ماده  100قانون شهرداری:
ٗبزٗ -100 ٟبٌٓي ٚاضاظي  ٝاٗالى ٝاهغ زض ٗحسٝز ٟش٢ط يب حطيٖ آ ٙثبيس هجْ اظ  ٟض اهسإ ػ٘طاٛي يب تلٌيي
اضاظي  ٝشطٝع سبذت٘ب ٙاظ ش٢طزاضي پطٝا ٠ٛاذص ٘ٛبيٜس.
ش٢طزاضي ٗي تٞاٛس اظ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي سبذت٘ب١ ٙبي ثس ٙٝپطٝا ٠ٛيب ٗربٓق ٗلبز پطٝا ٠ٛثٝ ٠سئٗ ٠أٗٞضي ٚذٞز
اػٖ اظ آ ٠ٌٛسبذت٘ب ٙزض ظٗيٗ ٚحصٞض يب ؿيطٗحصٞض ٝاهغ ثبشس جُٔٞيطي ٘ٛبيس.
تجصط -1 ٟزض ٗٞاضز ٗصًٞض كٞم ً ٠اظ ٓحبظ اص ّٞش٢طسبظي يب كٜي يب ث٢ساشتي هٔغ تأسيسبت  ٝثٜب١بي ذالف
ٗشرصبت ٜٗسضج زض پطٝا ٠ٛظطٝضت زاشت ٠ثبشس يب ثس ٙٝپطٝا ٠ٛش٢طزاضي سبذت٘ب ٙاحساث يب شطٝع ث ٠احساث
شس ٟثبشس ث ٠توبظبي ش٢طزاضي ٗٞظٞع زض ً٘يسي١ ٙٞبئي ٗطًت اظ ٘ٛبيٜسٝ ٟظاضت ىشٞض ث ٠اٛتربة ٝظيط ًشٞض
 ٝيٌي اظ هعبت زازُستطي ث ٠اٛتربة ٝظيط زازُستطي  ٝيٌي اظ اػعبي اٛج٘ ٚش٢ط ث ٠اٛتربة اٛج٘ٗ ٚططح
ٗيشٞزً٘ .يسي ٙٞپس اظ ٝص ّٞپطٛٝس ٟث ٠شيٜلغ اػالٕ ٗي ٘ٛبيس ً ٠ظطف ز ٟضٝظ تٞظيحبت ذٞز ضا ًتجبً اضسبّ
زاضز پس اظ اٛوعبء ٗست ٗصًٞض ً٘يسئٌٗ ٙٞق است ٗٞظٞع ضا ثب حعٞض ٘ٛبيٜس ٟش٢طزاضي ً ٠ثس ٙٝحن ضأي
ثطاي ازاي تٞظيح شطًت ٗي ًٜس ظطف ٗست يي ٗب ٟتص٘يٖ ٗوتعي ثط حست ٗٞضز اتربش ًٜس زض ٗٞاضزي ً٠
ش٢طزاضي اظ ازاٗ ٠سبذت٘ب ٙثس ٙٝپطٝا ٠ٛيب ٗربٓق ٗلبز پطٝا ٠ٛجُٔٞيطي ٗي ًٜس ٌٗٔق است حساًثط ظطف يي
١لت ٠اظ تبضيد جُٔ ٞيطي ٗٞظٞع ضا زض ً٘يسيٗ ٙٞصًٞض ٗططح ٘ٛبيس ،زض ؿيط اي ٚصٞضت ً٘يسي ٙٞث ٠توبظبي
شيٜلغ ثٞٗ ٠ظٞع ضسيسُي ذٞا١س ًطز.
زض صٞضتي ً ٠تص٘يٖ ً٘يسي ٙٞثط هٔغ ت٘بٕ يب هس٘تي اظ ثٜب ثبشس ٗٔ٢ت ٜٗبسجي ًٛ ٠جبيس اظ زٗ ٝب ٟتجبٝظ ًٜس تؼييٚ
ٗي٘ٛبيس.
