
 مالي شهرداريها نامه آئين

  معامالتقسمت اول ـ امور 

 جزئـي كـه   معـامالت نـوع اول ـ   .  شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به سه نوع تقسيم مي شودمعامالت ـ  1ماده 
 . ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد كرد 

 . كمتر از پانصد هزار ريال باشد  متوسط كه ميزان آن بيشتر از پنجاه هزار ريال و معامالتنوع دوم ـ 

 .  عمده كه ميزان آن پانصد هزار ريال و بيشتر خواهد بود معامالتنوع سوم ـ 

 جزئي متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور كتبا از طرف شـهردار بـه او ارجـاع    معامالت ـ در مورد  2ماده 
 ممكنه و به مسئوليت خود بدست آورده بـا          گرديده مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار مورد معامله را به نحو            

 . جلب موافقت كتبي مقامات زير اقدام نمايد 

 .  ميليون ريال است موافقت شهردار10الف ـ در شهردارهائيكه درآمد ساالنه تا 

 ميليون ريال اسـت موافقـت متـصدي امـور     50 ميليون ريال تا 10ب ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از  
  .مالي 

 .  ميليون ريال بيشتر است موافقت رئيس كارپردازي 10ج ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از 

 ـ ذكر نام و نام خـانوادگي و امـضاء و سـمت متـصدي خريـد و همچنـين آدرس و مشخـصات كامـل          1تبصره 
 . فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است 

ام خـانوادگي و امـضاء و سـمت متـصدي خريـد و همچنـين آدرس و مشخـصات كامـل          ـ ذكر نام و ن 1تبصره 
 . فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است 

 جزئي را كه در اين ماده اختيار معامالت ـ شهردار مي تواند به موجب ابالغ كتبي انجام بعضي از انواع  2تبصره 
رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايـد و يـا               تصويب آنها به متصدي امور مالي يا        

اختيار رئيس كارپردازي داده شده است موكول به موافقت كتبي خود نمايد و يا اختيار رئيس كارپردازي را بـه                    
 . متصدي امور مالي يا رئيس حسابداري شهرداري واگذار كند

يد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كاال يـا انجـام دهنـدگان     متوسط متصدي خرمعامالت ـ در مورد  3ماده 
كار از هر يك جداگانه استعالم كتبي كه مشعر به تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضـوع كـار    
مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كاال يا انجـام دهنـده كـار بايـد بهـاء                          

را ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعالم بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نمـوده متـصدي                      ممكنه  
 مركب از شـهردار     معامالتانجام معامله پس از موافقت كميسيون       . خريد صحت مندرجات آن را گواهي نمايد        

هرداري بنا به تناسب كار و بـه        يا معاون شهرداري متصدي امور مالي و يك نفر از رؤسا واحدها يا اعضاء ارشد ش               
انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصميمات كميسيون به اتفاق آراء و يا با اكثرينت دو راي موافـق در صـورتي                   

 . مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يا معاون او يكي از آن دو نفر باشد 



ل بيشتر است در صورتيكه شهرداري فاقد معاون  ميليون ريا50تبصره ـ در شهرداريهائيكه درآمد ساالنه آنها از  
 معـامالت باشد شهردارمي تواند رئيس كارپردازي يا يكي از اعضاء ديگر شـهرداري را بـه عـضويت كميـسيون                    

 . انتخاب ولي تصميمات كميسيون را موكول به تاييد خود نمايد 

ه عمومي و يا مناقصه محدود انجام شـود   عمده بايد به طو ركلي با تشريفات مناقصه يا مزايدمعامالت ـ  4ماده 
 . اگر ترك مناقصه ضروري تشخيص گردد به طريق زير انجام خواهد شد 

الف ـ در صورتيكه ميزان معامله كمتر از دو ميليون ريال باشـد بنـا بـه پيـشنهاد مـستدل و موجـه شـهردار و         
 . تصويب انجمن شهر 

ون ريال باشد بنا به پيشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصويب  ميلي50ب ـ در صورتيكه ميزان معامله از دو تا  
 . انجمن شهر و تاييد وزارت كشور

ج ـ در صورتكيه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد بنا بـه پيـشنهاد مـستدل و موجـه شـهردار و       
 . تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت 

د مناقصه محدود شهرداري از بين فهرست مقاطعه كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان  ـ در مور 1تبصره 
 . برنامه يا وزارت راه حداقل شش شركت يا موسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود 

 ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و طرز عمل بر طبق صوابديد  2تبصره 
 و يـا  1338 مناقصه امور سـاختماني وزارت راه مـصوب مـاه    نامهن شهر به ترتيبي خواهد بود كه در آئين         انجم

 .  مربوط در سازمان برنامه مقرر است نامهآئين 

 فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار و در مواردي كـه هيئـت عامـل نوشـته            نامهدر مواردي كه در آئين      
 .  خواهد بود شده انجمن شهر جايگزين آن

ـ در مورد كاالهاي انحصاري دولت و كاالها يا خدمات منحصر به فـرد انجـام معاملـه بـا نماينـدگيهاي                3تبصره  
 مبني بر انحصاري بـودن كـاال يـا خـدمات بـا      معامالترسمي و انحصاري فروش كاال پس از گواهي كميسيون  

 غير دولتي بهاء كاال با گواهي اداره كل نظارت بـر            ترك مناقصه بالمانع خواهد بود و در مورد كاالهاي انحصاري         
 . قيمتها يا اطاق بازرگاني استان تعيين و پرداخت خواهد بود 

 الف ـ آگهي مناقصه 

 عمده آگهي مناقصه يا مزايده در دو نوبت به فاصله حد اقل يك هفته به تشخيص شهردار                 معامالتـ در   5ماده  
ز جرائد كثيراالنتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلي در يكي از             در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي ا       

 : روزنامه هاي محلي به شرح و شرايط زير منتشر مي گردد 

 ـ نوع و ميزان كاال يا كار مدت انجام كار محل تحويل مهلت قبول پيشنهادات محل اخـذ اسـناد مناقـصه يـا      1
 . مزايده و تسليم پيشنهادها 

 نامـه اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت           ـ دادن سپرده    2
 . بانكي 

 ـ ذكر اينكه برندگان اول و دوم مناقصه يا مزايده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيـب   3
 . ضبط خواهد شد 



 .  به معامله در اسناد مناقصه يا مزايده مندرج است  ـ ذكر اينكه ساير اطالعات و جزئيات مربوط4

 .  ـ ذكر اينكه شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است 5

 روز نبايـد  60 روز و در خارجـه از  10تبصره ـ مدت قبول پيشنهاد ها از تاريخ نشر آخرين آگهـي در داخلـه از    
 . كمتر باشد 

 .  مزايده و رسيدگي به پيشنهادات و تشخيص برنده ب ـ تشكيل كميسيون مناقصه يا

 مناقصه يا مزايده 

 شهرداري مركب از    معامالتـ رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به مناقصه يا مزايده به عهده هيئت عالي              6ماده  
نهاد يكنفر از افراد بصير و مطلع در معاملـه مـورد نظـر پيـش              . رئيس امور مالي با حسابداري شهرداري       . شهردار

 . شهردار و تاييد انجمن شهر خواهد بود 

تبصره ـ تصميمات هيات باتفاق آراء و يا با كثرت دو راي مشروط بر اينكه شهردار يكي از آن دو نفر باشد مناط  
 . اعتبار خواهد بود 

رديـده  ـ كميسيون بايد در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا مزايده يا دعوتنامه مناقـصه محـدود قيـد گ      7ماده  
تشكيل شود و پيشنهاد هاي رسيده را در صورتيكه تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسـيدگي قـرار                      
دهد و اگر تعداد پيشنهاد هاي رسيده از سه فقره كمتر بوده مناقصه يا مزايده مجدد ولو آنكه تعداد پيشتهاد ها                     

 . و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد كمتر از سه نفر فقره باشد كميسيون پيشنهادها را باز 

كميسيون مكلف است از روز قرائت پيشنهاد ها حداكثر ظرف يك هفتـه نظـر خـود را اعـالم كنـد و در مـورد                           
 . استثنايي اين مهلت با تصويب شهردار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود 

معامله خود داري كند يا پس از ابالغ قانوني حداثر تـا هفـت روز   ـ هرگاه برنده مناقصه يا مزايده از انجام         8ماده  
حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقـد خواهدگرديـد و در                  
صورتيكه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مهلت هفت روز پس از ابالغ قانوني حاضر به عقد قـرداد نـشود سـپرده                       

 . نان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد آ

 قسمت سوم ـ انعقاد پيمان 

ـ شهرداري مكلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معامل ده در صد كل مبلغ مورد پيمان را بـه منظـور                      9ماده  
 .  بانكي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت دارد نامهتضمين حسن انجام كار از پيمانكار تضمين 

