
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شهرداری ها در قانون برنامه پنن   مرتبط با احکام  : عنوان
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 به نام خدا

 

 
  

های قانونی و پرهیز از انجام اقداااایی هدب  دا قدوانیض او دو ب       استفاده از ظرفیت

و شناخت اداررا  و هارشناسدا  از قدوانیض اد هور      آگاهیانطباق ناارد، استلزم 

ض و اسدناد  اددسدتی در   ای  اشا؛ ل ا در حوزه اارررت شهری نیز آگاهی از قوانی

هدای ارجداده شداه     راستای هاهش یهاراات احتمدالی و  هدره اندای از فر دت    

 شهرداری هدا اریبط  ا هتا چب حا ر احکام در ض انظور  ب ار. اجتناب ناپ رر است

سالب ششم یوسعب اقتصادی، اجتمدا ی و فرهنیدی هشدور    انو   رنااب پنجدر ق

جهددت رنااددب هددای یوسددعب هشددور، و قددانو  احکددام دابمددی   (1400-1396)

 اهدواز  حدوزه ادارررت شدهری   هارشناسدا   و  هره  رداری ااررا  و آگاهی 

 ه است.و چاپ گردراگردآوری 

 
 ابراهیم نوشادی                                                 

 و توسعه سرمایه انسانی معاون برنامه ریزی                                                            

 شهرداری اهواز                                                          

 

 
 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه پن  ساله ناحک

، اجتماعی و فرهنگی جمهوری دیاقتصا توسعه یششم 

 1396-1400اسالمی ایران 
 

 14/12/1395مصوب 
 



 



 7احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 
 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6ماده 

 بند ب

 1جزء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هددای  مددوای، ا ددم  نظددام جددوری در هزرنددبانظددور یق ددف  ددرفب ددب

جرای درآاای دولت و همچنیض قطع وا ستیی  ودجب  ب نفت یا پارا  ا

 :قانو   رنااب ششم

الیات  ر ارزش افزوده اصدوب  ( قانو  ا38وع ااده ) وارض او  -ب

( 1او وع یبصدره )  عوارض آالیندگیو  ناهای آ  و نیز  17/2/1387

عــوارض طبیعددی و  عــوارض ار ا اوــزگده گــا   ادداده ادد هور و  

الد((، )ب( و  )  نداهای  ادورد  در زردر  شر  ب گذاری خودرگهاشماره

 :گرددر یوزرع ای)ج( ااده ا هور یوسط سازاا  ااور االیایی هشو

 ( قددانو  االیددات  ددر ارزش38) ادداده )الدد((  ددوارض و ددولی  نددا -1

 قدانو   افزوده،  ا ر ارت یرییبات قانونی و پس از هسر وجدوه ا درر در  

داری هد   ا هور و واررز  ب حساب یمرهز وجوه آ  استا  نزد خزاندب 

ی لیایهشور از طررف حساب را طی هب  نا  ب درخواست سازاا  ااور اا

 هفتـاد گردد،  دب نسدبت   داری ه  هشور افتتا  ایهشور یوسط خزانب

ی و انداطف  شدارر   روسدتاها و  (%30در دا) و سدی  ( شهرها%70درصد)

هدا وارردز   و دهیداری  هـا حساب شـهرداری  جمعیت به  راساس شاخص

گردد. سهم روستاهای فاقا دهیاری و انداطف  شدارری  دب حسداب     ای

گدردد یدا  دا اشدارهت  نیداد      واررز ای های شهرستا  ار وطفراانااری

 ود.شاسکض ان مب اسمای در هما  روستاها و اناطف  شارری هزرنب 
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 6ماده 

 بند ب

 1جزء 

او وع ارض جزء نیاز  ب طی اراحد  یصصدیص     وارض و ولی -یبصره

( بـ   %100) حداکثر تا پانزدهم ماه بعـد بـا تیصـصد صددرصـد     نااشدتب و 

 د.گردها واررز ایو دهیاری هاحساب شهرداری

 

 

 

 
 
 6ماده 

 بند ب

 2جزء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( قدانو  االیدات  در    38 وارض او وع  ناهای )ب(، )ج( و )د( اداده )  -2

ارزش افزوده و همچنیض  وارض ارزش افزوده گاز طبیعدی او دوع قدانو     

( 43گ اری خودروهای او دوع  ندا )ج( اداده )   ا هور و  وارض شماره

نام سازاا  ااور االیدایی هشدور ندزد    ساب یمرهز وجوه  بقانو  ا هور  ب ح

شود. وجوه ا هور حااهثر یا پدانزدهم اداه   داری ه  هشور واررز ایخزانب

( %53) درصـد  س  گ سهم کالنشهرها، پنجاه (%12) در ا  عا  ب نسبت دوازده

روسدتاها و انداطف  شدارری  راسداس      (%35) درصـد  پنج گ سایر شهرها گ سی

دستورالعملی ک  توسط سـا ما  گ گ ار  کشـور    هاری هب  ب اوجد  شاخص

ها و اناطف  شدارری  ها و دهیاریو  یض یمام شهرداری شود، محاسب ابالغ می

گردد. سهم روستاهای فاقا دهیاری و اناطف  شارری،  ب حسداب  یوزرع ای

فراانااری شهرستا  ار وطب واررز خواها شا یا حس  ا ررات و اصو ات 

ررزی شهرستا   رف ااور  مرا  و آ ادانی هما  روستاها های  رناابتبهمی

(  دوارض ارزش افدزوده   %30) در دا و اناطف  شارری شود. همچنیض سی

او وع ارض جزء دررافتی از واحاهای یولیای است ر در شهرهها و ندواحی  

 ها و ارابب خااات در آنها و یکمی ها  رای یأایض زررساخت نعتی شهرستا 



 9احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 6ماده 

 بند ب

 2جزء 
 

یمام شهرهها و نواحی  دنعتی اسدتا ، در اختیدار    های( نیمبطرحهای )پروژه

گیرد. ارض سهم از ابلد  ار دوط  دب    شرهت شهرههای  نعتی استا  قرار ای

 د.گردشهرهای استا   ب نسبت هسر ای

ر (  ندا )ب( اردض اداده در  صدش اتداررت  د      2در طول  رناادب ششدم جدزء )   

 .قانو  االیات  ر ارزش افزوده حاهم است (39( ااده )2( و )1های )یبصره

 

 

 

 

 

 6ماده 

 بند ب

 3جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( 38ه)( اداد 1) واحاهای یولیای او وع یبصره آالیندگیارضعو -3

ـ    قانو  االیات  ر ارزش افزوده در هر شهرسدتا   صن ب  نسـب  جمعصـ  ب

 گستاهای واقد دهصاری ها )برای رگها گ ورمانداریها، دهصاریشهرداری

گدردد. در  دوریی هدب    یوزردع ادی   مناطق عشـایری( همـا  شهرسـتا    

ـ   آلودگی واحاهای  زرگ یولیای)پنجاه نفر و  یشتر(  دب  ک بـص  ا  ی

در رددا اسددتا  سددرارت هنددا،  ددوارض آلددودگی  راسدداس  شهرســتا 

ای مرکب در کمصت  زاا   ب نسبت یأثیرگ اری،های ا مای ساسیاست

ربـط، مـدیرک    هـای یی  ما  استا  گ ورماندارا  شهرستا ا  رئصس سا

متـثرر   هـای محصط  یس  گ مدیرک  امور مالصاتی استا  بـصن شهرسـتا   

 .شودمی تو یع

هدای اتدأثر از آلدودگی در دو ردا چندا      در  وریی هب شهرسدتا   -یبصره

استا  واقع شاه  اشنا، ا ضدای همیتدب یوزردع هننداه  دوارض آلدودگی       

)پنجاه نفر و  یشتر( اتشک  از نمارناه سدازاا ، رسسدای    واحاهای  زرگ
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 6ماده 

 بند ب

 3جزء 

ر دط، نمارنداه سدازاا  حفاظدت اقدیط زرسدت و       های ذیسازاا  استا 

هدای  های ار وطب  راساس سیاسدت نمارناه ادارات ه  ااور االیایی استا 

 .ا مای سازاا  اقاام  ب یوزرع  وارض آلودگی خواهنا هرد

 7ماده 

 بند ب

 جزء الف

منـابع حاصـ  ا  صـادرا  نفـ ، مصعانـا        ناوق یوسعب الی ازسهم  

ــا    ــادرا  گ ــالد ص ــا ی گ خ در سددال اول اجددرای قددانو   رنااددب  گ

در دا  دب    واحدا  شود و سادنب حدااق  دو ( یعییض ای%30) در اسی

شود.  انا ارهزی اکلد( اسدت در طدول سدال و     ارض سهم ا افب ای

هم وارردز اردض وجدوه و سد    اتناس   ا و ول اندا ع  مفا دلب نسدبت  دب     

ت ( شرهت الی نفت اررا  از ه   دادرا 14%/5چهارده و نیم در ا )

خصـز،  مناطق نف  (%3سهم س  درصد ) نفت و ایعانات گازی و همچندیض 

ب اقداام هندا و از اقد   اقیمانداه، سدهم  ودجد       نصاوتـ   گا خصز گ توسع 

( 4 موای دولت از انا ع او وع ارض جزء در سد ( جداول شدماره )   

داری ه  هشدور  ارض قانو  یعییض و  ب حساب درآاا  موای نزد خزانب

 .واررز و اا  ی را  ب حساب ذخیره ارزی واررز نمارا

 

 8ماده 

 بند  

 4جزء 

 

هدای هلدی   ( سیاست12انظور یق ف اهااف  نا)دولت اوظ( است  ب
 م  وختارها و ا د ا مغی اقتصاد ا اواتی ابنی  ر یقول اساسی در سا

 دولدت و همچندیض ادارررت     اری ای نظام ادارررت ادالی و اقاسدبایی   
 :ها اقاااات زرر را اطا ف قوانیض ار وطب انجام دها  اهی



 11احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 8ماده 

 بند  

 4جزء 

 :از طررف های دولت ساااناهی  اهی -ت

 ددب اشددصای ح ی دی و ح ددوقی خصو ددی و   تثدیـ  بــدهی دگلــ  -4

هی دولدت  دب نظدام    ا د ادات و یأدردب   یعاونی از طررف  ازارهای هویداه 

نهادهــای عمــومی گ وصردگلتــی ا  طریــق ابزارهــای بــدهی    ددانکی و

 مد  گ بلندمد مصا 

 9ماده 

ـ دولت اکل( است یا پارا  سال دوم اجرای قانو   دارکا  برنام  سامان  ت

سدط و  دولت را  رای اجرای یماای اراح  انواع اعاامت اتو الکترگنصکی

رگدزاری اناقصدات   اشدمول قدانو      هدا و دسدتیاههای   زرگ وزاریصانب

 و دریر قوانیض ادالی و اعداامیی  صدش  مدوای  دب      3/11/1383اصوب 

جز اعاامت اقرااندب،  دا ر اردت قدانو  یجدارت الکترونیکدی اصدوب        

یکمید    3/11/1383و قانونض  رگزاری اناقصدات اصدوب    17/10/1382

هـای  کلصـ  دسـتهاههای مشـموا قـانو  برگـزاری مناقصـا  گ نهاد       هنا.