ش٢طزاضي ٌٗٔق است تص٘يٖ ٗعثٞض ضا ثٗ ٠بٓي اثالؽ ًٜس ١ .ط ُبٗ ٟبٓي زض ٗٔ٢ت ٗوطض اهسإ ث ٠هٔغ ثٜب ٜ٘ٛبيس
ش٢طزاضي ضأسبً اهسإ ًطز١ ٝ ٟعي ٠ٜآ ٙضا طجن ٗوطضات آئيٛ ٚبٗ ٠اجطاي ٝص ّٞػٞاضض اظ ٗبٓي زضيبكت ذٞا١س
ٞ٘ٛز.1
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تجصط -2 ٟزض ٗٞضز اظبك ٠ثٜب ظائس ثط ٗسبحت ظيط ثٜبي ٜٗسضج زض پطٝا ٠ٛسبذت٘بٛي ٝام

ع زض حٞظ ٟاستلبز ٟاظ

اضاظي ٗسٌٛٞي ً٘يسيٗ ٙٞي تٞاٛس زض صٞضت ػسٕ ظطٝضت هٔغ اظبك ٠ثٜب ثب تٞج ٠ثٞٗ ٠هؼيت ٗٔي اظ ٛظط ٌٗبٛي
(زض ثط ذيبثب١ ٙبي اصٔي يب ذيبثب١ٙبي كطػي  ٝيب ًٞچ ٠ث ٚثبظ يب ث ٚثست) ضأي ث ٠اذص جطي٘٠اي ًٗ ٠تٜبست ثب ٞٛع
استلبز ٟاظ كعبي ايجبز شسٞٛ ٝ ٟع سبذت٘ب ٙاظ ٛظط ٗصبٓح ٗصطكي ثبشس ،تؼيي ٝ ٚش٢طزاضي ٌٗٔق است ثطاسبس
آٛ ٙسجت ثٝ ٠ص ّٞجطي٘ ٠اهسإ ٘ٛبيس ( .جطي٘ٛ ٠جبيس اظ حساهْ يي زً٘ ٕٝتط  ٝاظ س ٠ثطاثط اضظش ٗؼبٗالتي
سبذت٘ب ٙثطاي ١ط ٗتطٗطثغ ثٜبي اظبكي ثيشتط ثبشس ) زض صٞضتي ً ٠شيٜلغ اظ پطزاذت جطي٘ ٠ذٞززاضي ٞ٘ٛز
ش٢طزاضي ٌٗٔق است ٗجسزاً پطٛٝس ٟضا ث٘١ ٠بً٘ ٙيسي ٙٞاضجبع  ٝتوبظبي صسٝض ضأي ترطيت ضا ثٜ٘بيس

.

ً٘يسي ٙٞزض ايٞٗ ٚضز ٛسجت ث ٠صسٝض ضأي ترطيت اهسإ ذٞا١س ٞ٘ٛز.2
تجصط -3 ٟزض ٗٞضز اظبك ٠ثٜب ظائس ثط ٗسبحت ٜٗسضج زض پطٝا ٠ٛسبذت٘بٛي ٝاهغ زض حٞظ ٟاستلبز ٟاظ اضاظي تجبضتي
 ٝصٜؼتي  ٝازاضي ً٘يسيٗ ٙٞي تٞاٛس زض صٞضت ػسٕ ظطٝضت هٔغ اظبك ٠ثٜب ثب تٞج ٠ثٞٗ ٠هؼيت ٗٔي اظ ٛظط
ٌٗبٛي (زض ثط ذيبثب١ٙبي اصٔي يب ذيبثب١ٙبي كطػي  ٝيب ًٞچ ٠ث ٚثبظ يب ث ٚثست) ضأي ث ٠اذص جطي٘٠اي ًٗ ٠تٜبست
ثب ٞٛع استلبز ٟاظ كعبي ايجبز شسٞٛ ٝ ٟع سبذت٘ب ٙاظ ٛظط ٕصبٓح ٗصطكي ثبشس ،تؼيي ٝ ٚش٢طزاضي ٌٗٔق است
ثطاسبس آٛ ٙسجت ثٝ ٠ص ّٞجطي٘ ٠اهسإ ٘ٛبيس (جطي٘ٛ ٠جبيس اظ حساهْ ز ٝثطاثط ً٘تط  ٝاظ چ٢بض ثطاثط اضظش
