
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 راستای در مشهد شهر اسالمی شورای دوره پنجمین اعضای

 از یکهی  تها  شهددد  آ  بهر  شههروددا   با خود عهد به وفای

 زیرسهاختی  ارائهه  بها  را شهری مدیریت بنیادین کمبودهای

 حاوی که شهردشینی حقوق منشور. کنند جبرا  افزاراده،درم

 شهردشینی هایمسئولیت از کسری و حقوق از وسیعی طیف

 بهویهه  شههر،  اسهالمی  شهورای  ارکها   همهه  همهت  با است

 شهورای  ههای پههوه   مرکهز  همکهاری  و حقوقی کمیسیو 

 و علمهی  مراکهز  دظهرا   از منهدی بههره  بها  و شهر اسالمی

 .است رسیده خود پایادی دقطه به دادشگاهی دظرا صاحب

 شههر  اسهالمی  شهورای  توسط منشور این تصویب با اکنو ،

 ایرا  دخبگا  جامعه شهردشینا ، که رودمی آ  میدا مشهد،

 منشور این به استثناداپذیر پایبندی با شهری مدیرا  همه و

 .باشند آ  اجرای ضامن

 

 حیدری محمدرضا

 مشهد شهر اسالمی شورای رئیس



 

 

 

ههای پنجمهین دوره شهورای اسهالمی شههر      یکی از سیاست

مشهد و شهردار منتخب آ ، توجه جدی به حقوق مهردم و  

است. در این دیهدااه  همگا  شهر محور و تحقق شهر ادسا 

مردم شهر مالکین مشاعی شهر و امکادا  آ  هسهتند و در  

بههرداری از امکادهها  مههذکور و دتیجههه حههق آدهها  در بهههره

مشارکت در اداره شههر بایسهتی ح هو شهود. قهدم او  در      

جهت احیای حقوق شهردشینا ، شناخت و تدوین این حقوق 

سههازی و هههای بعههدی فرهنهه بههه شههکط منطقههی، و اههام 

اری مردم و دیهز تهدقیق و عملیهاتی کهرد  منشهور      طالبهم

است. خوشبختاده با همت شورای اسالمی شهر و شهرداری 

مشهد اام او  برداشته شده و با تصهویب شهورای اسهالمی    

است. امیهد   فراهم اشتهشهر زمینه برای اجرایی کرد  آ  

است با آااهی مردم، تغییر دگرش کارکنا  شهرداری و دیز 

شهاهد تحقهق منشهور حقهوق     فرایندهای شههرداری  اصالح 

شهردشینی باشیم. منشور مذکور از دیدااه شههرداری یه    

ههای کلهی   سند باالدستی است که بایستی لوایح و سیاسهت 

 شهرداری بر اساس آ  تنظیم شود.

 محمدرضا کالئی

 شهردار مشهد



 

 

به ددبا  « مشهد ینیشهردش یهاتیولئمنشور حقوق و مس»

اهرا  و  ه مداخلهه همه  یهاتیولئحقوق و مس یاعالم عموم

 وددا شههر  ،یشهر تیریدر شهر مشهد، اعم از مد ن عا یذ

زائهر   ایموقت اعم از مجاور  ایدائم  نیساکن ریو سا یمشهد

مشههد،   ینیشهردش یهاتیولئمنشور حقوق و مس. است ...و

و تالش است  یقادود نیبه مواز و متکی یمحصو  خرد جمع

را  یسهاالر مردمو  یمدارادسا  ،یشهر ستیز تی یدارد ک

 .هددر شهر ارتقا د

با  یمنشور یاست که دارا را یشهر در ا ناولیمشهد،  شهر

سند تالش  نیا نیمشخصا  شده است. هرچند در تدو نیا

عرضهه   رادیه ا نیکامط و با کمتر یشده تا در حد مقدور متن

همادنهد همهه    زیه مهتن د  نیکه ا ستید یدیترد کنیشود، ل

روز شهد   که ضرور  اصالح و بهو بل تیقابل ،یمتو  بشر

مسههتمر آ  بهها هههدد بهبههود   یرو، پهها نیههدارد و از ا ار

اسههت.  یضههرور یامههر یروزآورو بههه طیههتکم ،یاثربخشهه

 یهها شهر مشههد در دوره حاضهر و دوره   یشورا میدواریام

 .دنبداد بندیمهم پا نیهمچنا  خود را به ا ،یآت

 پویاحسینی سیدمحسن

 مشهد شهر اسالمی شورای حقوقی کمیسیو  رئیس
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 پیشگفتار

