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  تاریخی برقانون شهرداريتحوالت 
 

 1283هجري قمري مطابق باسال  1325ربیع الثانی20درتاریخ)) قانون بلدیه((، ابتداء باعنوانيقانون شهردار
حفظ منافع ))بلدیه((مقصود اصلی تأسیس:ماده تصویب گردیدکه درقسمت اول آن،جمله 108فصل و 5شمسی در

  .شهرها وایفاي حوائج اهالی شهرنشین،قید شده است
  .می نامیدند)) کالنتر((وشهردار را)) بلدیه((درآن زمان شهرداري را

 3ماده و 8وقانون دیگري باهمان عنوان در یقمري ملغ 1325قانون بلدیه سال  1309اردیبهشت  30به تاریخ 
  .تبصره جایگزین آن گردید

تصویب شده که ریاست  1309قانون بلدیه مصوب  5برمبناي ماده ))نظامنامه بلدیه(( 1309خرداد 6درتایخ 
  .منصوب می نمود))وزارت داخله((بلدیه راوزارت کشور

مرداد      4سال بودبتاریخ  2وکالي بلدي گفته ودوره وکالت آنان نیز را)) انجمن شهر((نمایندگان انجمن بلدیه
ه مصوب ماده جایگزین قانون بلدی 50فصل و 7در))اتصبقانون تشکیل شهرداري وانجمن شهرها وق((1328
  .گردید 1309

همان قانون،انجمن 29سال انتخاب گردیده وبرمبناي ماده4قانون اخیر،اعضاي انجمن شهربه مدت 4طبق ماده 
بوسیله فرمانداري به وزارت کشور پیشنهاد می نموده )شهردار(نفررابراي ریاست شهرداري3شهر باراي مخفی 

  .هر منصوب می گردیدوسپس باحکم وزارت کشور،شهردار مورد پیشنهادانجمن ش
 1331مرداد   20دکترمصدق نخست وزیروقت،بنابه قانون اعطاي اختیارات مصوب  1331آبان11درتاریخ 

  :شمسی،قانون شهرداري راباعنوان
  .ودتبصره تصویب وابالغ نم 14ماده و 90فصل و 8در الیحه قانون شهرداري

بطورموقت  کمیسیون هاي مشترك مجلسینماده در 95فصل و 9قانون شهرداري در 1334تیر  11درتاریخ 
 .تصویب والزم االجراء گردید

شمسی کراراًاصالح شده وپاره اي  1334تیر 11تاکنون به دفعات قانون شهرداري مصوب  1334بعدازتیرماده 
به بعد قانون  96ازآن مواد حذف ویاموادي ازآن اصالح ویابه آن الحاق گردیده که می توان به الحاق مواد 

 1356والحاقات شهریور 1355واردیبهشت  1351واصالحات آن دراسفند  1345شهرداریهامصوب بهمن 
قانون شهرداریهامصوب  99ماده  3تبصره به بند 3والحاق یک بندو 1358واصالحات آن درشهریور

   .اشاره نمود رامی توان1372اسفندماه
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  موادي ازآئین دادرسی مدنی
  

روزاوراق رابه شخص خوانده تسلیم کندودربرگ )2(حداکثرظرف دو مامور ابالغ مکلف است:68ماده 
      دیگراخطاریه رسید بگیرددرصورت امتناع خوانده ازگرفتن اوراق ،امتناع اورادربرگ اخطاریه قید و اعاده

  .می نماید
لت براي ابالغ درمحل کارکارکنان دو.ابالغ اوراق درهریک ازمحل سکونت یا کاربه عمل می آید:1تبصره 

نزد رئیس کارمند مربوط  وموسسات مامور به خدمات عمومی وشرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا
روز اوراق رااعاده )10(اشخاص یاد شده مسئول اجراي ابالغ می باشندوباید حداکثر به مدت ده.ارسال می شود

  .ردندکري محکوم مینمایند،درغیر اینصورت به مجازات مقرردرقانون رسیدگی به تخلفات ادا
ازبستگان یا  یهرگاه مامورابالغ نتوانداوراق رابه شخص خوانده برساندبایددرنشانی تعیین شده به یک:69ماده 

خادمان اوکه سن و وضعیت ظاهري آن براي تمیزاهمیت اوراق یاد شده کافی باشد،ابالغ نماید ونام وسمت 
  .نداخطاریه را درنسخه دوم قیدوآن رااعاده کگیرنده 

  :مامور ابالغ بایدمراتب زیر رادرنسخه اول ودوم ابالغ نامه تصریح وامضاء نماید:82ماده 
 .نام ومشخصات خود بطور روشن وخوانا - 1

 .نام کسی که دادخواست به او ابالغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد - 2

 .حروفمحل وتاریخ ابالغ با تعیین روز،ماه وسال باتمام  - 3
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  موادي ازقانون شهرداریها
  

  :یل استذوظایف شهرداري به شرح  55ماده
وانحارعمومی ومجاري آبهاوفاضالب وتنقیه قنوات مربوط به شهروتأمین آب  رتنظیف ونگاهداري وتسطیح معاب

  .وروشناي به وسایل ممکنه
غیرمجازآنهاومیدانها وپارکها وباغهاي عمومی براي کسب معابرعمومی واشغال پیاده روهاواستفاده  سد :1تبصره

 و وشهرداري مکلف است ازآن جلوگیري ودررفع موانع موجود. و یا سکنا و یا هرعنوان دیگري ممنوع است
درمورد دکه هاي منصوب قبل ازتصویب .نمودن معابروامکان مذکورفوق وسیله مامورین خود راساًاقدام کند آزاد

ري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام وچنانچه صاحبان این قبیل دکه هاادعاي خسارات این قانون،شهردا
نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کنندولی کسانی که بعد ازتصویب  77داشته باشندبانظر کمیسیون مقرردرماده 

به وسیله مامورین خود این قانون اقدام به نصب دکه هایی درمعابرعمومی کنند شهرداري موظف است راساً و
  .دربرداشتن این قبیل دکه هاورفع سدمعبراقدام کنندواشخاص مذبورحق ادعاي هیچگونه خسارتی نخواهندداشت

ومواد  شهرداري مکلف است محله هاي مخصوصی براي تخلیه زباله ونخاله وفضوالت ساختمانی:4تبصره 
  .طالع عموم برساندرسوبی فاضالبها ونظایر آنهاتعیین وضمن انتشارآگهی به ا