ٗؼبٗالتي سبذت٘ب ٙثطاي ١ط ٗتطٗطثغ ثٜبي اظبكي ايجبز شس ٟثيشتط ثبشس ) زض صٞضتي ً ٠شيٜلغ اظ پطزاذت جطي٘٠
ذٞززاضي ٞ٘ٛز ش٢ط زاضي ٌٗٔق است ٗجسزاً پطٛٝس ٟضا ث٘١ ٠بً٘ ٙيسي ٙٞاضجبع  ٝتوبظبي صسٝض ضأي ترطيت ضا
ثٜ٘بيسً٘ .يسي ٙٞزض ايٞٗ ٚضز ٛسجت ث ٠صسٝض ضأي ترطيت اهسإ ذٞا١س ٞ٘ٛز.3
تجصط -4 ٟزض ٗٞضز احساث ثٜبي ثس ٙٝپطٝا ٠ٛزض حٞظ ٟاستلبز ٟاظ اضاظي ٗطثٞط ٠زض صٞضتي ً ٠اص ّٞكٜي ٝ
ث٢ساشتي  ٝش١طسبظي ضػبيت شس ٟثبشس ً٘يسيٗ ٙٞيتٞاٛس ثب صسٝض ضأي ثط اذص جطي٘ ٠ث ٠اظاء ١ط ٗتطٗطثغ ثٜبي
ثسٗ ٙٝجٞظ يي ز ٖ١اضظش ٗؼبٗالتي سبذت٘ب ٙيب يي پٜجٖ اضظش سطهلٔي سبذت٘ب ،ٙزض صٞضتي ً ٠سبذت٘بٙ
اضظش زضيبكت سطهلٔي زاشت ٠ثبشس١ ،ط ًسإ ًٗ ٠جٔؾ آ ٙثيشتط است اظ شيٜلغ ،ثالٗبٛغ ثٞز ٙصسٝض ثطٍ پبيبٙ
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سبذت٘ب ٙضا ث ٠ش٢طزاضي اػالٕ ٘ٛبيس  .اظبك ٠ثٜب ظائس ثط تطاًٖ ٗجبظ ثط اسبس ٗلبز تجصط١ ٟبي  3 ٝ 2ػْ٘ ذٞا١س
شس.4
تجصط -5 ٟزض ٗٞضز ػسٕ احساث پبضًي ٝ َٜيب ؿيطهبثْ استلبز ٟثٞز ٙآ ٝ ٙػسٕ اٌٗب ٙاصالح آً٘ ٙيسيٙٞ
ٗيتٞاٛس ثب تٞج ٠ثٞٗ ٠هؼيت ٗحٔي ٞٛ ٝع استلبز ٟاظ كعبي پبضًي َٜضأي ث ٠اذص جطي٘ ٠اي ً ٠حساهْ يي ثطاثط ٝ
حساًثط ز ٝثطاثط اضظش ٗؼبٗالتي سبذت٘ب ٙثطاي ١ط ٗتط ٗطثغ كعبي اظ ثي ٚضكت ٠پبضًي َٜثبشس ،صبزض ٘ٛبيس
(ٗسبحت ١ط پبضًي َٜثب احتسبة ُطزش ٗ 25تط ٗطثغ ٗي ثبشس) ش٢طزاضي ٌٗٔق ث ٠اذص جطي٘ ٠تؼيي ٚشسٟ

ٝ

صسٝض ثطٍ پبيب ٙسبذت٘بٗ ٙيثبشس.5
تجصط -6 ٟزض ٗٞضز تجبٝظ ثٗ ٠ؼبثط ش٢طٗ ،بٌٓيٞٗ ٚظق ١ستٜس زض ِٜ١بٕ ٞٛسبظي ثط اسبس پطٝا ٠ٛسبذت٘بٝ ٙ
ططح ١بي ٗصٞة ضػبيت ثط١بي اصالحي ضا ثٜ٘بيٜس  .زض صٞضتي ً ٠ثط ذالف پطٝا ٝ ٠ٛيب ثس ٙٝپطٝا ٠ٛتجبٝظي زض
ايٞٗ ٚضز اٛجبٕ ُيطز ش٢طزاضي ٌٗٔق است اظ ازاٗ ٠ػ٘ٔيبت جُٔٞيطي  ٝپطٛٝس ٟاٗط ضا ثً٘ ٠يسي ٙٞاضسبّ ٘ٛبيس .