عمومی وصردگلتی مکلف بـ  رعایـ  قـانو  برگـزاری مناقصـا  گ انجـام       

 .معامال  خود ا  طریق سامان  مذکور هستند

 

 

 17ماده 

 بند ب

 

انظور افزارش سر ت و هاراری گدردش حسدا های درآادای و     ب -ب

سازی و ارجاد ااکدا  نظدارت  درخط،  در هلیدب      ای دولت، شفافهزرنب

های اجرابدی و هداهش اثدرات انفدی  ملیدات ادالی        های دستیاهحسا 

 درای   کلص  حسابهای بانکی اعـم ا  ریـالی گ ار ی   دولت  ر نظام  دانکی، 
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 17ماده 

 بند ب

 

 هدا، دانشدیاههای دولتدی و   ها، اؤسسدات، شدرهتها، سدازاا    وزاریصانب

داری اعتبارا  دگلتی نهادهای عمومی وصردگلتی، صرواً ا  طریق خزانـ  

هدای رادشداه    دسدتیاه  شـود. نک مرکزی اوتتاح مـی ک  کشور گ نزد با

های خود را ف ط از طررف حسا های ها و پرداختاوظفنا هلیب دررافت

 .شاه نزد  انا ارهزی انجام دهنا افتتا 

 26ماده 

 بند الف

 3جزء 

ای و سدرزاینی و ی وردت   پ رر هرد   االت  یض انط دب انظور رقا ت ب

 :استانی ل درآااخودایکاری، افزارش انییزه و و

 :دولت اوظ( است -ال(

( ا  درآمد حاص  ا  صادرا  نف  خام گ مصعانـا  گـا ی   %3) درصد س  -3

خصـز گ  های نفـ  سوم ب  استا ترتصب یکخالد صادرا  گا  طبصعی را ب 

یاوتـ  جهـ    هـای کمتـر توسـع    سوم ب  مناطق گ شهرسـتا   گا خصز گ دگ

های سنواتی با تصویب شـورای  بودج  های عمرانی در قالباجرای برنام 

  ندا  (3اختصدای دهدا. حکدم جدزء )     هـا ریزی گ توسع  این استا برنام 

 اهمحد ( 7) اداده ( ب)  ندا ( 1) جدزء  حکدم   ر قانو  ارض( 26) ااده( ال()

 طول اجرای قدانو   رناادب ششدم یوسدعب، حکدم ا درر درادورد        در. است

  القداق  ( قدانو 44( اداده ) (  ندا )ب 3افزارش در ا در ارض  نا،  ر جزء )

ب ( اصدو 2 رخی اواد  ب قانو  ینظدیم  صشدی از ا دررات ادالی دولدت )     

 .حاهم است 4/12/1393



 13احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 28ماده 

 بند الف

هـای  جـویی در هزینـ   صـرو  » در راستای ا م  نظام اداری، او وع

سدازی   ا یأهیا  در یقدول اساسدی در سداختارها، انط دی      عمومی کشور

 هدای هزرندب  و غیر درور   تیاههای ادوازی و اناازه دولت و ح ف دس

 شود:ای انجام زرر اقاااات زارا،

نداازه و سداختار اجمدوع دسدتیاههای اجرابدی      هاهش حجدم، ا  -ال(

حااق   دب ایدزا    استثنای ااارس دولتی در طول اجرای قانو   رنااب،  ب

( در %5در دا) ( نسبت  ب و ع اوجود )حااق  پدن  %15در ا)پانزده

ات دوم( از طررف واگ اری واحاهای  ملیایی، خرردا خداا   پارا  سال

هدا، حد ف واحداهای    و اشارهت  ا  صش غیردولتی  ا اولورت یعاونی

پستهای سدازاانی، انقدمل    غیر رور، هاهش سطو  اارررت، هاهش

گظایف دستهاههای  گاگذاری برخی ا  ها و اؤسسات وو ادغام سازاا 

ای  دا  و  نیداد اسدکض ان دمب اسدم     هادهیاری و هااجرائی ب  شهرداری

   الی ادارییصور  شورای

 

 

 28ماده 

 بند  

 

 

 ندوا  سدنوات خداات قا د      دولت اکل( است سنوات ارفاقی را  دب  -ت

ـص  ا  موعـد کارکنـا       ( 2قبول یل ی و اطا ف یبصدره )  ـتهی پ قـانو  با نشس

ی  ددب  رقددراری یوسددط سددازاا  یددأایض اجتمددا  5/6/1386اصددوب  دگلــ 

استمری  ازنشستیا  اشدمول و  راسداس ایدانییض دو سدال آخدر پرداخدت       

حف  یمب سنوات ارفاقی از یدارر   ازنشسدتیی آندا  اقداام هندا. شدرهتهای       
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 
 

 28ماده 

 بند  

( قدانو   3او دوع یبصدره )   گ نهادهای عمومی وصردگلتـی  دولتی و اؤسسات

 . اشناا هور نیز  ا استفاده از انا ع خود اشمول ارض حکم ای

هددای  ازنشسددتیی  ا ددت پرداخددت ح ددوق    سددهم  ددناوق  -یبصددره

  ازنشستیی و نیز هسور  ازنشسدتیی و ردا حدف  یمدب سدهم اسدتصام و      

هدای   ها تبارات سادنب دسدتیا  هارفراا نسبت  ب سنوات ارفاقی از اق 

 .شودهای ا هور پرداخت ای اجرابی اشمول یأایض و  ب  ناوق

 

 

 

 

 

 

 

 29ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 دولددت اکلدد( اسددت طددی سددال اول اجددرای قددانو   رنااددب نسددبت  ددب 

اقداام هندا و ااکدا  یجمیدع هلیدب       اندا ی سامان  رب  حقـو  گ مزایـا  راه
ها  ب ا ااات، رسسا، ااررا  هلیب دسدتیاههای اجرابدی شداا     پرداخت

هدا و  ها، سازاا گانب جمهوری اسمای اررا  ا م از وزاریصانبسب قوای

اؤسسات و دانشیاهها، شرهتهای دولتی، اؤسسات انتفدا ی وا سدتب  دب    
دولت،  انکها وو اؤسسدات ا تبداری دولتدی، شدرهتهای  یمدب دولتدی،       

 گ نهادهای عمومی وصردگلتی )در مواردی ک  آ  بنصادها گ نهادهـا  اؤسسات

ـتفاده مـی   ا  بودج  ک اؤسسدات  مدوای،  نیادهدا و     ،نماینـد(   کشـور اس

نهادهای ان مب اسدمای، اجلدس شدورای اسدمای، شدورای نیهبدا        
شدونا و  ف یب اداره ایقانو  اساسی،  نیادها و اؤسسایی هب زرر نظر ولی

همچنیض دستیاهها و واحاهاری هب شمول قانو   ر آنها استلزم ذهر را 

ارنکب قانو  خای خود را داشتب و را از قدوانیض   یصررح نام است ا م از
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29ماده 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

و ا ررات  ام یبعیت نمارندا نظیدر وزارت جهداد هشداورزی، شدرهت      
الی نفت اررا ، شرهت الی گاز اررا ، شرهت الی  نارع پتروشدیمی  

اررا ، سازاا  گسترش نوسازی  نارع اررا ،  انا ارهزی جمهدوری  

جمهددوری اسدمای ارددرا ،  اسدمای ارددرا ، سدازاا   نددادر و هشدتیرانی    
سازاا  یوسعب و نوسازی اعاد  و  نارع اعانی اررا ، سدازاا   داا و   
سیمای جمهوری اسمای اررا  و شدرهتهای یا عدب آنهدا، سدتاد اجرابدی و      
قرارگاههای سازناگی و اشصای ح وقی وا ستب  ب آنها را فدراهم نماردا،   

اد فدوق اشدصص    ب نقوی هب ایزا  ناخالص پرداختی  ب هر ردا از افدر  
شود و ااکا  دسترسی  رای نهادهای نظاریی و  موم ادردم فدراهم شدود.    
وزارت اطم ات، نیروهای اسلح و سازاا  انرژی ایمدی اردرا  از شدمول    

ارددض حکددم اسددتثنی هسددتنا. اجددرای ارددض حکددم درخصددوی  نیاههددای 
اقتصادی اتعلف  دب وزارت اطم دات، وزارت دفداع و پشدتیبانی نیروهدای      

   .نها  ا اصو ب شورای  الی اانیت الی اجاز خواها  وداسلح ی

هدا،  هدا، هزرندب  العداده های اشمول اردض اداده اکلفندا ح دوق، فدوق      دستیاه
های غیرااهانب و ازارای ناخالص پرداختدی  ها، هارانب، پرداختهزرنب هما

ااهانب ا م از استمر و غیراسدتمر، ن دای و غیرن دای )اعدادل رردالی آ ( و      

زارا  ب ا ااات، رسسا، اداررا  او دوع اردض اداده را از هدر اقد  )از       سارر ا

جملب ا تبارات خارج از شمول قدانو  اقاسدبات  مدوای هشدور اصدوب      
، درآااهای اختصا ی، ا تبدارات اتفرقدب، ا تبدارات همکهدای     1/6/1366
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 29ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفدداهی، ا تبددارات  ودجددب  مددوای و انددا ع  مددوای و همچنددیض ا تبددارات  
هدای اسدت یم  دا ا دمحات و القاقدات      قدانو  االیدات  ( 217او وع اداده ) 

( قدانو  االیدات  در ارزش    39اداده ) « 1»، یبصدره  3/12/1366 عای اصوب 

و ردا   22/8/1390( قانو  ااور گمرهی اصدوب  162( یا )160افزوده، اواد )
ا تبدددارات خدددای ناشدددی از واگددد اری و فدددروش شدددرهتها در سدددازاا  

هدای همدا  دب اشدصای      درد( ا تبدارات ار دوط  دب ر    سازی،خصو ی
اشددا ب(، انقصددرا  در فددیش  ح ی ددی و ح ددوقی و سددارر درآادداها و اددوارد 

ح وقی انعکس و پس از ثبت در سااانب فدوق، پرداخدت هنندا،  دب نقدوی      
هب ایزا  هرگونب ناخدالص پرداختدی ااهاندب  دب هدر ردا از افدراد اد هور         

 . مفا لب در سااانب اطم ایی هر دستیاه اشصص  اشا

هلیب اشصای ح دوقی اشدمول اردض اداده اکلفندا از یدارر         -1ه یبصر
اطم ات ار وط  ب ا اادات، رسسدا، اداررا  او دوع اردض       1/1/1388

ااده را  ب دروا  اقاسبات هشور و سازاا   ازرسدی هد  هشدور ارابدب     

دهنا. استنک( از ارابب اسناد و اطم ات اورد درخواسدت  دب انفصدال    
سدال  دب یشدصیص    ااه یدا ردا  ای از سباوقت از خااات دولتی و  مو
شدود. دردوا  اقاسدبات هشدور و سدازاا       اراجع قضابی اقکدوم ادی  

 ازرسی هد  هشدور اکلفندا طبدف وظدار( و اختیدارات قدانونی خدود         

های ا هور را در اسدرع وقدت  دب انظدور     اطم ات ار وط  ب پرداخت
هدب   ازگردانا  وجدوه پرداخدت شداه رسدیاگی نمارندا و در دوریی      
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 29ماده 

 

 

 

 