محل هاي تخلیه زباله بایدخارج ازمحدوده شهرتعیین شودومحل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کودبه 
  .تشخیص شهرداري خواهدبود

رانندگان وسایل نقلیه اعم ازکندروویاموتوري مکلفندآنهارافقط درمحلهاي تعیین شده ازطرف شهرداري خالی 
  .نمایند

درصورت تخلف مراتب هرباردرگواهینامه .قانون کیفرعمومی تعیین می شود276ماده مجازات متخلفین طبق
بارمرتکب همان تخلف شودبارسوم به حداکثرمجازات خالفی محکوم 3رانندگی متخلف قیدواگرظرف یک سال

  .وگواهینامه او براي یک سال ضبط می شودودرهمان مدت ازرانندگی محروم خواهدبود
  .اه بخش رسیدگی خواهدشدبه تخلفات مزبوردردادگ
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  :1375قانون مجازاتهاي اسالمی مصوب مرداد ماه 688ماده 

هراقدامی که تهدیدعلیه بهداشت عمومی شناخته شودازقبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یاتوزیع آب آشامیدنی 
دررودخانه ها،زباله آلوده،دفع غیربهداشتی فضوالت انسانی ودامی ومواد زائد ،ریختن مواد مسموم کننده 

درخیابانهاوکشتارغیرمجازدام،استفاده غیر مجازفاضالب خام یاپس آب تصفیه خانه هاي فاضالب براي مصارف 
کشاورزي ممنوع می باشدومرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشندبه حبس 

  .تایک سال محکوم خواهند شد
تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست شناخته می شود یا تشخیص اینکه اقدام مذبور:1تبصره

خیرونیز غیرمجازبودن کشتاردام ودفع فضوالت دامی وهمچنین اعالم جرم مذکورحسب موردبرعهده وزارت 
  .بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان دام پزشکی می باشد

عبارتست ازپخش یاآمیختن مواد خارجی به آب یاهوا یاخاك یازمین به  منظور ازآلودگی محیط زیست:2تبصره
میزانی که کیفیت فیزیکی ،شیمیائی یابیولوژیک آن رابطوریکه به حال انسان یاسایر موجودات زنده یاگیاهان 

  .یاآثاریاابنیه مضرباشدتغییردهد
  .آموزش عمومی وغیرهشتن گدایان به کاروتوسعه اجلوگیري ازگدائی وواد ):ش.ق 55م(5 بند  

  :1375قانون مجازاتهاي اسالمی مصوب مردادماه  712ماده  
امرار معاش نمایدویاولگردي نمایدبه حبس ه هرکس تکدي یاکالشی راپیشه خود قرار داده باشد واز این را

کوم خواهد شدوچنانچه با وجودتوان مالی مرتکب عمل فوق شودعالوه برمجازات حازیک تا سه ماه م
  .مذکورکلیه اموالی که ازطریق تکدي وکالشی بدست آورده است مصادره خواهد شد
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   مربوط به مبارزه باتکدي وجمع آوري،شناسائی وتعیین وضعیت افراد از مصوبه شوراي عالی اداري  موادي
  :بی سرپرست،گمشده،متواري ودرراه مانده

  
 مجتمع اردوگاهی اقدام خواهد شد،وسازمانهاي مسئولدرهریک ازشهرهاي بزرگ،نسبت به ایجاد :2ماده

 اداره کار واموراجتماعی و)ره(،نیروي انتظامی،سازمان بهزیستی،کمیته امداد امام خمینی دادگستري استان(
  .نماینده تام االختیارخود رابه مجتمع هاي مزبوربراي انجام وظایف دستگاه متبوع معرفی خواهند کرد)شهرداري

محل وامکانات وتجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه ازطریق شهرداري صورت خواهد گرفت تأمین :تبصره
اعتبارات .ودرصورت ضرورت به تشخیص استاندار،ازسایر امکانات واعتبارات استان نیز استفاده خواهد شد

  .مورد نیاز مجتمع هاي اردوگاهی ازمحل بودجه عمومی وکمک هاي مردمی تامین خواهد شد
شهرداري موظف است نسبت به شناسائی وجمع آوري وتحویل افراد موضوع این مصوبه به مجتمع  :3ماده 

  .اردوگاهی اقدام نمایدنیروي انتظامی دراین موردهمکاري الزم را باشهرداري بعمل خواهد آورد
معاون  بمنظور پیگیري، وایجاد هماهنگی ونظارت دراجراي این مصوبه،ستادي درهراستان با مسئولیت:13ماده 

امنیتی استاندار وعضویت فرماندارشهرستان محل استقرار مجتمع،رئیس سازمان برنامه وبودجه،شهردار  -سیاسی
مرکز استان،مدیر کل امور کار واجتماعی،رئیس مرکز صدا وسیما، فرمانده نیروي انتظامی منطقه،مدیرکل 

تصمیمات ستادبعداز .ان تشکیل میگرددورئیس دادگستري است) ره(بهزیستی،سرپرست کمیته امدادامام خمینی
  .مربوط الزم اجراء است  تائید استانداربراي دستگاههاي اجرائی

وسازمان )ره(ستاد ،فعالیت موسسات خیریه وکمک هاي مردمی رابامحوریت کمیته امداد امام خمینی :تبصره 
،درراستاي پیشگیري ازاین ناهنجاري بهزیستی ،به منظورعدم پرداخت مستقیم به متکدیان،سازماندهی نموده 

  .اجتماعی اقدامات تبلیغی وارشادي الزم رابرنامه ریزي خواهد نمود
وظایف دستگاهها درمبارزه باتکدي ورسیدگی به افرادموضوع این مصوبه، درسایر شهرهابه ترتیبی :14ماده 

مع اردوگاهی به عهده مجتمع است که دراین مصوبه تعیین شده است وصرفاً انجام وظایف مقرر درمورد مجت
  .نزدیکترین  شهر استان است
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راي حفظ شهرازخطر سیل وحریق وهمچنین رفع اقدام الزم ب موثرو اتخاذ تدابیر):ش.ق 55م(14بند  
خطرازبناهاودیوارهاي شکسته وخطرناك واقع در معابرعمومی وکوچه ها واماکن عمومی وداالن هاي عمومی 

