل اختالف المللي ، داخلي و بين ، دولتي و غيردولتي حقيقي و حقوقي

دادگستري يا كارشناسان حقوقي شاغل در  طرح هرگونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط با حق استفاده از وكالي

  . ها را با حق توكيل به غير دارد دبيرخانه يا كتابخانه

مربـوط بـه    خود را به مسؤوليت خود و بـا رعايـت قـوانين و مقـررات     تواند برخي از اختيارات تبصره ـ دبير كل مي 

  . يك از كاركنان تفويض نمايدهر

ـ در شهرستانهايي كه فاقد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي هستند، نماينده مدير كل فرهنگ و ارشاداسالمي   8ماده 

  . شود ير انجمن شهرستان منصوب مياستان به عنوان عضو و دب

حقـق  ت نجمن استان داراي وظايف و اختيارات زير است كه با هماهنگي دبيرخانه هيأت امنـا نسـبت بـه   ـ ا  9ماده 
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  : كامل آنها اقدام خواهد كرد

  .وقت مقرر به دبيرخانه هيأت امناالف ـ پيگيري و انجام مصوبات هيأت امنا و ارايه گزارشهاي الزم در 

اسـتاني   ، نظارت بر حسن اداره آن و همكاري با واحـدهاي  طب ـ تشكيل دبيرخانه انجمن استان طبق ضوابط مربو 

  . يي مرتبط و دبيرخانه هيأت امناي اجراها دستگاهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساير 

  .  وبات هيأت امنا در حوزه استاننامه و مص ، اين آيين ج ـ نظارت كامل بر حسن اجراي قانون

همـاهنگي    ماه يك بار ـ در سطح انجمن استان و نيز برگزاري جلسات  د ـ برگزاري منظم جلسات ـ حداقل هر دو  

هـاي مربـوط و حـل وفصـل مسـائل و       و دبيرخانـه  هـا  انجمـن ي شهرستانهاي استان جهت تأمين نيازهاي ها انجمنبا 

  . ل گزارش به دبيرخانه هيأت امنامشكالت آنها و ارسا

ي هـا  انجمـن   و تراز ساالنه و برنامـه و بودجـه پيشـنهادي   ي مالي ها صورتـ دريافت و بررسي گزارش عملكرد و   ه

انضمام گزارش عملكـرد    بندي حاصل به ماه هر سال و ارايه جمع  شهرستانهاي تحت پوشش حداكثر تا پايان فروردين

  .  ماه هر سال كثر تا پايان خردادخود به دبيرخانه هيأت امنا حدا

حاصـل بـه    شهرستان با حضـور اعضـاي آن انجمـن و ارايـه نتـايج      وـ بررسي برنامه و بودجه پيشنهادي انجمن هر

اخـتالف نظـر وجـود     ، در مواردي كه در صورت عدم حصول توافق. دبيرخانه هيأت امنا براي تصويب توسط هيأت امنا

، نظر مستندو مسـتدل خـود را همـراه     دارد، انجمن استان بايد ضمن امانتداري كامل نسبت به نظر انجمن شهرستان

  . ده و به هيأت امنا ارائه نمايد، مكتوب نمو شنهادات اصالحيپي

تواند بخشي از درآمد مازادبر برنامه و  ، انجمن استان مي ها و توزيع عادالنه منابع اي محروميت زـ به منظور رفع پاره

ت انطباق بـا نظـر   را با رضايت آنها و درصور)  در صورت تشكيل(، شهر، بخش و روستا  بودجه ساالنه انجمن شهرستان

در ساير نقاط اسـتان  ) باشد در مواردي كه درآمد ناشي از موقوفات(، وقفنامه و متولي وقف  ، كمك كننده هديه دهنده

  . ها نمايد سعه و تجهيز كتابخانه، تو ، تكميل هاي ساخت منحصراً صرف هزينه

دبيرخانه انجمن  ل شده با امضاي ثابت رييسح ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور در حدود اختيارات و وظايف محو 

ومهر انجمن ذيـربط معتبـر    دار و امضاي دبير انجمن يا يكي از اعضاي انجمن به انتخاب انجمن استان به عنوان خزانه

  .  است

  .  رعايت قوانين و مقررات مربوط ط ـ انجام ساير امور ارجاعي توسط دبيرخانه هيأت امنا با

  .يابد ياز اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پايان م ها انجمنـ سال مالي  10ماده 
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بررسي دقيق  مكلف هستند براساس ها انجمن،  قانون و تبصره آن) 12(ـ به منظور تحقق كامل مفاد ماده   11ماده 

پيشـنهادي را پـس از    يهـا  طـرح هاي عمومي را شناسايي و  ، ابنيه و فضاهاي مناسب براي كتابخانه ، اراضي كارشناسي

ه و تبصره يادشـده ابـالغ   در ماد تصويب انجمن استان برابر ضوابط و استانداردهاي مصوب هيأت امنا به مراجع مندرج

  . نمايند

شود و با حضور حـداقل شـش نفـر از اعضارسـميت      حداقل دو ماه يك بار تشكيل مي ها انجمنـ جلسات   12ماده 

  .  جرا استاال عالوه يك اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار والزم رأي موافق نصف به يابد و تصميمات متخذه با مي

انجمـن   ـ رييس دبيرخانه انجمن در صورتي كه عضو انجمن نباشد، بدون داشـتن حـق رأي در جلسـات     13ماده 

  . كند شركت مي

اختيـارات   من استان در محـدوده ـ انجمن شهر در برابر انجمن شهرستان و انجمن شهرستان در برابر انج  14ماده 

  . كرد حوزه فعاليت خود باشند، مسؤوليت دارند و بايد پاسخگوي عمل قانوني

مصـوب   يهـا  دستورالعملدر استان براساس  ها انجمنهاي عمومي و  ـ كليه امور اجرايي و اداري كتابخانه  15ماده 

  . خواهد شد شود، انجام منصوب مي دبير كلهيأت امنا و از طريق رييس دبيرخانه انجمن استان كه به وسيله 

ساله در بودجـه وزارت فرهنـگ وارشـاد     ، همه هاي عمومي ـ اعتباراتي كه براي تأمين منابع مالي كتابخانه  16ماده 

، تكميـل و   هـاي عمـومي جهتسـاخت    شود، طبق مقررات و ضوابط خاص كتابخانـه  اسالمي به عنوان كمك منظور مي

بـه   هـا  انجمنرخانه ستادي و دبي هاي اداري حوزه ها، هزينه ، مديريت كتابخانه وسعه منابع انساني، ت تجهيز، سازماندهي

  . رسد مصرف مي

، نـيم   مكلفند حداكثر تا پايـان وقـت اداري روز پـانزدهم هرمـاه     ها شهرداري،  قانون) 6(در اجراي ماده  - 17ماده 

عمـومي شـهر    هـاي  الحساب به حسابي كه انجمن كتابخانـه  لياز كل درآمد ماه قبل خود را به صورت ع%) 0.5(درصد 

اي از آماردرآمدهاي وصولي تهيه شده  اي از رسيد بانكي به همراه نسخه مربوط معرفي كرده است واريز نمايند و نسخه

رسـد، بـه    شوراي اسـالمي شـهر مـي    ماهه به تأييد براساس صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه در مقاطع شش

از تـاريخ تصـويب نهـايي صـورت جـامع       تسويه حساب قطعي ساالنه حداكثر ظرف يك ماه. من شهر تحويل دهندانج

  . اسالمي شهر، به عمل خواهد آمد درآمدها توسط شوراي

  .  است ها مسؤول مل سهم كتابخانهتبصره ـ شهردار در حوزه مسؤوليت خود نسبت به اجراي اين ماده و تأديه كا

محصـوالت و   هاي عمومي و عرضه عادالنـه  ظور تحقق عدالت اجتماعي در قلمرو فعاليت كتابخانهـ به من   18ماده 
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  .كند بودجه مصوب هزينه مي ها و ه، هيأت امنا منابع مالي در اختيار را با اولويت نقاط محروم در برنام خدمات فرهنگي

قرار دارند  هاي عمومي كه در اختيار كتابخانه ها و مؤسسات دولتي ـ كليه اموال منقول متعلق به وزارتخانه  19ماده 

  . شوند اگذار ميهاي عمومي و به نهاد كتابخانه

ايـن   هـا و مؤسسـات دولتـي كـه تـا زمـان تصـويب        ـ حق استفاده از اموال غيرمنقول متعلق به وزارتخانه  20ماده 

امنا و با موافقت  ها به درخواست هيأت انههاي عمومي قرار گرفته است يا حسب نياز كتابخ نامه در اختيار كتابخانه آيين

هيـأت امنـا، بـه نهـاد      ، تا زمـان رفـع نيـاز و اعـالم آن توسـط      قرار خواهد گرفت ذيربطباالترين مقام اجرايي دستگاه 

  . است گونه اموال به قوت خود باقي شود و مالكيت دولت بر اين هاي عمومي واگذار مي كتابخانه

ـ    هاي عمومي پس از تكميل براي بهـره  ام كتابخانهتم هاي نيمه تبصره ـ پروژه  هـاي   هبـرداري در اختيـار نهادكتابخان

  . عمومي قرار خواهند گرفت

  19/4/1373مصوب  قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي

لتـي  واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دو -ماده واحده 

  :باشند مي 1366عمومي كشور مصوب  محاسبات قانون 5موضوع تبصره ماده 

 هـا  شـهرداري يه آنان متعلـق بـه   درصد سهام و سرما 50و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از  ها شهرداري - 1

  .باشد

  .زان انقالب اسالميبنياد مستضعفان و جانبا - 2

  .هالل احمر - 3

  .كميته امداد امام - 4

  .بنياد شهيد انقالب اسالمي - 5

  .بنياد مسكن انقالب اسالمي - 6

  .كميته ملي المپيك ايران - 7

  .خرداد 15بنياد  - 8

  .سازمان تبليغات اسالمي - 9

  .سازمان تأمين اجتماعي - 10
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مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صـورتي غيـر از شـركت و بـراي      - 1تبصره  

شـود و بـه    توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مـي  مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي

  .دولتي باشد يا نهاد عمومي غير نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه

بـا اذن   سـتند اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحـت نظـر مقـام واليـت فقيـه ه      - 2تبصره 

  .له خواهد بود معظم

شنبه نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك

  .رسيده است به تأييد شوراي نگهبان 29/4/1373در تاريخ  سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و

  10/9/1362مصوب  قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان

هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول  ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركت وزارتخانه -ماده واحده 

تواند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خـود و موافقـت بـاالترين     است، مي قانون بر آنها مستلزم ذكر نام

  .آنها را نيمه وقت تعيين نمايندمقام مسئول خدمت 

و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت و وضع پست ثابت سازماني و ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسـبه  مدت 

اعطاء پايه و ارتقاء گروه و مرخصي به موجب قانوني كه از طرف سـازمان امـور اداري و    سنوات خدمت و بازنشستگي و

  .يد، مشخص خواهد گرديدخواهد رس استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسالمي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دهم آذر ماه يك هزار و سيصـد و شصـت و دو مجلـس    

  .شوراي نگهبان رسيده است شوراي اسالمي تصويب و به تأييد

 1362قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه وقـت بـانوان مصـوب دهـم آذر مـاه       

  18/1/1364مصوب 

ها و مؤسسات و  قانون اساسي بانوان كارمند رسمي و ثابت وزارتخانه 21از اصل  2و  1در اجراي بندهاي  - 1ماده 

تواننـد   نيروهاي مسلح و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مـي  و ها شهرداريشركتهاي دولتي و 

  .خدمت نيمه وقت استفاده نمايند وع خود ازدر صورت موافقت وزير يا باالترين مقام مؤسسه متب

خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقـررات ايـن قـانون نصـف سـاعات كـار مقـرر         - 2ماده 
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نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت بـر اسـاس سـاعات كـار وزارتخانـه و      . باشد هفتگي وزارتخانه و مؤسسات مربوط

گرديد و در هيچ مورد كمتـر از نصـف سـاعات     رين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهدمؤسسه ذيربط و طبق نظر باالت

  .مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بودكار مقرر هفتگي وزارتخانه و 

كننـد نصـف حقـوق گـروه و پايـه و يـا حقـوق ثابـت و          كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مـي  - 3ماده 

شـود   ها و مزايايي كه به طور مستمر پرداخت مي العاده عناوين مشابه ديگر و فوق ياالعاده شغل و يا مزاياي شغل و  فوق

آب و هـوا و محروميـت از تسـهيالت زنـدگي از      هاي محل خـدمت، بـدي   العاده به آنان تعلق خواهد گرفت وليكن فوق

  .شود ه و به طور كامل پرداخت ميمحدوديت مذكور مستثني بود

ايي كه بر اساس مقررات اين قانون بـه كارمنـدان نيمـه وقـت تعلـق خواهـد گرفـت        ميزان حقوق و مزاي - 4ماده 

  .كاركنان شاغل دولت نخواهد بود پرداختي به  مشمول مقررات مربوط به حداقل

باشد و در مورد مشمولين طرح بندي مشاغل معلمـان   حداقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك سال مي - 5ماده 

  .با اتمام سال تحصلي خواهد بود مقارن مزبور كشور تاريخ انقضاء خدمت

ي اجرايـي مشـمول مقـررات ايـن قـانون نيسـتند و اسـتفاده        هـا  دسـتگاه كارمندان پيماني و غير ثابـت   - 6ماده 

  .آزمايشي يا مشابه آن خواهد بودموكول به پايان يافتن خدمت   مستخدمين رسمي و ثابت از اين قانون

ت بانوان از لحاظ سابقه خدمت الزم براي بازنشستگي و استفاده از حقوق وظيفـه  سنوات خدمت نيمه وق - 7ماده 

محسوب خواهد شد ليكن در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه يا مستمري و نيز دريافت  يا مستمري، به طور كامل

سـوب خواهـد   نصف مدت خدمت نيمـه وقـت منظـور و مح    )عالوه بر مدت خدمت تمام وقت (پايه اين گونه كارمندان 

مزايـايي كـه بـر اسـاس ايـن       كسور بازنشستگي يا حق بيمه مربوط به سهم كارمندان مزبور به نسبت حقوق و. گرديد

  .به صندوق مربوط واريز خواهد شدگيرد، كسر و  قانون به آنان تعلق مي

تمـام حقـوق   سنوات خدمت نيمه وقت بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي و حق بيمه به نسـبت   -تبصره 

كم خدمت العاده شغل و يا عناوين مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در ح فوق گروه و پايه يا حقوق ثابت و

  .شود تمام وقت محسوب مي

دوران استفاده از مرخصي استحقاقي طبق مقررات مربوط به كارمندان تمـام وقـت بـوده و فقـط ميـزان       - 8ماده 

ه كارمنـدان تمـام وقـت    مزاياي مستمر اين گونه مستخدمين نصف مبالغ مربوط ب  و نيز سايرالعاده شغل  حقوق و فوق

  .خواهد بود
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مدت استفاده از مرخصي استعالجي و زايمان براي بانوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام  - 9ماده 

  .به خدمت نيمه وقت خواهند بودط لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات مربو وقت خواهد بود و در آن مدت از

سنوات خدمت كارمندان نيمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربـي مقـرر در طـرح طبقـه      - 10ماده 

  .محاسبه خواهد گرديد  ررات مربوطبندي مشاغل و يا مق

ام خدمت تمام در صورتي كه كارمندان نيمه وقت قبل از پايان مدت خدمت نيمه وقت در خواست انج - 11ماده 

ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نيمه وقت آنان به خـدمت تمـام وقـت     وقت را بنمايند در صورت

  .از يك سال نخواهد بود وقت كمترتبديل خواهد گرديد و در هر حال خدمت نيمه 

م جداگانه در اين مورد استفاده از خدمت نيمه وقت موكول به در خواست كتبي مستخدم و صدور حك - 12ماده 

  .مه وقت و ساير موارد مشخص گرددترتيب خدمت نيمه وقت و مدت استفاده از خدمت ني است و در حكم بايد نحوه و

ها و مؤسسات و شركتهاي  توانند در وزارتخانه مشمولين اين قانون به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان نمي - 13ماده 

تغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهاي مذكور از دستگاه متبوع خـود اخـراج   اش دولتي يا غير دولتي ديگر به كار

  .گردد ن از تاريخ اشتغال قطع ميشده و حقوق و مزاياي آنا

  .جاي كارمند نيمه وقت ممنوع استاستخدام جديد به هر شكل به  - 14ماده 

  .باشد ين قبيل كاركنان ممنوع ميبه االعاده روزانه  العاده اضافه كار ساعتي و فوق پرداخت فوق - 15ماده 

  .مقررات مربوط به خود خواهد بودبيني نشده است تابع  ساير موارد استخدامي كه در اين قانون پيش - 16ماده 

  .گردد قررات مغاير با آن لغو مياز تاريخ تصويب اين قانون كليه م - 17ماده 

وز يكشنبه هجدهم فروردين ماده يك هـزار و سيصـد و   قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه ر

  .به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است 21/1/1364تصويب و در تاريخ  شصت و چهار مجلس شوراي اسالمي

  19/1/1376مصوب  قانون الحاق يك تبصره به قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان 

  :گردد الحاق مي 10/9/1362وقت بانوان مصوب  ون راجع به خدمت نيمهتبصره زير به ماده واحده قان -ماده واحده 

شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود  ي موضوع اين قانون اجازه داده ميها دستگاهبه  -تبصره 

سـاعات كـار   همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم   و موافقت باالترين مقام مسوول،

  .رر تقليل دهندمق
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  10/2/1376تاريخ تاييد شوراي نگهبان                 19/1/1376تاريخ تصويب 

  7/7/1370مصوب  قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي 

 24منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي و يـا گروهـي كـه بـيش از      - 1ماده 

  .نباشد ده و به منظور كسب و كاروساعت ب

ي ذيـربط  هـا  دسـتگاه به منظور تعيين سياستهاي ايرانگردي و جهانگردي و ايجاد همـاهنگي الزم بـين    - 2ماده 

رياست معاون اول رئيس جمهور و عضـويت وزراي فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي،      شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي به

  .شود ترابري و كشور تشكيل مي ايي، فرهنگ و آموزش عالي، راه وامور خارجه، امور اقتصادي و دار

تصـويب هيـأت    اساسنامه مربوط به وظايف اين شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي تهيـه و بـه     -تبصره 

  .وزيران خواهد رسيد

 ن قانون عالوه بـر يالت مقرر در ايتواند بر اساس تسه شود مي هر جهانگرد خارجي كه از كشور خارج مي - 3ماده 

 شـود صـنايع دسـتي يـا     انون تعيـين مـي  نامه اجرايي اين قـ  حداكثر تا ميزاني كه در آيين  لوازم شخصي متعارف خود

  .تجاري آن از كشور خارج نمايد  رمحصوالت مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غي

نامه اين قـانون   خارجي به ترتيبي كه در آيين گمرك ايران موظف است تسهيالت ويژه جهت جهانگردان - 4ماده 

  .و خروجي ايجاد نمايد  ادي وروديمعين خواهد شد در مب

گـذاري بخـش خصوصـي و دولتـي در زمينـه ايجـاد و توسـعه تأسيسـات          بانكها موظفند تشويق سرمايه - 5ماده 

  .دخ صنعتي تأمين و پرداخت نماينرا به نر ايرانگردي و جهانگردي تسهيالت بانكي

ي هـا  سـازمان هـا و   و مراتع كشور و ساير وزارتخانـه  ها جنگل، سازمان ها شهرداريسازمان زمين شهري،  - 6ماده 

احداث تأسيسات ايرانگردي و جهـانگردي را بـا معرفـي وزارت فرهنـگ و ارشـاد       ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي

. عمومي نشود به متقاضيان واگذار نماينـد  ب تقليل در آمداي كه موج اي يا تمام شده به گونه اسالمي به قيمت منطقه

آن و يـا   باشد و هر گونه تغيير كاربري بديهي است اراضي مزبور صرفاً براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غير نمي

  .ا نداردعدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي كه هيچگونه ادعايي ر

تغيير كاربري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در هر شرايطي  -تبصره  

موافقت كليه تخفيفات و تسهيالت و معافيتهاي داده شـده بـراي تأسيسـات مزبـور ملغـي و        ممنوع است و در صورت
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  .پرداخت شود  دولت رشناسي روز بهبايستي عين يا معادل آن به قيمت كا

صدور هر گونه مجوز براي تأسيس و ايجاد دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسات ايرانگـردي و جهـانگردي    - 7ماده 

ارشاد اسالمي است و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسيسـات ايرانگـردي و جهـانگردي     منحصراً به عهده وزارت فرهنگ و

غي از ي ابالها دستورالعملنامه و  سياستها، مقررات، آيين  به رعايت متعلق به بخش دولتي و خصوصي و نهادها موظف

  .باشد طرف وزارت مذكور مي

كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از  - 8ماده 

ي بخـش صـنايع   هـا  دسـتورالعمل مقـررات و  هـا   ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه  سوخت، آب و برق، عوارض،

  .باشند مي

فعاليتهاي امور حج و زيارت در زمينه ايجاد تأسيسات و ارائه خدمات به منظور برگزاري تورهاي زيـارتي   - 9ماده 

زيارتي خارج از كشور و همچنين ورود زوار ساير كشورها جهـت زيـارت امـاكن زيـارتي       اعم از اعزام ايرانيان به اماكن

  .گردد بيني شده در اين قانون مي ان نيز مشمول تسهيالت پيشاير

ها و تأسيسات سياحتي متعلق به وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي كـه بـه عللـي در        كليه مراكز، هتل - 10ماده 

اي ديگر است به جز اماكني كه طبق عقود شرعي واگذار شده باشد مجـدداً بـر   يها ارگانها و  و نهاده ها سازماناختيار 

هـا و   گيرد و نيز تمام مراكـز سـياحتي و هتـل    مي تحقق اين طرح حداكثر ظرف شش ماه در اختيار وزارت مذكور قرار

  .گيرد قرار مي نگردي و جهانگردياند به وضعيت اوليه بازگشته و در اختيار صنعت ايرا تأسيساتي كه تغيير كاربري يافته

در تأسيسات و مراكز موضوع فـوق تصـرف غيـر قـانوني در امـوال      در پايان مهلت قانوني هر گونه تصرف  -تبصره 

  .متصرف برخورد خواهد شد نون بادولتي محسوب و طبق قا

هاي امور اقتصـادي و دارايـي و فرهنـگ و     نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين - 11ماده 

  .سيدوزيران خواهد ر هيأت ارشاد اسالمي تهيه و به تصويب

  .مغاير از درجه اعتبار ساقط استاز تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين  - 12ماده 

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد 

 .رسيده است أييد شوراي نگهبانبه ت 14/7/1370تصويب و در تاريخ  و هفتاد مجلس شوراي اسالمي

  15/4/1373مصوب  1370 –نامه اجرايي قانون توسعه صنعتي ايرانگردي و جهانگردي  آيين 
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  15/4/1373: تاريخ                                           ـه 145ت 4221.: شماره 

وزارت امـور   بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي و   15/4/1373هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نامـه   آيـين  - 1370مصـوب   -توسعه صنعت ايرانگردي و جهـانگردي    قانون) 11(اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 

  :د شده را به شرح زير تصويب نموداجرايي قانون يا

هـا و   هـاي سـياحتي بـه كشـور، سـفارتخانه      به منظور ترغيب و جذب جهانگردان خارجي در قالب گشت - 1ماده 

از كشور موظفند تسهيالت و خدمات صدور رواديد سياحتي بـراي   ايندگان سياسي جمهوري اسالمي ايران در خارجنم

سياحت و زيارت به ايران  اتباع كشورهاي مختلف جهان كه داراي مناسبات سياسي با ايران هستند و به قصد بازديد و

  .روز فراهم كنند 10كنند را حداكثر ظرف  سفر مي

بنادر  -آهن  راه -فرودگاه  -گمرك  -ليه مأموران ناظر بر ورود و خروج اتباع بيگانه شامل اداره گذرنامه ك - 2ماده 

  .را براي جهانگردان فراهم كنند همچنين شهرها موظفند تسهيالت الزم مستقر در مبادي ورود و خروجي مرزها و

، هـا  شـهرداري ان، سازمان بنـادر و كشـتيراني،   آهن جمهوري اسالمي اير سازمان هواپيمايي كشوري، راه - 3ماده 

براي استقرار دفاتر اطالعات جهانگردي در مبادي ورودي و خروجي  ها و گمرك موظفند محل مناسبي را سازمان پايانه

  .رهنگ و ارشاد اسالمي قرار دهندو داخل شهر در اختيار وزارت ف

هاي گمركي كه بـر اسـاس ضـوابط مصـوب      عمال معافيتعالوه بر كاالهاي قابل ورود توسط مسافران و ا - 4ماده 

تواند همراه داشته باشد  مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفاً مي تواند كاالهاي تعيين شده است، هر جهانگرد مي

ه كـاالي همـرا    "در برگـه   به كشور وارد كند و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد، فهرست مشخصـات ايـن وسـايل   

  .شود در گمرك ثبت، مي "ردجهانگ

  جواهرات شخصي - 1

  يك عدد دوربين عكاسي - 2

  اي ويدئو يا فيلمبرداري غير حرفهيك عدد دوربين  - 3

  يك عدد دوربين چشمي - 4

  يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل - 5

  دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمليك  - 6

  كامپيوتر شخصي قابل حمليك دستگاه  - 7
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  هاي اوليه عبه وسايل كمكج - 8

  يك چادر اردويي با وسايل آن - 9

و آبـي،   متر، وسايل اسـكي معمـولي   5.5وسايل ورزشي از قبيل وسايل ماهيگيري، قايق تفريحي كوچكتر از  - 10

  س و وسايل مشابهيراكت تن

  .شود هيأت دولت ارائه ميه و به ي خواهد بود كه جداگانه تهيها نام ورود تفنگهاي شكاري بر اساس آيين -تبصره  

مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه با خودروي شخصـي خـود وارد كشـور     - 5ماده 

هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قـرارداد گمركـي ورود موقـت     كانون شوند هر گاه براي آن خودرو جواز عبور از مي

توانند تا  ورودي ارائه دهند مي نيويورك در دست داشته باشند و به گمرك منعقد در 1954وسائط نقليه شخصي سال 

الضـماني بـه گمـرك از وسـيله      سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجـه 

  .ي مجاز وارد و خارج شوندها راهبا وسيله خود از  ركشور استفاده كنند و يا در مدت مزبور چندين با نقليه خود در

تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسـيله نقليـه در داخـل     اداره گمرك مي

  .كند يان مدت اعتبار جواز تمديدكشور را حداكثر تا پا

  :كه جواز عبور داراي سه شرط باشداستفاده از مزاياي اين ماده موكول به اين است  - 1تبصره 

  .ليه به ايران داراي اعتبار باشدجواز مزبور براي ورود وسيله نق -الف 

  .ت وسيله نقليه وارده مطابق باشدمندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصا -ب 

خوردگي يا حك و اصالح وجود نداشته باشد مگر اينكـه   در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز مزبور آثار قلم -ج 

  .ر و امضاي خود گواهي كرده باشدعمل آمده با مه ركننده جواز، اصالحي را كه بهكانون صاد

توانند از مقررات اين ماده استفاده كنند كه قبل از ورود بـه   ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي - 2تبصره 

  .شته باشنددا  ايران شش ماه متوالي يا بيشتر در خارج اقامت

 12تواند عالوه بر لوازم شخصي، يك قالي يا دو قاليچه تا حداكثر  هنگام خروج از كشور، ميهر جهانگرد  - 6ماده 

نداشـته باشـد از    و ساير كاالهاي ايراني را در حدي كـه جنبـه تجـارتي     متر مربع، صنايع دستي، آالت موسيقي ايران

  .كشور خارج كند

عتيقـي و   رهنگي، كتب خطـي، تابلوهـاي نقاشـي   خروج اشياي عتيقه، مسكوكات قديمي، آثار اصيل ف - 1تبصره 

  .مانند آنها مجاز نيست
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گاه شيالت فرودگاه خروج سه كيلو خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شركت شيالت و قبض خريد فروش - 2تبصره 

  .بالمانع است

 180و  174نماينـد همچنـان از تسـهيالت گمركـي مـذكور در مـواد        جهانگرداني كه از ايران عبور مـي  - 7ماده 

  .بود مور گمركي برخوردار خواهندنامه اجرايي قانون ا آيين

هـايي را بـراي نگهـداري كاالهـاي قابـل ورود و يـا غيـر قابـل ورود          گمرك ايران موظف اسـت صـندوق   - 8ماده 

ات و مقـرر . مـاه اسـت   4حداكثر مـدت نگهـداري   . تأمين كند جهانگردان يا اخذ هزينه انبارداري در انبار موقت مرزها

  .شود در پشت قبض رسيد درج مي) ندر صورت تمايل جهانگردا (هزينه نگهداري كاال و بيمه 

هـا مسـافرتي هـوايي، زمينـي،      هـا، پايانـه   در مسيرهاي عمده رفت و آمد جهانگردان خارجي اعم از جاده - 9ماده 

نما به زبانهاي فارسي و عنداللزوم زبانهـاي  ديدني، تابلو و عاليم راه درايي داخل و خارج شهرها بازار و اماكن تاريخي و

همكاري وزارت فرهنگ و ارشـاد   ي اجرايي و با نظارت وها دستگاهالمللي و رايج به وسيله  ديگر با رعايت معيارهاي بين

 ذيـربط  ها دستگاهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي عناوين تابلوها و عاليم مورد نياز را به . شود اسالمي تهيه و نصب مي

ي ذيـربط انجـام   هـا  دستگاهبندي نصب عاليم و تابلوها با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم و  زمان. خواهد كرد اعالم

  .خواهد گرفت

ايي، سـازمان بنـادر و كشـتيراني موظـف اسـت      يهاي در به منظور توسعه و گسترش هماهنگ مسافرت - 10ماده 

هـاي تفريحـي و ورزشـي حامـل جهـانگردان و       مسافربري و قـايق  ها عالوه بر ايجاد تسهيالت الزم براي پذيرش كشتي

  .براي شناورهاي مذكور فراهم كندها ترجيحي با تخفيف ويژه  قايقرانان، تعرفه

مركز آموزش خدمات ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است بـراي كليـه    - 11ماده 

نامـه   مسافرتي و تأسيسـات اقـامتي و پـذيرايي كـه در چـارچوب آيـين       ماتافراد شاغل در بخش جهانگردي دفاتر خد

. كـاربردي فـراهم كننـد    كنند، خدمات آموزشي بندي تأسيسات اقامتي و پذيرايي و ضوابط و مقررات فعاليت مي درجه

اد هـا معاونـت سـياحتي و زيـارتي وزارت فرهنـگ و ارشـ       همچنين كليه مراكز جهانگردي موظفند بر اساس بخشنامه

