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فصل اول
 تشکیالت

عمرانـــی،  اقتصـــادی،  اجتماعـــی،  برنامه هـــای  ســـریع  پیشـــبرد  بـــرای   -  ۱ مـــاده 
بـــه  باتوجـــه  مـــردم  همـــکاری  طریـــق  از  رفاهـــی  ســـایرامور  و  بهداشتی، فرهنگی،آموزشـــی 
ــارت  ــا نظـ ــتان بـ ــا اسـ ــتان یـ ــهر، شهرسـ ــتا، بخـــش، شـ ــر روسـ ــور هـ ــی اداره امـ ــات محلـ مقتضیـ
شـــورایی به نـــام شـــورای  روســـتا]۱[، بخـــش، شـــهر، شهرســـتان یـــا اســـتان صـــورت می گیـــرد و 
به منظـــور جلوگیـــری از تبعیـــض و جلـــب همـــکاری در تهیـــه برنامه هـــای عمرانـــی و رفاهـــی 
اســـتانها و نظـــارت بـــر اجـــراء هماهنـــگ آن، شـــورای عالـــی اســـتانها مرکـــب از نماینـــدگان 

می شـــود.]۲[ تشـــکیل  اســـتان  شـــوراهای 

 مـــاده ۲ - مقصـــود از شـــورا در ایـــن قانـــون و ســـایر قوانیـــن معتبـــر درخصـــوص شوراهای اســـامی 
کشـــوری شـــوراهای روســـتا، بخـــش، شـــهر، شهرســـتان، اســـتان و عالـــی اســـتانها می باشـــد.]۳[

ـــد که  ـــال می باش ـــار س ـــکیل چه ـــخ تش ـــهر از تاری ـــتا و ش ـــوراهای روس ـــت ش ـــاده ۳ - دوره فعالی  م
بـــر  ازنهـــم اردیبهشـــت مـــاه، ســـالروز فرمـــان تاریخـــی حضـــرت امـــام خمینـــی ) ره( مبنـــی 

تشکیل شـــوراها شـــروع و در هشـــتم اردیبهشـــت مـــاه چهـــار ســـال بعـــد خاتمـــه می یابـــد.
کـــه حداقل پانـــزده  تبصـــره - انتخابـــات شـــوراهای روســـتا و شـــهر بایـــد بـــه صورتـــی برگـــزار شـــود 

روز قبـــل از نهـــم اردیبهشـــت مـــاه اعضـــاء شـــوراها مشـــخص شـــده باشـــند.]۴[

 مـــاده ۴ - تعـــداد اعضـــاء شـــورای اســـامی روســـتاهای تـــا ۱۵۰۰ نفـــر جمعیـــت ســـه نفـــر و 
روســـتاهای بیـــش از ۱۵۰۰ نفـــر جمعیـــت و بخـــش پنـــج نفـــر خواهـــد بـــود.]۵[

کثریـــت نســـبی از  کـــه اعضـــاء آن پنـــج نفـــر می باشـــد بـــا ا  مـــاده ۵ - در هـــر بخـــش شـــورای بخـــش 
بیـــن نماینـــدگان منتخـــب شـــوراهای روســـتاهای واقـــع در محـــدوده بخـــش تشـــکیل می شـــود 
کـــه عضـــو معرفـــی شـــده از شـــورای روســـتا بـــه عضویـــت اصلـــی و علی البـــدل  و در صورتـــی 

ـــد. ج نخواهدش ـــار ـــتا خ ـــورای روس ـــت ش ـــود از عضوی ـــاب ش ـــش انتخ ـــورای بخ ش
  تبصـــره - از یـــک روســـتا بیـــش از یـــک نفـــر نبایـــد در شـــورای بخـــش حضـــور داشـــته باشـــد و 
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ـــر از پنـــج روســـتا باشـــد اعضاء شـــورای بخـــش از  کمت ـــه تعـــداد روســـتاهای بخـــش  ک ـــی  در صورت
میـــان مجمـــوع اعضـــاء شـــوراهای روســـتاها انتخـــاب خواهنـــد شـــد و نهایـــت حداقـــل بایـــد از 

ـــردد.]۶[ گ ـــاب  ـــر انتخ ـــک نف ـــتا ی ـــر روس ه

گردید.]7[ ماده ۶ - حذف 

ح زیر می باشد:  ماده ۷ - تعداد اعضاء اصلی و علی البدل شورای شهر به شر
نفـــر  دو  و  اصلـــی  عضـــو  نفـــر  پنـــج  جمعیـــت،  نفـــر  هـــزار  بیســـت  تـــا  شـــهرهای   -  الـــف 

. ل لبـــد عضو علی ا
ب - شـــهرهای از بیســـت هـــزار نفـــر تـــا پنجـــاه هـــزار نفـــر جمعیـــت، هفـــت نفـــر عضـــو اصلـــی و ســـه 

نفـــر عضـــو علی البـــدل.
ج - شـــهرهای از پنجـــاه هـــزار نفـــر تـــا یکصـــد هـــزار نفـــر جمعیـــت، نـــه نفـــر عضـــو اصلـــی و 

علی البـــدل. عضـــو  چهار نفـــر 
ــو اصلـــی  ــر عضـ ــازده نفـ ــر جمعیـــت، یـ ــزار نفـ ــا دویســـت هـ ــر تـ ــزار نفـ ــد هـ  د - شـــهرهای از یکصـ

و پنـــج نفـــر عضـــو علی البـــدل.
ـــا پانصـــد هـــزار نفـــر جمعیـــت، ســـیزده نفـــر عضـــو اصلـــی و  هــــ - شـــهرهای از دویســـت هـــزار نفـــر ت

شـــش نفـــر عضـــو علی البـــدل.
ــو اصلـــی  ــر عضـ ــزده نفـ ــر جمعیـــت، پانـ ــا یـــک میلیـــون نفـ ــر تـ ــزار نفـ ــد هـ و - شـــهرهای از پانصـ

و هفـــت نفـــر عضـــو علی البـــدل. 
ز - شـــهرهای بیشـــتر از یـــک میلیـــون نفـــر تـــا دو میلیـــون نفـــر جمعیـــت، بیســـت و یـــک نفر عضـــو 

اصلـــی و هشـــت نفـــر عضـــو علی البـــدل.
ح - شـــهرهای بیـــش از دو میلیـــون نفـــر جمعیـــت، بیســـت و پنـــج نفـــر عضـــو اصلـــی و ده 

علی البـــدل. نفر عضـــو 
ط - شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی البدل.

ک تشـــخیص جمعیـــت هـــر شـــهر و روســـتا، آخریـــن سرشـــماری عمومی نفـــوس و  تبصـــره - مـــا
مســـکن بـــا اعـــام رســـمی مرکـــز آمـــار ایـــران خواهـــد بـــود.]8[

 مـــاده ۸ - در صـــورت اســـتعفا، فـــوت یـــا ســـلب عضویـــت هـــر یـــک از اعضـــاء شورای روســـتا ]۹[و 
ـــود.]۱۰[ ـــن می ش ـــب آراء جایگزی ـــه ترتی ـــدل ب ـــو علی الب ـــهر، عض ش

تبصـــره - هـــرگاه عضـــوی بـــه هردلیلـــی تـــا دومـــاه در جلســـه شـــورا شـــرکت ننمایـــد تـــا تعییـــن 
کـــه نبایـــد بیـــش از شـــش ماه بـــه طـــول بیانجامـــد از عضـــو علی البـــدل بـــه  تکلیـــف نهایـــی 

عنـــوان جانشـــین در جلســـات دعـــوت بـــه عمـــل می آیـــد.]۱۱[

مـــاده ۹ - در صـــورت تبدیـــل روســـتا بـــه شهر، شـــورای شـــهر همـــان شـــورای روســـتا خواهدبـــود. 
ـــه شـــهر تبدیـــل شـــود، شـــورای شـــهر از میـــان اعضـــاء شـــوراهای  ـــا چنـــد روســـتا ب چنانچـــه دو ی

آن روســـتاها بـــه ترتیـــب آراء در انتخابـــات و بـــه نســـبت جمعیـــت روســـتاها تشـــکیل می شـــود.
بـــه یـــک روســـتا تبدیـــل شوند، شـــورای  یـــا چنـــد روســـتا ادغـــام و  چنانچـــه دو  تبصـــره - 
روســـتای جدیـــد از میـــان اعضـــاء شـــوراهای روســـتاها بـــه ترتیـــب آراء در انتخابـــات و بـــه نســـبت 
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جمعیـــت روســـتاها تشـــکیل می شـــود.]۱۲[

ـــداران، شـــهرداران]۱۳[،   مـــاده ۱۰ - نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی، اســـتانداران، فرمان
جلسات شـــورای  در  می تواننـــد  ادارات  رؤســـای  و  کل  مدیـــران  و  دهیـــاران  بخشـــداران، 

کننـــد. اســـامی حـــوزه مســـؤولیت خـــود بـــدون حـــق رأی شـــرکت 
تبصـــره - شـــوراها در صـــورت ضـــرورت و بنـــا بـــه دعـــوت]۱۴[ بخشـــدار و فرمانـــدار ذی ربـــط 
موظـــف بـــه تشـــکیل جلســـه فوق العـــاده می باشـــند. ایـــن دعـــوت باید کتبـــی و بـــا تعییـــن 

ــه باشـــد. ــتور جلسـ ــر دسـ وقـــت قبلـــی و ذکـ

مـــاده ۱۰ مکـــرر - شـــورای شهرســـتان ازنماینـــدگان شـــوراهای شـــهرها و بخشـــهای واقـــع 
کثریـــت مطلـــق و در صـــورت عـــدم  کـــه در مرحلـــه اول بـــا رأی ا در محـــدوده آن شهرســـتان 
کثریـــت نســـبی هـــر یـــک از شـــوراهای مزبـــور انتخـــاب و معرفـــی  احـــراز در مرحلـــه دوم بـــا رأی ا

می گـــردد. شده اند، تشـــکیل 
 تبصـــره ۱ - در شـــورای شهرســـتان، از شـــورای هـــر بخـــش یـــک نفـــر و از شـــورای هـــر یـــک 
از شـــهرهای تـــا پانصـــد هـــزار نفـــر جمعیـــت یـــک نفـــر و بیـــش از پانصـــد هـــزار نفـــر جمعیـــت دو 

نفـــر و شـــهر تهران ســـه نفـــر عضویـــت خواهنـــد داشـــت.
چنانچـــه  می باشـــد.  نفـــر  پنـــج  حداقـــل  شهرســـتان  شـــورای  اعضـــاء  تعـــداد   -  ۲ تبصـــره 
کســـری تعـــداد اعضـــاء  کمتـــر از پنـــج باشـــد،  یـــک شهرســـتان  تعداد شـــهرها و بخشـــهای 
شورای شهرســـتان تـــا پنـــج نفـــر بـــه نســـبت جمعیـــت هـــر بخـــش یـــا شـــهر، از شـــورای بخـــش 
ــر  ــد بیـــش از دو نفـ ــهر نبایـ ــا شـ ــر بخـــش یـ ــورت هـ ــر صـ ــود. در هـ ــهر مربوط تأمیـــن می شـ ــا شـ یـ
کـــه فقـــط یـــک بخـــش و یـــک  نماینـــده در شورای شهرســـتان داشـــته باشـــد، شهرســـتانهایی 
شـــهر داشـــته باشـــند از محدودیـــت داشـــتن دونفـــر نماینـــده در شـــورا مســـتثنی می باشـــند.

]۱۵[

کـــه  از نماینـــدگان منتخـــب شـــوراهای شهرســـتانهای تابعـــه   مـــاده ۱۱ - شـــورای اســـتان 
کثریـــت  کثریـــت مطلـــق و در صـــورت عـــدم احـــراز، در مرحلـــه دوم بـــا ا در مرحلـــه اول بـــا رأی ا
نســـبی از بیـــن اعضـــاء شـــورای شهرســـتان انتخـــاب و معرفـــی شـــده اند تشـــکیل می شـــود.
ـــتان کمتر  ـــک اس ـــج نفـــر اســـت. چنانچـــه ی ـــل پن ـــتان حداق ـــورای اس ـــاء ش ـــداد اعض  تبصـــره - تع
کســـری تعـــداد اعضـــاء شـــورای اســـتان تـــا پنـــج نفـــر بـــه  از پنـــج شهرســـتان داشـــته باشـــد 
ــر  ــورت هـ ــر صـ ــود. در هـ ــن می شـ ــط تأمیـ ــتانهای ذی ربـ ــوراهای شهرسـ ــبت جمعیت از شـ نسـ
کـــه  شهرســـتان نباید بیـــش از دو نماینـــده در شـــورای اســـتان داشـــته باشـــد و درصورتـــی 
اســـتان فقـــط یک شهرســـتان داشـــته باشـــد، اعضـــاء شـــورای اســـتان همـــان اعضـــاء شـــورای 

خواهند بـــود.]۱۶[ شهرســـتان 

ـــان و اســـتان در واحــــدهایی از تقســـیمات  ـــر، شهرستـ  مـــاده ۱۲ - شـــورای روســـتا، بخـــش، شهـ
کـــه طبـــق قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط، بـــه نـــام ده) روســـتا(،  بخـــش،  کشـــوری تشـــکیل می شـــود 

شـــهر، شهرســـتان و اســـتان شـــناخته شـــده باشـــد.]۱7[
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ــز  ــهر مرکـ ــورای شـ ــدار، شـ ــهر]۱8[ از بخشـ ــورای بخـــش و شـ ــوت شـ ــورت دعـ ــاده ۱۳ - در صـ مـ
اســـتاندار،  از  اســـتان  یـــا فرمانـــدار، شـــورای  از بخشـــدار  شهرســـتان یا شـــورای شهرســـتان 
ــرکت  ــورا شـ ــات شـ ــور در جلسـ ــات مذکـ ــر، مقامـ ــطوح فوق الذکـ ــؤولین اجرائی سـ ــایر مسـ ــا سـ یـ
کتبـــی و بـــا تعییـــن وقـــت و ذکـــر دســـتور جلســـه باشـــد.]۱۹[ خواهنـــد نمـــود. این دعـــوت بایـــد 

ـــه  ـــه در مرحل ک ـــی اســـتانها، از نماینـــدگان منتخـــب شـــوراهای اســـتانها  مـــاده ۱۴ - شـــورای عال
کثریـــت نســـبی انتخاب  کثریـــت مطلـــق و در صـــورت عـــدم احـــراز، در مرحلـــه دوم بـــا ا اول بـــا رأی ا

و معرفـــی می شـــوند، تشـــکیل می گـــردد.
تبصـــره ۱ - از اســـتانهای تـــا دو میلیـــون نفـــر جمعیـــت، دو نماینـــده و از اســـتانهای دارای بیـــش 
از دو میلیـــون نفـــر جمعیـــت، ســـه نماینـــده و از اســـتان تهـــران چهـــار نماینـــده در شـــورای 

ــد. ــت دارنـ ــتانها عضویـ عالی اسـ
کشـــور موظـــف بـــه تشـــکیل جلســـه  تبصـــره ۲ - شـــورای عالـــی اســـتانها بـــا درخواســـت وزیـــر 

می باشـــد.  فوق العـــاده 
تبصـــره ۳ - وزیـــران، رؤســـای مؤسســـات و ســـازمانهای دولتـــی و نهادهـــای عمومی غیردولتـــی 
کتبـــی و بـــا تعییـــن وقـــت قبلـــی و ذکـــر  کـــه بایـــد بـــه صـــورت  بـــا درخواســـت شـــورای عالـــی اســـتانها 

دســـتور جلســـه باشـــد، در جلســـات آن شـــرکت می نماینـــد. ]۲۰[

ـــون افتخـــاری اســـت و شـــغل  کلیـــه شـــوراهای موضـــوع ایـــن قان ـــت در  مـــاده ۱۴ مکـــرر - عضوی
ــود.]۲۱[ ــوب نمی شـ محسـ

 تبصره ۱ - هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.
تبصره ۲ - پذیرش استعفای هر یک از اعضاء شورا منوط به تصویب شورا]۲۲[ است.

انتخابـــات  در  شـــهر  و  روســـتا  اســـامی  شـــوراهای  اعضـــاء  نامزدشـــدن   -  ۳ تبصـــره 
ــا از ســـوی شـــورا، قبـــل از پایـــان  مجلس شـــورای اســـامی منـــوط بـــه پذیـــرش اســـتعفای آنهـ

]۲۳[ قانونی می باشـــد.  مهلـــت 

 مـــاده ۱۵ - جلســـات شـــوراها علنـــی و بـــا حضـــور دو ســـوم اعضـــاء اصلـــی رســـمیت می یابد 
ــر اســـت و تشـــکیل جلســـات غیرعلنی  کثریـــت مطلـــق آرای حاضریـــن معتبـ ــا ا و تصمیمـــات بـ

منـــوط بـــه تصویـــب دو ســـوم اعضـــاء حاضـــر در جلســـه می باشـــد.]۲۴[

مـــاده ۱۵ مکـــرر - اولیـــن جلســـه شـــوراهای روســـتا بـــه دعـــوت بخشـــدار و شـــورای شـــهر بـــه 
دعـــوت فرمانـــدار در تاریـــخ مقـــرر در مـــاده)۳( قانـــون تشـــکیل می شـــود. همچنیـــن شـــوراهای 
فرادســـت بـــه ترتیـــب، شـــورای بخـــش بـــه فاصلـــه یـــک مـــاه پـــس از تشـــکیل ســـه چهارم 
شـــوراهای روســـتاهای تابـــع بخـــش به دعـــوت بخشـــدار ، شـــورای شهرســـتان بـــه فاصلـــه 
یـــک مـــاه پـــس از تشـــکیل دوســـوم شـــوراهای شـــهر و بخـــش در محـــدوده آن شهرســـتان بـــه 
دعـــوت فرمانـــدار، شـــورای اســـتان بـــه فاصلـــه یـــک مـــاه پـــس از تشـــکیل دوســـوم شـــوراهای 
شهرســـتانهای واقـــع در محـــدوده آن اســـتان بـــه دعـــوت اســـتاندار و شـــورای عالـــی اســـتانها بـــه 
کشـــور تشـــکیل  ـــر  ـــه یـــک مـــاه پـــس از تشـــکیل دوســـوم شـــوراهای اســـتانها به دعـــوت وزی فاصل

می  شـــود.]۲۵[
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مـــاده ۱۶ - اولیـــن جلســـه شـــوراهای موضـــوع ایـــن قانـــون وفـــق ماده)۱۵مکرر(]۲۶[بـــه دعـــوت 
کشـــوری مربـــوط و بـــا هیـــأت رئیســـه ســـنی تشـــکیل می شـــود  مســـؤولین واحدهای تقســـیمات 
تـــا هیـــأت رئیســـه شورا شـــامل یـــک رئیـــس و یـــک نایـــب رئیـــس و حداقـــل یـــک منشـــی بـــرای 

ـــوند. ]۲8[ ـــاب ش ـــال]۲7[ انتخ ـــدت یک س م

مـــاده ۱۶ مکـــرر - در صـــورت اســـتعفا، فـــوت یـــا ســـلب عضویـــت هـــر یـــک از اعضاء شـــوراهای 
کثـــر ظـــرف مـــدت یـــک  بخـــش]۲۹[، شهرســـتان، اســـتان و عالـــی اســـتانها، عضـــو جدیـــد حدا

ــود. ]۳۰[ ــن شـ ــاه باید جایگزیـ مـ
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فصل دوم 
 انتخابات

 الف - کیفیت انتخابات
 مـــاده ۱۷ - انتخـــاب اعضـــاء شـــورای روســـتا و شـــهر ]۳۱[بـــه صـــورت مســـتقیم، عمومـــی، بـــا رأی 

کثریـــت نســـبی آراء خواهـــد بـــود. مخفـــی و ا
کـــه آرای دو یـــا چنـــد نفـــر از داوطلبـــان مســـاوی باشـــد اولویـــت بـــا  تبصـــره - در صورتـــی 
ــه  کـ ــرادی اســـت  ــرد یا افـ ــا فـ ــور اولویـــت بـ ــراد مذکـ ــران می باشـــد و در صـــورت نبـــودن افـ ایثارگـ
ک  ـــا ـــی م ـــدرک تحصیل ـــودن م ـــان ب ـــورت یکس ـــتند و در ص ـــر هس ـــی باالت ـــدرک تحصیل دارای م

انتخـــاب قرعـــه اســـت.

کشـــور می توانـــد بـــا هماهنگـــی هیـــأت مرکـــزی نظـــارت بر انتخابـــات،    مـــاده ۱۷ مکـــرر - وزارت 
ــه  ــتفاده از رایانـ ــا اسـ ــه بـ ــای انتخابیـ ــدادی از حوزه هـ ــا تعـ ــام یـ ــمارش آراء را در تمـ قرائـــت و شـ

انجـــام دهـــد.]۳۲[

مـــاده ۱۸ - در هـــر نوبـــت انتخابـــات هـــر شـــخص واجـــد شـــرایط حـــق دارد فقـــط یـــک بـــار در 
یـــک شـــعبه اخـــذ رأی بـــا ارائـــه شناســـنامه رأی دهـــد.

ـــات  کـــه در انتخاب ـــد  کســـانی حـــق رأی دارن ـــات میـــان دوره ای، در هـــر حـــوزه   تبصـــره - در انتخاب
قبلـــی آن دوره در همـــان حـــوزه رأی داده باشـــند یـــا در هیـــچ حـــوزه ای رأی نـــداده باشـــند.]۳۳[

 مـــاده ۱۹ - در مـــوارد زیـــر برگ هـــای رأی باطـــل می شـــود ولـــی جـــزو آرای مأخـــوذه محســـوب 
می گـــردد و مراتـــب در صورتجلســـه قیـــد و برگ هـــای رأی مذکور ضمیمـــه صورتجلســـه خواهـــد شـــد:

الف - آراء ناخوانا باشد.
که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد. ب - آرائی 

که دارای نام رأی  دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. ج - آرائی 
کًا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد. که   د - آرائی 

که سفید به صندوق ریخته شده باشد. هـ - آرائی 
 تبصـــره - چنانچـــه بـــرگ رأی مشـــتمل بـــر اســـامی خوانـــا و ناخوانـــا باشـــد فقـــط اســـامی ناخوانـــا 
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باطـــل خواهـــد بـــود.

مـــاده ۲۰ - در مـــوارد زیـــر برگ هـــای رأی باطـــل می شـــود و جـــزو آرای مأخـــوذه محســـوب 
صورتجلســـه  مذکور ضمیمـــه  رأی  برگ هـــای  و  قیـــد  صورتجلســـه  در  مراتـــب  و  نمی گـــردد 

ــد: ــد شـ خواهـ
ک و مهر یا پلمپ]۳۴[ انتخاباتی باشد. که فاقد ال الف - کل آرای صندوقی 

بـــا  کـــه صنـــدوق اخـــذ رأی آن فاقـــد اوراق رأی  ج در صورتجلســـه ای  کل آرای منـــدر ب - 
باشـــد. تعرفـــه  برگ هـــای 

که زائد بر تعداد تعرفه باشد. ج - آرائی 

که فاقد مهر انتخاباتی باشد.  د - آرائی 
که روی ورقه ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد. هـ - آرائی 

که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند. کسانی   و - آرای 
که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.  ز - آرایی 

که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ح - آرایی 
که حضور ندارند اخذ شده باشد. کسانی  که با شناسنامه  ط - آرایی 

که از طریق تهدید به دست آمده باشد. ی - آرایی 
ــه دســـت  ــمارش” بـ ــه ها و شـ ــا، آرا، صورتجلسـ ــر “ در تعرفه هـ ــا تقلـــب و تزویـ ــه بـ کـ ــی  ک - آرایـ

آمـــده باشـــد.
کسر می شود. کل برگهای رأی   تبصره ۱ - آرای زاید مذکور در بند)ج( به قید قرعه از 

کـــه رأی  دهنـــده بیـــش از یـــک بـــرگ رأی بـــه صنـــدوق ریختـــه   تبصـــره ۲ - چنانچـــه احـــراز شـــود 
باشـــد، همـــه اوراق وی باطـــل اســـت و جـــزء آرای مأخـــوذه محســـوب نخواهد شـــد.

کـــه در بـــرگ رأی عـــاوه بـــر اســـامی نامزدهـــای تأییـــد شـــده اســـامی دیگـــر   مـــاده ۲۱ - در صورتـــی 
نوشـــته شـــده باشـــد، بـــرگ رأی باطـــل نیســـت و فقـــط اســـامی اضافه خوانـــده نمی شـــود.

ــد،  ــداد الزم باشـ ــرگ رأی بیـــش از تعـ ــده در بـ ــته شـ ــامی نوشـ ــه اسـ کـ ــی  ــاده ۲۲ - در صورتـ  مـ
اســـامی اضافـــه از آخـــر خوانـــده نمی شـــود.

ــار نوشـــته شـــده باشـــد  کـــه در بـــرگ رأی نـــام یـــک داوطلـــب چنـــد بـ  مـــاده ۲۳ - در صورتـــی 
فقـــط یـــک رأی بـــرای او محســـوب می شـــود.