 وپوشاندن چاه ها وچاله هاي واقع درمعابروجلوگیري ازگذاشتن هرنوع اشیاء دربالکن هاوخصوصی وپرکردن 
وایوان هاي مشرف ومجاوربه معابرعمومی که افتادن آنها موجب خطربراي عابرین است وجلوگیري ازناودانها 

 .ودودکش هاي ساختمانهاکه باعث زحمت وخسارت ساکنین شهرها باشد
مربوط به رفع خطر ازبناهاوغیره ورفع مزاحمت هاي مندرج درماده فوق، شهرداري پس ه موارد یدرکل:تبصره

ازکسب نظرمامورفنی خودبه مالکین یاصاحبان اماکن یاصاحبان ادوات منصوب ابالغ مدت دارمتناسبی صادر 
ن خود اقدام مینمایدواگردستورشهرداري درمهلت معیین به موقع اجراگذاشته نشودشهرداري راساًبامراقبت ماموری

به رفع خطریامزاحمت خواهد نمودوهزینه مصروف رابه اضافه صدي پانزده خسارت ازطرف دریافت خواهد 
  .کرد

کافه  -قهوه خانه ها-دکاکین -مهمانخانه ها -گرمابه ها -مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانندسینماها
  .مومی است نیز می باشدپاساژها وامثال آن که محل رفت وآمدمراجعه ع -رستورانها

جلوگیري ازشیوع امراض ساریه انسانی وحیوانی واعالم اینگونه بیماریهابه وزارت بهداري :)ش.ق 55م(15بند
داشتن بیماران مبتال به امراض ساریه ومعالجه  گاهن ودامپزشکی وشهرداري هاي مجاور هنگام بروز آنهاودور

   .ه ویادرشهربالصاحب ومضرهستندودفع حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بود
جلوگیري ازایجادوتاسیس کلیه اماکنی که به نحوي ازانحارموجب بروز مزاحمت براي  ):ش.ق 55م( 20بند

-گارگاهها -شهرداري مکلف است ازتاسیس کارخانه ها. ساکنین یامخالف اصول بهداشت درشهرهاست
مواد محترقه می سازندواصطبل چهارپایان ومراکز  گاراژهاي عمومی وتعمیرگاهها ودکانهاوهمچنین مراکزي که

دامداري وبطورکلی تمام مشاغل وکسبه هایی که ایجاد مزاحمت وسروصدا کنندیاتولید دود ویاعفونت ویاتجمع 
حشرات وجانوران نمایدجلوگیري کندودرتخریب کوره هاي آجروگچ وآهک پزي وخزینه گرمابه هاي عمومی 

کن وکارخانه هاووسائط نقلیه که انماید وبانظارت ومراقبت دروضع دود کشهاي امکه مخالف بهداشت است اقدام 
هواي شهر جلوگیري نمایدوهرگاه تاسیسات مذکورفوق قبل  نکارکردن آنها دود ایجاد می کند ازآلوده شد

  .هدازتصویب این قانون به وجود آمده باشدآنهارا تعطیل کندواگرالزم شودآنها رابه خارج ازشهر انتقال د
شهرداري درمورد تعطیل وتخریب وانتقال به خارج ازشهرمکلف است مراتب راضمن دادن مهلت مناسبی  :تبصره

 خودبه صاحبان آنها ابالغ نماید واگرصاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض 
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م کندراي کمیسیون قطعی والزم کمیسیونی مرکب ازسه نفرکه ازطرف انجمن شهر انتخاب خواهندشدتسلی رابه
  .االجراء است

هرگاه راي کمیسیون مبنی برتائید نظرشهرداري باشد ویاصاحب ملک درموقع اعتراض نکرده ویادرمهلت مقرر 
  .شخصاً اقدام نکند شهرداري به وسیله مامورین خودراساً اقدام خواهدنمود

  مواد مربوط به قانون حفاظت وبهسازي محیط زیست
کارخانجات  10ازمان باتوجه به مقرارت وضوابط مندرج درآئین نامه هاي مذکور درمادهس :11ماده

وکارگاههاي راکه موجب آلودگی محیط زیست رافراهم می نمایندمشخص ومراتب راکتباًباذکردالیل برحسب 
بادرت مورد به صاحبان یامسئوالن آنها اخطار می نمایدکه ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی م

یاازکار وفعالیت خودداري کنند درصورتیکه درمهلت مقرر اقدام ننماید به دستور سازمان ازکار وفعالیت ممانعت 
به عمل خواهدآمددرصورتیکه اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به 

به موضوع رسیدگی می کند ودرصورتیکه  دادگاهها عمومی محل شکایت نمایند دادگاه فوراً وخارج ازنوبت
  .اعتراض راوارد تشخیص دهد راي به ابطال اخطار یارفع ممانعت خواهد دادراي دادگاه قطعی است

رئیس سازمان می تواند درمورد منابع وعواملی که خطرات فوري دربرداشته باشدبدون اخطارقبلی :تبصره
  .دستورممانعت ازادامه کار وفعالیت آنها رابدهد

مکلفند به محض ابالغ دستورسازمان  11صاحبان یامسئوالن کارخانجات وکارگاههاي موضوع ماده: 12ماده
کاریافعالیت ممنوع شده رامتوقف وتعطیل نمایندادامه کاربافعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یاراي دادگاه 

ت جزاي نقدي ازپرداخت ویا پرداخ روزصالحیت دار خواهد بود درصورت تخلف به حبس ازشصت ویک 
  .هزارریال تاپنجاه هزارریال یا به هردو مجازات محکوم خواهند شد

تخلف نمایند برحسب مورد که  10کسانیکه ازمقررات وضوابط مذکوردرآئین نامه هاي موضوع ماده :13ماده
  .م خواهندشدمحکو درآئین نامه هاي مزبور تعیین خواهدشد به جزاي نقدي ازپانصدریال تاپنجاه هزارریال

سازمان می تواند باتصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست قسمتی ازوظایف واختیارات خود  :20ماده
این قانون درمحدوده شهرهاوهریک ازمناطق کشور ضمن تعیین حدود  13و12و11رانسبت به اجراي مواد

     برحسب مورد به شهرداریهاي مربوط یاهرسازمان دولتی ذیربط محلول نمایددراین صورت شهرداریها و
  .سازمان هاي مذکور مسئول اجراي آن خواهندبود