تی  رخمف قوانیض  ب افراد او وع ارض ااده پرداخدت شداه  اشدا،    ابال
 . م  آورنااقاااات قانونی دزم را  ب

ازرسا  قانونی از جملدب سدازاا  حسا رسدی و     حسا رسا  و  -2یبصره 

نی جااعب حسا اارا  رسمی هشور اکلفنا در حیض انجام وظدار( قدانو  
ارایددد  در  ادددوارد اندددارج در اردددض اددداده را هنتدددرل و  دددمض درج

گرفتدب را در  های حسا رسی و  ازرس قانونی، یصلفات  ورتگزارش
هدای   م  )ا ضدای اجمدع  مدوای، هیدأت    اسرع وقت  ب اراجع ذی

یصلفات اداری، ارجع قضابی، سدازاا   ازرسدی هد  هشدور و دردوا       
 ا.اقاسبات هشور( ا مم نمارن

اددب ولددت اکلدد( اسددت طددی سددال اول اجددرای قددانو   رناد -3یبصددره 

لیایی سازوهارهای اناس  در نظااات پرداخت ح وق و ازارا و نظام اا
، را  ب نقوی ااو  نمارا هدب اخدتمف ح دوق و ازاردای  دیض ا اادات      

رارط رسسا، ااررا  و هارهنا  او وع ارض ااده در اشاغ  اشدا ب و شد  

( یجداوز نکندا و در اسدیر    %20در دا) اشا ب در هر  دورت از  یسدت  
 .ی قرار دهاگیری قانونیصمیم

 

 38ماده 

 بند الف

 

 مد   زرست  بدولت اوظ( است اقاااات زرر را جهت حفاظت از اقیط

 آورد:

ـصط     -الد(  هـا گ  در سصاسـ   (SEA) یسـ  نظار  بـر ار یـابی راهبـردی مح
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 38ماده 

 بند الف

طرحهدای   (EIA)محصطـی  ای گ ار یـابی ارـرا   یسـ    های توسـع  برنام 

نهادهـای  ، ابی و  صشهای خصو ی و یعداونی  زرگ هلیب دستیاههای اجر

در پهنب سرزاینی از جملدب انداطف آزاد یجداری و  دنعتی      عمومی وصردگلتی

 زرست.  راساس شاخص ها،  وا ط و اعیارهای پارااری اقیط

 38ماده 

 بند ث

گیـهه در   نظار  بر اجرای طرحهای جامع مـدیری  پسـماند بـ     -ث

ـ  سواح  دریاها، رگدخان  و هـا  ا گ دشـتهای حاشـص  تـاالب   هـا، جنهله

( از حجددم پسددماناهای %20در ددا)اددارررت سددادنب حددااق   یسددت

 اوجود  ا روش اناس 

زرسدت اوظد( اسدت در اقداوده     ت اقدیط سازاا  حفاظد  -یبصره

هدا در اردض   و دهیداری  هـا اقـداما  شـهرداری   حررم شهرها و روستاها  ر

 .هنا نظار  خصوی

 38ماده 

 بند  

مدیری  سبز شـام  مـدیری  مصـرن انـرآی، آب،      اجرای برنام  -ز

مواد اگلص ، تجهصزا  گ کاوذ، کاه  مواد جامد  ائد گ با یاوـ  آنهـا   

مؤسسا  اجرابدی و   در هلیب دستیاههایها گ گسائط نقلص ، در ساختما 

 در چهارچوب قوانیض ار وطب گ نهادهای عمومی وصردگلتی

 38ماده 

 بند ص

گ ریالی ال م جه  تبـدی  پسـماند بـ      منابع ار یهدرد   فراهم -ی

ـ  رای شهرهای اصتل( در طول اجدرای قدانو   رناادب     کود یا انرآی  اب

 هاهمکاری بی  خصوصی گ شهرداری
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 46ماده 

 بند ث

 انظور رونف یولیا، نوسازی  نارع، حمارت هافمنا از  دنارع دارای  ب 

رات های هلی اقتصاد ا اواتی و همچنیض یوسدعب  داد  اولورت سیاست

شدر  زردر اقداام    ر دط  دب  غیرنفتی، دولدت و دسدتیاههای اجرابدی ذی   

 :هنناای

اقاهم دادگستری، نیدروی   ها،شهرداری ظیرن دستیاههای اجرابی -ث

اا دگم تا پایا  س انتظاای و سازاا  ثبت اسناد و اامک هشور اکلفنا

ی افدزار های نرمهای داخلی و زررساختفرآرنا ها ودستورالعم  برنام 

 ای آاداده نمارندا یدا دررافدت اطم دات از ات ا دیا  و      خود را  ب گونب

اقاسبب هلیدب ح دوق و  دوارض دولتدی اانندا  یمدب، االیدات، ح دوق         

هــا گ عــوارض شــهرداری گ نصــز جریمــ  هددای آنهددا،االکانددب و جررمددب

اوـزار گ بـدگ    صرواً با استفاده ا  نـرم وارده  ر آ  اقاسدبات  اعتراضا  

زادا   دا ارسدال الکترونیکدی درخواسدت ردا       هدم  نسـانی حضور نصرگی ا

اظهارنااددب ار وطددب ایسددر شددود و همددراه  ددا یو ددیح هاادد  اقاسددبات  

هدا  ها و دررافدت )آنمرض(  ب ات ا ی ا مم و پرداخت  ورت  رخط ب

 .از طررف الکترونیکی انجام شود

 

 47ماده 

 

ای نفت و نیرو و سدازاا   هاز جملب وزاریصانب کلص  دستهاههای اجرائی

اکلفندا   نهادهای عمومی وصردگلتـی  ایمی و  نیاههای اقتصادی انرژی

 هـای( خـود گ در  در طرحهـای )پـرگآه   درطول اجرای قدانو   رناادب،  
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 
 

 47ماده 

برابر ب  پصمانکارا  بومی گاجد شرایط استانی اگلوی  دهنـد گ   شرایط

کـارگصری  در قرارداد با کلصـ  شـرکتها گ پصمانکـارا ، اگلویـ  بـا بـ       

)درشدرارط  را در از نظدر  لمدی و یجر دی و  دا        نصرگهای بومی اسـتانی 

یددر( را درج و  ددر حسددض اجددرای آ  اولورددت اقدد  سددکونت نزدرددا

 نظارت هننا.

 

 52ماده 

 بند الف

 

 

گد اری  انظور ی ورت اقتصاد حمد  و ن د  ررلدی و یرغید  سدراارب      ب

 ی طرحهددا صددش غیردولتددی در ارددض زاینددب و یسددررع و یسددهی  اجددرا  

شداه  خااات ارابدب   ها( و افزارش ر ارتمنای و اقبال  موای از)پروژه

 :در ارض نوع حم  و ن  

ا   بـرداری گذاری بی  وصردگلتـی در احـداث گ بهـره   سرمای  -ال(

گـذاری در  شهری مانند سرمای شهری گ برگ حم  گ نق  ریلی درگ 

انصن گ مقـررا   موا کلصـ  قـو  یاوت  تلقی شده گ مشمناطق کمترتوسع 

 .یاوت  خواهد بودگذاری در مناطق کمترتوسع مرتبط با سرمای 

 

 
 

 52ماده 

 بند پ

 

 

های هلی وزارت راه و شهرسازی اوظ( است  ا ر ارت سیاست -پ

هدای  ( قانو  اساسی و قدانو  اجدرای سیاسدت   44ا   چه  و چهارم )

و القاقدات   1387اسی اصوب ( قانو  اس44هلی ا   چه  و چهارم )

هدای حمد  و ن د  ررلدی شدهری و       عای آ  و قانو  حمارت از سااانب

شـرک  حمـ  گ نقـ  ریلـی مسـاوری       22/5/1385ای اصدوب  حواب

ای را با هدن ساماندهی حاشص  شهرها گ توسع  امور حم  گ نق  حوم 
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 52ماده 

 بند پ

 

ای در  یرمجموعـ   ای گ سـاخ  خطـوم مسـتق  حومـ     ریلی حوم 

بـا   اردض شدرهت   هن جمهوری اسالمی ایرا  تشـکص  دهـد.  آشرک  راه

هلیب اادور حمد  و ن د  ررلدی     های مربوط  متولی همکاری شهرداری

 اشددا. فعالیددت شددرهتهای قطارهددای ای در هشددور اددیاسددافری حواددب

طور است   در ااور یوسعب حم  و ن د  ررلدی حوادب  مادانع     شهری  ب

ای ظدرف  فری حوادب اساسنااب شرهت حم  و ن د  ررلدی اسدا     است.

ادجراء شا  ارض قانو   ب پیشدنهاد اشدترک   ااه پس از دزماات شش

سازاا ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت هشدور  دب یصدور  هیدأت     

 .رساوزررا  ای
 

 58ماده 

 

دولت اکلد( اسدت نسدبت  دب یضدمیض یسدهیمت و یدأایض ناوگدا  و         

 ینی شداه  ا ع پیشیجهیزات قطار شهری شهرها و حواب آنها از اق  ان

ناادب  نقوی اقاام نمارا هب یا پارا  اجدرای قدانو   ر  در  ودجب سنوایی  ب

 دوهزار دستیاه واگدض و یجهیدزات ار دوط  دا ر اردت قدانو  حدااهثر       

 وردت  یاستفاده از یوا  یولیای و خااایی در یأایض نیازهدای هشدور و   

ب  دا ا دمحات  عدای آ   د     1/5/1391آنها در اار  دادرات اصدوب   

ها نصـز موظفنـد نسـب  بـ      شهرداری خطوط ررلی شهری ا افب شدود. 

 .توسع  قطار شهری ا  مح  منابع خود اقدام نمایند
 



 م توسعه کشورمرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششاحکام  / 22

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59ماده 

 بند الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در چهارچوب قانو  سداااناهی و حماردت از یولیدا و  ر دب اسدکض      

 :25/2/1387اصوب 

اکلفنا  هاشهرداریشهرسازی و هشور و  های راه وبوزاریصان -ال(

سـا ی گ  احصـاء، بهسـا ی، نوسـا ی گ مقـاگم    در طول  رنااب نسبت  دب  

با آورینی ساالن  حداق  دگیسـ  گ هفتـاد محلـ  در قالـب مطالعـا       

 های اصتل( ر حس  گونب مصوب ستاد ملی با آورینی شهری پایدار

ـ  -اریییت -)شام  ناکارآمد ای( گ حاشـص   کونتهاههای وصررسـمی گ س

محور ها با رگیکرد محل ارتقای دسترسی ب  خدما  گ بهبود  یرساخ 

ر دط اقداام نمارندا. یسدهیمت و     قوانیض و ا دررات ذی  در چهارچوب

سدالب  دا پیشدنهاد وزارت راه و    ا تبارات اورد نیاز سدهم دولدت همدب   

 ب یصور  سدتاد الدی  دازآفررنی     هاهماهنهی شهرداریشهرسازی و 

شدود و   ینی ایرسا و در قال   ودجب سنوایی پیشاراار ایشهری پ

گیدرد.  قرار ادی  هاشهرداریر ط و دستیاههای اجرابی ذی در اختصار

 رنااددب  ملیددایی در دو  صددش نوسددازی اسددکض و یددأایض خددااات و  

های ااهب اول اجرای قانو   رنااب یوسط وزاریصانب، در سبزررساخت

هدا و هلیدب    دالی اسدتا   اا ، شدورای راه و شهرسازی و هشدور، سداز  

سددتاد الددی  ددازآفررنی شددهری پاردداار در سددطح   عضــودسددتیاههای 

یهیددب و یعهددا و التددزام  ددب اجددرای   شــهری اددارررت الددی، اسددتانی و

 . واهنا داشتخهای  ازآفررنی شهری  رنااب
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 59ماده 

