 -١آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﺗﺑﺻره  ١ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﺳد ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ و اﺷﻐﺎل ﭘﯾﺎده روھﺎ و
اﺳﺗﻔﺎده ﻏﯾر ﻣﺟﺎز آﻧﮭﺎ و ﻣﯾدان ھﺎ و ﭘﺎرﮐﮭﺎ و ﺑﺎﻏﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﮐﺳب و ﯾﺎ ﺳﮑﻧﯽ و ﯾﺎ ھر ﻋﻧوان
دﯾﮕری ﻣﻣﻧوع اﺳت و ﺷﮭرداری ﻣﮑﻠف اﺳت از آن ﺟﻠوﮔﯾری و در رﻓﻊ ﻣواﻧﻊ ﻣوﺟود و آزاد ﻧﻣودن
ﻣﻌﺎﺑر و اﻣﺎﮐن ﻣذﮐور ﻓوق ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﻣﺄﻣورﯾن ﺧود رأﺳﺎ ً اﻗدام ﮐﻧد.

 -٢آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﺑﻧد  ١۴ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﯾﮑﯽ از وظﺎ ف ﺷﮭرداری ھﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر
ﻣوﺛر و اﻗدام ﻻزم ﺑرای ﺣﻔظ ﺷﮭر از ﺧطر ﺳﯾل و ﺣرﯾق و ھﻣﭼﻧﯾن رﻓﻊ ﺧطر از ﺑﻧﺎھﺎ و دﯾوارھﺎی
ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺧطرﻧﺎک واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ و ﮐوﭼﮫ ھﺎ و اﻣﺎﮐن ﻋﻣوﻣﯽ و  ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -٣آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﺗﺑﺻره ﺑﻧد  ١۴ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری در ﻣوارد ﻣرﺑوط ﺑﮫ رﻓﻊ ﺧطر از ﺑﻧﺎھﺎ
و ﻏﯾره ،ﺷﮭرداری ﭘس از ﮐﺳب ﻧظر ﻣﺄﻣور ﻓﻧﯽ ﺧود و ﭘس از اﺑﻼغ ﻣﮭﻠت دار ﻣﺗﻧﺎﺳب و در
ﺻورت ﻋﻣل ﻧﮑردن ﺑﮫ آن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد رأﺳﺎ ً ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ﻣﺄﻣورﯾن ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﻊ ﺧطر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد و
ھزﯾﻧﮫ آن از طرف درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.

 -۴آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﻣﺎده  ٧٧ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری رﻓﻊ ھرﮔوﻧﮫ اﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣودی و ﺷﮭرداری در ﻣورد
ﻋوارض ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ ﻣرﮐب از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وزارت ﮐﺷور و دادﮔﺳﺗری و ﺷورای ﺷﮭر ارﺟﺎع ﻣﯽ
ﺷود و ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣزﺑور در اﯾن راﺑطﮫ ﻗطﻌﯽ اﺳت.

 -۵آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﺑدھﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﺑق ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ٧٧ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﺗﺷﺧﯾص ﺷود طﺑق
ﻣﻘررات اﺳﻧﺎد ﻻزم اﻻﺟراء ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ اداره ﺛﺑت ﻗﺎﺑل وﺻول ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 -۶آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﺗﺑﺻره  ٢ﻣﺎده  ۴ﻻﯾﺣﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺣوه ﺧرﯾد و ﺗﻣﻠﮏ اراﺿﯽ و اﻣﻼک ﺑرای
اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ،ﻋﻣراﻧﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ دوﻟت ﻣﺻوب  ١٣۵٨/١١/١٧ھر ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯾن
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺧود را ﺣداﮐﺛر ظرف ﯾﮏ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم »دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻور اﺑﻼغ
ﮐﺗﺑﯽ ،اﻧﺗﺷﺎر در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺛﯾراﻻﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎ آﮔﮭﯽ در ﻣﺣل ﺑﮫ اطﻼع ﻋﻣوم ﻣﯽ رﺳد ﺗﻌﯾﯾن

ﻧﻧﻣﺎﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻣﺟﮭول ﺑودن ﻣﺎﻟﮏ ،ﻋدم ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺛﺑﺗﯽ ،ﻋدم ﺻدور ﺳﻧد ﻣﺎﻟﮑﯾت ،اﺧﺗﻼف
در ﻣﺎﻟﮑﯾت ،ﻓوت ﻣﺎﻟﮏ و ﻣواﻧﻌﯽ از اﯾن ﻗﺑﯾل اﻣﮑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﻣﯾﺳر ﻧﺑﺎﺷد دادﮔﺎه ﺻﺎﻟﺣﮫ
ﻣﺣل وﻗوع ﻣﻠﮏ ﺣداﮐﺛر ظرف  ١۵روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣراﺟﻌﮫ »دﺳﺗﮕﺎه اﺟراﯾﯽ« ﺑﮫ دادﮔﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺗﻌﯾﯾن ﮐﺎرﺷﻧﺎس اﻗدام ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

-٧آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد در ﻣواردی ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺎده  ١٠٠ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗﻠﻊ ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺷد
ﺷﮭرداری ﺗﺻﻣﯾم ﻣذﮐور را ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھرﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﮭﻠت ﻣﻘرر اﻗدام ﺑﮫ ﻗﻠﻊ ﺑﻧﺎ ﻧﻧﻣﺎﯾد
ﺷﮭرداری رأﺳﺎ ً اﻗدام ﮐرده و ھزﯾﻧﮫ آن را طﺑق ﻣﻘررات از ﻣﺎﻟﮏ اﺧذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.

 -٨آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﻣﺎده  ١١٠ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ،ﺷﮭرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻣﯾن ﯾﺎ ﺑﻧﺎھﺎی
ﻣﺧروﺑﮫ و ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺣل و ﯾﺎ ﻧﯾﻣﮫ ﺗﻣﺎم واﻗﻊ در ﻣﺣدوده ﺷﮭر ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐوﭼﮫ ﯾﺎ
ﻣﯾدان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﻧﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﮭر ﯾﺎ ﻣوازﯾن ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗﺻوﯾب اﻧﺟﻣن ﺷﮭر
ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮏ اﺧطﺎر ﮐﻧد ﻣﻧﺗﮭﺎ ظرف دو ﻣﺎه ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻧرده ﯾﺎ دﯾوار ﯾﺎ ﻣرﻣت آن اﻗدام ﮐﻧد ،اﮔر ﻣﺎﻟﮏ
اﻣﺗﻧﺎع ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻣﺣﮫ ﮐرد ﺷﮭرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد ھرﮔوﻧﮫ اﻗداﻣﯽ را ﮐﮫ ﻻزم ﺑداﻧد ﻣﻌﻣول و ھزﯾﻧﮫ آن را ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﺻدی ده از ﻣﺎﻟﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾد.

-٩آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣطﺎﺑق ﺑﻧد  ٢٠ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾﺟﺎد و ﺗﺄﺳﯾس ﮐﻠﯾﮫ اﻣﺎﮐن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﺣوی از اﻧﺣﺎء ﻣوﺟب ﺑروز ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﯾن ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف اﺻول ﺑﮭداﺷت در ﺷﮭرھﺎﺳت از
وظﺎف ﺷﮭردارﯾﮭﺎﺳت.

 -١٠آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣطﺎﺑق ﺗﺑﺻره ذﯾل ﺑﻧد  ٢۴ﻣﺎده  ۵۵ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑر ﺧﻼف
ﻣﻧدرﺟﺎت ﭘرواﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ در ﻣﻧظﻘﮫ ﻏﯾر ﺗﺟﺎری ﻣﺣل ﮐﺳب ﯾﺎ ﭘﯾش و ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت داﺋر ﺷود ﺷﮭرداری
ﻣورد را در ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﻘرر در ﺗﺑﺻره ﯾﮏ ﻣﺎده  ١٠٠ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻣطرح ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﮐﻣﯾﺳﯾون
در ﺻورت اﺣراز ﺗﺧﻠف ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﮭﻠت ﻣﻧﺎﺳب ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد از دو ﻣﺎه ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﺎﯾد در
ﻣورد ﺗﻌطﯾل ﻣﺣل ﮐﺳب ﯾﺎ ﭘﯾش و ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت ظرف ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺻﻣﯾم

وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺄﻣورﯾن ﺷﮭرداری اﺟرا ﻣﯽ ﺷود و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻟﻣﺎ ً از ﻣﺣل ﻣزﺑور ﭘس از ﺗﻌطﯾل ﺑرای ﮐﺳب و
ﭘﯾش و ﯾﺎ ﺗﺟﺎرت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﻣﺷﻣول ﻣﻘررات ﺟزاﯾﯽ ﺷده و ﻣﺣل ﮐﺳب ﻧﯾز ﻣﺟددا ً ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺷود.