  .صدور پروانه براي کلیه ساختمانهایی که درشهر می شود:)ش.ق 55م(24بند
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شهرداري درشهرهائی که نقشه جامع شهرتهیه شده مکلف است طبق ظوابط نقشه مذکوردرپروانه هاي  :تبصره
  .ساختمانی نوع استفاده ازساختمان راقید کند

برخالف مندرجات پروانه ساختمانی درمنطقه غیرتجاري محل کسب یاپیشه ویاتجارت  درصورتی که
این قانون مطرح می نمایدوکمیسیون  100دایرشودشهرداري مورد رادرکمیسیون مقرردرتبصره یک ماده 

ماه تجاوزنمایددرمورد تعطیل محل  2درصورت احرازتخلف مالک یامستاجرباتعیین مهلت مناسب که نباید از
  .ب یا پیشه ویا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کندکس

این تصمیم وسیله ماموران شهرداري اجرامی شودوکسی که عالماً ازمحل مذبورپس ازتعطیل براي کسب وپیشه 
ویاتجارت استفاده کندبه جنحه اي ازشش ماه تا دو سال وجزاي نقدي ازپنج هزارویک ریال تاده هزارریال 

  .دومحل کسب نیزمجدداًتعطیل می شودمحکوم خواهد ش
دایرکردن دفتروکالت ومطب ودفتراسناد رسمی وازدواج وطالق ودفترروزنامه ومجله ودفترمهندسی وسیله مالک 

  .ازنظراین قانون استفاده تجاري محسوب نمی شود
وي الصاق وضع مقررات خاصی براي نام گذاري معابر ونصب لوحه نام آنهاوشماره گذاري اماکن ونصب تابل

اعالنات وبرداشتن ومحوکردن آگهی هاازمحل هاي غیرمجازوهرگونه اقداماتی که درحفظ نظافت وزیبائی 
  .شهرموثرباشند

مالکین اراضی وامالك واقع در محدوده شهریاحریم آن باید قبل ازهراقدام عمرانی یا تفکیک  :ش.ق100ماده 
  .اراضی وشروع ساختمان ازشهرداري پروانه اخذنمایند

شهرداري می تواند ازعملیات ساختمانی ساختمانهاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین 
  .خوداعم ازانکه ساختمان درزمین محصوریا غیر محصورواقع باشدجلوگیري نماید

درموارد مذکورفوق که ازلحاظ اصول شهرسازي یافنی یابهداشتی قلع تاسیسات وبناهاي خالف  :1تبصره
خصات مندرج درپروانه ضرورت داشته باشدیابدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یاشروع به احداث مش

   و به تقاضاي شهرداري موضوع درکمیسیون هایی مرکب ازنمایند وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور شده باشد
خاب انجمن مطرح     شهربه انت یکی ازقضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري ویکی ازاعضاي انجمن

کمیسیون پس ازوصول پرونده به ذینفع اعالم می نمایدکه ظرف ده روزتوضیحات خود راکتباًارسال .شودمی
داردپس ازانقضاي مدت مذکورکمیسیون مکلف است موضوع راباحضورنماینده شهرداري که بدون حق راي 

ب مورد اتخاذ کنددرمواردي که براي اداي توضیح شرکت می کندظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحس
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شهرداري ازادامه ساختمان بدون پروانه یامخالف مواد پروانه جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف یک 
هفته ازتاریخ جلوگیري موضوع رادرکمیسیون مذکورمطرح نماید،درغیر اینصورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به 

  .موضوع رسیدگی خواهدکرد
ماه تجاوزکند تعیین   2م کمیسیون درقلع تمام ویاقسمتی ازبنا باشدمهلت مناسبی که نبایدازدرصورتی که تصمی

  .می نماید
 ننماید هرگاه مالک درمهلت مقرراقدام به قلع بنا.شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند

ل عوارض ازمالک دریافت خواهد شهرداري راساًاقدام کرده وهزینه آن راطبق مقررات آئین نامه اجراي وصو
  .نمود

هاي سازي براساس پروانه ساختمان وطرحدرموردتجاوزبه معابرشهر،مالکین موظب هستند درهنگام نو: 6تبصره 
درصورتی که برخالف پروانه ویابدون پروانه تجاوزي دراین مورد .مصوب رعایت برهاي اصالحی رابنمایند
درسایرموارد .عملیات جلوگیري وپرونده امررابه کمیسیون ارسال نماید انجام گیرد شهرداري مکلف است ازادامه

تخلف ماننده عدم استحکام بنا،عدم رعایت اصول فنی وبهداشتی وشهرسازي درساختمان رسیدگی به موضوع 
  .است 100درصالحیت کمیسیونهاي ماده 

که مسئولیت آنهااحداث می گردد  مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی:7تبصره 
ازلحاظ انطباق ساختمان بامشخصات مندرج درپروانه ونقشه هاومحسبات فنی ضمیمه آن مستمراًنظارت کرده 

هرگاه مهندس ناظربرخالف واقع .ودرپایان کارمطابقت ساختمان باپروانه ونقشه ومحاسبات فنی راگواهی نمایند
رداري اعالم نکندوموضوع منتهی به طرح درکمیسیون مندرج درتبصره گواهی نمایدویا تخلف رابه موقع به شه

قانون شهرداري وصدورراي برجریمه تخریب ساختمان گرددشهرداري مکلف است مراتب رابه  100یک ماده 
شوراي انتظامی نظام مذکورموظف است مهندس ناظررادرصورت سقوط .نظام معماري وساختمانی منعکس نماید

سال محرومیت  3ماه تا 6نظام معماري وساختمانی حسب مورد باتوجه به اهمیت موضوع به  تقصیربرابر قانون
 گردد 100ازکارودرصورتی که مجدداً مرتکب تخلف شودکه منجر به صدورراي تخریب به وسیله کمیسیون ماده 

  پروانه در انیمعماري وساختم  انتظامی نظام  مراتب محکومیت ازطرف شوراي.  به حداکثر مجازات محکوم کند
شهرداري مکلف است تاصدورراي محکومیت به .اشتغال درج ودریکی ازجرایدکثیراالنتشاراعالم می گردد