  .گواهينامه الزم را دريافت كنندكاركنان خود اقدام و  اسالمي نسبت به آموزش

تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و سـاير تأسيسـات مشـابه از جملـه      -الف  - 12ماده 

صـنايع   پرداخت عوارض صدور پروانه سـاختماني مشـمول تعرفـه بخـش     مؤسسات داخل تأسيسات جهانگردي از نظر

تعرفه بخـش صـنايع و بـا     موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين بر اساس ها شهرداريباشند و  مي



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

163  

 

  .ساختمان محاسبه و دريافت كنند معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي، فقط در مورد

ردي و جهانگردي عوارض مقـرر را بـر اسـاس    موظفند براي افزايش زيربناي تأسيسات ايرانگ ها شهرداري -تبصره 

  .و دريافت كنند  كثر تخفيف محاسبهتعرفه بخش صنعت و با حدا

هاي سوخت، آب، برق و تلفن اعم از  تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه -ب 

ها مربـوط را فـارغ از نـوع     موظفند هزينهي ذيربط ها دستگاهصنايع است و  هاي بخش انشعاب و مصرف مشمول تعرفه

  .دريافت كنند بخش صنعت محاسبه و پروانه ساخت، كاربري محل و ميزان مصرف بر اساس تعرفه

مصـوب   قـانون توسـعه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي     ) 7( و) 2(قانون اصـالح مـواد   

19/11/1375  

  :گردد گردي به شرح ذيل اصالح ميجهان قانون توسعه صنعت ايرانگردي و) 7(و ) 2(مواد  -ماده واحده 

رييس سازمان حفاظت از محيط زيست و رييس سازمان برنامه و بودجه به اعضـاي شـورايعالي   ) 2(در ماده  -الف 

  .شود مي انگردي و جهانگردي اضافهاير

  :شود ق ميتبصره به آن الحا 7و  قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي به شرح زير اصالح) 7(ماده  -ب 

صدور يا تمديد هرگونه مجوز تاسيس و ايجاد دفاتر خدمات سياحتي و زيارتي و تاسيسـات ايرانگـردي و    -7ماده 

كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيـارتي و  . عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن به

و نهادهاي انقالب اسالمي و موسسات عمومي غيـر   ولتي، خصوصيتاسيسات ايرانگردي و جهانگردي متعلق به بخش د

رت فرهنـگ و  وزا هاي ابالغي مربوط به ايرانگـردي و جهـانگردي توسـط    دولتي موظف به رعايت سياستها و خط مشي

  .ارشاد اسالمي هستند

  .رابري استسافرتي وزارت راه و تمرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات م -1تبصره 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليتهاي سياحتي و زيارتي و ايجاد تاسيسات ايرانگردي و  -2تبصره 

كنند موظفند حسب مـورد نسـبت بـه     سياحتي و زيارتي و مسافرتي كرده و يا مي جهانگردي و تاسيس دفاتر خدمات

صورت عدم اخذ مجوزهاي ياد شده به جريمه نقدي  مايند و دراخذ مجوزهاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن اقدام ن

  .محكوم خواهند شد دايمي محل كارريال و تعطيل ) 10 000 000(ريال تا ده ميليون ) 5 000 000(از پنج ميليون 

هـاي   هر دو سـال يكبـار بوسـيله وزارتخانـه     2ميزان حداقل و حداكثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره  -3تبصره 
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بازبيني و عنداالقتضا پيشنهاد جديد جهـت بررسـي و تصـويب بـه شـورايعالي        گ و ارشاد اسالمي و راه و ترابريفرهن

  .ردي و جهانگردي ارايه خواهد شدايرانگ

شوند به پيشنهاد جداگانـه   ميزان وجوهي كه بابت صدور يا تمديد مجوزهاي موضوع اين قانون اخذ مي -4تبصره 

  .اسالمي و راه و ترابري و تصويب شورايعالي ايرانگردي و جهانگردي تعيين خواهد شـد   رشادهاي فرهنگ و ا وزارتخانه

داري كـل واريـز    وجوه حاصل از صدور يا تمديد مجوزها يا اخذ جرايم موضوع اين مـاده بـه حسـاب خزانـه     -5تبصره  

دجـه در بودجـه سـاالنه    آن بـه نسـبت دريـافتي توسـط سـازمان برنامـه و بو        %)100( شود تـا معـادل صددرصـد    مي

فعاليتهاي ايرانگردي و جهـانگردي و   هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و راه و ترابري به منظور توسعه و گسترش وزارتخانه

  .زيارتي و مسافرتي گنجانده شود امور خدمات سياحتي،

شوند ظرف سه ماه از تـاريخ   هايي كه به تبع آن بايد اصالح نامه نامه اجرايي اين ماده و ساير آيين آيين - 6تبصره 

تصويب هيات وزيران  فرهنگ و ارشاد اسالمي و راه و ترابري و دادگستري به  هاي ابالغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه

  .خواهد رسيد

  .شود نين و مقررات مغاير لغو ميكليه قوا -7تبصره 

  16/11/1375شوراي نگهبان تاريخ تاييد                            9/11/1375تاريخ تصويب 

آيين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهـانگردي  ) 3(اي به ماده  الحاق تبصره

  2/8/1378مصوب 

  2/8/1378: تاريخ                                     هـ  19936ت 8476.: شماره 

وزارت  11/4/1377مـورخ   1254/10/9778/1بنا بـه پيشـنهاد شـماره     2/8/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  : نمود  ارشاد اسالمي تصويب فرهنگ و

آيين نامه اجرايي قـانون توسـعه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي ـ مصـوب        ) 3(متن زير به عنوان تبصره به ماده

  :شود اضافه مي) 21/4/1373هـ مورخ  145ت 4221.موضوع تصويبنامه شماره (ـ  1370

تـا  ي ياد شده حـداكثر  ها محلدولتي موضوع اين ماده موظفند نسبت به تخفيف اجاره بهاي ي ها دستگاهتبصره ـ  

 .اقدام نمايند%) 90(نود درصد 
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آيـين نامـه اجرايـي قـانون توسـعه صـنعت ايرانگـردي و        ) 3(اصالح تبصره الحاقي ماده  

  18/3/1379مصوب  جهانگردي

   29/3/1379 : تاريخ          ـ                           ه23004ت12164. :شماره

وضـوع نامـه   م  (با توجه به نظر رييس محترم مجلس شـوراي اسـالمي    18/3/1379هيات وزيران در جلسه مورخ 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصـرف آن در  ) 62(و به استناد ماده  ) 4/3/1379ب مورخ .-ه2653شماره 

  :تصويب نمود - 1373مصوب  -معين موارد 

تصويبنامه شـماره  موضوع   (نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي  آيين) 3(تبصره الحاقي ماده 

  :شود به شرح زير اصالح مي)  17/8/1378مورخ  -ه19936ت8476.

مـايي  براي راهن دفاتر اطالعات جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به لحاظ اينكه به اقتضاي وظايف قانوني

 نامه اجرايي قـانون  آيين) 3(ماده ي موضوع ها محلمستقر شده اند، از پرداخت اجاره بهاي  ها فرودگاهاتباع خارجي در 

  .باشند سعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي معاف ميتو

  4/7/1383مصوب نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي  اصالح آيين

  6/8/1383: تاريخ                              ك31562ت 38926: .  شماره

به اسـتناد اصـل يكصـد وسـي و      4/7/1383عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ  وزراي عضو شوراي

 26/5/1383  هــ مـورخ  31194 ت28063.هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت تصـويبنامه شـماره   

  : تصويب نمودند

تصـويبنامه   نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهـانگردي موضـوع   به آيين) 13(ر به عنوان ماده متن زي

  : شود الحاق مي 21/4/1373هـ مورخ 145 ت4221.شماره 

 ـ كليـه تسـهيالت و    1370قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ـ مصـوب  ) 8(ـ به استناد ماده  13ماده "

  .يابد مي صنعت گردشگري نيز تسري مربوط به صدور خدمات و كاالهاي غيرنفتي به درآمدهاي ارزي امتيازات قانوني

،سـازمان   ي مختلف بـه طـور مشـترك توسـط وزارت بازرگـاني     ها دستگاهدستورالعمل نحوه محاسبه و روش عمل 

   ".دي كشور تهيه و ابالغ خواهد شريز ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه

 .  محترم رياست جمهوري رسيده استبه تأييد مقام  4/8/1383اين تصويبنامه در تاريخ 
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مصـوب    نامه اجرايي قانون توسعه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي    آيين) 12(اصالح ماده 

29/9/1383  

   24/1/1383: تاريخ                                    ك 32044ت 3017: .  شماره

يكصد و سـي و    به استناد اصل 29/9/1383عالي ميراث فرهنگي و گردشگري در جلسه مورخ  و شورايوزيران عض

 26/5/1383مـورخ   ¨ه31194 ت28063. هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايـت تصـويبنامه شـماره   

  : تصويب نمودند

ت 4221. ، موضـوع تصـويبنامه شـماره    گردينامه اجرايي قانون توسعه صـنعت ايرانگـردي و جهـان    آيين) 12(ماده 

  :شود به شرح زير اصالح مي 21/4/1373مورخ  ¨ه145

گردشـگري موضـوع    ، تأسيسـات  قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهـانگردي ) 8(و ) 5(به استناد مواد  - 12ماده 

ري ونظـارت بـر فعاليـت آنهـا و     گذاري تأسيسـات گردشـگ   بندي و نرخ ، درجه ، تكميل نامه ايجاد، اصالح آيين) 1(ماده 

، هتلهاي  آموزش خدمات گردشگري ، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي و تورگرداني و مؤسسات اصالحات بعدي آن

و مؤسسات حمـل و نقـل گردشـگري ترجيحـاً      ، راهنمايان تور، ذخيره جا، توليد و عرضه اطالعات گردشگري آموزشي

، عمـومي و تعـاوني از نظـر     ، دولتـي  ي خصوصيها بخش ي و گردشگري متعلق بهداراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگ

موظفند عـوارض مقـرر را    ها شهرداريباشند و  بخش صنايع مي پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه

وارض نوسـازي  بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصـه غيـر از عـ    فارغ از نوع پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه

موظفند براي افزايش زيربناي كليه تأسيسـات موضـوع    ها شهرداري. فقط در مورد ساختمان محاسبه ودريافت نمايند

كليـه تأسيسـات و   .الذكر عوارض مقرر رابراساس تعرفه بخش صنعت و با حداكثر تخفيف محاسبه و دريافت كنند فوق

، تلفـن و فاضـالب اعـم از انشـعاب و      ، آب ، بـرق  ي سـوخت هـا  گردشگري موضوع ايـن مـاده از نظـر هزينـه     مؤسسات

، تقسيط حق اشتراك وهـر   ، ساير عوارض التحرير، پذيره ، حق الثبت ، حق بانكي، تسهيالت  اي انواع خدمات بيمه، مصرف

شود با تشخيص و تأييد سـازمان ميـراث فرهنگـي وگردشـگري      نوع تسهيالت ديگر كه بخش صنايع از آن منتفع مي

مربـوط را فـارغ از     هـاي  موظفند هزينه ذيربطي ها دستگاه.باشند ي بخش صنايع ميها دستورالعملها و  ول تعرفهمشم

  .خش صنعت محاسبه و دريافت نمايندهاي ب ميزان مصرف و نوع كاربري براساس تعرفه

  . محترم رياست جمهوري رسيده است به تأييد مقام 22/1/1384اين تصويبنامه در تاريخ 
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  29/9/1383مصوب  ن تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريقانو

فرهنگ و ارشاد اسالمي منتزع و از  ي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي از وزارتها سازمان - 1ماده 

نين ي مذكور به موجب قـوا ها سازماناختيارات و وظايفي كه  با كليه» سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري «ادغام آنها 

رئـيس   .گـردد  اند و كليه امكانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رئيس جمهور تشـكيل مـي   بوده و مقررات مختلف دارا

  .شود ا حكم رئيس جمهور منصوب ميسازمان ب

ميـراث فرهنگـي و ايرانگـردي و     كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در امور - 1تبصره 

  .شود ي به رئيس سازمان منتقل ميجهانگرد

فرهنگـي و گردشـگري منتقـل     وظايف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهـانگردي بـه سـازمان ميـراث     - 2تبصره 

هـا، تعهـدات و    اعتبارات، نيـروي انسـاني، امـوال و دارايـي      شود و وظايف اجرايي و امور تصدي آن با همه امكانات، مي

تي با عنوان شـركت توسـعه ايرانگـردي و جهـانگردي بـه سـازمان ميـراث فرهنگـي         دول اعتبارات در قالب يك شركت

  .ددگر گردشگري وابسته مي و

فرهنگــي كشــور مصــوب  ســازمان ميــراث فرهنگــي و گردشــگري براســاس اساســنامه ســازمان ميــراث - 2مــاده 

يـين وظـايف و   تع .شـود  اداره مـي  7/7/1370مصـوب    و قانون توسـعه صـنعت ايرانگـردي و جهـانگردي     28/4/1367

  شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،  ظرف مدت اختيارات اين سازمان

وظـايف تصـدي بـه بخـش       گيـري واگـذاري   با جهت17/1/1379اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

اسـتاني بـا پيشـنهاد مشـترك سـازمان ميـراث فرهنگـي و         غيردولتي، حذف وظايف غيرضرور، تفكيك وظايف ملـي و 

كننده  ريزي كشور و تأييد هيأت وزيران به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي برنامه  گردشگري و سازمان مديريت و

  .قانون خواهد رسيد  به اين

گيـري از   هچگـونگي امكـان بهـر    منظور همـاهنگي در  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است به -تبصره 

كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي و طبيعي جهـان نسـبت بـه     ميراثهاي طبيعي كشور و اجراي تعهدات مطروحه در

مان حفاظت محـيط زيسـت اقـدام    مشترك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ساز  ي با پيشنهادها نام تدوين آئين

  .كند

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدنامه مذكور به  آئين

معاون اول رئيس جمهور و عضويت  شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رئيس جمهور يا - 3ماده 
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امور خارجه، مسكن و شهرسازي، راه وترابـري، كشـور، فرهنـگ و     رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و وزراي

مـديريت و    يها سازمانآموزش و پرورش و رؤساي  تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارائي و  ارشاد اسالمي، علوم،

زيسـت و چهـار نفـر كارشـناس خبـره بـا        ريزي كشور، صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و حفاظت محـيط  برنامه

  .گردد حكم رئيس جمهور تشكيل مي پيشنهاد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و

بود و دبيرخانـه شـوراي عـالي در     ري دبير شوراي عالي خواهدرئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگ - 1تبصره 

  .گردد يسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل م

يي كـه  هـا  دسـتگاه و كليه  ها شهرداري ، نهادها، شركتها و مؤسسات دولتي،ها سازمانها،  كليه وزارتخانه - 2تبصره 

وبات ايـن  د وظايف قـانوني خـود، موظـف بـه اجـراي مصـ      حدو شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در

  .باشند شوراي عالي مي

  :است هنگي و گردشگري به شرح زيروظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فر - 4ماده 

  .گردشگري ن امور ميراث فرهنگي وهاي كال ها و برنامه تصويب سياستها، خط مشي -الف 

داف بخـش ميـراث   تحقـق اهـ   تي و بخش تعاوني و خصوصـي بـراي  ي دولتي و غيردولها بخشجلب حمايت  -ب 

  .فرهنگي و گردشگري

بـوط بـه ميـراث فرهنگـي و     مر گذاري بخش غيردولتي و افزايش سهم آن در امـور  فراهم كردن زمينه سرمايه -ج 

  .گردشگري

كشـور و شـوراي   ميـراث فرهنگـي    كليه وظايف قانوني كه تا قبل از تصويب اين قانون برعهده شوراي سـازمان  -د 

  .ايرانگردي و جهانگردي بوده استعالي 

  .ي شوراي مذكور در اين قانونساير وظايف و اختيارات تعيين شده برا -هـ 

وزيـران حسـب مـورد در     هيـأت  با پيشنهاد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشـگري و پـس از تصـويب    -تبصره 

ها و  عالي به رياست استاندار و عضويت مديران كل وزارتخانه يئي كه ضرورت ايجاب كند، شورايي مشابه شوراها استان

  .يجاد خواهد شدشوراي عالي ا ي مذكور درها سازمان

هـا را   هاي تاريخي و مـوزه  محوطه تواند نگهداري و اداره اماكن و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي - 5ماده 

ختيارات و چگونگي فعاليـت هيأتهـاي امنـاء و نحـوه حمايـت،      ا وظايف و. هاي امناي منتخب انجام دهد زير نظر هيأت

  ي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و گردشـگري ها نام آنها به موجب آئين نظارت و ارزيابي فعاليتهاي
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  .رسد تصويب هيأت وزيران مي  به

ي هـا  سـازمان ، حسب پيشنهاد 1382الشود در س ريزي كشور اجازه داده مي به سازمان مديريت و برنامه - 6ماده 

به هرگونه جابجائي، تغيير رديف، كـاهش يـا افـزايش اعتبـارات      موضوع اين قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت

اداره  نحوي كه حداكثر تسهيالت الزم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختاللـي در   به  اي آنها رديفهاي بودجه

  .نشود، اقدام نمايد ربوط ايجادامور م

المللي براي معرفي ميـراث   و بين هاي تبليغي ملي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است برنامه - 7ماده 

. هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجـرا درآورد  رسانه هاي جهانگردي آن را ازطريق فرهنگي ايران و جاذبه

  .باشند اري با سازمان مذكور ميهماهنگي و همك اجرائي مكلف به  يها دستگاهكليه 

گـذاري داخلـي و    جلـب سـرمايه   به منظور فراهم كردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، - 8ماده 

بنـائي   در ايجاد تأسيسـات زيـر   19/12/1380خارجي مصوب  گذاري خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت سرمايه

  هـاي تـاريخي، تأسيسـات ايرانگـردي و جهـانگردي و ارائـه خـدمات مناسـب بـه          محوطـه   هـا و جهت معرفي بهتر بنا

مناطق كمتر توسـعه يافتـه بـه     هاي گردشگري با تأكيد بر تواند در مناطق مستعد كشور و قطب جهانگردان، دولت مي

  .گردشگري را بدهد  ي غيردولتي اجازه تأسيس مناطق نمونهها بخشمتقاضيان 

هـر يـك از كشـورها در اهـداف      وراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است متناسب با جايگاهش - 9ماده 

ر خارجه جهت اقدام ابالغ بندي و به وزارت امو ترتيب زير دسته بازار جهانگردي ايران صدور رواديد براي اتباع آنها را به

  :نمايد

  .لغو رواديد -الف 

  .اجازه ورود با پروانه گذر مرزي -ب 

  .ادي ورودي ايران براي مدت معينصدور رواديد در مب -ج 

  .حداكثر ظرف مدت يك هفته ي معينها زمانهاي ايران در خارج از كشور در  صدور رواديد در سفارتخانه -د 

نسبت به صدور رواديـد بـراي آنـان بـا      وزارت امور خارجه مكلف است براي تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجي

  .ين ماده اقدام نمايدايت مفاد ارع

بـراي تحقـق ايـن     وزارت امور خارجـه  ي مرتبط با صدور رواديد موظف به همكاري باها دستگاهها و  ساير وزارتخانه

  .باشند ماده مي
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) 139(اصالحي ماده ) ل(مذكور در بند هاي اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي درخصوص معافيت - 10ماده 

 و  فرهنگـي   ميـراث   سازمان  محدوده ميراث فرهنگي وگردشگري به  در 27/11/1380م مصوب قانون مالياتهاي مستقي

  .شود مي واگذار  گردشگري

%) 10(سال همه ساله تا ده درصد  براي مدت ده 1383دولت مكلف است درصورت وجود تقاضا از سال  - 11ماده 

هاي توسعه يا قوانين بودجه ساالنه را به اجراي  در برنامه مذكور  )فاينانس (از مجوزهاي استفاده از منابع مالي خارجي 

جملـه   ميراث فرهنگي و گردشگري استاني و ملي و ايجاد تأسيسات ايرانگردي و جهـانگردي از   ي جامع توسعهها طرح

  .ي غيردولتي اختصاص دهدها بخش سطي مرتبط، توها طرحمراكز اقامتي و پذيرائي، خدمات حمل و نقل و ساير 

  .ده از منابع خارجي نخواهد بوداستفا اطالق اين ماده شامل مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي -ره تبص

  .گردد با اين قانون لغو مي ايراالجراست و كليه قوانين و مقررات مغ اين قانون از زمان تصويب الزم - 12ماده 

بيست و سوم دي ماه يكهزار و   شنبه مورخ سه قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيده است 24/11/1382در تاريخ   سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب و

 26/3/1387مصوب  اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي

  12/5/1387 :تاريخ                      هـ39106ت/73406شماره

سـازمان   6/11/1386مـورخ   1/862ـ   5142بنا بـه پيشـنهاد شـماره     26/3/1387ئت وزيران در جلسه مورخ هي

قانون تشكيل سازمان ميـراث فرهنگـي و   ) 1(ماده ) 2(ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد تبصره

ماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي    قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجت) 7(ـ و ماده 1382گردشگري ـ مصوب 

  :نگردي را به شرح زير تصويب نمودـ اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جها1383ايران ـ مصوب

  ـ كليات فصل اول 

شـود   ناميده مـي » شركت« ـ شركت مادرتخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي كه از اين پس به اختصار 1ماده

  .كند ميفاد اين اساسنامه فعاليت براساس م

ـ شركت وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اسـت و داراي شخصـيت حقـوقي و    2ماده

  .به شركتهاي دولتي اداره خواهدشداستقالل مالي بوده و طبق قوانين و مقررات مربوط 

  .باشد است و مدت آن نامحدود مي) خاص(ـ نوع شركت سهامي 3ماده
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تواند با رعايت قوانين و مقررات مربـوط نسـبت بـه تأسـيس      شركت مي. در تهران استـ مركز اصلي شركت 4ماده

  .ايدشعبه يا نماينده در داخل يا خارج از كشور اقدام نم

ريال اسـت كـه بـه يـك ميليـون سـهم ده هـزار        ) 10.000.000.000(ـ سرمايـه شركت مبلغ ده ميـليارد   5ماده

  .شود و كليه سهام آن متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران است تقسيم ميريالي بانام و غيرقابل انتقال ) 10.000(

يابـد بـه اسـتثناي     ـ سال مالي شركت از اول فروردين هر سال آغاز و در پايان اسفند همان سال خاتمه مي  6ماده

  .پايان اسفند همان سال خواهدبود سال اول كه از تاريخ تشكيل شركت تا

  وظايف و اختيارات شركتع فعاليت، فصل دوم ـ موضو

  :باشد تيارات شركت به شرح زير ميـ موضوع فعاليت، وظايف و اخ7ماده

) كمپينـگ (ي صنعت گردشگري از قبيل مراكز اقامتي، اردوگاه گردشگري ها ساختريزي و توسعه زير الف ـ برنامه 

هـاي سـياحتي و    ، مجتمـع راهي، منـاطق نمونـه گردشـگري    هاي خدماتي رفاهي بين هاي آب معدني، مجتمع و حمام

تفريحي، تأسيسات و تجهيزات جابجايي گردشگر بر مبـناي سياسـتهاي سـازمان ميـراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و      

  .دار يمانكاران و مشاوران صالحيتها از طريق عقد قرارداد با پ و پروژه ها طرحگردشگري و اجراي 

بـا رعايـت قـوانين و    ص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي ب ـ انعقاد قرارداد در زمينه فعاليتهاي شركت با اشخا 

  .مقررات مربوط

  .عايت قوانين و مقررات مربوطها با ر و پروژه ها طرحپ ـ تحصيل و تملك اراضي و امالك موردنياز 

بـا  هاي مرتبط بـا موضـوع فعاليـت شـركت      و پروژه ها طرحت ـ مشاركت با بخش غيردولتي به منظور انجام كليه  

  .انين و مقررات مربوطرعايت قو

  .سي در راستاي موضوع فعاليت شركتث ـ انجام خدمات تخصصي و پژوهشي، مطالعات و مهند

در توسـعه صـادرات محصـوالت     هـا  شـهرداري ج ـ انجام تمهيدات الزم به منظور مشاركتهاي بخش غيردولتـي و   

هـا بـراي امـور مطالعـاتي و اجرايـي و      ي صنعت گردشگري و استفاده از خدمات آنها ساختصنايع دستي و توسعه زير

  .وري و ارتقاي سطح خدمات يش بهرهها و افزا نظارت به منظور كاهش هزينه

با رعايت قـوانين و  ي صنعت گردشگري ها ساختچ ـ استفاده از تسهيالت داخلي و خارجي به منظور گسترش زير 

  .مقررات مربوط

ي به عنـوان بـازوي اجرايـي    رهنگي، صنايع دستي و گردشگرح ـ انجام كليه امور محوله از طرف سازمان ميراث ف 
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  .سازمان

  .گذاران جهت اجرا ي صنعت گردشگري و واگذاري آن به سرمايهها ساختگذاري در زير هاي سرمايه خ ـ تهيه بسته 

  فصل سوم ـ اركان شركت

  :ـ اركان شركت به شرح زير است 8هماد

  .الف ـ مجمع عمومي

  .ب ـ هيئت مديره و مديرعامل

  ).حسابرس(پ ـ بازرس 

  :شود شركت از اعضاي زير تشكيل ميـ مجمع عمومي 9ماده

  ).عمومي س مجمعريي(الف ـ رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

  .يزي و نظارت راهبردي رييس جمهورر ب ـ معاون برنامه

  .پ ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

  .ت ـ وزير مسكن و شهرسازي

  .زير جهاد كشاورزيث ـ و

  :ـ مجامع عمومي شركت عبارتند از10ماده

  .الف ـ مجمع عمومي عادي

  .العاده ب ـ مجمع عمومي فوق

ي مالي شركت، ها صورتـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار براي بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به 11ماده

  .جلسه تشكيل خواهدشد ور در دستورتصويب بودجه شركت و رسيدگي به ساير موضوعات مذك

حـداقل چهـار عضـو    العاده بـا حضـور    ـ مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق12ماده

  .رسميت خواهدداشت

. العاده با چهار رأي موافق نافـذ اسـت   تصميمات در مجمع عمومي عادي با سه راي موافق و در مجمع عمومي فوق

العاده با ذكر تاريخ و محل تشـكيل و دسـتور جلسـه توسـط ريـيس مجمـع        يا فوقدعوت مجمع عمومي اعم از عادي 

دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامـه  . آيد عمومي بعمل مي

  .شكيل براي اعضاي مجمع ارسال شودحداقل ده روز قبل از ت
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تواننـد در جلسـات    امل، سـاير اعـضاي هيـئت مديره و بازرس شركـت ميتبصره ـ رييـس هيـئت مـديره، مديرع 

  .مجمع عمومي بدون داشتن حق رأي شركت نمايند

  :شود ي عادي به شرح زير تعيين ميـ وظايف و اختيارات مجمع عموم13ماده

  .مه عملياتي و بودجه ساالنه شركتالف ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي كلي، برنا

ي مـالي شـركت بـا توجـه گـزارش      هـا  صـورت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارشهاي هيئت مـديره و   ب ـ 

  .يئت مديره و عملكرد ساالنه شركتحسابرس، ه

  .يره به پيشنهاد رييس مجمع عموميپ ـ نصب و يا عزل اعضاي هيئت مد

عايـت مصـوبات شـوراي حقـوق و     ت ـ تعيين حقوق و مزايا و پاداش اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت با ر 

  .ر چارچوب قوانين و مقررات مربوطدستمزد و د

  .الزحمه مربوط شركت و ميزان حق) حسابرس(ث ـ تعيين بازرس 

مراجع ذيربط قانوني  شود و ارايه به هاي مالي، معامالتي كه از سوي هيئت مديره پيشنهاد مي نامه ج ـ بررسي آيين 

  .جهت تصويب

انون اساسـي جمهـوري   خصوص ارجاع دعاوي به داوري با رعايت اصل يكصد و سي و نهـم قـ  چ ـ اتخاذ تصميم در 

  .اسالمي ايران

طـرف هيئـت مـديره پيشـنهاد      الوصول و يا غيرقابـل وصـول كـه از    ح ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك 

  .شود مي

  .قررات مربوطبا رعايت قوانين و مخ ـ اتخاذ تصميم درخصوص ساير پيشنهادات هيئت مديره 

  .باشد ه عهده مجمع عمومي عادي ميد ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قانون ب

  :شود به شرح زير تعيين ميالعاده  ـ وظايف مجمع عمومي فوق14ماده

نهاد به هيئت وزيران براي الف ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت در چارچوب قانون و پيش 

  .ويبتص

شنهاد به هيئت ب ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصالح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قانون و پي

  .وزيران جهت تصويب

  .نهاد به هيئت وزيران براي تصويبت ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحالل شركت در چارچوب قانون و پيش
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عضو اصلي كه با تصويب مجمع عمومي عـادي بـراي مـدت دو سـال     ـ هيئت مديره شركت مركب از پنج 15ماده

شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كـه تجديـد انتخـاب بـه عمـل نيامـده اسـت در سـمت خـود بـاقي            انتخاب مي

  .هاي بعد بالمانع است خواهندبود و انتخاب مجدد آنها براي دوره

نظم تشكيل و دستورجلسه يك هفتـه قبـل از تشـكيل    ـ جلسات هيئت مديره حداقل هر ماه يكبار بطور م16ماده

جلسات هيئت مديره در صورت لزوم و درخواست كتبي . جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضا ارسال خواهدشد

  .العاده تشكيل خواهدشد بطور فوق دو نفر از اعضاي هيئت مديره

افق حاضر در و تصميمات با اكثريت آراي مويابد  ـ جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي1تبصره

  .جلسه اتخاذ خواهدشد

  .باشد رييس هيئت مديره ميـ اداره جلسات هيئت مديره با رييس هيئت مديره و در غياب وي با نايب 2تبصره

ـ هيئت مديره داراي دفتري خواهدبود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفين ثبت و به 17ماده

  .باشد يره با رييس هيئت مديره ميمسئوليت ابالغ و پيگيري مصوبات هيئت مد. اي اعضاي حاضر خواهدرسيدامض

ـ هيـئت مديره شـركت براي انجام هرگونه عمليات و معامالتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و 18ماده

هيئت مـديره  . اشد داراي اختيارات كامل استاتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته ب

  .باشد و اختيارات زير را دارا ميبه ويژه وظايف 

  .وبات و تصميمات مجمع عمومي شركتـ اجراي مص1

ارايـه بـه مجمـع عمـومي بـراي      ـ بررسي و تعيين برنامه عمليات و تعيين خط مشي و سياست كلـي شـركت و   2

  .تصويب

  .ارايه به مجمع عمومي براي تصويبي مالي شركت و ها صورته ساالنه و ـ بررسي و تأييد برنامه و بودج3