 بند الف

های یداررصی شدهرها، سدازاا     ااب  ملیایی اقاودهدر یهیب  رن -یبصره

 نارع دستی و گردشیری  ب دسدتیاههای او دوف   ایراث فرهنیی، 

 شود.ا افب ای

 60ماده 

 بند الف

هدا و ا دم  الیدوی اصدرف  دب ورد ه       سازی سداختما  انظور ا اوم ب

 :اصرف انرژی در  صش ساختما  و اسکض اقاااات زرر انجام گردد

لـی  درج الزام رعایـ  مقـررا  م   اکلفنا نسبت  ب هاشهرداری -ال(

 درای   کـار یا صدگر پا اقاام نمارنا. های ساختمانیرگان در پ ساختما 

ها، انوط  دب ر اردت هااد     واحاهای احااث شاه  ر ابنای ارض پروانب

 .ارض ا ررات است

 

 

 

 

 61ماده 

 بند الف

 

 

 

 

 

 الی شهرسازی و اعماری اررا  اکل( اسدت نسدبت  دب    شورای -ال(
و  بهسا ی گ نوسـا ی در باوتهـای ورسـوده    احصاء اناطف ور ه نیازاندا 

 :های زرر اقاام نمارا نای طرحهای واقع در ارض اناطف،  ا اولورتدستب

وقدع آنهدا   طرحهاری هب  ب دلی  وجود اندافع  مدوای، اجدرای  دب ا     -1
 . روری است

طرحهایی ک  ا  طریق تدگین ضوابط گ مقررا  گ مشارک  مـردم گ   -2

 . ها  ب ارور زاا  قا   انجام استدهیاری و هاحمای  دگل ، شهرداری

هدای  مدوای و  مراندی    ( اشدمول  رناادب  1طرحهدای گدروه )   -یبصره

درقب قانونی نقوه خرردا و یملدا ارا دی و اادمک     »دولت او وع 



 م توسعه کشورمرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششاحکام  / 24

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 
 

 61ماده 

 بند الف

هددای  مدوای،  مرانددی و نظداای دولددت اصددوب    درای اجددرای  رناادب  
 اشدا  ادی  «شورای ان مب  ا ا محات و القاقات  عای 17/11/1358

یواندا از طرردف  صشدهای    هب یمام را  صشی از انا ع ادورد نیداز آ  ادی   

 غیردولتی یأایض شود.

 

 61ماده 

 بند پ

اوظفندا  دا   هـا  شـهرداری  شدور و ههدای راه و شهرسدازی و   وزاریصانب

حیدای  و در چهدارچوب قدانو  حماردت از ا    های تشویقیسصاس  ا مال

 ی احصـاء گ با سـا   ولتدی  درای   افتهای فرسوده از اقداااات  صدش غیرد  

 .در قال   ودجب اصوب حمارت نمارناباوتهای ورسوده 

 61ماده 

 بند  

اکل( است از طررف ا مال سیاسدتهای حمدارتی، ح دوقی،     دگل  -ت

اق  احصاء گ بهسا ی حـد  یشور ی و ا طای یسهیمت رارانب ای نسبت  ب

های رو  ندابی    ا ر ارت سرانب ( ا  باوتهای ورسوده شهری%10درصد)ده

ـ  اقداام  شـهرداریها   و زرر  نابی یوسط  صش غیردولتی و اگ  گ مابـ  التف

ای مورد نصا  را هم  سال  در قوانصن بودج  سـنواتی  سود تسهصال  یاران 

 .پص  بصنی نماید

ر ادواد  ( قانو   رنااب ششم یوسعب در  صش اتاررت  د 61 نا )ت( ااده )

 31/3/1390شهرسدازی اصدوب    ( قانو  یشکی  وزارت راه و4( و )1)

 حاهم است.



 25احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 61ماده 

 بند ث

ساماندهی گ احصاء شـهرهای   زارت راه و شهرسازی اوظ( استو -ث

ــصب ــی  آس ــم تحمصل ــده ا  جن شدداه و و اسددتفاده از ارا ددی رها  دی

 های اصرو ب  اقیماناه داخ  شهرهای اورد نظر را در اولورتساختما 

 قرار دها.

 62ماده 

 بند  

ر ست  ب انظور اری ای شدرارط اقیطدی پارداار و فراگید    دولت اوظ( ا

نشیض و  رخورداری آنهدا از ازاردای شهرنشدینی و    ساهنا  اناطف حاشیب

یاههای غیراجاز اقاااات زردر  سکونت  نیری و پیشییری از ارجادپیش

 :را انجام دها

جمعصتـی توسـط    طراحی گ ایجاد کمربند سـبز در اطـران مراکـز    -ت

 رک  دگل  در قالب بودج  سنواتیها با مشاشهرداری

 

 64ماده 

 بند  

 

وری نظدام الدی   انظدور افدزارش  هدره   اوظفندا  دب   دستهاههای اجرائی -ت

 های یکراری و انتشار اطم ات و ارجداد نوآوری، اجتناب از اجرای پ وهش

هدای( یق ی دایی و  دا هداف شناسداری و      شفافیت در انجام طرحهدای)پروژه 

 وهش و یوسدعب،  پد سدازی دسدتاوردهای حا د  از    هارگیری و یجداری  ب

های خـود را در  گ رسال  هانام پایا  فهرست طرحهای پ وهشی و فناوری و

سدازاا  و وزارت  لدوم، یق ی دات و فنداوری      .رب  کننـد « سما »سامان  

ادجراء شا  ارض قدانو ، سداز و   سال از یارر  دزماوظفنا ظرف اات را

 ساننا.یهیب هننا و  ب یصور  هیأت وزررا   ر هار اجرابی اورد نیاز را
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 67ماده 

 بند پ

دستهاه هـای اجرائـی موظفنـد نسـب  بـ  الکترگنصکـی کـرد  کلصـ          

ورآینــدها گ خــدما  بــا قابلصــ  الکترگنصکــی گ تکمصــ  بانــک هــای 

 اطالعاتی مربوم،تاپایا  ساا سوم اجرای قانو  برنامـ  اقـدام کننـد.   

د  فرآرنداها   ب انظور الکترونیکی هر یواننادستیاه های اجرابی ای

و خااات از اشارهت  صش خصو ی استفاده نمارنا. دستیاه های 

ی اجرابی اکلفنا هلیب خااات قا د  ارابدب در خدارج از اقدیط ادار    

 خدود و قا د  واگد اری رددا  درو  سدباری را ددب دفدایر پسدتی و دفددایر       

ت پیشددصوا  خددااات دولددت و دفددایر اریباطددات و فندداوری اطم ددا 

(ICT)         روستاری حسد  ادورد واگ ارهنندا. یعرفدب ارابدب پیشدصوا

خااات دولت الکترونیا  ارا ب یصور  همیسیو  ینظدیم ا دررات   

 رسددا. وزارت اریباطددات و فندداوری اطم ددات اوظدد( اسددت هددر    

ااه رکبار گدزارش  ملکدرد اردض  ندا را  دب همیسدیو   دنارع و        شش

 اعاد  اجلس شورای اسمای ارابب هنا.

 
 

 

 67ماده 

 بند  

 

 

واحاهای زررنظر ا ام رهبری ا م از نظاای ، دستهاههای اجرائی -ت

شدهر و  شـوراهای اسـالمی    و غیرنظاای در  دورت اواف دت ارشدا ،   

دار اأاورردت  مدوای   ای  هداه روستا و اؤسسات خصو دی حرفدب  

ربتـی   های الکترگنصکی خود، اقالم اطالعاتی گ آمـار در سامان  اوظفنا

موضوع قانو  مرکز آمار ایرا  مورد نصـا  بـرای ایجـاد نظـام جـامع      

و حااهثر یا پارا  سال  آمارهای ربتی گ شبک  ملی آمار ایرا  را ایجاد



 27احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 67ماده 

 بند  

را  برخط آ  برداری الکترگنصکی گامکا  بهره اجرای قانو   رنااب دوم

ارهدز   بر بستر شبک  ملی اطالعا  برای مرکز آمار ایرا  وراهم نمایند.

آاار اررا  اکل( است اقمم آاار ثبتی و نقوه یولیا آ  را حدااهثر  

 ها یهیب و ب آنها ا مغ هنا.ظرف اات نُب ااه  رای هررا از دستیاه

 67ماده 

 بند ث

 هشور اوظفنا یا پارا  سدال دوم اجدرای   کلص  دستهاههای اجرائی -ث

ــا  گ پا   قددانو   رنااددب،  ــی اطالع ــادا الکترگنصک ــا  تب ــیهویی امک س

های مورد نصا  سایر دستهاههای اجرائی راحسب الکترگنصکی ب  استعالم

شرح گظایف آنا  در چهارچوب قوانصن خاص گ موضوعی،ب  صـور   

 رایها  وراهم نمایند.

ناادب اجرابدی احصدای هلیدب اسدتعماات و ارجداد نظدام        آریض -1یبصره 

ه اول اددااستانااردسددازی و یبددادل اطم ددات  ددیض دسددتیاهی در شددش 

  اجرای قانو   رناادب یوسدط ارهدز الدی فضدای اجدازی  دا همکداری        

 وزارت اریباطدات و فندداوری اطم ددات و سدارر دسددتیاه هددای اجرابددی  

 رسا.ر ط یاورض و ب یصور  شورای  الی فضای اجازی ایذی

طات و فناوری اطم ات اوظ( اسدت یدا سدال    وزارت اریبا -2یبصره 

هددای دزم  ددرای یعاادد   زررسدداخت دوم اجددرای قددانو   رنااددب، یمددام 

 درفا    اطم ایی  یض دستیاه های اجرابی  ر  ستر شبکب الی اطم دات، 

ندی  و  دا اسدتانااردهای ف   (NIX) از طررف ارهز الی یباددت اطم ات

 .اصوب وزارت اریباطات و فناوری اطم ات را فراهم هنا
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 68ماده 

 بند الف

ادپ رر الکترونیکدی و همدا  دب    تنانظور ارجاد نظام اطم ات اسب  -ال(

، ئـی های اجرادسـتهاه  ا ا لب  ا جع ، از پارا  سال دوم اجرای قانو   رنااب

اف دت  غیرنظداای  دا او    واحاهای زرر نظر ا ام رهبدری ا دم از نظداای و   

ای و روسدتا و اؤسسدات خصو دی حرفدب    اسالمی شـهر   شوراهای ارشا ،

دار اأاورردت  مدوای  دا ر اردت اصدو ات شدورای  دالی فضدای          هاه

مکلفند استعالما  هویـ  اشـیاص حقصقـی، کـاال گ خـدما ،       اجازی،

های منقوا گ وصرمنقوا )ا  جملـ  ملـک، گسـای  نقلصـ  گ اگار      دارائی

براساس مفاد نقش    صور  الکترگنصکی گمحور را ب نشانی مکا   بهادار( گ

 جامع دگل  الکترگنصک کشور در چهارچوب قانو  انجام دهند.