به مدت حداکثر شش ماهازاخذ گواهی  100محض وقوع ازتخلف مهندس ناظروارسال پرونده کمیسیون ماده 
ماموران شهرداري نیز .اري نمایدامضاءمهندس ناظر مربوطه برساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودد
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مکلفند درموردساختمان ها نظارت نمایندهرگاه ازموارد تخلف درپروانه بموقع جلوگیري نکند ویادرمورد 
       صدورگواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیر شوندطبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی 

ناظروماموران شهرداري واجد جنبه جزائی هم باشد ازاین جهت  ودرصورتیکه عمل ارتکابی مهندسان.می شود
  .نیز قابل تعقیب خواهند بود

درمواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري ازعملیات ساختمانی است ودستورشهرداري اجرانشودمیتواند 
ساختمانی  بااستفاده ازماموران اجرائیات خود ودرصورت لزوم ماموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات

  .اقدام نماید
درموردآراءصادره ازکمیسیون ماده صدقانون شهرداري هرگاه شهرداري یامالک یاقائم مقام اوازتاریخ :10تبصره

ابالغ راي ظرف مدت ده روزنسبت به آن راي اعتراض نماید،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر 
راي این کمیسیون .دکه درصدورراي قبلی شرکت داشته اندماده صد خواهدبودکه اعضاي آن غیرازافرادي باشن

  .قطعی است
نسبت به زمین یابناهاي مخروبه وغیرمناسب باوضع محل ویانیمه تمام واقع درمحدوده شهرکه :ش.ق110ماده

درخیابان یاکوچه ویامیدان قرارگرفته ومنافی باپاکی وپاکیزگی وزیبائی شهریاموازین شهرسازي باشد،شهرداري 
ویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطارکند منتها ظرف دوماه به ایجادنرده یادیوارویامرمت آن که منطبق باتص

بانقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کنداگرمالک مسامحه ویاامتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تامین نظر 
نه اقدامی راکه الزم بداندمعمول وهزینه واجراي طرح مصوب انجمن درزمینه زیبائی وپاکیزگی وشهرسازي هرگو

  آن رابه اضافه صدي ده ازمالک یامتولی ویامتصدي موقوفه دریافت نماید دراین مورد صورت حساب شهرداري 
بدواًبه مالک ابالغ می شوددرصورتی که مالک ظرف پانزده روزازتاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداري 

شود وهرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کردموضوع به  اعتراض نکردصورت حساب قطعی تلقی می
  .ارجاع خواهد شد 77کمیسیون مذکوردرماده 

درحکم  77صورت حسابهائی که مورد اعتراض واقع نشده وهمچنین آرا کمیسیون رفع اختالف مذکوردرماده 
الزم االجرا نسبت به سندقطعی والزم االجرا بوده واجراءثبت مکلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمی 

  .وصول طلب شهرداري اجرائیه صادروبه مورد اجرا بگذارد
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  :موادي ازقانون حفظ کاربري اراضی زراعی وباغها

و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص  وماسهشن  ایجادبنا،برداشتن یاافزایش هرگونه تغییر کاربري درقالب :10ماده 
 اخذمجوزازکمیسیون وبدونمحسوب می گردد،چنانچه به طور غیرمجاز  تغییرکاربري جهادکشاورزيوزارت 

به  مکلفندنسبتمحل  جهادکشاورزي وماموراناین قانون صورت پذیرد،جرم بوده )1(ماده)1(موضوع تبصره
  .اعالم نمایند قضائیاداره متبوع جهت انعکاس به مراجع  رابه ومراتبتوقف عملیات اقدام 

دهد نیروي انتظامی موظف است بنابه  خودادامهبه اقدامات  جهادکشاورزي ازاعالمچنانچه مرتکب پس :1تبصره 
  .عملیات مرتکب جلوگیري نماید ازادامه جهادکشاورزيدرخواست 

ماموران جهادکشاورزي موظفند باحضورنماینده دادسراودرنقاطی که دادسرا نباشد باحضور نماینده :2تبصره
راساً نسبت به قلع وقمع بنا ومستحدثات اقدام ووضعیت زمین رابه حالت دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس 

  .اولیه اعاده نمایند
کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی که دراجراي قانون حفظ کاربري اراضی زراعی وباغهاازکمیسیون  :11ماده 

ري اراضی مجوز تغییر کارب 1374قانون حفظ کاربري اراضی زراعی وباغها مصوب )1(ماده)1(موضوع تبصره
  نسبت ، الزم االجراء شدن این قانونزراعی وباغها رادریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از

مشمول  درصورت عدم اقدام درمهلت تعیین شده مووضع.به اجراي طرح موضوع مجوزمربوطه اقدام نمایند
  .مقررات این قانون خواهدشد

  :ي اراضی زراعی وباغهاآئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربر
قانون ظرف یک ماه مصادیق اقداماتی که )10(وزرات جهاد کشاورزي موظف است دراجراي ماده:11ماده 

  .تغییرکاربري غیرمجازبوده و جرم محسوب می سود راتهیه وابالغ نماید
دراراضی زراعی به منظور اجراي قانون وجلوگیري ازهرگونه عملیات تغییرکاربري غیرمجاز متخلف :12ماده 

وباغها، ماموران جهادکشاورزي مکلفند ضمن بازدید ازاراضی زراعی وباغها درصورت مشاهده هرگونه جرم 
  .قانون،نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند)10(ضمن توقف عملیات بارعایت ماده

ماموران جهادکشاورزي مکلفند توقف عملیات اجرائی رابه مالک یاقائم مقام قانونی وي به صورت  :1تبصره
چنانچه مرتکب پس ازاعالم ماموران جهادکشاورزي به اقدامات خودادامه . مکتوب اخطار واعالم نمایند

زي ازادامه دهدنیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است بنابه درخواست ماموران جهاد کشاور
  .عملیات متخلف جلوگیري نماید
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مدیریت جهادکشاورزي مکلف است باتوجه به صورتجلسه تنظیمی دراسرع وقت نسبت به معرفی مجرم :2تبصره
مراجع قضائی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی وحکم مقتضی . یامجرمین به مراجع قضائی اقدام نماید

  .راصادر می نمایند
قانون باحضورنیروي )10(ماده)2(و)1(ن وزارت جهاد کشاورزي مکلفند درچارچوب تبصره هايمامورا:13ماده 

