
  وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی
 بـا اصـالحات بعـدي بـه      1355نامه معـامالت شـهرداري تهـران مـصوب                   قانون اصالح و تسري آیین    

شهرداریهاي مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت که در جلسه علنـی روز      
 و سیصد و نود مجلس شوراي اسالمی تـصویب و در تـاریخ           یکشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار     

 مجلـس  31/2/1390 مـورخ  12515/234 به تأیید شوراي نگهبان رسـیده و طـی نامـه شـماره      14/2/1390
  . گردد شوراي اسالمی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می
  نژاد جمهور ـ محمود احمدي رئیس

  
 با اصالحات 1355ۀ معامالت شهرداري تهران مصوبنام قانون اصالح و تسري آیین

بعدي به شهرداریهاي مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر 
  جمعیت

  
و تـاریخ صـدر   » شـهرداري تهـران  « نامـه، بـه عبـارت        در آیـین  » شـهرداري پایتخـت   « ـ عنـوان    1       ماده
  .یابد  تغییر می25/1/1355نامه به  آیین

  :گردد نامه به شرح ذیل اصالح می آیین) 6(ـ صدر ماده 2   ماده    
 ـ آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و از یک تا سه نوبـت بـه اقتـضاء اهمیـت      6       ماده

  .هاي کثیراالنتشار باید منتشر گردد معامله در یکی از روزنامه
  :گردد رح ذیل اصالح مینامه به ش آیین) 6(ماده ) 3(ـ تبصره 3       ماده

ـ اگر به تشخیص شهرداري تهران موضوع معامله ایجاب کند کـه عـالوه بـر نـشر آگهـی در          3       تبصره
دهندگان کار یا خدمت در خارج از کـشور هـم     داخل کشور موضوع به اطالع فروشندگان کاال یا انجام        

هاي ممالک مربـوط   یک از سفارتخانهبرسد یک نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امورخارجه به هر            
هـاي جمهـوري اسـالمی ایـران در کـشورهاي مربوطـه از طریـق             در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه       

  .وزارت مذکور فرستاده شود
شـوراي  « بـه عبـارت   » انجمـن شـهر  « ، عبارت   )38(و تبصره آن و ماده      ) 18(و  ) 14(ـ در مواد    4       ماده

بـه  » شـوراي شـهر  « عبـارت   ) 33(مـاده   ) ج(و  ) ب(یابـد و در بنـدهاي اصـالحی           تغییر مـی  » اسالمی شهر 
  .گردد اصالح می» شوراي اسالمی شهر« عبارت 
  :شود نامه به شرح ذیل اصالح می آیین) 23(ماده ) 12( ـ جزء 5       ماده

ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلـس و             12       
  .1337کارکنان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب دي ماه

  :شود نامه به شرح ذیل اصالح می آیین) 35( ـ ماده 6       ماده



 اوراق مشارکت به عنـوان سـپرده در مناقـصه یـا     نامه بانکی یا اسناد خزانه یا      ـ دریافت ضمانت  35       ماده
مزایده و یا تضمین حسن انجام معامله بالمانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابـل         

  .تبدیل به یکدیگر است
  :شود نامه به شرح ذیل اصالح می آیین) 38(ـ ماده 7       ماده
نامه در هیأت حل اختالفی بـا عـضویت یـک          ت موضوع این آیین   ـ اختالفات ناشی از معامال    38       ماده

نفر قاضی دادگستري با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفـر از اعـضاء شـوراي اسـالمی شـهر بـا انتخـاب         
شوراي مربوطه، نماینده شهرداري به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مـورد و نماینـده        

االجـراء   رسیدگی و حکـم صـادره از طـرف قاضـی جلـسه بـراي طـرفین الزم          ابلقانونی طرف قرارداد، ق   
  .است

 با اصالحات بعدي آن بـه معـامالت   25/1/1355نامۀ معامالت شهرداري تهران مصوب   ـ آیین  8       ماده
  .یابد شهرداریهاي مراکز استانها، کالنشهرها و شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت تسري می

نامـۀ معـامالت از شـهرداري تهـران،      هاي آیین ره ـ براي انجام معامالت، هر جا در متون و تبصره        تبص
شهردار تهران و یا معاونین و مسؤولین شـهرداري و شـوراي اسـالمی شـهر تهـران نـام بـرده شـده اسـت،                   

 آن عنوان مشابه در مراکـز اسـتانها، کالنـشهرها و شـهرهاي بـاالي یـک میلیـون نفـر جمعیـت جـایگزین               
  .گردد می

       قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهـارم اردیبهـشت            
بـه تأییـد شـوراي    14/2/1390ماه یکهزار و سیصد و نود مجلـس شـوراي اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                    

  .نگهبان رسید
  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی   

 