ـ حق ارجاع داوري در هيچيك از پيمانها نبايد قيـد گـردد مگـر اينكـه در مـوارد اسـتثنايي و بنـا بـه                           10ماده  
 . پيشنهاد مستدل و موجه شهردار قبال به تصويب انجمن رسيده باشد 

 قسمت چهارم ـ ترتيب تحويل 

ه انبـار يـا اداره در        جرئي باشد تحويل آن به وسـيل       معامالتـ جنس يا كار انجام شده هرگاه مربوط به          11ماده  
 متوسط بايد تحويل با نظارت كميسيوني مركب از سه نفر           معامالتخواست كننده انجام خواهد شد و در مورد         

 عمـده كميـسيون تحويـل مركـب خواهـد بـود از دو نفـر نماينـده         معامالتبانتخاب شهردار انجام پذيرد و در      
 . نجمن شهر منتخب شهردار و يكنفر نماينده ذيصالحيت به انتخاب ا



 متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايد كميسيون تحويل صورت مجلـس  معامالتـدر 12ماده  
تنظيم و در آن به طور صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شـده طبـق نمونـه و بـا مشخـصات            

كميسيون تحويل و فروشنده يا پيمانكـار امـضا         مندرج در پيمان با استعالم بها مي باشد و ذيل آنرا تمام اعضاء              
 نماينده و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي باشد انباردار نيز صورت مجلس را 

امضا ء نمايند و در مورد اجناسي كه تحول انبار مي شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء وقبض انبـار صـادر              
 . خواهد نمود 

يسيون د رنوع و مشخصات كاال با كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شـهردار  تبصره ـ هرگاه بين اعضاي كم 
 . قاطع خواهد بود 

 قسمت پنجم ـ مزايده 

ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غير منقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهـد گرفـت                   13ماده  
اي واحد هاي و موسـسات تابعـه شـهرداري بـا جلـب      لكن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده ه      

 . موافقت انجمن شهر مي توان از طريق مزايده حضوري اقدام نمود 

 ـ در مورد مزايده حضوري بايد روز و محل حراج قبال آگهي شود و در آگهي اطالعـات الزم راجـع بـه     1تبصره 
د دريافت مي گردد و پرداخت هر نوع ماليات         نوع اشيا قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نق             

 . و عوارض به عهده خريدار است 

 براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش بيني شده اسـت و در  نامه ـ مقرراتي كه در اين ائين  14ماده 
 . مورد مزايده نيز بايد رعاين گردد

  شهرداري معامالتقسمت ششم ـ ساير 

ران راسا و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي توانند درصورت ضـرورت و بـا در    ـ شهرداري ته  15ماده 
 نامـه  ايـن آئـين      4نظر گرفتن صرفه و صالح هر نوع كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در مـاده                     

 . انجام دهند مشروط بر اينكه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز باشند 

 ـهر گاه شهرداري باجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آالت فني يا هر نوع اشياء  16ماده 
و اموال ديگري كه عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار مي گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد                

 : 

 داشته باشد پس از تحقق و تجـسس كـافي بـه وسـيله     الف ـ در صورتيكه مورد اجاره نظائر متعدد و بي تفاوت 
 . متصدي خريد حداقل سه فقره از با صرفه ترين آنها به وسيله استعالم بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد 

ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مـذاكره و   
 . با ملك به عمل خواهد آمد توافق مقدماتي 

 هـزار ريـال باشـد بـا     50انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتيكه مال االجاره ساالنه بـيش از      
 . تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت 

 قسمت هفتم ـ مقررات عمومي 



جديدي در مشخـصات و نقـشه و يـا     ـ هر گاه ضمن اجراي قرارداد هاي ساختماني يا عمراني تغييرات  17ماده 
نوع كار پيش بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري هاي عادلـه واحـد         
كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان بـا فرمانـداري كـل و بـا موافقـت                        

اري و تاييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديـد             شهرد معامالتپيمانكار و تصويب هيئت عالي      
 . نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز كند

ـ در قرادادهاي بايد قيد شود شهرداري مي تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمـان از ميـزان                     18ماده  
بل از انقضاء مدت پيمان به پيمانكار ابالغ        كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد ق               

 . كند 

 ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا وابـسته بـه دولـت و شـهرداري و      19ماده 
 . معامله بين شهرداري فقط توافق طرفين كه به تاييد انجمن شهر برسد كافي است 