رعايت قانون هاي مالي، معامالتي و استخدامي شركت و ارايه به مجمع عمومي با  نامه ـ بررسي و پيشـنهاد آييـن4

  .مديريت خدمات كشوري

  .براي اتخاذ تصميمبه مجمع عمومي ـ بررسي و پيشنهاد اصالح مواد اساسنامه يا انحالل شركت  5

  ات در سرمايه شركت به مجمع عموميـ پيشنهاد تغيير 6

مربـوط و ارايـه بـه مجـامع      ـ بررسي و پيشنهاد ساختار تشكيالتي شركت و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني7

  .ذيربط
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آالت و  كن، ماشـينـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غيرمنقول و اما  8

  .نامه مالي و معامالتي شركت آيينتجهـيزات موردنياز در چارچوب 

ـ بـررسي و پيشنـهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سـازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و نيز 9

  .استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

بايد به تصويب  نامه معامالتي شركت معامالت و قراردادهايي كه طبق آيين ـ رسيدگي با اتخاذ تصميم در مورد10

  .هيئت مديره برسد

به مجمع عمومي بـراي اتخـاذ   الوصول و غيرقابل وصول شركت  ـ بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك11

  .تصميم

بـا رعايـت قـوانين و     هـا  شـهرداري گذاري و مشاركت با بخـش غيردولتـي و    ـ اتخاذ تصميم درخصوص سرمايه12

  .مقررات مربوط

  .معامالت و كليه فعاليتهاي شركت ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات،13

  .ر جهت ارتقاي دانش كاركنان شركتهاي آموزشي د ـ طراحي و اجراي برنامه14

  .گردد ون به شركت منتقل يا هبه ميـ قبول هرگونه مال يا حقي كه طبق قان15

با رعايـت  فروش اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غيرمنقول درجهت فعاليت شركت ـ خريد، 16

  .قوانين و مقررات مربوط

نمايـد كـه بـا حكـم      ـ هيئت مديره از بين خود يا خارج از اعضا يك نفر را به عنوان مديرعامل انتخاب مي19ماده

  .شود ومي به مدت دو سال منصوب ميرييس مجمع عم

ـ مديرعامل باالترين مقام اجرايي شركت بوده و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و امـوال شـركت   20ادهم

  .كند ين و مقررات مربوط اداره مياست و كليه امور شركت را طبق مفاد اين اساسنامه و قوان

ابـالغ كتبـي بـه هـر يـك از      تواند با مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بـا   تبصره ـ مديرعامل مي 

  .و يا كاركنان شركت تفويض نمايد اعضاي هيئت مديره

قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بـوده و بـراي دفـاع از حقـوق شـركت و       ـ مديرعامل نماينده21ماده

  .توكيل به غير را دارد حقوقي حق دعاوي و طرح آنها اعم از كيفري و  تعقيب

  :باشد ي وظايف و اختيارات زير مياراـ مديرعامل د22ماده
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ـ اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره و انجام كليه امور اداري و اجـراي شـركت درحـدود    1

  .جه مصوببود

  .الي شركت و ارايه به هيئت مديرهي مها صورتـ تهيه و تنظيم بودجه ساالنه شركت و 2

هـاي   نامـه  مور اداري، آموزشي، استخدامي و اخراج كاركنان طبـق آيـين  ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كليه ا3

  .ب و ساير قوانين و مقررات مربوطمصو

  .و استخدامي شركت به هيئت مديره هاي مالي، معامالتي نامه ـ تهيه و پيشنهاد آيين4

  .ـ معرفي امضاهاي مجاز شركت 5

يف مجمـع عمـومي و   ت به استثناي آنچـه كـه از وظـا   ـ اتخاذ تصميم و اقدام نسبت به كليه امور عمليات شرك  6

  .هيئت مديره است

ـ كليـه اسناد و اوراق مـالي و اسـناد تعهدآور و قراردادهاي شركت بايد بـه امضـاي مـديرعامل و يكـي از     23ماده

ا حسـاب و يـ   ها به امضاي مديرعامل و بـه امضـاي ذي   اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره برسد و كليه چك

  .نماينده وي خواهدرسيد

  .پذيرد مل حق امضا دارند صورت ميمكاتبات اداري با امضاي مديرعامل يا كساني كه از طرف مديرعا

 خواهدبود كه طبق قوانين و مقررات مربوط با تصـويب مجمـع عمـومي   ) حسابرس(ـ شركت داراي بازرس 24ماده

  .شود براي مدت يك سال انتخاب مي

  .نع جريان كارهاي عادي شركت گردددر اجراي وظايف خود نبايد ما) حسابرس(س ـ اقدامات بازر1تبصره

وظيفه خود از كارشناسان و متخصصين داخـل و خـارج شـركت و     تواند براي انجام مي) حسابرس(ـ بازرس2تبصره

  .امكانات موردنياز استفاده نمايدساير 

  .الزم را در اختيار وي قرار دهد مكاناتا) حسابرس(مديرعامل شركت موظف است جهت انجام وظيفه بازرس 

شركت و يادداشتهاي توضيحي همراه آن بايد با رعايـت  ) ترازنامه و حساب سود و زيان(ي مالي ها صورتـ 25ماده

  .شود قرارداده مي) حسابرس(بازرس استانداردهاي حسابداري در موعد مقرر قانوني تهيه و در اختيار 

ن مديريت خدمات كشوري و مقررات اداري و استخدامي براي شـركتهاي دولتـي   ـ احكامي كه مطابق قانو26ماده

  .الرعايه خواهدبود شركت نيز الزمباشد در مورد  الرعايه مي الزم

ه تأييـد شـوراي يادشـده    شوراي نگهبان ب 25/4/1387مورخ  27822/30/87ماره اين اساسنامه به موجب نامه ش

  .رسيده است
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توسـط وزارت ارتباطـات و    فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات نامه در خصوص شرايط تصويب

  1/7/1387مصوب  فناوري اطالعات

  7/6/1387 :تاريخ                          ك40587ت/92308:  شماره

 و سي و هشـتم قـانون اساسـي جمهـوري     وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد

  :تصويب نمودند 4/2/1387هـ مورخ 39614ت/13934نامه شماره  تصويباسالمي ايران و با رعايت 

موظف است شـرايط فعاليـت   ) سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي(ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 1

  .جغرافيايي مناسب را فراهم سازد دفاتر پيشخوان خدمات به تعداد كافي و توزيع به

ـ بـراي ارايـه     1386قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب  ) 5(اجرايي مشمول ماده  يها دستگاهتبصره ـ همه  

خدمات از طريق دفاتر پيشخوان خدمات، بايد از دفاتري كه داراي مجوز، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديـويي  

  .باشد با كاربرد مشابه ممنوع مي ايجاد و فعاليت دفاتر. باشند، استفاده نمايند مي

به مركز تمـاس ايـران    در سراسر كشور را) 100(ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است شماره تلفن 2

  .اختصاص دهد

  :باشد پذير مي امكان گذاري وسايل نقليه توليد داخل و وارداتي با رعايت شرايط زير ـ شماره3

 براي خودروهاي بنزيني و موتورسيكلت)  يبا حروف فارس (انرژي در سند   الف ـ نصب برچسب انرژي و درج رتبه 

  .1/2/1388وسايل نقليه از تاريخ  و براي ساير 1/10/1387 ها از تاريخ

در  1/2/1388و پايـه گازسـوز بـودن از تـاريخ      1387سوزبودن از ابتـداي سـال    دوگانه: ب ـ براي كاربري تاكسي 

  ).فتبنا به اعالم وزارت ن(طبيعي شهرهاي داراي جايگاه عرضه گاز 

بـه جـز   (ري و مسافري براي كليه خودروها و وسايل نقليه با 1/2/1388ج ـ مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاريخ  

  ).موتورسيكلت

سوز يا نفت گاز سـوز از تـاريخ    سوخته بنزين  د ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي تك 

  :طبق جدول زير 1/7/1387
  گذاري شرايط شماره چرخه تركيبيلومتر كي 100مصرف در  نوع

  پرداخت عوارض براي خودروهاي بنزين سوز اسقاط خودروي فرسوده براي خودروهاي بنزين سوز و نفت گاز سوز

  درصد ارزش گمركي10 دستگاه1  تر و كمترلي 6 سواري، ون و وانت وارداتي
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   دستگاه 2 ليتر 10ليتر و  10ليتر و كمتر از  6بيش از  

   دستگاه 3 ليتر 10ز بيش ا 

  معاف دستگاه 1 ليتر 10بيش از  سواري توليد داخل
  .مندرج در اين بند را اخذ نمايد ـ نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است عوارض1تبصره

گذاري شوند، آمبوالنسها و خودروهاي نظامي و انتظامي  ـ خودروهايي كه با پالك عمومي يا تاكسي شماره2تبصره

  .باشند اين بند نمي) د(مول جزء شم

، طبـق شـرايط مصـوب گذشـته     31/6/1387ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازاي واردات تا تـاريخ  3تبصره

  .باشد مي

ـ وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهي معاينه فني يـا سـن بـاالتر از مقـادير جـدول زيـر فرسـوده        4

  .شوند محسوب مي

  بوس و  ميني )سواري و ون(تاكسي  سواري دولتي اري شخصيسو وسيله نقليه

  موتور وانت كاميون و كشنده اتوبوس بوس ميدي

  ساير وسايل نقليه باري و مسافري سيكلت

      برون شهري درون شهري

  25 10 15 25 15 10 15 10 15 25 سن فرسودگي به سال

 به جـدول فـوق معـادل سـازي    رسودگي با توجـه تبصره ـ در صـورت تغييـر كاربـري خـودروهاي سواري، سن ف 

  .خواهدشد

ـ تسهيالت بانكي و يا كمك بالعوض براي از رده خارج شدن وسايل نقليه فرسـوده متناسـب بـا ارزش وسـيله       5

تسهيالت و يا كمك بالعوض به تدريج كاهش خواهد يافـت  . گردد اعطا مي 1390نقليه فرسوده حداكثر تا پايان سال 

  .نده وسيله نقليه فرسوده خواهدشده تا پايان زمان مذكور، معادل ارزش قطعات تشكيل دهاي ك به گونه

اي اسـت كـه سـن آنهـا بـاالتر از       ـ اولويت استفاده از تسهيالت بانكي و يا كمك بالعوض با وسايل نقليـه 1 تبصره

  .نامه باشد اين تصويب) 4(در بند مقادير مندرج 

  .گردد بازرگاني واردات، تأمين ميعمومي يا تخفيفات ترجيحي در سود  ـ كمك بالعوض از محل منابع2تبصره

  .باشد پذير مي قليه فرسوده امكانـ استفاده همزمان از تسهيالت و كمك بالعوض چند وسيله ن3تبصره
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  .باشد و يا كمك بالعوض الزامي ميـ قابليت تردد وسيله نقليه براي استفاده از تسهيالت بانكي 4تبصره

  .وز كاري پس از اسقاط صادر نمايدنيروي انتظامي موظف است گواهي اسقاط را حداكثر ظرف پنج ر ـ 5تبصره

ـ نيروي انتظامي موظف است اقدامات پيشگيرانه براي عدم استفاده مجدد از وسايل نقليه اسقاط شـده و    6تبصره

  .متخلفين برخورد نمايدداده و با را انجام ) رساني شاسي، اتاق، موتور، تجهيزات سوخت(قطعات آنها 

ص حقيقـي و حقـوقي ممنـوع    ي اجرايـي بـه اشـخا   هـا  دسـتگاه ـ فروش يا واگذاري وسايل نقليه فرسوده 7تبصره

  .شوند ن بند از رده خارج مياين وسايل نقليه بدون استفاده از تسهيالت مندرج در اي .باشد مي

) بر حسب سـال (از ميزان مندرج در جدول زير ـ نيروي انتظامي موظف است از تردد وسايل نقليه با سن بيش   6

  :هاي مذكور در اين جدول جلوگيري به عمل آورد پس از تاريخ

  تاريخ منع تردد نوع وسيله نقليه

 1/2/1388 1/11/1388 1/11/1389 1/11/1390  

  25 30 35 40 سواري شخصي

  20 25 30 40 وانت

    10 13 تاكسي

  15 25 30 35 بوس ميني

    15 35 بوس ميدي

  10 15 20 35 اتوبوس شهري

  15 20 25 35 اتوبوس برون شهري

  25 28 33 35 كاميون و كشنده

  10 15  20 موتورسيكلت

بـه عهـده نيـروي     تشـخيص خودروهـاي كلكسـيوني   . باشـند  تبصره ـ خودروهاي كلكسيوني مشمول اين بند نمي 

  .باشد انتظامي مي

ي دولتي موظف ها دستگاه، )بنا به اعالم وزارت نفت(باشند  ـ در شهرهايي كه داراي جايگاه عرضه گاز طبيعي مي7

  .باشد از شمول اين بند مستثني ميدار  خودروهاي كمك. باشند به خريد خودروهاي دوگانه سوز مي

ـ وزارت نفت موظف است تدابيري اتخاذ نمايد كه عرضه سوخت براي وسايل نقليه طبـق جـدول زيـر صـورت       8
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  :پذيرد

  اجرا تاريخ موضوع رديف

  1/6/1387 عرضه نفت گاز با كارت هوشمند 1

  1/8/1388 4از جايگاهها با كيفيت استاندارد يورو% 20عرضه سوخت در حداقل  2

  1/8/1390 4يفيت استاندارد يورواز جايگاهها با ك% 80عرضه سوخت در حداقل  3

جـدول فـوق   ) 3(و ) 2(هـاي  يفتبصره ـ مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مسؤول نظارت بـر اجـراي رد   

  .باشد مي

بـه   1387ـ وزارت نفت موظف است تعداد نازلهاي فعال عرضه سوخت با توزيع جغرافيـايي مناسـب را در سـال    9

  :تعداد مندرج در جدول زير افزايش دهد

  1387تعداد تا پايان سال  شرح

  تعداد نازل عرضه گاز طبيعي فشرده 

  )جايگاه 1800معادل با ( نازل 5200حداقل  )سوختگيري سريع(

  15000 تعداد نازل عرضه بنزين

  4500 تعداد نازل عرضه نفت گاز

را تـا تـاريخ    1390هاي عرضه سوخت تا پايـان سـال    ـ وزارت نفت موظف است برنامه افزايش تعداد نازل1تبصره

  .ت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايدبه ستاد مديري 1/7/1387

ده بخـش خصوصـي يـا    جايگاههاي جديد به عه%) 90(ي و مالكيت حداقل نود درصد بردار ـ احداث، بهره2تبصره

  .باشد تعاوني مي

جهـت   1/7/1387ـ وزارت نفت موظف است برنامه واگذاري جايگاههاي دولتي عرضه سوخت را تا تـاريخ  3تبصره

  .ت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايدتصويب به ستاد مديري

رح تأمين تسهيالت بانكي بـراي خريـد تجهيـزات جايگاههـاي عرضـه گـاز و       ـ وزارت نفت موظف است ط4تبصره

بـرداري از   در صورت لزوم براي صرفه اقتصادي احداث و بهره(پرداخت يارانه براساس ميزان سوختگيري وسايل نقليه 

  .مايدت حمل و نقل و سوخت ارايه نجهت تصويب به ستاد مديري 15/6/1387را تا تاريخ ) جايگاههاي عرضه گاز

واگذاري به بخش ) جديد يا موجود(ـ وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خريد زمين جايگاه   5تبصره
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  .خصوصي با تسهيالت بانكي اقدام نمايد

ي فني نسبت به نصب انشعاب بـراي  ها دستورالعملهاي نفت و نيرو موظفند در صورت رعايت  ـ وزارتخانه  6تبصره

  .اه پس از درخواست اقدام نمايندحداكثر يك م) خانگي، متوسط و بزرگ(فشرده  جايگاههاي گاز طبيعي

ي مـرتبط موظفنـد همكـاري الزم را    ها دستگاهو ساير  ها شهرداريهاي راه و ترابري و جهاد كشاورزي و  وزارتخانه

  .اب در مهلت يادشده به عمل آورندبراي نصب انشع

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معمـاري ايـران ـ مصـوب     ) 5(و كميسيونهاي ماده  ها شهرداريـ 7تبصره

هـا و توقفگاههـاي    ـ موظفند نسبت به تغيير كاربري و صدور مجوز براي احـداث جايگاههـا بـه ويـژه در پايانـه     1351

  .عمومي اقدام نمايند

ز نسبت بـه صـدور   هاي ايجاد و نگهداري جايگاههاي عرضه گا موظفند جهت جبران هزينه ها شهرداريـ   8 تبصره

مترمربع و صـرفاً  ) 200(از مساحت زمين جايگاه تا سقف دويست %) 20(مجوز كاربري تجاري به ميزان بيست درصد 

وزارت بازرگاني موظف است تدابير الزم را براي صدور پروانه كسب به كاربريهـاي  . با اخذ عوارض مصوب اقـدام نمايند

  .مذكور در اين تبصره اتخاذ نمايد

عـالم  سـاعت پـس از ا  ) 24(وزارت نفت موظف است كارت سوخت وسايل نقليه داراي شرايط زيـر را ظـرف   ـ 10

  :مرجع ذيصالح غيرفعال نمايد

  .ـ وسيله نقليه سرقت شده بنا به اعالم نيروي انتظامي1

  .شده بنا به اعالم نيروي انتظاميـ وسيله نقليه اسقاط 2

  .نامه اين تصويب) 6(ردد طبق بند ـ وسيله نقليه داراي منع ت3

ـ وزارت كشور مكلف است در راستاي افزايش قابليت اطمينان و سرعت حمل و نقـل عمـومي و ايجـاد زمينـه     11

مقـررات محـدود    ها شهرداريبرتري آن نسبت به حمل و نقل شخصي به نسبت توسعه حمل و نقل عمومي، از طريق 

  .د خودروهاي شخصي را اعمال نمايدكننده ترد

قانون يادشده موظفند در هنگام بررسي و تصويب كاربريهاي جديد و تغيير كاربريهـا،  ) 5( سيونهاي مادهـ كمي12

  .و تدابير الزم را اتخاذ نمايند اثرات ترافيكي آنها را بررسي

ي مرتبط با بافت فرسوده، تدابير و سياستها ها طرحـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در تهيه و تصويب 13

توجه به محوريت حمل و نقل انبوه و . شهري را لحاظ نمايد  ي جامع حمل و نقل ترافيكها طرحرهاي مصوب و راهكا
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ي يادشـده  هـا  طـرح جمعي، تأمين توقفگاه و تناسب كاربري حريم ايستگاهها و كريدور حمل و نقل ريلـي شـهري در   

  .الزامي است

ناسـب تهيـه شـده توسـط شـوراي عـالي       ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است شرح خـدمات ترافيكـي م  14

  .ي توسعه شهري اعمال نمايدها طرح هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور را در تهيه و تصويب در

و  هـا  طـرح و كاربريهاي شهري،  ها طرحـ وزارت كشور موظف است تمهيداتي را اتخاذ نمايد كه در اجراي كليه 15

  .فيكي در اولويت اجرا قرار گيرندتدابير ترا

اي  ي ناحيـه ها طرحوزارت مسكن و شهرسازي موظف است انتقال كاربريها بين شهرها را پيگيري نموده و در ـ 16

ي توسعه شهري مراكز عمده جذب جمعيت را به نحـوي جانمـايي   ها طرحهمچنين در تهيه . اي لحاظ نمايد و منطقه

  .ر مناطق پرتراكم شهري كاهش يابدكند كه حجم ترافيك د

اي بر مبنـاي طـرح مجموعـه     موظف است نسبت به تدوين سياستها و تدابير حمل و نقل حومه ـ وزارت كشور17

  .توسعه آينده شهرها اقدام نمايد ي توسعه شهري و همچنين برنامه اسكان جمعيت و نحوهها طرحشهري و 

ازي ناوگان حمـل  توسعه و نوس) 1387ـ 1390(هاي كشور و راه و ترابري موظفند برنامه چهارساله  ـ وزارتخانه18

حمـل و   جهت تصويب به ستاد مـديريت  1/7/1387را تا تاريخ ) ريلي و غيرريلي(و نقل عمومي درون و برون شهري 

  .نقل و سوخت ارايه نمايند

سـوز را تـا تـاريخ     ـ وزارت صنايع و معادن موظف است برنامه تبديل خودروهاي بنزين سوز موجود بـه دوگانـه  19

  .ت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايدستاد مديري جهت تصويب به 1/7/1387

جهت تصـويب   1/8/1387ـ وزارت نفت موظف است طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاريخ 20

  .ت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايدبه ستاد مديري

كز جديـد جـذب   شامل مكانيابي مرا(هاي موجود  ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است طرح اصالح كاربري21

جهـت   1/8/1387در راسـتاي بهبـود تقاضـاي سـفر را تـا تـاريخ       ) ها و غيره ها، ايجاد مجتمع جايي كاربري سفر، جابه

  .ت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايدتصويب به ستاد مديري

ـ وزارت كشور موظف است با هماهنگي وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، دستورالعمل اخذ عوارض 22

ساليانه و جريمه از وسايل نقليه بر مبناي ميزان مصرف سوخت و آاليندگي با رويكـرد برقـراري تـوازن بـين منـابع و      

  .جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارايه نمايد 1/7/1387را تا تاريخ  ها شهرداريمصارف مالي 
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  .است رياست جمهوري رسيده م محترمبه تأييد مقا 5/6/1387نـامه در تـاريخ  اين تصـويب

  29/3/1359مصوب  اران كشوري جمهوري اسالمي ايراناليحه قانوني اختيارات استاند 

شـوند و پـس از    از تاريخ تصويب اين قانون استانداران از طرف وزير كشور به هيـأت دولـت معرفـي مـي     - 1ماده 

زير و وزير كشور صـادر خواهـد   و جمهور و نخست حكم استانداري با امضاي رييس تصويب انتصاب آنان در هيأت وزراء

  .شد

شـوند و مسـئول اجـراي سياسـت      استانداران در قلمرو مأموريت خود نماينده عالي دولت محسـوب مـي   - 2ماده 

  .ستان نظارت تامه و عاليه دارندخود هستند و در كليه امور اجراي ا  عمومي دولت در حوزه مأموريت

و ادارات دولتي بپردازند و چنانچه نسبت به امـور واحـدهاي    ها سازمانانند به بازرسي تو استانداران مي - 1تبصره 

همكاري مدير يا رييس واحد موضوع را حل و فصل كنند، در صورتي كه موضوع در مركـز   مزبور نظري داشته باشند با

حـل نماينـد و وزيـر متبـوع بـا       مـذاكره كننـد و مسـأله را    توانند با وزير متبوع واحـد  استان حل نشود استانداران مي

  .اقدام مقتضي معمول خواهند داشتبررسيهاي الزم در مورد گزارش استاندار 

. رسـانند  در صورتي كه قضيه به ترتيب فوق فيصله نيابد استانداران موضوع را به اطالع وزير كشور مـي  - 2تبصره 

  .شود نداران براي اجرا ابالغ ميران به استاكند تصميم هيأت وزي وزيران مطرح مي وزير كشور مورد را در هيأت

اي در  تواننـد نماينـده   هاي راديـو و تلويزيـون اسـتانداران مـي     به منظور نظارت و مراقبت كامل در برنامه - 3ماده 

  .شود كور نماينده دولت محسوب مينماينده مذ  .سازمان راديو تلويزيون استان بگمارند

ي دولتي و نهادهاي انقالبي و اجتماعي هـر اسـتان بـا    ها سازمانمات ادارات و براي هماهنگ نمودن اقدا - 4ماده 

توانند هر وقت مقتضي بدانند جلسات مشـتركي   تحكيم نهادهاي فوق استانداران مي سياست عمومي دولت و به منظور

رت ضرورت اطالعات بدانند تشكيل دهند و در صو  مركب از مديران و رؤسا و متصديان مربوط و افراد ديگري كه الزم

  .زم را در اختيار مردم بگذارندال

حفظ نظم و امنيت و رفاه مردم و آرامش عمومي در هر استان از طريق شوراي تأمين با استانداران است  - 5ماده 

 هاي عمراني و نوسازي و بهسازي شـهرها  عمومي و مراقبت دقيق در اجراي برنامه  عالوه بر اين تأمين ارزاق و مايحتاج

  .استانداران است يصالح از وظايفي ذها سازمانو دهات و امثال اينها از طريق شوراي 

المنفعـه و ماننـد آنهـا     استانداران بايد اشخاص و مؤسسات را به تأسيس شركتها و اشتغال به امور عـام  - 1تبصره 



 آنچه يك شهردار بايد بداند      

184  
 

  .تشويق كنند

ـ      ها سازمانپاكسازي ادارات و  - 2تبصره  نظـارت   ر طبـق قـوانين بـا مشـورت و    و شـركتهاي وابسـته بـه دولـت ب

  .شود استانداران اجرا مي

ي دولتي و ملي نسبت به مسـائلي  ها ارگانها و ساير  ادارات دولتي و نمايندگان اعزامي از طرف وزارتخانه - 6ماده 

 يـد بـه اطـالع و راهنمـايي    باشد يا از لحاظ سياست محلي حـائز اهميـت باشـد با     كه با سياست عمومي تماس داشته

  .وظايف خود را انجام دهند استاندار

مصـوب    آنـان   و نصـب   عزل  و نحوه  و فرمانداران  استانداران  و اختيارات  وظايف  تعيين  طرح

28/7/1377  

 30/7/1377: تاريخ                                         602/12: شماره 

كشـور    و استخدامي  امور اداري  پيشنهاد سازمان  بنا به 28/7/1377  مورخ  جلسه  در هشتادمين  اداري  عالي  شوراي

  اسـالمي   جمهـوري   و فرهنگـي   ، اجتمـاعي  اقتصادي  توسعه  دوم  برنامه  قانون 31  مفاد تبصره  كشور در اجراي  و وزارت

  نحـوه   و تعيـين   در اسـتان   محولـه   هـاي  با مسئوليت  و فرمانداران  استانداران  اختيارات  كردن  منظور متناسب  به  ايران

  تعيـين   و همچنين  آنان  و نصب  عزل  و چگونگي  محلي  بر عملكرد مديران  نظارت  و نحوه  مركزي  آنها با مقامات  ارتباط

  اجرايـي   يهـا  دسـتگاه   آنهـا بـا مسـئولين     ارتبـاط   آنها و چگونگي  و نصب  عزل  و نحوه  و فرمانداران  استانداران  وظايف

  :نمودند  صويبت

  عمومي  هاي سياست  اجراي  ، مسئوليت دولت  عالي  نماينده  عنوان  به  خويش  در قلمرو ماموريت  استانداران) 1  ماده    

  عمـومي   از بودجـه   نحـوي   بـه   كـه   ييها دستگاهو ساير   دولتي  هاي و شركت  ها، موسسات با وزارتخانه  كشور در ارتباط

  و موسسات ها شهرداريشهر و   اسالمي  ، شوراهاي انتظامي  ، نيروهاي اسالمي  انقالب  نمايند، نهادهاي مي  استفاده  دولت

  .دار خواهندبود را عهده  ر دولتيغي  عمومي

  عمل  استانداران  تنظار  دارند، تحت  مناطق  با امنيت  در ارتباط  كه  وظايفي  در چارچوب  نظامي  نيروهاي) 1  تبصره

  .اهند كردخو

  عنـوان   و بـه   بـوده   مسـئول   وزيران  جمهور و هيات  در برابر رئيس  دولت  عالي  نماينده  عنوان  استاندار به) 2تبصره 

وزيـر    دار خواهد بود و در مقابل را عهده  در استان  وزارت  آن  و اختيارات  وظايف  اجراي  كشور مسئوليت  وزارت  نماينده
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  . كشور پاسخگوست

  :باشد زير مي  شرح  به  خويش  يتدر قلمرو مامور  استانداران  و اختيارات  وظايف) 2  ادهم

  . است  استان  و امنيت  نظم  حفظو   برقراري  استاندار مسئول -1

  .نمايد مي  كشور تعيين  امنيت  را شوراي  استانداران  امنيتي  وظايف - تبصره

  . آن  مصوبات  اجراي  بر حسن  رتو نظا  استان  تامين  ايشور  جلسات  مرتب  و تشكيل  هدايت -2

و   تامين  شوراي  موظفند مصوبات  استان  اجرايي  يها دستگاهو ساير   تامين  عضو شوراي  يها ارگان  كليه - 1تبصره 

برابر   با متخلفين. نمايند  شاستاندار گزار  را به  و سياسي  امنيتي  استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي  امنيتي  دستورات

  .رفتار خواهد شد  مقررات

و سـاير    فرمانـداران   امنيتـي   شهرسـتانها و اقـدامات    تـامين   بـر عملكـرد شـوراهاي     و نظـارت   هـدايت  - 2تبصره 

  .  امنيتي  يها ارگان  آمادگي  فظدر ح  و هماهنگي  محلي  اجرايي  يها دستگاه

حدود   و تعيين  امنيتي  هاي ها و سياست اولويت  و تدوين  ، تعيين استان  امنيتي  تمعضال  و پيشگيري  بيني پيش -3

  .آنها  قانوني  وظايف  ر چهارچوبد  استان  اجرايي  يها دستگاه  كليه  امنيتي  و اختيارات  وظايف

،  قـانوني   مراجـع   ، مصـوبات  و انتظـامي   امنيتـي   عـام   هـاي  و سياسـت  هـا  طـرح   اجـراي   موجبـات   آوردن  فراهم -4

  . امنيتي  هاي و ابالغيه ها دستورالعمل

و   نينقــوا  در چهــارچوب  اســتان  در ســطح  انتظــامي  هــاي رده  و يــا انحــالل  يــا دائــم  موقــت  تاييــد تشــكيل -5

  . مربوطه  يها دستورالعمل

  . عمومي  وظيفهو   ، گذرنامه دگيو رانن  راهنمايي  و مقررات  قوانين  اجراي  بر حسن  نظارت -6

منظور   به  ريزي و برنامه  استان  و خاكي  آبي  از مرزهاي  و مراقبت  و نظارت  مرزي  با مشكالت  و مقابله  پيشگيري -7

  . مصوب  هاي مشي ها و خط سياست  غير مجاز در چهارچوب  و انتقاالت  تردد و نقل  از هر گونه  جلوگيري

  .مجاز  مرزي  گذرهاي  دد و تعيينو تر  اسكان  و محدود براي  ممنوع  مناطق  و تعيين  بررسي -8

  .كشور  وزارت  به  استان)  ريايي، د ، هوايي زميني(  رسمي  پيشنهاد ايجاد مرزهاي  و ارائه  بررسي  -9

  محلي  همكاري  تفاهم  همجوار و انعقاد يادداشت  كشورهاي  يها استانبا   همكاري  مشترك  هاي زمينه  بررسي -10

  . نظام  كلي  هاي مشي ها و خط ستسيا  در چهارچوب

،  ، مواد منفجره سالح  با مواد مخدر، قاچاق  مبارزه  در خصوص  الزم  هاي و ايجاد هماهنگي  ، هدايت ريزي برنامه -11
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  .كاال و ارز