انتظامی ونماینددادسرا یادادگاه محل،ضمن تنظیم صورتمجلس،راساًنسبت به قلع وقمع بنا ومستحدثات، اقدام و 
  .وضعیت زمین رابه حالت اولیه اعاده نمایند

ی به ماده یک قانون بهیه کردن تولیدات بخش کشاورزي بوده الحاق)4(فعالیتهاي موضوع تبصره:14ماده 
  درصورتی که مجریان فعالیتهاي این تبصره قصدتغییرکاربري این فعالیتها . ودرحکم اراضی زراعی وباغهامی باشد

راداشته باشند باید مجوز کمیسیون رااخذ نمایند وچنانچه بدون اخذ مجوزازکمیسیون تغییرکاربري غیرمجاز 
  .دام آنان جرم محسوب ومطابق سایرمفاداین قانون باآنها برخورد می شوددهداق
وزارت کشور،وزارت مسکن وشهرسازي،سازمان حفاظت محیط زیست،سازمان ثبت اسنادوامالك :15ماده 

کشور،نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران وسایر مراجع ذیربط،موظفنددراجراي قانون همکاریهاي الزم 
  .جهاد کشاورزي بعمل آورندراباوزارت 
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  :موادي از قانون ایمنی راهها و راه آهن 

م به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد،همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا اقدا :۶ماده 
که  آهندرختکاري یا زراعت یا اقدام به حفاري در حریم قانونی آزاد راهها و راههاي اصلی و فرعی و راه 

وزارت راه وترابري آگهی میشود بدون اجازه وزارت میزان هر یک بطریق و وسایل متناسب مشخص واز طرف 
  .راه وترابري ممنوع است

وزارت راه وترابري مکلف است با حضور نماینده دادسرا ونقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده   :1تبصره 
درختکاري ویا زراعت وحفریات را ضمن تنظیم صورتمجلس راساء قلع و دادگاه بخش،این قبیل مستحدثات یا 

  .آثار تجاوز را محو کند
ع دادگستري مراجعه کنند، دادگاه خارج از نوبت باینگونه پرونده ها به مراج اشخاص ذینفع می توانند:2تبصره 

  .رسیدگی نموده و حکم الزم را صادر میکند
و هزینه ها ، خارج از نوبت به  ر خصوص میزان خسارتدوترابري ه دادگاه با درخواست وزارت را:3تبصره

  .موضوع رسیدگی و راي مقتضی صادر خواهد نمود
ماموران مربوط در وزارت راه وترابري وراه آهن و ماموران نیروي انتظامی ضمن مراقبت به محض :4تبصره 

مراجع صالح جهت اقدام الزم اطالع مشاهده وقوع تجاوز به راه ها وراه آهن وحریم آنها، مراتب را به 
    .در صورت تسامح به مجازات مربوط محکوم خواهد شدمامور یا مسئول یاد شده .دهد

از باال دست و یک کیلومتر از )500(برداشت شن وماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر : 5تبصره 
  .محکوم خواهند شدپایین دست پلها ممنوع است و متخلفان به مجازات مربوط 

نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظائر آن و یا نصب و استقرار تابلو ویا هر  ریختن زباله، :7ماده
شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هر 

  .نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است گونه عملیات که موجب اخالل در امر تردد وسایل
 مرتکبان جرائم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم وچنانچه :1تبصره 

تخریبی صورت نگرفته باشد مرتکب یا مرتکبین ،حسب مورد ضمن رفع موانع ورفع تجاوز و جبران خسارت 
تا پنج میلیون ) ریال 000/500(بس و یا پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ریال وارده به یک تا شش ماه ح

  .در مورد اخیر با جبران خسارت تعقیب موقوف خواهد شد. محکوم خواهد شد) ریال 000/5000(ریال 
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ایجاد راه دسترسی به حریم وگذرگاه مناسب،درختکاري وعبوردادن تاسیسات ازعرض راه وراه آهن :2تبصره
درموراداضطراري به منظورترمیم تاسیسات .تابلو درحریم آنها بااجازه وزارت راه وترابري مجازاست ونصب

دستگاه مربوط باکسب موافقت وزارت راه وترابري وضمن رعایت کلیه .عمومی که ازعرض راه عبورنموده است
  .نکات ایمنی اقدام خواهد نمود

آوردهزینه وخسارت وارده به راههوحریم آنهاوابنیه فنی وزارت راه وترابري مکلف است نسبت به بر:3تبصره
وعالئم وتاسیسات وتجهیزات ایمنی که دراثربرخوردوسائط نقلیه ویاعبوربارهاي ترافیکی ولوله هاي 
آب،گاز،فاضالب وکابل برق ومخابرات وغیره هرگونه عملیاتی که منجر به بروز هزینه وخسارت گردداقدام 

  .آن رابه منظورایمن سازي راههابه مصرف برساند%)100(ب خزانه واریز وصدرصدومبالغ دریافتی رابه حسا
مترازانتهاي حریم راههاوحریم راه )100(ایجادهرگونه ساختمان ودیوارکشی وتاسیسات به شعاع یکصد:17ماده

 آهن هاي کشورودرطول کنارگذرهایی که وزارت راه ترابري احداث نموده یامی نمایدویامسئولیت نگهداري
  .آنرابه عهده دارد،بدون کسب مجوزازوزارت مذکورممنوع میباشد

  .قانون ایمنی راهها وراه آهن اقدام کند)6(ماده)1(راه وترابري موظف است درمورد متخلفان بابرتبصرهوزارت 
وزارت راه وترابري مکلف است نوع کاربري زمینهاي اطراف راههاوراه آهن هاي کشور به عمق :1تبصره
تررابعدازحریم قانونی آنها تهیه وبه تصویب هیات وزیران برساند وازمتقاصیانی که برحسب م)100(یکصد

ثاتی درحد فاصل فوق راداشته باشندوجوهی همین قانون نیاز به احداث مستحد 16ضرورت وفق ماده
آنرا به %)100(رابراساس آئین نامه اي که به تائید هیات وزیران میرسد،اخذ وبه حساب خزانه واریز وصد درصد

  .منظور ایمن سازي راهها به مصرف برساند
مترازمنتهی الیه حریم قانونی )100(نظارت برامرساخت وساز درحاشیه راههاوراه آهن تاشعاع یکصد:2تبصره