کـــه تـــا ده نفـــر نامـــزد انتخاباتـــی داشـــته باشـــد نامزدهـــا   مـــاده ۲۴ - در حوزه هـــای انتخابیـــه ای 
ــام و اخـــذ رأی و در  ــعبه های ثبـــت نـ ــر یـــک از شـ ــرای هـ ک بـ ــترا ــا اشـ ــه تنهایـــی یـ ــد بـ می تواننـ
ـــت  ـــعبه ثب ـــج ش ـــر پن ـــرای ه ـــد ب ـــته باش ـــزد داش ـــر نام ـــش از ده نف ـــه بی ک ـــه ای  ـــای انتخابی حوزه ه
نـــام و اخـــذ رأی یـــک نفـــر نماینـــده جهـــت حضـــور در محل شـــعب اخـــذ رأی بـــه هیـــأت اجرائـــی 

معرفـــی نماینـــد.
کاندیداهـــا تخلفـــی در شـــعب اخـــذ رأی مشـــاهده نماینـــد  تبصـــره - چنانچـــه نماینـــدگان 

کتبـــًا اعـــام خواهند نمـــود. بـــدون دخالـــت مراتـــب را بـــه هیـــأت اجرائـــی و نظـــارت 
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 ب - شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

ماده ۲۵ - انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
کشور جمهوری اسامی ایران. ۱ - تابعیت 

۲ - حداقل سن ۱8سال]۳۵[ تمام در روز اخذ رأی .
ـــاالی یکصـــد  ـــه اســـتثنای شـــهرهای ب ۳ - ســـکونت حداقـــل یـــک ســـال در محـــل اخـــذ رأی ، ب

هـــزار نفـــر جمعیـــت.
ج از محـــدوده حـــوزه انتخابیـــه باشـــد ولـــی افـــراد  کار آنـــان خـــار کـــه محـــل  کســـانی   تبصـــره - 
تحـــت تکفـــل آنـــان ماننـــد همســـر و فرزنـــدان حداقـــل یـــک ســـال قبـــل از انتخابـــات در حـــوزه 

ــد. ــوزه رأی دهنـ ــان حـ ــد در همـ ــند می تواننـ ــته باشـ ــکونت داشـ ــه سـ انتخابیـ

 ماده ۲۶ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
کشور جمهوری اسامی ایران. الف - تابعیت 

ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام.]۳۶[
ج - اعتقاد و التزام عملی به اسام و والیت مطلقه فقیه.

د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسامی ایران.
ــوار و  ــا دویســـت خانـ ــتاهای تـ ــورای روسـ ــرای شـ ــتن بـ ــواد خوانـــدن و نوشـ ــودن سـ هــــ - دارابـ
داشـــتن مـــدرک دیپلـــم بـــرای شـــورای روســـتاهای بـــاالی دویســـت خانـــوار، داشـــتن حداقـــل 
مـــدرک فوق دیپلـــم یـــا معـــادل آن بـــرای شـــورای شـــهرهای تـــا بیست هزارنفرجمعیت،داشـــتن 
بیســـت  بـــاالی  شـــهرهای  شـــورای  بـــرای  آن  معـــادل  یـــا  لیســـانس  مـــدرک  حداقـــل 

هزارنفرجمعیـــت.]۳7[
کارت معافیـــت دائـــم از خدمـــت بـــرای  کارت پایـــان خدمـــت نظـــام وظیفـــه یـــا  و - دارا بـــودن 

مـــردان.]۳8[
تبصـــره ۱ - اقلیت هـــای دینـــی شـــناخته شـــده در قانـــون اساســـی بـــه جـــای اســـام بایـــد بـــه 

اصـــول دیـــن خـــود اعتقـــاد و التـــزام عملـــی داشـــته باشـــند.
 تبصـــره ۲ - اعضـــاء شـــوراها بایـــد در محـــدوده حـــوزه انتخابیـــه خـــود ســـکونت اختیـــار نماینـــد. 
ج از آن  ــار ــه بـــه خـ ــوزه انتخابیـ ــورا از محدوده حـ ــاء شـ ــر یـــک از اعضـ ــر محـــل ســـکونت هـ تغییـ

ـــد. ـــد ش ـــت خواه ـــلب عضوی ـــب س موج

 مـــاده ۲۷ - اعضـــاء هیأتهـــای اجرائـــی و نظـــارت انتخابـــات شـــوراها از داوطلـــب شـــدن در 
حوزه هـــای انتخابیـــه تحـــت مســـؤولیت خـــود محرومنـــد.

 مـــاده ۲۸ - اشـــخاص زیـــر بـــه واســـطه مقـــام و شـــغل خـــود از داوطلـــب شـــدن بـــرای شـــوراهای 
اســـامی بـــه ترتیـــب ذیـــل محرومنـــد:]۳۹[

۱ - رئیـــس جمهـــور و مشـــاورین و معاونیـــن وی، نماینـــدگان خبـــرگان رهبـــری]۴۰[، وزراء 
معاونیـــن و مشـــاورین آنـــان، نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی، اعضـــاء شـــورای نگهبـــان، 
کل  کشـــور، دادســـتان  رئیس قـــوه قضائیـــه و معاونیـــن و مشـــاورین وی، رئیـــس دیـــوان عالـــی 
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کشـــور و معاونیـــن و مشـــاورین آنـــان، رئیـــس دیـــوان عدالـــت اداری، رئیـــس دیـــوان محاســـبات 
کل  بازرســـی  رئیس ســـازمان  محاســـبات]۴۱[،  دیـــوان  دادســـتان  وی،  معاونیـــن  و  کشـــور 
کشـــور و معاونیـــن وی]۴۲[، شـــاغلین نیروهـــای مســـلح، رؤســـای ســـازمانها و ادارات عقیدتـــی 
سیاســـی نیروهـــای مســـلح، رئیـــس ســـازمان صـــدا و ســـیمای جمهوری اســـامی ایـــران و 
معاونیـــن وی، دبیرهیـــأت دولـــت، رؤســـای دفاترســـران ســـه قـــوه]۴۳[، رؤســـا و سرپرســـتان 
ســـازمانهای دولتـــی، رؤســـای دانشـــگاهها)دولتی و غیردولتـــی(]۴۴[، رئیـــس دانشـــگاه آزاد 
کل و مدیـــران عامـــل بانکهـــا، رئیس جمعیـــت هـــال احمـــر و معاونیـــن  اســـامی، رؤســـای 
وی، رئیـــس بنیـــاد مســـتضعفان و جانبـــازان، سرپرســـت بنیـــاد شـــهید]۴۵[، سرپرســـت بنیـــاد 
کمیتـــه امـــداد امام، رؤســـای ســـازمانها، مدیـــران عامـــل شـــرکتهای دولتـــی  مســـکن، سرپرســـت 
) ماننـــد شـــرکت مخابـــرات، دخانیـــات…(، سرپرســـت نهضـــت ســـوادآموزی، رئیـــس ســـازمان 
کل تشـــکیات ســـتادی وزارتخانه هـــا و ســـازمانها و ادارات  نظـــام پزشـــکی ایران، مدیـــران 
کشور تســـری  کل  کـــه حـــوزه مســـؤولیت آنـــان بـــه  دولتـــی و ســـایر رؤســـا، مدیـــران و سرپرســـتانی 
کشـــور محرومنـــد مگـــر آن کـــه]۴۶[ قبـــل از  دارد، از عضویـــت در شـــوراهای اســـامی سراســـر 

ثبـــت نـــام از ســـمت خـــود اســـتعفاء نمـــوده و بـــه هیـــچ وجـــه در آن پســـت شـــاغل نباشـــند.
ــهرداران و  ــان، شـ ــن آنـ ــداران و معاونیـ ــان، فرمانـ ــاورین آنـ ــن و مشـ ــتانداران و معاونیـ ۲ - اسـ
کل، سرپرســـتان  کل ادارات اســـتانداری، مدیـــران  معاونیـــن آنـــان]۴7[، بخشـــداران، مدیـــران 
رؤســـای  قضـــات،  بازپرســـها،  دادیارهـــا،  دادســـتانها،  کل،  ادارات  معاونیـــن  ادارات کل، 
دانشـــگاهها، رؤســـای بانکهـــا، رؤســـا، سرپرســـتان و معاونیـــن ســـازمانها و شـــرکتهای دولتـــی 
کـــه از بودجـــه عمومـــی بـــه هـــر مقـــدار  و نهادهـــا و مؤسســـات دولتـــی و یـــا وابســـته بـــه دولـــت 
اســـتفاده می نماینـــد و ســـایر رؤســـا، مدیـــران و سرپرســـتان اســـتان، شهرســـتان و بخـــش بـــه 
ــتان و بخـــش  ــتان، شهرسـ ــدوده اسـ ــع در محـ ــامی واقـ ــوراهای اسـ ترتیـــب از عضویـــت در شـ
محرومنـــد، مگـــر آن کـــه]۴8[  قبـــل از ثبـــت نـــام از ســـمت خـــود اســـتعفاء نمـــوده و بـــه هیـــچ وجـــه 

در آن پســـت شـــاغل نباشـــند.
۳ - شـــهرداران،]۴۹[ مدیـــران مناطـــق شـــهرداری]۵۰[و مؤسســـات و شـــرکت های وابســـته و 
شـــاغلین در شـــهرداری و مؤسســـات و شـــرکتهای وابســـته بـــه آن و شـــاغلین در دهیـــاری و 
همچنیـــن دهیـــاران]۵۱[ از عضویـــت در شـــورای اســـامی شـــهر محـــل خدمـــت محرومنـــد، مگـــر 
آن کـــه]۵۲[ قبـــل از ثبـــت نـــام از ســـمت خـــود اســـتعفاء نمـــوده و بـــه هیـــچ وجـــه در آن پســـت 

شـــاغل نباشـــند.]۵۳[
ــد  ــت نمی تواننـ ــدت عضویـ ــول مـ ــون در طـ ــن قانـ ــوع ایـ ــامی موضـ ــوراهای اسـ ــاء شـ ۴- اعضـ

ــوند.]۵۴[ کار شـ ــه  ــغول بـ ــاده مشـ ــن مـ ــور در ایـ ــمتهای مذکـ درسـ

 ماده ۲۹ - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
ـــه  ـــر و فعـــال داشـــته اند ب ـــم ســـابق نقـــش مؤث ـــی رژی ـــه در جهـــت تحکیـــم مبان ک کســـانی  الـــف - 

تشـــخیص مراجـــع ذی صـــاح.
که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند. کسانی  ب - 

ـــودن آنهـــا  ـــی ب ـــر قانون ـــه غی ک گروهکهایـــی  ـــه احـــزاب، ســـازمانها و  ج - وابســـتگان تشـــکیاتی ب
از طـــرف مراجـــع صالحـــه اعـــام شـــده باشـــد.

که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسامی ایران محکوم شده اند. کسانی  د - 
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کم صالح قضائی. هـ - محکومین به ارتداد به حکم محا
 و - محکومین به حدود شرعی.

ـــح  ـــم صال ک ـــم محا ـــه حک ـــران ب ـــوال دیگ ـــب ام ـــرداری و غص کاهب ـــت و  ـــه خیان ـــن ب  ز - محکومی
ـــی. قضائ

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

که به حکم دادگاه مشمول اصل )۴۹( قانون اساسی باشند. کسانی  ی - محجوران و 
گذشـــته از قبیـــل ) اعضـــاء انجمنهـــای ده، شـــهر، شهرســـتان و اســـتان  ک - وابســـتگان بـــه رژیـــم 
ـــدگان  ـــن و نماین ـــران نوی ـــزب ای ـــتاخیز و ح ـــزب رس ـــای ح کانونه ـــای  ـــاف، رؤس ـــای انص و خانه ه

گذشـــته(. کدخدایـــان و خوانیـــن وابســـته بـــه رژیـــم  مجلســـهای ســـنا و شـــورای ملـــی ســـابق، 

 مـــاده ۳۰ - هیـــچ یـــک از داوطلبـــان عضویـــت در شـــوراها نمی تواننـــد همزمـــان در بیـــش از یـــک 
حـــوزه انتخابیـــه بـــه عنـــوان داوطلـــب عضویـــت در شـــورا ثبـــت نام نماینـــد، در غیـــر ایـــن صـــورت 
اســـم آنـــان از فهرســـت داوطلبـــان حـــذف و از آن تاریـــخ تـــا پایـــان همـــان دوره]۵۵[ از داوطلـــب 

شـــدن در انتخابـــات شـــوراها محـــروم می گردنـــد.

کـــه هـــر یـــک از شـــوراها بـــه علـــت فـــوت، اســـتعفاء یـــا ســـلب عضویـــت   مـــاده ۳۱ - در صورتـــی 
ــات  ــردد، انتخابـ گـ ــه  ــرای تشکیل جلسـ ــاب الزم بـ ــد نصـ ــد حـ ــدل فاقـ ــی و علی البـ ــاء اصلـ اعضـ
میـــان دوره ای همزمـــان بـــا اولیـــن انتخابـــات سراســـری در موعـــد مقـــرر برگـــزار می شـــود.]۵۶[
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ج - هیأت اجرائی و وظایف آنها
 مـــاده ۳۲ - بـــه منظـــور برگـــزاری انتخابـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر، هیـــأت اجرائی شهرســـتان 
بـــه ریاســـت فرمانـــدار و عضویـــت رئیـــس اداره ثبـــت احـــوال، رئیـــس آمـــوزش و پـــرورش و هشـــت 

نفـــر از معتمـــدان در محـــدوده شهرســـتان تشـــکیل می شـــود.
 تبصـــره ۱ - بـــرای تعییـــن هشـــت نفـــر معتمـــدان هیـــأت اجرائـــی، فرمانـــدار ســـی نفـــر از معتمـــدان 
ــد  ــاب و پـــس از تأییـ ــتان را انتخـ ــدوده شهرسـ ــهرهای محـ ــه شـ کلیـ ــردم از  ــف مـ ــار مختلـ اقشـ

هیـــأت نظـــارت]۵7[ از آنان دعـــوت بـــه عمـــل مـــی آورد.]۵8[
ســـوی  از  شـــده  دعـــوت  معتمـــدان  و  شهرســـتان  اجرائـــی  هیـــأت  اعضـــاء   -  ۲ تبصـــره 

باشـــند.]۵۹[ شـــهر  شـــورای  در  عضویـــت  داوطلـــب  فرماندار نبایـــد 

 مـــاده ۳۳ - بـــرای برگـــزاری انتخابـــات شـــوراهای اســـامی روســـتا، هیـــأت اجرائـــی بخش بـــه 
ریاســـت بخشـــدار و عضویـــت نماینـــدگان دســـتگاههای مذکـــور در مـــاده )۳۲( و مســـؤول 
جهاد کشـــاورزی بخـــش یـــا معـــاون وی و هفـــت نفـــر از معتمـــدان محـــدوده بخـــش تشـــکیل 

می شـــود.
نفـــر  ســـی  بخشـــدار  اجرائـــی،  هیـــأت  معتمـــدان  از  نفـــر  هفـــت  تعییـــن  بـــرای   -  ۱ تبصـــره 
از معتمـــدان اقشـــار مختلـــف مـــردم از روســـتاهای محـــدوده بخـــش را انتخـــاب و پـــس از تأییـــد 

هیـــأت نظـــارت]۶۰[ از آنـــان دعـــوت به عمـــل مـــی آورد.]۶۱[
ـــدار نباید  ـــوی بخش ـــده از س ـــوت ش ـــدان دع ـــش و معتم ـــی بخ ـــأت اجرائ ـــاء هی ـــره ۲ - اعض  تبص

داوطلـــب عضویـــت در شـــورای روســـتا باشـــند.]۶۲[

فرمانـــدار  دعـــوت  بـــه   )۳۳( و   )۳۲( مـــواد  موضـــوع  منتخـــب  معتمـــدان   -  ۳۴   مـــاده 
و بخشـــدار ) یـــا نماینـــده وی( ظـــرف دو روز پـــس از انتخـــاب تشـــکیل جلســـه داده، پـــس از 
حضور دوســـوم مدعویـــن ) حداقـــل بیســـت نفـــر( از بیـــن خـــود بـــه ترتیـــب هشـــت و هفـــت نفـــر 
را بـــه عنوان معتمـــدان اصلـــی و پنـــج نفـــر را بـــه عنـــوان معتمـــدان علی البـــدل هیـــأت اجرائـــی 

انتخـــاب می نماینـــد.]۶۳[ آراء  کثریـــت نســـبی  ا شهرســـتان و بخش بـــا رأی مخفـــی و 

ترتیـــب هشـــت و  بـــه  ) یـــا نماینـــده وی( مکلـــف اســـت   مـــاده ۳۵ - فرمانـــدار و بخشـــدار 
هفت نفـــر از معتمـــدان اصلـــی را بـــرای شـــرکت در جلســـات هیـــأت اجرائـــی انتخابـــات دعـــوت 

نمایـــد.]۶۴[

ـــا حضـــور دو ســـوم اعضـــاء رســـمیت یافتـــه و در صـــورت  ـــی ب مـــاده ۳۶ - جلســـات هیـــأت اجرائ
کـــه بـــه  اســـتعفاء یـــا غیبـــت غیـــر موجـــه هـــر یـــک از معتمدیـــن هیـــأت اجرائـــی در ســـه جلســـه 
ـــا نماینـــده وی( از اعضـــاء علی البـــدل  ـــا بخشـــدار ) ی ـــدار ی ـــه اســـتعفاء تلقـــی می گـــردد، فرمان منزل

ـــان دعـــوت خواهـــد نمـــود. ـــه جـــای آن ـــه ترتیـــب آراء ب ب
تبصره ۱ - غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاء هیأت اجرائی خواهد بود.

کثریت آرای اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. تبصره ۲ - تصمیمات هیأت اجرائی با ا
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کثریـــت  ا علی البـــدل،  و  اصلـــی  اعضـــاء  از  دعـــوت  بـــا  کـــه  صورتـــی  در   -  ۳ تبصـــره 
ـــا  ـــی بقیـــه معتمـــدان ) تاســـی نفر( را دعـــوت نمـــوده ت حاصل نگردید،اعضـــاء اداری هیـــأت اجرائ

نماینـــد.]۶۵[ انتخـــاب  خـــود  میـــان  از  را  کســـری اعضاء 

ــوع  ــان ممنـ ــور همزمـ ــه طـ ــی بـ ــأت اجرائـ ــرد در بیـــش از یـــک هیـ ــر فـ ــت هـ ــاده ۳۷ - عضویـ  مـ
اســـت.

کـــه از ســـمت اداری خـــود مســـتعفی یـــا   مـــاده ۳۸ - اعضـــاء اداری هیـــأت اجرائـــی تـــا زمانـــی 
برکنـــار نشـــده اند، شـــخصًا مکلـــف بـــه شـــرکت در جلســـات هیأت اجرائـــی می باشـــند و غیبـــت 
غیـــر موجـــه آنـــان در جلســـات هیـــأت اجرائـــی تمـــرد از وظایـــف قانونـــی محســـوب می گـــردد و 
ـــه پـــس از غیبـــت اعضـــاء اداری  ـــا نماینـــده وی( موظـــف اســـت بافاصل ـــا بخشـــدار ) ی ـــدار ی فرمان

ـــام دارد. ـــوق وی اع ـــام ماف ـــه مق ـــت ب ـــت غیب ـــر عل ـــا ذک ـــب را ب ـــی مرات ـــأت اجرائ هی
کـــه فرمانـــدار و بخشـــدار]۶۶[ بـــدون عـــذر موجـــه در جلســـات شـــرکت  تبصـــره - در صورتـــی 
کـــرده و مراتـــب را  ننماینـــد]۶7[ بقیـــه اعضـــاء هیـــأت اجرائـــی موظفنـــد موضـــوع را صورتجلســـه 

گـــزارش نماینـــد. بـــه مقـــام مافـــوق 

تعییـــن  از  پـــس  و  تشـــکیل جلســـه داده  وقـــت  ع  اســـر در  اجرائـــی   مـــاده ۳۹ - هیأتهـــای 
محـــل اســـتقرار شـــعب ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی ، تعـــداد و محـــل شـــعب ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی را 
ـــات  گهـــی انتخاب ـــه انتشـــار آ صورتجلســـه نمـــوده و یـــک هفتـــه قبـــل از روز اخـــذ رأی مبـــادرت ب
ــررات  ــرایط انتخاب کننـــدگان و مقـ ــزاری انتخابـــات و اوقـــات اخـــذ رأی و شـ ــاوی تاریـــخ برگـ حـ

ــد. ــه می نماینـ ــوزه انتخابیـ ــذ رأی در حـ ــام و اخـ ــت نـ ــعب ثبـ ــل شـ ــی و محـ جزائـ

 مـــاده ۴۰ - هیأتهـــای اجرائـــی بـــرای هـــر شـــعبه ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی پنج  نفـــر از معتمدیـــن 
کـــه دارای ســـواد خوانـــدن و نوشـــتن باشـــند انتخـــاب و جهت صـــدور حکـــم بـــه  محـــل را 

فرمانـــدار و بخشـــدار حـــوزه انتخابیـــه معرفـــی می نماینـــد.
کافـــی  کـــه در محـــل اســـتقرار شـــعبه ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی بـــه تعـــداد  تبصـــره ۱ - در صورتـــی 
از  ج) حتی االمـــکان  خار از  را  افـــرادی  می توانـــد  اجرائـــی  هیـــأت  نباشـــد  ســـواد  بـــا  معتمـــد 
محـــدوده همـــان بخـــش( بـــرای آن شـــعبه انتخـــاب و بـــه حکـــم فرمانـــدار یـــا بخشـــدار اعـــزام 

نمایـــد.
تبصـــره ۲ - اعضـــاء شـــعب ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی از بیـــن خـــود یـــک رئیـــس و یـــک نایـــب رئیـــس 

و ســـه نفـــر منشـــی انتخـــاب می نماینـــد.

 مـــاده ۴۱ - مأمـــوران انتظامـــی در حـــدود قانـــون موظـــف بـــه ایجـــاد نظـــم و جلوگیـــری از هـــر 
گونـــه بی نظمـــی در جریـــان انتخابـــات و حفاظـــت صندوقهـــای رأی  می باشـــند. نیروهـــای 

نظامـــی و انتظامـــی حـــق دخالـــت در امـــور اجرائـــی و نظـــارت در انتخابـــات را ندارنـــد.

برگـــزاری  انتخابـــات شـــوراهای اســـامی مســـؤول صحـــت   مـــاده ۴۲ - هیأتهـــای اجرائـــی 
می باشـــند. خـــود  انتخابیـــه  حـــوزه  انتخابـــات 
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کـــه الزم باشـــد شـــعب ســـیار   مـــاده ۴۳ - هیأتهـــای اجرائـــی می تواننـــد بـــرای بعضـــی از مناطـــق 
ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی بـــا ذکـــر مســـیر حرکـــت و محـــل توقـــف تعیین نماینـــد.

کـــه یـــک روز قبـــل از اخـــذ رأی ،   مـــاده ۴۴ - هیأتهـــای اجرائـــی بایـــد ترتیبـــی اتخـــاذ نماینـــد 
محـــل ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی آمـــاده باشـــد.

ــتور  ــه مکلـــف اســـت پـــس از وصـــول دسـ ــوزه انتخابیـ ــر حـ ــدار هـ ــدار و بخشـ ــاده ۴۵ - فرمانـ  مـ
کشـــور مبنـــی بـــر شـــروع انتخابـــات و همزمـــان بـــا تشـــکیل هیأت اجرائـــی،]۶8[ تاریـــخ  وزارت 
ـــه  کلی ـــاع  ـــه اط ـــی ب گه ـــار آ ـــن انتش ـــامی را ضم ـــوراهای اس ـــت در ش ـــان عضوی ـــه داوطلب مراجع

اهالـــی حـــوزه انتخابیـــه برســـاند.
 تبصـــره ۱ - مهلـــت مراجعـــه داوطلبـــان بـــه فرمانـــداری ، بخشـــداری جهـــت اعـــام داوطلبـــی 

گهـــی ثبـــت نـــام می باشـــد. هفـــت روز از تاریـــخ مقـــرر در آ
ـــی  ـــام داوطلب ـــرگ اع ـــول ب ـــخ شـــروع و خاتمـــه قب ـــوندگان و تاری  تبصـــره ۲ - شـــرایط انتخاب ش

ـــد. ـــد ش ـــی قید خواه ـــام داوطلب ـــی اع گه ـــدار در آ ـــدار، بخش ـــرف فرمان از ط

 مـــاده ۴۶ - هیـــأت اجرائـــی موظـــف اســـت بـــه منظـــور احـــراز شـــرایط مذکـــور در مـــواد)۲۶( 
و)۲۹( دربـــاره هـــر یـــک از داوطلبـــان عضویـــت در شـــورای اســـامی شـــهر،  حســـب مـــورد از 
مراجـــع ذی ربـــط از قبیـــل اداره اطاعـــات، نیـــروی انتظامـــی، دادگســـتری، ثبـــت احـــوال 

اســـتعام نمایـــد.
تبصـــره ۱ - چنانچـــه داوطلبـــان شـــرکت در انتخابـــات شـــوراهای اســـامی روســـتا مظنـــون 
بـــه داشـــتن یکـــی از مـــوارد مذکـــور در مـــاده)۲۹( باشـــند هیـــأت اجرائی مربـــوط موظـــف اســـت 

حســـب مـــورد از مراجـــع ذی ربـــط مذکـــور در مـــاده فـــوق اســـتعام نمایـــد.
 تبصـــره ۲ - مراجـــع مذکـــور در مـــاده فـــوق موظـــف هســـتند ظـــرف مـــدت ده  روز از تاریـــخ 

کتبـــًا پاســـخ دهنـــد. وصـــول اســـتعام،]۶۹[ نســـبت بـــه مـــوارد اســـتعام 

 مـــاده ۴۷ - هیأتهـــای اجرائـــی پـــس از دریافـــت نتیجـــه رســـیدگی بـــه ســـوابق داوطلبـــان 
موظفنـــد ظـــرف مـــدت هفـــت روز بـــه صاحیـــت داوطلبـــان رســـیدگی و نتیجـــه را اعـــام نماینـــد.