  بـه   و سـاير امـور مربـوط     ستمالك، ا ، تابعيت تردد، اقامت  به  مربوط  و مقررات  قوانين  اجراي  بر حسن  نظارت -12

  . و آوارگان  ، مهاجرين معاودين ، ، پناهندگان خارجي  هاي و نمايندگي  اتباع

در   استان  مردم  جانبه  همه  مشاركت  منظور جلب  به  اسالمي  شوراهاي  و تقويت  تشكيل  موجبات  آوردن  فراهم -13

  . مربوطه  و مقررات  قوانين  چوبدر چهار  فوق  بر شوراهاي  نظارت  و اعمال  آن  مطلوب  پذير و سازماندهي امور مشاركت

  شوراهاي  متخذه  تصميمات  باشد و رعايت استاندار مي  آنها بر عهده  مسئوليت  كه  شوراهايي  و هدايت  تشكيل -14

  . مربوطه  و مقررات  قوانين  طبقمذكور 

  در ايـن . شهر خواهد بود  اسالمي  شوراي  استاندار جانشين)  جز شهر تهران  به(شهر   اسالمي  شوراي  در غياب  -15

  يا لغـو عـوارض    برقراري  تصويب  به  مربوط  غير از وظيفه  به  استان  تابعه  شهرهاي  اسالمي  شوراهاي  وظايف  كليه  حالت

  .باشد استاندار مي  بر عهده  آن  و ميزان  تغيير نوع  شهر و همچنين

 و  ، سياسـي  ، اجتمـاعي  فرهنگـي   ونگونـاگ   هـاي  و تشكل  مجامع  و توسعه  تاسيس  براي  الزم  هاي ايجاد زمينه -16

  شـدن   هـا و نهادينـه   زمينـه   در همـه   مردمـي   هـاي  مشاركت  منظور گسترش  آنها به  هاي بر فعاليت  و نظارت  تخصصي

  . و اجتماعي  سياسي  هاي آزادي

  .گردد برگزار مي  قانون  موجب  هب  كه  انتخاباتي  و كليه  سيپر بر همه  نظارت -17

  . كشوري  تقسيمات  اجرايي  داماتو اق  مطالعات  انجام -18

  . احوال  ثبت  به  امور مربوط  نجريا  بر حسن  نظارت -19

 بين  هماهنگي و ايجاد  بانوان  و اجتماعي  ، اقتصادي ، سياسي رشد و ارتقاء فرهنگي  جهت  مناسب  ايجاد زمينه -20

  .آنها  فعاليت بر  نظارت و  ذيربط  يها دستگاه 

  ، بهداشت همگاني  ، ورزش و پرورش  آموزش  و گسترش  رشد و پيشرفت  براي  مناسب  هاي زمينه  آوردن  فراهم -21

  . و تحقيقات  عالي  ، آموزش موميع

  . اسالمي  اصيل  فرهنگ  و گسترش  ايران  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  از ارزشهاي  و حراست  حفظ -22

  . و مفاسد اجتماعي  از منكرات  و جلوگيري  پيشگيري  به  مربوط  اقدامات  و هماهنگي  هدايت -23

   و فقرزدايي  اجتماعي  عدالت  ايه زمينه  آوردن  فراهم -24

  و باليـاي   از حوادث  ناشي  هاي و مهار بحران  كنترل،  منظور پيشگيري  به  الزم  هماهنگي  اتخاذ تدابير و اعمال -25
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  ...و  ، زلزله سيل  از قبيل  طبيعي

  شهداء  معظم  هاي و خانواده  رانبر امور ايثارگ  نظارت -26

  . آنان  امور رفاهي  نمودن  اهنگو هم  دولت  كاركنان  رفاهي  بر مسائل  و نظارت  هماهنگي -27

و   امــور اداري  ســازمان  بــه  الزم  پيشــنهادات  و ارائــه  در اســتان  و اســتخدامي  ر اداريامــو  و بررســي  مطالعــه -28

  . ذيصالح  ساير مراجع كشور و  استخدامي

    و مقررات  اجراء قوانين  ر حسنب  نظارت -29

  مسـتثني   قـانون   حكـم   به  كه  جز مواردي  به  مصوبه  اين  يك  ماده  موضوع  يها ارگان  از كليه  و بازرسي  نظارت -30

  .مذكور  يها ارگان  كاركنان  كليه  در رفتار و اعمال  مراقبت  باشد و همچنين  شده

  . ذيصالح  مراجع  يها دستورالعمل و  مصوبات  براساس  مديران عملكرد  ارزشيابي -31

،  محلـي   يهـا  سـازمان ،  دولتـي   يهـا  دستگاه  هاي فعاليت  بين  و ايجاد هماهنگي  همكاري  زمينه  آوردن  فراهم -32

  . مربوطه  و مقررات  قوانين  در چهارچوب  محلي  ، شوراهاي اسالمي  انقالب  نهادهاي

  مسـئولين   تـذكر بـه    دادن  لـزوم   و در صـورت )  ، اسـتاني  ملي(  عمراني  هاي برنامه  در اجراي  و مراقبت  نظارت -33

  . احتمالي  نواقص  رفع  در جهت  مربوطه  و وزارتخانه  سازمان  به  مراتب  و يا اعالم  اجرايي

و   بـالقوه   مكانـات و ا  از منـابع   بهينـه   و اسـتفاده   زيسـت   و محيط  طبيعي  از منابع  و حراست  بر حفظ  نظارت  -34

  . موجود استان

  و هـدايت   مـاهنگي ، ه گيـري  و تصـميم   اسـتان   هـاي  نيازمنـدي   و تعيـين   اي منطقـه   اسـتعدادهاي   شناسايي -35

  توسعه  ها و راهبردهاي ستسيا  در چهارچوب  اي منطقه  توسعه  هاي با تاكيد بر اولويت  استان  ريزي و بودجه  ريزي برنامه

  . ملي

جديـد    منـابع   و شناسايي  استان  در محدوده  و خدماتي  اقتصادي  هاي جديد بر فعاليت  عوارض  پيشنهاد وضع -36

  .  اي منطقه  توسعه  هاي برنامه  اجراي  در جهت  ذيربط  مراجع  به  نهاد آنو پيش  درآمدي

  يهـا  دسـتگاه بـا    و همكاري  استان  در محدوده  مربوطه  مقرر در قوانين  درآمدي  منابع  كسب  در جهت  تالش -37

  . خصوص  در اين  ذيربط  ملي

  در چهـارچوب   بـانكي   تكليفـي   تسـهيالت   هـا در اعطـاي   تاولويـ   بانكها و تعيـين   فعاليت  و هماهنگي  هدايت -38

  موسسات  تشكيل  از طريق  گذاران سرمايه  كشور و تشويق  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي  توسعه  هاي ها و برنامه سياست
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  . عمراني و  توليدي  هاي فعاليت  سمت  آنها به  دادن  و سوق  محلي  هاي سرمايه  و جذب  غير دولتي  اعتباري

و   آزاد تجـاري   ، ايجـاد منـاطق   مـرزي   ، مبادالت غير نفتي  صادرات  به  امور مربوط  و هدايت  ، هماهنگي نظارت -39

  . مربوط  و مقررات  قوانين  طبق  مرزي  هاي بازارچه  اندازي و راه  و تاسيس  شده  حراست  ويژه  و مناطق  صنعتي

  .ددگر مي  استاندار محول  بر عهده  ذيصالح  مراجع  از طريق ها استاندر   كه  ساير وظايفي  اجراي -40

  .گردند مي  جمهور منصوب  رئيس  مبا حك  وزيران  هيات  پيشنهاد وزير كشور و تصويب  به  استانداران) 3ماده 

  .شود مي  وزير كشور انجام  و حكمجمهور   پيشنهاد وزير كشور، تاييد رئيس  به  استانداران  عزل) 4ماده 

  گـردد، سرپرسـت    اسـتانداران   وظـايف   از انجـام   مـانع   كه  و يا ساير مواردي  ، فوت استعفاء، عزل  در صورت) تبصره

اسـتاندار    مـاه   يـك   مـدت   حداكثر ظـرف   است  شود، وزير كشور موظف مي  وزير كشور تعيين  موقتاً از سوي  استانداري

  .د نمايدپيشنها  وزيران  هيات  هجديد را ب

  .وزير كشور خواهدبود  يدو حكمبا پيشنهاد استانداروتاي فرمانداران   وعزل نصب) 5ماده 

  .وزير كشور خواهد بود  دار و حكمبا پيشنهاد فرماندار و تاييد استان  بخشداران  و عزل  نصب) 6ماده 

  .باشد مي  اناستاندار  به  تفويض  قابل  ماده  اين  وزير كشور موضوع  اختيارات) تبصره

باشـد،    و بخشـداران   فرمانـداران   وظـايف   از انجـام   مانع  كه  يا ساير مواردي  ، فوت استعفاء، عزل  در صورت) 7ماده 

  مـدت   استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظـرف . گردد مي  استاندار تعيين  از طريق  يا بخشداري  فرمانداري  سرپرست

  .دارند  را معمول  الزم  د اقدامفرماندار و بخشدار جدي  معرفي  به  نسبت  ماه يك

  انقـالب   نهادهـاي   مقـام   ، بـاالترين  ملـي   هـاي  پروژه  ، مديران اداري  مقامات  و يا باالترين  كل  مديران  نصب) 8ماده 

  در اسـتان   ايـران   مياسـال   جمهـوري   و سـيماي  صـدا   و مديران  انتظامي  نيروهاي  و مناطق  نواحي  ، فرماندهان اسالمي

  .گيرد مي  استاندار صورت  ماهنگيبا ه  ذيربط  دستگاه  مقام  وزراء يا باالترين  توسط

  اخـتالف   اسـتان   مـديران   نصـب   در خصوص  ذيربط  دستگاه  مقام  استاندار و وزير يا باالترين  بين  چنانچه) 1تبصره 

  و يكي  ذيربط  دستگاه  مقام  از وزير كشور، وزير يا باالترين  مركب  ، هياتي اختالف  منظور حل  باشد، به  نظر وجود داشته

  .خواهند نمود  و اتخاذ تصميم  يلتشك  ماه  يك  مدت  جمهور ظرف  رئيس  جمهور با انتخاب  رئيس  از معاونين

  اسـتاندار صـورت    اطـالع  و بـا   ذيـربط   دسـتگاه   مقـام   وزير يا باالترين  توسط  استان  و تغيير مديران  عزل) 2تبصره 

  .گيرد مي

حضور خود را   موظفند عدم  انتظامي  ناحيه  و فرمانده  در استان  اجرايي  مقامات  و باالترين  كل  مديران  كليه) 9ماده 
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  .نمايند  معرفي  وي  خود را به  موقت  استاندار برسانند و جانشين  اطالع  به  خدمت  در محل

  .شوند مي  ار منصوبفرماند  با هماهنگي  در شهرستان 8  ماده  موضوع  ادارات  مسئولين روسا و) 10ماده 

روسـا و    نصـب   در خصـوص   اسـتان   اجرايـي   دسـتگاه   مقـام   يا باالترين  فرماندار و مدير كل  بين  چنانچه) 1تبصره 

  عنـوان   از استاندار به  مركب  ، هياتي اختالف  منظور حل  باشد، به  نظر وجود داشته  اختالف  شهرستان  ادارات  مسئولين

  و اتخـاذ تصـميم    يلتشـك   مربوطـه   و فرمانـدار شهرسـتان    ذيربط  سازمان  و يا رئيس  جمهور، مدير كل  رئيس  نماينده

  .خواهند نمود

  اطـالع  بـا   ربطذيـ   يهـا  دسـتگاه مجـاز    هاي مقام  توسط  شهرستان  ادارات  و تغيير روسا و مسئولين  عزل) 2تبصره 

  .گيرد مي  فرماندار صورت

  موظفنـد عـدم    انتظـامي   منطقـه   و فرمانـده   در شهرستان  اجرايي  مقام  و يا باالترين  ادارات  روساي  كليه) 11ماده 

  .نمايند  معرفي  وي  خود را به  موقت  فرماندار برسانند و جانشين  اطالع  به  خدمت  حضور خود را در محل

در   را در شهرسـتان   اي اداره  و فرماندار حضـور رئـيس    را در استان  استاندار حضور مديري  كه  در مواردي) 12ماده 

  صرفنظر نموده  زمان  در آن  يا ماموريت  از مرخصي  است  مزبور موظف  اداره  بدانند مدير و يا رئيس  ضروري  معين  زمان

  .خود حضور يابد  خدمت  و در محل

مـورد    برقرار نمايند و مسـائل   ارتباط  اسالمي  جمهوري  عاليرتبه  توانند مستقيماً با مقامات مي  استانداران) 13ماده 

  .سازند  را مطرح  خويش  ماموريت نظر در قلمرو

  .برقرار نمايند  ارتباط 13  ماده  موضوع  با مقامات  استانداران  از طريق  بايستي مي  فرمانداران) 14ماده 

  رشد و پيشـرفت   هاي زمينه  آوردن  منظور فراهم  به  اساسي  قانون  و هفتم  يكصد و بيست  اصل  در اجراي) 15ماده 

و   خـاص   در شـرايط   وزيران  هيات  جمهور و تصويب  رئيس  موافقت  در صورت  استان  و بهينه  مطلوب  و اداره  اي منطقه

در   آنـان   تصميمات  صورت  در اين  گردند كه مي  جمهور تعيين  رئيس  ويژه  نماينده  عنوان  به  استانداران  ضرورت  حسب

  .خواهد بود  وزيران  مهور و هياتج  رئيس  تصميمات  در حكم  مشخص  حدود اختيارات

و   عهتوسـ   هـاي  بـا برنامـه    نحوي  به  كه  در استان  اجرايي  واحدهاي  وظايف  توانند در اجراي مي  استانداران) 16ماده 

مذكور و   واحدهاي  بين  ايجاد هماهنگي  و همچنين  است  مرتبط  عمومي  و آرامش  امنيتي  ، مسائل عمومي  هاي سياست

  .نمايند  اجرايي  يها دستورالعمل  و ابالغ  تهيه  به  مبادرت  و مقررات  قوانين  آنها با رعايت  از امكانات  بهينه  استفاده

چنـد    آنها شامل  هاي نمايند و فعاليت مي  فعاليت  اي منطقه  صورت  به  تشكيالتي  از لحاظ  كه  ييها دستگاه - تبصره



 آنچه يك شهردار بايد بداند      

190  
 

  با هماهنگي  هر استان  به  مربوط  هاي قرار دارد موظفند در مورد فعاليت  استان  مركز آنها در يك  گردد ليكن مي  استان

  .نمايند  اقدام  استاندار ذيربط

  عمـومي   و امنيـت   با آرامـش   نحوي  به  كه  مسائلي  موظفند در خصوص  در استان  قضايي  ايواحده  كليه) 17ماده 

  سـازمان   توسـط   مـاده   اين  اجرايي  نامه  آيين. دارند  معمول  را با استانداران  الزم  هاي باشد، هماهنگي مي  مرتبط  استان

  اداري  عـالي   شـوراي   تصـويب   و بـه   تهيـه   دادگستري  و وزارتكشور   وزارت  كشور با همكاري  و استخدامي  امور اداري

  .يدخواهد رس

  و اقدامات  سازماني  هاي از ماموريت  استانداران  اتخاذ نمايند كه  موظفند ترتيبي  اجرايي  يها دستگاه  كليه) 18ماده 

  .باشند  داشته  اهيآگ  صادره  ايه و بخشنامه  و ضوابط ها دستورالعمل  و آخرين  آمده  عمل  به

  طبـق  هـا  اسـتان در   اجرايي  يها دستگاه  وظايف  انجام  هماهنگي  براي  كه  شوراها، ستادها و مجامعي  كليه - تبصره

  .خواهند نمود  فعاليت  ستاندارانگردد زير نظر ا مي  تشكيل  و مقررات  قوانين

. باشـند  مـي   اسـتانداران   بـه   خـويش   اي عملكـرد دوره   شگـزار   ارائـه   بـه   موظف  استان  اجرايي  واحدهاي) 19ماده 

را   امـور مربـوط    گـزارش   استاني  مزبور نيز از واحدهاي  از دوره  مورد خارج  حسب  لزوم  توانند در صورت مي  استانداران

  .نمايند  دريافت

  و اقتصـادي   ننـد بـا مراكـز فرهنگـي    توا مي  خارجه  وزارت  كشور و موافقت  وزارت  با هماهنگي  استانداران) 20ماده 

  .برقرار نمايند  ديگر ارتباط  ايكشوره

  .باشد مي  استانداران  بر عهده  در استان  و كنسولي  سياسي  با نمايندگان  و اداري  رسمي  ارتباط  برقراري  -1تبصره 

  مراجـع   از طـرف   محولـه   اموريـت م  ديگر حسـب   كشورهاي  با مراكز سياسي  استانداران  ارتباط  هر گونه -2تبصره 

  . خواهد گرفت  كشور صورت  ذيصالح

  هـاي  و شـركت   موسسـات   اجرايـي   وظـايف   در انتقـال   منظور تسريع  تمركز و به  عدم  سياست  در اجراي) 21ماده 

  و اسـتخدامي   يامـور ادار   بـا سـازمان    و همكـاري   همـاهنگي   موظفنـد ضـمن    ، استانداران استاني  واحدهاي  به  دولتي

  .نمايند  را فراهم  يعتر امر فوقسر  هر چه  تحقق  موجبات

هـا و   قابليـت   و افـزايش   مختلف  هاي فعاليت  بين  هماهنگي  جهت  مناسب  زمينه  ساختن  منظور فراهم  به) 22ماده 

  اداري  ، شـوراي  و شهرسـتان   سـتان در ا  توسـعه   هاي و برنامه  عمومي  هاي سياست  و تحقق  اجرايي  يها دستگاه  كارآيي

  .گردد مي  فرماندار تشكيل  رياست  به  شهرستان  اداري  استاندار و شوراي  رياست  به  استان
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امـور    سـازمان   توسـط   خواهد بود كـه   يها نام  آيين  مزبور براساس  كار شوراهاي  و نحوه  ، اختيارات ، وظايف تركيب

  .خواهد رسيد  اداري  عالي  شوراي  تصويب  و به  كشور تهيه  وزارت  همكاريكشور با   و استخدامي  اداري

  رسـماً بـه    كه  و خارجي  داخلي  عاليرتبه  از مقامات)  و مشايعت  ، پذيرايي استقبال(  تشريفات  مراسم  انجام) 23ماده 

  .باشد استاندار مي  عهده  يند بهنما سفر مي  استان

  يها نام  آيين  موجب  به  مربوطه  تشريفات  مراسم  انجام  نحوه  و همچنين  ماده  اين  موضوع  ايياجر  نامه  آيين -تبصره

  .خواهد رسيد  وزيران  هيات  صويبت  به  امور خارجه  كشور و وزارت  پيشنهاد وزارت  به  خواهد بود كه

و   وظـايف   نيـز همـان    فرمانـداران   اسـت   گرديده  محول  استانداران  بر عهده  كه  و اختياراتي  وظايف  كليه) 24ماده 

  .خود دارا هستند  ماموريت  محل  را در شهرستان)  مصوبه  اين 2  ماده 15در بند   اختيار مطرح  استثناي  به(  اختيارات

مصـوب    آنـان   و نصـب   عـزل   و نحوه  و فرمانداران  استانداران  و اختيـارات  وظايـف  تعيين

  اي عالي اداريشور 25/2/1378

  26/2/1378: تاريخ                                          330/70: شماره 

  عـالي   شـوراي  30/7/77  مــورخ  602/12  شـماره   مصوبه 22  ماده  اجرايي  نامه  آيين  به  مربوط  طرح: عنوان مصوبه

   آنان  و نصب  عزل  و نحوه  ارانو فرماند  استانداران  و اختيـارات  وظايـف  تعيين  موضوع  اداري

و   امـور اداري   سـازمان   پيشـنهاد مشـترك    بنا به 15/2/1378  مورخ  جلسه  در هشتاد و دومين  اداري  عالي  شوراي

  بر تعيين  شورا، مبني 30/7/1377  مورخ 602/12  شماره  مصوبه 22  استناد ماده  كشور و به  كشور و وزارت  استخدامي

  را بـه   ياد شده  ماده  موضوع  اجرايي  نامه  ، آيين آنان  و نصب  عزل  و چگونگي  و فرمانداران  استانداران  اختياراتو   وظايف

  :نمود  زير تصويب  شرح

،  استاندار بـا وظـايف    رياست  به )استان  اداري  شوراي(  عنوان  تحت  كشور، شورايي  يها استاناز   در هر يك) 1  ماده   

  :شود مي  زير تشكيل  و اعضاي  اتراختيا

  :شورا  وظايف)  الف    

  استان  مستقر در سطح  يها ارگانو نهادها و ساير   اجرايي  يها دستگاه  هاي ها و فعاليت در برنامه  ايجاد هماهنگي -

در   سـعه تو  هـاي  برنامـه  و  دولـت   عمومي  هاي سياست  ساختن  آنها و محقق  بيشتر از توان  هر چه  گيري منظور بهره  به

  . و شهرستان  استان  سطح
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  .امور در پيشرفت  استان  اجرايي  واحدهاي  كليه  مساعي  و تشريك  رويه  ايجاد وحدت -   

  مراجـع   آنها بـه   ور رفعمنظ  به  و مناسب  منطقي  هاي حل پيشنهادها و راه  و ارائه  استان  و مشكالت  مسائل  بررسي -   

  . ذيربط

  .شود پيشنهاد مي  مستقر در استان  اجرايي  يها دستگاه  از سوي  كه  مواردي  در خصوص  و اتخاذ تصميم  بررسي -   

  . اسالمي  شوراي  در مجلس  ستانا  مردم  و يا نمايندگان  جمعه  ائمه  از سوي  مطروحه  و مشكالت  مسائل  بررسي -

  مطـرح   مربـوط   و مقـررات   قـوانين   اسـتاندار در چـارچوب    از سـوي   كه  مواردي  و اظهار نظر در خصوص  بررسي -   

  .شود مي

  :شورا  اعضاي)  ب   

  )شورا  رئيس(استاندار  -   

   تاندارياس  ستادي  استاندار و مديران  معاونين -

   مستقر در استان  هاي وزارتخانه و  مستقل  يها سازمان  اجرايي  مسئول  باالترين -

  .ها وزارتخانه  به  وابسته  هاي و شركت  موسسات  استاني  واحدهاي  مسئول  رينباالت -   

    مستقر در استان  قضايي  مقام  باالترين -   

    ر استانمستقر د  يها دانشگاه  روساي -

   استان  و انتظامي  نظامي  وهايارشد نير  فرماندهان -   

   استان  مركز صدا و سيماي  رئيس -

   در استان  اسالمي  انقالب  هاينهاد  مديريتي  سطح  باالترين  يا روساي  انمدير -   

   شهردار مركز استان -

  .و صالحديد استاندار  با تشخيص  استان  و مديران  بانكها و ساير مسئولين  و سرپرستان  ، مديران فرمانداران -

  مسـئول   بـاالترين   فرمانـدار و عضـويت    رياسـت   بـه   شهرسـتان   اداري  هـا، شـوراي   از شهرستان  در هر يك) 2  ماده

  .گردد مي  تشكيل  تقر در شهرستانمس  نامه آيين  اين  يك  ماده  بند ب  موضوع  يها دستگاه

  .باشد مي  شهرستان  در سطح) 1(  ماده  در بند الف  مندرج  وظايف  شورا، مشابه  اين  وظايف

  مربـوط   در فرمانـداري   شهرسـتان   اداري  شـوراي   و دبيرخانـه   در استانداري  ناستا  اداري  شوراي  دبيرخانه) 3  ماده

  .باشد مي
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  در شورا حسب  مطروحه  موضوعات  پيرامون  الزم  هاي بررسي  منظور انجام  تواند به مي  استان  اداري  شوراي) 4  ماده

  ، نحوه داخلي  نامه  آيين. دهد  بكار آنها خاتمه  لهمحو  ماموريت  از انجام  و پس  تشكيل  تخصصي  هاي كميسيون  ضرورت

  .ودخواهد ب  استان  اداري  شوراي  پيشنهاد استاندار و تصويب  مزبور به  هاي كميسيون  اداره

  از اخـذ نظـرات    پـس   و شهرسـتان   اسـتان   اداري  شـوراي   جلسـات   و تشكيل  اداره  ، نحوه داخلي  نامه  آيين) 5  ماده

  .خواهد شد  و ابالغ  كشور تدوين  وزارت  يها توسطاستاندار

  اداري  عالي  شوراي  دبيرخانه  را به  الزم  باشد و گزارش مي  نامه  آيين  اين  اجراي  حسن  كشور مسئول  وزارت) 6  ماده

  .نمايد مي  ارائه

وراي ش 16/9/1375مصوب آيين نامه نامگذاري شهرها، خيابانها، اماكن و مؤسسات عمومي  

  عالي فرهنگي

  17/9/1375 :تاريخ                                    دش 3105. : شماره

و فرهنگ اسالمي و ايراني  شهرهاي جمهوري اسالمي ايران در ظاهر و باطن بايد نمايانگر تاريخ و جغرافياي تمدن

ي در شهرهاست و ايـن اسـامي در حكـم    يكي از مصاديق مهم اين امر، اسامي خيابانها، اماكن و مؤسسات عموم .باشد

  .تاريخي، فرهنگي و ملي جامعه استاعتقادي،   شناسنامه شهرها و بيانگر ارزشهاي

  ي ضوابط و معيارهاي نامگذار -ماده اول 

نام شخصيتهاي مهم تاريخ صدر اسالم و انقالب اسالمي و شهداي گرانقدر آن و حوادث مهـم تـاريخ مبـارزات     -1

شخصيتهاي فرهنگي، ادبي، علمي، سياسي و تاريخي ايران و اسامي راجـع بـه     ان در درجه اول و ناماسالمي مردم اير

  .شود به بعد برگزيدهانديشه، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرت

  .اري تناسب اسم و مسمي رعايت شوددر نامگذ -2

  .د رسا، كوتاه، سليس و روان باشداسامي باي -3

سامي مناسبي كه باعث ايجاد روحيه افتخار ملي و حماسي، و انبساط خـاطر و تلطيـف اخالقـي و عـاطفي     از ا -4

  .استفاده شوداسالمي و ايراني باشد  مردم و بيانگر غناي فرهنگ و تمدن

بايـد فقـط بـه زبـان      هـا  نامبه منظور حفظ و تحكيم يكپارچگي سياسي و فرهنگي كشور و حفظ هويت ملي،  -5

  .شندفارسي با
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  .امي شهرهاي ديگر هم استفاده شوداي از اس در نقاط مختلف كشور ضمن توجه به ويژگيهاي منطقه -6

توان در نامگذاري اماكن با پيشـنهاد وزارت   ـ به منظور ايجاد پيوندهاي سياسي و فرهنگي با كشورهاي ديگر مي7

ي و مردمي خارجي يااسامي امـاكن خـارجي   عمومي كشور از نام شخصيتهاي سياس امورخارجه و تاييد شوراي فرهنگ

  .ه اولويت با كشورهاي اسالمي استدر اين زمين. استفاده كرد

  .هاي محلي هر منطقه نيز توجه شود هاي ملي و قهرمانان، به شخصيت ـ در نامگذاري عالوه بر توجه به شخصيت8

) وزشي، علمي، فرهنگي، هنري و تربيتـي اعم از ديني، آم (ـ از نام اشخاص خيري كه تاسيسات مهم عام المنفعه 9

  .ذاري اماكن ياد شده استفاده كردنامگ توان براي اند مي احداث كرده

بايد فقط  ها نام. خودداري كنند "ـ فروشگاهها، شركتها و مراكز كار و پيشه بايد از گذاشتن اسامي خارجي جدا10

هنگ عمومي اين اسامي بـه منظـور ايجـاد پيونـدهاي     به تشخيص شوراي فر مگر در مواردي كه. به زبان فارسي باشد

  .عمومي تهيه و ابالغ خواهد كرد گشيوه نامه آن را شوراي فرهن. فرهنگي، علمي و سياسي انتخاب شده باشند

  ماده دوم ـ موارد مشمول نامگذاري

  :شود نامگذاري شامل اين موارد ميـ آئين نامه 1

ها، موسسات  ها، مدارس و مهد كودك ، خيابانها، بازارها و كوچهها راها، بزرگه شهرها، شهركها، بندرها، رودها، جزيره 

فرهنگي، تاالرهاي عمومي، بيمارسـتانها و مراكـز بهداشـتي و درمـاني، سـينماها و مراكـز        تحقيقاتي و مجامع علمي و

هـا و   ها، بانـك  و پااليشگاهها، كارخانهايستگاههاي راه آهن  و ها فرودگاهها،  ها و پايانه و بوستانها، ميدان ها باغتفريحي و 

  ....ها و مراكز كار و پيشه شركت ، فروشگاهها،ها باشگاهمراكز ورزشي و 

ـ اين آيين نامه در باره اماكن جديداالحداث است ولي در مورد تغيير اسامي نامناسب موجود الزم است بر طبق 2

  .كند عمل شود ه تنظيم و ابالغ مينامعمومي بر اساس اين آيين  ي كه شوراي فرهنگها نامشيوه 

  مرجع نظارت  -ماده سوم 

بـه عهـده   نظارت بر حسن اجراي ضوابط و معيارهاي شوراي عالي انقالب فرهنگـي در امـر نامگـذاري امـاكن      -1

  . شوراي فرهنگ عمومي است

  .دهد نگي ارائه ميالي انقالب فرهاين شوراهمه ساله گزارش بررسي و نظارت و عملكرد خود را به شوراي ع -2

  -ماده چهارم 

شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه تصـويب رسـيد و      6/9/1375بند در جلسه مورخ  14ماده و  4ر داين آيين نامه  
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 .شود هاي قبلي لغو مي آيين نامه

  20/12/1382مصوب  برنامه ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  25/12/1382:   تاريخ                            ¨ه28617 ت37995: .  شماره

رياسـت   نهـاد  16/2/1382ك مـورخ  16.88.بنا به پيشـنهاد شـماره    20/12/1382هيأت وزيران در جلسه مورخ 

نظـام اداري و   برنامه ارتقاي سالمت"  جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي

  :زير تصويب نمود را به شرح "فسادمقابله با 

  :يابد اداري از طرق زير تحقق مي ـ ارتقاي سالمت نظام1

  ر و فعاليتها و افزايش پاسخگويي الف ـ شفاف سازي انجام امو

  اق حقوق و احترام به ارباب رجوع ب ـ افزايش رضايتمندي خدمت گيرندگان و احق

  تخابها و انتصابها ج ـ برقراري نظام شايسته ساالري در ان

  رهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي بهبود ف د ـ

  ر رفتار سازماني و شغلي كاركنان ـ بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخالقي د ¨ه

 ، اجرايـي و  ي غيردولتي بـا رفـع موانـع انحصـاري در فعاليتهـاي اقتصـادي      ها بخشو ـ تقويت مشاركت و فعاليت  

