قسمت اول ـ امور معامالت
ماده -1معامالت شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شود .نوع اول ـ معامالت جزئي كـه
ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد
نوع دوم ـ معامالت متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و كمتر از پانصد هزار ريال باشد .
نوع سوم ـ معامالت عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود.
ماده  -2در مورد معامالت جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتبـا از رـرش شـهردار بـه او
ارجاع گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معامله را به نحو ممكنه و بـه مسـلوتيت خـود
بدست آورده با جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد .
اتف ـ در شهردارهائيكه درآمد ساالنه تا  11ميليون ريال است موافقت شهردار .
ب ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از  11ميليون ريال تا  01ميليون ريال است موافقت متصـدي
امور مالي
.ج ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از  11ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي .
تبصره 1ـ ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامل
فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است
تبصره  -1ذكر نام و نام خانوادگي و امضاء و سمت متصدي خريد و همچنين آدرس و مشخصات كامـل
فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است
تبصره  -2شهردار مي تواند به موجب ابالغ كتبي انجام بعضي از انواع معامالت جزئي را كه در اين ماده
اختيار تصويب آنها به متصدي امور ماتي يا رئيس كارپردازي داده شده است موكول بـه موافقـت كتبـي
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خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايـد و يـا اختيـار
رئيس كارپردازي را به متصدي امور ماتي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار كند .
ماده  -3در مورد معامالت متوسط متصدي خريـد بايـد حـداقل از سـه نفـر فروشـندگان كـاال يـا انجـام
دهندگان كار از هر يك جداگانه استعالم كتبي كه مشعر بـه تعيـين و تصـريو نـوع و مشخصـات كامـل
جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشـنده كـاال يـا
انجام دهنده كار بايد بهاء ممكنه را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم بها ذكر و بـا
قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد  .انجام معامله پس از موافقت
كميسيون معامالت مركب از شهردار يا معاون شهرداري متصدي امور ماتي و يك نفر از رؤسا واحدها يا
اعضاء ارشد شهرداري بنا به تناسب كار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون بـه
اتفاق آراء و يا با اكثرينت دو راي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكـي
از آن دو نفر باشد .
تبصره ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از  01ميليون ريال بيشتر اسـت در صـورتيكه شـهرداري
فاقد معا ون باشد شهردارمي تواند رئيس كارپردازي يا يكي از اعضـاء ديرـر شـهرداري را بـه عضـويت
كميسيون معامالت انتخاب وتي تصميمات كميسيون را موكول به تاييد خود نمايد .
ماده  4ـ معامالت عمده بايد به رو ركلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي و يا مناقصه محدود انجام
شود اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص گردد به رريق زير انجام خواهد شد
اتف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و
تصويب انجمن شهر(اصالحي مصوب.)1332/4/1
ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دويستو بيست وسه ميليون تا يك ميليـارد و پانصـد و ههـل ميليـون
ريال باشد بنا به پشينهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تايلـد وزارت كشور(اصـالحي
مصوب.)1332/4/1
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ج ـ در صورتكيه ميزان معامله از يك ميليارد و پانصـد و ههـار ميليـون ريـال بيشـتر باشـد بـه پيشـنهاد
مستدل و موجه شهردار و تصويب انجمن شهر و تائيـد وزارت كشـور و تصـويب هيـات دوتت(اصـالحي
مصوب.)1332/4/1
تبصره  1ـ در مورد مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقارعه كاران واجد شرايط منتخبه توسط
سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل شش شركت يا موسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود .
تبصره  2ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و ررز عمـل بـر ربـق
صوابديد انجمن شهر به ترتيبي خواهد بود كه در آئين نامه مناقصه امـور سـاختماني وزارت راه مصـوب
ماه  1333و يا آئين نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردي كه در آئين نامه فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كـه هيلـت عامـل
نوشته شده انجمن شهر جايرزين آن خواهد بود.
تبصره  -3در مورد كاالهـاي انحصـاري دوتـت و كاالهـا يـا خـدمات منحصـر بـه فـرد انجـام معاملـه بـا
نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كاال پس از گواهي كميسيون معامالت مبني بـر انحصـاري بـودن
كاال يا خدمات با ترك مناقصه بالمانع خواهد بود و در مورد كاالهاي انحصاري غيـر دوتتـي بهـاء كـاال بـا
گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا اراق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد بود .