بـــر تأییـــد صاحیـــت   مـــاده ۴۸ - نظـــر هیأت هـــای اجرائـــی بخـــش و شهرســـتان، مبنـــی 
داوطلبـــان بـــا تأییـــد هیأت هـــای نظـــارت شهرســـتان وبخش معتبـــر اســـت و چنانچـــه ظـــرف 
هفـــت روز از تاریـــخ دریافـــت نتیجـــه رســـیدگی صاحیـــت داوطلبـــان، هیـــأت نظـــارت مربـــوط 
ک عمـــل  دربـــاره داوطلـــب یـــا داوطلبان نظـــر خـــود را اعـــام نکنـــد، نظـــر هیـــأت اجرائـــی مـــا

خواهدبـــود.]7۰[

کـــه موجـــب  گیـــرد بـــه طـــوری   مـــاده ۴۹ - بررســـی ســـوابق داوطلبـــان بایـــد محرمانـــه انجـــام 
هتـــک حیثیـــت و آبـــروی افـــراد نشـــود و بررســـیها از محـــدوده موارد مذکـــور در مـــواد ۲۶ و ۲7 و 
گونـــه اطاعـــات دریافـــت شـــده توســـط  ج نگـــردد و افشـــای هـــر  ۲8 و ۲۹ و ۳۰ ایـــن قانـــون خـــار

اعضـــاء هیأتهـــای اجرائـــی و یـــا هر شـــخص دیگـــر ممنـــوع اســـت.



۲۰

کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها

کامـــل را رعایـــت  ــود بی طرفـــی  ــام وظایـــف خـ ــای اجرائـــی مکلفنـــد در انجـ ــاده ۵۰ - هیأتهـ مـ
کثریـــت اعضـــاء  نماینـــد و در صـــورت تخلـــف، فرمانـــدار یـــا بخشـــدار موظـــف اســـت با رأی ا
کـــه  هیـــأت اجرائـــی نســـبت بـــه تعویـــض هـــر یـــک از معتمدیـــن هیـــأت اجرائـــی و در مـــواردی 
انحـــال هیـــأت اجرائـــی ضـــروری باشـــد بـــا تأیید اســـتاندار و هیـــأت نظـــارت اســـتان اقـــدام 
ــام  ج در ایـــن قانـــون انجـ ــررات منـــدر ــا رعایـــت مقـ نمایـــد. تشـــکیل مجـــدد هیـــأت اجرائـــی بـ
می گیـــرد و تصمیمـــات متخـــذه هیأت اجرائـــی منحلـــه عنداللـــزوم وســـیله هیـــأت اجرائـــی 
جدیـــد قبـــل از انقضـــای مهلـــت قانونـــی رســـیدگی بـــه صاحیـــت داوطلبـــان قابـــل تجدیـــد نظـــر 

خواهـــد بـــود.
کـــه صاحیـــت  ـــات شـــوراهای اســـامی روســـتا و شـــهر  تبصـــره ۱ - داوطلبـــان شـــرکت در انتخاب
آنـــان در هیـــأت اجرائـــی رد شـــده اســـت می تواننـــد ظـــرف مـــدت چهـــار روز از تاریـــخ اعـــام 
اســـامی نامزدهـــای انتخاباتـــی شـــکایت خـــود را بـــه ترتیـــب داوطلبـــان شـــورای اســـامی روســـتا 
بـــه هیـــأت نظـــارت شهرســـتان و داوطلبـــان شورای اســـامی شـــهر بـــه هیـــأت نظـــارت اســـتان 

تســـلیم نماینـــد.
کیان می تواننـــد شـــکایت خـــود را ظـــرف مهلـــت مقـــرر بـــه هیـــأت اجرائـــی  تبصـــره ۲ - شـــا
ـــه  ـــی موظـــف اســـت بافاصله شـــکایات دریافتـــی را ب ـــز تســـلیم نماینـــد. هیـــأت اجرائ ـــوط نی مرب

هیـــأت نظـــارت ذی ربـــط ارســـال نمایـــد.
تبصـــره ۳ - هیـــأت نظـــارت موظـــف اســـت ظـــرف مـــدت ده روز از تاریـــخ دریافـــت شـــکایات بـــه 
آنهـــا رســـیدگی و نتیجـــه را بـــه هیـــأت اجرائـــی مربـــوط اعام نمایـــد. نظـــر هیـــأت نظـــارت در ایـــن 

خصـــوص قطعـــی و الزم االجـــراء اســـت.
تبصـــره ۴ - فرمانـــدار یـــا بخشـــدار بـــه عنـــوان رئیـــس]7۱[ هیـــأت اجرائـــی موظـــف اســـت پـــس 
کـــه صاحیـــت آنـــان  از وصـــول نظریـــه هیـــأت نظـــارت، اســـامی آن تعـــداد از داوطلبانـــی را نیـــز 
گهـــی بـــه اطـــاع اهالـــی  گرفتـــه اســـت از طریـــق انتشـــار آ مـــورد تأییـــد هیأت نظـــارت قـــرار 

ــاند. برسـ

 مـــاده ۵۱ - فرمانـــدار یـــا بخشـــدار یـــا نماینـــدگان آنـــان مکلفنـــد فهرســـت اســـامی نامزدهـــای 
گهـــی بـــه اطاع اهالـــی حـــوزه  تأییـــد شـــده انتخابـــات را ظـــرف ســـه روز از طریـــق انتشـــار آ

انتخابیـــه برســـانند.

 مـــاده ۵۲ - هیأتهـــای اجرائـــی موظفنـــد از تاریـــخ اعـــام نهایـــی صاحیـــت داوطلبـــان تـــا دو 
ـــت  ـــخ دریاف ـــد و از تاری ـــه را بپذیرن ـــکایت واصل ـــات ش ـــذ رأی انتخاب ـــه اخ ـــام نتیج ـــس از اع روز پ
ـــه آنهـــا  ـــی و هیـــأت نظـــارت ب رســـیدگی و اخـــذ تصمیـــم نماینـــد. شـــکایات ظـــرف مـــدت پنـــج روز در جلســـه مشـــترک هیـــأت اجرائ
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د - هیأتهای نظارت و وظایف آنها
کشـــور طبـــق مـــواد)7۳(و)7۴( ـــر انتخابـــات شـــوراهای اســـامی  کیفیـــت نظـــارت ب  مـــاده ۵۳ - 
کشـــوری و انتخابـــات شـــوراهای مزبـــور  قانـــون اصـــاح قانـــون تشـــکیات شـــوراهای اســـامی 

مصـــوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ خواهـــد بـــود.

ـــه عهـــده   مـــاده ۵۴ - اعـــام نتیجـــه اخـــذ رأی انتخابـــات شـــوراهای اســـامی روســـتا و بخـــش ب
ـــود. ـــد ب ـــده فرماندار خواه ـــه عه ـــهر ب ـــامی ش ـــوراهای اس ـــات ش ـــدار و در انتخاب بخش

 مـــاده ۵۵ - تأییـــد صحـــت انتخابـــات شـــوراهای روســـتا و بخـــش بـــا هیـــأت نظـــارت بخـــش و 
اعـــام آن توســـط بخشـــدار انجـــام می گیـــرد. در ایـــن خصـــوص چنانچه کســـی شـــکایت داشـــته 
باشـــد ظـــرف مـــدت دو روز بـــه هیـــأت نظـــارت شهرســـتان ارســـال و هیـــأت مذکـــور ظـــرف مـــدت 

ـــزده روز نظـــر نهایـــی خـــود را اعـــام خواهد نمـــود. پان

 مـــاده ۵۶ - تأییـــد صحـــت انتخابـــات شـــوراهای شـــهر بـــا هیـــأت نظـــارت شهرســـتان اســـت و 
اعـــام آن توســـط فرمانـــدار انجـــام می گیـــرد. در ایـــن خصـــوص چنانچه کســـی شـــکایتی داشـــته 
باشـــد ظـــرف مـــدت دو روز بـــه هیـــأت نظـــارت اســـتان ارســـال و هیـــأت مذکـــور ظـــرف مـــدت 

ـــود. ـــد نم ـــام خواه ـــود را اع ـــی خ ـــر نهای ـــزده روز نظ پان

 مـــاده ۵۷ - توقـــف یـــا ابطـــال انتخابـــات یـــک یـــا چنـــد شـــعبه اخـــذ رأی در روســـتاها بـــه 
اســـتان خواهد بـــود. نظـــارت  هیـــأت  تأییـــد  و  نظـــارت شهرســـتان  هیـــأت  پیشـــنهاد 

 مـــاده ۵۸ - در انتخابـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر]7۲[ توقـــف یـــا ابطـــال انتخابـــات یـــک یـــا 
کـــه در سرنوشـــت انتخابـــات مؤثـــر باشـــد به پیشـــنهاد هیـــأت نظـــارت  چنـــد شـــعبه اخـــذ رأی 

اســـتان و تأییـــد هیـــأت مرکـــزی نظـــارت خواهـــد بـــود.
تبصـــره - ابطـــال آراء بایـــد مســـتند بـــه قانـــون و همـــراه بـــا اســـناد و مـــدارک معتبـــر باشـــد. 
ــه  کـ ــانی  کسـ ــز  ــن و نیـ ــا مرتکبیـ ــب یـ ــده و مرتکـ ــی شـ ــرم تلقـ ــال آراء جـ ــورت ابطـ ــن صـ در غیرایـ

کـــذب داده باشـــند طبـــق قانـــون مجـــازات می شـــوند.]7۳[ گـــزارش یا شـــهادت 

ماده ۵۹ -]۷۴[

مـــاده ۶۰ - جلســـات هیـــأت مرکـــزی نظـــارت و هیـــأت نظـــارت شهرســـتانها بـــا حضـــور چهارنفـــر 
از اعضـــاء و جلســـات هیأتهـــای نظـــارت اســـتان و بخـــش بـــا حضور کلیـــه اعضـــاء تشـــکیل و 

کثریـــت اعضـــاء معتبـــر خواهدبـــود. مصوبـــات آنـــان بـــا رأی ا
کـــه رئیـــس جلســـه بـــا آن  تبصـــره ۱ - در صـــورت تســـاوی آراء در تصمیم گیریهـــا، تصمیمـــی را 

موافقـــت دارد معتبـــر اســـت.
تبصـــره ۲ - اعضـــاء هیأتهـــای نظـــارت بخـــش و شهرســـتان و اســـتان و ناظریـــن در شـــعب ثبـــت 
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کامـــل را رعایـــت نماینـــد. در صـــورت  نـــام و اخـــذ رأی بایـــد در انجـــام وظایـــف خـــود بی طرفـــی 
کثـــر اعضـــاء  تخلـــف، فـــرد متخلـــف توســـط هیـــأت نظـــارت مافـــوق برکنـــار می شـــود و چنانچـــه ا
کامـــل را رعایت نکننـــد هیـــأت متخلـــف توســـط هیـــأت مرکـــزی  هیـــأت نظـــارت بی طرفـــی 

نظـــارت منحـــل خواهـــد شـــد.

مـــاده ۶۱ - هیـــأت مرکـــزی نظـــارت بـــر انتخابـــات شـــوراهای اســـامی، بـــه طـــرق زیـــر نظـــارت 
خـــود را اعمـــال می نماینـــد:

کشور و بازرسیهای آن. الف - گزارشهای وزارت 
ب - اعـــزام بازرســـان مســـتقل در صـــورت لـــزوم بـــرای رســـیدگی بـــه شـــکایات مربـــوط بـــه 

کشـــور. اجرائـــی و مباشـــرین وزارت  هیأتهـــای 
ج - رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

 د - تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات.
ـــت  ـــدان دول کارمن ـــد از  ـــامی می توانن ـــوراهای اس ـــات ش ـــر انتخاب ـــارت ب ـــای نظ ـــره - هیأته  تبص

کمـــک بگیرنـــد. ـــات  ـــر انتخاب در جهـــت نظـــارت ب

کلیـــه مراحـــل  مـــاده ۶۲ - هیأتهـــای اجرائـــی موظفنـــد هیأتهـــای نظـــارت مربـــوط را در جریـــان 
و امـــور انتخابـــات قراردهنـــد.

ـــزی نظـــارت در سراســـر  ـــزار می شـــود هیـــأت مرک ـــات برگ ـــه انتخاب ک ـــی   مـــاده ۶۳ - در تمـــام مدت
کشـــور و هیـــأت نظـــارت اســـتان و شهرســـتان و هیأتهـــای بخـــش در حوزه هـــای انتخابیـــه خـــود 
ــا  ــان یـ ــوء جریـ ــه سـ کـ ــورد  ــر مـ ــد داشـــت و در هـ کامـــل خواهنـ ــارت  ــات نظـ کیفیـــت انتخابـ ــر  بـ
کننـــد آن را بـــه بخشـــداران و فرمانـــداران اعـــام و آنـــان موظفنـــد بنـــا بـــه نظـــر  تخلفـــی مشـــاهده 
کننـــد و هیأتهـــای نظـــارت  هیأتهـــای مذکـــور طبـــق قانـــون انتخابـــات در رفـــع نواقـــص اقـــدام 
اســـتانها مکلفنـــد  مســـائل مـــورد اختـــاف را در همـــان اســـتان حـــل نماینـــد و در صورتـــی 
کشـــور]7۵[ نظـــرات آنـــان را لحـــاظ ننماینـــد مراتـــب را جهـــت  کـــه رؤســـای هیأتهـــای اجرائـــی 

کـــرد. گـــزارش خواهنـــد  رســـیدگی نهایـــی به هیـــأت مرکـــزی نظـــارت 

مـــاده۶۳ مکـــرر- اقدامـــات هیـــأت نظـــارت شهرســـتان و هیـــأت نظـــارت اســـتان جـــز در 
ـــزی  ـــأت مرک ـــارات هی ـــی اختی ـــات ناف ـــد صحـــت انتخاب ـــا و تأیی کاندیداه ـــد صاحیـــت  مورد تأیی

نظارت نبـــوده و تصمیـــم هیـــأت مرکـــزی نظـــارت قطعـــی و الزم االجـــراء اســـت.]7۶[

کشـــور موظـــف اســـت حداقـــل یـــک مـــاه قبـــل از صـــدور دســـتور شـــروع   مـــاده ۶۴ - وزارت 
انتخابـــات در هـــر یـــک از حوزه هـــای انتخابیـــه مراتـــب را بـــه اطـــاع و تأییـــد هیـــأت مرکـــزی 

نظـــارت برســـاند.

 مـــاده ۶۵ - هیأتهـــای اجرائـــی موظفنـــد یـــک نســـخه از صورتجلســـه اقدامـــات خـــود را بـــه 
قانـــون  امضـــای هیأتهای اجرائـــی در  کـــه وجـــود  مـــورد  هـــر  نماینـــد. در  تســـلیم  ناظریـــن 

انتخابـــات پیش بینـــی شـــده اســـت امضـــای ناظریـــن نیـــز الزم اســـت.
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ــت  ــی جهـ ــد مأمورینـ ــات می توانـ ــام انتخابـ ــن انجـ ــور حسـ ــه منظـ ــور بـ کشـ ــاده ۶۶ - وزارت   مـ
کنتـــرل جریـــان انتخابـــات بـــه طـــور ثابـــت یـــا ســـیار به حوزه هـــای انتخابیـــه اعـــزام  بازرســـی و 

نمایـــد.
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هـ - تخلفات
ــون و  ــن قانـ ــاف ایـ ــال خـ ــات و اعمـ ــر در انتخابـ ــب و تزویـ ــه تقلـ گونـ ــر  ــکاب هـ ــاده ۶۷ - ارتـ  مـ

آئین نامـــه اجرائـــی آن از قبیـــل امـــور ذیـــل جـــرم محســـوب می شـــود:
 الف - خرید و فروش رأی .

ب - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
ج - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

 د - رأی دادن با شناسنامه جعلی.
هـ - رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 و - رأی دادن بیش از یک بار.
 ز - اخال در امر انتخابات.

کردن آراء و یا تعرفه ها. کم و زیاد  ح - 
ط - تقلب در رأی  گیری یا شمارش آراء.

که حضور ندارد. کسی  ی - رأی  گرفتن با شناسنامه 
ـــا هـــر  ـــه از طـــرف اعضـــاء شـــعبه اخـــذ رأی ی ـــه نوشـــتن اســـم نامـــزد معیـــن در ورق ک - توصیـــه ب

ـــدوق رأی . ـــل صن ـــری در مح ـــرد دیگ ف
ل - تغییـــر و تبدیـــل یـــا جعـــل و یـــا ربـــودن و یـــا معـــدوم نمـــودن اوراق و اســـناد انتخاباتـــی از 

قبیـــل تعرفـــه و بـــرگ رأی، صورتجلســـات، تلکســـها، تلفنگرامهـــا  و تلگرافهـــا.
ـــا پلمـــپ]77[ صندوقهـــای  ک و مهری کـــردن و یـــا شکســـتن قفـــل محـــل نگهـــداری و ال ـــاز  م - ب

رأی بـــدون مجـــوز.
ن - جابه جایـــی، دخـــل و تصـــرف و یـــا معـــدوم نمـــودن اســـناد انتخاباتـــی بـــدون مجـــوز 

قانونـــی.
س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ایجـــاد رعـــب و وحشـــت بـــرای رأی  دهنـــدگان یـــا اعضـــاء شـــعبه ثبـــت نـــام و اخـــذ رأی بـــا 
ســـاح یـــا بـــدون ســـاح در امـــر انتخابـــات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.
ص - ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی .

ق - عـــدم رعایـــت بی طرفـــی و جانبـــداری از نامـــزد انتخاباتـــی توســـط مجریـــان انتخابـــات و 
ـــام و اخـــذ رأی  اعضـــاء هیأتهـــای نظـــارت اســـتان، شهرســـتان و بخـــش و ناظران شـــعب ثبـــت ن
گـــردد تـــا جریـــان انتخابـــات  ج در مـــاده فـــوق موجـــب  تبصـــره - چنانچـــه وقـــوع جرائـــم منـــدر
ـــه  ـــود و در نتیج ج ش ـــار ـــی خود خ ـــیر قانون ـــذ رأی از مس ـــام و اخ ـــت ن ـــعبه ثب در یـــک یـــا چنـــد ش
انتخابـــات مؤثـــر باشـــد مراتـــب جهـــت اخـــذ تصمیـــم بـــه هیـــأت نظـــارت اســـتان اعـــام می گـــردد.
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و - سایر مقررات انتخابات]۷۸[
ــه  ــته بـ ــات وابسـ ــی و مؤسسـ ــازمانها، ادارات دولتـ ــا، سـ ــه وزارتخانه هـ کلیـ ــرر۱-  ــاده ۶۷ مکـ  مـ
کـــه شـــمول قانـــون بـــر آنهـــا مســـتلزم ذکر نـــام اســـت  کلیـــه ســـازمانهایی  دولـــت و نهادهـــا و 
کارکنـــان  کشـــور، اســـتانداران، فرمانـــداران و بخشـــداران،  موظفنـــد حســـب درخواســـت وزارت 
و ســـایر امکانـــات خـــود را تـــا خاتمـــه انتخابـــات در اختیـــار آنـــان قـــرار دهنـــد. مـــدت همـــکاری 

کارکنـــان مذکـــور جـــزء مأموریـــت نامبـــردگان محســـوب خواهـــد شـــد.]7۹[

ـــی  ـــبات عموم ـــون محاس ـــمول قان ـــوراها از ش ـــات ش ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــرر۲- هزین ـــاده ۶۷ مک   م
مســـتثنی اســـت.]8۰[

اســـت  ایـــران مکلـــف  اســـامی   مـــاده ۶۷ مکـــرر۳- ســـازمان صـــدا و ســـیمای جمهـــوری 
کشـــور و شـــوراهای نظـــارت  انتخابـــات ضـــروری  کـــه وزارت  برنامه هـــای آموزشـــی انتخاباتـــی را 
کلیـــه اعامیه هـــا و اطاعیه هـــای مربـــوط بـــه انتخابـــات را  تشـــخیص می دهـــد، همچنیـــن 
از شـــبکه سراســـری یـــا محلـــی اســـتانی]8۱[ صـــدا و ســـیمای جمهوری اســـامی ایـــران پخـــش 

نمایـــد.
کلیـــه وزارتخانه هـــا و ســـازمانها و نهادهـــا و مؤسســـات دولتـــی موظفنـــد بـــه منظـــور  تبصـــره - 
کشـــور همـــکاری  گاه ســـازی]8۲[ مـــردم از چگونگـــی انتخابـــات شـــوراها، بـــا  وزارت  توجیـــه و آ

نماینـــد.

ـــون  ـــن قان ـــاد ای ـــی از مف ـــی و انتظام ـــن نظام ـــات مأموری ـــه تخلف ـــیدگی ب ـــرر۴- رس ـــاده ۶۷ مک  م
ج در قوانیـــن  حســـب مـــورد بـــر عهـــده هیأتهـــای رســـیدگی بـــه تخلفـــات مأموریـــن مزبور منـــدر

ـــود.]8۳[ ـــد ب ـــوط خواه مرب

تبلیغـــات،  زمـــان  مـــدت  انتخابـــات،  تبلیغاتـــی  فعالیتهـــای  نحـــوه  مکـــرر۵-   ۶۷  مـــاده 
ـــون  ـــی ایـــن قان ـــوط را آئین نامه اجرائ محدودیتهـــا و ممنوعیتهـــا و ســـایر شـــرایط و مقـــررات مرب

تعییـــن خواهـــد نمـــود.]8۴[
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فصل سوم 
 وظایف و اختیارات 

شوراها     ]۸۵[
 ماده ۶۸ - وظایف و اختیارات شورای اسامی روستا]8۶[ عبارت است از:

الف - نظارت و پیگیری]87[ بر حسن اجراء مصوبات]88[ شورای اسامی روستا.
کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذی ربط. ب - ارائه پیشنهاد جهت رفع 

کثـــر ظـــرف مـــدت دو مـــاه،   مقامـــات مذکـــور موظـــف بـــه بررســـی پیشـــنهادها و ارائـــه پاســـخ ، حدا
بـــه شـــورا هســـتند. در صـــورت عـــدم ارائـــه پاســـخ در موعـــد مقـــرر، مراتـــب بـــرای پیگیری قانونـــی 

بـــه اطـــاع مقامـــات مافـــوق می رســـد.]8۹[
کار و دریافـــت پیشـــنهادها و پاســـخ به  گـــزارش  گردهمایـــی عمومـــی جهـــت ارائـــه  ج - تشـــکیل 
ــار  ــل دو بـ ــتا حداقـ ــور روسـ ــبرد امـ ــرای پیشـ ــردم بـ ــاری مـ ــارکت و خودیـ ــؤاالت و جلـــب مشـ سـ

در ســـال و بـــا پانـــزده روز اعـــام قبلـــی.]۹۰[
اجـــراء  روســـتاییان جهـــت  وترغیـــب  توجیـــه سیاســـتهای دولـــت وتشـــویق  و  تبییـــن  د - 

مذکـــور. سیاســـتهای 
هـ - نظارت و پی گیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

از  بهره بـــرداری  و  نگهـــداری  اداره،  احـــداث،  بـــرای  ذی ربـــط  مســـؤوالن  بـــا  همـــکاری   - و 
تأسیســـات عمومـــی، اقتصـــادی، اجتماعـــی و رفاهـــی مـــورد نیـــاز روســـتا در حـــدود امکانـــات.
کمک رســـانی و امـــداد در مواقـــع بحرانـــی و اضطـــراری ماننـــد جنـــگ و وقـــوع حـــوادث  ز - 
از  اســـتفاده  بی سرپرســـت با  خانواده هـــای  و  مســـتمندان  بـــه  کمـــک  نیـــز  و  مترقبـــه  غیـــر 

محلـــی. خودیاری هـــای 
ح - تاش برای رفع اختافات افراد و محات و حکمیت میان آنها.