  ر اي كشو توسعه

 ، اقـدامات و  وقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سـالمت در اتخـاذ تصـميمات   ز ـ تدوين نظام حق 

  . ي دولتي و عموميها سازمانيتهاي فعال

ي دولتــي و عمــومي و مؤسســات و هــا ســازمان، هــا دســتگاهـــ بــه منظــور پيشــگيري از بــروز فســاد در كليــه 2

ي مشـمول ايـن برنامـه    هـا  دسـتگاه اداري و اجرايـي كشـور، كليـه    يوابسته به آنها و ارتقاي سالمت در نظام ها سازمان

مـه بـه   ، اصالح يا اطالق قوانين انجام و ظرف يكسال پس از ابـالغ ايـن برنا   مورد نظر ذيل را براي تسري موظفند لوايح

  :ارائه نمايند هيأت وزيران

  ) بازرگاني وزارت(ها  مديره هيأتالف ـ قانون تجارت در جهت اصالح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شركتها و 

ب ـ قانون محاسبات عمـومي كشـور در جهـت اصـالح تعريـف شـركتهاي دولتـي و دايـره شـمول آنهـا و نحـوه             

  ). وزارت امور اقتصادي و دارايي(معامالت  انجام



 آنچه يك شهردار بايد بداند      

196  
 

ج ـ قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الـزام كليـه اشـخاص بـه ارائـه صـورت درآمـد و هزينـه و ايجـاد ضـمانت            

  ). وزارت امور اقتصادي و دارايي(قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسك اظهار ناصحيح مؤديان  رايياج

از  د ـ قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت اسـتفاده  

  ). وزارت امور اقتصادي ودارايي( اران و كارمندان بورساطالعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معامالت كارگز

امالت دولتـي و كشـوري ـ    ـ قانون راجـع بـه منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان مجلسـين و كارمنـدان در معـ          ¨ه

  1337 مصوب

  ). اراييوزارت امور اقتصادي و د(ـ در جهت رفع ابهام و كاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن 

ـ در جهت افزايش ريسـك وظرفيتهـاي     1367نون تشديد مجازات ارتشاء، اختالس و كالهبرداري ـ مصوب  و ـ قا 

  ). وزارت دادگستري(مرتكبان فساد قانوني مقابله با 

اشـخاص   ز ـ اليحه تشديد مجازات سوءاستفاده كنندگان از اطالعات منتشر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطالعات 

  ). عات با همكاري وزارت دادگستريوزارت اطال(ف ي مختلها دستگاهنزد 

  ). وزارت اطالعات(مخبران و شهود ح ـ اليحه حمايت از 

  ). وزارت امور اقتصادي و دارايي(ط ـ اليحه ضد انحصار و رانت خواري 

ي ـ اليحه شايسته ساالري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأكيد بر تعيـين صـالحيت تخصصـي مـديران      

مان ساز( ي مشمول اين برنامه و مكانيزمهاي ارزيابي آنهاها دستگاه، نظارتي و امور مالي و  كارمندان واحدهاي بازرسيو

  ).ريزي كشور مديريت و برنامه

بازرسـي   و واحدهاي نظارتي و ها دستگاهك ـ اليحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطالعات مورد نياز  

  ). كشور با همكاري وزارت اطالعاتريزي  برنامهسازمان مديريت و (

و واحـدهاي نظـارتي و بازرسـي و مـديران      هـا  دسـتگاه ل ـ اليحه ممنوعيت ارائه گزارش ناقص يـا غيرواقعـي بـه     

  ). عات و امور اقتصادي و داراييهاي اطال ريزي كشور با همكاري وزارتخانه سازمان مديريت و برنامه(نظام  عالي

  كشور داراي بـاالترين روابـط   30دت قضايي در زمينه تبادل اطالعات مالياتي و گمركي با حداقل م ـ اليحه معاض 

  ). هاي امور خارجه و دادگستري نهوزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارتخا(تجاري با كشور 

  ).ريزي كشور رنامهيريت و بسازمان مد(ن ـ اليحه هدفمند كردن يارانه ها با تأكيد بر شفاف سازي آنها 

ي غيردولتي و افزايش رقابت درفعاليتهاي ها بخشس ـ اليحه خصوصي سازي در جهت تقويت مشاركت و فعاليت  
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  ). وزارت امور اقتصادي و دارايي(اقتصادي كشور 

سـتاد ارتقـاي سـالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد بـا همكـاري سـازمان مـديريت و            (ع ـ اليحه ضـد فسـاد    

  ).ي عضو ستادها دستگاهكشور و  يزير برنامه

ف ـ اليحه اصالح قانون استخدام كشوري با رويكرد تأثير سالمت اداري و ميزان رضايت اربـاب رجـوع بروضـعيت     

  . استخدامي و حقوق و مزاياي كاركنان و مديران

موظفنـد بـر    ي وابسـته بـه آنهـا   هـا  سـازمان ي دولتـي و عمـومي و مؤسسـات و    هـا  سازمانو  ها دستگاهـ كليه   3

ريـزي كشـور پيرامـون مـوارد ذيـل تنظـيم و پـس از تصـويب در          هـايي كـه سـازمان مـديريت و برنامـه      برنامه اساس

  :ا براي اجراي آنها به عمل آورندنمايد اقدامات الزم ر اداري ابالغ مي عالي شوراي

بــه طــور  و رفــع و حــذف تمركزهــاي غيرضــروري و هــا دســتگاهگــري  الـف ـ كوچــك ســازي و كــاهش تصــدي  

  . يطه نظارت و اعمال حاكميت دولتگسترش ح همزمان

و  ها دستگاهب ـ ساده سازي و رفع پيچيدگيهاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها، مناسبات و بوروكراسي حاكم بر 

  .ا تأكيد بر تسريع در انجام اموركاهش رابطه رودررو بين كاركنان و خدمت گيرندگان ب

ي اجرايـي بـا تأكيـد    هـا  دسـتگاه ، اختيارات و نحوه انجام امور و فعاليت واحـدها و   ئفج ـ شفاف سازي حيطه وظا 

  .ها دستگاهط به كاركنان واحدها و ، وظائف و تكاليف مربو برتوسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق

 يهـا  نظـام ايجـاد  ترين افراد و  ي جذب و به كارگيري كاركنان با تأكيد بر ورود و حضور شايستهها نظامد ـ بهبود  

 تشويقي براي كاركنان شايسته و داراي سالمت در نظام اداري جهت تداوم خدمت كاركنان و بستر سازي آموزشـي و  

  .ها دستگاهو وجدان كاري كاركنان  فرهنگي الزم براي افزايش سطح اخالق

نمـودن سـطح حقـوق و     ـ ارتقاي سطح برخورداريهاي كاركنان و بهبود كيفيت زندگي آنان بـه ويـژه منطقـي     ¨ه

  . ، نقش و كيفيت عمل آنان اهميت ، كاركنان متناسب با تخصص مزاياي

 و ـ بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامات مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسـبت بـه عملكـرد    

ا و صد  اي جمعي از جمله سازمانه و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانه ها دستگاه

  . سيماي جمهوري اسالمي ايران

جهت سنجش ميزان سـالمتي   ها دستگاهبندي  ، شاخصهاي سالمتي و رتبه تعيين شاخصهاي استاندارد فعاليت -ز 

  .آنها
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 نگي، همكاريهـا وهمـاه   ، اقـدامات  هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي موظفند بررسيها، تسـهيالت  ـ وزارتخانه  4

ي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري ومبـارزه بـا   ها سازمانهاي الزم را در خصوص توانمندسازي و حمايت از 

  .نين و مقررات مربوط معمول دارندفساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوا

مقام  امه با وزير يا باالتريني مشمول اين برنها دستگاهـ مسؤوليت پيشگيري از فساد و سالم سازي در هر يك از  5

  .دهد باشد كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي اجرايي دستگاه مي

  اي بـه  ، كميتـه  ي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويبنامهها دستگاهـ به منظور ارتقاي سالمت نظام اداري در   6

  .گردد مي تشكيل ذيربطنان رياست وزير يا باالترين مقام مسؤول دستگاه و معاو

 يكي از معاونان دستگاه از طرف باالترين مقام مسؤول دستگاه به عنوان دبير كميته انتخاب شده و به عنوان رابـط 

  تشـكيل  "ستاد ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابلـه بـا فسـاد   "  دستگاه مربوط در جلساتي كه هر ماه يك بار از طرف 

  .گردد شركت خواهد نمود مي

ابالغي  " ي نظارتيها دستگاههماهنگي و ارتقاي واحدها و "نامه  موظفند در چارچوب آيين ها دستگاهتبصره ـ كليه  

  .و مقابله با فساد، اقدام نمايندستاد ارتقاي سالمت نظام اداري  2/9/1381مورخ  41575به شماره 

مربوط كليه معـامالت خـود را درچـارچوب    ي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات ها دستگاهـ   7

ويب وابـالغ  تصـ  "ستاد ارتقـاي سـالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد      "  نامه شفاف سازي اطالعات كه از سوي آيين

  .گردد، انجام دهند مي

 بنديهايي كـه از سـوي سـازمان    ي مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهاي سالمتي و رتبهها دستگاهـ كليه   8

 هاي بروز فساد ، كاهش و يا زمينه شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع ريزي كشور تنظيم و ابالغ مي ريت و برنامهمدي 

از طريق نظرسنجي از مردم و شكايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش الزم را در خصوص وضـعيت موجودبـه   

  .دارائه نماين "بله با فسادستاد ارتقاي سالمت نظام اداري و مقا"  صورت ادواري به

گيري و مقابلـه بـا فسـاد    ـ ستاد ارتقاي سالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد حـداقل داراي دو كميتـه پيشـ         9

  .خواهدبود

  .ي ذيربط تشكيل خواهد شدها دستگاهها با حضور معاونان  ـ هر يك از كميته1تبصره 

بازرسي  ، رييس ، دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق رت اطالعاتـ كميته مقابله با فساد با حضور معاون وزا2تبصره 

  .سؤوليت دبير ستاد تشكيل خواهدشدريزي كشور و با م ويژه دفتر رييس جمهور معاون سازمان مديريت و برنامه
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 "، سـتاد ارتقـاي سـالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا فسـاد اليحـه          ـ به منظور مقابله بـا فسـاد در نظـام اداري     10

  .به هيأت دولت ارائه خواهد نمود را تدوين و "سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ارتقاي

عهـده سـتاد ارتقـاي سـالمت نظـام اداري و مقابلـه بـا         ـ پيگيري و نظارت بر حسـن اجـراي ايـن برنامـه بـه        11

  .باشد فسادمي

برگزاري  المللي در زمينه ري با مجامع بينبراي همكا ها دستگاه، ايجاد و هماهنگي بين  ريزي ـ مسؤوليت برنامه  12

  .اجالس بر عهده ستاد ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود

  26/6/1369مصوب  قانون بيمه بيكاري

مول مقـررات ايـن   كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشـ  - 1ماده 

  .باشند قانون مي

  :مقررات اين قانون مستثني هستند ي زير از شمولها گروه -تبصره 

  .ازنشستگان و ازكارافتادگان كليب - 1

  .شدگان اختياري شاغل آزاد و بيمهصاحبان حرف و م - 2

  .اتباع خارجي - 3

  .باشدده بيكار شده و آماده كار اي است كه بدون ميل و ارا بيكار از نظر اين قانون بيمه شده - 2ماده  

بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد  - 1تبصره 

  .ل مقررات اين قانون خواهند بودشناخته شوند نيز مشمو  شوراي عالي كار بيكار موقت

... سـوزي و  ل، زلزله جنگ، آتـش بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سي - 2تبصره 

  .يمه بيكاري استفاده خواهند كردامور اجتماعي محل از مقرري ب شوند با معرفي واحد كار و بيكار مي

هاي تأمين اجتماعي است و سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با  بيمه بيكاري به عنوان يكي از حمايت - 3ماده 

شـوند مقـرري بيمـه بيكـاري پرداخـت       كه طبق مقررات اين قانون بيكار مـي  شدگاني بيمه  دريافت حق بيمه مقرر، به

  .ايدنم

  .اياي اين قانون منتفع خواهد شدبيمه شده بيكار با معرفي كتبي واحد كار و امور اجتماعي محل از مز - 4ماده 

را دريافت خواهنـد  ) نون كارموضوع قا (بيكاران مشمول اين قانون كليه حقوق و مزايا و خسارات مربوطه  -تبصره 
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  .كرد

رفرما تأمين و پرداخت خواهـد  باشد كه كالً توسط كا مزد بيمه شده مي%) 3(حق بيمه بيكاري به ميزان  - 5ماده 

  .شد

مزد بيمه شده و نحوه تشخيص تعيين حق بيمه بيكاري، چگونگي وصول آن، تكليف بيمه شده و كارفرما  -تبصره 

ض، تخلفات و ساير مقررات مربوطه در اين مورد بر اساس ضوابطي است كـه بـراي   اعترا  و همچنين نحوه رسيدگي به

  .بيني شده است تأمين اجتماعي پيش حق بيمه ساير حمايتهاي تأمين اجتماعي در قانون و مقررات

  :ري بيمه بيكاري را خواهند داشتبيمه شدگان بيكار در صورت احراز شرايط زير استحقاق دريافت مقر - 6ماده 

مـاده  ) 2(مشمولين تبصره . ماه سابقه پرداخت بيمه را داشته باشد) 6(بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل  -لف ا

  .باشد مستثني مي از شمول اين بنداين قانون ) 2(

روز از تاريخ بيكاري بـا اعـالم مراتـب بيكـاري بـه واحـدهاي كـار و امـور         ) 30(بيمه شده مكلف است ظرف  -ب 

مراجعه پس از سي روز با عذر موجـه  . به كار تخصصي و يا مشابه آن اطالع دهد خود را براي اشتغال اجتماعي آمادگي

  .پذير خواهد بود تا سه ماه امكانو با تشخيص هيأت حل اختالف 

هاي كارآموزي و سوادآموزي كـه توسـط واحـد كـار و امـور اجتمـاعي و        بيمه شده بيكار مكلف است در دوره -ج 

شود شركت نمـوده و هـر    واحدهاي ذيربط با تأييد وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي  ي و يا سايرنهضت سوادآموز

  .اجتماعي تسليم نمايد شعب تأميندو ماه يك بار گواهي الزم در اين مورد را به 

زان شـوند كـه ميـ    كارگراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري به شغل يا مشاغلي گمـارده مـي   - 1تبصره 

ق بيمـه  التفاوت دريافتي بيمه شده از حساب صـندو  متعلقه كمتر باشد مابه حقوق و مزاياي آن از مقرري بيمه بيكاري

  .بيكاري پرداخت خواهد شد

مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري جزء سوابق پرداخت حـق بيمـه، بيمـه شـده از نظـر بازنشسـتگي،        - 2تبصره 

  .دش رافتادگي و فوت محسوب خواهدازكا

  :زير استمدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري و ميزان آن به شرح  - 7ماده 

جمع مدت پرداخت مقرري از زمان برخورداري از مزاياي بيمه بيكاري اعـم از دوره اجـراي آزمايشـي و يـا      -الف 

ه كلي پرداخـت  ماه بر اساس سابق) 50(ماه و براي متأهلين يا متكلفين حداكثر ) 36(دائمي آن براي مجردين حداكثر

  :باشد بيمه و به شرح جدول ذيل ميحق 



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

201  

 

مجـردين بـراي    بـراي يمه حداكثر مدت استفاده از مقرري جمعاً با احتساب دوره هاي قبلي سابقه پرداخت حق ب

  متأهلين يا متكفلين

  ماه) 12(ماه ) 6(ماه  )24(ماه لغايت ) 6(از

  ماه) 18(ماه ) 12(ماه ) 120(يت ماه لغا) 25(از 

  ماه) 26(ماه ) 18(ماه ) 180(يت ماه لغا) 121(از 

  ماه) 36(ماه ) 26(ماه ) 240(يت ماه لغا) 181(از 

  ماه) 50(ماه ) 36(ماه به باال ) 241(از 

باشـند مـادامي كـه مشـغول بـه كـار        سال سن و بيشتر مـي  55افراد مسن مشمول اين قانون كه داراي  -تبصره  

  .ت پوشش بيمه بيكاري باقي بمانندبازنشستگي تح توانند تا رسيدن به سن اند مي نشده

متوسط مزد يـا حقـوق و يـا كـارمزد روزانـه بيمـه شـده        %) 55(ميزان مقرري روزانه بيمه شده بيكار معادل  -ب 

%) 10(نفر از افراد تحت تكفل به ازاء هر يك از آنها به ميزان ) 4(متكفل، تا حداكثر  به مقرري افراد متأهل يا. باشد مي

%) 80(بگير نبايد از حداقل دستمزد، كمتر و از  مقرري در هر حال مجموع دريافتي. قل دستمزد افزوده خواهد شدحدا

  .حقوق وي بيشتر باشدمتوسط مزد يا 

  .وز اول بيكاري قابل پرداخت استمقرري بيمه بيكاري از ر -ج 

مقرري بيمـه بيكـاري عبـارت اسـت از      متوسط مزد يا حقوق روزانه بيمه شده بيكار به منظور محاسبه - 1تبصره 

روز قبل از شروع بيكاري تقسـيم  ) 90(مأخذ آن حق بيمه دريافت شده در آخرين  جمع كل دريافتي بيمه شده كه به

آخرين مزد عبارت اسـت از جمـع كـل دريـافتي      كنند بر روزهاي كار، و در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي

صورتي  در) 90(روز قبل از شروع بيكاري تقسيم بر ) 90(ق بيمه دريافت شده در آخرين بيمه شده كه به مأخذ آن ح

ماه مذكور مدتي از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسـط مـزدي كـه مبنـاي     ) 3(كه بيمه شده كارمزد، ظرف 

  .ر خواهد شدقي و در محاسبه منظوگرفته به منزله دستمزد ايام بيكاري تل محاسبه غرامت دستمزد قرار

  :تحت موضوع اين ماده عبارتند از افراد - 2تبصره 

  )زن يا شوهر (همسر  - 1

  .ننموده و فاقد حرفه و شغل باشندفرزندان اناث مادام كه ازدواج  - 2

فرزندان ذكور كه سن آنان كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشـته و يـا طبـق     - 3
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  .اجتماعي، ازكارافتاده كلي باشند عتمد سازمان تأميننظر پزشك م

سال متجاوز باشد و يا طبق نظـر پزشـك معتمـد سـازمان تـأمين اجتمـاعي       ) 60(پدر و مادر كه سن پدر از  - 4

  .حصراً توسط بيمه شده تأمين گرددآنان من ازكارافتاده كلي باشند و در هر حال معاش

و ) 2(در بنـدهاي   داشتن شرايط مربوط به فرزندان اناث و ذكور، مذكور خواهر و برادر تحت تكفل در صورت - 5

  .اين تبصره) 3(

  .گردد از دريافت مستمري جزئي نميدريافت مقرري بيمه بيكاري مانع  - 3تبصره  

 زاء هرمحق به استفاده از افزايش مقرري به ا) زن يا شوهر (در صورت بيكاري زوجين فقط يكي از آنان  - 4تبصره  

  .يك از فرزندان خواهد بود

بيمه شده بيكار و افراد تحت تكفل، در مدت دريافت مقرري بيمه بيكاري از خـدمات درمـاني موضـوع     - 5تبصره  

  .مين اجتماعي استفاده خواهند كردقانون تأ )3(ماده  "ب"و  "الف "بندهاي 

هر گونه ماليات معاف خواهـد   از پرداخت مقرري بيمه بيكاري مانند ساير مستمريهاي تأمين اجتماعي - 6تبصره  

  .بود

  .مقرري بيمه بيكاري قطع خواهد شددر موارد زير  - 8ماده  

  .شده مجدداً اشتغال به كار يابد زماني كه بيمه -الف  

بنا به اعالم واحد كار و امور اجتماعي محل و يا نهضت سوادآموزي و ساير واحدهاي ذيـربط از طريـق وزارت    -ب 

  .وزي يا سوادآموزي خودداري نمايدهاي كارآم بيكار بدون عذر موجه از شركت در دوره مور اجتماعي، بيمه شدهكار و ا

  .غل مشابه پيشنهادي خودداري ورزدبيمه شده بيكار از قبول شغل تخصصي خود و يا ش -ج 

ستگي و يا ازكارافتادگي بيمه شده بيكار ضمن دريافت مقرري بيمه بيكاري مشمول استفاده از مستمري بازنش -د  

  .كلي شود

  .رددبيمه شده به نحوي از انحاء با دريافت مزد ايام بالتكليفي به كار مربوطه اعاده گ -ه 

در صورتي كه پس از پرداخت مقرري بيمه بيكاري محرز شود كه بيكاري بيمه شده، ناشـي از ميـل و    - 1تبصره  

) ه( مشـمولين بنـد   . وه دريافتي به سازمان تأمين اجتماعي خواهد بـود استرداد وج اراده او بوده است كارگر موظف به

  .باشند سازمان مذكور مي فتي، بهاين ماده نيز مكلف به بازپرداخت مقرري بيمه بيكاري دريا

چنانچه بيمه شده بيكار اشتغال مجدد خود را مكتوم داشته و مقرري بيمـه بيكـاري را دريافـت كـرده      - 2تبصره 
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  .فتي از تاريخ اشتغال خواهد بوددريا به بازپرداخت مقرريباشد، ملزم 

  .مقرري بيمه بيكاري نخواهد بودهزينه حين كارآموزي مانع استفاده از  دريافت كمك - 3تبصره 

ي خالي شغل ها محلكارفرمايان موظفند با هماهنگي شوراهاي اسالمي و يا نمايندگان كارگران، فهرست  - 9ماده 

هـاي شـغلي    به استثناي رده (ي شغلي مذكور ها محل .خدمات اشتغال محل اعالم نمايند وند به مراكزش را كه ايجاد مي

  .گردد معرفي بيكاران تأمين مي امنحصراً توسط مراكز خدمات اشتغال و ب) كارشناسي به باال

جتمـاعي و بـا   ساله از طريق سيستم بانكي و منـابع اعتبـاري سـازمان تـأمين ا     دولت مكلف است همه - 1تبصره 

زاي مشخصي را جهت اشتغال به كار بيكاران مشمول اين قانون در  ي اشتغالها طرح الحسنه، استفاده از اعتبارات قرض

ر اجتماعي يا خصوصي و با نظارت وزارت كار و امو بيني و رأساً يا از طريق شركتهاي تعاوني و بودجه ساالنه كشور پيش

  .به مورد اجراء گذارد

هـاي كسـب و كـار و موافقـت اصـولي و تأسـيس واحـدهاي         بيكاران مشمول اين قانون در اخذ پروانـه  - 2تبصره 

عي در اولويت قـرار خواهنـد   كشاورزي و خدماتي با معرفي وزارت كار و امور اجتما  هاي صنعتي، اقتصادي از وزارتخانه

  .داشت

مكلف است همزمان با اجـراي قـانون بيمـه     اي وزارت كار و امور اجتماعي سازمان آموزش فني و حرفه - 3تبصره 

نياز بازار كار و نيز بازآموزي و تجديد مهـارت كـارگران تحـت پوشـش بيمـه بيكـاري        بيكاري، آموزش مهارتهاي مورد

يا مراكز آمـوزش جـوار كارخانجـات فـراهم      اي و اين قانون را در مراكز آموزش فني و حرفه) 7(ماده  "ج"موضوع بند 

ي ها سازمان ي كه به پيشنهادها نام ي مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بيمه بيكاري مطابق آيينها هزينه. نمايد

اي كشور و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي، و بهداشـت و درمـان و    آموزش فني و حرفه

  .خواهد رسيد قابل پرداخت است كيآموزش پزش

هـاي ذيـربط نسـبت بـه تشـكيل       ي موظف است با همكاري كارفرمايـان و وزارتخانـه  نهضت سوادآموز - 4تبصره 

  .قانون اقدام نمايد مشمول اين  كالسهاي سوادآموزي براي بيسوادان

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حسابهاي درآمد حق بيمه بيكاري و پرداخت مقرري بيمه بيكاري  - 10ماده 

ي مالي خود منعكس نمايد و گزارش عملكـرد مـالي خـود را هـر     ها صورتداري و در نگه موضوع اين قانون را جداگانه

  .عي و شوراي اقتصاد ارائه نمايدكار و امور اجتما سال يك بار به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير

  .اعي مجري اين قانون خواهند بودوزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتم - 11ماده 
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هاي موضوع اين قانون را منحصراً از محل درآمدهاي ناشـي   سازمان تأمين اجتماعي مكلف است هزينه - 12ماده 

  .ين نمايداز آن تأم

ميزان مقـرري پرداختـي بـه بيمـه     %) 10(هاي اداري و پرسنلي هر دو دستگاه مجري قانون به طوري كه از  هزينه

اعي تعيـين و تخصـيص   رمان و آموزش پزشكي و وزير كار و امـور اجتمـ  د شدگان تجاوز ننمايد با تأييد وزير بهداشت،

  .شود داده مي

  .االجرا است الزم) 6/5/1359(ري زمان اجراي اين قانون از زمان اتمام قانون آزمايشي بيمه بيكا - 13ماده 

ن تأمين اجتمـاعي  نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازما آيين - 14ماده 

  .خواهد رسيد  تهيه و به تصويب هيأت وزيران

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و ششم شهريور 

ه تأييـد شـوراي نگهبـان    ب 10/7/1369مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه

  .استرسيده 

  12/10/1369مصوب  نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري آيين 

  12/10/1369: تاريخ                               ه 122626.ت69.10.12.: شماره 

بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و  12/10/1369هيأت وزيران در جلسه مورخ 

  :زير تصويب نمود حمزبور را به شر نامه اجرايي قانون آيين 26/6/1369مصوب  نون بيمه بيكاريقا) 14(به استناد ماده 

  .شود اختصاراً قانون ناميده مي نامه در اين آيين 26/6/1369قانون بيمه بيكاري مصوب  - 1ماده 

مات فنـي و خـدماتي   ، خـد )صنعتي و كشـاورزي  (ها، مؤسسات توليدي  كليه مديران و كارفرمايان كارگاه - 2ماده 

مقـررات   تابع قوانين كار يا كار كشاورزي هستند موظف بـه اجـراي    داراي كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي كه

  .باشد نامه مي اين آيين

تشـخيص  . ايست كه بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كـار باشـد   نامه بيمه شده بيكار از نظر اين آيين - 3ماده 

  .حد كار و امور اجتماعي محل استعهده وا ن ميل و اراده و تاريخ وقوع بيكاري بهبيكاري بدو

آالت به منظور كاهش وابستگي و بهينـه   هر گونه تغيير يا بازسازي خط توليد، جابجايي كارگاه و ماشين - 4ماده 

گردد و  اقتصادي تلقي مياجتماعي دولت صورت گيرد تغيير ساختار  كردن توليد كه در راستاي سياستهاي اقتصادي و
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قانون ) 7(ماده  "الف "ها كه موقتاً بيكار شناخته شده در چارچوب بند گيري در مورد كاركنان اين قيبل كارگاه تصميم

  .باشند عهده شوراي عالي كار مي از مقرري بيمه بيكاري استفاده خواهند نمود، به

را  ماده موظفند طرح تغيير ساختار اقتصادي واحـد خـود   هاي موضوع اين مديران و كارفرمايان كارگاه - 1تبصره 

رسيده اسـت، همـراه بـا تقاضـاي كتبـي، تعهـدات الزم و       ) ها استاندر   واحدهاي تابعه كه به تصويب وزارتخانه ذيربط 

به مقرري بيمه بيكاري  اسامي كاركنان مشمول طرح كه موقتاً بيكار خواهند شد با ذكر مدت زمان استفاده از. فهرست

آن اقـدام  واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم نمايند و پس از تأييد طرح توسط شوراي عالي كار نسبت به اجـراي  

  .كنند

روز پس از دريافت طرح و تقاضـاي كتبـي،   ) 15(واحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند حداكثر ظرف  - 2تبصره 

ــا گــزارش بازرســي كــار    .ذ تصــميم بــه شــوراي عــالي كــار ارســال نماينــد جهــت اتخــا مــدارك مربــوط را همــراه ب

  .م خود را اعالم خواهد نمودشوراي عالي كار ظرف يك ماه پس از دريافت مدار مربوط تصمي 

ها مكلفند حق بيمه بيكـاري مشـمولين قـانون را بـه ترتيـب       كليه مديران و كارفرمايان و مجريان پروژه - 5ماده 

  .ن تأمين اجتماعي پرداخت نمايندبه شعب مربوط سازما  6/5/1369اريخ مذكور در قانون تأمين اجتماعي، از ت

  .باشد بيكاري، مزد بيمه شده مي مبناي پرداخت حق بيمه - 1تبصره 

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه بيكاري طبق ضوابط قانون تأمين اجتماعي به  - 2تبصره 

نامه بيكار شناخته شده و از طريق واحدهاي كار و امور اجتماعي معرفـي   آيين اينشدگاني كه با توجه به مقررات  بيمه

  .پرداخت نمايد شوند، مقرري بيمه مي

... سـوزي و  شدگاني كه به علت بروز حوادث قهريه و غير مترقبه از قبيل سيل، زلزلـه، جنـگ، آتـش    بيمه - 6ماده 

) 6(ماده باشد، مطابق با مشموليني كه داراي ) 6(آنان كمتر از بيمه  شوند، در صورتي كه سابقه پرداخت حق بيكار مي

  .قرري بيمه استفاده خواهند نمودباشند از م ماده سابقه پرداخت حق بيمه مي

روز از تاريخ بيكـاري فـرم تقاضـاي اسـتفاده از مقـرري بيمـه        9( 30شده بيكار موظف است ظرف  بيمه - 7ماده 

  .ارائه نمايد امور اجتماعي محل بيكاري را تكميل و به واحد كار و

روز بعد از بيكاري امكان مراجعه و يـا اعـالم بيكـاري بـه     ) 30(چنانچه بيمه شده بيار در فاصله زماني  - 1تبصره 

ماه از تاريخ وقوع ) 3(استفاده از مقرري بيمه بيكاري را پيدا نكند تا  واحد كار و امور اجتماعي و ارائه يا ارسال تقاضاي

امور اجتماعي محـل بـه    فرصت دارد مدارك خود را مبني بر عذر موجه، همراه با تقاضاي كتبي به واحد كار وبيكاري 
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در صورتي كه هيأت حل اختالف استان مربوط عذر متقاضـي را موجـه   . منظور طرح در هيأت حل اختالف ارائه نمايد

  .مراتب را اعالم خواهد نمود دهدتشخيص 

از تاريخ ارائه تقاضاي استفاده از مقرري بيمه بيكاري آمادگي خود را براي اشـتغال بـه    بيمه شده بيكار - 2تبصره 

ي معيني كـه توسـط واحـد كـار و امـور      ها زمانموظف است در فاصله  كار تخصصي و يا مشابه آن اعالم نموده است و