زض سبيط ٗٞاضز ترٔق ٗبٜٛس ػسٕ استحٌبٕ ثٜب ،ػسٕ ضػبيت اص ّٞكٜي  ٝث٢ساشتي  ٝش٢طسبظي زض سبذت٘ب ٙضسيسُي
زض صالحيت ً٘يسي١ٙٞبي ٗبز ٟصس است.6
تجصطٜ٢ٗ -7 ٟسسبٛ ٙبظط سبذت٘بٛي ٌٗٔلٜس ٛسجت ث ٠ع ٗٔيبت اجط ائي سبذت٘بٛي ً ٠ثٗ ٠سئٓٞيت آ٢ٛب احساث
ٗيُطزز اظ ٓحبظ اٛطجبم سبذت٘ب ٙثب ٗشرصبت ٜٗسضج زض پطٝاٛ ٝ ٠ٛوش١ ٠ب ٗ ٝحبسجبت كٜي ظ٘ي٘ ٠آٗ ٙست٘طاً
ٛظبضت ًطز ٝ ٟزض پبيبً ٙبض ٗطبثوت سبذت٘ب ٙثب پطٝاٛ ٝ ٠ٛوشٗ ٝ ٠حبسجبت كٜي ضا ُٞا١ي ٘ٛبيٜس ١ .ط ُبٜ٢ٗ ٟسس
ٛبظط ثط خالف ٝاهغ ُٞا١ي ٘ٛبيس  ٝيب ترٔق ضا ث ٠ش٢طزاضي اػالٕ ٌٜٛس ٞٗ ٝظٞع ٜٗت٢ي ث ٠ططح زض ً٘يسيٙٞ
ٜٗسضج زض تجصط ٟيي ٗبز ٟصس هب ٙٞٛش٢طزاضي  ٝصسٝض ضأي جطي٘ ٠يب ترطيت سبذت٘بُ ٙطزز ش٢طزاضي ٌٗٔق
است ٜٗ٢سس ٛبظط ضا زض صٞضت ثجٞت توصيط ثطاثط هبٛ ٙٞٛظبٕ ٗؼ٘بضي  ٝسبذت٘بٛي حست ٗٞضز ثب تٞج ٠ث ٠ا٘١يت
ٗٞظٞع ثٗ 6 ٠ب ٟتب س ٠سبّ ٗحطٗٝيت اظ ًبض  ٝزض صٞضتي ًٗ ٠جسزاً ٗطتٌت ترٔق شٞز ًٜٗ ٠جط ث ٠صسٝض ضأي
ترطيت ثٝ ٠سئًٖ ٠يسيٗ ٙٞبز ٟصس ُطزز ث ٠حساًثط ٗجبظات ٗحًٌٜ ٕٞس ٗ .طاتت ٗحٌٗٞيت اظ ططف شٞضاي
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اٛتظبٗي ٛظبٕ ٗؼ٘بضي  ٝسبذت٘بٛي زض پطٝا ٠ٛاشتـبّ زضج  ٝزض يٌي اظ جطائس ًثيطاالٛتشبض اػالٕ ٗيُطزز .ش٢طزاضي
ٌٗٔق است تب صسٝض ضأي ٗحٌٗٞيت ثٗ ٠حط ٝهٞف اظ ترٔق ٜٗ٢سس ٛبظط  ٝاضسبّ پطٛٝسً٘ ٟيسيٗ ٙٞبز ٟصس
ثٗ ٠ست حساًثط ٗ 6ب ٟاظ اذص ُٞا١ي اٗعبء ٜٗ٢سس ٛبظط ٗطثٞط ٠ثطاي سبذت٘ب ٙج٢ت پطٝا ٠ٛسبذت٘ب ٙش٢طزاضي
ذٞززاضي ٗٙبيس ٗ .أٗٞضا ٙش٢طزاضي ٛيع ٌٗٔلٜس زض ٗٞضز سبذت٘ب١ٙب ٛظبضت ٘ٛبيٜس ١ ٝط ُب ٟاظ ٗٞاضز ترٔق زض
پطٝا ٠ٛثٞٗ ٠هغ جُٔٞيطي ٌٜٜٛس  ٝيب زض ٗٞضز صسٝض ُٞا١ي اٛطجبم سبذت٘ب ٙثب پطٝاٗ ٠ٛطتٌت توصيطي شٛٞس طجن
ي ٜٗ٢سسبٛ ٙبظط ٗ ٝأٗٞضا ٙش٢طزاضي
ٗوطضات هبٛٞٛي ث ٠ترٔق آٛب ٙضسيسُي ٗي شٞز  ٝزض صٞضتي ً ٠ػْ٘ اضتٌبة
ٝاجس جٜج ٠جعائي  ٖ١ثبشس اظ اي ٚج٢ت ٛيع هبثْ تؼويت ذٞاٜ١س ثٞز.