ط - پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسؤول.]۹۱[
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بـــا نیروهـــای انتظامـــی جهـــت برقـــراری امنیـــت و نظـــم عمومـــی حســـب  ی - همـــکاری 
بخشـــدار.]۹۲[ درخواســـت 

اجـــراء فعالیت هـــای  زمینـــه مناســـب و جلـــب مشـــارکت عمومـــی در جهـــت  ایجـــاد  ک - 
دولتـــی. ســـازمانهای  و  وزارتخانه هـــا  تولیـــدی 

و  ایجـــاد  جهـــت  در  مـــردم  همـــکاری  جلـــب  و  مشـــارکت  زمینـــه  فراهم نمـــودن   - ل 
کـــز فرهنگـــی، بهبـــود و ارتقـــای فرهنگـــی اقشـــار  کتابخانـــه و مرا توســـعه نهادهای مدنـــی، 
ـــوان و برنامه ریـــزی در انجـــام خدمـــات اجتماعـــی، اقتصـــادی،  ـــان و بان ـــه ویژه جوان مختلـــف ب
عمرانـــی، بهداشـــتی، فرهنگی، آموزشـــی، ســـوادآموزی و ســـایر امـــور بـــا موافقـــت و هماهنگـــی 

ذی ربـــط.]۹۳[ مراجـــع 
م - انتخـــاب فـــردی ذی صـــاح بـــه ســـمت دهیـــار بـــرای مـــدت چهـــار ســـال بـــر اســـاس 

حکـــم. صـــدور  جهـــت  بخشـــدار  بـــه  معرفـــی  و  مربـــوط  آئین نامـــه 
کثریـــت اعضـــاء شـــورای اســـامی روســـتا بـــر اســـاس آئین نامـــه  تبصـــره - عـــزل دهیـــار بـــا رأی ا

ــام می شـــود و بـــه بخشـــدار جهـــت صـــدور حکـــم عزل اعـــام می گـــردد. مربـــوط انجـ
ن - ایجـــاد زمینـــه مناســـب بـــرای توســـعه اشـــتغال و جلـــب مشـــارکتهای عمومـــی در جهـــت 

ــای تولیـــدی.]۹۴[ ــترش فعالیتهـ گسـ
س - مشـــارکت در تهیـــه طرحهـــای هـــادی روســـتا و بهســـازی بافتهـــای فرســـوده و ضوابـــط 

و مقـــررات ســـاخت و ســـاز. ]۹۵[
ـــه حفاظـــت و بهســـازی محیـــط زیست روســـتا  ـــوط ب ـــر حســـن اجـــراء مقـــررات مرب ع - نظـــارت ب
عمـــران،  حفـــظ  و  ک  خـــا فرســـایش  از  جلوگیـــری  و  طبیعـــی  منابـــع  از  بهره بـــرداری  و 
ع، باغهـــا، مراتـــع، جنگلهـــا، محدوده هـــای زیســـت محیطـــی، احیـــاء و الیروبـــی قنـــوات و  مزار

ح و پیشـــنهاد در ایـــن زمینه هـــا بـــه شـــورای بخـــش. ]۹۶[ نهرهای متروکـــه و ارائـــه طـــر
ف - بررســـی برنامه هـــای پیشـــنهادی ارگانهـــای اجرائـــی در زمینه هـــای اجتماعی، اقتصـــادی، 
ـــای  ـــق با ضرورت ه ـــر تطبی ـــی از نظ ـــور رفاه ـــایر ام ـــی و س ـــی، آموزش ـــتی، فرهنگ ـــی، بهداش عمران
ــورای مافـــوق و مراجـــع  ــه شـ ــایی ها بـ ــزارش نارسـ گـ ــه  ــورا و ارائـ ــه شـ ــوزه انتخابیـ ــود در حـ موجـ

ـــی ذی ربـــط. ]۹7[ اجرائ
ص - نظـــارت بـــر حفـــظ و نگهـــداری تأسیســـات عمومـــی و عمرانـــی و امـــوال و دارایی هـــای 

روســـتا. ]۹8[

کشـــور بـــا حداقـــل بیســـت خانـــوار در حکم روســـتا  کـــوچ رو  مـــاده ۶۸ مکـــرر - هـــر تیـــره از عشـــایر 
تیـــره  آن  در  روســـتا  شـــورای  اختیـــارات  و  وظایـــف  بـــا  عشـــایری  شـــورای  و  بـــوده  ) ده( 
ـــور در زمـــان تشـــکیل شـــورای بخـــش محـــل اســـتقرار  تشـــکیل می گردد. شـــورای عشـــایری مذک

خـــود همانند شـــورای روســـتا مشـــارکت خواهـــد داشـــت.
کـــوچ جـــزو وظایـــف شـــورای عشـــایری خواهد بـــود. همـــکاری در امـــور مربـــوط بـــه دام، مرتـــع و 

]۹۹[

ماده ۶۹ - دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد :
۱ - اجراء مصوبات شورای روستا.

۲ - همـــکاری بـــا نیـــروی انتظامـــی درخصـــوص اعـــام وقـــوع جرائـــم، اجـــراء مقررات خدمـــت 
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وظیفـــه عمومـــی، حفـــظ نظـــم عمومـــی و ســـعی در حـــل اختافـــات محلـــی.
۳ - اعان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.

۴ - همـــکاری در حفـــظ و نگهـــداری تأسیســـات عمومـــی و عمرانـــی و امـــوال و داراییهـــای 
روســـتا.

جهـــت  در  الزم  تســـهیات  ایجـــاد  و  دولتـــی  نهادهـــای  و  ســـازمانها  بـــا  همـــکاری   -  ۵
آنـــان. ایفای وظایـــف 

مناســـب  زمینـــه  ایجـــاد  و  نظافـــت  حفـــظ  و  بهداشـــتی  مقـــررات  اجـــراء  در  مراقبـــت   -  ۶
محیـــط. بهداشـــت  برای تأمیـــن 

۷ - همـــکاری بـــا ســـازمانهای ثبـــت احـــوال و اســـناد درجهـــت ثبـــت وقایـــع چهارگانه ســـجلی 
ک. و اســـناد و امـــا

بهره بـــرداری  و  نگهـــداری  حفـــظ،  جهـــت  در  ذی ربـــط  مســـؤولین  بـــا  همـــکاری   -  ۸
روســـتا. در  واقـــع  فرهنگـــی  میـــراث  و  منابع طبیعـــی 

۹ - اجـــراء طرحهـــای عمرانـــی و خدماتـــی در محـــدوده روســـتا در صـــورت آمادگـــی با تأییـــد 
کمیتـــه برنامه ریـــزی شهرســـتان.

۱۰ - تشـــکیل پرونـــده بـــرای ایجـــاد بناهـــا، تأسیســـات و تفکیـــک اراضـــی در محدوده قانونـــی 
روســـتا و ارجـــاع بـــه بخشـــداری جهـــت صـــدور مجـــوز.

 تبصـــره - درآمـــد حاصـــل از وصـــول عـــوارض مربـــوط بـــه اجـــراء ایـــن بنـــد در امـــور عمومی روســـتا 
و زیرنظـــر شـــورای روســـتا هزینـــه می شـــود.]۱۰۰[

۱۱- تشـــکیل پرونـــده صـــدور پروانـــه ســـاختمان بـــرای ایجـــاد بناهـــا و تأسیســـات واقـــع در 
محـــدوده قانونـــی روســـتا پـــس از هماهنگـــی بـــا بنیـــاد مســـکن انقـــاب اســـامی و أخـــذ نظـــرات 
ـــتا.]۱۰۱[ ـــوب روس ـــادی مص ـــای ه ـــررات طرحه ـــط و مق ـــوب ضواب ـــور در چهارچ ـــاد مذک ـــی نه فن

ماده ۷۰ - وظایف و اختیارات شورای اسامی بخش عبارت است از:
جهـــت  منطقـــه  اجرائـــی  مســـؤولین  بـــه  اصاحـــی  پیشـــنهادهای  و  طرحهـــا  ارائـــه   -  ۱
رفع کمبودهـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی، آموزشـــی، اقتصـــادی، عمرانـــی، بهداشـــتی و ســـایر 

رفاهی بخـــش. امـــور 
 تبصـــره - مقامـــات اجرائـــی ذی ربـــط موظـــف بـــه بررســـی طرحهـــا و پیشـــنهادهای مذکـــور 
کثـــر ظـــرف مـــدت دو مـــاه بـــه شـــورا هســـتند. در صـــورت عـــدم ارائـــه پاســـخ  و ارائـــه پاســـخ حدا
در موعـــد مقـــرر مراتـــب جهـــت انجـــام اقدامـــات قانونـــی بـــه اطـــاع مقامـــات مافـــوق خواهـــد 

رســـید.
۲ - ایجاد هماهنگی الزم بین شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش.

۳ - نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
۴ - حـــل و فصـــل مشـــکات و اختافـــات میـــان دو یـــا چنـــد روســـتا یـــا شـــوراهای روســـتایی واقع 

کـــه قابـــل پیگیـــری قضائـــی نیســـت. در محـــدوده بخـــش، در مـــواردی 
ج از حیطـــه اختیـــارات و وظایـــف شورای روســـتا  کـــه خـــار ۵ - رســـیدگی بـــه امـــور عمرانـــی بخـــش 

اســـت.
ع مســـتقل، مکانهـــا و آبادیهـــا و روســـتاهایی که بـــه  ۶ - ایفـــای وظایـــف شـــورای روســـتا در مـــزار

هـــر دلیـــل فاقـــد شـــورای روســـتا می باشـــند.
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برنامه هـــای عمرانـــی]۱۰۲[  و  امـــور  و ســـرمایه گذاری در  بـــه همـــکاری  مـــردم  تشـــویق   - ۷
کشـــاورزی، حمـــل و نقـــل، بهداشـــت، صنایـــع روســـتایی و دســـتی، امـــور فرهنگـــی و مذهبـــی 

بخـــش.
۸ - بررســـی و تأییـــد طرحهـــای هـــادی روســـتاهای واقـــع در محـــدوده بخـــش و ارســـال 

نهایـــی.]۱۰۳[ تصویـــب  جهـــت  ذی ربـــط  به مراجـــع 
۹- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسامی بخش.]۱۰۴[

۱۰- نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه های عمرانی بخش.]۱۰۵[

ح زیر است:  ماده ۷۱ - وظایف شورای اسامی شهر به شر
۱ - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.

 تبصـــره ۱ - شـــورای اســـامی شـــهر موظـــف اســـت بافاصلـــه پـــس از رســـمیت یافتـــن نســـبت بـــه 
انتخـــاب شـــهردار واجـــد شـــرایط اقـــدام نمایـــد.]۱۰۶[

و  اســـامی  شـــهر  از شـــوراهای   تبصـــره  ۲ - شـــهردار نمی توانـــد همزمـــان  عضـــو هیچ یـــک  
باشـــد.]۱۰7[ کشـــور  روســـتای  

کـــز   تبصـــره ۳ - نصـــب شـــهرداران در شـــهرها بـــا جمعیـــت بیشـــتر از دویســـت هزارنفر و مرا
کشـــور و در سایر شـــهرها بـــه پیشـــنهاد  اســـتان بنـــا بـــه پیشـــنهاد شـــورای شـــهر و حکـــم وزیـــر 

شـــورای شـــهر و حکـــم اســـتاندار صـــورت می گیـــرد.
ج در آئین نامـــه  شـــورای شـــهر براســـاس ضوابـــط و شـــرایط احـــراز صاحیـــت شـــهرداران منـــدر
کشـــور و اســـتانداران  مصـــوب ایـــن قانـــون، شـــهردار موردنظـــر خـــود را انتخـــاب می کنـــد. وزیـــر 

موظفنـــد حکـــم شـــهردار معرفی شـــده را ظـــرف مـــدت ده روز صـــادر نماینـــد.
ـــده  ـــرایط تعیین ش ـــد ش ـــده را واج ـــی ش ـــهردار معرف ـــتاندار، ش ـــا اس ـــور ی کش ـــر  ـــه وزی ک ـــی  در صورت
ندانـــد، مراتـــب را بـــا ذکـــر دلیـــل و مســـتندات بـــه شـــورای شـــهر منعکـــس می نمایـــد، در 
صورت اصـــرار شـــورای شـــهر بـــر نظـــر قبلـــی خـــود و عـــدم صـــدور حکـــم شـــهردار، موضـــوع توســـط 

شورای شـــهر بـــه هیـــأت حـــل اختـــاف ذی ربـــط ارجـــاع خواهـــد شـــد.
هیـــأت  آن  تصمیـــم  و  بـــوده  تصمیم گیـــری  بـــه  مکلـــف  روز  پانـــزده  ظـــرف  مذکـــور  هیـــأت 
کشـــور و شـــورای اســـامی شـــهر( الزم االجـــراء می باشـــد. چنانچـــه در  برای طرفیـــن ) وزارت 
مـــدت مقرر، هیـــأت حـــل اختـــاف نظـــر خـــود را اعـــام ننمایـــد، نظـــر شـــورای شـــهر متبـــع 
خواهـــد بـــود و شـــهردار می تواند اختیـــارات قانونـــی خـــود را اعمـــال و اجـــراء نمایـــد.]۱۰8[

تبصره ۴ - دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد:
کتبی با تصویب شورا. الف - استعفای 

ب - برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
ج - تعلیق طبق مقررات قانونی.

د - فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
کمبودهـــا، نیازهـــا و نارســـاییهای اجتماعـــی، فرهنگـــی، آموزشـــی،  ۲ - بررســـی و شـــناخت 
بهداشـــتی، اقتصـــادی و رفاهـــی حـــوزه انتخابیـــه و تهیـــه طرحهـــا و پیشـــنهادهای اصاحـــی و 
کاربـــردی در ایـــن زمینه هـــا جهـــت برنامه ریـــزی و ارائـــه آن بـــه مقامـــات مســـؤول  راه حلهـــای 

ذی ربـــط.
۳ - نظـــارت بـــر حســـن اجـــراء مصوبـــات شـــورا و طرحهـــای مصـــوب در امـــور شـــهرداری و ســـایر 
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ـــان عـــادی ایـــن امـــور نگـــردد. ـــه ایـــن نظـــارت مخل جری ک ـــی  ســـازمانهای خدماتـــی در صورت
۴ - همـــکاری بـــا مســـؤولین اجرائـــی و نهادهـــا و ســـازمانهای مملکتـــی در زمینه هـــای مختلـــف 

اجتماعـــی، فرهنگـــی، آموزشـــی، اقتصـــادی و عمرانـــی بنـــا به درخواســـت آنـــان.
۵ - برنامه ریـــزی در خصـــوص مشـــارکت مـــردم در انجـــام خدمـــات اجتماعـــی، اقتصـــادی، 

عمرانـــی، فرهنگـــی، آموزشـــی و ســـایر امـــور رفاهـــی بـــا موافقـــت  دســـتگاههای ذی ربـــط.
گردشـــگری و]۱۰۹[تفریحـــی، ورزشـــی  کـــز  گســـترش مرا ۶ - تشـــویق و ترغیـــب مـــردم در خصـــوص 

و فرهنگـــی بـــا هماهنگـــی دســـتگاههای ذی ربـــط.
۷ - اقـــدام در خصـــوص تشـــکیل انجمنهـــا و نهادهـــای اجتماعـــی، امـــدادی، ارشـــادی و 
تأســـیس تعاونیهـــای تولیـــد و توزیـــع و مصـــرف، نیـــز انجـــام آمارگیری، تحقیقـــات محلـــی و 

توزیـــع ارزاق عمومـــی بـــا توافـــق دســـتگاههای ذی ربـــط.
ـــول  ـــوال منق ـــی و ام ـــدی، جنس ـــای نق ـــرمایه و داراییه ـــظ س ـــن اداره و حف ـــر حس ـــارت ب ۸ - نظ
ـــه  ک ـــه ای  گون ـــه  و غیـــر منقـــول شـــهرداری و همچنیـــن نظـــارت برحســـاب درآمـــد و هزینـــه آنهـــا ب

مخـــل جریـــان عـــادی امورشـــهرداری نباشـــد.
۹ - تصویـــب آئین نامه هـــای پیشـــنهادی شـــهرداری پـــس از رســـیدگی بـــه آنهـــا بـــا رعایـــت 

کشـــور. وزارت  دســـتورالعملهای 
کـــه هـــر شـــش مـــاه یک بـــار توســـط  ۱۰ - تأییـــد صـــورت جامـــع درآمـــد و هزینـــه شـــهرداری 
ـــه وزارت  ـــرای اطـــاع عمـــوم و ارسال نســـخه ای از آن ب شـــهرداری تهیـــه می شـــود و انتشـــار آن ب

کشـــور.
ح حـــدود شـــهر بـــا رعایـــت طر حهـــای هـــادی و  ۱۱ - همـــکاری بـــا شـــهرداری جهـــت تصویـــب طـــر
کشـــور و وزارت مســـکن  جامـــع شهرســـازی پـــس از تهیـــه آن توســـط شـــهرداری بـــا تأییـــد  وزارت 

و شهرســـازی.
و  شـــهرداری  ســـاالنه  بودجـــه  تفریـــغ  و  بودجـــه  متمـــم  و  اصـــاح  بودجـــه،  تصویـــب   -  ۱۲
و  شـــهرداریها  آئین نامه مالـــی  رعایـــت  بـــا  شـــهرداری  بـــه  وابســـته  شـــرکتهای  و  مؤسســـات 

بودجـــه شـــورای شـــهر. همچنیـــن تصویـــب 
ـــا  ـــهر در بانکه ـــورای ش ـــد ش ـــا تأیی ـــه ب ک ـــابهایی  ـــه حس ـــهرداری ب ـــای ش ـــه درآمده کلی ـــره -   تبص

افتتـــاح می شـــود واریـــز و طبـــق قوانیـــن مربوطـــه هزینـــه خواهـــد شـــد.
۱۳ - تصویـــب وامهـــای پیشـــنهادی شـــهرداری پـــس از بررســـی دقیـــق نســـبت بـــه مبلـــغ، 

کارمـــزد. مـــدت و میـــزان 
۱۴ - تصویـــب معامـــات و نظـــارت بـــر آنهـــا اعـــم از خریـــد، فـــروش، مقاطعـــه، اجـــاره و اســـتیجاره 
کـــه به نـــام شـــهر و شـــهرداری صـــورت می پذیـــرد بـــا در نظر گرفتـــن صرفـــه و صـــاح و بـــا رعایـــت 

ـــی و معامـــات شـــهرداری. مقـــررات آئین نامـــه مال
تبصـــره - بـــه منظـــور تســـریع در پیشـــرفت امـــور شـــهرداری، شـــورا می توانـــد اختیـــار تصویـــب 
و انجـــام معامـــات را تـــا میـــزان معینـــی بـــا رعایـــت آئین نامـــه معامات شـــهرداری بـــه شـــهردار 

ـــد. ـــذار نمای گ وا
ـــا تأییـــد و موافقـــت  ـــه شـــهرداری ب ۱۵ - تصویـــب اساســـنامه مؤسســـات و شـــرکتهای وابســـته ب

ـــور. کش وزارت 
ـــا در  ـــزان آن ب ـــوع و می ـــر ن ـــا لغـــو عـــوارض شـــهر و همچنیـــن تغیی ـــراری ی ـــح برق ـــب لوای ۱۶ - تصوی

کشـــور اعام می شـــود. کـــه از ســـوی وزارت  گرفتـــن سیاســـت عمومـــی دولـــت  نظـــر 
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۱۷ - نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸ - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

کـــه توســـط بخـــش  کـــن عمومـــی،  ۱۹ - نظـــارت بـــر امـــور تماشـــاخانه ها، ســـینماها و دیگـــر اما
خصوصـــی، تعاونـــی و یـــا دولتـــی اداره می شـــود بـــا وضـــع و تدوین مقـــررات خـــاص بـــرای 
حســـن ترتیـــب، نظافـــت و بهداشـــت ایـــن قبیـــل مؤسســـات بـــر طبـــق پیشـــنهاد شـــهرداری و 

اتخـــاذ تدابیـــر احتیاطـــی جهـــت جلوگیـــری از خطر آتش ســـوزی و ماننـــد آن.
۲۰ - تصویـــب مقـــررات الزم جهـــت اراضـــی غیـــر محصـــور شـــهری از نظـــر بهداشـــت و آســـایش 

عمومـــی و عمـــران و زیبایـــی شـــهر.
گورســـتان، غســـالخانه و تهیـــه وســـایل حمـــل امـــوات مطابـــق بـــا اصـــول  ۲۱ - نظـــارت بـــر ایجـــاد 

بهداشـــت و توســـعه شـــهر.
۲۲ - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.

۲۳ - نظـــارت بـــر اجـــراء طرحهـــای مربـــوط بـــه ایجـــاد و توســـعه معابـــر، خیابانهـــا، میادیـــن و 
فضاهـــای ســـبز و تأسیســـات عمومـــی شـــهر بـــر طبـــق مقررات موضوعـــه.

کـــوی در حـــوزه شـــهری و  کوچـــه و  ۲۴ - تصویـــب نامگـــذاری معابـــر، میادیـــن، خیابانهـــا، 
ــوط.]۱۱۰[ ــررات مربـ ــت مقـ ــا رعایـ ــا بـ ــام آنهـ ــر نـ ــن تغییـ همچنیـ

ــا  ــر نـــوع مطلـــب و یـ ــنهاد شـــهرداری جهـــت نوشـــتن هـ ــررات الزم بـــه پیشـ ۲۵ - تصویـــب مقـ
ـــر روی دیوارهـــای شـــهر با رعایـــت مقـــررات موضوعـــه  ـــو ب گهـــی و تابل ـــوع نوشـــته و آ الصـــاق هـــر ن

و انتشـــار آن بـــرای اطـــاع عمـــوم.
خ خدمـــات ارائـــه شـــده توســـط شـــهرداری و ســـازمانهای وابســـته بـــه آن بـــا  ۲۶ - تصویـــب نـــر

رعایـــت آئین نامـــه مالـــی و معامـــات شـــهرداریها بـــا رعایـــت مقـــررات مربـــوط.]۱۱۱[
کرایه وسائط]۱۱۲[ نقلیه درون شهری. خ  ۲۷ - تصویب نر

۲۸ - وضـــع مقـــررات مربـــوط بـــه ایجـــاد و اداره میدانهـــای عمومـــی توســـط شـــهرداری بـــرای 
خریـــد و فـــروش مایحتـــاج عمومـــی بـــا رعایـــت مقـــررات موضوعـــه.

بـــا ادارات و بنگاههـــای  ۲۹ - وضـــع مقـــررات الزم در مـــورد تشـــریک مســـاعی شـــهرداری 
کشـــاورزی، هنـــری، بازرگانـــی و غیـــره بـــا رعایـــت  کـــردن نمایشـــگاههای  ذی ربـــط بـــرای دایـــر 

مقـــررات مربـــوط.]۱۱۳[
ـــرکتهای  ـــازمانها، مؤسسات، ش ـــه س کلی ـــهرداری و  ـــی ش ـــور مال ـــن اداره ام ـــر حس ـــارت ب ۳۰ - نظ
وابســـته و تابعـــه شـــهرداری و حفـــظ ســـرمایه، داراییهـــا، امـــوال عمومی و اختصاصی شـــهرداری، 
ــابرس رســـمی و اعـــام  ــا انتخـــاب حسـ ــا بـ ــه آنهـ ــر حســـاب درآمـــد و هزینـ ــارت بـ همچنیـــن نظـ

ـــه شـــهردار و پیگیریهـــای الزم براســـاس مقـــررات قانونـــی. مـــوارد نقـــض و تخلـــف ب
کلیـــه پرداختهـــای شـــهرداری در حـــدود بودجـــه مصـــوب بـــا اســـناد مثبتـــه   تبصـــره ۱]۱۱۴[- 
کـــه ایـــن اســـناد بایـــد  و با رعایـــت مقـــررات مالـــی و معاماتـــی شـــهرداری بـــه عمـــل می آیـــد 
کـــه مـــورد تأییـــد شـــورای شـــهر باشـــند  بـــه امضای شـــهردار و ذی حســـاب یـــا قائم مقـــام آنـــان 

برســـد.
گـــزارش حســـابرس رســـمی را  تبصـــره ۲- شـــورای شـــهر موظـــف اســـت یـــک نســـخه از نتیجـــه 

کشـــور ارســـال نمایـــد.]۱۱۵[ جهـــت بررســـی و هرگونـــه اقـــدام قانونـــی بـــه وزارت 
۳۱ - شـــورا موظـــف اســـت در پایـــان هـــر ســـال مالـــی صـــورت بودجـــه و هزینـــه خـــود را جهـــت 
اطـــاع عمـــوم منتشـــر نمایـــد و نســـخه ای از آن را جهـــت بررســـی بـــه شـــورای شهرســـتان 
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کنـــد.]۱۱۶[ و اســـتان ارســـال 
مؤسســـات  و  دولتـــی  مؤسســـات  و  ســـازمانها  کلیـــه  شهرســـتانی  واحدهـــای   -  ۳۲
کـــه در زمینـــه ارائـــه خدمـــات شـــهری وظایفـــی را بـــه عهـــده دارنـــد، موظفنـــد  عمومی غیردولتـــی 
کـــه در چهارچـــوب اعتبـــارات و بودجـــه  برنامه ســـاالنه خـــود درخصـــوص خدمـــات شـــهری را 

ســـاالنه خود تنظیـــم شـــده بـــه شـــورا ارائـــه نماینـــد. ]۱۱7[
۳۳ - همکاری با شورای تأمین شهرستان درحدود قوانین و مقررات.]۱۱8[

۳۴ - بررســـی و تأییـــد طرحهـــای هـــادی و جامـــع شهرســـازی و تفصیلـــی و حریـــم و محـــدوده 
قانونـــی شـــهرها پـــس از ارائـــه آن توســـط شـــهرداری و ارســـال بـــه مراجـــع ذی ربـــط قانونی جهـــت 

تصویـــب نهایـــی.]۱۱۹[
ــوده اســـت،  ــی بـ ــده دار وظایفـ ــهر عهـ ــه انجمـــن شـ کـ ــی  ــه قوانیـــن و مقرراتـ کلیـ ــره ۱ - در   تبصـ
ــا رعایـــت مقـــررات ایـــن قانـــون بعـــد از یـــک ســـال از تاریـــخ تصویـــب  شـــورای اســـامی شـــهر بـ

ــد بـــود. ــهر خواهـ جانشـــین انجمـــن شـ
کـــه شـــمول  تبصـــره ۲ - وزارتخانه هـــا و مؤسســـات دولتـــی و وابســـته بـــه دولـــت و ســـازمانهایی 
ـــور در تبصـــره  ـــام اســـت موظفنـــد در طول مـــدت یـــک ســـال مذک ـــر ن ـــر آنهـــا مســـتلزم ذک ـــون ب قان
کجـــا نامـــی از انجمـــن شـــهر ســـابق آمـــده  فـــوق بـــا بررســـی قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط بـــه خـــود هـــر 
ـــه  ـــه مـــوارد الیحـــه اصاحـــی ب گون ـــه آن محـــول نموده اســـت جهـــت اصـــاح ایـــن  و وظایفـــی را ب

مجلـــس شـــورای اســـامی ارائـــه نماینـــد.