قسمت دوم ـ مناقصه
اتف ـ آگهي مناقصه
ماده  -0در معامالت عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حد اقل يك هفته به تشـخيص
شهردار در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از جرائد كثيراالنتشار تهران و در صورت وجود روزنامه
محلي در يكي از روزنامه هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي گردد :
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 -1نوع و ميزان كاال يا كار «مدت انجام كار» محل تحويل مهلت قبول پيشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه
يا مزايده و تسليم پيشنهادها.
 -2دادن سپرده اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشـد بـه صـورت نقـد يـا اسـناد خزانـه يـا
ضمانت نامه بانكي
 -3ذكر اينكه برندگان اول و دوم مناقصه يا مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنـان
به ترتيب ضبط خواهد شد.
 -4ذكر اينكه ساير ارالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است .
 -0ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
تبصره ـ مدت قبول پيشنهاد ها از تاريخ نشر آخرين آگهي در داخله از  11روز و در خارجه از  01روز
نبايد كمتر باشد.
ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده .
مناقصه يا مزايده
ماده  -0رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيلت عـاتي معـامالت شـهرداري
مركب از شهردار .رئيس امور ماتي با حسابداري شهرداري  .يكنفـر از افـراد بصـير و م لـع در معاملـه
مورد نظر پيشنهاد شهردار و تاييد انجمن شهر خواهد بود
تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا با كثرت دو راي مشروط بر اينكه شهردار يكـي از آن دو نفـر
باشد مناط اعتبار خواهد بود
ماده  -7كميسي ون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يـا دعوتنامـه مناقصـه محـدود قيـد
گرديده تشكيل شود و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مـورد
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رسيدگي قرار دهد و اگر تعداد پيشنهاد هاي رسيده از سه فقره كمتر بوده مناقصه يا مزايده مجدد وتـو
آنكه تعداد پيشتهاد ها كمتر از سه نفر فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيـب
اثر قرار خواهد داد
كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهاد ها حداكثر ظرش يك هفتـه نظـر خـود را اعـالم كنـد و در
مورد استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديرر قابل تمديد خواهد بود .
ماده 3ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام معامله خود داري كند يا پس از ابالغ قانوني حـداكثر تـا
هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفـر بعـدي منعقـد
خواهدگرديد و در صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرش مهلت هفت روز پس از ابالغ قـانوني حاضـر
به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده  -9شهرداري مكلف است هنرام تنظيم و عقد پيمان معامل ده در صد كل مبلغ مـورد پيمـان را بـه
منظور تضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين نامه بانكي يا اسناد خزانه بـه عنـوان سـپرده دريافـت
دارد
ماده  11ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمانها نبايد قيد گردد مرر اينكه در موارد استثنايي و بنـا بـه
پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبال به تصويب انجمن رسيده باشد .
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده  -11جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به معامالت جرئي باشد تحويـل آن بـه وسـيله انبـار يـا
اداره در خواست كننده انجام خواهد شد و در مورد معامالت متوسط بايد تحويل بـا نظـارت كميسـيوني
مركب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذيرد و در معامالت عمده كميسيون تحويل مركب خواهد بود
از دو نفــر نماينــده منتخــب شــهردار و يكنفــر نماينــده ذيصــالحيت بــه انتخــاب انجمــن شــهر .
5

ماده  -12در معامالت متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صـورت
مجلس تنظيم و در آن به رور صريو قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده ربق نمونـه و بـا
مشخصات مندرج در پيمان با استعالم بها مي باشد و ذيل آنرا تمام اعضاء كميسيون تحويل و فروشـنده
يا پيمانكار امضا نماينده و در مورد اجناسي كه تحويـل انبـار مـي باشـد انبـاردار نيـز صـورت مجلـس را
امضا ء نمايند و در مورد اجناسي كه تحول انبار مي شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار
صادر خواهد نمود
تبصره ـ هرگاه بين اعضاي كميسيون د رنوع و مشخصات كاال با كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظـر
شهردار قارع خواهد بود.