  .نمايد وط را امضاه و دفاتر مربگردد در اداره كار و امور اجتماعي محل حضور يافت اجتماعي تعيين مي

موضـوع   (روز پس از اخذ مدار تكميـل شـده   ) 30(واحدهاي كار و امور اجتماعي موظفند حداكثر ظرف  - 8ماده 

بيكاري متقاضي اظهار نظر نموده و در صورت تأييـد، وي را كتبـاً بـه     ، نسبت به غير ارادي بودن)نامه اين آيين 7ماده 

روز پـس از  ) 10(ظـرف  +  واحدهاي اجرايي سازمان تأمين اجتمـاعي مكلفنـد   .سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند

قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقـرري  ) 6(ماده  "الف "نامه فرد بيكار نسبت به احراز شرايط مندرج در بند  ثبت معرفي

  .برقرار نمايند مه بيكاري وي رابي

ري با معرفي واحدهاي كار و امور اجتمـاعي بـه شـغل يـا     بيكاراني كه در زمان دريافت مقرري بيمه بيكا - 9ماده 

التفـاوت حقـوق و    آنان كمتر از ميزان مقرري بيمه بيكاري باشد، مابه  مشاغلي گمارده شوند كه ميزان حقوق و مزاياي

ر د. پرداخـت خواهـد شـد    مزاياي دريافتي تا ميزان مقرري بيمه بيكاري متعلقه توسط سازمان تأمين اجتماعي به آنان

اينگونه موارد اشتغال بيمه شده بيكار و ميزان حقوق و مزاياي وي توسط واحد كار و امور اجتمـاعي محـل بـه شـعبه     

  .ي بيمه بيكاري، اعالم خواهد شدپرداخت كننده مقرر  تأمين اجتماعي

امكـان  سال سن و بيشـتر در صـورت عـدم    ) 55(بگيران داراي  پرداخت مقرري بيمه بيكاري به مقرري - 10ماده 

ن قـانو ) 76(قانون تا رسيدن به سن بازنشسـتگي موضـوع مـاده    ) 7(ماده "الف "اشتغال به كار آنان، بدون رعايت بند 

  .يابد تأمين اجتماعي ادامه مي

شدگاني كه در حين استفاده از مقرري بيمـه بيكـاري بـه خـدمت وظيفـه عمـومي اعـزام         مقرري بيمه - 11ماده 

پس از پايان خدمت وظيفه عمومي در صورت عدم اشتغال، بـا   گردد و ل نباشند قطع ميگردند در صورتي كه متأه مي

  .خواهد شد قي، مقرر آنان برقرارمعرفي واحد كار و امور اجتماعي مجدداً نسبت با باقيمانده مدت استحقا

از سوي مراجع  در مورد كارگراني كه در حين استفاده از مقرري بيمه بيكاري بر اساس حكم صادرشده - 12ماده 

صدور رأي مراجع مذكور مبني بر مجرميـت آنـان، مشـروط بـر آنكـه       گردند در صورت ذيصالح بازداشت يا زنداني مي

به شرط عدم اشـتغال،    گردد و پس از گذراندن دوره محكوميت متأهل نباشد پرداخت مقرري بيمه بيكاري متوقف مي
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  .اري خواهد شدتماعي مجدداً برقربا معرفي واحد كار و امور اج

كننده مقرري بيمه بيكـاري حـائز شـرايط اسـتفاده از مسـتمريهاي بازنشسـتگي و يـا          چنانچه دريافت - 13ماده 

تـأمين اجتمـاعي برقـرار     مسـتمريهاي مـذكور طبـق قـانون      ازكارافتادگي كلي گردد مقري بيمه بيكاري وي قطـع و 

  .گردد مي

أمين اجتمـاعي در ايـام دريافـت مقـرري بيمـه بيكـاري حقـوق و        مالك انجام حمايتهاي موضوع قانون ت -تبصره 

  .بيكار خواهد بود شده يمهمزاياي مبناي كسر حق بيمه زمان اشتغال ب

در صورتي كه در طول مدت دريافت مقرري بيمـه بيكـاري در تعـداد افـراد تحـت تكفـل بيمـه شـده          - 14ماده 

. انون محاسـبه و پرداخـت خواهـد شـد    قـ ) 7(مـاده   "ب" بنـد   تغييراتي حاصل شود، ميزان مقرري وي طبق مقررات

و  شده مكلف است تغييرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارك مثبته به شعبه پرداخت كننده مقرري و واحد كـار  بيمه

  .امور اجتماعي محل اطالع دهد

  .تماعي خواهد بودكار و امور اج شده بيكار به عهده وزارت احراز كفالت خواهر و برادر بيمه -تبصره 

روز از  9( 15دريافت كننده مقرري بيمه بيكاري در صورت اشتغال مجدد مكلف است حـداكثر ظـرف    - 15ماده 

  .ده مقرري كتباً اعالم نمايدناجتماعي و شعبه پرداخت كن  تاريخ اشغال مراتب را به واحد كار و امور

بگيراني را كه بدون عـذر موجـه از شـركت در     مقرريواحدهاي كار و امور اجتماعي مكلفند مشخصات  - 16ماده 

نمايند با ذكر تاريخ  شغل تخصصي يا شغل مشابه پيشنهادي خودداري مي هاي كارآموزي يا سوادآموزي و يا قبول دوره

  .ان تأمين اجتماعي اعالم نمايندامتناع، به سازم

  .را از تاريخ امتناع، قطع نمايد سازمان تأمين اجتماعي موظف است مقرر بيمه بيكاري اين قبيل افراد

واحد كار و امور اجتماعي محل مكلف است در صورت اطالع از اشتغال به كار بيمـه شـده كـه مقـرري      - 17ماده 

و پـس از احـراز اشـتغال بـه كـار مقرربگيـر مراتـب را بـه شـعبه           نمايد، فوراً بررسـي نمـوده   بيمه بيكاري دريافت مي

  .مقرري، اعالم نمايدرري جهت قطع كننده مق پرداخت

چنانچه سازمان تأمين اجتماعي نيز به نحوي از انحا از اشتغال به كار مقرربگير مطلع گردد، الزم است ضمن قطع 

  .اجتماعي محل اعالم نمايد امور شده مراتب را به واحد كار و مقرري بيمه

جتماعي، واحد كار و امور اجتماعي در صورت اعتراض كارگر نسبت به قطع مقرري توسط سازمان تأمين ا -تبصره 

  .االجرا است جتماعي قطعي و الزمنظر واحد كار و امور ا. نمايد مكلف است مراتب را بررسي و اعالم نظر
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شود  گردند قطع مي شدگاني كه با دريافت مزد ايام بالتكليفي به كار اعاده مي مقرري بيمه بيكاري بيمه - 18ماده 

مديران . مزبور را طبق اعالم سازمان تأمين اجتماعي مسترد نمايند مقرري دريافتي در دورانو اين قبيل افراد مكلفند 

بگيـر را    به كار مقـرري  هاي كار و امور اجتماعي مكلفند مراتب اعاده شدگان موضوع اين ماده واحده و كارفرمايان بيمه

  .كننده مقرري اطالع دهند پرداختكتباً به شعبه 

قانون تأمين ) 28(هاي موضوع ماده  ارفرمايان بيمه شدگان موضوع اين ماده مكلفند حق بيمهمديران و ك -تبصره 

ان تـأمين اجتمـاعي   به ايام بالتكليفي را طبق ضوابط مقرر بـه سـازم   قانون بيمه بيكاري، مربوط 9( 5اجتماعي و ماده 

  .پرداخت نمايند

ن غير حق مبالغي را از صندوق بيمه بيكـاري دريافـت   شده بيكار تحت هر عنوان م در مواردي كه بيمه - 19ماده  

  .مذكور خواهد بود  فتيملزم به بازپرداخت وجوه دريا. نموده باشد

سازمان تأمين اجتماعي با استفاده از اختيارات اجرايي ناشي از قانون تـأمين اجتمـاعي نسـبت بـه وصـول وجـوه       

  .نمايد موضوع اين ماده اقدام مي

ي اشـتغال واحـد خـود را بـا     هـا  فرصـت قانون كليه مديران و كارفرمايان موظفنـد  ) 9(اده در اجراي م - 20اده م

  .مراكز خدمات اشتغال محل اعالم نمايند هماهنگي شوراهاي اسالمي كار يا نماينده كارگران به

ز طـرف  روز نسبت به تأمين و معرفي نيروي كار مورد نياز كه ا) 30(مراكز خدمات اشتغال مكلفند ظرف  -تبصره 

نمايند و در غير اين صورت مراتب عدم امكان تأمين نيروي مـذكور را   شود اقدام مديران و كارفرمايان به آنان اعالم مي

  .كننده اطالع دهند واحد درخواستكتباً به 

زه ي دولتي كه به نحوي از انحا پروانه كسب كار و موافقـت اصـولي و اجـا   ها سازمانها و  كليه وزارتخانه - 21ماده 

شدگاني را كه مقرري  نمايند موظفند بيمه و خدمات فني را صادر مي  تأسيس واحدهاي توليدي و صنعتي و كشاورزي

مجوزهـاي كسـب و كـار و     نمايند بر اساس معرفي واحدهاي كار و امور اجتماعي جهت اخـذ  بيمه بيكاري دريافت مي

  .قت اصولي، در اولويت قرار دهندمواف

نامـه موفـق بـه اخـذ      شدگان بيكاري كه با استفاده از مزاياي قانون بيمه بيكاري و اين آيـين  مقرري بيمه -تبصره 

ر و امـور  برداري و كسب و كار طبق اعـالم وزارت كـا   تاريخ آغاز بهره شوند از پروانه كسب و كار و يا موافقت اصولي مي

  .گردد اجتماعي قطعي مي

باشد از هر بحث مشمول  6/5/1369قوع بيكاري آنان قبل از تاريخ شدگاني كه تاريخ و آن دسته از بيمه - 22ماده 
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  .زمايشي بيمه بيكاري خواهند بودقانون دوره آ ي مربوط بهها دستورالعملقانون و مقررات و 

هاي اداري و پرسنلي وزارت كار و امور اجتمـاعي و   قانون، اعتبار الزم جهت هزينه) 12(در اجراي ماده  - 23ماده 

نامه بر اساس توافق وزراي بهداشت، درمان و آموزش  بيكاري و اين آيين مين اجتماعي در اجراي قانون بيمهسازمان تأ

  .رسد گردد و به مصرف مي مي عيينپزشكي و كار و امور اجتماعي از محل درآمدهاي ناشي از قانون بيمه بيكاري ت

  .االجرا است الزم) 6/5/1369(زمايشي بيمه بيكاري نامه از تاريخ اتمام دوره قانون آ مقررات اين آيين - 24ماده 

  7/4/1349آهن مصوب  و راه ها راهقانون ايمني  

متـر   3رو و يك شانه حداقل به عـرض   شود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل شاهراه به راهي اطالق مي - 1ماده 

ل شاهراه از هم كـامالً مجـزا باشـد و    دو طرف آن به نحوي محصور و در تمام طو براي هر طرف رفت و برگشت بوده و

هيچ راه ديگـري آن را   عبور كند تأمين شود و ي فرعي كه از زير يا باالي شاهراهها راهارتباط آنها با هم فقط به وسيله 

  .قطع نكند

شـمول  هر شاهراه كه با خصوصيات فوق ساخته شده يـا بشـود از تـاريخي كـه وزارت راه اعـالم كنـد م       - 2ماده 

  .باشد اين قانون ميمقررات 

اي كه عبور آنها  وزارت راه مكلف است در هر شاهراه حداقل و حداكثر سرعت همچنين انواع وسائط نقليه - 3ماده 

ي توقـف مجـاز و سـاير    ها محلمشخص كند و نيز كليه عالئم مربوط به مقررات رانندگي و  مجاز نيست با نصب عالئم

  .ع رانندگان نصب كندالزم است در طول راه براي اطال رات احتمالي تصادفعالئم الزم را كه براي پيشگيري از خط

و همچنين توقـف   ها راهورود و عبور عابرين پياده و انواع وسائط نقليه غير مجاز و عبور دادن دام در شاه - 4ماده 

  .ممنوع است نقليه در خطوط عبور وسائط

به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالي شود راننده مجاز كه اي واقع شود كه منجر  هر گاه به جهات مذكور حادثه

ولي در هر حـال مكلـف   . شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت وسيله نقليه او مجاز به حركت در

 متوقف نموده و مصدوم را بـا وسـيله نقليـه خـود يـا       است در صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست

عـدم  . دهـد   وسيله ديگر بالفاصله به اولين درمانگاه يا بيمارسـتان برسـاند و مراتـب را بـه مـأمورين انتظـامي اطـالع       

  .الث از مقررات بيمه نخواهد بودمسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ث

  .ا ايجاد كندر ها راهدر طول شاهي توقف ضروري مجاز وسائط نقليه ها محلوزارت راه مكلف است  -تبصره 
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عـوارض مناسـبي تعيـين و     هـا  راهتواند با تصويب كميسيونهاي راه و دارايي مجلسين براي شاه دولت مي - 5ماده 

  .وصول كند

اقدام به هر گونه عملياتي كه موجـب خرابـي جـاده گـردد همچنـين ايجـاد هـر گونـه مسـتحدثات يـا            - 6ماده  

آهن كه ميزان هـر يـك    ي اصلي و فرعي و راهها راهو  ها راهم قانوني شاهحري درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در

  .اجازه وزارت راه ممنوع است دونشود ب به طريق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهي مي

اه وزارت راه مكلف است به حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگـ  - 1تبصره 

قلع و آثار تجاوز را  درختكاري و يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورت مجلس رأساً بخش اين قبيل مستحدثات يا

  .محو كند

هـا   توانند به مراجع دادگستري مراجعه كنند دادگاه خارج از نوبت به اينگونه پرونده اشخاص ذينفع مي - 2تبصره 

  .كند صادر مي وده و حكم الزم رارسيدگي نم

آهن بر اثر رانندگي وسائل مزبور قتل يا  آهن از طرف رانندگان وسائل نقليه راه هر گاه در طول خطوط راه - 7ماده 

نقليه متوقف گردد و ضمن مبادرت به كمكهـاي نخسـتين در مـورد مجـروحين و      جرح يا ضرب واقع شود بايد وسيله

آهن تنظـيم و پـس    آهن و مأمورين مربوط راه راه  اميمصدومين صورت مجلس در محل حادثه به وسيله مأمورين انتظ

آهـن قـرار    راه از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صورتي كه به سبب حادثه جسد يا اجسام ديگري روي خطـوط 

 آهن آن را به محاذات محل بـه خـارج   آهن باشد مأمورين پليس انتظامي راه گرفته و مانع عبور قطار و وسايل نقليه راه

  .ار و وسيله نقليه را حركت دهندانتقال داده و بالفاصله قط خط در نقطه مناسبي

آهن موظفند آثار و عالئم موجود را در محل حادثه حفظ كرده و مراتـب را در صـورت    مأمورين پليس انتظامي راه

  .جام تشريفات قانوني گزارش دهندحضور و ان  وقوع قتل فوراً به مقامات قضايي براي

ليه را با هاي مجاز براي افراد و وسايل نق آهن معابر و گذرگاه آهن دولتي ايران مكلف است در طول راه راه - 8ماده 

  .نصب عالمات مشخص كند

آهـن بـه    هـا و تأسيسـات فنـي راه    هـا و كارخانـه   آهن و ورود در محوطه ايستگاه عبور از روي خطوط راه - 9ماده 

ها و در طول خطـوط ممنـوع اسـت جـز      ها و معابر مجاز واقع در ايستگاه ذرگاهگ استثناي سكوهاي مسافري و امكنه و

باشند و در صورت تخلـف و بـروز حادثـه     مي آهن كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور براي آن عده از مأمورين راه

  .دولتي ايران مسئول نخواهد بود آهن راه
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ري و غير موتوري از يك طرف خط آهن به طرف ديگـر در غيـر   عبور هر گونه وسيله نقليه اعم از موتو - 10ماده 

  .باشد پيشامد و خسارت وارده مي متخلف از اين امر مسئول هر گونه ي مجاز ممنوع است وها محل

آهن مصوب فـروردين مـاه    هاي راه قانون كيفر بزه) 13(از تاريخ تصويب اين قانون غرامت موضوع ماده  - 11ماده 

تجاوز بـه حـريم خـط آهـن      ها در حكم ريال خواهد بود و تجاوز به محدوده ايستگاه  ل تا پنج هزاراز پانصد ريا 1320

  .باشد مي

هـاي مصـوب    آهن بوده و بر اساس نقشه اي كه مورد نياز راه آهن عبارت است از محوطه حدود ايستگاه راه -تبصره 

  .ودش آهن مشخص مي يله عالئم مخصوص از طرف راهآهن درآمده باشد و به وس راه  آهن قانوناً به تصرف و تملك راه

  :شود آهن اضافه مي هاي راه بزه قانون 21تبصره ذيل به ماده  - 12ماده 

  .آهن خواهد بود ول به شكايت راهتعقيب متهم در دادگستري موك -تبصره 

آهن ندارد و برخورد آن با  راهاي كه حركت آن بستگي به  هر گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليه - 13ماده 

اي منجر به قتل يا جرح يا ضرب يا خسارت مالي شود راننده مجـاز   خط آهن حادثه آهن در روي وسائل نقليه مجاز راه

عهـده دارد در صـورتي كـه نظامـات و مقـررات       آهن را روي خط آهن به كه بر حسب وظيفه رانندگي وسائل نقليه راه

ثالـث از   عدم مسئوليت راننـده مـذكور مـانع اسـتفاده شـخص     . د مسئوليتي نخواهد داشتمربوط را رعايت نموده باش

  .مقررات بيمه نخواهد بود

هـاي ضـروري و مجـاري الزم را در     آهن گذرگاه ي جديد و راهها راهوزارت راه مكلف است هنگام ايجاد  - 14ماده 

وسيله ارتباط تلفني در  ها راهراهم كند و در مورد شاهراه احداثي را به نحو مقتضي ف نظر گرفته موجبات ارتباط طرفين

  .به مسافتهاي معين ايجاد نمايد طول راه

در  30/3/1349قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تـاريخ روز شـنبه   

  .س شوراي ملي رسيدبه تصويب مجل و سيصد و چهل و نه شمسي جلسه روز يكشنبه هفتم تير ماه يك هزار

  11/2/1379مصوب  آهن و راه ها راهقانون اصالح قانون ايمني  

ن مصـوب  آهـ  و راه هـا  راهقـانون ايمنـي   ) 6(بـه مـاده   ) 5(و ) 4(، )3(هـاي   متون زير بـه عنـوان تبصـره    - 1ماده 

  :شود افزوده مي 7/4/1349

ها، خارج از نوبت به موضوع  ن خسارت و هزينهدادگاه با درخواست وزارت راه و ترابري در خصوص ميزا - 3تبصره 
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  .خواهد نمود ي و رأي مقتضي صادررسيدگ

آهن و مأموران نيروي انتظامي موظفند ضـمن مراقبـت بـه     مأموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه - 4تبصره 

مأمور . جهت اقدام الزم اطالع دهندآهن و حريم آنها مراتب را به مراجع صالح  راه و ها راهمحض مشاهده وقوع تجاوز به 

  .خواهد شد ه مجازات مربوط محكوميا مسئول ياد شده در صورت تسامح ب

متر از باالدست و يـك كيلـومتر از   ) 500(برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد  - 5تبصره 

  .اهند شدمجازات مربوط محكوم خوبه   پايين دست پلها ممنوع است و متخلفان

اصـالح  ) 16(تا ) 8(به  به قانون ياد شده اضافه و شماره مواد بعدي به ترتيب) 7(متن زير به عنوان ماده  - 2ماده 

  :گردد مي

ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تـابلو يـا هـر شـيئي      - 7ماده 

آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه  يم قانونيآهن و حر و راه ها راهديگر در 

  .ممنوع است شود و نيز ايجاد راه دسترسي موجب اخالل در امر تردد وسايل نقليه مي

مرتكبان جرايم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه مـاه تـا دو سـال محكـوم و چنانچـه       - 1تبصره 

مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده بـه   خريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يات

ريـال  ) 5 000 000(تـا پـنج ميليـون    ) 500000(يك ماه تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي از پانصدهزار 

  .د شدان خسارت تعقيب موقوف خواهدر مورد اخير با جبر. محكوم خواهند شد

آهن  ايجاد راه دسترسي به حريم و گذرگاه مناسب، درختكاري و عبور دادن تأسيسات از عرض راه و راه - 2تبصره 

در مـوارد اضـطراري بـه منظـور تـرميم تأسيسـات       . وزارت راه و ترابري مجاز است  و نصب تابلو در حريم آنها با اجازه

ه وزارت راه و ترابـري و ضـمن رعايـت كليـ      وط با كسب موافقتعمومي كه از عرض راه عبور نموده است دستگاه مرب

  .نكات ايمني اقدام خواهد نمود

و حـريم آنهـا و ابنيـه     ها راهوزارت راه و ترابري مكلف است نسبت به برآورد هزينه و خسارت وارده به  - 3تبصره 

هـاي آب،   يا عبور بارهاي ترافيكي و لولـه ايمني كه در اثر برخورد وسائط نقليه و   فني و عالئم و تأسيسات و تجهيزات

به بروز هزينه و خسارت گردد، اقدام و مبـالغ   گاز، فاضالب و كابل برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر

  .به مصرف برساند ها راهمن سازي آنرا به منظور اي%) 100(دريافتي را به حساب خزانه واريز و صددرصد 

) 1(آن به تبصره شود و تبصره ذيل  قانون ياد شده افزوده مي) 12(به ماده ) 2(به عنوان تبصره  متن زير - 3ماده 
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  :يابد تغيير مي

آهن جمهوري اسالمي ايران، مرجع قضايي صالح دستور الزم را مبنـي بـر    حسب درخواست شركت راه - 2تبصره 

ي تـردد غيرمجـاز   هـا  محلنظم به منظور انسداد  انتظامي با آن شركت جهت ايجاد  همكاري و نظارت مأموران نيروي

  .كند صادر مي

  :شود شده به صورت زير اصالح مي قانون ياد) 14(ماده  - 4ماده 

آهـن، گـذرگاههاي ضـروري و مجـاري      ي جديد و راهها راهوزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد  - 14ماده 

وزارت پست و تلگراف و تلفن . اه احداثي را به نحو مقتضي فراهم كنددو طرف ر الزم را درنظر گرفته و موجبات ارتباط

مكلفند حسـب اعـالم وزارت راه و    ها راهروشنايي  در مورد فراهم نمودن امكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأمين

  .وجود اقدام كنندترابري و در چهارچوب مقررات م

  :شود ه قانون ياد شده افزوده ميب) 17(ماده هاي آن به عنوان  متن زير و تبصره - 5ماده 

و  هـا  راهمتـر از انتهـاي حـريم    ) 100(ايجاد هر گونه ساختمان و ديوار كشي و تأسيسات به شعاع صد  - 17ماده 

نمايـد و يـا مسـئوليت     گذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يـا مـي   هاي كشور و در طول كنار حريم راه آهن

  .باشد از وزارت مذكور ممنوع مي به عهده دارد بدون كسب مجوز نگهداري آنرا

  .آهن اقدام كند و راه ها راهقانون ايمني ) 6(ماده ) 1(وزارت راه و ترابري موظف است در مورد متخلفان برابر تبصره 

  .گردد لغو مي) 15(ماده با تصويب اين ماده تبصره ذيل  

هاي كشور بـه عمـق صـد     و راه آهن ها راهنوع كاربري زمينهاي اطراف  وزارت راه و ترابري مكلف است - 1تبصره 

تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و از متقاضياني كه برحسب ضرورت وفق   متر را بعد از حريم قانوني آنها) 100(

ي ها ناماساس آيين را داشته باشند وجوهي را بر  همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق) 15(ماده 

به  ها راهسازي  يمنآنرا به منظور ا%) 100(رسد اخذ و به حساب خزانه واريز و صددرصد  كه به تأييد هيأت وزيران مي

  .مصرف برساند

متر از منتهي اليـه حـريم   ) 100(ها تا شعاع صد  و راه آهن ها راهنظارت بر امر ساخت و ساز در حاشيه  - 2تبصره 

  .شود مي ط وزارت مذكور اعمال توسقانوني آنها 

همـين مـاده   ) 1(شود به منظور ايجاد هماهنگي براساس مـوارد موضـوع تبصـره     به وزارت ياد شده اجازه داده مي

را از  بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي الزم. به متقاضيان اقدام نمايد نسبت به صدور مجوز ايجاد مستحدثات
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  .مراجع مربوط اخذ نمايند

ايجاد تأسيسات عمومي نظير خطوط آب ، برق، فاضالب، نفت، گاز، مخابرات و نظـاير آنهـا بـا رعايـت      - 3تبصره 

ي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزيـر  ها نامتابع آيين  مسائل فني و ايمني مربوط به هر يك،

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدراه و ترابري به 

  :شود آهن افزوده مي و راه ها راهبه قانون ايمني ) 18(متن زير به عنوان ماده  - 6ماده 

ريـزي، احـداث، نگهـداري و مرمـت      دار وظايف مربوط بـه برنامـه   وزارت جهاد سازندگي همچنان عهده - 18ماده 

هاي ذيـل آن اقـدام    و تبصرههمين قانون ) 6(ي روستائي برابر ماده ها راهحريم  ي روستايي بوده و با متجاوزين بهها راه

  .خواهد نمود

  :شود به قانون ياد شده اضافه مي) 19(متن زير به عنوان ماده  - 7ماده 

هاي راه و ترابري و جهاد سازندگي مكلفند عالئم افقي و عمودي و تجهيزات ايمني الزم را در  وزارتخانه - 19ماده 

  .رد نياز نصب و اجراء نمايندمو يها محلمشخص و در  ي مربوطها راهطول هر يك از 

ي مربـوط عالئـم   هـا  راههاي مذكور مكلفند براي انجام عمليات احداث و مرمت و يـا نگهـداري    وزارتخانه -تبصره 

) حقيقي يا حقـوقي  (كوتاهي در بكار بردن عالئم ياد شده خسارتي به اشخاص  ايمني الزم را نصب نمايند چنانچه براثر

مطالبات پيمانكار يا اعتبارات جاري و عمرانـي    هاي ياد شده حسب مورد موظف است از خانهوارد شود هر يك از وزارت

باشـند ، دولـت    وزارتخانه ، خسارت وارده را پرداخت نمايد و چنانچه مأموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصير شـده 

  .ا از آنها استيفاء خواهد نمودخسارت پرداخت شده ر

آن عبـارات ذيـل    و اصالحات بعـدي  7/4/1349آهن مصوب  و راه ها راهبوط به قانون ايمني ضمناً در كليه مواد مر

  :گردد جايگزين مي

  .شود جايگزين مي "آزاد راه "ارت عب "شاهراه "به جاي كلمه  -

  .گردد جايگزين مي "اه و ترابريوزارت ر "عبارت  "وزارت راه "به جاي عبارت  -

اي و  معاونين راهداري و حمل و نقـل جـاده   "عبارت  "اي اري و حمل و نقل جادهمعاونين راهد "به جاي عبارت  -

  .شود ين ميجايگز "ها پايانه

كميسيون مسكن و شهرسـازي و راه و ترابـري و    "عبارت  "كميسيونهاي راه و دارائي مجلسين "به جاي عبارت  -

  .گردد زين ميجايگ "شوراي اسالميتعاون مجلس  كميسيون امور اقتصادي و دارائي و
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مصـوب   1349آهن مصوب تير مـاه   و راه ها راهقانون ايمني  10تبصره به ماده  3قانون الحاق  

5/3/1354  

  :گردد اضافه مي 1349وب تير ماه آهن مص و راه ها راهقانون ايمني  10هاي زير به ماده  تبصره -ماده واحده 

ترتيب رسيدگي به تخلف مزبور به . ل جزاي نقدي استتخلف از مقررات اين ماده مستوجب پانصد ريا - 1تبصره 

مقرر گرديده و تا تشكيل  1350رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي مصوب سال  نحوي است كه در قانون نحوه

هن آ داران ديپلمه پليس انتظامي راه ترابري افسران يا درجه قانون تغيير نام وزارت راه و) 16(گارد ترابري موضوع ماده 

كشور وظايف مذكور در  داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري آهن نباشد افسران يا درجه و در نقاطي كه پليس انتظامي راه

د ديپلمه گارد آن قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل گارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم با افرا

  .خواهد بود مذكور

وسايط نقليه موجب خرابي يا انحراف قسمتي از ريل و همچنين خاكريز و ساير تأسيسـات   هرگاه عبور - 2تبصره 

بـران خسـارت   ريـال و ج  5000ريال تـا   1000نقليه به پرداخت جزاي نقدي از  آهن گردد راننده وسيله مربوط به راه

  .شود وارده محكوم مي

  .كل منظور خواهد گرديدداري  انهوجوه حاصل از اجراي تبصره يك به حساب خز - 3تبصره 

  7/10/1367مصوب  آهن و راه ها راهقانون ايمني  4قانون الحاق سه تبصره به ماده  

گردد  آهن الحاق مي و راه ها راهقانون ايمني  4به ماده  4و 3و  2هاي  هاي ذيل به عنوان تبصره تبصره -ماده واحده 

  .يابد مي تغيير 1ل آن به تبصره و تبصره ذي

بايسـت در   هاي ضـروري مـي   وسائل نقليه غير مجازي كه به طور موقت و به سبب ضرورت و مأموريت - 2تبصره 

راه و ترابري و يا معاونين راهداري و حمل و نقل وي و يا باالترين مقام اجرايـي   بزرگراه تردد نمايند، فقط با اجازه وزير

در پشت وسيله نقليه  "عبور آزاد از بزرگراه " نصب تابلو در حوزه استحفاظي خود و با ها استانادارات كل راه و ترابري 

تعـداد الزم   الـذكر بـه   تابلو فوق. توانند وارد بزرگراه شوند كه به وسيله پليس راه به راننده تحويل و اخذ خواهد شد، مي

  .گردد تهيه و تحويل پليس راه ميتوسط وزارت راه و ترابري 

ي خواهد بود كه بـه تصـويب وزارت راه و ترابـري    ها نام سائل طبق آيينتعيين حداقل و حداكثر سرعت آن گونه و

  .رسد مي
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ي دولتي و انتظامي و يا افرادي كه به سبب ضرورت جهت انجـام مأموريـت و ارائـه    ها سازمانمأمورين  - 3تبصره 

يمنـي در صـورت بـروز    نمايند با رعايت ضوابط ا صورت پياده تردد يا توقف مي به ها راهخدمات در سطح يا حاشيه بزرگ

وسيله نقليه مجاز كه منجر به تصـادف شـده    باشند و مسئوليت راننده مقصر مستثني مي 4حادثه از شمول حكم ماده 