ح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي تواند بنا به پيشنهاد شـهردار              ـ در موارد استثنايي كه به اصال      20ماده  
اختالفاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا مي شود و مبلغ مورد اختالف از پانصد هزار ريال بيـشتر نباشـد از                      

اشـد  طريق سازش و يا ارجاع حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختالف بـيش از پانـصد هـزار ب             
رفع اختالف از طريق سازش يا ارجاع بداوري با پيشنهاد شهردار و تاييد انجمـن شـهر و تـصويب وزارت كـشور           

 . امكان پذير خواهد بود 

 . در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تاييد وزارت كشور برسند 

 كميـسيون كـشور   1344مربـوط مـصوب آذر مـاه       نامـه ـمعامالت شهرداري تهران تابع مقررات آئين       21ماده  
 در  معـامالت  مـي باشـد و اختيـارات و وظـايف هيئـت عـالي                نامـه مجلسين و مقررات فصل ششم اين آئين        

 .  مذكور خواهد بود نامه آئين 6شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 

اختيارات مربوط برئيس كار پـردازي را بـه روسـاي     جزئي شهرداري تهران مي تواند معامالتتبصره ـ در مورد  
 . نواحي و يا روسا و مسئولين هر يك از واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد 

 از طـرف وزارت كـشور تهيـه و بـه شـهرداريها ابـالغ       نامهـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء اين آئين    22ماده  
 حاصل شود رفع ابهام به عهده     نامهاء هر يك از موارد اين آئين        خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجر          

 . وزارت كشور خواهد بود 

 قسمت دوم ـ امور مالي 

 فصل اول ـ بودجه 

ـ بودجه ساالنه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليـت هـا و                23ماده  
شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان و درآمدهاي الزم براي تامين هزينه             اقدماتي كه بايد در طي سال مالي انجام         

 : انجام آنها پيش بيني مي شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراست 

 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتيكه تا آخر اسفند ماه هر         15ـ دوره عمل بودجه هر سال تا        24ماده  
 . اتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است سال تحقق يافته باشد تا خ



 ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليت هاي مختلف و هزينـه هـر يـك از آنهـا      25ماده 
تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجـه بـا برنامـه و همچنـين                    

 . طرز درآمد و هزينه به موجب دستورالعمل خواهد بود كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شد 

 ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه بـه   26ماده 
سته به وضع تشكيالت شهرداري     مدير امور مالي با رئيس حسابداري ب      ( عهده شهردار و مسئول امور مالي است        

. و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مامورين ديگر شـهرداري رفـع مـسئوليت نخواهـد كـرد                        ) 
شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختياريكه برطبق ماده                  

 هفته سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خـود نيـز                قانون شهرداري باو تفويض شده حد اقل       38
 . در جلسات حضور يافته توضيحات الزم را درباره اقالم مندرج در آن بدهد 

 قانون 67 ـ موعد تصويب نهائي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابالغ آن به شهرداري طبق ماده  27ماده 
ل مي باشد ودر صورتيكه انجمن در راس موعد مذكور بوظيفه قانوني خـود در               حداكثر تا اول اسفند ماه سال قب      

اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شـهرداري تهـران بـه وزارت                       
 .  اصالحي قانون شهرداري اقدامات الزم معمول گردد 41كشور اطالع دهد تا بر طبق ماده 

شهردار مي تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليت هاي داخل در يك  ـ  28ماده 
 . وظيفه را تا ده در صد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود 

 فصل دوم ـ درآمدها 

 : قسيم مي شود  ـ درامد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير ت29ماده 

 ) درآمدهاي مستمر (  ـدرآمدهاي ناشي از عوارض عمومي 1

  ـ درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 2

  ـ بهاء خدمات و درامدهاي موسسات انتفاعي شهردار ي 3

  ـ درامدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري 4

  ـ كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي 5

هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارائيهائي كه بـه طـور اتفـاقي يـا بـه       ـ اعانات و كمك 6
 . موجب قانون به شهرداري تعلق مي گردد 

) آمـدهاي مـستمر    (تبصره ـاز انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درامدهاي ناشي از عوارض عمومي در 
 .  قانون شهرداري مي باشد 68 ماده مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصاب هاي مقرر در