 68ماده 

 بند پ

های فنی اقتوا و خدااات  ترش اتواز  زررساخت ب انظور گس -پ

کلص  دسـتهاههای اجرائـی مکلفنـد متناسـب بـا       و دولت الکترونیا،

  ها، گظایف قانونی خود گ بـرخط شـد  منابع، بودج ، تجهصزا ، شبک 

بـ  توســع  محتــوا گ خـدما  الکترگنصــک خــود     نفعــا نصا هـای یی 

 بپردا ند.

 

 

 68ماده 

 بند     

 

 

ــاری وزارت اریباطددات و فندداوری اطم ددات -ت ــا همک سددازاا ،  ب

از سال دوم دستهاههای اجرائی،  سازاا  اداری و استصااای هشور و

ه  حداق  دگا ده گ نـصم  برنام  تمهصدا  ال م برای کا اجرای قانو 

( ساالن  ا  مراجع  حضوری ب  دسـتهاههای اجرائـی را   %5/12درصد )

 ب طوری هب ریبب اردرا  در سدطح جهدا  در شاخصدهای      وراهم کند
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 68ماده 

 بند  

اریبط از جملب شاخصهای یوسدعب فنداوری اطم دات و اریباطدات و     

یوسعب دولت الکترونیا  ب ایدزا  سدی ریبدب در طدی اجدرای قدانو        

 اری اء را ا. رنااب، 

 

 

 

 

 

 

 

 80ماده 

 بند ث

 3جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب دولت اکل( است طبف قوانیض ار وطب و اصو ات شورای اجتما ی  

انظور پیشییری و هداهش آسدیبهای اجتمدا ی، نسدبت  دب یهیدب طدر         

های اجتما ی  دا اولوردت ا تیداد، طدمق،     جااع هنترل و هاهش آسی 

ورهای ذرد   هودها  هار و افاسا اخمقی اشتم   ر اق نشینی،حاشیب

ای هب آسیبهای اجتما ی در انتهای  رنااب  ب  یسدت و  گونباقاام هنا  ب

 :(( ایزا  هنونی هاهش را ا%25پن  در ا )

  ا لب  ا ا تیاد  ا حمارت قوه قضابیبا -ث

 بـا  از طررف وزارت یعاو ، هار و رفاه اجتما ی )سازاا   هزرسدتی(  -3

برداری گ تکمصـ  مراکـز نههـداری،    ها نسب  ب  بهرههمکاری شهرداری

اندا ی مراکز خانما  گ راهمتجاهر گ بی درما  گ کاه  آسصب معتادا 

جامع توانمندسا ی گ صـصان  اجتمـاعی بـرای معتـادا  بهبودیاوتـ  در      

( ایـن قـانو  اقـدام نمایـد. اداره ایـن      70استانها با رعای  احکام ماده )

حسد  ادورد  دا     هـا ز ب  عهده سا ما  بهزیستی کشور یا شـهرداری مراک

نهاد و  صش غیردولتدی خواهدا   های اردمگیری از ظرفیت سازاا  هره

 ود. نیروی انتظاای اوظ( است پس از أخ  دستور قضدابی نسدبت  دب    

آوری ارددض اعتدادا  و یقوردد  آنهددا  دب ارددض اراهدز اقدداام نمارددا.    جمدع 
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 80ماده 

 بند ث

 3جزء 

 

اهز اورد نظدر  دا یأریدا سدازاا   هزرسدتی و  دا       یرخیص ارض افراد از ار

ناادب اجرابدی   هماهنیی نیروی انتظاای و ا ام قضابی خواها  ود. آردیض 

اجتمدا ی   اصار یهیب و  ب یصدور  شدورای   ارض جزء یوسط ستاد ابارزه  ا اواد

 .رساهشور ای

 80ماده 

 بند چ

 2جزء 

سـا ما   )ره( و اوراد تحـ  پوشـ  کمصتـ  امـداد امـام خمصنـی        -2

پوشدش   درای هرهداام از افدراد یقدت     سـا  خصرین مسکن و بهزیستی

هدای  داور پرواندب    های حمارتی از پرداخت هزرندب نهادها و سازاا 

هدای انشدعاب آب،   و دهیاری و هزرندب  عوارض شهرداری ساختمانی،

فا مب،  رق و گاز  رای واحداهای اسدکونی اختصدای رافتدب  دب      

 .قط برای یک بار معاوندوآنا   راساس الیوی اصرف، 

 84ماده 

را جدزء   مشـاو  آتـ  نشـانی گ پرتوکـاری اشـع      دولت اوظ( اسدت  

اقسوب هنا. در طول اجدرای قدانو   رناادب     سی  گ  یا  آگراشاغ  

 ردد.اعتبر یل ی ای گ 20/1/1368قانو  حفاظت در  را ر اشعب اصوب 

 86ماده 

 بند الف

اجـرای صـحص     سدبت  دب  ن کلص  دسـتهاههای اجرائـی موظفنـد    -الد( 

های کلی ترگیج گ تحکصم ورهنم ایثار گ جهاد گ ساماندهی امور سصاس 

 .اقاام نمارنا 29/2/1389ا مغی  ایثارگرا 
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 86ماده 

 بند  

گیدری از دسدتاوردهای دورا    اوظ( است  ب انظدور  هدره   دگل  -ت

 دفاع ا اس و انت دال و یدرور  فرهنده جهداد و ا اوادت  دب نسدلهای       

ر دارت    دا ب  ساماندهی گلزارهای شـهدای سراسـر کشـور     نسبتآرناه 

های دفاع والارض شهیا و راداا  شهاای گمنام، احااث و یکمی  اوزه

های نصرگ، نفـ ،  گ ارتیان  ا اس و ارات و نیهااری آنها اقاام نمارا.

مربـوم بـ     هـای خـدماتی  راه گ شهرسا ی گ کشور موظفند کلصـ  هزینـ   

 ی، گا رسـانی گ جـاده مواصـالتی را طبـق بودجـ      رسـان بـر   رسانی،آب

 سنواتی تثمصن نمایند.

 86ماده 

 بند ح

ثددار و نشددر ارزشددهای دفدداع ا دداس اوظدد( اسددت  ددا   نیدداد حفدد  آ - 

 سدمای، همکاری  نیاد شهیا و ااور ارثارگرا ، وزارت فرهنه و ارشداد ا 

ای و سارر دسدتیاهه ها شهرداری سازاا  ایراث فرهنیی و گردشیری و

کز مص  مراتوسع  گ تک رهنیی هشور یا پارا  اجرای قانو   رنااب نسبت  دب ف

المعـارن دوـاع مقـدس گ    اسناد گ مدارک دواع مقـدس گ تـدگین دایـره   

 .اقاام نماراتدگین تاریخ دواع مقدس مطابق بودج  سنواتی 

 
 

 87ماده 

 بند ث

 

 

  و  دب اوقدع قدانو    دولت اوظ( است اقاااات دزم  رای اجرای  قیح

ر رسانی  ب ارثارگرا  را  دب  مد  آورد و ا تبدار هدافی را د    جااع خااات

هددای اجرابددی آ  را نااددب ینددی نمارددا و هلیددب آرددیض ودجددب سددنوایی پددیش

 .اغ نمارحااهثر یا شش ااهب سال اول اجرای قانو   رنااب یصور  و ا م
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 87ماده 

 بند ث

شددهاا،  ب انظددور حفدد  هرااددت ارثددارگرا  و خددانواده اعظددم  دد -ث

( قـانو  جـامع   2دسـتهاههای موضـوع مـاده )    جانبازا  و آزادگدا ، 

( قـانو  مـدیری  خـدما     5رسـانی بـ  ایثـارگرا  گ مـاده )    خدما 

کشوری مجا  نصستند ایثارگرا  شـاو  در آ  دسـتهاه را بـ  اسـتثنای     

موارد محکومص  در هصث  تیلفا  اداری ب  عنوا  نصرگی ما اد )عدم 

 د.نصا ( معروی نماین

 87ماده 

 بند ح

 قـوانصن، مقـررا  گ ضـوابط   اشدمول   ایثارگرا  گ ور ندا  شـهداء  - 

هلیدب دسدتیاههای اشدول اداده      خود  دوده و استیدامی خاص مربوم ب  

 هستنا.  ب ارثارگرا  الکل(  ب انجام آ  ( قانو  جااع خااات رسانی2)

 87ماده 

 بند خ 

ـ  درور ندا  گ همسرا  شـهدای شـاو    هلیب  -خ ای موضـوع  تهاههدس

هثر   ای یواننا  ا حداا ار ب ارثارگ ( قانو  جامع  خدما  رسانی2ماده )

دریاو  حقو  گ مزایای کامـ  با نشسـت    و  ا  هش  ساا سنوا  ارواقی

 شوند.

 

 

 

 

 87ماده 

 بند ی

 

انو  جدااع خدااات رسدانی  دب ارثدارگرا   دب شدر  زردر         ( قد 21ااده ) -ذ

 ا م  ای شود.

گالدین، همسرا  گ ور ندا  شـهدا گ جانبـا ا  گ آ ادگـا  گ     -2یبصره 

هلیدب   ا حااق  شش ااه سا  ب حضدور در جبهدب، شداغ  در     ر مندگا 

 ب ارثدارگرا    ( قانو  جااع خااات رسانی2دستیاههای اشمول ااده )
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 
 