کـــه بنـــا  مـــاده ۷۲ - شـــرایط احـــراز تصـــدی ســـمت شـــهردار طبـــق آئین نامـــه ای خواهـــد بـــود 
کشـــور بـــه تصویـــب هیـــأت دولـــت خواهـــد رســـید. بـــه پیشـــنهاد وزارت 

 مـــاده ۷۳ - چنانچـــه یـــک یـــا چنـــد نفـــر از اعضـــاء شـــورای شـــهر بـــه عملکـــرد شـــهردار یـــا 
عملیـــات شـــهرداری اعتـــراض یـــا ایـــرادی داشـــته باشـــند ابتـــدا توســـط رئیس شـــورا مـــوارد را 
بـــه صـــورت روشـــن بـــه شـــهردار تذکـــر خواهنـــد داد. در صـــورت عـــدم رعایـــت مفـــاد مـــورد تذکـــر، 
کتبـــًا  کـــه در این صـــورت رئیـــس شـــورا ســـؤال را  ح می شـــود  موضـــوع بـــه صـــورت ســـؤال مطـــر
کثـــر ظـــرف ده روز پـــس از ابـــاغ، شـــهردار موظـــف بـــه  بـــه شـــهردار اطـــاع خواهـــد داد و حدا
حضـــور در جلســـه عـــادی یـــا فوق العاده شـــورا و پاســـخ بـــه ســـؤال می باشـــد  چنانچـــه شـــهردار 
کننـــده تشـــخیص داده نشـــود طـــی جلســـه  از حضـــور اســـتنکاف ورزیـــده یـــا پاســـخ وی قانـــع 
که حداقـــل بـــه امضـــای یـــک ســـوم اعضـــاء   بـــه صـــورت اســـتیضاح 

ً
دیگـــری موضـــوع مجـــددا

کـــه از طـــرف  شـــورا رســـیده باشـــد، ارائـــه می شـــود. فاصلـــه بیـــن ابـــاغ تـــا تشـــکیل جلســـه 
ــؤال  ح سـ ــر ــورا پـــس از طـ ــود. شـ ــد بـ ــر ده روز خواهـ کثـ ــد شـــد حدا ــورا تعییـــن خواهـ رئیـــس شـ
کـــه شـــورا بـــا  یـــا ســـؤاالت و جـــواب شـــهردار، رأی موافـــق یـــا مخالـــف خواهـــد داد. در صورتـــی 
کار برکنـــار و فـــرد جدیـــدی از ســـوی  کل اعضـــاء رأی مخالـــف دهـــد، شـــهردار از  کثریـــت دو ســـوم  ا

شـــورا انتخـــاب خواهـــد شـــد.
ـــا خاتمـــه خدمـــت   تبصـــره - در فاصلـــه بیـــن صـــدور رأی عـــدم اعتمـــاد و برکنـــاری شـــهردار و ی
کـــه نبایـــد بیـــش از ســـه مـــاه بـــه طول انجامـــد یکـــی از  شـــهردار تـــا انتخـــاب فـــرد جدیـــد 
ــهرداری  ــور شـ ــؤول اداره امـ ــده دار و مسـ ــهر عهـ ــورای شـ ــاب شـ ــا انتخـ ــهرداری بـ ــان شـ کارکنـ

خواهـــد بـــود.



۳۳

کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها

 ماده ۷۴ - ]۱۲۰[

 ماده ۷۵ - ]۱۲۱[

بـــه  موظفنـــد  وابســـته  ســـازمانهای  و  شـــرکتها  و  شـــهرداری  و  شـــهر  شـــورای   -  ۷۶  مـــاده 
نحو مقتضـــی و درصـــورت امـــکان بـــا راه انـــدازی پایـــگاه رأی انـــه ای، زمینـــه اطـــاع عمـــوم مـــردم 
ـــم  ـــود فراه ـــد خ ـــه و درآم ـــه، هزین ـــرد، بودج ـــات، عملک ـــات، تصمیم ـــتمر از مصوب ـــه طور مس را ب

نماینـــد.]۱۲۲[

 مـــاده ۷۷ - شـــورای اســـامی شـــهر ]۱۲۳[می توانـــد]۱۲۴[ نســـبت بـــه وضـــع عـــوارض متناســـب 
بـــا تولیـــدات و درآمدهـــای اهالـــی بـــه منظـــور تأمیـــن بخشـــی از هزینه هـــای خدماتـــی و عمرانـــی 

مـــورد نیـــاز شـــهر]۱۲۵[ طبـــق آئین نامـــه مصـــوب هیـــأت وزیـــران اقـــدام نمایـــد.]۱۲۶[
ـــل وصـــول  کشـــور قاب ـــه وزارت  ـــه ب تبصـــره - عـــوارض،]۱۲7[ یـــک مـــاه پـــس از ارســـال هـــر مصوب
کـــه وصـــول هـــر نـــوع عـــوارض را منطبـــق بـــر  کشـــور می توانـــد در هـــر مقطعـــی  اســـت. وزیـــر 

ــو آن اقـــدام نمایـــد. ــا لغـ ــه اصـــاح یـ آئین نامـــه مصـــوب ندانـــد نســـبت بـ

 ماده ۷۸ - وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:
و  فرهنگـــی  اجتماعـــی،  اقتصـــادی،  توســـعه  زمینـــه  در  الزم  پیشـــنهادات  ارائـــه   -  ۱
ــتان و  ــزی شهرسـ ــه برنامه ریـ کمیتـ ــط و  ــی ذی ربـ ــتگاههای اجرائـ ــه دسـ ــتان بـ عمرانی شهرسـ

اســـتان. شـــورای 
۲ - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای شهرستان.

۳ - تصویـــب، اصـــاح ، تتمیـــم و تفریـــغ بودجـــه دبیرخانـــه شـــورای شهرســـتان و شـــوراهای 
شـــهر در شهرســـتان بـــه اســـتثنای شـــورای شـــهر مرکـــز اســـتان.]۱۲8[

ـــهر و  ـــن شوراهای ش ـــکات فی مابی ـــل مش ـــل و فص ـــائل و ح ـــه مس ـــیدگی ب ـــی و رس ۴ - هماهنگ
کـــه قابـــل پیگیـــری قضائـــی نیســـت. بخـــش، در مـــواردی 

۵ - نظارت بر عملکرد و فعالیتهای شوراهای بخش و شهر. ]۱۲۹[

 ماده ۷۸ مکرر ۱ - وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:
ـــه منظـــور رفـــع تبعیـــض و  ـــه پیشـــنهادهای الزم ب ۱ - بررســـی مســـائل و مشـــکات اســـتان و ارائ
و  عمرانـــی  برنامه هـــای  تهیـــه  در  همـــکاری  جلـــب  و  منابـــع  و  امکانـــات  عادالنـــه  توزیـــع 

بـــه شـــورای عالـــی اســـتانها.]۱۳۰[ رفاهی اســـتان 
۲ - نظارت بر حسن اجراء تصمیمات شورای عالی استانها در محدوده استان.

۳ - ایجـــاد ارتبـــاط و هماهنگـــی الزم میـــان شـــوراهای شهرســـتان در محـــدوده اســـتان جهت 
حســـن انجـــام وظایـــف و حـــل و فصـــل اختافـــات شـــوراهای ســـطح اســـتان، در مـــواردی 

ــی نیســـت. ــری قضائـ ــل پیگیـ که قابـ
۴ - همـــکاری بـــا شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه اســـتان در نظـــارت بـــر حســـن اجرای طرحهـــای 
گـــزارش و پیشـــنهاد در جهـــت بهبـــود  امـــور  عمرانـــی اســـتانی و ملـــی در محـــدوده اســـتان و ارائـــه 

بـــه رئیـــس شـــورای برنامه ریـــزی و شـــورای عالـــی اســـتانها و دســـتگاههای ذی ربـــط.



۳۴

کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها

۵ - تصویب، اصاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
۶ - نظـــارت بـــر عملکـــرد شـــوراهای شهرســـتانها در محـــدوده اســـتان و نظـــارت بـــر حســـن اجراء 

مصوبـــات شـــورای اســـتان]۱۳۱[.
۷- عضویـــت رئیـــس شـــورای اســـتان در جلســـات شـــورای برنامه ریـــزی و توســـعه اســـتان 

بـــدون حـــق رأی .
 ۸-نظـــارت بـــر حســـاب درآمـــد و هزینه هـــای مشـــترک شـــهرداریهای اســـتان بـــا انتخـــاب 
حســـابرس رســـمی و اعـــام مـــوارد نقـــض و تخلـــف بـــه مرجـــع ذی ربـــط و انجـــام پیگیریهـــای 
الزم براســـاس مقـــررات قانونی، یـــک نســـخه از حسابرســـی مذکـــور جهـــت هرگونـــه اقـــدام 

کشـــور ارســـال می گـــردد. قانونـــی بـــه وزارت 
ـــا انتخـــاب حســـابرس  ـــر حســـاب درآمـــد و هزینـــه ســـازمان همیـــاری شـــهرداریها ب ۹- نظـــارت ب

ـــود. ـــن می ش ـــهرداریها تأمی ـــاری ش ـــازمان همی ـــط س ـــه آن توس ـــه هزین ک ـــمی  رس
گـــزارش حســـابرس رســـمی را جهـــت  تبصـــره - شـــورای اســـتان موظـــف اســـت یـــک نســـخه از 

کشـــور ارســـال نمایـــد.]۱۳۲[ بررســـی و هرگونـــه اقـــدام قانونـــی بـــه وزارت 

 ماده ۷۸ مکرر ۲ - وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از :
۱ - بررســـی پیشـــنهادهای واصلـــه از طـــرف شـــوراهای اســـتانها و تعییـــن اولویـــت هـــر یـــک 

ــط . ــی ذی ربـ ــات اجرائـ ــه مقامـ ــاع بـ و ارجـ
۲ - اعـــام نارســـاییها و اشـــکاالت نهادهـــا و ســـازمانهای اجرائـــی در حـــدود اختیـــارات و وظایـــف 

شـــوراها بـــه مســـؤولین مربوطـــه و پیگیـــری آنهـــا.
ح به مجلس شورای اسامی یا دولت. ۳ - بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طر

۴ - تصویب، اصاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها.
ـــح  کشـــور موظـــف اســـت یـــک نســـخه از پیش نویس لوای ـــزی  ـــت و برنامه ری ۵ - ســـازمان مدیری
کشـــور و اســـتانها را پـــس از تهیـــه دراختیـــار شـــورای عالی  برنامه هـــای توســـعه و بودجـــه عمومـــی 
اســـتانها قـــرار دهـــد. شـــورای عالـــی اســـتانها پیشـــنهادهای اصاحـــی خـــود را در مـــورد برنامـــه و 

کـــرد. کشـــور اعـــام خواهـــد  بودجـــه مذکـــور بـــه ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
۶ - تهیـــه آئین نامـــه نحـــوه هزینـــه بودجـــه شـــوراها و ابـــاغ آن پـــس از تصویـــب هیأت وزیران بـــه 

شوراها.
۷ - برنامه ریـــزی بـــه منظـــور آمـــوزش و آشـــنایی اعضـــاء شـــوراها بـــا وظایـــف خویـــش از طریـــق 
ــا همـــکاری  ــور بـ کشـ کاربـــردی در قالـــب امکانـــات موجـــود  ــاه مـــدت  کوتـ ــزاری دوره هـــای  برگـ

ــط.]۱۳۳[ ــی ذی ربـ ــازمانهای اجرائـ ــا و سـ ــایر وزارتخانه هـ ــور و سـ کشـ وزارت 
ــه  ــدت سـ ــه مـ ــر بـ کثـ ــار و حدا ــاه یک بـ ــر دو مـ ــتانها هـ ــی اسـ ــورای عالـ ــادی شـ ــات عـ ۸ - جلسـ
تشـــکیل  مـــوارد ضـــروری شـــورا می توانـــد جلســـات فوق العـــاده  روز تشـــکیل می گـــردد. در 

دهـــد.]۱۳۴[
ــی  ــوراها و  امور مالـ ــات شـ ــکیل جلسـ ــوه تشـ ــداد و نحـ ــکیاتی و تعـ ــه سازمانی، تشـ ۹-  آئین نامـ
ـــه  ـــه پرداختـــی ب ـــوط و هرگون کارکنـــان آنهـــا و هزینه هـــای مرب کلیـــه شـــوراها و تعـــداد  ـــه  دبیرخان
اعضـــاء شـــوراها توســـط شـــورای عالـــی اســـتانها تهیـــه و بـــه تصویـــب هیـــأت وزیـــران می رســـد. 
ج از ایـــن آئین نامـــه ممنـــوع می باشـــد.]۱۳۵[ کارکنـــان و هرگونـــه پرداختـــی خـــار به کارگیـــری 

۱۰- شـــورای عالـــی اســـتانها موظـــف اســـت]۱۳۶[ ضمـــن مشـــخص نمودن آن دســـته از امـــور 
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کـــه توســـط وزارتخانه هـــا و ســـازمانهای دولتی انجـــام می شـــود و انجـــام آن در حـــد  شـــهری 
گـــذاری آن امـــور بـــه شـــهرداریها را تهیـــه و  ح الزم جهت وا توانایـــی شـــهرداریها می باشـــد طـــر

بـــه دولـــت یـــا مجلـــس شـــورای اســـامی تقدیـــم نمایـــد.]۱۳7[
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فصل چهارم
 ترتیب رسیدگی به 

تخلفات
وظایـــف  از  شـــوراها  انحـــراف  بـــر  مبنـــی  شـــکایات  بـــه  رســـیدگی  به منظـــور   -  ۷۹ مـــاده 
زیـــر  ترتیـــب  بـــه  بـــه شـــکایات  رســـیدگی  و  به نـــام هیـــأت حل اختـــاف  قانونی، هیأتهایـــی 

می شـــود: تشـــکیل 
۱ - هیـــأت مرکـــزی حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات بـــا عضویـــت یکـــی از معاونین رئیـــس 
کشـــور، رئیـــس  انتخـــاب و معرفـــی رئیـــس جمهـــور، معـــاون ذی ربـــط وزارت  بـــه  جمهـــور 
ـــن  ـــی از معاونی ـــوان، یک ـــن دی ـــس ای ـــاب رئی ـــه انتخ ـــت اداری ب ـــوان عدال ـــن دی ـــی از معاونی یا یک
کشـــور، دونفـــر از نماینـــدگان مجلـــس شـــورای  کل  کشـــور بـــه انتخـــاب دادســـتان  دادســـتان کل 
کمیســـیون امنیـــت ملـــی و سیاســـت خارجـــی و تصویـــب مجلـــس شـــورای  اســـامی به پیشـــنهاد 
ـــه  ـــیدگی ب ـــت رس ـــورا جه ـــاب آن ش ـــه انتخ ـــتانها ب ـــی اس ـــورای عال ـــاء ش ـــه نفر از اعض ـــامی، س اس
شـــکایات از شـــورای اســـتان و شـــورای عالـــی اســـتانها و شـــورای شـــهر تهـــران تشـــکیل می شـــود. 
هیـــأت در اولین جلســـه یـــک رئیـــس و یـــک نایـــب رئیـــس از بیـــن خـــود انتخـــاب خواهـــد نمـــود.
ــتاندار  ــه عضویـــت و ریاست اسـ ــتان بـ ــکایات اسـ ــه شـ ــیدگی بـ ــل اختـــاف و رسـ ــأت حـ ۲ - هیـ
کل دادگســـتری اســـتان، یـــک نفـــر]۱۳8[ از اعضـــاء شـــورای اســـتان بـــه  و عضویـــت رئیـــس 
انتخـــاب آن شـــورا و دو]۱۳۹[نفـــر از نماینـــدگان اســـتان مربوطـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی 

جهـــت رســـیدگی به شـــکایات از شـــورای شـــهر و شـــورای شهرســـتان تشـــکیل می شـــود.
۳ - هیـــأت حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات شهرســـتان بـــه عضویـــت و ریاســـت فرماندار 
و عضویـــت رئیـــس دادگســـتری شهرســـتان و دونفـــر از اعضـــاء شـــورای شهرســـتان به انتخـــاب 
ـــه انتخـــاب هیـــأت حـــل اختـــاف اســـتان  آن شـــورا و یـــک نفـــر از اعضـــاء شـــورای اســـتان]۱۴۰[ ب

ـــه  شـــکایات از شـــورای روســـتا و بخـــش تشـــکیل می شـــود. جهـــت رســـیدگی ب
ـــب  ـــه ترتی ـــتان ب ـــتان و شهرس ـــزی، اس ـــاف مرک ـــل اخت ـــای ح ـــه هیأته ـــره ۱]۱۴۱[- دبیرخان  تبص
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کشـــور  کشـــور، اســـتانداری و فرمانـــداری مســـتقر می شـــود. معـــاون ذی ربـــط وزارت  در وزارت 
دبیر هیـــأت مرکـــزی خواهـــد بـــود.]۱۴۲[

کشـــور براســـاس مســـؤولیت نظارتـــی و اجرائـــی قانـــون شـــوراها می توانـــد  تبصـــره ۲- وزارت 
مـــوارد تخلـــف از قانـــون را بـــه هیـــأت حـــل اختـــاف ارجـــاع نمایـــد.]۱۴۳[

از  پـــس  کـــه  صورتـــی  در  قانـــون  ایـــن  موضـــوع  شـــوراهای  کلیـــه  مصوبـــات   -  ۸۰  مـــاده 
ــه  کـ ــی  ــد و در صورتـ ــراء می باشـ ــرد الزم االجـ ــرار نگیـ ــراض قـ ــورد اعتـ ــاغ مـ ــخ ابـ ــه از تاریـ دوهفتـ
ج از حـــدود وظایـــف  کشـــور و یـــا خـــار مســـؤولین ذی ربط آن را مغایـــر بـــا قوانیـــن و مقـــررات 
کثـــر  و اختیارات شـــوراها تشـــخیص دهنـــد می تواننـــد بـــا ذکـــر مـــورد و بـــه طـــور مســـتدل حدا
ظـــرف دو هفتـــه از تاریـــخ ابـــاغ مصوبـــه اعتـــراض خـــود را بـــه اطـــاع شـــورا رســـانده و درخواســـت 
تجدیدنظـــر نمایند. شـــورا موظـــف اســـت ظـــرف ده روز از تاریـــخ وصـــول اعتـــراض تشـــکیل 
کـــه شـــورا در بررســـی مجـــدد  جلســـه داده و بـــه موضوع رســـیدگی و اعـــام نظـــر نمایـــد. در صورتـــی 
ـــل  ـــأت ح ـــه هی ـــی ب ـــری نهای ـــرای تصمیم گی ـــوع ب ـــد موض ـــدول ننمای ـــورد اختاف ع ـــه م از مصوب
ــه  ــرف بیســـت]۱۴۴[روز بـ ــت ظـ ــف اسـ ــور مکلـ ــأت مزبـ ــود. هیـ ــط ارجاع می شـ ــاف ذی ربـ اختـ

موضـــوع رســـیدگی و اعـــام نظـــر نمایـــد.
 تبصـــره ۱-]۱۴۵[ اعتـــراض بـــه مصوبـــات شـــوراهای روســـتا و بخـــش توســـط بخشـــدار یـــا 
فرمانـــدار  توســـط  شهرســـتان  و  شـــهر  شـــوراهای  مصوبـــات  مـــورد  در  شورای شهرســـتان، 
مســـؤولین  اســـتاندار،  توســـط  اســـتان  شـــورای  مصوبـــات  مـــورد  و در  اســـتان  شـــورای  یـــا 
ـــی  ـــات شـــورای عال ـــی اســـتانها و در مـــورد مصوب ـــا  شـــورای عال دســـتگاههای اجرائـــی ذی ربـــط ی
ـــی تریـــن مقامـــات دســـتگاههای ذی ربـــط صـــورت می گیـــرد.  کشـــور یا عال اســـتانها توســـط وزیـــر 
ـــخاص در  ـــایر اش ـــکایات س ـــه ش ـــیدگی ب ـــع از رس ـــون مان ـــوع این قان ـــراض موض ـــه اعت ـــیدگی ب رس

کـــم صاحیتـــدار نخواهـــد بـــود.]۱۴۶[ محا
ــات  ــته از مصوبـ ــیدگی آن دسـ ح رسـ ــر ــع از طـ ــورا، مانـ ــات شـ ــدن مصوبـ ــره ۲ -  قطعی شـ تبصـ

ــد.]۱۴7[ ــل اختـــاف توســـط اشـــخاص نمی باشـ ــزی حـ ــأت مرکـ ــون در هیـ ــر قانـ مغایـ
کـــه مربـــوط بـــه دســـتگاههای اجرائـــی  کلیـــه شـــوراها موظفنـــد هرگونـــه تصمیمـــی را  تبصـــره ۳ -  

کرده اند، بافاصلـــه بـــه دســـتگاه مربوطـــه ابـــاغ نماینـــد.]۱۴8[ مختلـــف اتخـــاذ 

کشـــور   مـــاده ۸۱ - هـــرگاه شـــورا اقداماتـــی بـــر خـــاف وظایـــف مقـــرر یـــا مخالـــف مصالـــح عمومـــی 
ــه نحـــوی  ــداری آن را بـ ــول و نگهـ ــه وصـ کـ ــاز در اموالـــی  ــر مجـ ــا حیـــف و میـــل و تصـــرف غیـ و یـ
ــورا  ــوع جهـــت انحـــال شـ ــدار موضـ کتبـــی فرمانـ ــنهاد  ــه پیشـ ــد، بـ ــام دهـ ــه عهـــده دارد انجـ بـ
ــها  گزارشـ ــکایات و  ــه شـ ــور بـ ــأت مذکـ ــردد و هیـ ــاع می گـ ــتان ارجـ ــاف اسـ ــل اختـ ــأت حـ ــه هیـ بـ
ـــد  رســـیدگی و در صـــورت احـــراز انحـــراف هـــر یـــک از شـــوراهای روســـتاها، آن را منحـــل می نمای
و در مـــورد ســـایر شـــوراها در صـــورت انحـــراف از وظایـــف قانونـــی، بنـــا بـــه پیشـــنهاد هیـــأت 

ــأت حـــل اختـــاف مرکـــزی منحـــل می گردنـــد. ــتان و تصویـــب هیـ اسـ
تبصـــره - هـــر یـــک از شـــوراهای منحـــل شـــده در صـــورت اعتـــراض بـــه انحـــال می تواننـــد 
ظـــرف یک مـــاه از تاریـــخ ابـــاغ رأی ]۱۴۹[ بـــه دادگاه صالـــح شـــکایت نماینـــد و دادگاه مکلـــف 

ج از نوبـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی و رأی قطعـــی صـــادر نمایـــد. اســـت خـــار
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مـــاده ۸۲ - چنانچـــه هریـــک از اعضـــاء شـــوراهای موضـــوع ایـــن قانـــون شـــرایط عضویـــت را از 
دســـت داده و یـــا در انجـــام وظایـــف قانونـــی خـــود مرتکـــب قصـــور یـــا تقصیـــر شـــود یـــا اقدامـــی 
گـــردد یـــا عملـــی خـــاف شـــؤون اعضـــاء  کـــه موجـــب توقـــف یـــا اخـــال در انجـــام وظایـــف شـــوراها 

ـــردد: ـــوم می گ ـــر محک ـــوارد زی ـــه م ـــد ب ـــام ده ـــورا انج ش
ج در پرونده شورایی بدون اعان عمومی. کتبی با در ۱- اخطار 

ج در پرونده شورایی و اعان عمومی. کتبی با در ۲- اخطار 
کســـر از مبالـــغ دریافتـــی بابـــت عضویـــت در شـــورا ) حقـــوق، حق الجلســـه و عناویـــن مشـــابه(   -۳

کثـــر تـــا یـــک ســـوم از یـــک مـــاه تـــا یـــک ســـال. حدا
۴- محرومیـــت از عضویـــت در هیـــأت رئیســـه و نمایندگـــی در شـــوراهای فرادســـت وعناویـــن 

مشـــابه حداقـــل بـــه مـــدت یـــک ســـال.
۵- سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶- سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
۷- ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

ـــا اتهامـــات منتســـب بـــه عضـــو  تبصـــره ۱- هیأتهـــای حـــل اختـــاف پـــس از رســـیدگی بـــه اتهـــام ی
شـــورا در صـــورت احـــراز تخلـــف یـــا تخلفـــات، در مـــورد هـــر پرونـــده صرفـــًا یکـــی ازمجازاتهـــای 
ایـــن قانـــون را اعمـــال خواهنـــد نمـــود و تنهـــا بند)8( قابـــل جمـــع بـــا بندهـــای )۴( تـــا )۶(  ایـــن 

ــد. ــاده می باشـ مـ
ـــوم  ـــاده محک ـــا )8( ایـــن م ـــای )۴( ت ـــای بنده ـــی از مجازاته ـــه یک ـــوی ب تبصـــره ۲- چنانچـــه عض
شـــود می توانـــد ظـــرف بیســـت روز از تاریـــخ ابـــاغ رأی بـــه هیـــأت حـــل اختـــاف مرکـــزی شـــکایت 

کـــرد. ج از نوبـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی خواهـــد  نمایـــد. هیـــأت مذکـــور خـــار
ــت  ــوان عدالـ ــه دیـ ــد بـ ــد، می تواننـ ــت می گردنـ ــلب عضویـ ــه سـ کـ ــرادی  ــا افـ ــرد یـ ــره ۳- فـ تبصـ
ج از نوبـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی می کنـــد و رأی  اداری شـــکایت نماینـــد. دادگاه مذکـــور خـــار

آن قطعـــی والزم االجـــراء خواهـــد بـــود.
ـــات شـــوراها. ـــام در انتخاب ـــت در شـــورا و ممنوعیـــت ثبـــت ن ـــم از عضوی ـــت دائ ۸- ســـلب عضوی

]۱۵۰[

مـــاده ۸۲ مکـــرر۱- هیأتهـــای حـــل اختـــاف ضمـــن رســـیدگی بـــه شـــکایات از اعضـــاء شـــوراها در 
ـــر اقـــدام می نماینـــد: ـــه ترتیـــب زی مـــورد اتهامـــات موضـــوع ماده)8۲( ب

۱- در مـــورد اعضـــاء شـــوراهای روســـتا و بخـــش بـــه پیشـــنهاد شـــورای شهرســـتان و یـــا فرمانـــدار 
ـــب  ـــتاندار و تصوی ـــا اس ـــتان و ی ـــورای اس ـــنهاد ش ـــه پیش ـــتان ب ـــهر و شهرس ـــورای ش ـــورد ش و در م

هیـــأت حـــل اختـــاف اســـتان.
۲- در مـــورد اعضـــاء شـــورای اســـتان بـــه پیشـــنهاد شـــورای عالـــی اســـتانها و اســـتاندار و درمـــورد 

کشـــور و تصویـــب هیـــأت حـــل اختـــاف مرکـــزی. شـــورای عالـــی اســـتانها بـــه پیشـــنهاد وزیـــر 
کشـــور و تصویـــب هیـــأت حـــل اختـــاف  ـــی اســـتانها بـــه پیشـــنهاد وزیـــر  ۳- درمـــورد شـــورای عال

مرکـــزی.
تبصـــره- ســـلب عضویـــت اعضـــاء شـــورای مافـــوق، موجـــب ســـلب عضویـــت از شـــورای مـــادون 

ـــط.]۱۵۱[ ـــاف ذی رب ـــل اخت ـــأت ح ـــه تشـــخیص هی ـــردد مگـــر ب نمی گ
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 مـــاده ۸۲ مکـــرر۲ ]۱۵۲[- غیبـــت غیرموجـــه اعضـــاء شـــورا در طـــول یـــک ســـال بـــا تشـــخیص 
ح زیـــر منجـــر بـــه ســـلب عضویـــت می شـــود : و تصویـــب شـــورا بـــه شـــر

۱ - شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیرمتوالی و یا شش جلسه متوالی.
۲ - شورای بخش  هشت جلسه غیرمتوالی و یا چهار جلسه متوالی.