 بهرای  مشههد،  شههر  اسالمی شورای پنجمین آمد  کار روی با همزما 

 مشههد  شهر اسالمی شورای زیرمجموعه در حقوقی کمیسیو  بار، اولین

 حقوق منشور تدوین» خود، اقدام لیناو در کمیسیو  این و ارفت شکط

 بهر  .داد قهرار  کهار  دسهتور  را «مشههد  شهر شهردشینی هایولیتئمس و

 از جمعهی  هم کهری  و دعهو   بها  ،7383 آذرماه اواخر از اساس، همین

 تهدوین  فرآینهد  شههری،  مطالعها   حهوزه  دظهرا  صهاحب  و حقوقدادا 

 .شد آغاز منشور این دویسپی 
 اسهالمی  شهورای  هایپهوه  مرکز همت هب ،7381 ماهاردیبهشت در

 ههای ولیتئمسه  و حقهوق  منشهور  دبیرخاده دظار  تحت و مشهد شهر

 تهدوین  بها  همهراه  منشهور  ایهن  کامهط  دسخه تدوین و تهیه شهردشینی،

 در و ثهامن  معنهوی  شهر دوین پهوهشکده توسط آ ، اجرایی راهکارهای

 بهر  تکیهه  ابه  منشهور  ایهن  .ارفهت  قرار کار دستور در سطحی دو قالبی

 میها   ههای حهوزه  ترکیهب  و کیهد أت بها  و کشور حقوقی منابع و م اهیم

 ریههزی،بردامههه شهرسههازی، حقههوق، )دظیههر شهههری مطالعهها  ایرشههته



 مشهد شهردشینی هایمنشور حقوق و مسئولیت

 ب

 تهیهه  مقهدس  مشههد  کالدشههر  برای شناسی(جامعه و اقتصاد زیست،محیط

 و قهادودی  ههای حمایهت  از شههر،  اسهالمی  شهورای  تصویب و تأیید با و شده

 .بود خواهد مندبهره دیز زمال اجرایی

 ههای ولیتئمسه  و حقهوق  منشهور  تهیهه  جریها   در اسهت  یادآوری به الزم

 از آ  عنهوا   بهاب  در متعهددی  چالشهی  هایبحث مشهد، شهر شهردشینی

 در مت او  کامالً رویکرد دو بعضاً که شدمی مطرح مختلف هایاروه طرد

 هایت او  دقدها، این شاءسرمن .اردیدمی شامط را آ  با مخال ت یا مایتح

 زمها   از که است مرتبط و مترتب م اهیم زمینه در موجود متعارد معنایی

 شهکط  مشهد شهر اسالمی شورای حقوقی کمیسیو  در موضوع تعریف آغاز

 آ  بهه  ذیط در که آدچنا  معنایی، هایت او  به توجه .یافت ادامه و ارفت

 باشد: راهگشا تواددمی شود،می اشاره

 شهامط  حقهوقی  دظهام  و عمهومی  حقهوق  از جزئهی  عنهوا   بهه  :ربش حقوق -

 دههاد،  از دظهر  صرد و ایردمی تعلق ادسا  به که است هایی«حق» مجموعه

 جهادی اعالمیه مطابق .ایردمی تعلق بدا  اینها مادند و طبقه جنسیت، رد ،

 جهها   همچهو   ههایی ویهاهی  حقوق این المللیبین اسناد سایر و بشر حقوق

 و تبعهی   عهدم  داپهذیری، ت کی  داپذیری،ادتقا  داشددی،سلب بود ، و مش

 .است دارا را تنیدایدرهم و پیوستگیهمبه طلبی،برابری

 دادسهت  مشاهده قابط و ساده حقی توا دمی را شهر به حق» شهر: بر حق -

 داراهودی  با تنها شهر به حق .کرد تلقی سنتی شهرهای به بازاشتی را آ  یا

 حهق  یه   شههر  بهه  حق .«است تعریف قابط شهری زددای حق سازیباز و



 