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده  -13فروش اموال منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداري از رريق مزايده كتبي صورت خواهـد
گرفت تكن د رمورد فروش اموال منقـول و اجـاره دادن فـرآورده هـاي واحـد هـاي و موسسـات تابعـه
شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي توان از رريق مزايده حضوري اقدام نمود .
تبصره  1ـ در مورد مزايده حضوري بايد روز و محل حراج قـبال آگهـي شـود و در آگهـي ارالعـات الزم
راجع به نوع اشيا قيد گردد و تصريو شود كـه در مقابـل فـروش اشـيا وجـه نقـد دريافـت مـي گـردد و
پرداخت هر نوع ماتيات و عوارض به عهده خريدار است .
ماده  14ـ مقرراتي كه در اين ائين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشـريفات مناقصـه پـيش بينـي شـده
است و در مورد مزايده نيز بايد رعاين گردد .
قسمت ششم ـ سایرمعامالت شهرداری
ماده  -10شهرداري تهران راساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي توانند درصورت ضرورت
و با در نظر گرفتن صرفه و صالح هر نوع كاري را به رور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده  4اين
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آئين نامه انجام دهند مشروط بر اينكه از تحاظ كادر فني و وسائل بـراي انجـام آن كـار مجهـز باشـند .
ماده  - 10هر گاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آالت فنـي يـا هـر
نوع اشياء و اموال ديرري كه عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار مي گيرد احتياج پيدا كنـد بـه شـرح
زير اقدام خواهد شد:
اتف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي تفاوت داشته باشد پس از تحقـق و تجسـس كـافي بـه
وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از با صرفه ترين آنها به وسيله استعالم بهاء تعيين و معرفي خواهد
گرديد
ب -اگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد تزوم شـهرداري باشـد
مذاكره و توافق مقدماتي با ملك به عمل خواهد آمد .
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتيكه مال االجـاره سـاالنه بـيش از بيسـت و ههـار
ميليون ريال تجاوز نكند با تصويب هيات عاتي معامالت شهرداري و در صورتي كه مـال االجـاره ماهانـه
بــيش از دو ميليــون ريــال باشــد بــا تصــويب انجمــن شــهر صــورت خواهــد گرفت(اصــالحي مصــوب
.)1332/4/1
قسمت هفتم ـ مقررات عمومي
ماده  -17هر گاه ضمن اجراي قرارداد هاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه
و يا نوع كار پيش بيني نشده باشد بهاي عادته واحد كار مورد نظر از ررش قسمت فني شـهرداري هـاي
عادته واحد كار مورد نظر از ررش قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان بـا فرمانـداري
كل و با موافقت پيمانكار و تصويب هيلت عاتي معامالت شهرداري و تاييد شهردار تعيين خواهد شد وتي
ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز كند .
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ماده  -13در قرادادهاي بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلـغ پيمـان از
ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان بـه
پيمانكار ابالغ كند.
ماده  19ـ در مور د معامله با وزارتخانـه هـا و موسسـات و شـركت هـاي دوتتـي يـا وابسـته بـه دوتـت و
شهرداري و معامله بين شهرداري فقط توافق رـرفين كـه بـه تاييـد انجمـن شـهر برسـد كـافي اسـت .
ماده 21ـ در موارد استثنايي كه به اصالح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي تواند بنـا بـه پيشـنهاد
شهردار ا ختالفاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا مي شود و مبلغ مورد اختالش از بيست ميليون ريال
بيشتر نباشد از رريق سازش و يا ارجاع حل و فصل نمايند تكن در مواردي كه مبلغ مورد اخـتالش بـيش
از بيست ميليون ريال باشد رفع اختالش از رريق سازش يا ارجاع بداوري بـا پيشـنهاد شـهردار و تاييـد
انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان پذير خواهد بود.
در اينرونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تاييـد وزارت كشـور برسـند (اصـالحي مصـوب
.)1332/4/1
ماده  21مكرر :حد نصاب هاي تعيين شده در مـاده ( )1بنـدهاي (اتـف)( (ب)(و (ج)مـاده ( )4و قسـمت
اخير ماده ( )10و ماده ( )21اين آئين نامه متناسب با شـرايط اقتصـاد كشـور بنـا بـه پيشـنهاد مشـترك
وزارت كشور و شوراي عاتي استان ها و يا هر يك از آنها با تصـويب هيـات وزيـران قابـل تجديـد نظـر
خواهد بود(اتحاقي مصوب  1331/11/13و اصالحي مصوب .)1333/3/3
تبصره :در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيـت حـد نصـاب هـاي موضـوع ايـن قـانون بـا
پيشنهاد شهردارو تصويب شوراي اسالمي شهر ذي ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب ساالنه همان
شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيـار شـهرداران در ايـن مصـوبات بـاالتر از
اختيار وزيران در معامالت مشابه نخواهد بود(اتحاقي مصوب )1331/11/13
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ماده  -21معامالت شهرداري تهران تابع مقررات آئين نامه مربوط مصـوب آذر مـاه  1344كميسـيون
كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين آئين نامه مي باشد و اختيارات و وظايف هيلت عاتي معامالت
در شهرداري تهـران بـه عهـده كميسـيون مناقصـه مقـرر در مـاده  0آئـين نامـه مـذكور خواهـد بـود .
تبصره ـ در مورد معامالت جزئي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط برئيس كار پـردازي را بـه
روســاي نــواحي و يــا روســا و مســلوتين هــر يــك از واحــدهاي تابعــه شــهرداري واگــذار نمايــد .
ماده  -22دستوراتعمل مربوط به ررز اجراء اين آئين نامه از ررش وزارت كشور تهيه و بـه شـهرداريها
ابالغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در ررز اجراء هر يك از موارد اين آئين نامه حاصل شود رفـع
ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود
قسمت هشتم ـ مقرامور مالي
فصل اول :بودجه
ماده 23ـ بودجه ساالنه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع ماتي كه در آن كليه خدمات و فعاتيت
ها و اقدماتي كه بايد در ري سال ماتي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان و درآمدهاي الزم بـراي
تامين هزينه انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراست :
ماده 24ـ دوره عمل بودجه هر سال تا  10ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتيكه تا آخر اسفند
ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده  20ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاتيت هاي مختلف و هزينه هر يك از
آنها ت نظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاتيتها و ان باق بودجه بـا برنامـه و
همچنين ررز درآمد و هزينه به موجب دستوراتعمل خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ
خواهد شد
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ماده  20ـ مسلوتيت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبـت در حسـن اجـراي آن و همچنـين تنظـيم تفريـغ
بودجه به عهده شهردار و مسلول امور ماتي است (مدير امور ماتي با رئـيس حسـابداري بسـته بـه وضـع
تشكيالت شهرداري ) و واگذاري اين وظيفه از ررش شهردار به هر يك از مامورين ديرر شهرداري رفع
مسلوتيت نخواهد كرد  .شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه بانجمن شـهر بـا
استفاده از اختياريكه برربق ماده  33قانون شهرداري باو تفويض شده حد اقـل هفتـه سـه روز تقاضـاي
تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات الزم را درباره اقالم منـدرج
در آن بدهد
ماده  -27موعد تصويب نهائي بودجه ساتيانه به وسيله انجمن شهر و ابالغ آن به شـهرداري ربـق مـاده
 07قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد ودر صورتيكه انجمن در راس موعد مذكور بوظيفه
قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف اسـت مراتـب را بـه اسـتاندار يـا فرمانـدار كـل و در
شهرداري تهران به وزارت كشور ارالع دهد تا بر ربق ماده  41اصالحي قانون شهرداري اقـدامات الزم
معمول گردد
ماده  23ـ شهردار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاتيت هاي داخل
در يك وظيفه را تا ده در صد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصـوب بـراي آن وظيفـه
تجاوز نشود .
فصل دوم ـ درآمد
ماده  29ـ درامد شهرداريها به شش ربقه به شرح زير تقسيم مي شود :
 -1درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر).
 -2درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
3ـ بهاء خدمات و درامدهاي موسسات انتفاعي شهردار ي
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4ـ درامدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري

0ـ كمكهاي اع ايي دوتت و سازمانهاي دوتتي
 -0اعانات و كمكهاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائيهائي كه به رور اتفاقي يـا
به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گردد
تبصره  -از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درامدهاي ناشي از عوارض عمـومي ( درآمـدهاي
مستمر ) مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصاب هاي مقرر در ماده  03قانون شهرداري مي باشد .