  .آنهاتوسط وزارت مذکوراعمال میشود
همین ماده نسبت )1(تبصرهبه وزارت یادشده اجازه داده میشود به منظور ایجاد هماهنگی براساس موارد موضوع 

بدیهی است متقاضیان باید سایر مجوزهاي الزم رااز .به صدورمجوزایجاد مستحدثات به متقاضیان اقدام نماید
  .مراجع مربوط اخذ نمایند

ایجاد تاسیسات عمومی نظیر خطوط آب،برق،فاضالب،نفت،گاز،مخابرات ونظایر آنها بارعایت مسائل :3تبصره
ازتصویب این قانون به پیشنهاد وزیر راه )سه ماه(3هریک،تابع آئین نامه است که مدت فنی وایمنی مربوط به

  .ترابري به تصویب هیات وزیران خواهدرسید
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  موادي ازالیحه قانون رفع تجاوزازتاسیسات آب وبرق کشور                               

  شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران 1359مصوب 
ازآب لوله کشی وانهار آبیاري وشبکه هاي توزیع وخطوط انتقال نیروي برق استفاده غیرمجاز هرکس  :1ماده

ورفع  نماید یادرتاسیسات آب وبرق دخالت غیرقانونی کندبه پرداخت مبلغ بیست تاپنجاه هزارریال جزاي نقدي
وز واعاده وضع سابق تجاوز واعاده وضع سابق محکوم می شود ودرصورت تکرار یاادامه عمل عالوه بررفع تجا

روزتاشش ماه ودرهردو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانچه  61به حبس جنحه اي از
  .عمل مرتکب برطبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتري باشد به مجازات اشد محکوم می شود

ها وانهار آبیاري احداث ساختمان چنانچه درمسیر وحریم خطوط انتقال وتوزیع نیروي برق وحریم کانال :9ماده
یا درختکاري وهرنوع تصرف خالف مقررات  شده یا بشود سازمانهاي آب وبرق برحسب مورد بااعطاي مهلت 

  .مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز راقلع وقمع ورفع تجاوز خواهندنمود
  :1375قانون مجازاتهاي اسالمی مصوب مرداد ماه  690ماده

 ، نهرکشی ، کرت بندي فاصل،امحاءمرز، بوسیله صحنه سازي ازقبیل پی کنی،دیوارکشی ، تغییرحدرکس ه
،غرص اشجار وزراعت وامثال آن به تهیه آثارتصرف دراراضی مزروعی اعم ازکشت شده یادرآیش  حفرچاه

،انهارطبیعی وپارکهاي  منابع آب،چشمه سارها قلمستانها، باغها، زراعی،جنگلها یا مراتع ملی شده،کوهستانها،
ملی،تاسیسات کشاورزي ودامداري ودامپروري وکشت وصنعت واراضی موات وبایروسایراراضی وامالك 
ومتعلق به دولت یاشرکت هاي وابسته به دولت یاشهرداریها یااوقاف وهچنین اراضی وامالك وموقوفات 

ه یااشخاص حقیقی یاحقوقی به ومحبوسات واثالث باقیه که براي مصارف عام المنفعه اختصاص یافت
منظورتصرف یاذیحق معرفی کردن خودیادیگري،مبادرت نمایدیابدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا 
مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی نمایدکه موجب تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی کرددیااقدام به 

نعت ازحق درموارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تایک هرگونه تجاوز وتصرف ادوانی یاایجاد مزاحمت یامما
  .سال حبس محکوم می شود

دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف ادوانی یا رفع مزاحمت یاممانعت ازحق یااعاده وضع به حال سابق 
  .نماید

جلس رسیدگی به جرائم فوق الذکرخارج ازنوبت به عمل می آیدومقام قضائی با تنظیم صورتم:1تبصره 
  .ت متجاوز راتاصدورحکم قطعی خواهد دادادستورمتوقف ماندن عملی
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نفریابیشترباشدوغرائن قوي برارتکاب جرم موجود باشدقرار بازداشت 3درصورتیکه تعدادمتهمان :2تبصره
  .صادرخواهد شد،مدعی می تواندتقاضاي خلع یدوقلع بناواشجارورفع آثارتجاوز رابنماید

  
به شهردار ومعاون وروئساي ادارات شهرداري در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توهین  :)ش.ق( 107ماده 

در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهاي مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم 
 .خواهد شد

  :موادي از قانون مجازاتهاي اسالمی
  تمرد نسبت به مامورین دولتی    

یامقاومتی که با علم وآگاهی نسبت به مامورین دولت درحین انجام وظیفه آنان به عمل  هرگونه حمله:607ماده 
  :آید تمرد محسوب می شودومجازات آن به شرح ذیل است

 .سال 2هرگاه متمردبه قصد تهدیداسلحه خودرا نشان دهدحبس ازشش ماه تا - 1

 .هرگاه متمرددرحین اقدام دست به اسلحه بردحبس ازیک تاسه سال - 2

 .مواردحبس ازسه ماه تایک سال درسایر - 3

  اگر متمرد درهنگام تمرد مرتکب جرم دیگري هم بشودبه مجازات هردو جرم محکوم خواهد شد:تبصره
 

  هتک حرمت اشخاص
توهین به افرادازقبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشدبه مجازات شالق :608ماده 

  .میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بودضربه یا پنجاه هزارتا یک )74(تا
هرکس با توجه به سمت،یکی ازروساي سه قوه یامعاونان رئیس جمهوریاوزراءیایکی ازنمایندگان :609ماده 

مجلس شوراي اسالمی یانمایندگان مجلس خبرگان یااعضاي شوراي نگهبان یاقضات یا اعضاي دیوان 
هاي دولتی وشهرداري هادرحال انجام وظیفه یابه سبب محاسبات یاکارکنان وزارت خانه ها وموسسات وشرکت

شالق ویا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي محکوم )74(آن توهین نمایدبه سه تاشش ماه حبس ویا تا
  .می شود
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  جدول ساخت وسازغیرمجازدراراضی

  قوانین مربوط به چگونگی برخورد  درحال احداثانواع ساخت وسازغیرمجازدراراضی 
پاره اي ازساخت وسازهادرحریم طرحهاي هادي  .1

روستائی که همجوارشهرهامی باشنداحداث می 
  گردند

  
  