۳ - شورای شهرستان  شش جلسه غیرمتوالی و یا سه جلسه متوالی.
۴ - شورای استان  چهار جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.

۵ - شورای عالی استانها سه جلسه غیرمتوالی و یا دو جلسه متوالی.]۱۵۳[

 مـــاده ۸۲ مکـــرر۳ - شـــوراهای موضـــوع ایـــن قانـــون یـــا هـــر یـــک از اعضـــاء آنهـــا حـــق ندارنـــد در 
کارکنـــان دهیاری هـــا، شـــهرداری ها و یـــا شـــرکتها و مؤسســـات وابســـته بـــه آنهـــا  نصـــب و عـــزل 
گـــذاری مســـؤولیت اجرائـــی، عضویـــت هیـــأت  دخالت نماینـــد یـــا بـــه آنهـــا دســـتور دهنـــد و وا
مدیـــره و مدیریـــت عامـــل بـــه اعضـــاء شـــوراهای مذکـــور در دهیاریهـــا، شـــهرداریها، شـــرکتها و 

ســـازمانهای تابعه ممنـــوع می باشـــد.
 تبصـــره ۱ - اعضـــاء شـــوراهای مذکـــور و بســـتگان درجـــه یـــک آنهـــا بـــه هیـــچ وجـــه حـــق 
انجام معاملـــه بـــا دهیـــاری، شـــهرداری، ســـازمانها و شـــرکتهای وابســـته بـــه آن را نخواهنـــد 
ــو  ــن لغـ ــورت ضمـ ــد. در غیراین صـ ــوع می باشـ ــا ممنـ ــا آنهـ ــرارداد بـ ــوع قـ ــاد  هرنـ ــت و انعقـ داشـ
ــردد. ــال می گـ ــاح ارسـ ــع ذی صـ ــه مراجـ ــده بـ ــورا، پرونـ ــم از شـ ــت دائـ ــلب عضویـ ــرارداد و سـ قـ

]۱۵۴[
شـــوراها،  امکانـــات  و  داراییهـــا  امـــوال،  از  شـــخصی  اســـتفاده  هرگونـــه   -  ۲  تبصـــره 
ممنـــوع  شـــوراها  اعضـــاء  توســـط  وابســـته  شـــرکتهای  و  مؤسســـات  دهیاری، شـــهرداری، 

]۱ ۵ ۵ [ . شـــد می با
ــد  ــدام خواهـ ــتان اقـ ــاف اسـ ــل اختـ ــأت حـ ــی آن در هیـ ــه بررسـ ــبت بـ ــکاب نسـ ــورت ارتـ در صـ

شـــد.]۱۵۶[

طبـــق  شـــوراها  دبیرخانـــه  کارکنـــان  اداری  تخلفـــات  بـــه  رســـیدگی   - مکـــرر۴   ۸۲  مـــاده 
قانون رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری مصـــوب ۱۳7۲/۹/7 و آئین نامـــه اجرائـــی آن صـــورت 

می گیـــرد.
کارکنـــان شـــوراها  بـــه تخلفـــات اداری  بـــدوی و تجدیدنظـــر رســـیدگی   تبصـــره ۱ - هیـــأت 
منصـــوب  اســـتان  شـــورای  رئیـــس  حکـــم  بـــا  آن  اعضـــاء  و  تشـــکیل  اســـتان  هـــر  در مرکـــز 
کارکنـــان شـــورای عالـــی اســـتانها در هیأتهـــای رســـیدگی بـــه  می شوند. رســـیدگی بـــه تخلفـــات 

می گیـــرد. صـــورت  تهـــران  اســـتان  اداری شـــورای  تخلفـــات 
 تبصـــره ۲ - رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری شـــهرداران، طبـــق قانـــون رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری 
کشـــور انجام  کارکنـــان وزارت  مصـــوب ۱۳7۲/۹/7 در هیـــأت رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری 

می شـــود. ]۱۵7[
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فصل پنجم
سایر مقررات

کـــه انتخابـــات آنهـــا بـــر اســـاس مـــاده)8۴( متوقـــف یـــا طبـــق   مـــاده ۸۳ - در حوزه هایـــی 
ـــر اســـاس مـــاده)8۱( ایـــن قانـــون، شـــورای آن منحل شـــده اســـت،  ـــا ب مـــواد)۵7(و)۵8( باطـــل ی

کثـــر ظـــرف دو مـــاه برگـــزار شـــود. انتخابـــات بـــرای تشـــکیل شـــورا بایـــد حدا

کـــه بـــه علـــت بـــروز حـــوادث غیـــر مترقبـــه و مســـایل   مـــاده ۸۴ - در حوزه هـــای انتخابیـــه ای 
سیاســـی و امنیتـــی برگـــزاری انتخابـــات امکان پذیـــر نباشـــد انتخابـــات آن حوزه هـــا تـــا رفـــع 

ــد. ــور می باشـ کشـ ــر  ــا وزیـ ــع بـ ــن موانـ ــخیص ایـ ــود. تشـ ــف می شـ ــع متوقـ موانـ

گاه انتخابـــات هـــر یـــک از شـــوراهای روســـتا و]۱۵8[ شـــهر]۱۵۹[ ]۱۶۰[بنـــا بـــه   مـــاده ۸۵ - هـــر 
دالیـــل ذکـــر شـــده متوقـــف و یـــا پـــس از تشـــکیل طبـــق مقـــررات قانونـــی منحل شـــود تـــا برگـــزاری 

انتخابـــات مجـــدد و تشـــکیل شـــورای جدیـــد، اســـتاندار جانشـــین آن شـــورا خواهـــد بـــود.
کشور خواهد بود. تبصره ۱ - جانشین شورای شهر تهران، وزیر 

 تبصره ۲ - جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.

 ماده ۸۶ - به عنوان ماده)۶7مکرر۱( به انتهای فصل دوم منتقل شد.

 ماده ۸۷ - به عنوان ماده)۶7مکرر۲( به انتهای فصل دوم منتقل شد.

 ماده ۸۸ - به عنوان ماده)۶7مکرر۳( به انتهای فصل دوم منتقل شد.

 ماده ۸۹ - به عنوان ماده)۶7مکرر۴( به انتهای فصل دوم منتقل شد.

 ماده ۹۰ - به عنوان ماده)۶7مکرر۵( به انتهای فصل دوم منتقل شد.

ـــر  ـــوراها در سراس ـــه ش کلی ـــون،  ـــن قان ـــب ای ـــس از تصوی ـــال پ ـــک س ـــرف ی ـــر ظ کث ـــاده ۹۱ - حدا  م
ـــد. ـــده باش ـــکیل ش ـــد تش ـــور بای کش
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مـــاده ۹۲ - ســـازمان صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـامی ایـــران می توانـــد بـــا همـــکاری 
و  شـــوراها  فرهنـــگ  ســـطح  ارتقـــاء  راســـتای  در  اســـتانها  عالـــی  وشـــورای  کشـــور  وزارت 

نمایـــد.]۱۶۱[ پخـــش  و  تهیـــه  را  آموزشـــی  و  فرهنگـــی  مختلـــف  مشـــارکت، برنامه های 

مـــدت  ظـــرف  کثـــر  حدا مکلفنـــد  قانـــون  ایـــن  موضـــوع  شـــوراهای  کلیـــه   -  ۹۳  مـــاده 
مافـــوق، مســـؤولین  و شـــورای  انتخابیـــه  حـــوزه  نماینـــدگان  بـــه  را  خـــود  ده روز مصوبـــات 
اجرائی ذی ربـــط و عالیتریـــن مقـــام اجرائـــی مربـــوط و درمـــورد شـــورای عالـــی اســـتانها بـــه 

نماینـــد.]۱۶۲[ ارســـال  کشـــور  وزارت  و  شورای اســـامی  مجلـــس 

کلیـــه شـــوراها و کمیته هـــای   مـــاده ۹۴ - اســـتانداران، فرمانـــداران و بخشـــداران موظفنـــد در 
کـــه  شهرســـتان(  برنامه ریـــزی  کمیتـــه  ) به جـــز  شـــوراها  وظایـــف  بـــا  مرتبـــط  تخصصـــی 
در ســـطح منطقـــه تشـــکیل می دهنـــد از نماینـــده شـــوراهای بخـــش، شـــهر، شهرســـتان و 
ـــد.]۱۶۴[ ـــه عمـــل آورن اســـتان به عنوان عضـــو]۱۶۳[ ناظـــر جهـــت شـــرکت در جلســـات دعـــوت ب

کـــه از طـــرف دولـــت  کشـــوری   مـــاده ۹۵ - اســـتانداران، فرمانـــداران، بخشـــداران و ســـایر مقامـــات 
ــتند.  ــات آنها هسـ ــه رعایـــت تصمیمـ ــزم بـ ــوراها ملـ ــارات شـ ــوند در حـــدود اختیـ تعییـــن می شـ

ـــه مقامـــات مافـــوق اعـــام و در مراجـــع ذی صـــاح رســـیدگی می شـــود.]۱۶۵[ مـــوارد تخلـــف ب

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.]۱۶۶[ ماده ۹۶- 

ــاه  ــراء ایـــن قانـــون اســـت و موظـــف اســـت ظـــرف دومـ ــور مســـؤول اجـ کشـ ــاده ۹۷- وزارت  مـ
آئین نامه هـــای اجرائـــی مـــورد نیـــاز را تهیـــه وهیـــأت وزیـــران موظـــف اســـت ظـــرف مـــدت ســـه 
ج از نوبـــت آئین نامه هـــای مذکـــور را تصویـــب نمایـــد. مـــاه پـــس از تصویـــب ایـــن قانـــون خـــار

]۱۶7[

کشـــور  اســـامی  شـــوراهای  قانـــون  اجرائـــی  آئین نامـــه  در  اصـــاح  هرگونـــه   -  ۹۸  مـــاده 
رســـید.]۱۶8[ خواهـــد  وزیـــران  هیـــأت  تصویـــب  بـــه  و  تهیـــه  کشـــور  توســـط وزارت 
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توضیحات
ـــه تبـــع  ـــد و ب گردی ـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه »ده« حـــذف  ـــه موجـــب قان ]۱[ - ب

آن عامـــت) (  ازاطـــراف واژه روســـتا نیـــز حـــذف شـــد.

]۲[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/۵/۵ ماده فوق جایگزین متن زیرگردید:

»مـــاده ۱- بـــه منظـــور پیشـــبرد ســـریع برنامه هـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی، عمرانـــی، بهداشـــتی، 
ـــر امـــور  فرهنگـــی، آموزشـــی، پرورشـــی و ســـایرامور رفاهـــی از طریـــق همـــکاری مـــردم و نظـــارت ب
ـــام شـــورای اســـامی روســـتا، بخـــش، شـــهر و  ـــه ن روســـتا، بخـــش، شـــهر و شـــهرک، شـــوراهایی ب

ـــون تشـــکیل می شـــود.« شـــهرک براســـاس مقـــررات ایـــن قان

]۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/۵/۵ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
ــد: گردیـ

»مـــاده ۲- مقصـــود از »شـــورا« در ایـــن قانـــون شـــوراهای اســـامی روســـتا، بخـــش، شـــهر و 
می باشـــد.« شـــهرک 

]۴[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
ــد: گردیـ

»مـــاده ۳- دوره فعالیـــت هرشـــورا از تاریـــخ تشـــکیل چهارســـال خواهـــد بـــود و انتخـــاب مجـــدد 
آنـــان بامانـــع اســـت.«

ح زیـــر مـــورد توجـــه  - در ایـــن رابطـــه الزم اســـت دو مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه شـــر
ـــرد: گی ـــرار  ق

اّول- قانون اصاحی مصوب ۱۳8۵/۵/۴:
ـــات  ـــا انتخاب مـــاده واحـــده- انتخـــاب دوره ســـوم شـــوراهای اســـامی شـــهر و روســـتا همزمـــان ب

مجلـــس خبـــرگان رهبـــری در ســـال ۱۳8۵ برگـــزار می گـــردد.
ــف و  ــکیات، وظایـ ــون تشـ ــا قانـ ــق بـ ــتا مطابـ ــهر و روسـ ــوراهای شـ ــاء شـ ــداد اعضـ ــره- تعـ تبصـ
کشـــور و انتخـــاب شـــهرداران مصـــوب ۱۳7۵/۳/۱ خواهـــد بـــود. انتخابـــات شـــوراهای اســـامی 
دوم - قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/۳/۱ موســـوم بـــه تجمیـــع انتخابـــات دوره پنجـــم 

شـــوراهای اســـامی بـــا دوره یازدهـــم ریاســـت جمهـــوری
ـــات  کوتاهتـــر شـــدن دوره چهـــارم شـــوراهای اســـامی شـــهر و روســـتا، انتخاب ـــا  مـــاده واحـــده- ب
دوره پنجـــم شـــوراهای اســـامی همزمـــان بـــا انتخابـــات دوره یازدهـــم ریاســـت جمهـــوری در 
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کار شـــوراهای اســـامی پنجـــم، یـــک مـــاه پـــس از  کـــه شـــروع  گونـــه ای  گـــردد؛ بـــه  یـــک روز برگـــزار 
آغـــاز دوره ریاســـت جمهـــوری یازدهـــم باشـــد.

کـــه اعضـــاء آن پنـــج نفـــر  ]۵[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت» 
ــد. گردیـ ــه  ــد« اضافـ می باشـ

گردید. ]۶[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصره فوق الحاق 

ح زیـــر حـــذف  ]7[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــاده)۶( بـــه شـــر
ــد. گردیـ ــاق  ــاده)۵( الحـ ــه مـ ــل آن بـ ــره ذیـ ــد و تبصـ گردیـ

مـــاده ۶ - شـــورای بخـــش پـــس از تشـــکیل حداقـــل ســـه چهـــارم شـــوراهای روســـتاهای تابـــع 
ــردد. بخـــش تشـــکیل می گـ

ـــد در شـــورای بخـــش حضـــور داشـــته باشـــد و در   تبصـــره - از یـــک روســـتا بیـــش از یـــک نفـــر نبای
کمتـــر از پنـــج روســـتا باشـــد اعضاء شـــورای بخـــش از  کـــه تعـــداد روســـتاهای بخشـــی  صورتـــی 
میـــان مجمـــوع اعضـــاء شـــوراهای روســـتاها انتخـــاب خواهنـــد شـــد و نهایـــت حداقـــل بایـــد از 

ـــردد. گ ـــاب  ـــر انتخ ـــک نف ـــتا ی ـــر روس ه

]8[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/۵/۵ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
ــد: گردیـ

ح زیر تعیین می شود:  ماده 7 - تعداد اعضاء شوراهای اسامی شهر و شهرک به شر
 الف - شهرک ها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به باال ۵ نفر.

ب - شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر.
ج - شهرهای بیش از ۵۰ هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر.
 د - شهرهای بیش از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، ۹ نفر.

هـ - شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۱ نفر.
 و - شهر تهران، ۱۵ نفر.

ک تشـــخیص جمعیـــت هـــر شـــهر و روســـتا آخریـــن سرشـــماری جمعیتـــی خواهـــد   تبصـــره - مـــا
بـــود.

گردید. ]۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»، بخش« حذف 

]۱۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
ــد: گردیـ

ــاء  ــه تناســـب تعـــداد اعضـ ــر بـ ــا شـــش نفـ ــوراها از دو تـ ــاء علی البـــدل شـ ــاده 8 - تعـــداد اعضـ  مـ
ــد. ــرار می گیرنـ ــت قـ کثریـ ــد از حائزین ا ــداد آراء بعـ ــاظ تعـ ــت از لحـ ــا اولویـ ــورا بـ ــر شـ ــی هـ اصلـ

کمتـــر از مجمـــوع اعضـــاء اصلـــی و علی البـــدل باشـــد تعـــداد  کـــه تعـــداد داوطلبـــان   در صورتـــی 
کـــه  مـــازاد بـــر اعضـــاء اصلـــی بـــه عنـــوان اعضـــاء علی البـــدل انتخاب می شـــوند و در صورتـــی 
کمتـــر از تعـــداد اعضـــاء اصلـــی باشـــد انتخابـــات برگـــزار  تعـــداد داوطلبـــان بـــرای تشـــکیل شـــورا 
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نخواهـــد شـــد.

گردید. ]۱۱[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصره فوق الحاق 

]۱۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــاده فـــوق و تبصـــره ذیـــل آن 
جایگزیـــن متـــن زیرگردیـــد:

مـــاده ۹ - چنانچـــه یـــک یـــا چنـــد روســـتا بـــه شـــهر تبدیـــل شـــود، شـــورای شـــهر از میـــان 
اعضای شـــوراهای آن روســـتاها بـــه ترتیـــب آراء در انتخابـــات و بـــه نســـبت جمعیـــت روســـتاها 

. د تشکیل می شـــو
ـــات شورای شـــهر  کشـــور( انتخاب ـــه تشـــخیص وزارت   تبصـــره - در شـــهرهای جدیدالتأســـیس ) ب

ـــود. ـــزار می ش ـــاله برگ ـــه دوره چهارس ـــرای بقی ب

ـــر و تبصـــره ذیـــل آن قبـــًا بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب  توضیـــح این کـــه مـــاده اخیرالذک
گردیـــده بـــود: ۱۳8۲/7/۶ جایگزیـــن متـــن زیـــر 

ج شـــوند از اعضـــاء  مـــاده ۹- هـــرگاه عضـــو یـــا اعضائـــی بـــه هردلیـــل از عضویـــت شـــورا خـــار
آراء دعـــوت می شـــود. ترتیـــب  بـــه  بـــرای عضویـــت در شـــورا  علی البـــدل 

]۱۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه »، شـــهرداران« در مـــاده فـــوق 
گردیـــد. اضافـــه 

گردید. ]۱۴[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه »دهیار« حذف 

کـــه  ]۱۵[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت » شهرســـتانهایی 
فقـــط یـــک بخـــش و یـــک شـــهر داشـــته باشـــند از محدودیـــت داشـــتن دونفـــر نماینـــده در 
ح زیـــر حـــذف  ـــه شـــر ـــه انتهـــای مـــاده فـــوق اضافـــه و تبصـــره)۳( ب شـــورا مســـتثنی می باشـــند« ب

گردیـــد.
کثـــر ظـــرف یک مـــاه پـــس از تشـــکیل دوســـوم شـــوراهای  تبصـــره ۳- شـــورای شهرســـتان حدا
شـــهرها و بخشـــهای واقـــع در محـــدوده آن شهرســـتان بـــه دعـــوت فرمانـــدار تشـــکیل می شـــود.

ح  ]۱۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره)۲( مـــاده فـــوق بـــه شـــر
گردیـــد. زیـــر حـــذف و در نتیجـــه شـــماره تبصـــره)۱( نیـــز حـــذف 

کثـــر یـــک مـــاه پـــس از تشـــکیل دوســـوم شوراهای شهرســـتانهای   تبصـــره ۲ - شـــورای اســـتان حدا
واقـــع در محـــدوده آن اســـتان بـــه دعـــوت اســـتاندار تشـــکیل می شـــود.

ضمنـــًا پیـــش از ایـــن بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق بـــا دو 
ــود: ــده بـ گردیـ ــر  ــن زیـ ــن متـ ــره جایگزیـ تبصـ

ـــع  ـــار، شـــهرکها و شـــهرهای واق مـــاده ۱۱- در صـــورت دعـــوت شـــوراهای اســـامی روســـتا از دهی
ـــف  ـــور موظ ـــات مذک ـــدار، مقام ـــتان  از فرمان ـــهرمرکز شهرس ـــدار و ش ـــش از بخش ـــدوده بخ در مح
ــن  ــا تعییـ ــی و بـ کتبـ ــد  ــوت بایـ ــن دعـ ــند. ایـ ــوط می باشـ ــورای مربـ ــات شـ ــرکت در جلسـ ــه شـ بـ
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وقـــت و ذکـــر دســـتور جلســـه انجـــام پذیـــرد. در صـــورت خـــودداری مقامـــات مذکـــور از شـــرکت در 
ـــر و در  ـــورد تذک ـــًا م کتب ـــوق  ـــؤول ماف ـــط مس ـــه، توس ـــذر موج ـــدون ع ـــوط ب ـــورای مرب ـــات ش جلس

ـــت. گرف ـــد  ـــرار خواهن ـــخ ق ـــورد توبی ـــرار م ـــورت تک ص

ــر  ــن زیـ ــن متـ ــوق جایگزیـ ــاده فـ ــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۱7[ - بـ
گردیـــد:

کشـــوری   مـــاده ۱۲ - شـــورای روســـتا و شـــورای بخـــش در واحدهـــا و عناصـــری از تقســـیمات 
کـــه بـــه ترتیـــب طبـــق مـــواد)۲( و)۳( قانـــون تعاریـــف و ضوابـــط تقســـیمات  تشـــکیل می شـــود 

کشـــوری بـــه نـــام روســـتا و بخـــش شـــناخته شـــده باشـــند.

ــاده  ــن مـ ــه ایـ ــهر« بـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»وشـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۱8[ - بـ
اضافـــه شـــد.