  .ست، به قوت خود باقي استا

گيرنـد، موظـف    كه طبق اين ماده واحـده مجـوز عبـور مـي     ها راهوسايل نقليه غير مجاز به عبور از آزاد - 4تبصره 

  .مرور نمايند عبور و ها راهآزادوط مجاز در هستند از خط

  2/11/1351مصوب  ها راهقانون الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون ايمني  

الحـاق   7/4/1349مصـوب   هـا  راهو تبصره آن به قـانون ايمنـي    15ماده و تبصره زير به عنوان ماده  -ماده واحده 

  .شود مي

نمايد احداث ديـوار   اطقي كه هيأت وزيران تصويب و وزارت راه اعالم ميخارج از محدوده شهرها در من - 15ماده  

ي ها راهو  ها راهآهن و شاه مستحدثاتي كه تا فاصله هفتاد متر از انتهاي حريم راه به ارتفاع بيش از يك متر در اراضي و

هاي شني  ي از ورود تودهشن كه به منظور جلوگير اصلي واقع شده ممنوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان

  .انند به احداث آن اقدام نمايندتو آهن مي مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات راه يا راه

  .اين قانون رفتار خواهد شد 6ده هاي يك و دو ما با متخلفين حسب مقررات تبصره

م ديوارهـاي موجـود در اراضـي و    كشي به هر ارتفاع و احداث هر نوع ساختمان و تـرمي  كشي و سيم نرده -تبصره 

  .الذكر بالمانع است ستحدثات فوقم

در جلسـه   14/9/1351شنبه  قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه

  .سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد  روز دوشنبه دوم بهمن ماه يك هزار و



  قوانين اداري مرتبط با شهرداري

217  

 

و راه آهن مصوب  ها راهي قانون ايمني اصالح) 17(ماده ) 1(يي تبصره آيين نامه اجرا تصويب 

16/11/1381  

  26/11/1381 :تاريخ                              ه 25088 ت35216: شماره 

و   وزارت راه 17/5/1380مـورخ   11/5324بنـا بـه پيشـنهاد شـماره      16/11/1381هيأت وزيران در جلسه مورخ 

آيـين نامـه    -1379و راه آهـن ـ مصـوب    هـا  راهاصـالحي قـانون ايمنـي    ) 17(مـاده  ) 1(تبصـره   ترابري و به اسـتناد 

  : دشده را به شرح زير تصويب نمودتبصره يا اجرايي

  : مفاهيم مربوط به كار مي روند دراين آيين نامه، واژه ها و عبارات زير در  -1ماده 

  : آهن حريم قانوني راه و راه -ف ال

ضي بسـتر و حاشـيه راه و راه آهـن اسـت كـه توسـط مراجـع ذي صـالح و از جملـه كميسـيون           اي از ارا محدوده

هيئت وزيران تعيين يا افـزايش آنهـا براسـاس جـدول و      4/2/1346مورخ  1672تصويب نامه شماره ) 3(ماده  موضوع

  . كميسيون مذكور رسيده و يا برسدپيوست به تصويب   كروكي

تاسيسات  ت راه و ترابري براي صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان، ديواركشي واي است كه وزار هزينه: وجوه -ب 

  . دارد ا به طور اقساط دريافت ميبه عمق يكصد متر از منتهي اليه حريم راه و راه آهن برآورد و به صورت يكجا ي

  تا دو هزار وسيله نقليه در روز ترافيك با تردد : ترافيك سبك -ج 

  ا پنج هزار وسيله نقليه در روز رافيك با تردد از دو هزار تت: ترافيك متوسط -د 

  ز پنج هزار وسيله نقليه در روز ترافيك با تردد بيش ا: ترافيك سنگين -هـ 

  . شود تعيين شده يا مي ذيصالح محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع: محدوده شهر -و 

ديواركشـي و تاسيسـات و نظـاير آن بـه عمـق يكصـد متـر         صدور مجوز براي ايجاد هرگونه سـاختمان و   -2ماده 

صـدور هرگونـه مجـوز بـراي      -الـف : هـاي كشـور بـا رعايـت مـوارد زيـر مجـاز اسـت         و راه آهـن  ها راهانتهاي حريم  از

تونـل، ديـوار   ) متـر و بـاالتر   10بادهانـه   (آهن نظير پل  مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه يا راه ايجاد

هاي همسطح و غيرهمسطح و نظاير آنهـا   هاي پليس راه، پاركينگ، تقاطع ديوار ضامن، گالري بهمن گير، پاسگاه ،حائل

ايجـاد تاسيسـات   . متـر در طـول محـور راه حسـب مـورد قبـل و بعـد از آنهـا ممنـوع اسـت           250تـا   100فاصله  در

   .باشد ترابري مجاز ميزيربنايي حسب مورد با مجوز وزارت راه و  خدمات
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 كليه زمينهايي كه به (هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند  صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين -ب 

ممنـوع اسـت   ) موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شـناخته شـده و تبـديل آنهـا منـع قـانوني دارد       

اراضي كشـاورزي را از مراجـع ذي ربـط اخـذ و ارايـه       اينكه مالك اراضي، مجوز الزم مبني بر بالمانع بودن تبديل مگر

ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي، تلمبه خانه، حفر چاه و نظاير آن فقـط در چـارچوب و حـدود مجـاز همـان        .نمايد

  . ارت راه و ترابري بالمانع استبا اخذ مجوز از وز مقررات و

وزارت  حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصـاتي كـه  ات به ارتفاع  محصور كردن اراضي كشاورزي و باغ -تبصره 

  . تاسيسات زيربنايي بالمانع است كند بعد از نوار با كاربري راه و ترابري تعيين مي

  و راه آهن هاي كشـور، از ابتـداي محـدوده يكصـد متـري،      ها راهمتر براي ) 30(اراضي واقع در نوار به عرض  -ج 

مسـتحدثات مجـاز   . و راه آهن، فقط داراي كاربري تاسيسات زيربنـايي خواهنـد بـود   بالفاصله بعد از حريم قانوني راه 

  : عبارتند از) تاسيسات زيربنايي نوار با كاربري (اين محدوده  در

  . گاز، نفت، مخابرات و امثال آن شبكه هاي تاسيسات زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، - 1

به تاسيسـات  سات وابسته به آن نظيـر پاركينـگ بـا رعايـت حقـوق مكتسـ      افزايش حريم راه ها و ايجاد تاسي - 2

  . بنايي ايجادشده زير

در مواردي كه عرض نوار يـاد شـده بـراي تاسيسـات زيربنـايي براسـاس معيارهـاي فنـي و مهندسـي           -1تبصره  

  . ده بالمانع استنباشد، با هماهنگي وزارت راه و ترابري استفاده بيش از نوار ياد ش كافي

استفاده  براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده با كاربري تاسيسات زيربنايي، هرگونه تصرف و  -2بصره ت

تملك اراضـي   از اراضي مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط از جمله اليحه قانوني نحوه خريد و

  . انقالب است ـ شوراي  7/11/1358مي دولت ـ مصوب و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظا

محدوده  براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهركهاي صنعتي و مسكوني، مجتمع هاي خدماتي و رفاهي در خارج از -د

  . نمايد يين نامه، مجوز صادر ميقانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آ

  قبيل جايگاه فروش مـواد روغنـي و سـوختي، تعميرگـاه وسـايط نقليـه،       واحدهاي خدماتي و رفاهي از  -1تبصره 

ترابري  هرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظاير آنها در قالب مجتمع هاي خدماتي و رفاهي و در مكانهايي كه وزارت راه و

مسـافر و   بـار و در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاههاي پايانه هـاي عمـومي   

  . شوند مي نمايد، مستقر و احداث تعيين نموده يا مي -1377مصوب  -مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي 
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  :درموارد زيرممنوع است ها راهايجاد هرگونه مستحدثات درمحدوده يكصدمتري بعد از حريم   -2تبصره 

  . ته اندسمت آنها قرار گرف يي كه روستاها در يكها راهدر سمت ديگر  -1

  . ع خارجي كمربنديها و كنارگذرهادر ضل -2

  .در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدود ديد گردد -3

  . دو باند رفت و برگشت جدا از همبين  -4

نامـه   ت مفـاد ايـن آيـين   ي موجـود، رعايـ  هـا  طـرح در تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهرها يا بـازنگري   -هـ  

  . گونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب مي شود بوده و هر الزامي

داراي  هاي كشور در محدوده روسـتاهاي  و راه آهن ها راهاحداث مستحدثات در محدوده يكصد متر بعد از حريم  -و

  . اشدب ادي، مجاز ميي هها طرحطرح هادي مصوب، با رعايت مفاد اين آيين نامه و اصالح 

  . ارچوب اين آيين نامه مجاز استدر روستاهاي فاقد طرح هادي، صدور مجوز در چ -1تبصره 

  . است فاد اين آيين نامه الزاميي جديد، رعايت مها طرحي هادي مصوب يا ها طرحدر تهيه و بازنگري  -2تبصره 

شـود   ت، در صدور مجوز به نحوي عملو راه آهن هاي كشور الزم اس ها راهبه منظور تامين حداكثر ايمني براي  -ز

  كه بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي با توجه به موقعيت محـل و زمـين، بـه ترتيـب محوطـه يـا فضـاي سـبز،        

  .و سپس بنا و اعياني قرار گيرندپاركينگ 

حـدوده موضـوع ايـن    نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو اعم از تبليغاتي يا غير آن به هـر كيفيـت درم   -ح 

  . نمايد رابري تعيين و اعالم مينامه، برابر ضوابطي است كه وزارت راه و ت آيين

خـارج   ـ در1379و راه آهن ـ مصوب   ها راهكليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصالح قانون ايمني  -3ماده 

حـال   ور با اخـذ مجـوز از مراجـع ذي ربـط در    و راه آهن هاي كش ها راهاز حريم و در محدوده يكصد متر بعد از حريم 

  : لزم به تطبيق وضعيت خود هستنداحداث مي باشند در موارد زير م

نـوز كـار اجرايـي    در مـواردي كـه ه   (ممنوعيت ايجاد مستحدثات در نوار بـا كـاربري تاسيسـات زيربنـايي      -الف 

  ). نشده است شروع

  (ترين فاصله اعياني از نـوار بـا كـاربري تاسيسـات زيربنـايي      تجديد نظر در جانمايي اعياني براي تامين بيش -ب 

  ). نوز كار اجرايي شروع نشده استمواردي كه ه در

  . تامين دسترسي مناسب -ج 
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مـاه   مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذي ربط كه هنوز كاراجرايي آنها شروع نشده است حداكثر شـش   -تبصره 

تبر بوده و پس از انقضاي مهلت مذكور، دارنـدگان مجـوز مكلـف بـه اخـذ مجـوز       پس از تاريخ ابالغ اين آيين نامه مع

ســاز فاقــد  در غيــر ايــن صــورت وزارت مــذكور موظــف اســت از هرگونــه ســاخت و . وزارت راه و ترابــري هســتند از

  . جلوگيري نمايد مجوز

وصـول   اين آيين نامه نسبت بهبه وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد   -4ماده 

و صددرصد  وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز. وجوهي به شرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد

  . رسد به مصرف مي ها راهمن سازي آن به منظور اي

  ريال  750ر آن ر يا حصار يا نظايمبلغ پايه به ازاي هر متر طول ديوارحداكثر به ارتفاع يك مت -الف 

  ريال  1000ستثناي اراضي كشاورزي مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع عرصه به ا -ب 

 3000مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي تاسيسات كشاورزي نظير خانـه بـاغي و تلمبـه خانـه      -ج 

  ريال

اقتصادي  موقعيت: شود اسبه و عمل ميمبالغ پايه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زير مح -1تبصره  

متوسـط   سـنگين  ها استانكيلومتري مراكز  10كيلومتري ساير شهرها به فاصله  5ترافيك نوع راه يا راه آهن به فاصله 

   1 1.5 2 1 1.5 2 2 1.5راه آهن سبك آزادراه اصلي و بزرگراه فرعي و 

ار بـه وسـيله فـنس، سـيم خـاردار يـا چپـر بـراي         احداث كنندگان ديوار به ارتفـاع يـك متـر يـا حصـ       -2تبصره 

  . معاف هستند) ازاي هر متر طول ريال به 750) (الف (كردن اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند  محصور

هـا كـه توسـط     مبالغ پايه در فروردين ماه هـر سـال براسـاس آخـرين تغييـر شـاخص عمـومي قيمـت         -3تبصره 

  . گردد شود، تعديل مي م مياعال مركزي جمهوري اسالمي ايران بانك

مجـوز   ، وزارت راه و ترابري مي تواند در هنگام صـدور ها راهنظر به اهميت تامين راه دسترسي در ايمني  -4تبصره 

متقاضي اقدام  نسبت به اخذ تضمين حسن انجام كار، معادل هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده از

ترابري مي توانـد   وزارت راه و. شود تمام عمليات اجرايي و تامين راه دسترسي مسترد ميتضمين مذكور پس از ا. نمايد

  . احتمالي اقدام نمايد فع نواقصچنانچه متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننمايد از محل تضمين مذكور نسبت به ر

احداث  گونه وجه به ازاي صدور مجوزي قبلي مبني بر اخذ هرها دستورالعملپس از ابالغ اين آيين نامه،   -5تبصره 

ارت توسـط وز  و راه آهن هاي كشـور،  ها راهساختمان، ديواركشي و تاسيسات در فاصله يكصد متر از منتهي اليه حريم 
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  . گردد راه و ترابري لغو مي

يلي مسـا  از طريـق مطالعـه،   هـا  راهوزارت راه و ترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطـراف   -5ماده 

ميـراث فرهنگـي،    نظير مالكيت اراضي موجود در طرح، وضعيت موجود كاربريها و مستحدثات، مسايل زيست محيطي،

كـاربري مناسـب، ضـمن     ايجاد منظر مناسب، ويژگيهاي توپوگرافي، اجتماعي و اقتصادي ظرفيتهاي هر ناحيه، تعيـين 

اقـدام  » ي كشـور ها راهاز  و ساماندهي فضايي براي هر يكطرح هدايت  «ريزي و ارايه ضوابط الزم نسبت به تهيه  برنامه

  . نمايد

 محمدرضا عارف معـاون اول ريـيس جمهـور   . ي روستايي از شمول اين آيين نامه مستثنا مي باشندها راه  -6ماده 

 ايقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شـده در مـتن بـر    138رونوشت با توجه به اصل  

اطالعـات    و تصميم كنترل  تاييد نهايي تاييد انطباق متن. شود اطالع رياست محترم مجلس شوراي اسالمي ارسال مي 

رياسـت    و متن تنظيم متن رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رييس جمهـور، دفتـر   محتوا كنترل ابالغ تاييد

مجمـع    ن حقوقي و امور مجلس ريـيس جمهـور، دفتـر ريـيس    قوه قضاييه، دفتر معاون اول رييس جمهور، دفتر معاو

اسالمي، سـازمان   تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي

و موسسات دولتي،  ها سازمانها،  بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه

  .شود مي هادهاي انقالب اسالمي، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران و دفتر هيئت دولت ابالغن

و  هـا  راهقانون ايمني     اصالحي) 17(ماده ) 1(نامه اجرايي تبصره  آيين) 2(ماده ) و(اصالح بند 

  24/5/1386مصوب آهن  راه

وزارت  10/7/1385مـورخ       02/100/52848بنا بـه پيشـنهاد شـماره     24/5/1386هيئت وزيران در جلسه مورخ 

ـ تصويب 1379مصوب      آهن ـ  و راه ها راهاصالحي قانون ايمني ) 17(ماده ) 1(مسكن و شهرسازي و به استناد تبصره 

  :نمود

ــ  1379آهـن ـ مصـوب    و راه هـا  راهاصالحي قانون ايمني ) 17(ماده ) 1(نامه اجرايي تبصره  آيين) 2(ماده ) و(بند 

  : گردد به شرح زير اصالح مي 26/11/1381هـ مورخ 25088ت/36164نامه شماره  ع تصويبموضو

  :گردد نمايد به شرح زير تعيين مي و ـ حدود محور راه و يا حريم آن كه از داخل روستا عبور مي

  .قانوني راه بايد كامالً حفظ شودـ حريم 1
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بط و اه عيناً مطابق طرح هادي روستا با رعايت ضـوا ـ احداث مستحدثات در محدوده يكصد متري بعد از حريم ر2

  .شود مقررات مربوط انجام مي

تبصره ـ در روستاهاي فاقد طرح هادي كه محدوده آنها تعيين نشده است، نظر بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت  

  .تعيين محدوده مالك عمل مي باشد

  16/2/1383مصوب  قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن 

ي الزم را از آنهـا بـه   هـا  حمايت هاي الزم را براي تأمين حقوق معلوالن، فراهم و دولت موظف است زمينه - 1 ماده

  .عمل آورد

كميسـيون پزشـكي سـازمان     گـردد كـه بـه تشـخيص     منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطالق مي -تبصره 

مستمر و قابل تـوجهي در سـالمت و كـارآئي عمـومي وي      بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختالل

  .هاي اجتماعي و اقتصادي شود نهكاهش استقالل فرد در زمي ايجاد گردد، به طوري كه موجب

عمـومي و انقالبـي موظفنـد در     و مؤسسات و شـركتهاي دولتـي و نهادهـاي    ها سازمانها،  كليه وزارتخانه - 2ماده 

و وسـايل خـدماتي بـه نحـوي عمـل نماينـد كـه امكـان          و اماكن عمومي و معابر اه ساختمانطراحي، توليد و احداث 

  .ن همچون افراد عادي فراهم گرددمعلوال مندي از آنها براي دسترسي و بهره

و انقالبـي موظفنـد جهـت     و مؤسسات و شركتهاي دولتـي و نهادهـاي عمـومي    ها سازمانها،  وزارتخانه - 1تبصره 

ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجـود را در   و اماكن عمومي، ها ساختمانن، مندي معلوال دسترسي و بهره

  .سازي نمايند ساالنه خود مناسب هاي مصوب چارچوب بودجه

و اماكن عمومي  ها ساختماناز  موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداد ها شهرداري - 2تبصره 

  .نكرده باشند خودداري نمايند رعايت ردهاي تخصصي مربوط به معلوالن راو معابري كه استاندا

امـاكن دولتـي و عمـومي     و هـا  سـاختمان سـازي   سازمان بهزيستي كشور مجاز اسـت بـر امـر مناسـب     - 3تبصره 

  .درخواست نمايد اقدامات آنها راي مذكور در ماده فوق نظارت و گزارشات ها دستگاه

شهرسازي، سـازمان بهزيسـتي    يي ماده فوق ظرف سه ماه مشتركاً توسط وزارت مسكن ونامه اجرا آئين - 4تبصره 

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به ريزي كشور تهيه و كشور و سازمان مديريت و برنامه

نه اقدامات ذيـل  قوانين بودجه ساال سازمان بهزيستي كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در - 3ماده 
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  :عمل آوردرا به 

هـاي   معلـوالن بـا مشـاركت خـانواده     آموزي مـورد نيـاز   تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه -الف 

به مراكز غيردولتـي و  ) كمك هزينه (و پرداخت يارانه ) تعاوني، خيريه  خصوصي، (معلوالن و همكاري بخش غيردولتي 

  .ها خانواده

معلـوالن نيازمنـد، معلـوالن      ( ي و توانبخشي معلـوالن واجـد شـرايط   گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزش -ب 

بـا همكـاري بخـش غيردولتـي و پرداخـت      )  رفتـاري   الهويه، معلـوالن بـا ناهنجاريهـاي    سرپرست، معلوالن مجهول بي

  .به آنها ) كمك هزينه (و يارانه  تسهيالت اعتباري

  .اد معلولوانبخشي مورد نياز افرتامين و تحويل وسايل كمك ت -ج 

معلوالن جهت  اي به توانبخشي حرفه  گسترش كارگاههاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلوالن و ارائه خدمات -د 

  .توانمندسازي آنان

 شـمول قـانون كـار مصـوب      كارگاههـاي آموزشـي، حمـايتي و توليـدي معلـوالن موضـوع مـاده فـوق از         -تبصره 

  .مستثني خواهد بود 29/8/1369

متـرو،   (وسايل حمل و نقل دولتـي    توانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و والن ميمعل - 4ماده 

  .مند گردند بها بهره  هيالت نيمهاز تس) هواپيما، قطار

كتابخانـه، امـاكن ورزشـي،      موظفنـد  هـا  شهرداريوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان تربيت بدني و  -تبصره 

  .مندي معلوالن فراهم گردد بهرهامكان  فريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند كهپارك و اماكن ت

پوشـش بيمـه خـدمات درمـاني و       افراد تحت سرپرستي معلوالن با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحت - 5ماده 

  .گيرند درماني قرار مي  مه مكملمعلوالن تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بي

و يـا حـداقل دو   ) معلول باشد  هر دو يا يكي از آنها (ي از فرزندان اوليائي كه خود ناتوان و معلول بوده يك - 6ماده 

  .گردد وظيفه عمومي معاف مي خدمت نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام 

تي همسر ناتوان و معلـول  سرپرس نمايند مادامي كه همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي -تبصره 

  .گردند معاف مي مت وظيفه عموميرا برعهده داشته باشند از انجام خد

  :تسهيالت ذيل را فراهم نمايد ولي شغلي براي افراد معلها فرصتدولت موظف است جهت ايجاد  - 7ماده 

ي دولتـي و  هـا  ستگاهد) پيماني، كارگري  رسمي، (از مجوزهاي استخدامي %) 3(اختصاص حداقل سه درصد  -الف 
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يي كه از بودجه ها دستگاهشركتها و نهادهاي عمومي و انقالبي و ديگر  ، مؤسسات،ها سازمانها،  عمومي اعم از وزارتخانه

  .ايند به افراد معلول واجد شرايطنم استفاده مي عمومي كشور

رفرماياني كه افراد معلـول را  كا تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به -ب 

  .رندگي به كار مي

و كارگاههاي توليدي حمـايتي در   پرداخت تسهيالت اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني و صنفي -ج 

  .گردد ساالنه مشخص مي نين بودجهمقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوا

ميزانـي كـه در قـوانين بودجـه      به افراد معلول بـه ) وجوه اداره شده (پرداخت تسهيالت اعتباري خود اشتغالي  -د 

  .گردد ساالنه مشخص مي

توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركتها و  جهت احداث واحدهاي) وجوه اداره شده (پرداخت تسهيالت اعتباري  -هـ 

  .است آنها متعلق به افراد معلولسرمايه  سهام و%) 60(مؤسساتي كه بيش از شصت درصد 

، شركتهاي دولتي و ها دستگاه) تلفن اپراتور (از پستهاي سازماني تلفنچي %) 60(اختصاص حداقل شصت درصد  -و 

  .جسمي، حركتي كم بينا و معلوالننهادهاي عمومي به افراد نابينا و 

شـركتها  ، ها دستگاهنويسي  ماشين از پستهاي سازماني متصدي دفتري و%) 60(اختصاص حداقل شصت درصد  -ز 

  .، حركتيو نهادهاي عمومي به معلولين جسمي

عمومي و انقالبي مجازند تا سـقف   ، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهايها سازمانها،  كليه وزارتخانه - 1تبصره 

ي و معلولين ضايعات نخاعي واجد شرايط را رأساً به صورت مورد مجوزهاي استخدامي ساالنه خود، افراد نابينا و ناشنوا

  .گيرند استخدامي به كار و بدون برگزاري آزمون

مجوزهـاي اسـتخدامي سـاالنه      از%) 3(ريزي كشور موظف اسـت سـه درصـد     سازمان مديريت و برنامه - 2تبصره 

عمومي و انقالبي را كسر و دراختيـار سـازمان بهزيسـتي      ، مؤسسات دولتي، شركتها و نهادهايها سازمانها،  وزارتخانه

آزمون استخدامي اختصاصي براي معلولين واجـد شـرايط بـا همكـاري سـازمان        هد تا نسبت به برگزاريكشور قرار د

بـه دسـتگاه مربوطـه معرفـي      ريزي كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مـورد  برنامه  مديريت و

  .نمايد

ي شغلي معلوالن و ها فرصتصندوق  خود،سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب  - 3تبصره 

  .تصويب هيأت وزيران برساند به امددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آن ر
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اي را متناسـب بـا بـازار     و حرفه اي كشور موظف است آموزشهاي الزم فني سازمان آموزش فني و حرفه - 4تبصره 

  .درايگان و تلفيقي تأمين نماي كار براي معلوالن به صورت

بهزيسـتي كشـور از آمـوزش     توانند با معرفي سـازمان  معلوالن نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي - 8ماده 

پـرورش، علـوم، تحقيقـات و فنـاوري، بهداشـت، درمـان و        هاي آموزش و رايگان در واحدهاي آموزشي تابعه وزارتخانه

  .مند گردند اسالمي، بهرهه آزاد ي دولتي و نيز دانشگاها دستگاه آموزش پزشكي و ديگر

هـاي مـذكور و دانشـگاه آزاد     وزارتخانه نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و آئين -تبصره 

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد هتهيه و ب اسالمي ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون

%) 10(موظفند حداقل ده درصـد   نياد مسكن انقالب اسالميوزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و ب - 9ماده 

خود را به معلوالن نيازمنـد فاقـد مسـكن اختصـاص داده و بـا       از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت

  .دراختيار آنان قرار دهند كشور معرفي سازمان بهزيستي

احداث و خريد مسكن معلـوالن   دار مورد نياز ارانهسيستم بانكي كشور مكلف است، تسهيالت اعتباري ي - 1تبصره 

نماينـد پرداخـت    كن احداث مياي كه براي معلوالن، مس خيريه هاي آنها و يا مؤسسات را تأمين و به معلوالن يا تعاوني

  .كند

واحدهاي مسكوني افـراد معلـول فاقـد     سازمان ملي زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث - 2تبصره 

مسـكن  اي كـه بـراي آنـان     ها و مؤسسات خيريـه  مذكور و يا تعاوني ن را به نرخ كارشناسي تهيه و دراختيار افرادمسك

  .دهد نمايند قرار احداث مي

و عـوارض نوسـازي معـاف     زمـين  سـازي  هاي صدور پروانه ساختماني، آمـاده  معلوالن از پرداخت هزينه - 3تبصره 

  .گردند مي

قوانين بودجه ساالنه و كمكهـاي   كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در سازمان بهزيستي - 4تبصره 

واحدهاي مسكوني براي معلوالن و مددجويان اقدام و مالكيـت يـا    اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث يارانه

سـازمان   و شهرسـازي و  ي كه سازمان بهزيستي كشور بـا همكـاري وزارت مسـكن   ها نام مطابق آئين برداري آنها را بهره

  .ويان واجد شرايط واگذار نمايدمددج رسد به معلوالن و تصويب هيأت وزيران مي ريزي كشور تهيه و به مديريت و برنامه

) روزي روزانه و شـبانه  (غيردولتي  پرداختي سازمان بهزيستي كشور به مراكز) يارانه (ميزان كمك هزينه  - 10ماده 

آموزي معلوالن همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خـدمات   حرفه نبخشي و آموزشي وبابت نگهداري، خدمات توا
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بازرگـاني تهيـه و    ريزي كشور و وزارت مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه و تورم ساالنه

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدقبل از خرداد ماه هر سال به 

ريـزي نمايـد كـه     به نحوي برنامه هاي عمومي جمعيت كشور آمار ايران مكلف است در سرشماري مركز - 11ماده 

  .گردد ك نوع معلوليت آنها مشخصجمعيت افراد معلول به تفكي

هاي خود را در هر  ساعت از برنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است حداقل دو - 12ماده 

  .توانمنديهاي معلولين اختصاص دهدكشور و آشنائي مردم با  هاي سازمان بهزيستي ه برنامههفته در زمان مناسب ب

به قيمومت افـراد معلـول اقـدام     سازمان بهزيستي كشور موظف است با ايجاد ساز و كار مناسب، نسبت - 13ماده 

حكـم  ذكور عمل و مبادرت به صدور صرفاً از طريق سازمان م موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول ها دادگاهنمايد، 

  .نمايند

در محاكم قضائي وكيـل تعيـين    سازمان بهزيستي كشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، - 1تبصره 

  .و به دادگاه مربوطه معرفي كند نموده

 تضـييع حقـوق معلـوالن    سازمان بهزيستي كشور مجـاز اسـت در مـوارد ضـروري جهـت جلـوگيري از       - 2تبصره 

  .دادخواهي نمايد طرح دعوا و ها دادگاهسرپرست به نمايندگي از آنها در  بي

بهزيسـتي كشـور و وزارت    نامه اجرائي اين مـاده ظـرف مـدت سـه مـاه مشـتركاً توسـط سـازمان         آئين - 3تبصره 

  .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيددادگستري تهيه و به 

جهت احداث مراكز توانبخشي،  زمان بهزيستي كشور و با نظارت آنتوانند ازطريق سا مؤديان مالياتي مي - 14ماده 

گواهي هزينه مؤديان مالياتي در موارد فوق كـه بـه   . اقدام نمايند آموزي و مسكن مورد نياز افراد معلول درماني و حرفه

  .گردد بول مالياتي آنان تلقي ميرسيده باشد به عنوان هزينه قابل ق تأييد سازمان بهزيستي كشور

امور اقتصـادي و دارائـي ظـرف     نامه اجرايي اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستي كشور و وزارت آئين -تبصره 

  .وزيران خواهد رسيد هيأت  تصويب مدت سه ماه پس از ابالغ قانوني تهيه و به 

عه اسـتان و  ريـزي و توسـ   برنامـه  مجازنـد در جلسـات شـوراي    هـا  اسـتان ي بهزيستي ها سازمانرؤساي  - 15ماده 

  .آن به عنوان عضو شركت نمايند ي كاريها گروه

كشور مجـاز اسـت در جلسـات     به منظور كمك به اشتغال معلوالن و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي -تبصره 

  .شوراي عالي اشتغال شركت نمايد
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  :گردد از محل منابع زير تأمين مياعتبار مورد نياز اجراي اين قانون  - 16ماده 

  .نمايند بودجه ساالنه منظور مي نو نهادها حسب وظايف قانوني در قواني ها دستگاهاز محل اعتباراتي كه  - 1

از محـل اعتبـارات مـذكور     اي سازمان بهزيستي كشور كـه تـاكنون   اي و تملك سرمايه از محل اعتبارات هزينه - 2

  .داده است ا به معلوالن ارائه ميخدمات الزم ر

  .ها در كشور ند كردن يارانهاصله از اجراي طرح هدفماز محل وجوه و - 3

عمومي كه ميزان ساالنه آن براي هر  ، شركتهاي دولتي و نهادهايها دستگاههاي  جوئي در هزينه از محل صرفه - 4

  .نمايد مشخص مي ا را هيأت وزيران و شركتها و نهاده ها دستگاهيك از 

ريزي كشور تهيـه و   مديريت و برنامه ط سازمان بهزيستي كشور و سازماننامه اجرائي اين ماده توس آئين - 1تبصره  