-١١آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﺗﺑﺻره ذﯾل ﻣﺎده  ٧۴ﻗﺎﻧون ﺷﮭردارﯾﮭﺎ ،دﻓﺎﺗر اﺳﻧﺎد رﺳﻣﯽ ﻣﮑﻠﻔﻧد ﻗﺑل از اﻧﺟﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ از ﺷﮭرداری ﮐﺗﺑﺎ ً ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺳﺎب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋوارض ﻣﻠﮏ ﻣورد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﺷوﻧد.

 -١٢آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﻣﺎده  ٩٢ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻧوﺷﺗن ھر ﻧوع ﻣطﻠﺑﯽ ﯾﺎاﻟﺻﺎق ھر ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑر
روی دﯾوارھﺎی ﺷﮭر ﮐﮫ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻘررات ﺷورای ﺷﮭر ﺑﺎﺷد ﻣﻣﻧوع اﺳت ﻣﮕردر ﻣﺣل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺷﮭرداری ﺑرای ﻧﺻب واﻟﺻﺎق اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد.

 -١٣آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻣطﺎﺑق ﺗﺑﺻره  ۶ﻣﺎده  ٩۶ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری اراﺿﯽ ﮐوﭼﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﯾدان ھﺎ و
ﭘﯾﺎده روھﺎ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎﺑر و ﺑﺳﺗر رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﮭرھﺎ و ﻣﺟﺎری ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭرھﺎ
و ﺑﺎغ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﮔورﺳﺗﺎن ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و درﺧت ھﺎی ﻣﻌﺎﺑر ﻋﻣوﻣﯽ واﻗﻊ در ﻣﺣدوده ھر ﺷﮭر
ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣوم اﺳت ﻣﻠﮏ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﺳوب و در ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺷﮭرداری اﺳت.

 -١۴آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ھر ﮔﺎه از طرف ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺗﺻرف ﻣﻠﮏ ﯾﺎ ھر ﺷﺧص دﯾﮕری از اﺟراء ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﺷﮭرداری ﺟﮭت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﻣﯾزان ﺗﺧﻠف ،ﺟﻠوﮔﯾری از اداﻣﮫ ﺗﺧﻠف و  ...ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﻌﻣل آﯾد،
ﺷﮭرداری ﭘس از اﺧذ دﺳﺗور دادﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﺄﻣورﯾن اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﻣﺣل رﻓﻊ ﻣﻣﺎﻧﻌت و ﻣزاﺣﻣت ﺧواھد
ﻧﻣود.

 -١۵آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﻣﺎده  ١٠٠ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ،ﺷﮭرداری ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ھﺎی ﺑدون ﭘرواﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف ﻣﻔﺎد ﭘرواﻧﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﻣﺄﻣورﯾن ﺧود اﻋم از آﻧﮑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن در زﻣﯾن
ﻣﺣﺻور و ﻏﯾر ﻣﺣﺻور واﻗﻊ ﺑﺎﺷد ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد.

 -١۶آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد ﻗﯾﻣت اﺑﻧﯾﮫ ،اﻣﻼک و اراﺿﯽ ﺗوﺳط ھﯾﺄﺗﯽ ﻣرﮐب از ﺳﮫ ﻧﻔر ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ
دادﮔﺳﺗری و ﻣورد وﺛوق ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﺷﮭرداری و ﯾﮏ ﻧﻔر ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺎﻟﮏ و ﻧﻔر ﺳوم ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎب طرﻓﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﻌﯾﯾن ﺧواھد ﺷد رأی اﮐﺛرﯾت ھﯾﺄت ﻣذﮐور ﻗطﻌﯽ و ﻻزم اﻻﺟرا اﺳت.
 -١٧آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯾد طﺑق ﻣﺎده  ١٠٠ﻗﺎﻧون ﺷﮭرداری ﻣﺎﻟﮑﯾن اراﺿﯽ و اﻣﻼک واﻗﻊ در ﻣﺣدوده ﺷﮭر ﯾﺎ
ﺣرﯾم آن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ھر اﻗدام ﻋﻣراﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯾﮏ اراﺿﯽ و ﺷروع ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن از ﺷﮭرداری ﭘرواﻧﮫ اﺧذ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.