 87ماده 

 بند ی

در صـور  تنـزا   و اؤسسات یا عب آنها و شرهتهای  موای و دولتی ، 

 ادیر، اشروط  ب  ام اقکوایت آنها  در اسداس آراء    ا  پس  سا مانی

ا  کلص  حقـو  گ مزایـای همـا     اراجع قضابی را اداری  ب ینزل پست، 

 ای شونا. پس  سا مانی یا همترا  شغ  گ پس  قبلی برخوردار

 88ماده 

 بند ث

 4جزء 

انظور حمارت و یجلید   ست طبف  ودجب سنوایی  بدولت اکل( ا -ث

اداه  شاناگا  هشت سال دفاع ا اس هب حااق  شهای رزاز رشادت

( %25)سا  ب حضور در جبهب دارنا و جانبازا  زرر  یست و پن  در دا  

اداه سدا  ب اسدارت و همسدرا  و     جانبازی و آزادگا   دا همتدر از شدش   

هنیدی  فرزناا  آنا  یسهیمت رفاهی، اعیشتی،  هااشتی، درادانی و فر 

 . ب شر  زرر ارابب نمارا

ها و سازاا  اوقاف و اادور خیرردب اکلفندا    و دهیاری هایشهردار -4

ر ندا  شهدا گ آ ادگا  گ وگالدین، همسرا  گ  انظور ارج نهاد   ب ب

همسرا  گ ور ندا  آنا ، جانبا ا  گ همسـرا  گ ور نـدا  جانبـا ا     

ماه گ ( گ باالتر گ ر مندگا  با سابق  حضور ش %25درصد )گ پنجبصس 

 وـن د را  ا ر اردت افداد وقفناادب در اااازادگدانی هدب     باالتر در جبه  

زین  اقـدام  بدگ  أخذ ه هاا ـآرامست  اشدا و در آنها اجاز ای اموا 

 .نمایند
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 92ماده 

 بند  

سدازی فرهنیدی،  سترسدازی فرهنیدی و      ب انظور اری اء، یعالی، ا داوم 

و  اندااز نظدام  دستیا ی  ب سیاسدت ا مغدی  رناادب و اهدااف سدنا چشدم      

رای سددنا اهناسددی فرهنیددی ابنددی  ددر یق ددف یوسددعب اتناسدد   ددا  اجدد

ا تضددیات فرهنیددی و اتکددی  ددر حفدد  و اری ددای ارزشددهای اسددمای، 

سادری درنی، ا ول و فضاب  اخمقی و هراادت  ان م ی و الی و اردم

 صش و ح وق انسانی، هورت و انسجام الی و ارفای ن ش هارآاا، اثدر 

ردت  ای در ارض  ر دب و همچندیض حما  و اتعالی نهادها و یشکلهای ارد

تی از یولیاات و اقصودت فرهنیی، ا هبی و هنری فاخر،  نارع دس

و ایددراث فرهنیددی المددوس و ندداالموس و ی ورددت ظرفیددت آ  در      

ر المللی و نیز اری دای جاریداه و انزلدت سدراارب انسدانی د     یعاامت  یض

هددای فرهنیددی اجتمددا ی و ا ددقاب فرهندده، نصبیددا  و       ر ددب

« اینیروهای اؤاض  ب ان مب اسدم »سویا  فرهنه و هنر هشور وپیشک

عب اااازادگدا  و ی وردت و یوسد    و احیای اوقوفات و پاسااشت انزلت

 ب: هبی در طول سالهای اجرای  رنااا -نهادهای فرهنیی

سدازاا ،   با همکـاری ازاا  اوقاف و ااور خیررب اکل( اسدت  س -ت

ک ازاا  ثبت اسدناد و اادم  و س هاشهرداری وزارت راه و شهرسازی،

صدگر گ أخذ اسناد موقووا  گ تبدی  بقاع متبرکـ  بـا    هشور نسبت  ب

 .رعای  ضوابط گقفی ب  قطبهای ورهنهی اقدام نماید



 35احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 92ماده 

 بند  ج

بـا ارائـ     مب اکلفندا و سدازاا  آب و فا د   هاشهرداری دولت و -ج

  و و گاز، حمد  و را پروانب ساختما  در زاینب آب و  رق تعرو  ورهنهی

با اسـتفاده ا  کـاربری ورهنهـی در وضـاهای مسـکونی ا        ن   و پست،

کتابفرگشــا ، ناشــرا  گ مطبوعــا  کــ  دارای مجو هــای قــانونی ال م 

 .هستند حمای  کنند

 95ماده 

 بند الف

گیدری  هیندب از ااداهض    انظور یوسعب فضاهای ا هبی فرهنیی و  هره  ب

یدررض پاریداه  بدادی،     ندوا  ا دلی  با هبی و یثبیت جاریداه اسدجا  د   

 :شودیر یتی، سیاسی، اجتما ی و فرهنیی، اقاااات زرر انجام ای

 هـا شـهرداری  زارت راه و شهرسازی،  نیاد اسکض ان مب اسمای وو -ال(

و هدادی  در طراحی گاجرای طرحهای جـامع تفصـصلی شـهری     اوظفنا

ـ  ، روستاری وشهرهها وشهرهای جاراادحدااث  ب بـرای  اراضـی مناس

استفاده اادام جما دت   جهت  احداث مساجد گخان  عالم در جوار مساجد

سازی  او  دررافدت هزرندب و  دا     ینی هننا و پس از آاادههما  اسجا پیش

 ا.حف  االکیت  موای در اختیار ات ا یا  احااث اساجا قرار دهن

های درنی اصر  ها، اااهض  رفا  ا هبی اقلیتاساجا، اصلی -یبصره

های  لمیب شاا  اراهز آاوزشی، پ وهشدی و  قانو  اساسی و حوزهدر 

های حف انشعاب آب،  رق، گاز و فا دمب و  اداری از پرداخت هزرنب

 . اشناایسا  وقط برای وضای اصلی معان  عوارض ساخ  گ
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 95ماده 

 بند ب

هـای تجـاری، اداری گ خـدماتی جدیداالحـداث     مالکا  مجتمـع  -ب

ــ  منا  ــد نما خان ــد.   موظفن ــداث نماین ــذکور اح ــاکن م ــبی را در ام س

هدا و اکدا    دستورالعم  ارض  ندا شداا  یعدااد واحداهای اردض اجتمدع      

 دالی  یصدور  شدورای   هدای اصدوب  دب   احااث در چهارچوب ن شدب 

 رسا.شهرسازی و اعماری ای

 95ماده 

 بند پ

اوظفندا   هـا شـهرداری  زداری هشدور و ها، ارایع و آ صیسازاا  جنی 

یـا  اث را اختصای فضای هدافی و اناسد   درای اسدجا     نسبت  ب احا

 .اقاام هننا های شهریهای ملی گ بوستا نما خان  در بوستا 

 95ماده 

 بند  

هدا و اراهدز   اراهز آاوزشدی،  یمارسدتا    کلص  دستهاههای اجرائی، -ت

هددای رفدداهی، یفررقددی و  هددای ورزشددی، اجتمددع دراددانی، اجمو ددب

 ولتدی، اوظفندا نسدبت  دب    ی ردا غیرد هدای یجداری ا دم از دولتد    اجتمع

احداث یا اختصاص گ نههداری وضای کاوی گ مناسب بـرای مسـجد یـا    

 اقاام نمارنا. نما خان 

 
 

 97ماده 

 بند الف

 

 

ر  د دولت اکل( است  ب انظدور یعمیدف ارزشدها،  اورهدا و فرهنده ابتندی       

سدمم( و اسدتفاده   الهورت اسمای و یرور  سیره و سنت اهد   یدت ) لدیهم   
و  در شدهرهای ا داس اشدها، قدم       هینب از ظرفیت اعنوی ااداهض زرداریی  

ـصن، پصـاده  مراسـم سـاالن   شیراز و  رگزاری و یمهیا ااکانات دزم   رگی اربع
 :نمارانسبت  ب انجام ااور ذر  یا پارا  اجرای قانو   رنااب اقاام 



 37احکام مرتبط با شهرداری ها در قانون برنامه ششم توسعه کشور / 

 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 97ماده 

 بند الف
تـدگین   رردزی و ادب ناساری دقیف نیازها و اشکمت زابرا ،  رناش -ال(

سا گکارهای ال م جه  ساماندهی امور  ائـرا  گ تـثمصن  یرسـاختهای    

 لتیها گ بیشهای وصردگال م ا  طریق حمای  ا  شهرداری

 

 108ماده 

 بند الف

 2جزء 

 

رابم، جد  ب انظور اری ای نظم و اانیدت و یوسدعب پیشدییری و ا ا لدب  دا      

حدوادث راننداگی   هنترل اؤثر ارزهدا و همچندیض هداهش یصلفدات و     

 :شودای اقاااات زرر در طول اجرای قانو   رنااب اجراء

 ری ای نظم و ارمنی حم  و ن   و  بور و ارور؛ا -ال(

هــا گ مراکــز اســتا  هلیددب اعددا ر ا ددلی، ایددادرض و  زرگراههددا در -2

با نصب، نههـداری   های ا لی و آزادراههدا و همچنیض جاده شهرهاکال 

ها هرداریش یوسط های کنترلی گ مراقبتی هوشمندرگ رسانی سامان گ ب 

هـا گ  گ گ ار  راه گ شهرسا ی تح  پوش  قرار گروتـ  گ ایـن سـامان    

 .دسترسی ال م آ  در اختصار نصرگی انتظامی قرار گصرد

 

 

 

 113ماده 

 بند پ

 1جزء 

 

 

شدور اکلد( اسدت    هی و یر یتدی  ها و اقاااات یأاینازاا  زناا س -پ
هددای هلددی  رنااددب ششددم، او ددوع  هبددود در راسددتای اجددرای سیاسددت
اقدداااات دزم  ددرای  ا،هددا و  ازداشدتیاهه  صشدیا   ددب و دعیت زندداا   

یسددررع در انت ددال  یسددت زندداا  داخدد  اقدداوده شددهرها  ددا اولورددت   

 :شهرها  ب خارج از شهرها را از طرق زرر انجام دهاهم 
های داخ  شـهرها گ امـواا مـا اد بـر نصـا  بـ  رگا       دا ورگا  ن -1

های عمومی وصردگلتی گ ها گ دیهر سا ما مذاکره گ تواوق ب  شهرداری
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 

113 

 بند پ

 1جزء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او  الزام  ب ر ارت ا ررات و قوانیض ار وط  دب   سایر نهادهای عمومی
هدای  زنداا    ورت ن ا حااق   ب قیمت هارشناسی را فروشازاراه  ب

ازاد  ددر نیدداز  ددب اشددصای ح ی ددی و ح ددوقی داخد  شددهرها و ااددوال ادد 

استثنای اشصای ذهر شاه در  ار ارض جزء(  ا ر ارت هلیب قوانیض ) ب
هدای  وجدوه حا د  از فدروش هدر هداام از زنداا        و ا ررات ار دوط 

 م  آااه  ب حساب ور ه ندزد  ا هور هب  ب یارر  و  راساس یوافف  ب
ا اختصا دی سدازاا    گردد  دب  ندوا  درآاد   داری ه  واررز ایخزانب

گددردد و در هددا و اقدداااات یددأاینی و یر یتددی هشددور یل ددی اددی زندداا 
هدای جداریزرض در   چهارچوب  ودجب سدنوایی  درف احدااث زنداا     

در  ورت وجدود ادازاد درآادا حا د  از  ندا       .گرددهما  استا  ای

فوق، ا تبار ا هور  رف یکمی ، یعمیرات اساسی و یجهیزات دریدر  
 .گردداستا  ای های هما زناا 

هدا از  یقدت  ندوا  انت دال زنداا      ردرفدی  دولت اکل( اسدت  -یبصره

شهرها  ب خدارج شدهرها ارجداد نماردا  دب نقدوی هدب پدس از احدااث          
هدای قدارمی ابلد  اد هور  دب      های جارا از اق  فروش زنداا  زناا 

 .خزانب ا اده گردد

( 2ده )ادا  (  ر113(  نا )پ( ااده )1در طول اجرای  رنااب، حکم جزء )

خدارج   ها و اراهز اقاااات یأاینی و یر یتی اوجود  بقانو  انت ال زناا 
 .در  صش اتاررت حاهم است 7/9/1380از شهر اصوب 
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  117ماده 

 بند الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدب  در راستای یضمیض ح وق االکیت و استقکام قراردادها، هاهش اط

فداد  و هاهش اطالب در اجرای احکام  ادر شاه دادگاههدا و ا دادرسی 

 :ادجراءاسناد رسمی دزم

قوه قضابیب اکل( است یا پاردا  سدال دوم اجدرای قدانو   رناادب       -ال(

ای الکترونیا ارجاد نمارا هب ااکا  پاسصیوری فوری و  رخط سااانب

ل  دم  در خصدوی اادوا    ب استعماات اورد نیاز اراجع قضدابی ذی 

قضدابیب و یقدت    ٌ لدیهم  دب طدور اتمرهدز  درای قدوه      اشصای اقکدوم 

نظارت است یم ربیس قدوه قضدابیب از طرردف دسترسدی  درخط  دب هلیدب        

 لدیهم   انکهای اطم دایی اادوال اشدصای ح ی دی و ح دوقی اقکدوم       

 فراهم شود یا یوقی( ااوال از ور  دب سدر ت و سدهولت انجدام گیدرد.     