قانون تعاریف محدوده حریم  12وماده  3ماده  1براساس تبصره 
نه تنها شهرداري  1384شهروروستا وشهرك مصوب دي ماه 

درصورت ورودحتی اقدامات شهرداري حق دخالت نداردکه 
  .جرم تلقی شده است

پاره اي ازساخت وسازهادرحوزه هاي استحفاظی  .2
شهرها احداث می گردد که براساس طرحهاي 
هادي وتفصیلی شهراین گونه اراضی فاقد کاربري 

درصد این اراضی زمینهاي  90محسوب شده و
  زراعی وباغها محسوب می شود

قانون حفظ کاربري اراضی زراعی  11و10که براساس مواد
آئین نامه اجرائی قانون مذبوراینگونه  13و12و11وباغها ومواد

ساخت وسازها که نوعی تغییرکاربري محسوب می گرددفرد 
احداث کننده مجرم بوده وبراساس مواد ذکرشده عالوه برقلع 
وقمع تمامی اعیانی هاي احداثی فرد مجرم محسوب می شوداین 

ختیار اداره جهاد کشاورزي هریک ازشهرها بوده موضوع نیز درا
  وجزحیطه اختیارات آنان  می باشد

  
پاره اي ازساخت وسازها درحریم راه ها،راه آهن،  .3

خطوط انتقال تاسیسات برق آب درحال احداث می 
  باشند

قانون ایمنی راه ها وراه آهن  17و7و6که براساس مادتین 
وزازتاسیسات آب وبرق وهمچنین براساس الیحه قانونی رفع تجا

کشورعالوه برقلع کلیه بناهاي احداثی توسط ادارات وشرکتهاي 
مذبور که موضوع احداث بنا جرم محسوب شده وبراي آن 

  مجازات درنظرگرفته شده است
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پاره اي ازساخت وسازها دراراضی ملی وموقوفات  .4
که متعلق به دولت وادارت مربوطه آن وهمچنین 

اراضی مربوط به شهرداري اداره اوقاف وهمچنین 
ویااشخاص حقیقی یاحقوقی درحال احداث می 

  باشد 

  قانون مجازاتهاي اسالمی وهمچنین وفق 690که براساس ماده 
الیحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی ومردم اعم 
ازاشخاص حقیقی وحقوقی عالوه برجرم بودن موضوع ساخت 

 100رجاع به کمیسیون ماده وسازکه اعیانی هاي احداثی بدون ا
  قلع وقمع صورت می پذیرد

پاره اي ازساخت وسازهاي غیرمجازدرمحله هاي  .5
اصلی شهرهمراه باقطع اشجار ویا خشکاندن 
درختان باغات وتغییرکاربري هاي موضوع قانون 

  .می باشند

قانون حفظ گسترش فضاي سبز درشهرها  3که براساس ماده 
اعیانی هاي احداثی قلع وقمع  عالوه برجرم بودن ساخت وساز

  .وکل اینگونه اراضی به مالکیت شهرداري درخواهد آمد
  

پاره اي ازساخت وسازهاهیچگونه شرایطی بندهاي  .6
فوق االشاره رانداشته و صرفاً با تغییر کاربري 

  وافزایش تراکم درسطح شهر شاهد آن می باشیم

کاربري به قانون منع فروش اراضی فاقد  8که براساس ماده 
اشخاص حقیقی وحقوقی شرکت هاي خدمات رسان مکلفند 
قبل ازاعطاي هرگونه حق انشعاب ودریافت تسهیالت خدماتی 
احداث اعیانی را مطابق پروانه ساختمانی ویاگواهی عدم خالف 
ویاپایان کاري که ازطرف شهرداري صادر می گردد این گونه 

  .ان قرار دهنددراختیار متقاض) اعطاي انشعاب(تسهیالت را
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  100 و55صورتجلسه پلمپ مادتین 

  

  

  باعنایت به.....................................  وپیرو اخطاریه ابالغی به شماره............................... مورخ....................... 

به ذینفع متصدي واحد صنفی.................................. به مالکیت یامتصدي آقاي/ خانم.............................. به 
پالك ثبتی................................  قطعه................... واقع در:................................... وعدم توجه مشارالیه به 

55مفاد اخطاریه هاي ابالغی ودراجراي موارد قانونی وبه استناد قوانین تجاري علی الخصوص تباصر مادتین
 قانون شهرداریها به محل مورد نظر اعزام وضمن پلمپ واحد تجاري مذکور............................ جهت 100و

1357 قانون مجازاتهاي اسالمی مصوب مردادماه543اجراي قلع برابرآراء صادره نسخه اي ازتصویر مفاد
ضمن تفهیم به ذینفع ومخدومین وي درمحل الصاق قانونی گردید که درصورت فک پلمپ برابر قوانین جاري 

  با نامبردگان رفتارخواهدشد. 

  

 امضاء حاضرین: 
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 ذینفع یامتصدي واحدصنفی: 
 واقع در: 

         باعنایت به عدم توجه جنابعالی درخصوص اجراي موارد قانونی مندرج دراخطاریه 
شماره                                               به تاریخ                     تحویل 

جنابعالی/مخدومین شده    است، بدینوسیله به شماابالغ         می گرددکه ظرف مدت               
روزنسبت به تخلیه  مواد فاسد شدنی ومدارك مورد نیازازواحدصنفی فوق اقدام 

قانون شهرداریها 55ماده20نمائید.درغیراینصورت مطابق راي صادره ازکمیسیون محترم بند
 نسبت به پلمپ  اقدام وکلیه 1382 قانون نظام صنفی مصوب اسفندماه17ودراعمال ماده

  خسارتهاي احتمالی به عهده ذینفع خواهد بود
                       

  
                                                    

                                                                            معاونت خدمات شهرشهرداري ....

  

................................. نسبت...................  درروز   /    ماه/     سال تحویل گردید.    ابالغ گیرنده: آقاي/ خانم
                                                                                                             امضاء 

.............................. سمت.............................  درروز   /    ماه/     سال تحویل شخص فوق الذکر گردید.    ابالغ کننده:  آقاي
                                                                                                             امضاء مامورابالغ

.....................................  درروز   /    ماه/     سال درمحل الصاق گردید.   اخطارفوق بعلت

  مامورابالغامضاء                                                                                             
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  پایان

  
  حاتمیبهرام                                  

  مالی واداريمشاورمعاون                                                      
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