 ج

 حهق  را آ  ل ور خود .شودمی مربوط معین مکا  ی  به و است جمعی

 اسهت  عبهار   شهر به حق اساسی هایل هؤم .دامدمی شهری زددای به

 :از

 ریزیبردامه فرآیند در شهروددا  مشارکت -7

 بههه دا شهههرود دسترسههی تضههمین شهههری مههدیریت و طراحههی -1

 شهری مدیریت و طراحی ریزیبردامه

 دسترسهی  بهرای  زمهین  کهاربری  طلبادهه برابهری  و متهواز   هدایت -3

 قهط دوحمهط  آمهوزش   و بهداشهت  و فعالیهت  ارکه  و مسکن به همگادی

 طوالدی زددای و فراغت اوقا  عمومی، فضای و عمومی

 و مناسههب مسههکن بههه درآمههدکههم شهههروددا  دسترسههی تضههمین -4

 رسمیغیر اسکا  ساماددهی

 عمهومی  فضاهای از شهروددا  مشترک است اده به دسترسی تضمین -5

 .شهر در اجتماعی امور برای ویهه هایپهنه اختصاص با

 در اسهت  فهردی  شههرودد  سیاسهی،  دادشهنامه  در شهروندی: حقوق -

 مهددی  و سیاسهی  حقهوق  از برخهوردار  سویی از که دولت، ی  با رابطه

 ایهن  .دارد عههده  بهه  ههایی تکلیف دولت برابر در دیگر سوی از و است

 و فهرد  )حقهوق  شههروددی  رابطهه  چگهودگی  .اویند شهروددی را رابطه

 کشهور  مددی قوادین و اساسی قادو  را دولت( برابر در او هایولیتئمس

 ارتباط در فرد برای است منزلتی حا  عین در شهروددی .کندمی معین

 و شهود مهی  شهمرده  محترم دیز لطالمبین حقوق دظر از که دولت ی  با
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 د

 اسهت  جغرافیا از فارغ ملت-دولت رابطه بر داظر صرفاً شهروددی اعتبار این

 حقهوق  .دهدارد  معهین  جغرافیهای  یه   در تحدیهد  یها  غیراتبهاع  بر داللتی و

 قبها   در اجتمهاع  افهراد  ههای ولیتئمسه  و وظهایف  از ایآمیخته شهروددی

 عوامهط  از یکهی  شهروددی حقوق .باشدمی اجتماع و شهر و دولت و یکدیگر

 از ایمجموعهه  بهر  داللهت  و است اجتماع رفاه و توسعه در ثیراذارأت و مهم

 یه   در عضهویت  سهبب  بهه  افهراد  داردکه اجتماعی و سیاسی مددی، حقوق

 پاسداری حقوق آ  از قادو  توسط و شوددمی برخوردار آ  از ملت و دولت

 .ارددمی حمایت و

 حقهوق  بها  کهه  اسهت  شهروددی حقوق از خاصی طشک شهرنشینی: حقوق -

 لحها   از دیهز  مشهترکی  وجهوه  امها  است مت او  ملی مقیاس در شهروددی

 یها  دائهم  از اعم شهردشینا  رابطه شهردشینی حقوق در .دارد آ  با م هومی

 شهردشهین  و اهردد مهی  معین محلی حاکمیت با غیررسمی یا رسمی موقت،

 از فهارغ  بلکهه  ملهت، -دولهت  رابطه عتبارا به صرفاً ده که است کسی اساساً

 .شودمی تعریف )شهر( فضا به ارجاع با و تابعیت

 بهر  ویههه  بهه  عبهارا   سهایر  بر شهردشینی حقوق اصطالح ترجیح و ادتخاب

 است: مشخص دلیط دو به منشور این در شهروددی حقوق

 شهرطی  تابعیهت  حقهوقی  پیودد وجود شهروددی، حقوق مباحث در آدکه، او 

 حقهوقی  رابطهه  دارای کهه  دادنهد مهی  کسهی  معمهوالً  را شهرودد و بوده الزم

 حقهوق  همهه  از اسهاس،  ایهن  بهر  و است معین کشور-دولت ی  در تابعیت

 دیهز  آ  ههای ولیتئمس همه به و برخوردار کشور آ  اساسی قادو  در مقرر



 

 ه

 .است ملزم

 در دیهز  آ  بهه  مربهوط  حقوق و بوده ملی م هومی شهروددی آدکه، دوم

 محلهی  واحدی سطح در تا باشد الزم شاید .است فهم قابط ملی یسطح

 عبهار   از یکهدیگر  از اصهطالحا   دمهود   متمهایز  برای شهر همچو 

 .دمود است اده مت او 

 کهه  است بوده آ  منشور این واضعین تصمیم که آدجا از اساس، این بر

 دافهرا  همهه  شامط و بوده اسالمی جمهوری تابعین از فراتر آ  مخاطبین

 بهه  دظهر  عطف با عالوه به و اردد، مهاجرین و زائرین مجاورین، از اعم

 بهه  «شهردشهینی  حقوق» عبار  از منشور، این شمو  دایره بود  محلی

 .است اردیده است اده شهروددی جای

 تقابهط  مقصهود،  عبارتی، چنین ادتخاب با که است ذکر به الزم اینجا در

 .دیست مت او  جغرافیایی واحد ود عنوا  به روستا و شهر دوااده میا 

 عنهوا   بهه  محلهی  حکمرادهی  دظهر  دقطهه  از روسهتا  و شهر واحد دو هر

 اداره بهه  مربهوط  اصهو   دظهر  از و شهده  شناخته پایه یا أمبد واحدهای

 در مذکور شهردشینی حقوق تمامی مسلماً، .دداردد بنیادین ت او  محلی

 .باشد می دیز روستادشینا  برای  اعما قابط منشور این

 مشهد: شهر اسالمی شورای باال، مراتب به عنایت با

o تشهکیال ،  قهادو   و اساسهی  قادو  یکصدم و ه تم اصو  به استناد با 

 شهردارا   ادتخاب و کشور اسالمی شوراهای ادتخاب و وظایف

o حرکهت  در شهردشهینا   و شههر  کننداا اداره مشترک اراده به دظر 
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 و