ــر  ــن زیـ ــن متـ ــوق جایگزیـ ــاده فـ ــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۱۹[ - بـ
ــد: گردیـ

ج از محـــدوده قانونـــی و حریـــم شـــهرها   مـــاده ۱۳ - در مجتمع هـــای مســـکونی واقـــع در خـــار
قابـــل تملـــک  یا آپارتمـــان  بـــه صـــورت مســـتقل  کـــه واحدهـــای مســـکونی آن  و روســـتاها 
اشـــخاص باشـــد و طبـــق مقـــررات شـــهرک خوانـــده شـــود شـــورایی بـــه نـــام شـــورای اســـامی 

شـــهرک تشـــکیل می گـــردد.
کـــه حداقـــل دارای  ج از محـــدوده قانونـــی و حریـــم شـــهر   تبصـــره - مکآنهـــای جمعیتـــی خـــار
ـــه  ـــًا ب ـــور و صرف کش ـــخیص وزارت  ـــه تش ـــا ب ـــود بن ـــده می ش ـــهرک نامی ـــًا ش ـــوده و عرف ـــوار ب ۲۰۰ خان
جهـــت ایجـــاد شـــورای اســـامی مشـــمول انجـــام امـــر انتخابـــات شـــورای اســـامی شـــهرک شـــده 
ج در ایـــن قانون مربـــوط بـــه شـــورای شـــهرک در آن اجـــراء و ســـایر  و وظایـــف و اختیـــارات منـــدر

ـــد. ـــود می باش ـــاص خ ـــررات خ ـــع مق ـــکان تاب ـــه آن م ـــوط ب ـــررات مرب مق

]۲۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره)۲( مـــاده فـــوق بـــا متـــن زیـــر 
گردیـــد: حـــذف و بـــه تبـــع آن شـــماره تبصره هـــای بعـــدی اصـــاح 

ــی  ــورای عالـ ــتانها، شـ ــوراهای اسـ ــوم شـ ــکیل دوسـ ــاه پـــس از تشـ ــر یـــک مـ کثـ ــره ۲- حدا تبصـ
اســـتانها بـــه دعـــوت وزیرکشـــور تشـــکیل می شـــود.

ـــن  ـــوب ۱۳8۲/7/۶ جایگزی ـــی مص ـــون اصاح ـــب قان ـــه موج ـــًا ب ـــره قب ـــا چهارتبص ـــاده ب ـــن م ای
ـــود: ـــده ب گردی ـــر  متـــن زی

ماده ۱۴- هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد.
کـــه بـــه عضویـــت اصلـــی یـــا علی البـــدل شـــورای  تبصـــره - اعضـــاء شـــورای اســـامی روســـتا 

اســـامی بخـــش انتخـــاب می شـــوند از شـــمول ایـــن مـــاده مســـتثنی هســـتند.

]۲۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق بـــا ســـه تبصـــره الحـــاق 
گردیـــد.
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ـــر  ـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره فـــوق جایگزیـــن متـــن زی ـــه موجـــب قان ]۲۲[ - ب
ـــد: گردی

تبصره ۱- هرفرد می تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.

]۲۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

تبصـــره ۳- نامزدشـــدن اعضـــاء شـــوراهای اســـامی روســـتا و شـــهر در انتخابـــات مجلـــس 
شـــورای اســـامی منـــوط بـــه پذیـــرش اســـتعفای آنهـــا از ســـوی شـــورا در مهلـــت مقـــرر قانونـــی 

می باشـــد.

ــر  ــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـ ــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ ]۲۴[ - بـ
گردیـــد:

مـــاده ۱۵- جلســـات شـــوراها بـــا حضـــور دوســـوم اعضـــاء اصلـــی رســـمیت می یابـــد و تصمیمـــات 
کثریـــت مطلـــق آرای حاضریـــن معتبـــر می باشـــد. بـــه ا

گردید. ]۲۵[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 ماده فوق الحاق 

]۲۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»وفـــق مـــاده ۱۵مکـــرر« 
اضافـــه شـــد.

]۲7[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»بـــرای مـــدت یک ســـال« 
اضافـــه شـــد.

]۲8[ -  بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

مـــاده ۱۶- اولیـــن جلســـه شـــوراها ظـــرف یـــک هفتـــه بعـــد از قطعـــی شـــدن انتخابـــات بـــه دعـــوت 
کشـــوری حوزه هـــای انتخابیـــه و بـــا ریاســـت مســـن ترین  مســـؤولین واحدهـــای تقســـیمات 
اعضـــاء تشـــکیل می شـــود و از بیـــن خـــود یـــک رئیـــس و یـــک نایـــب رئیـــس و حداقـــل یـــک 

منشـــی انتخـــاب مـــی نماینـــد.

ــوق  ــاده فـ ــه مـ ــش« بـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه » بخـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۲۹[ - بـ
افـــزوده شـــد.

گردید. ]۳۰[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ ماده فوق الحاق 

گردید. ]۳۱[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»و شهرک« حذف 

گردید. ]۳۲[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ الحاق 
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گردیـــد و بـــه موجـــب قانـــون  ]۳۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ الحـــاق 
ــن  ــند« جایگزیـ ــداده باشـ ــوزه ای رأی نـ ــارت» در هیچ حـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـ ــی مصـ اصاحـ

ـــد: گردی ـــر  عبـــارت زی
»در انتخابات شرکت نکرده باشند.«

ـــه بنـــد فـــوق  ـــا پلمـــپ« ب ـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»ی ]۳۴[ - ب
گردیـــد. اضافـــه 

عـــدد»۱8«  عدد»۱۵« بـــه   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۳۵[
تغییریافـــت.

ح زیر حذف ]۳۶[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ بند)ج( به شر
»ج - سکونت حداقل یک سال متصل به زمان أخذ رأی در محل «

ح فوق جایگزین متن زیرگردید: و بند)و( به شر
کافی« »و - دآراء بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه 

]۳7[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بندهـــای)د( و )هــــ( و )و( بـــه 
گردیـــد. ترتیـــب بـــه )ج(،)د(و)هــــ( تغییریافـــت و بند)هـ(فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 

حداقـــل  داشـــتن  و  روســـتا  شـــورای  بـــرای  نوشـــتن  و  خوانـــدن  ســـواد  دارابـــودن   - هــــ 
مدرک دیپلـــم یـــا معـــادل آن بـــرای شـــورای شـــهرهای دارای تـــا یـــک میلیـــون نفـــر جمعیـــت و 
مـــدرک فوق دیپلـــم یـــا معـــادل آن بـــرای شـــورای شـــهرهای دارای بیـــش از یـــک میلیـــون نفـــر 

جمعیـــت.

گردید. ]۳8[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 بند فوق الحاق 

]۳۹[ - بـــه موجـــب تبصـــره ذیـــل قانـــون تغییـــر عنـــوان اعضـــاء شـــوراهای اســـامی روســـتاهایی 
ـــه شـــهر تبدیـــل شـــده اند)مصوب ۱۳78/۵/۱7(: ـــه ب ک

کـــه بخواهنـــد در انتخابـــات  کلیـــه اعضـــاء شـــورای اســـامی شـــهرها و شـــهرکها و روســـتاها 
ـــت  ـــام از عضوی ـــت ن ـــل از ثب ـــاه قب ـــل دوم ـــد حداق ـــوند بای ـــدا ش کاندی ـــامی  ـــورای اس ـــس ش مجل
در شـــورا اســـتعفاء نمایند)بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳7۹/8/۲۵ مهلـــت مزبـــور از 

چهارمـــاه بـــه دومـــاه تقلیـــل یافتـــه اســـت.(

 ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -]۴۴[ و   ]۴۳[  ،]۴۲[  ،]۴۱[،]۴۰[
کشـــور و  بـــه ترتیـــب عبارات»نماینـــدگان خبـــرگان رهبـــری« ، »رئیـــس دیـــوان محاســـبات 
معاونیـــن وی ، دادســـتان دیـــوان محاســـبات« ، »و معاونیـــن وی« پـــس از عبـــارت »رئیـــس 
کشـــور، دبیرهیـــأت دولـــت، رؤســـای دفاتـــر ســـران ســـه قوه«و»رؤســـای  کل  ســـازمان بازرســـی 
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گردیـــد. دانشـــگاههای )دولتـــی، غیردولتـــی(« اضافـــه 

خ ۱۳8۳/۳/۱۹ شـــورای عالـــی اداری  ]۴۵[ - بـــه موجـــب مصوبـــه شـــماره ۰۱۹۰۱/۲۲8۳8 مـــور
نـــام بنیـــاد شـــهید و امورایثارگـــران تغییریافـــت

گردید ]۴۶[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»دوماه« حذف 

ــن  ــهرداران و معاونیـ ــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»شـ ــه موجـــب قانـ ]۴7[ - بـ
گردیـــد. آنـــان« اضافـــه 

گردید. ]۴8[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»دوماه« حذف 

]۴۹[ ،]۵۰[ و]۵۱[- به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 به ترتیب:
و  واژه»شـــهرداری«  و  گردیـــد    »،« بـــه  تبدیـــل  عبارت»شـــهرداران«  از  بعـــد  حـــرف)و( 

گردیـــد. اضافـــه  دهیـــاری«  در  شـــاغلین  و  دهیـــاران  عبارت»همچنیـــن 

گردید. ]۵۲[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»دوماه« حذف 

در  همزمـــان  عضویـــت   ۱۳8۴/۱۰/۲۵ مصـــوب  استفســـاریه  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۵۳[
دارد. منافـــات  فـــوق  مـــاده  در  مذکـــور  اداری  مناصـــب  تصـــدی  بـــا  اســـامی  شـــوراهای 

گردید. ]۵۴[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 بند فوق الحاق 

ــان دوره «  ــان همـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»تاپایـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۵۵[ - بـ
جایگزیـــن متـــن زیرگردیـــد: »بـــه مـــدت چهارســـال«

]۵۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

کـــه هـــر یـــک از شـــوراها بـــه علـــت فـــوت، اســـتعفاء یـــا ســـلب عضویـــت   مـــاده ۳۱ - در صورتـــی 
گـــردد و بیـــش از  اعضـــاء اصلـــی و علی البـــدل فاقـــد حـــد نصـــاب الزم بـــرای تشکیل جلســـه 
کثـــر ظـــرف دو مـــاه  کشـــور موظـــف اســـت حدا هجده مـــاه بـــه پایـــان دوره مانـــده باشـــد وزارت 
انتخابـــات میـــان دوره ای جهـــت تکمیـــل تعداد اعضـــاء اصلـــی و علی البـــدل و ادامـــه فعالیـــت 

آن را برگـــزار نمایـــد.
پیـــش از ایـــن بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــدت »شـــش ماه« بـــه 

»هجـــده مـــاه« تغییـــر یافتـــه بـــود.

]۵7[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»پـــس از تأییـــد هیـــأت 
ــد. گردیـ ــه  ــارت« اضافـ نظـ
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آن  تبصـــره)۱(  و  فـــوق  مـــاده   ۱۳8۲/7/۶ مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۵8[
گردیـــد: جایگزیـــن متـــن زیـــر 

 مـــاده ۳۲ - بـــه منظـــور برگـــزاری انتخابـــات شـــوراهای اســـامی شـــهر و شـــهرک، هیـــأت اجرائـــی 
شهرســـتان، بـــه ریاســـت فرمانـــدار و عضویـــت رئیـــس اداره ثبت احـــوال، رئیـــس اداره آمـــوزش و 

پـــرورش و هفـــت نفـــر از معتمـــدان محـــدوده شهرســـتان تشـــکیل می شـــود.
 تبصـــره - بـــرای تعییـــن هفـــت نفـــر معتمـــدان هیـــأت اجرائـــی، فرمانـــدار ۲۵ نفـــر از معتمـــدان 
کلیـــه شـــهرها و شـــهرکهای محدوده شهرســـتان را انتخـــاب و پـــس از  اقشـــار مختلـــف مـــردم از 

ـــی آورد. ـــل م ـــه عم ـــوت ب ـــان دع ـــتان، از آن ـــارت شهرس ـــأت نظ ـــد هی تأیی

گردید. ]۵۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ تبصره فوق الحاق 

]۶۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»پـــس از تأییـــد هیـــأت 
گردیـــد. نظـــارت« اضافـــه 

]۶۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق و تبصـــره)۱( آن جایگزیـــن 
متـــن زیرگردیـــد:

مـــاده ۳۳ - بـــرای برگـــزاری انتخابـــات شـــوراهای اســـامی روســـتا، هیـــأت اجرائـــی بخش بـــه 
ریاســـت بخشـــدار و عضویـــت نماینـــدگان دســـتگاههای مذکـــور در مـــاده)۳۲( و مســـؤول 
جهادســـازندگی بخـــش و یـــا معـــاون مدیرجهادســـازندگی شهرســـتان و شـــش نفـــر از معتمـــدان 

ــود. ــکیل می شـ ــدوده بخـــش تشـ محـ
ــر  ــت و پنج نفـ ــدار بیسـ ــی، بخشـ ــأت اجرائـ ــدان هیـ ــش نفر از معتمـ ــن شـ ــرای تعییـ ــره - بـ  تبصـ
از معتمـــدان اقشـــار مختلـــف مـــردم از روســـتاهای محـــدوده بخـــش را انتخـــاب و پـــس از تأییـــد 

هیـــأت نظـــارت بخـــش، از آنهـــا دعـــوت به عمـــل مـــی آورد.

گردید. ]۶۲[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ تبصره فوق الحاق 

ــر  ــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـ ]۶۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ
گردیـــد:

ـــا  ـــدار ) ی ـــدار و بخش ـــوت فرمان ـــه دع ـــواد ۳۲ و ۳۳ ب ـــوع م ـــب موض ـــدان منتخ ـــاده ۳۴ - معتم  م
نماینـــده وی( ظـــرف دو روز پـــس از انتخـــاب تشـــکیل جلســـه داده، پـــس از حضـــور دو ســـوم 
مدعویـــن ) حداقـــل ۱7 نفـــر( از بیـــن خـــود بـــه ترتیـــب هفـــت و شـــش نفـــر را بـــه عنـــوان معتمـــدان 
اصلـــی و هفـــت و شـــش نفـــر را بـــه عنوان معتمـــدان علی البـــدل هیـــأت اجرائـــی شهرســـتان و 

کثریـــت نســـبی آراء انتخـــاب می نماینـــد. بخـــش بـــا رأی مخفـــی و ا

ــر  ــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـ ــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ ]۶۴[ - بـ
گردیـــد:

 مـــاده ۳۵ - فرمانـــدار و بخشـــدار ) یـــا نماینـــده وی( مکلـــف اســـت بـــه ترتیـــب هفـــت و شـــش نفـــر 
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معتمـــد اصلـــی را بـــرای شـــرکت در جلســـات هیـــأت اجرائی انتخابـــات دعـــوت نمایـــد.

]۶۵[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ تبصـــره فـــوق جایگزیـــن متـــن 
زیرگردیـــد:

کثریـــت حاصـــل نگردیـــد، اعضـــاء  ـــا دعـــوت از اعضـــاء علی البـــدل، ا کـــه ب  تبصـــره ۳ - در صورتـــی 
کســـری  اداری هیـــأت اجرائـــی بقیـــه معتمـــدان ) بـــه ترتیـــب ۱۱ و ۱۳ نفـــر( را دعـــوت نمـــوده تـــا 

ـــد. ـــاب نماین ـــود انتخ ـــان خ ـــاء را از می اعض

گردید. ]۶۶[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»و بخشدار« اضافه 

۶7- پاورقی ندارد.

]۶8[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عامت»،« اضافه شد.

]۶۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عامت»،« اضافه شد.

]7۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

صاحیـــت  تأییـــد  بـــر  مبنـــی  شهرســـتان  و  بخـــش  اجرائـــی  هیأتهـــای  نظـــر   -۴8 مـــاده 
داوطلبان قطعـــی اســـت و نظـــر هیأتهـــای مذکـــور درخصـــوص رد صاحیـــت داوطلبـــان حســـب 

مـــورد بـــا تأییـــد  هیأتهـــای نظـــارت معتبـــر اســـت.

ـــه  ـــدار ب ـــا بخش ـــدار ی ـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»فرمان ـــی مص ـــون اصاح ـــب قان ـــه موج ]7۱[ - ب
ـــد. گردی ـــه  ـــس« اضاف ـــوان رئی عن

گردید. ]7۲[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت» و شهرک« حذف 

گردید. ]7۳[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ تبصره فوق الحاق 

ــل  ــاده)۶۳( منتقـ ــد از مـ ــه بعـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]7۴[ - بـ
شـــد.

هیأتهـــای  عبارت»رؤســـای   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]7۵[
گردیـــد. کشـــور«  وزارت  عبارت»مقامـــات  جایگزیـــن  اجرائـــی« 

ــر  ــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـ ]7۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـ
ــاده)۶۳( قرارگرفـــت: ــد از مـ ــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بعـ ــد و بـ گردیـ
ــارات  ــتان نافـــی اختیـ ــارت اسـ ــأت نظـ ــتان و هیـ ــارت شهرسـ ــأت نظـ ــات هیـ ــاده ۵۹- اقدامـ مـ
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هیـــأت مرکـــزی نظـــارت نبـــوده و تصمیـــم هیـــأت مرکـــزی نظـــارت قطعـــی و الزم االجـــراء اســـت.

]77[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت» یا پلمپ« اضافه شد.

مقـــررات  ســـایر  ۱۳8۶/8/۲7عبـــارت»و-  مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]78[
گردیـــد. انتخابـــات« بـــه عنـــوان یـــک بخـــش بـــه ذیـــل فصـــل دوم اضافـــه 

]7۹[ و ]8۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــواد فـــوق از فصـــل پنجـــم 
بـــه ایـــن قســـمت منتقـــل و بـــه ترتیـــب بـــه عنـــوان مواد)۶7مکـــرر۱ و ۶7مکـــرر۲( شـــماره آنهـــا 

تغییریافـــت.

]8۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 ایـــن مـــاده از فصـــل پنجـــم بـــه ایـــن 
گردیـــد. قســـمت منتقـــل و شـــماره آن بـــه )۶7مکـــرر۳( تغییریافـــت و واژه »اســـتانی« اضافـــه 

گاه ســـازی« جایگزیـــن  ]8۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»آ
گردیـــد. گاه نمـــودن«  عبـــارت»آ

]8۳[ و ]8۴[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــواد فـــوق بـــه ایـــن 
قســـمت منتقـــل وشـــماره آنهـــا بـــه ترتیـــب بـــه )۶7مکـــرر۴ و ۶7مکـــرر۵( تغییریافـــت.

]8۵[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ عبـــارت»و اختیـــارات« اضافـــه 
گردیـــد.

]8۶[ - بـــه موجـــب مـــاده واحـــده قانـــون تغییـــر عنـــوان اعضـــاء شـــوراهای اســـامی روســـتایی 
کـــه بـــه شـــهر تبدیـــل شـــده اند )مصـــوب ۱۳78/۵/۱7(:

ــهر مبـــدل شـــده اند و  ــه بعـــد از انتخابـــات بـــه شـ کـ ــتایی  ــورای اســـامی روسـ ــاء شـ ــام اعضـ »نـ
می شـــوند بـــه اعضـــاء شـــورای اســـامی شـــهر مبـــدل و وظیفـــه شـــورای اســـامی شـــهر را دآراء 

هســـتند.«

]87[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت»و پیگیـــری« اضافـــه 
ــد. گردیـ

بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه »مصوبـــات« جایگزیـــن   - ]88[
عبارت»تصمیم های«گردیـــد.

]8۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
کمبودهـــا، نیازهـــا و نارســـائیهای موجـــود در روســـتا و تهیـــه طرحهـــا و  ب - بررســـی و شـــناخت 

پیشـــنهادهای اصاحـــی و عملـــی در ایـــن زمینه هـــا و ارائـــه آن بـــه مقامـــات مســـؤول ذی ربـــط
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]۹۰[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ بند فوق جایگزین متن زیرگردید:
بـــا مســـؤولین اجرائـــی وزارتخانه هـــا  ج- جلـــب مشـــارکت و خودیـــاری مـــردم و همـــکاری 
ــت  ــهیات الزم جهـ کـــه در ارتبـــاط بـــا روســـتا فعالیـــت می کننـــد و ایجـــاد تسـ و ســـازمانهایی 

ــا. ــور آنهـ ــبرد امـ پیشـ

]۹۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بنـــد فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

ط- ایجـــاد زمینـــه مناســـب جهـــت اجـــراء مقـــررات بهداشـــتی و حفـــظ نظافـــت و تأمیـــن 
محیـــط. بهداشـــت 

قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»حســـب درخواســـت  بـــه موجـــب   - ]۹۲[
گردیـــد. بخشـــدار« اضافـــه 

]۹۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بنـــد فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
ــد: گردیـ

ل - جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی

گردید. ]۹۴[- به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ بندهای فوق الحاق 

ـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بندهـــای فـــوق  ـــه موجـــب قان ]۹۵[، ]۹۶[، ]۹7[ و ]۹8[- ب
گردیـــد. الحـــاق 

گردید. ]۹۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ ماده فوق الحاق 

متـــن  فـــوق جایگزیـــن  مـــاده  قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶  بـــه موجـــب   -  ]۱۰۰[
زیرگردیـــد:

ح زیر می باشد: ماده ۶۹ - وظایف دهیار به شر
۱ - اجراء تمامی مصوبات شورای اسامی روستا.

گـــزارش پیرامـــون وقـــوع جرائـــم و مقـــررات  ۲ - همـــکاری بـــا نیروهـــای انتظامـــی و ارســـال 
خدمـــت وظیفـــه عمومـــی و حفـــظ نظـــم عمومـــی و ســـعی در حل اختافـــات محلـــی.

۳ - اعام فرامین و قوانین دولتی.
۴ - مراقبـــت و حفـــظ و نگهـــداری تأسیســـات عمومـــی و عمرانـــی و امـــوال و دارایی هـــای 

روســـتا.
۵ - همـــکاری بـــا ســـازمانها و نهادهـــای دولتـــی و ایجـــاد تســـهیات الزم در جهـــت ایفـــای 

ــان. ــف آنـ وظایـ
ــرای  ــاد زمینـــه مناســـب بـ ــررات بهداشـــتی و حفـــظ نظافـــت و ایجـ ــراء مقـ ۶ - مراقبـــت در اجـ

تأمیـــن بهداشـــت محیـــط.
7 - همکاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات.
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8 - همـــکاری مؤثـــر بـــا مســـؤولین ذی ربـــط در جهـــت حفـــظ و نگهـــداری منابـــع طبیعـــی واقـــع 
در محـــدوده و حریـــم روســـتا.

گردید. ]۱۰۱[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 بند فوق الحاق 

]۱۰۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت» بخـــش از قبیـــل توســـعه« 
گردیـــد. حـــذف 

]۱۰۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

ح زیر است:  ماده 7۰ - وظایف و اختیارات شورای اسامی بخش به شر
کمبودهـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی، آموزشـــی، اقتصـــادی،  گاهـــی از مشـــکات و   الـــف - بررســـی و آ
ـــه  ـــی، بهداشـــتی و ســـایر امـــور رفاهـــی بخـــش و ارائه طرحهـــا و پیشـــنهادهای اصاحـــی ب عمران

مســـؤولین اجرائـــی منطقـــه.
کارهـــا و برنامه هـــای عمرانـــی  ب - همـــکاری بـــا مســـؤولین اجرائـــی بـــه منظـــور پیشـــبرد 
منطقـــه از قبیـــل ایجـــاد و مرمـــت راه هـــای اصلـــی و فرعـــی بخش، برق رســـانی، لوله کشـــی آب 
کانال کشـــی آب زراعـــی، قنـــوات، الیروبـــی نهرهـــا، تعمیـــر مســـاجد، زیارتگاههـــا،  آشـــامیدنی، 
ــا  ــا بـ ــا، مراتـــع و جنگلهـ ع، باغهـ ــزار ــران مـ ــور مربـــوط بـــه حفـــظ و عمـ ــا و امـ ــینیه ها و تکایـ حسـ

ــی. ــازمآنهای مملکتـ ــه و سـ ــط منطقـ ــؤولین ذی ربـ ــی مسـ هماهنگـ
ـــت  ـــتایی جه ـــامی روس ـــوراهای اس ـــه و ش ـــور و منطق کش ـــی  ـــؤولین اجرائ ـــا مس ـــکاری ب ج - هم
ـــی،  ـــی، زراع ـــماری های جمعیت ـــری و محلی، سرش ـــات سراس ـــی، انتخاب ـــات عموم ـــام خدم انج

دامـــی، صنعتـــی و ماننـــد اینهـــا.
 د - همـــکاری بـــا مســـؤولین امـــر بـــرای تهیـــه و تنظیـــم شناســـنامه بخـــش از طریـــق جمـــع آوری 
اطاعـــات و آمـــار الزم بـــر اســـاس مشـــخصات اقتصـــادی، اجتماعی، فرهنگـــی و منابـــع طبیعـــی 

منطقـــه.
هـ - ایجاد هماهنگی الزم بین شوراهای اسامی روستایی واقع در بخش.

 و - نظـــارت بـــر طرحهـــای عمرانـــی منطقـــه و حفـــظ و نگهـــداری و بهره بـــرداری از تأسیســـات 
ــتاهای  ــه روسـ ج از حیطـ ــار ــع و جنگل های خـ ع و مراتـ ــزار ــی، مـ ــی و عمرانـ ــزات عمومـ و تجهیـ

موجـــود در بخـــش.
 ز - نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی.

ـــا شـــوراهای اســـامی روســـتایی واقـــع  ـــا چنـــد روســـتا ی ح - حکمیـــت در اختافـــات میـــان دو ی
کـــه قابـــل پیگیـــری قضایی نیســـت. در بخـــش بـــا یکدیگـــر در مـــواردی 

کی نـــدارد از طریـــق  کـــه شـــا ط - پی گیـــری مـــوارد تجـــاوز بـــه حقـــوق عمومـــی در مـــواردی 
مقامـــات ذی صـــاح.

ج از حیطـــه اختیـــارات و وظایـــف  کـــه خـــار ی - رســـیدگی بـــه امـــور عمومـــی بخـــش یـــا امـــوری 
شـــوراهای اســـامی روســـتا اســـت.