ماده  31ـ هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه دران كليه انواع عوارض و بهاء خـدمات و سـاير
در آمدهائيكه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر
نوع عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ
آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود
وزارت كشور براي ررز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعـدي و همچنـين هرـونري وضـع و تشـخيص و
وصول انواع عوارض و درآمدها دستوراتعملي جامع تهيه وبراي راهنمائي به شهرداري هاي ابالغ خواهـد
كرد
ماده 31ـ ت بيق وضع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مـودي
به عهده مامورين تشخيص با كساني است كه از ررش شهرداري يا سازمانهاي تابعـه و وابسـته بـه آنهـا
داده شده است مامورين مزبور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود بـه كـار برنـد ودر
صورت تخلف به وضع آنها در داگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنهـا اتخـاذ و بـه
موقع اجرا گذارده خواهد شد
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ماده  32ـ شهرداري مجاز به تقسيط م اتبات خود ناشي از عوارض نيست مرر در مواردي به تشـخيص
كميسيون منظور در ماده  77قانون اصالح پاره اي از مواد و اتحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب
سال  1334مودي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به رور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكـن اسـت
بدهي مودي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شـود وتـي در
هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كليه بدهي است
فصل سوم ـ هزینه ها
ماده 33ـ پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم ري مراحل سه گانه زير است:
اتف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد با اين رريق كه كار و
خدماتي انجام يا امواتي به تصرش شهرداري درآمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد .
ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود .
ج -صدور حواته در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته
تبصر ه ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواته به شرح زير فوق در صالحيت شـهردار يـا كسـاني كـه از
ررش شهردار و ب ور مجزا اختيارات الزم به آنها تفويض مي شود.
ماده 34ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده  79قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد
و در مورد هزينه هائ يكه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخـت ميسـر نباشـد ممكـن اسـت ب ـور علـي
اتحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و بحساب ق عي منظور گردد نوع هزينـه هـا
ئيكه ب ور علي اتحساب قابل پرداخت است و ررز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور اتعملي كه
وزارت كشور ابالغ خواهد نمود تعيين خواهد شد
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ماده  30ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بنـد  3اصـالحي مـاده  40قـانون شـهرداري مـي توانـد اختيـار
تصويب و نظارت در معامالت را تا ميزان معيني به شهرداري واگذار كند و در مـورد تصـويب و نظـارت
كلي نسبت به ساير معامالت هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي
شهرداري نرردد برقرار و بر ربق آن عمل خواهد شد .

ماده  30ـ ررز تهيه اسناد هزينـه و مـدارك ضـميمه آن و رـرز ربقـه بنـدي هزينـه هـاي شـهرداري و
همچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و راب ه آن با كـارپردازي بـه موجـب دسـتوراتعملي كـه بـه
وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد .
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضي شهرداری
ماده  -37استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب ق عي درآمد بـه هـر
عنوان حتي ب ور علي اتحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است.
ماده  33ـ صندوقدار يا كسيكه پرداخت هزينه ها به عهـده او محـول مـي شـود مكلـف اسـت در موقـع
پرداخت نسبت به هويت و اهليت دريافت كننده وجه و صحت و اصاتت امضاء حواته دقـت هـاي الزم را
بعمل آورد و اسناد و امضائي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند .
ماده  39ـ در مواردي كه شهرداري براي فعاتيت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته
باشد استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديرر منوط به موافقـت انجمـن شـهر اسـت و در
موافقت نامه مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به
ميزاني كه پرداخت مبلغ استقراضي را تكافو كند فرضا كه مدت مقرر نيز منقضي نررديده باشد بايد بـه
حساب بستانكار برگشت داده شود .
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ماده  41ـ استقراض شهرداري با توجه به بند  19از ماده  40قانون شهرداري بايد بـا اجـازه و تصـويب
انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرش وجوه استقراضي تعيين و كيفيـت اسـترداد
آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و ررز استهالك مشخص و
بر ربق آن عمل شود .