 ـ هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كـه دران كليـه انـواع عـوارض و بهـاء خـدمات و سـاير در         30ماده 
آمدهائيكه به وسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصـول يـا تحـصيل مـي شـود درج و هـر نـوع                           

ويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنهـا صـورت   عوارض يا بهاء خدمات جديدي كه وضع و تص   
 . مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود 

وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انـواع                    
 . ابالغ خواهد كرد عوارض و درآمدها دستورالعملي جامع تهيه وبراي راهنمائي به شهرداري هاي 



ـ تطبيق وضع هر مودي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مودي به عهده                    31ماده  
مامورين تشخيص با كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمانهاي تابعه و وابـسته بـه آنهـا داده شـده اسـت                        

ص هاي خود به كار برند ودر صورت تخلـف بـه وضـع              مامورين مزبور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخي         
 . آنها در داگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد 

 ـ شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خـود ناشـي از عـوارض نيـست مگـر در مـواردي بـه تـشخيص          32ماده 
قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مـصوب سـال                 77كميسيون منظور در ماده     

 مودي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مـودي                     1334
مفاصا براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور               

 . حساب موكول به وصول كليه بدهي است 

 فصل سوم ـ هزينه ها 

 : ـ پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است 33ماده 

الف ـ ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقـق يـافتن تعهـد بـا ايـن طريـق كـه كـار و          
 . شهرداري درآمده بدينوسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد خدماتي انجام يا اموالي به تصرف 

 . ب ـ تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود

 ج ـ صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته 

كـساني كـه از طـرف    تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح زير فوق در صالحيت شـهردار يـا    
 . شهردار و بطور مجزا اختيارات الزم به آنها تفويض مي شود 

 قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گـردد و در  79 ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده  34ماده 
الحساب پرداخت  مورد هزينه هائيكه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است بطور علي                 

و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و بحساب قطعي منظور گردد نوع هزينه ها ئيكـه بطـور علـي الحـساب              
قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملي كه وزارت كشور ابالغ خواهد نمـود                    

 . تعيين خواهد شد 

 قانون شهرداري مي توانـد اختيـار تـصويب و    45 اصالحي ماده 3صره بند  ـ انجمن شهر با توجه به تب 35ماده 
 را تا ميزان معيني به شهرداري واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به ساير                   معامالتنظارت در   
 هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقـرار و                   معامالت

 . ر طبق آن عمل خواهد شد ب

 ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينـه هـاي شـهرداري و همچنـين      36ماده 
اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه آن با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه بـه وسـيله وزارت كـشور     

 . تصويب و ابالغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد

 فصل چهارم ـ صندوق و عمليات استقراضي شهرداري 

 ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد بـه هـر عنـوان     37ماده 
 . حتي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است 



ه ها به عهده او محول مي شـود مكلـف اسـت در موقـع پرداخـت       ـ صندوقدار يا كسيكه پرداخت هزين 38ماده 
نسبت به هويت و اهليت دريافت كننده وجه و صحت و اصالت امـضاء حوالـه دقـت هـاي الزم را بعمـل آورد و                          

 . اسناد و امضائي كه ذمه شهرداري را از دين بري سازد از گيرنده وجه دريافت كند

فعاليت هاي مختلف عمومي و اختصاصي حسابهاي مجزا داشته باشـد   ـ در مواردي كه شهرداري براي  39ماده 
 نامـه استقراض از يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت انجمن شهر اسـت و در موافقـت                     

مذكور مدت استقراض بايد معلوم گردد و به محض پيدايش موجودي در حساب بدهكار به ميزاني كه پرداخـت                   
 تكافو كند فرضا كه مدت مقرر نيز منقضي نگرديده باشد بايد بـه حـساب بـستانكار برگـشت      مبلغ استقراضي را  

 . داده شود

 قانون شهرداري بايد بـا اجـازه و تـصويب انجمـن     45 از ماده 19 ـ استقراض شهرداري با توجه به بند  40ماده 
 اسـترداد آن كـه از محـل    شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت  

درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز اسـتهالك مـشخص و بـر طبـق آن عمـل                         
 . شود

 ـ وظايف شهرداري از لحاظ وصول و نگهـداري درآمـدها و پرداخـت هزينـه هـا و نگاهـداري حـساب         41ماده 
مچنين ترتيبات مربوط به عمليـات استقراضـي        موجودي و تنظيم گزارش هاي مستمر وضع مالي شهرداري و ه          