العاتی در مورد امـواا اشـیاص دارنـد،    تمام مراجعی ک  ب  هر نحو اط

سدازاا  اادور   ، هـا مانند سا ما  رب  اسناد گ امالک کشـور، شـهرداری  

االیایی، نیروی انتظاای، سازاا   ورس و اوراق  هادار،  اندا ارهدزی   

)هددا(  و هلیددب  انکهددا و اؤسسددات اددالی و ا تبدداری و سددااانب شناسددب  

اطالعا  خود در مورد  کلص  رهییری ایقادرب اشاورا  اامک اکلفندا 

امواا متعلق ب  اشیاص مذکور گ کلص  تغصصرا  راجع ب  آنها گ هـر نـوع   

نق  گ انتقاا بعدی آنها را، ب  نحوی ک  این اطالعا  ب  صـور  بـرخط   

)آنالین( گ آنی ا  طریق سامان  مذکور قاب  دسـترس باشـد، در اختصـار    

طرردف اردض سدااانب    اطم دات قا د  دسترسدی از    . قضائص  قرار دهنـد قوه
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 اده/ ـم

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

ماده 

117  

 بند الف 

 

 

 

 نای اقراانب است و  رفا   ا یأریا قضات انصدوب ربدیس   دارای طب ب

قوه قضابیب  ب درخواست اراجع قضابی  الح را اراجع اجراهنناه رأی 

گیدرد.  را اراجع اجراهنناه افاد اسناد رسمی در اختیدار آندا  قدرار ادی    

ت ای اسدت هدب ظدرف ادا    ناادب آردیض   دب اوجد    نقوه اجرای ارض  نا

ادجراء شا  ارض قانو   ب وسدیلب قدوه قضدابیب و  دا     ااه پس از دزمشش

های دادگستری، اریباطدات و فنداوری اطم دات و    همکاری وزاریصانب

 .رساهیأت وزررا  ایااور اقتصادی و داراری یهیب و  ب یصور  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احکنام مرتبط با شهرداری ها 

 نامه های توسعه کشور احکام دائمی بردر قانون 
 

10/11/1395مصوب 
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 7ماده

 بند  

  شورای  الی سمات و اانیت غ اری  ا وظار( و یرهی  زردر یشدکی  

 .ای شود

ز ت د  ب انظور هنترل هیفی اقصودت هشاورزی و داای و  دیانت ا  

دراددا  و آاددوزش  سددمات آحدداد جمعیددت هشددور وزارت  هااشددت،

 پزشکی اوظ( است اقصودت ارابب شاه  ب  ازار اصدرف را از نظدر  

 یراجداز ایزا  آدرناه های شیمیاری  ررسی، ا دمم و از یوزردع ادواد غ   

 .جلوگیری هنا

و سددارر  هــا تمــام مراکــز تو یــع مــواد وــذایی گابســت  بــ  شــهرداری 

ــ دسددتیاههای اجرارددی اوظفنددا   ــد ا  عرض ــوال  دارای آالین ه محص

شـصمصایی در مراکــز گ مجتمــع هــای تحـ  نظــار  گ مــدیری  خــود   

 جلوگصری کنند.

 15ماده

أایض اجازه داده ای شود در راستای ی هاشهرداری ب شرهتهای دولتی و 

انا ع ارزی طرحهای سراارب گد اری خدود،  دا اجدوز  اندا ارهدزی       

 اراردی جمهوری اسمای اررا  و پس از یأریا وزارت ااور اقتصادی و د

د. تضـمصن  اقدام ب  انتشار اگرا  مالی نماین ا ر ارت قوانیض االی ار وطب 

  .های مذکور اسا شرکتها گ شهرداریاص  گ سود این اگرا  ب

 

 16ماده

 بند خ

ناایاه ای شود  ا هداف  «  ناوق» ناوق یوسعب الی هب در ارض ااده 
گداز و ایعاندات گدازی و     یبار   صشی از  وارا ناشی از فروش نفت و
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 16ماده

 بند خ

فرآورده های نفتی  ب ثرویهای اانداگار، اولدا و سدراارب هدای زارنداه      
اه از انددا ع نفددت و گدداز و اقتصددادی و نیددز حفدد  سددهم نسددلهای آرندد 

 .های نفتی یشکی  ای شودفرآورده

 :خ د اصارف  ناوق

 اعطای تسهصال  ب  بیشهای خصوصی، تعاگنی گ بنهاههـای اقتصـادی   -1

مؤسسا  عمومی وصردگلتی برای تولصد گ توسع  سرمای  گذاری متعلق ب  

 های دارای توجص  ونی، مالی گ اقتصادی

 سارر ا ررات :

 انا ع  دناوق  دا  االیدت  انکهدا     از  یاوتمجموع تسهصال  اختصاص د 4

در  مؤسسا  گ نهادهای عمومی وصردگلتی گ شرکتهای تابعـ  گ گابسـت    ب 

 .( منابع صندگ  باشد%20) صدنباید بص  ا  بصس  در هر حال

 23ماده

  بند 

یوسط دولدت   عوارض شهرداری هایصفی( و  صشودگی  هرگونبت د  

 .امنوع است

 
 

 

 26ماده

 

 

 

هرگون  احداث مستحدرا  جدید، تملک، جاب  جـایی، صـدگر سـند گ    

تغصصر کاربری اراضی در محدگده ایمنی نصرگگاهها گ تثسصسا  هسـت  ای  

سکونتیاه دابم امنوع است و ح وق  احبا  حف در ارا دی    نوا  ب 

و اامک واقع در اقاوده ا هور،  راساس درقب قانونی نقدوه خرردا   

 مراندی و  ، ک  رای اجرای  رنااب های  مدوای و یملا ارا ی و اام
یدأایض ادی شدود.     17/11/1358 نظاای دولت اصوب  شورای ان دمب 
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 26ماده

 

وافددف رددا هارشناسددی و  یملددا و یصددرف ااددمک ادد هور پددس از ی  
پرداخت ن ای را غیرن ای  های آ   دب االکدا  هدب  دب اوجد  قدانو        

ا هور یعییض ای شود ااکا  پ رر است. ذی نفع در  دورت ا تدراض   

 .ای یوانا  ب ارجع  الح قضابی اراجعب نمارا

 33ماده

 دولدت،  در زاا   لح  ا یأریا ستاد ه  نیروهای اسلح، قسمتی از نیداز 

 دهیاری هدا، نهادهدای  مدوای غیردولتدی، دانشدیاهها و      ا،شهرداری ه

اؤسسات آاوزش  الی دولتی و غیردولتی و فاراسیو  هدای ورزشدی   

نصرگی انسانی دارای مدرک کارشناسی)لصسانس(  و واحاهای یولیای  ب

گ باالتر با استفاده ا  خـدم  مشـموال  گظصفـ  مشـرگم بـ  عـدم گرگد       

ا  گذراند  دگره آمو ا نظـامی   آسصب ب  آمادگی ر می کشور گ پس

هدای  ارض نیازهدا از طرردف وزارت دفداع و پشدتیبانی نیرو    تثمصن می شود. 

 .اسلح  ب ستاد ه  ا مم ای گردد

ت ح وق و ازارا و جیدره اسدتق اقی در دوره خداات از اقد  ا تبدارا     

 افدراد  دستیاه  ب هارگیرناه یأایض ای شدود. ایدزا  درردافتی اردض قبید      

 .ناوع از حا ا رر در قوانیض نیروهای اسلح یجاوز هنبارا در اجم

( از نیروهددای انسددانی ادد هور هددب فددارغ  %50) حددااق  پنجدداه در ددا

 ریوسدعب التقصی  دانشیاه هستنا،  ارا در انداطف یوسدعب نیافتدب ردا همت    

 .رافتب هشور خاات هننا
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نده گ نمایا  نههداشتن مبانی اسالم ناب محمدی)ص( گ اندیشـ    ب انظور 

دینی، سصاسی گ ورهنهی گ سصره عملی حضر  امام خمصنـی)ره( بنصانهـذار   

جمهوری اسالمی ایرا  گ مقـام معظـم رهبری)مدظلـ  العـالی( گ برجسـت       

ـ          ک معصـار اساسـی در سصاسـتهذاری هـا گ    کرد  نق  ایشا  بـ  عنـوا  ی

 نسدلهای  و یسری آ   ب اجمو ب ارها  نظام و نیدز انت دال آ   دب    رنام  هاب

آرناه، دولت اکل( است  دا  هدره گیدری از ظرفیدت همدب دسدتیاههای       

د ار وط  ب ور ه آادوزش و پدرورش، دانشدیاهها و اراهدز  لمدی و جهدا      

 ، لمیدب،  داا و سدیما   ندری، حدوزه هدای    دانشیاهی، اراهز فرهنیی و ه

 :هاو اؤسسات اردم نهاد و  سی  اقاااات زرر را انجام د شهرداری ها

ا  خدط  شد ال( د ارجاد سازوهار و یأایض ا تبار دزم  ب انظور اجرابدی   

اشی حضدرت اادام خمیندی)ره( و سیاسدت هدای ا مغدی ا دام اعظدم         

 (رهبری)ااظلب العالی

رای ی حوزوی از طرردف شدو  ب د پشتیبانی از اراهز یق ی ایی و آاوزش 

  الی حوزه های  لمیب و دانشدیاهی، یشدکلهای اجتمدا ی د فرهنیدی      

 ایهد نارشب ااردم نهاد در زاینب اسمم شناسی، شیعب شناسی، اررا  شناسی و 

ض ان مب اسمای و شصصیت هدا و نهادهدا و اجدااع ی رربدی و همچندی     

ای و  گسترش شبکب هدای اجدازی  دیض المللدی و فعالیدت هدای رسدانب       

ا ا لدب  د  هنری  ا ساااناهی اادی و اعنوی و یوسعب سدراارب انسدانی و ا   

  جبهب اعانا نظام اسمای
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردض  اآریض نااب اجرابی ارض ااده ظرف ادات شدش اداه از یدارر  ا دمغ      

زش و قانو  یوسط سازاا   رنااب و  ودجب هشور، وزاریصانب های آادو 

رشدداد اسددمای، پددرورش،  لددوم، یق ی ددات و فندداوری و فرهندده و ا  

شورای  الی حدوزه هدای  لمیدب، سدازاا   داا و سدیمای جمهدوری        

ه( و اسمای اررا  و اؤسسب ینظیم و نشر آثار حضدرت اادام خمیندی )ر   

صدور   یاؤسسب ینظیم و نشر آثار ا ام اعظم رهبری یهیب ای شود و  ب 

 .هیأت وزررا  ای رسا

رراندی را  پ د دولت اوظ( است سنا جااع سبا زناگی اسمای د ا   

  ا لقاظ شاخصهای همّی و هیفی نظیر الیوی اصرف، یرور  روحیدب 

 اشارهت و فرهنه یعاو  و رقا ت سدالم  دیض ادردم، قنا دت و  درفب     

ت و جوری و احترام  ب هس  و هار حدمل، احتدرام  دب قدانو ، یفررقدا     

اوقات فراغت سالم، یرور  سصت هوشی و سداده زرسدتی اتناسد   دا     

 ا:و  ا ر ارت اوارد زرر اجراء نماریاورض آاوزه های اسمای 

 ناساجرای  د حمارت، پشتیبانی و یأایض ا تبار و ارجاد سازوهار دزم در1

 د گفتما  سازی و یرور  فرهنه سبا زنداگی اسدمای د ارراندی و     2

 اجرای آ  در یعاا   ا رسانب های درااری، شنیااری و اکتوب

د ارراندی  راسداس      د پارش اسدتمر و دعیت سدبا زنداگی اسدمای     3

 شاخصهای اصوب و ارابب گزارش سادنب  ب هیأت وزررا 
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادی  د واسباری و حمارت از سازاا  های ادردم نهداد و یشدکلهای ارد   4