ماده  41ـ وظايف شهرداري از تحاظ وصـول و نرهـداري درآمـدها و پرداخـت هزينـه هـا و نراهـداري
حساب موجودي و تنظيم گزارش هاي مسـتمر وضـع مـاتي شـهرداري و همچنـين ترتيبـات مربـوط بـه
عمليات استقراضي شهرداري ها به موجب دستوراتعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهـد
شد تعيين خواهد گرديد .
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده  42ـ از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرش مدت سه سال كليه شهرداري هاي كشور مكلفند وفـاتر
و اوراق و فرم هاي حسابداري خود را به رريق دو ررفه (دوبل) و از تحاظ نقدي يا تعهـدي بـودن روش
حسابداري بترتيبي كه دستوراتعمل صادره از ررش وزارت كشور مقرر خواهـد شـد تغييـر داده من بـق
نمايند.
ماده  43ـ وزارت كشور مكل ف است به منظور ايجاد روش مناسـب و متحداتشـكل حسـابداري در كليـه
شهرداري هاي كشور تامين وسائل اجراء آن نسبت به ايجاد دوره هاي آموزشي امور ماتي و حسابداري
و تربيت تعداد كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري ها يا افـراد جديـد اقـدام و دسـتوراتعمل
جامعي در مورد روش متحداتشكل حسـابداري وربقـه بنـدي حسـابها و نمونـه اوراق و دفـاتر حسـاب و
گزارش هاي ماتي و مميزي قبل از پرداخت هزينه ها در شهر داري هـاي كشـور تنظـيم و بـراي اجـراء
ابالغ كند .
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسي:
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 44ـ رسيدگي و مميزي حساب شـهرداري هـا در سـه مرحلـه بـه شـرح زيـر انجـام خواهـد گرديـد :
اتف ـ حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كـه ارالعـات
كافي در امور ماتي و حسابداري داشته باشد
ب ـ حسابرسي به وسيله حسابداران قسم خورده يا متخصص كه از ررش انجمـن شـهر انتخـاب خواهـد
شد و در موقع تفريغ بودجه شهرداري مكلف است نتيجه گزارش حسابرسـان مـذكور را همـراه تفريـغ
بودجه در اجراي مفاد ماده  07و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد(اصالحي مصـوب
.)1309/4/24
ج ـ رسيدگي نهائي به وسيله انجمن شهر از رريق بررسـي گـزارش هـاي مـاتي و گـزارش حسابرسـان
مذكور در بند ب ماده فوق.
تبصره ـ رـرز انجـام حسابرسـي شـهرداري ربـق دسـتوراتعملي اسـت كـه وزارت كشـور تنظـيم و بـه
شهرداريها ابالغ خواهد كرد.
فصل هفتم ـ اموال
ماده  40ـ اموال شهرداري ها اعم از منقول و غير منقول بر دو نوع تقسيم مي شود :
اموال اختصاصي و اموال عمومي  .اموال اختصاصي شـهرداري امـواتي اسـت كـه شـهرداري حـق تصـرش
ماتكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن
اموال عمومي شهرداري امواتي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافتـه اسـت
مانند معابر عمومي خيابان ها ميادين پلها گورستانها سيل برگردان مجاري آب و فاضل آب و متعلقـات
آنها انهار عمومي اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشـند
همن كاري گل كاري و امثال آن.
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ماده  40ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري
از تجاوز و تصرش اضخاص نسبت به آنها به عهـده شـهرداري اسـت و در صـورتي كـه بعضـي از امـوال
عمومي شهر به نحوي تغيير حاتت و موقعيت دهد كـه قابليـت اسـتفاده عمـومي از آن سـلب گـردد بـه
تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي شود .
ماده  47ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاص شهرداري را ربق مقررات ثبت امالك
به ثبت برساند
ماده  -43ررز نراهداري و حفظ و حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمـومي و ثبـت آنهـا در
دفاتر و كارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده صحيو از آنها و نحوه محاسبه استهالك و نراهداري
حساب مو جودي اموال به موجب دستور اتعملي كه بوسيله وزارت كشور به تصويب و ابالغ خواهـد شـد
مقرر خواهد گرديد.
منبع :مجموعه قوانين و مقررات مربوط به شهر و شهرداري
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