 . شهرداري ها به موجب دستورالعملي كه وسيله وزارت كشور تصويب و ابالغ خواهد شد تعيين خواهد گرديد

 فصل پنجم ـ حسابداري 

 ظرف مدت سه سال كليه شهرداري هاي كشور مكلفند وفـاتر و اوراق  نامه ـ از تاريخ تصويب اين آئين  42ماده 
و از لحـاظ نقـدي يـا تعهـدي بـودن روش حـسابداري       ) دوبل( هاي حسابداري خود را به طريق دو طرفه  و فرم 

 . بترتيبي كه دستورالعمل صادره از طرف وزارت كشور مقرر خواهد شد تغيير داده منطبق نمايند 

 شـهرداري   ـ وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه 43ماده 
هاي كشور تامين وسائل اجراء آن نسبت به ايجاد دوره هاي آموزشي امور مـالي و حـسابداري و تربيـت تعـداد                       
كافي حسابدار از بين كاركنان شاغل شهرداري ها يا افراد جديد اقـدام و دسـتورالعمل جـامعي در مـورد روش                       

ر حساب و گزارش هاي مالي و مميزي قبل از          متحدالشكل حسابداري وطبقه بندي حسابها و نمونه اوراق و دفات         
 . پرداخت هزينه ها در شهر داري هاي كشور تنظيم و براي اجراء ابالغ كند

 فصل ششم ـ مميزي و حسابرسي 

 :  ـ رسيدگي و مميزي حساب شهرداري ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد گرديد 44ماده 

بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت شهرداري كه اطالعات كافي در الف ـ حسابرسي به وسيله شهرداري قبل و  
 . امور مالي و حسابداري داشته باشد 

ب ـ حسابرسي به وسيله حسابداران قسم خورده يا متخصص كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شـد و در   
تفريـغ بودجـه در اجـراي       موقع تفريغ بودجه شهرداري مكلف است نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را همـراه              

 .  و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت كشور ارسال دارد 67مفاد ماده 



ج ـ رسيدگي نهائي به وسيله انجمن شهر از طريق بررسي گزارش هاي مالي و گـزارش حـسابرسان مـذكور در     
 . بند ب ماده فوق 

 كشور تنظيم و به شـهرداريها ابـالغ   تبصره ـ طرز انجام حسابرسي شهرداري طبق دستورالعملي است كه وزارت 
 . خواهد كرد 

 فصل هفتم ـ اموال 

 :  ـ اموال شهرداري ها اعم از منقول و غير منقول بر دو نوع تقسيم مي شود 45ماده 

اموال اختصاصي شهرداري اموالي است كـه شـهرداري حـق تـصرف مالكانـه               . اموال اختصاصي و اموال عمومي      
 . قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن نسبت به آنها را دارد از 

اموال عمومي شهرداري اموالي است كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافتـه اسـت ماننـد                     
معابر عمومي خيابان ها ميادين پلها گورستانها سيل برگـردان مجـاري آب و فاضـل آب و متعلقـات آنهـا انهـار                      

ي كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند چمن كـاري گـل                 عمومي اشجار اعم از اشجار    
 . كاري و امثال آن 

 ـ حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا سـاختن آن بـراي اسـتفاده عمـوم و جلـوگيري از       46ماده 
موال عمومي شـهر بـه   تجاوز و تصرف اضخاص نسبت به آنها به عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از ا             

نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به تشخيص انجمن شـهر جـزء                      
 . اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي شود

 ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غير منقول اختصاص شهرداري را طبق مقررات ثبت امالك به ثبت  47ماده 
  .برساند 

 ـ طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنهـا در دفـاتر و    48ماده 
كارت هاي اموال و بازديد مستمر و اسـتفاده صـحيح از آنهـا و نحـوه محاسـبه اسـتهالك و نگاهـداري حـساب           

بـالغ خواهـد شـد مقـرر خواهـد          موجودي اموال به موجب دستور العملي كه بوسيله وزارت كشور به تصويب و ا             
 . گرديد 

 قانون اصالح پـاره اي از       104 فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده                نامهآئين  
مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري ها در جلسه روز دو شنبه دوازدهم تيـر مـاه يـك هـزار و سيـصد و              

ون مشترك كشور مجلـسين مـشترك كـشور مجلـسين رسـيده اسـت               چهل و شش شمسي به تصويب كميسي      
 . صحيح و قابل اجرا مي باشد 
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