 در اجرای سنا

  و د رفع اوانع ازدواج، هاهش سض ازدواج، پوشدش  یمدب ای زارمدا    5

 دراا  نا اروری، آاوزش و یوانمناسازی خانواده ها

ل( است از طررف شورای  دالی حدوزه هدای  لمیدب در     ت د دولت اک 

فمنا اجرای وظار( یکلیفی نظام اسمای و  ب انظور حضور اؤثر و ها

حددوزه و روحانیددت، از حددوزه هددای  لمیددب در حکددم نهدداد  مددوای     

 :غیردولتی پشتیبانی و حمارت های زرر را  ب  م  آورد

  لمیدب از افیت فضاهای آاوزشی، پ وهشی و اداری حدوزه هدای   د اع1

 پرداخت  وارض ساخت و ساز

ب د واگ اری فضاهای  ماستفاده دولتدی در انداطف اصتلد( هشدور  د     2

قدانو    (69حوزه ها  راساس نیاز حوزه های  لمیب اطا ف  وا ط ااده )

 27/11/1380 ینظیم  صشی از ا ررات االی دولت اصوب

 ندش د پشدتیبانی و ارابدب خدااات دزم  دب انظدور آادوزش، یر یدت دا       3

 آاوختیا  حدوزوی  دب  ندوا  ابلتدا  و ار یدا  قدرآ  و  تدرت)ع( و       

ای  ا اروجا  فرهنه درنی و رفع نیازهای فرهنیی و درنی جااعب اسم

اولوردت طدر  هجددرت طدمب  ددب انداطف همتریوسددعب رافتدب از طررددف      

 شورای  الی حوزه های  لمیب
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37ماده 

پص  بصنی  مصن با کاربری آمو شی حو گی در طرح جامع د 4

( 100صصلی شهرها گ گاگذاری  مصن با رعای  گ ترتصبا  صدر ماده )تف

 قانو  تنظصم بیشی ا  مقررا  مالی دگل 

ز اث د  ب انظور یوسدعب فضداهای اد هبی فرهنیدی و  هدره گیدری  هیندب         

،  بدادی  اااهض ا هبی و یثبیت جاریاه اسجا  ب  نوا  ا لی یررض پاریاه

 د:قاااات زرر انجام ای شوفرهنیی، ایر یتی، سیاسی، اجتما ی و 

ری ها شهردا د وزارت راه و شهرسازی،  نیاد اسکض ان مب اسمای و1

در طراحی گ اجرای طرحهای جامع تفصـصلی شـهری گ هـادی    اوظفنا 

رگستایی گ شهرکها گ شهرهای جدیداالحـداث، اراضـی مناسـب بـرای     

ت جهت استفاده ااام جما د  احداث مسجد گ خان  عالم در جوار مساجد

رندب و  هما  اسجا پیش  ینی هننا و پس از آااده سازی  او  دررافت هز

 .هنا ا حف  االکیت  موای در اختیار ات ا یا  احااث اساجا قرار د

تبصره ـ مساجد ا  پرداخ  هزین  های عوارض ساخ  گ سـا  صـرواً    

 .برای وضاهای اصلی معان می باشند

ی جدیداالحـداث  مالکـا  مجتمـع هـای تجـاری، اداری گ خـدمات     د 2

ــد.    ــداث نماین ــذکور اح ــاکن م ــبی را در ام ــ  مناس ــد نما خان  موظفن
  دستورالعم  ارض  نا شداا  یعدااد واحداهای اردض اجتمدع هدا و اکدا       

احااث در چهارچوب ن شب های اصدوب  دب یصدور  شدورای  دالی      

 .شهرسازی و اعماری ای رسا
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 38ماده 

 بند  

ب ری و اانیدت در ارابد  د  ب انظور افزارش سدر ت،  دقت، هدارا   1 ت د 
خااات ح وقی و قضابی و یق دف نظدام جدااع دادرسدی الکترونیدا،      

طدات  قوه قضابیب اکل( است  رای یوسعب الکترونیا اطم ات و اریبا
قددوه قضددابیب، اراهددز و سددازاا  هددای وا سددتب نسددبت  ددب یکمیدد  و       
و  روزآااهرد  داده هدا و اطم دات ارهدز الدی داده هدای قدوه قضدابیب       

 .ناهااات ارض ارهز و است رار هاا  شبکب الی  االت اقاام یوسعب خ

یاهها د نیروی انتظاای و  ا طا  خای قوه قضابیب و هلیب دسدت 1یبصره
 هنندا،  و گروههای اریبط  ا اراجع قضابی هب در سارر اراجع فعالیت ای

 اکلفندا اطم دات ادورد نیداز اراجددع قضدابی در اسدیر رسدیاگی  هددای       
 .طب ب   نای در اختیار ارهز قرار دهناقضابی را  ا ر ارت 

کلصـ  دسـتهاههای دگلتـی، نهـاد هـای عمـومی وصردگلتـی گ         دد 2یبصره

اشیاص حقوقی پس ا  استقرار شـبک  ملـی عـدال  مکلفنـد نسـب  بـ        

 .ارساا پاسخ ب  استعالما  مراجع قضائی ا  طریق این شبک  اقدام کنند

  38ماده 

 بند ث

 ( قانو  مدیری  خدما  کشوری5اده )کلص  دستهاههای موضوع م ث د 
فیت و اکلفنا  ب انظور ی ورت زررساخت های  رنااب ررزی، ارجاد شفا

اسددت رار دولددت الکترونیددا و پیشددییری از جعدد  هورددت اشددصای و 
 دب   یضمیض  قت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیا ی قوای سب گانب

گروتـ  در  اسـتعالم هـای صـور      انکهای اطم ایی اوجود هشور  دب  

حو ه گظایف قانونی خود توسط هر یک ا  دستهاههای گابست  ب  قـوای  

 .س  گان  ب  صور  رایها  پاسخ دهند
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 50ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دولت اجاز است سااانب یاارهات الکترونیکی دولت را  درای اجدر  

انو  ی اشدمول قد  یمام اراح  انواع اعاامت وزاریصانب ها و دستیاهها

 دا    رگزاری اناقصات و سارر قوانیض االی و اعداامیی  صدش  مدوای،   

ید   ر ارت قانو  یجارت الکترونیکی و قانو   رگزاری اناقصدات یکم 

 .هنا
دستهاههای مشموا قانو  برگـزاری مناقصـا  گ دیهـر معاملـ  کننـدگا       

هدر  ذ از جملب دستیاههاری هب شمول قانو   ر آنا  استلزم بی  عمومی،

ام  کلص  مؤسسا  دگلتی یا عمومی وصردگلتی، باید برن را یصررح نام اسدت و 

و  دا    مانبندی مورد تثیصد هصث  گ یـرا  در ایـن سـامان  ربـ  نـام کننـد      

ااضددای الکترونیکددی اعتبددر و ر ارددت ا ددررات ار ددوط، یمددام اراحدد    

ت اعاامت خدود اانندا درخواسدت اسدتعمم، فراخدوا ، یوزردع و دررافد       

اد و اد و دد، گشارش الکترونیکی پاهتهدا ردا پیشدنهادها، انع داد قدرارد     اسنا

 وستا وجدوه و یضدمینات و نیدز هرگوندب القداق، ا دم ، فسد ، ا طدال         

 .هنانجام دخایمب قرارداد را از طررف ارض سااانب و  ب طور الکترونیکی ا

 بانک اطالعاتی بـ  رگ    ا ارجاد  ستر الکترونیکی اعاامت و د  1 یبصره

هلیدب پاریاههدای اطم دایی و     گ تجمصع شده معامال  بیـ  عمـومی  

اطمع رسانی اعاامت ارض  صش از جملدب پاریداه الدی اطدمع رسدانی      

اناقصددات، پاریدداه اطددمع رسددانی جددااع اعدداامت  صددش  مددوای و   
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 مـاده/ 

 بند/ جزء
 متـن احـکام

 

 

 

 

 

 

 50ماده 

هرگونب سااانب های نظارت  ر اعاامت  ارا ف ط از طرردف اردض سدااانب    

های بی   کرار گرگد اطالعا  توسط دستهاها  تعدّد گ ت یت رب شود و

 .عمومی جلوگصری گردد

انیتدی  اد آ  دستب از اعاامت ارض سااانب هب ااهیدت نظداای ردا    2یبصره

ع است دارد و اواردی هب  ب اوج  قوانیض، افشای اطم ات آنها امنو

تثناء ف ط از حیث انتشار اطم ات استثنی است. یشصیص اصادرف ارض اسد 

 ات اصدوب ( قانو  انتشار و دسترسی آزاد  ب اطم 5ره ااده) ا لقاظ یبص

 ر هدداه هددارگروهی ارهدد  از اعاونددا  وزرای اطم ددات،  31/5/1388

  سدازاا  دفاع و پشتیبانی نیروهای اسلح، ااور اقتصادی و داراردی، ربدیس  

 . رنااب و  ودجب هشور و ربیس دستیاه ار وط است

 56ماده 

 زه داده ادی شدود در اقداوده شدهرها     ب وزارت راه و شهرسدازی اجدا  

 .اقداام هندا   جاب  جایی خطـوم ریلـی گ کـاه  حـریم آ      نسبت  ب

مجـا  بـ  ایجـاد گ    و واحداهای اسدتانی وزارت اد هور     شهرداری ها

احداث خصابا  در حریم خطوم جمـع آگری شـده برابـر طرحهـای     

 .جامع گ تفصصلی می باشند

 67ماده 

مجو هــای  ر، همددب یکددالی( ودر راسددتای ا ددم  نظددام اداری هشددو

قانونی دریاوـ  گجـ  بـرای ارائـ  اطالعـا  گ پاسـخ بـ  اسـتعالما          

 .دستهاههای اجرائی با یکدیهر لغو می شود
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 70ماده 

( 5) مجموع تغصصرا  طرحهای تفصـصلی بـرای موضـوع مـاده     د70ااده

 اعمدداری ارددرا  اصددوب قــانو  تثســصس شــورای عــالی شهرســا ی گ

 عای آ  یوسط همیسیو  ااده اد هور در  و ا محات  22/12/1351

یر اجاز است. یتییرات فرا (%5) حداکثر تا پنج درصد هر را از اوارد

ردرا   از ارض ایزا   ارا  ب یصور  شورای  الی شهرسدازی و اعمداری ا  

 . رسا



 
 