زض ٗٞاضزي ً ٠ش٢طزاضي ٌٗٔق ث ٠جُٔٞيطي اظ ػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي است  ٝزستٞض ش٢طزاضي اجطا ٛشٞز ٗي تٞاٛس ثب
استلبز ٟاظ ٗأٗٞضا ٙاجطائيبت ذٞز  ٝزض صٞضت ٓعٗ ٕٝأٗٞضا ٙاٛتظبٗي ثطاي ٗتٞهق سبذت ٚػ٘ٔيبت سبذت٘بٛي
اهسإ ٘ٛبيس.7
تجصط -8 ٟزكبتط اسٜبز ضس٘ي ٌٗٔلٜس هجْ اظ اٛجبٕ ٗؼبٗٔ ٠زض ٗٞضز سبذت٘ب١ ٙب ُٞا١ي پبيب ٙسبذت٘ب ٝ ٙزض ٗٞضز
سبذت٘ب١ ٙبي ٛبت٘بٕ ُٞا١ي ػسٕ ذالف تب تبضيد اٛجبٕ ٗؼبٗٔ ٠ضا ً ٠تٞسط ش٢طزاضي صبزض شس ٟثبشس ٗالحظٝ ٠
ٗطاتت ضا زض سٜس هيس ٘ٛبيٜس.
زض ٗٞضز سبذت٘ب١ ٙبئي ً ٠هجْ اظ تصٞيت هب 6 ٙٞٛتجصط ٟآحبهي ثٗ ٠بز ٟصس هب ٙٞٛش٢طزاضي ١ب ()1355/11/24
ٗؼبٗٔ ٠اٛجبٕ ُطكت ٝ ٠اظ يس ٗبٓي آٝي ٠ذبضج شس ٟثبشس زض صٞضتي ًٞٗ ٠ضز ٗؼبٗٔ ًْ ٠پالى ضا شبْٗ ِٛطزز
ُٞا١ي ػسٕ ذالف يب ثطٍ پبيب ٙسبذت٘ب ٙاّظاٗي ٛجٞز ٝ ٟثب ثجت  ٝتصطيح آ ٙزض سٜس اٛجبٕ ٗؼبٗٔ ٠ثالٗبٛغ
ٗيثبشس.
زض ٗٞضز سبذت٘ب١ ٙبئي ً ٠هجْ اظ تبضيد تصٞيت ٛوش ٠جبٗغ ش٢ط ايجبز شس ٟزض صٞضتي ً ٠اظبك ٠ثٜبء جسيسي
حبزث ِٛطزيس ٟثبشس ٗ ٝساضى  ٝاسٜبز ٛشب ٙزٜ١س ٟايجبز ثٜب هجْ اظ سبّ تصٞيت ططح جبٗغ ش٢ط ثبشس ة ا ثجت ٝ
تصطيح ٗطاتت كٞم زض سٜس ٗبٌٓيت اٛجبٕ ٗؼبٗٔ ٠ثالٗبٛغ ٗيثبشس.8
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تجصط -9 ٟسبذت٘ب١ ٙبيي ً ٠پطٝا ٠ٛسبذت٘ب ٙآ٢ٛب هجْ اظ تبضيد تصٞيت ٛوش ٠جبٗغ ش٢ط صبزض شس ٟاست اظ شّ٘ٞ
تجصطٗ 1 ٟبز ٟصس هب ٙٞٛش٢طزاضي ٗؼبف ٗيثبشٜس.9
تجصط -10 ٟزض ٗٞضز آضاء صبزض ٟاظ ًٖيسيٕ ٙٞاز ٟصس هب ٙٞٛش٢طزاضي ١ط ُب ٟش٢طزاضي يب ٗبٓي يب هبئٖ ٗوبٕ اٝ
اظ تبضيد اثالؽ ضأي ظطف ٗست ز ٟضٝظ ٛسجت ث ٠آ ٙضأي اػتطاض ٘ٛبيسٗ ،طجغ ضسيسُي ث ٠اي ٚاػتطاض ًٖ يسيٙٞ
زيِط ٗبز ٟصس ذٞا١س ثٞز ً ٠اػعبي آ ٙؿيط اظ اكطازي ثبشٜس ً ٠زض صسٝض ضأي هجٔي شطًت زاشت ٠اٛس .ضأي ايٚ
ًٖيسي ٙٞهطؼي است .10
تجصط -11 ٟآئيٛ ٚبٗ ٠اضظش ٗؼبٗالتي سبذت٘ب ٙپس اظ ت٢ي ٠تٞسط ش٢طزاضي  ٝتصٞيت اٛج٘ ٚش٢ط زض ٗٞضز اذص
جطائٖ هبثْ اجطاست ٝ .اي ٚاضظش ٗؼبٗالتي سبٓي يٌجبض هبثْ تجسيسٛظط ذٞا١س ثٞز.11
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