ع مســـتقل و آبادی هـــای زیـــر بیســـت  ک - رســـیدگی و پیش گیـــری مشـــکات اهالـــی مـــزار
کـــه فاقـــد شـــورای اســـامی روســـتا می باشـــند. خانـــوار 
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ل - جلـــب خودیـــاری اهالـــی روســـتاها جهـــت تأمیـــن هزینه هـــای مربـــوط بـــه شـــوراها و اداره 
دهیاری هـــا.

م - همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی.

]۱۰۴[ و  ]۱۰۵[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بندهـــای فـــوق الحـــاق 
گردیـــد.

]۱۰۶[ - به موجب استفساریه مصوب ۱۳8۲/۳/۶:
کـــه شوراهای اســـامی   منظـــور مقنـــن از تبصـــره )۱( بنـــد )۱( مـــاده )7۱( قانـــون مذکـــور ایـــن اســـت 
ـــهردار قبلی  ـــاله ش ـــه دوره چهارس ـــم از این ک ـــن اع ـــمیت یافت ـــس از رس ـــد پ ـــر دوره بای ـــور در ه کش

پایـــان یافتـــه باشـــد یـــا خیـــر نســـبت بـــه انتخـــاب شـــهردار اقـــدام نماینـــد.

ــن  ــوق جایگزیـــن متـ ــره فـ ــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۳/۱۰/۲7 تبصـ ــه موجـــب قانـ ]۱۰7[ - بـ
ــد: زیرگردیـ

تبصره ۲- شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.

ــه  ــل عامـــت» «اضافـ ــن داخـ ــوب ۱۳8۲/8/۴ متـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۱۰8[ - بـ
گردیـــد.

]۱۰۹[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»گردشـــگری و« اضافـــه 
گردیـــد.

]۱۱۰[ و ]۱۰۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»بـــا رعایـــت مقـــررات 
گردیـــد. مربـــوط« اضافـــه 

ــن واژه  ــائط« جایگزیـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه »وسـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــب قانـ ــه موجـ ]۱۱۲[ - بـ
»وســـایل« شـــد.

]۱۱۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»بـــا رعایـــت مقـــررات 
قانونـــی مربـــوط« اضافـــه شـــد.

کـــه قبـــًا بـــه موجـــب  ]۱۱۴[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره فـــوق 
گردیـــد. گردیـــده بـــود بـــه تبصـــره)۱( اصـــاح  قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ الحـــاق 

گردید. ]۱۱۵[ - به موجب قانون اصاحی مصوب۱۳8۶/8/۲7 تبصره فوق الحاق 

گردید. ]۱۱۶[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ بندفوق الحاق 

]۱۱7[ و ]۱۱8[  - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بندهـــای فـــوق الحـــاق 
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گردیـــد.

]۱۱۹[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بنـــد فـــوق بـــا دوتبصـــره الحـــاق و 
گردیـــد: ســـپس بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 دوتبصـــره زیـــر حـــذف 

ــوده اســـت،  ــی بـ ــده دار وظایفـ ــهر عهـ ــن شـ ــه انجمـ کـ ــی  ــن و مقرراتـ ــه قوانیـ کلیـ ــره ۱ - در   تبصـ
ــا رعایـــت مقـــررات ایـــن قانـــون بعـــد از یـــک ســـال از تاریـــخ تصویـــب  شـــورای اســـامی شـــهر بـ

ــود. ــد بـ ــهر خواهـ ــین انجمـــن شـ جانشـ
کـــه شـــمول  ـــه دولـــت و ســـازمانهایی   تبصـــره ۲ - وزارتخانه هـــا و مؤسســـات دولتـــی و وابســـته ب
قانـــون بـــر آنهـــا مســـتلزم ذکـــر نـــام اســـت موظف انـــد در طول مـــدت یـــک ســـال مذکـــور در 
کجـــا نامـــی از انجمـــن شـــهر  تبصـــره فـــوق بـــا بررســـی قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط بـــه خـــود هـــر 
ـــه مـــوارد الیحـــه  گون ـــه آن محـــول نموده اســـت جهـــت اصـــاح ایـــن  ســـابق آمـــده و وظایفـــی را ب

اصاحـــی بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی ارائـــه نماینـــد.

عنـــوان  بـــه   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه  مـــاده  ایـــن   -  ]۱۲۰[
گردیـــد. منتقـــل  تخلفـــات  بـــه  رســـیدگی  ترتیـــب  چهـــارم،  فصـــل  بـــه  ماده)8۲مکـــرر۳( 

ذیـــل  بـــه  بنـــد)۹(  عنـــوان  بـــه  فـــوق  مـــاده   ۱۳8۶/8/۲7 قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۱۲۱[
گردیـــد. منتقـــل  ماده)78مکـــرر۲( 

]۱۲۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

کـــه مربـــوط بـــه شـــهرداری می باشـــد وظایـــف شـــورای  مـــاده 7۶- بـــه اســـتثناء مـــواردی 
اســـامی شـــهرک هماننـــد وظایـــف شـــورای اســـامی شـــهر خواهـــد بـــود.

ــتان« حـــذف  ــارت»و دهسـ ــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـ ــی مصـ ــون اصاحـ ــه موجـــب قانـ ]۱۲۳[ - بـ
گردیـــد.

بـــه  واژه»می تواننـــد«   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۱۲۴[
شـــد. اصـــاح  واژه»می توانـــد« 

گردید. ]۱۲۵[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»وروستا« حذف 

]۱۲۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه»نماینـــد« بـــه واژه»نمایـــد« 
ـــد. گردی ـــاح  اص

گردید. ]۱۲7[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عامت»،« اضافه 

]۱۲8[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7عبارت»وشـــوراهای شـــهر در 
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ــد. گردیـ ــه  ــتان« اضافـ ــهرمرکز اسـ ــورای شـ ــتثناء شـ ــه اسـ ــتان بـ شهرسـ

]۱۲۹[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/۶/7 مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

کلیـــه مصوبـــات  مـــاده 78- شـــوراهای اســـامی شـــهر و بخـــش و روســـتا موظفنـــد یـــک نســـخه از 
خـــود را حســـب مـــورد جهـــت اطـــاع بـــه فرمانـــدار، بخشـــدار حـــوزه انتخابیـــه خـــود و ســـازمانهای 

مربـــوط ارســـال نماینـــد.

ح  ]۱۳۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره ذیـــل بنـــد فـــوق بـــه شـــر
گردیـــد: زیـــر حـــذف 

 تبصـــره - ســـه نفـــر از اعضـــاء شـــورای اســـتان بـــه انتخـــاب آن شـــورا در جلســـات شـــورای 
می نماینـــد. شـــرکت  اســـتان  توســـعه  و   برنامه ریـــزی 

]۱۳۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق بـــا شـــش بند الحـــاق 
گردیـــد.

]۱۳۲[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بندهـــای)7(،)8(و)۹( و تبصـــره 
ـــد. گردی ذیـــل آن الحـــاق 

]۱۳۳[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بنـــد فـــوق جایگزیـــن متـــن 
زیرگردیـــد:

7 - برنامه ریـــزی بـــه منظـــور آمـــوزش و آشـــنایی اعضـــاء شـــوراها بـــا وظایـــف خویـــش از طریـــق 
ـــور. کش ـــود  ـــات موج ـــب امکان ـــردی در قال کارب ـــدت  ـــاه م کوت ـــای  ـــزاری دوره ه برگ

ـــا هشـــت بنـــد الحـــاق  ]۱۳۴[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق ب
گردیـــد.

عنـــوان  بـــه   ۱۳8۲/7/۶ مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه  کـــه  بندفـــوق   -  ]۱۳۵[
مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه  بـــود  گردیـــده  زیـــر  متـــن  ماده)7۵( جایگزیـــن 

گردیـــد: اضافـــه  بـــاال  مـــاده  ذیـــل  بـــه  بنـــد)۹(  عنـــوان  بـــه   ۱۳8۶/8/۲7
کلیـــه امـــوال منقـــول و غیرمنقـــول در اختیـــار شـــورای اســـامی شـــهر متعلـــق بـــه  مـــاده 7۵- 
ــهرداری  ــه شـ ــق بودجـ ــورا از طریـ ــی شـ ــی و تدارکاتـ ــای مالـ ــت و نیازهـ ــه اسـ ــهرداری مربوطـ شـ

همـــان شـــهر تأمیـــن می گـــردد.

کثـــر یـــک ســـال پـــس  ]۱۳۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»حدا
گردیـــد. از تشـــکیل« حـــذف 

]۱۳7[ - بنـــد فـــوق پیـــش از ایـــن بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بـــه عنـــوان 
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ماده)78مکرر۳( الحـــاق وســـپس بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـــه 
عنـــوان بنـــد)۱۰( ذیـــل مـــاده فـــوق قرارگرفـــت.

عدد)یـــک(  بـــه  عـــدد)دو(   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۱۳8[
تغییریافـــت.

عـــدد)دو(  بـــه  عدد)یـــک(   ۱۳8۶/8/۲7 مصـــوب  اصاحـــی  قانـــون  موجـــب  بـــه   -  ]۱۳۹[
تغییریافـــت.

]۱۴۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عددعبـــارت»از اعضـــاء شـــورای 
گردیـــد. اســـتان« افـــزوده 

]۱۴۱[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصـــره ذیـــل مـــاده فـــوق بـــه 
گردیـــد. تبصره)۱( اصـــاح  عنـــوان 

یـــک تبصـــره  بـــا  بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق   - ]۱۴۲[
گردیـــد: جایگزیـــن متـــن زیـــر 

مـــاده 7۹ - بـــه منظـــور رســـیدگی بـــه شـــکایات مبنـــی بـــر تخلفـــات و اعتراضـــات شـــوراها 
هیأت هایـــی بـــه نـــام هیـــأت حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات به ترتیـــب زیـــر تشـــکیل 

می شـــود:
 الـــف - هیـــأت مرکـــزی حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات بـــه عضویـــت یکـــی از معاونیـــن 
کشـــور، یکی از معاونیـــن رییـــس قـــوه  رییـــس جمهـــور، معـــاون سیاســـی و اجتماعـــی وزارت 
کل بـــه انتخـــاب دادســـتان  قضاییـــه بـــه انتخـــاب رییـــس ایـــن قـــوه، یکـــی از معاونیـــن دادســـتان 
ــوراها و  ــیون شـ کمیسـ ــای  ــر از اعضـ ــر از نماینـــدگان مجلـــس شورای اســـامی ) دو نفـ کل، ۳ نفـ

کمیســـیون اصـــول 88 و ۹۰ قانـــون اساســـی(. کشـــور و یـــک نفـــر از اعضـــای  امـــور داخلـــی 
ب - هیـــأت حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات اســـتان بـــه عضویـــت اســـتاندار، عالی تریـــن 
مقـــام قضایـــی اســـتان، دو نفـــر بـــه انتخـــاب هیـــأت مرکـــزی حل اختـــاف و رســـیدگی بـــه 

شـــکایات و یـــک نفـــر از اعضـــای شـــورای اســـامی شـــهر مرکـــز اســـتان بـــه انتخـــاب شـــورا.
ــتان  ــز اسـ ــهر مرکـ ــورای شـ ــورد رســـیدگی مربـــوط بـــه شـ کـــه موضـــوع مـ ــره ۱ - در صورتـــی   تبصـ
کـــه از حیـــث جمعیـــت بزرگترین شـــهر اســـتان محســـوب  باشـــد، نماینـــده شـــورای شـــهر دیگـــری 

می شـــود عضویـــت خواهـــد داشـــت.
ـــا تأییـــد  ـــاز و ب ـــه شـــکایات اســـتان در صـــورت نی تبصـــره ۲ - هیـــأت حـــل اختـــاف و رســـیدگی ب
هیـــأت مرکـــزی حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات می تواند نســـبت بـــه تشـــکیل هیـــأت 
حـــل اختـــاف و رســـیدگی بـــه شـــکایات شهرســـتان مرکـــب از ســـه نفـــر بـــه انتخـــاب هیـــأت 

اســـتان اقـــدام نمایـــد.
کشـــور می باشـــد و معـــاون سیاســـی و اجتماعـــی  تبصـــره ۳ - دبیرخانـــه هیـــأت مرکـــزی در وزارت 

کشـــور بـــه عنـــوان دبیـــر هیـــأت خواهـــد بـــود. وزیـــر 
هیـــأت در اولیـــن جلســـه یـــک رییـــس و یـــک نایـــب رییـــس از بیـــن خـــود انتخـــاب خواهـــد 
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ــود. نمـ

گردید. ]۱۴۳[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصره فوق الحاق 

]۱۴۴[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عدد»پانـــزده« بـــه عدد»بیســـت« 
تغییـــر یافـــت.

ـــره  ـــوان تبص ـــه عن ـــوق ب ـــره ف ـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبص ـــی مص ـــون اصاح ـــب قان ـــه موج ]۱۴۵[ - ب
ـــد. گردی یـــک اصـــاح 

]۱۴۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن زیـــر 
گردیـــد:

ــا و  ــارات قانونـــی آنهـ ــا وظائـــف و اختیـ ــر بـ کـــه مصوبـــات شـــوراها مغایـ ــاده 8۰ - در صورتـــی   مـ
ـــه  ـــر مـــورد و ب ـــا ذک ـــی مربوطه می تواننـــد ب کشـــور باشـــد مســـؤوالن اجرائ ـــر قوانیـــن عمومـــی  مغای
کثـــر ظـــرف ده روز از تاریـــخ ابـــاغ مصوبـــه اعتـــراض خـــود را بـــه اطـــاع شـــورا  طـــور مســـتدل حدا
ـــول  ـــخ وص ـــه از تاری ـــک هفت ـــت ی ـــف اس ـــورا موظ ـــد. ش ـــد نظر نماین ـــت تجدی ـــانده و درخواس رس
کـــه  اعتـــراض تشـــکیل جلســـه دهـــد و بـــه موضـــوع رســـیدگی و اعـــام نظـــر نمایـــد. در صورتـــی 
ـــد  ـــه مـــورد اختـــاف عـــدول ننمای ـــه مصوب شـــورا در بررســـی مجـــدد از رأی قبلـــی خـــود نســـبت ب
ـــرف  ـــت ظ ـــور مکلف اس ـــأت مزب ـــود. هی ـــاع می ش ـــتان ارج ـــاف اس ـــل اخت ـــأت ح ـــه هی ـــوع ب موض
کـــه در جهـــت  ۱۵ روز بـــه موضـــوع رســـیدگی و اعـــام نظـــر نمایـــد. نظریـــه ایـــن هیـــأت در صورتـــی 
ـــزی حـــل اختـــاف قطعـــی و  ـــات شـــورای شـــهرها باشـــد در صـــورت تأیید هیـــأت مرک لغـــو مصوب

ـــود. الزم االجـــراء خواهـــد ب

فـــوق  بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 تبصره هـــای  ]۱۴7[  و ]۱۴8[- 
گردیـــد. الحـــاق 

ـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت»ظـــرف یک مـــاه از تاریـــخ  ـــه موجـــب قان ]۱۴۹[ - ب
گردیـــد. ابـــاغ رأی« اضافـــه 

]۱۵۰[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 مـــاده فـــوق جایگزیـــن متـــن 
زیرگردیـــد:

ـــت را از  ـــرایط عضوی ـــون ش ـــن قان ـــوع ای ـــوراهای موض ـــاء ش ـــک از اعض ـــر ی ـــه ه ـــاده 8۲ - چنانچ   م
دســـت داده و یـــا در انجـــام وظایـــف قانونـــی خـــود مرتکـــب قصـــور یـــا تقصیـــر شـــود یـــا اقدامـــی 
ـــا عملـــی خـــاف شـــؤون اعضـــاء  گـــردد ی ـــا اخـــال در انجـــام وظایـــف شـــوراها  که موجـــب توقـــف ی
ــا بـــرای مـــدت باقیمانـــده دوره شـــورا،  ــر بـــه صـــورت موقـــت یـ ح زیـ ــورا انجام دهـــد بـــه شـــر شـ

می گـــردد: ســـلب عضویت 
مـــاده فـــوق قبـــًا بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ همـــراه بـــا دو بنـــد و 

گردیـــده بـــود: دوتبصـــره جایگزیـــن متـــن زیـــر 
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مـــاده 8۲ - ســـلب عضویـــت در مـــورد اعضـــاء شـــوراهای روســـتا و بخـــش و شـــهرک، بـــا تصویـــب 
هیـــأت حـــل اختـــاف اســـتان و در مـــورد شـــورای شـــهرها با پیشـــنهاد هیـــأت حـــل اختـــاف 

اســـتان و تصویـــب هیـــأت حـــل اختـــاف مرکـــزی خواهـــد بـــود.
ـــد.  ـــکایت نماین ـــح ش ـــه دادگاه صال ـــد ب ـــد می توانن ـــت می گردن ـــلب عضوی ـــه س ک ـــرادی  ـــا اف ـــرد ی ف
ج از نوبـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی و رأی آن قطعـــی و الزم االجـــراء خواهـــد  دادگاه مذکـــور خـــار

ـــود. ب

ـــر  ـــن زی ـــن مت ـــوق جایگزی ـــاده ف ـــوب ۱۳8۶/8/۲7 م ـــی مص ـــون اصاح ـــب قان ـــه موج ]۱۵۱[ - ب
گردیـــد: کـــه جزئـــی از مـــاده)8۲( مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ می باشـــد 

۱ - در مـــورد اعضـــاء شـــوراهای روســـتا و بخـــش بـــه پیشـــنهاد شـــورای شهرســـتان و یا فرمانـــدار 
و درمـــورد شـــورای شـــهر و شهرســـتان بـــه پیشـــنهاد شـــورای اســـتان و یـــا اســـتاندار و تصویـــب 

شـــورای حـــل اختـــاف اســـتان.
۲ - در مـــورد اعضـــاء شـــورای اســـتان بـــه پیشـــنهاد شـــورای عالـــی اســـتانها و یـــا اســـتاندار 
کشـــور و تصویـــب هیـــأت حـــل اختـــاف  و درمـــورد شـــورای عالـــی اســـتانها بـــه پیشـــنهاد وزیـــر 

مرکـــزی.
تبصـــره ۱ - ســـلب عضویـــت اعضـــاء شـــورای مافـــوق موجـــب ســـلب عضویـــت از شـــورای مادون 

ـــه تشـــخیص هیـــأت حـــل اختـــاف ذی ربـــط. ـــردد مگـــر ب نمی گ
کـــه ســـلب عضویـــت می گردنـــد می تواننـــد بـــه دادگاه صالح شـــکایت   تبصـــره ۲ - فـــرد یـــا افـــرادی 
ج از نوبـــت بـــه موضـــوع رســـیدگی و رأی آن قطعـــی و الزم االجـــراء  نماینـــد. دادگاه مذکـــور خـــار

خواهـــد بـــود.

ـــرر۱ «  ـــوق از »مک ـــاده ف ـــماره م ـــوب ۱۳8۶/8/۲7 ش ـــی مص ـــون اصاح ـــب قان ـــه موج ]۱۵۲[ - ب
ـــت. ـــرر۲ «تغییریاف ـــه »مک ب

گردید. ]۱۵۳[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ ماده فوق الحاق 

بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت»در غیراین صـــورت   - ]۱۵۴[
ضمـــن لغـــو قـــرارداد و ســـلب عضویـــت دائـــم از شـــورا، پرونـــده بـــه مراجـــع ذی صـــاح ارســـال 

گردیـــد. می گـــردد.« بـــه تبصـــره فـــوق اضافـــه 

کـــه بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶  ]۱۵۵[ - ایـــن مـــاده بـــا دوتبصـــره 
جایگزیـــن مـــاده زیرگردیـــده بـــود؛

کارکنـــان  مـــاده 7۴- شـــورای شـــهر و یـــا هریـــک از اعضـــاء حـــق ندارنـــد در نصـــب و عـــزل 
کننـــد و یـــا بـــه آنهـــا دســـتور بدهنـــد. شـــهرداری مداخلـــه 

بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـــه عنـــوان مـــاده 8۲مکـــرر۳ بـــه ایـــن 
ــد. گردیـ ــل  ــل منتقـ فصـ

]۱۵۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت» در صـــورت ارتـــکاب 
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نســـبت بـــه بررســـی آن در هیـــأت حـــل اختـــاف اســـتان اقـــدام خواهـــد شـــد«به تبصـــره فـــوق 
گردیـــد. اضافـــه 

ح فـــوق الحـــاق  ـــه شـــر ]۱۵7[ - ایـــن مـــاده بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ ب
و بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 شـــماره آن از »مکـــرر۳« بـــه »مکـــرر۴« 

گردیـــد. اصـــاح 

]۱۵8[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 عبـــارت» روســـتا و « اضافـــه 
گردیـــد.

گردید. ]۱۵۹[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۲/7/۶ عبارت»و شهرک« حذف 

گردید. ]۱۶۰[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 عبارت »وبخش« حذف 

ــابق  ــاده)۹۲( سـ ــه موجـــب قانـــون مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 متـــن فـــوق جایگزیـــن مـ ]۱۶۱[ - بـ
گردیـــد. گردیـــد و مـــاده اخیـــر بـــه عنـــوان مـــاده)۹۶( بـــه انتهـــای قانـــون منتقـــل 

کـــه بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بـــه عنـــوان  ]۱۶۲[ - شـــماره مـــاده فـــوق 
گردیـــده بـــود بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـــه  ماده)78مکـــرر۴( الحـــاق 

گردیـــد: گردیـــد و ماده)۹۳ســـابق( بـــا متـــن زیـــر حـــذف  مـــاده)۹۳( اصـــاح 
کلیـــه وجـــوه و ســـپرده های انجمن هـــای منحلـــه ده و شهرســـتان نـــزد بانکهـــا و  مـــاده۹۳- 
ــتا و  ــا حســـب مـــورد در اختیار شـــوراهای اســـامی روسـ ــر منقـــول آنهـ ــز امـــوال منقـــول و غیـ نیـ
گـــردد. شـــهر قـــرار می گیـــرد تـــا در جهـــت عمـــران و آبـــادی و مصالـــح مـــردم همـــان محـــل صـــرف 

گردید. ]۱۶۳[ - به موجب قانون اصاحی مصوب ۱۳8۶/8/۲7 واژه»عضو« اضافه 

کـــه بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بـــه عنـــوان  ]۱۶۴[ - شـــماره مـــاده فـــوق 
گردیـــده بـــود بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـــه  ماده)78مکـــرر۵( الحـــاق 

گردیـــد. مـــاده)۹۴( و ماده)۹۴ســـابق( بـــه مـــاده)۹7( اصـــاح 

کـــه بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ بـــه عنـــوان  ]۱۶۵[ - شـــماره مـــاده فـــوق 
گردیـــده بـــود بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 بـــه  ماده)78مکـــرر۶( الحـــاق 

گردیـــد. مـــاده)۹۵( و ماده)۹۵ســـابق( بـــه مـــاده)۹8( اصـــاح 

]۱۶۶[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 شـــماره مـــاده فـــوق از مـــاده)۹۲( 
بـــه ماده)۹۶( تغییـــر یافـــت.

]۱۶7[ - بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 شـــماره مـــاده فـــوق از مـــاده)۹۴( 
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بـــه ماده)۹7( تغییـــر یافـــت.

]۱۶8[ - مـــاده فـــوق بـــه موجـــب قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۲/7/۶ الحـــاق و بـــه موجـــب 
قانـــون اصاحـــی مصـــوب ۱۳8۶/8/۲7 شـــماره آن از )۹۵( بـــه )۹8( تغییریافـــت.



www.darsahn.org

Minahassastraat 1
1092 RS, Amsterdam
The Netherlands

www.arsehsevom.net
contact@arsehsevom.net
press@arsehsevom.net

ســازمان غیــر دولتــی و ناســودبر »عرصــه ســوم« در ســال ۱۳۸۹ / ۲۰۱۰ در آمســتردام )هلنــد( 
گروهــی از کنش گــران مدنــی و  بنیــان نهــاده شــد و بــه ثبــت رســید. ایــن ســازمان بــه کوشــش 

گرفته اســت: ــا اهــداف زیــر شــکل  شــخصیت های علمــی ایرانــی و غیــر ایرانــی در هلنــد ب
• ترویج و گسترش اندیشه های مدنی، صلح آمیز، دموکراسی و حقوق بشر
• ظرفیت سازی سازمان ها، کنشگران جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر

• ترویج و گسترش اخالق مدنی و فرهنگ کارهای داوطلبانه
• آسان سازی دسترسی، گردش و مبادله آزاد اطالعات

• و ایجــاد فضایــی مناســب بــرای تبــادل نظــر، گفت و گــو بیــن کنش گــران جامعــه مدنــی و دیگــر 
گروه هــای اجتماعــی

از دیــدگاه پایه گــذاران »عرصــه ســوم«، جامعــه مدنــی کانــون مقاومــت، تهدیــد قــدرت سیاســی 
و عرصــه قدرت یابــی شــهروندان اســت. جامعــه مدنــی مرکــز بــروز خالقیت هــا، ابتــکارات تــازه 
اجتماعــی و مدرســه آمــوزش و تمریــن دموکراســی، تســاهل، مــدارا، شــهامت و اخــالق مدنــی 
کانــون تولیــد، انباشــت ســرمایه اجتماعــی و عرصــه آزادی،  اســت. جامعــه مدنــی همچنیــن 

رهایــی و برابــری اســت.