  .ه تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدب

مـادامي كـه اعتبـار الزم از     آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشـد  - 2تبصره  

  .شد ده تأمين نگردد، اجرا نخواهدمحل منابع مذكور در اين ما

چهارشـنبه مـورخ شـانزدهم      قانون فوق مشتمل بر شـانزده مـاده و بيسـت و چهـار تبصـره در جلسـه علنـي روز       

اسالمي تصويب و نظر شوراي نگهبـان در مهلـت مقـرر      ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي

  .ل نگرديدقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران واص  )94(موضوع اصل نود و چهارم 

  4/3/1384مصوب  قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن) 2(نامه اجرايي ماده  آيين

  9/3/1384:تاريخ                                       هـ 31960ت 14277:   شماره

 25/9/1383  مــورخ 4778/100بنــا بــه پيشــنهاد مشــترك شــماره  4/3/1384وزيــران در جلســه مــورخ   هيــأت

كشور و به استناد تبصـره   ريزي هاي رفاه و تأمين اجتماعي و مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه هوزارتخان

ادشـده را بـه شـرح زيـر     اجرايي ماده ي نامه ـ آيين1383قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن ـ مصوب  ) 2(ماده ) 4(

  :تصويب نمود

  :روند مشروح زير به كار مينامه در معاني  عبارات زير در اين آيين -1ماده 

  : مناسب سازي -الف 

اصالح محيط و تدارك وسايل حمل و نقل است به طوري كه افراد معلول قـادر باشـند تـا آزادانـه و بـدونخطر در      
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حركت كنند و از  ي عموميها ساختمانشهري و  ، معابر، محيط شهري و بين محيط پيرامون خود اعم از اماكن عمومي

  .مندشوند استقالل فردي الزم بهره، فرهنگي و اقتصادي با حفظ  ، اجتماعي يتسهيال ت محيط

  : نامه ي مشمول اين آيينها دستگاه -ب 

  .لتي و نهادهاي عمومي و انقالبي ، مؤسسات و شركتهاي دوها سازمانها،  كليه وزارتخانه

  : شهرسازي و معماري براي معلوالنضوابط و مقررات  -پ 

ول و معلـ  عالي شهرسازي و معماري و اصـالحات بعـدي آن بـراي افـراد      شوراي 6/10/1378ضوابط مصوب مورخ 

  .ناتوان 

  : اماكن عمومي -ت 

شـهري و   ، قطارهـاي ها دانشگاه، ها فرودگاهها،  ، پايانه ، اماكن ورزشي ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كليه وزارتخانه

  .ها، معابر عمومي و نظاير آنها  بوستان ، بانكها و خودپردازها، ، مراكز تجاري شهري برون

عمومي و  و اماكن ها ساختماني سراسر كشور موظفند از صدور پروانه احداث و پايان كار براي ها شهرداري -2ماده 

  .نمايند يت نكرده باشند، خودداريمعابري كه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلوالن را رعا

بينـي و   سازي راپيش موظفند هنگام تنظيم بودجه ساالنه خود اعتبارات مورد نياز مناسب اه دستگاهكليه  -تبصره 

  .پيشنهاد نمايند ذيربطگر مراجع ريزي كشور و دي به سازمان مديريت و برنامه

حـداقل سـي    نامه هر سال موظفند در طي يك برنامه سه ساله از زمان تصويب و ابالغ اين آيين ها دستگاه -3ماده 

بـراي  شهرسـازي و معمـاري    ، ضوابط و مقررات ي عمومي وابسته را براي استفاده معلوالنها ساختماناز %) 30(د درص

  .سازي نمايند معلوالن مناسب

  :دهند ات زير را انجامسازي اماكن عمومي اقدام ي سراسر كشور موظفند جهت مناسبها شهرداري -4ماده 

  .ها  ها و همچنين پارك به تقاطع معابر اصلي و نزديك سازي معابر عمومي با اولويت الف ـ مناسب

يك روهاي نزد پياده  سازي سطوح ب ـ تجهيز و نصب چراغها و عاليم راهنمايي مناسب در معابر عمومي و برجسته 

  .ها و همچنين پاركها به تقاطع

  . راي معلوالنشهرسازي و معماري بپ ـ رفع موانع و تطبيق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات 

محل اعتبار گذاشته شده است از ها شهردارياعتبار الزم براي اجراي اين ماده و ساير مواردي كه برعهده  -تبصره 

  .گردد مربوط تأمين مي
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موظفنـد   نامه شهري موضوع اين آيين شهري و برون ي حمل و نقل عمومي درونها سازمانكليه شركتها و  -5ماده 

وسـايل حمـل و    و) ها فرودگاهايستگاهها، بنادر و (سازي اماكن عمومي خود  ه نسبت به مناسبسال طي يك برنامه پنج

  .ماري براي معلوالن اقدام نمايندنقل عمومي مربوط براساس ضوابط و مقررات شهرسازي و مع

 منظـور  شركتهاي خودروساز داخلي موظفند استانداردهاي الزم جهت سـاخت وسـايل نقليـه عمـومي بـه      -6ماده 

معلـوالن و بنـا بـه     استفاده معلوالن و جانبازان را رعايت و نسبت به ساخت خودروهاي شخصي متناسـب بـا وضـعيت   

  .اقدام نمايند ذيربطي ها دستگاه سفارش آنان يا

، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي و بنيـاد شـهيد وامـور        سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايـران  -7ماده 

هـاي   هـاي آموزشـي دررسـانه    با هماهنگي سازمان بهزيستي كشور نسبت به توليد و پخـش برنامـه  ايثارگران موظفند 

  .فراد دارايمعلوليت اقدام نمايندسازي براي ا براي ارتقاي آگاهي عمومي در زمينه مناسب)  ملي و استاني(عمومي 

،  مناسب سـازي  ي ال زم برايسازمان بهزيستي كشور موظف است به منظور پي گيري و ايجاد هماهنگيها -8ماده 

  :سازي را با تركيب زير تشكيل دهد ستاد هماهنگي و پيگيري مناسب

  ). رييس(او  ذيربطاعي يا معاون ـ وزير رفاه و تأمين اجتم1

  .ـ نماينده ثابت وزارت كشور 2

  .شهرسازي ـ نماينده ثابت وزارت مسكن و 3

  .ور ريزي كش مان مديريت و برنامهـ نماينده ثابت ساز4

  . اينده ثابت وزارت راه و ترابرينم -5

  . ينده ثابت وزارت صنايع و معادننما -6

  . ، تحقيقات و فناوري وزارت علومنماينده ثابت  -7

  .توسعه و تجهيز مدارس كشور ، نماينده ثابت سازمان نوسازي -8

  . بنياد شهيد و امور ايثارگران نماينده ثابت -9

  .ولتي ايثارگران ده تشكلهاي غيردـ نماين10

  . هنگي تشكلهاي غيردولتي معلوالننماينده ثابت شوراي هما -11

 ي دولتـي و غيردولتـي واشـخاص   هـا  سـازمان تواند در صورت ضرورت نسبت به دعوت از سـاير   ستاد مي -تبصره 

  .نظر حسب مورد اقدام نمايد صاحب
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ان بهزيستي كشور بوده و سازمان يادشده موظـف  نامه در سراسر كشور با سازم نظارت بر اجراي اين آيين -9ماده 

  .وزيران منعكس نمايد  است گزارش نظارتي خود را به هيأت

  13/2/1377مصوب  قانون محل دفاتر روزنامه و مجله 

و نيز فعاليت شغلي  22/12/1364قانون مطبوعات مصوبه ) 1(تأسيس دفاتر مطبوعات موضوع ماده  -ماده واحده 

در واحد مسكوني مستقل و يا مجتمعي كه بطور كامل در اختيار روزنامـه و مجلـه قـرار      ها و مجله ها صاحبان روزنامه

  .است تجاري و استيجاري بالمانع ي اداري وها ساختمانگيرد و همچنين 

 هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمي ظرف سه ماه تهيه و بـه  نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه آئين -تبصره 

  .رسيد  صويب هيأت وزيران خواهدت

  27/3/1380مصوب  نامه محل تأسيس دفاتر مطبوعات آيين 

  23/4/1380 :تاريخ                             هـ 22918ت .  18151 : رهشما

وزارت  22/2/1379مـورخ   654/10/4562/1بنـا بـه پيشـنهاد شـماره      27/3/1380هيأت وزيران در جلسه مورخ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمي و بـه    22/2/1379تبصره ماده واحده قانون محل   اسالمي و به استناد فرهنگ و ارشاد

بوعات نامه محل تأسيس دفاتر مط آيين - 1377 مصوب –استناد تبصره ماده واحده قانون محل دفاتر روزنامه و مجله 

  :را به شرح زير تصويب نمود

رنده پروانه رسمي انتشار نشريه براي فعاليتهاي مطبوعـاتي بـر اسـاس    دفتر مطبوعات مكاني است كه دا - 1ماده 

  .نمايد شود، از آن استفاده مي يشده يا م  تعريفي كه از نشريات در قانون مطبوعات

متقاضي بايد براي اخذ مجوز تأسيس، رونوشت سند مالكيت يا اجاره نامه ملك مورد نظر را بـه وزارت   - 2تبصره 

  .مي ارايه نمايدنگ و ارشاد اسالفره

هايي است كه قبل از مرحله چاپ هر نشريه صـورت   مقصود از فعاليت شغلي مقرر در قانون، كليه فعاليت - 2ماده 

هاي خبر و گزارش، آگهي و خدمات، نصب و احداث  مانند هيأت تحريريه، سرويس ي مختلفها بخشگيرد، فعاليت  مي

ز جملـه  بندي ا كپي و زينك، حروفچيني و صفحه يتوگرافي براي تهيه فيلم واي، انجام عمليات فني ل هاي رايانه سامانه

  .هاست مصاديق اين فعاليت
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  .و تجاري مجاز است تأسيس دفتر مطبوعات در واحدهاي مسكوني مستقل، اداري - 3ماده 

مطبوعات تيار تأسيس دفتر چند نشريه در يك واحد مسكوني مستقل يا مجتمعي كه به طور كامل در اخ -تبصره 

  .باشد بالمانع است

نصب تابلوهاي راهنما به منظور مشخص نمودن دفتر مطبوعات الزامي است به طوري كه بـه وسـيله آن    - 4ماده 

  .باشد اساييمحل دفتر به سادگي قابل شن

  .طبوعاتي در محل دفتر ممنوع استانجام هر نوع فعاليت غير م - 5ماده 

ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي  ها استانرهنگ و ارشاد اسالمي و در ساير در استان تهران وزارت ف - 1تبصره 

و ارشاد اسالمي اسـتان در خصـوص رعايـت مقـررات قـانون يـاد شـده و ايـن           ادارات كل فرهنگ ها استانو در ساير 

  .بازرسي از دفاتر مطبوعات هستندنامه ملزم به  آيين

تذكر كتبـي از سـوي وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي در تهـران و       تخلف از مقررات اين ماده موجب  - 2تبصره 

بـه   به صاحب امتياز نشريه است و در صورت تكـرار تخلـف، مراتـب    ها استان  ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ساير

  .شود مراجع ذيصالح اعالم مي

مطبوعات يـا هـر دليـل ديگـر     در صورت توقف فعاليت نشريه به حكم دادگاه يا تصميم هيأت نظارت بر  - 6ماده 

كند تا نسبت به ممانعت از فعاليـت مطبوعـاتي    را به مراجع ذي صالح اعالم مي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موضوع

 .قدام نماينددر دفاتر ياد شده ا

  14/9/1375مصوب  قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه 

ت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبـان دوم عـالم   به منظور حفظ قو -ماده واحده

هـا و موسسـات    ، شركتها سازماني قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و ها دستگاهاسالمي،  اسالم و معارف و فرهنگ

هـا،   ت و تمـامي شـركت  عمومي بر آنها مسـتلزم ذكـر نـام اسـ      هايي كه شمول قوانين و مقررات دولتي و كليه شركت

هـاي   بردن كلمـات و واژه  قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بكار) 22(تبصره ) د (و نهادهاي مذكور در بند  ها سازمان

هـا بـر    هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها، مصاحبه ها و مكاتبات، سخنراني بيگانه در گزارش

  .شود ممنوع است خل كشور عرضه ميي دولتي و غير دولتي كه در داها بخشاعم از  توليدات داخلي روي كليه

هـاي مـورد نيـاز بـا      فرهنگستان زبان و ادب فارسي بايد براساس اصول و ضوابط مصوب خود بـراي واژه  -1تبصره 
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سازي كند و هر شش مـاه   ژهگزيني و يا وا عمومي دارند راسا يا با همكاري مراكز علمي واژه هايي كه كاربرد اولويت واژه

اسـالمي و وسـايل ارتبـاط جمعـي و حسـب مـورد سـاير         هاي خود را به كميسيون ارشاد و هنـر  يكبار گزارش فعاليت

  .مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايدهاي  كميسيون

و نيـز  دانـد   هايي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسي وضع معادل فارسي را براي آنها ضـروري نمـي   واژه -2تبصره 

آنها از سوي فرهنگستان به تصويب نرسيده است از شـمول ايـن قـانون مسـتثني      كلماتي كه هنوز واژه فارسي معادل

  .تندهس

ي هـا  سـازمان و ديگر  ها دانشگاهي آموزشي و پژوهشي، ها دستگاهفرهنگستانهاي علوم و علوم پزشكي و  -3تبصره 

هاي پيشنهادي خود را به تصويب  سازي تخصصي اقدام كنند و واژه ژهگزيني و وا زمينه واژه علمي و فرهنگي مكلفند در

  .ستان زبان و ادب فارسي برسانندفرهنگ

سـازي تخصصـي خواسـتار     گزينـي و واژه  در مواردي كه فرهنگستان زبان و ادب فارسـي در زمينـه واژه   -4تبصره 

ظفنـد بـا فرهنگسـتان    و مراكـز مو  ها ستگاهدآموزشي صنعتي و فرهنگي باشد، اين  و مراكز علمي، ها دستگاههمكاري 

  .همكاري كنند

ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابالغ اين  ها، كارگاه كارخانه -5تبصره 

  .هاي غير بيگانه برگردانند واژهو  ها ناممدت يك سال نام اماكن خود را به  قانون اسامي توليدات و ظرف

ها و ساير مطبوعات مكلـف بـه رعايـت ايـن قـانون هسـتند و در        ها، مراكز طبع و نشر، روزنامه چاپخانه -6 تبصره

  .همين قانون با آنها رفتار كند ارشاد اسالمي موظف است مطابق تبصره هشتم صورت تخلف وزارت فرهنگ و

ي نامانوس بيگانه خودداري كند ها صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران موظف است از بكارگيري واژه -7تبصره 

معيـار را رعايـت نمايـد، سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و كليـه            و ضوابط دستوري زبـان فارسـي  

ـ   هاي مصوب فرهنگستان ي مذكور در ماده واحده موظفند واژهها دستگاه الغ در تمـامي  زبان و ادب فارسي را پس از اب

  .موارد بكار ببرند

كنندگان كاالها و صاحبان مراكز كسب و پيشه در صورت تخلف از اين قانون به ترتيب به  ليد و توزيعتو -8تبصره 

  :خواهند شد ير محكومي زها مجازات

  .وسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمياخطار كتبي ت -الف 

سـالمي توسـط وزارت   ها و تغيير اسامي و عناوين پس از اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد ا تعويض عاليم و نشانه -ب 
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  .هزينه متخلف ي ذيربط باها دستگاهكشور يا 

  .تعطيل موقت محل كار -ج 

  .لغو پروانه كار -د 

د، توزيـع  نيروي انتظامي موظف است از نصب و استفاده از عاليم به زبان و خط بيگانه توسط مراكز تولي -9تبصره 

  .و صنوف جلوگيري نمايد

 قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصويب با پيشنهاد كميسيون فرهنگي دولت بـه  نامه اجرايي اين آيين -10تبصره 

  .رسيد تصويب هيات وزيران خواهد

مصـوب   اصـطالحات بيگانـه   ين نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين ويآ

19/2/1378 

 10ولـت و باسـتناد تبصـره    هيأت د بنا به پيشنهاد كميسيون فرهنگي 19/2/1378هيأت وزيران در جلسه مورخ 

آئين نامه اجرايي قانون مذكور را بـه   ـ   1375بيگانه ـ مصوب   قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات

 : شرح زير تصويب نمود

  : به شرح زير مي باشد ـ تعاريف اصطالحات و واژه هاي استفاده شده در اين آئين نامه1ماده 

  1375بيگانه مصوب  ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطالحاتقانون   :قانون   الف ـ

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: فرهنگستان   ب ـ

 .چيز معين بكار مي رود ج ـ اسم خاص كه اسمي است كه براي ناميدن شخص معين يا جايي معين يا

به طور مستقيم با نـام ثابـت و تـاريخ و     ري ديگها صورتنشريه هاي نوشتاري يا به : د ـ روزنامه و ساير مطبوعات  

 .مجاز به انتشار مي باشند 22/12/1364قانون مطبوعات مصوب  شماره رديف، در زمينه هاي گوناگون براساس

ي مندرج در قانون ارسال مي ها دستگاهمسئوالن  گزارشها و نامه هاي رسمي كه با امضاي: ه ـ گزارشها و مكاتبات 

 .شوند

وزيـران، معاونـان رئـيس جمهـور،      سخنراني و مصاحبه رؤساي قـواي سـه گانـه،   : مصاحبه رسمي و ـ سخنراني و  

كل كشور، نمايندگان مجلس شـوراي اسـالمي، فرمانـدهان     رؤساي ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان

يـروي سـه گانـه ارتـش و     ارتش و فرماندهان نيروي پنجگانه سـپاه پاسـداران و ن   ستادهاي مشترك سپاه پاسداران و
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معاونان و مـديران كـل     و مؤسسه هاي آموزش عالي، رؤسا، ها دانشگاهنيروي انتظامي، معاونان وزيران، رؤساي  فرمانده

 .دولتي و افراد همتراز آنان ها سازمان

پوشـش،  وابسـته بـه آنهـا و شـركتهاي زير     يها سازماني قانونگذاري، اجرايي و قضائي كشور و ها دستگاهـ 2ماده 

مصادره شده يا داراي مديريت دولتي كه بـه نحـوي زيـر پوشـش      وابسته يا تابعه و شركت هاي دولتي، ملي شده و يا

اسـتفاده   ي دولتي اداره مي شوند و يا به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كـل كشـور  ها سازمان يكي از وزارتخانه ها يا

شـركتهايي كـه شـمول مقـررات بـر آنهـا        ن مي كند و مؤسسه هـا و مي كنند يا قسمتي از بودجه آنان را دولت تأمي

جمهوري اسالمي ايران، شركت ملي نفت ايران، سـازمان گسـترش و    مستلزم ذكر نام است مانند سازمان صدا و سيما

و  شركت هواپيمايي جمهـوري اسـالمي ايـران     سازمان صنايع ملي ايران، شركت مخابرات ايران، نوسازي صنايع ايران،

محاسـبات عمـومي، مشـمول     قانون 5و مؤسسه ها و نهادهاي عمومي موضوع تبصره ذيل ماده  ها شهرداريمچنين ه

 .قانون و اين آئين نامه مي باشند

نامه موظفند الفاظ و واژه هاي بيگانـه را   اين آئين 2ي موضوع ماده ها دستگاهو  1ـ مقامات مذكور در ماده 3ماده 

 .مصاحبه هاي رسمي بكار نبرند ي، سخنراني ودر گزارش نويسي، نامه نگار

ساير زبانها كه از ديرباز در زبان فارسـي   ـ آن دسته از كلمات عربي و همچنين بعضي از واژه هاي متعلق به4ماده 

محسوب مي شود يا واژه ها و اصطالحات عربي برگفته از متون و معارف  رواج يافته و اهم اكنون جزئي از زبان فارسي

 .شود با بافت زبان فارسي معيار هم خواني و تناسب داشته باشد، واژه بيگانه تلقي نمي اسالمي كهفرهنگ 

مخاطبان غير ايراني تهيه مي كنند از شـمول   براي 2ي موضوع ماده ها دستگاهـ مكاتبات و آگهي هايي كه 5ماده 

  .اين آئين نامه خارج است

اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسـي بـا    يك از زبانهاي خاصـ افرادي كه عالوه بر زبان فارسي به 6ماده 

مناطق ايران سخن مي گويند، مجازند از اسامي خاص متعلق به آن زبان يـا   گويش هاي محلي و قومي رايج در بعضي

 .نامگذاري محصوالت و مؤسسه ها و اماكن مربوط به خود در همان مناطق استفاده كنند گويش در

الزامـي نيسـت و تغييـر اسـامي      ي خاص محصوالت ساخت كشورهاي ديگر به زبـان فارسـي  ها نامديل ـ تب7ماده 

 .ندارد مؤسسه هايي كه اين نوع محصوالت را عرضه مي كنند ضرورت

از شمول قانون و ايـن آئـين نامـه خـارج      ـ كاالهاي صادرتي، مشروط به اينكه در داخل كشور توزيع نشود،8ماده 

 .است
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قانون و اين آئين نامه به لحـاظ رعايـت    ي شامل الفاظ بيگانه كه در نوشته ها يا سخنان موضوعها رتعباـ 9ماده 

تاريخي و اجتماعي و آموزشي ذكر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و  امانت در نقل قول يا بيان خصوصيات مقتضيات

 .مستثني هستند اين آئين نامه

منظور زمينه سازي براي اجـراي قـانون و    اين آئين نامه موظفند به 2ماده ي اصلي مذكور در ها دستگاهـ 10ماده 

زبان فارسي، به رياست نماينده باالترين مقام انتظامي محل اعـالم مـي    اين آئين نامه با تشكيل شوراي حفظ و ترويج

مراتـب از   تكـرار تخلـف  در صـورت  . تعويض نشانه ها و تغيير اسامي و عناوين اقدام الزم بعمل آيـد  نمايد تا نسبت به

 .خواهد شد قانون منعكس 8تبصره   و د) ج(ي بند ها مجازاتطريق مراجع قضائي براي اعمال 

اختصاص واحد متناسب براي اجراي قانون و  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نيروي انتظامي موظفند با17ماده 

  .اين آئين نامه اقدام نمايند

اسالمي ايران و فرهنگسـتان زبـان وادب    اد اسالمي، سازمان صدا و سيما جمهوريـ وزارت فرهنگ و ارش18ماده 

مقتضـي از طريـق وسـايل ارتبـاط جمعـي زمينـه هـاي اجتمـاعي          ذي ربط موظفند به نحو ها سازمانفارسي و ساير 

 .نامه را فراهم كنند فرهنگي اجراي قانون و اين آئين

مصـوب   ساير مواد دخاني در امـاكن عمـومي   نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و آيين 

7/8/1376  

  7/8/1376: تاريخ                                     ـه17446ت75024. :شماره 

وزارت بهداشت، درمان و  26/8/1375مورخ  6712بنا به پيشنهاد شماره  7/8/1376هيأت وزيران در جلسه مورخ  

  :جمهوري اسالمي ايران تصويب نمودو هشتم قانون اساسي  سي آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و

به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمين سالمت آنها در برابر زيانهـا و بيماريهـاي ناشـي از اسـتعمال      - 1ماده 

  .مومي مسقف به هر نحو ممنوع استدخاني در اماكن ع دخانيات، استعمال هر نوع سيگار و ساير مواد

باشد از  شود كه محل استفاده و مراجعه عمومي مردم مي يي اطالق ميها محلكن عمومي مسقف به اما - 1تبصره 

ي نمـايش،  هـا  سـالن ، هـا  مطـب ها،  ها، كارخانجات، بيمارستانها، درمانگاه مصلي قبيل اماكن متبركه و مقدسه، مساجد،

، )هـا  مـوزه  (ها  ، گنجينه)ها رستوران ( سراها وراكپذيرها، خ و ميهمان و مهمانسراها) هتلها (ها  سينماها، سالن مهمانخانه

هـا، مـدارس،    هاي عمـومي، ورزشـگاه   هاي بزرگ، اماكن فرهنگي و فرهنگسراها، كتابخانه ، فروشگاه)ترمينالها (ها  پايانه
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قالب ي دولتي و عمومي، نهادهاي انها سازمانو مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و  ها دانشگاه

  .ها شهرداريها، شركتهاي دولتي و اسالمي، بانك

يي هـا  محـل مسئوالن اماكن عمومي موظفند تابلوي ممنوعيت مصرف دخانيات را به تعداد مناسـب در   - 2تبصره 

  .در اماكن عمومي را يادآور شونداستعمال دخانيات  كه قابل رؤيت باشد نصب نمايند و ممنوعيت

اشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان صدا و سيما و سـاير  هاي بهد وزارتخانه - 2ماده 

منظور جلوگيري از اعتياد جوانـان و تبيـين زيانهـاي جـاني، بهداشـت،       موظفند به ها شهرداريي فرهنگي و ها دستگاه

ريك افراد به اسـتعمال يـا   تح اجتماعي و مالي ناشي از مصرف دخانيات از هر گونه اقدامي كه موجب تبليغ، تشويق يا

هاي منظم و منسجم فرهنگي و تبليغي مناسـب   مصرف بيشتر دخانيات شود، جلوگيري نموده و نسبت به تهيه برنامه

مضرات و تقبيح مصرف مواد دخاني براي همگان به ويژه جوانان اقدام نمايند و همچنين بـراي حسـن    در زمينه تبيين

وزيران هر شش ماه يك بار گزارش چگونگي اجراي اين قانون را  هيأت. به عمل آورند اجراي اين قانون اقدامات الزم را

  .ي مربوط دريافت خواهد كردها سازماناز 

هاي سيگار  وي بستهشركت دخانيات ايران موظف است هشدارهاي الزم مربوطه مضرات سيگار را در ر - 1تبصره 

  .اعالم نمايد

نامه اجرايي اين قانون منجر بـه تشـويق عمـوم بـه      كه به ترتيب مقرر در آيينتبليغ و هر گونه اقدامي  - 2تبصره 

  .صرف دخانيات شود، ممنوع استم

و مطبوعات بايد ترتيبي اتخاذ نمايند  ها شهرداريسازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  - 3ماده 

ليغ دخانيات به طور مستقيم يا غير مستقيم صورت نگيرد و سريالهاي توليد، تب كه در كارها و انتشارات خود، فيلمها و

 .مها استعمال دخانيات ننمايندشخصيتهاي مثبت فيل

و امـاكن   ميـدانها  نامه نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصـب مجسـمه و يادمـان در    آيين

  شوراي عالي انقالب فرهنگي 4/3/1378مصوب عمومي 

  16/3/1378:  تاريخ                             دش.  858 : شماره

شامل سـتون يـادبود و     (به منظور تدوين سياستها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان : 1ماده 

شوراي سياسـتگذارري و نظـارت    ((در اماكن عمومي، شورايي تحت عنوان )  حجمي ها و آثار نقوش برجسته و يادگاري
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  . شود تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تشكيل مي در مركز هنرهاي ))يادمان برانتخاب، ساخت و نصب مجسمه و

شـوراي   ((شوراي سياستگذاري و نظارت برانتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان كه در اين آيين نامه : 2ماده  

  . ز هنرهاي تجسمي تشكيل خواهد شددر مرك شود با تركيب زير ناميده مي  ))نظارت

  ). رييس شورا (ن هنري وزارت فرهنگ و ا رشاد اسالمي معاو - 2.1

  .مدير كل مركز هنرهاي تجسمي -2.2

  . نماينده وزارت كشور - 2.3

  . ينده سازمان ميراث فرهنگي كشورنما - 2.4

  . نده انجمن آثار و مفاخر فرهنگينماي - 2.5

  . نماينده فرهنگستان هنر - 2.6

  . عرفي وزارت فرهنگ و آموزش عالياي تجسمي با ميك نفر از اساتيد برجسته هنره - 2.7

  . ب مجسمه در آن پيشنهاد شده استشهردار شهري كه نص - 2.8

مي و تصـويب  نظران مسايل فرهنگ و تاريخ اسالم به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشـاد اسـال   دو نفر از صاحب - 2.9

  . شوراي فرهنگ عمومي

  . يينده بنياد شهيد انقالب اسالمنما - 2.10

هاي بعد بالمـانع   مدت عضويت اعضاي شوراي نظارت دو سال خواهد بود و تجديد انتخاب آنان براي دوره: 3ماده  

  . است

  . شود نگ و ارشاد اسالمي صادر مياحكام اعضاي شوراي نظارت توسط وزير فره: 1تبصره  

  . خواهد بوداز اعضاء معتبر  دو سوم تصميمات شوراي نظارت حداقل با تأييد: 2تبصره  

  .شركت در جلسات شورا دعوت نمايدتواند بنا به مورد از نماينده وزارت آموزش و پرورش براي  شورا مي: 3تبصره  

ربـاره  اي خواهد داشـت كـه وظيفـه آن تشـكيل جلسـات شـورا و اقـدام الزم د        شوراي نظارت دبيرخانه: 4تبصره  

  . تصميمات شوراي نظارت است

موظف به اجراي سياسـتهاي مصـوب    ها شهرداريو نهادهاي دولتي و  ها سازمانها، مراكز و  نهكليه وزارتخا: 4ماده  

  . هستند  در موضوع اين آيين نامه شوراي نظارت

ضـرورت  . تواند عنداللزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايـد  شورا مي: 5ماده  
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  . اكثريت اعضاي شورا خواهد بود دأييامور و انتخاب فرد مورد نظر با ت

كليه پيشنهادهاي مربوط به تهيه و ساخت مجسمه و يادمان، نقش برجسته و سـتون يـاد بـود همـراه بـا      : 6ماده  

و  هـا  استانارائه طرح و نمونه كوچك توسط شوراي فرهنگ عمومي مركز و  گزارش توجيهي و ذكر مشخصات كامل و

  . شود ظارت ارسال ميمجوز به شوراي ن براي كسب ها سازمانو ساير  ها شهرداري، يا انجمن آثارو مفاخر فرهنگي

  . رسد ا به تصويب شوراي نظارت ميدستورالعمل چگونگي رسيدگي به اين پيشنهاده: 1تبصره  

حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا بـه  ) دبيرخانه شوراي نظارت (مركز هنرهاي تجسمي : 2تبصره  

  . داد هاي واصله پاسخ خواهد واسترخد

مجوز نصـب    سازمان سفارش دهنده موظف است قبل از حمل و نصب مجسمه و يادمان و بناهاي ياد بود،: 7ماده  

  . ا از شوراي نظارت دريافت نمايدآن ر

انقـالب  راي عـالي  ها و ضوابط اجرايي شوراي نظارت پيش از پيشنهاد آن شـورا، بـه تصـويب شـو     سياست: 8ماده  

  . رسد فرهنگي مي

بـه تصـويب شـوراي عـالي انقـالب       4/3/1378مـورخ   442اين آيين نامه در هشت ماده و شش تبصره در جلسه  

  . فرهنگي رسيد
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