 بهرای  منشهوری  تصهویب  و تهیه ضرور  بالتبع و محورادسا  شهر سوی به

 آدها  از حمایت و شهردشینی هایولیتئمس و حقوق اعالم
o و اسهالمی  ایهرا   معنهوی  قطب عنوا  به مشهد شهر عالی جایگاه به دظر 

 و سیاسهی  و ادسهادی  طبیعهی،  جغرافیای جهت از شهر این خاص هایویهای

 در سیاسهی  و ادیاقتص اجتماعی، فرهنگی، تعامال  در آ  روزافزو  اهمیت

 المللی بین و ملی مقیاس

o الرضها  موسهی  بهن  علهی  الحججثامن حضر  ملکوتی بارااه وجود به دظر 

 امهاکن  وجهود  دیهز  و حضهر   زائهر  هها میلیهو   ساالده تشرد و السالمعلیه

 شهر  این در متنوع و متعدد طبیعی هایجاذبه و تاریخی

o و مههاجرین  جهاورین، م همهه  حقوق برابری تضمین و رعایت لزوم به دظر 

 مشهد  شهر در زائرین

o بهدو   شههر  یه   مطلوب اداره برای شرایطی دمود  فراهم لزوم به دظر 
 اثهر  و کارآمد دحو به سبز، و سرزدده مولد، هوشمند، ایمن، هویت، با تبعی ،

 از اسهت اده  بها  مهادی  غیهر  و مهادی  ههای هزینهه  کمتهرین  صرد با و بخ 

 شهری  مدیریت دوین هایروش

o به مشهدی شهردشینا  بیشتر تعلق و همبستگی حس تقویت لزوم به ردظ 

 و ،ئمسه  شههروددادی  مشارکت و توادمندسازی آموزش، سایه در خود شهر
 خود  شهر اداره در ارمطالبه و فعا 

o بهر  مبتنهی  فرهنگهی  و ملهی  دینهی،  ههای اهرای   و مبهادی  به پایبندی با 

 اسالمی -ایرادی غنی فرهن  هایاددیشه



 

 ز

o برابهری،  ادسهادی،  کرامهت  بر مبتنی هایارزش و اصو  به یبندیپا با 

 و شهه افیت همگههادی، مشههارکت قههادو ، حاکمیههت ادصههاد، و تلعههدا

 شهردشینی  ولیتئمس دیز و متواز  و پایدار توسعه و پاسخگویی

o مقهررا   و قوادین و ایرا  اسالمی جمهوری اساسی قادو  به استناد با 

 ور کش در حاکم باالدستی اسناد و

o اسهالمی  جمههوری  کشهور  که المللیبین اسناد و مقررا  به استناد با 

 است  اردیده ملحق هابدا  ایرا 

o شهروددی  حقوق منشور به استناد با 

o شهورای  از مرکهب  ایاداره عنهوا   بهه  محلی اداره م هوم به توجه با 

 ایمجموعهه  عنهوا   بهه  شهری مدیریت دیز و شهرداری و شهر اسالمی

 عمهومی  دهادههای  و هها سهازما   تمامی عالوه به محلی اداره از متشکط

 شهری  عمومی خدما  با مرتبط غیردولتی و دولتی

 تیرمهاه  در را مشهد شهر شهردشینی هایولیتئمس و حقوق منشور متن

 است: رسادیده تصویب به زیر شرح به 7389
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 آ : در که شهری تحقق راستای در واحده: ماده

 .داردد را سالم و شایسته زددای از برخورداری حق  هردشیناش -7
 برابهر  در محافظت و ادسادی کرامت از برخورداری حق شهردشینا  -1

 .داردد را تبعی  دوع هر
 .داردد را ایمنی و امنیت از برخورداری حق شهردشینا  -3
 باشههند، برخهوردار  اساسههی ههای آزادی از داردههد حهق  شهردشهینا   -4

 .دیاید وجود به دیگرا  حقوق با تعارضی کهاین بر مشروط
 ههای ایریتصمیم در مشارکت اطالعا ، از آااهی حق شهردشینا  -5

 غیرقضایی مختلف طرق از را آدها بر دظار  و عمومی من عت با مرتبط

 .داردد قضایی و
 ها،زیرساخت فضاها، به برابر دسترسی و مندیبهره حق شهردشینا  -3

 .داردد را پاک و سبز عمومی خدما  و مکادا ا تجهیزا ، تأسیسا ،
 و طبیعی منابع محیط، از ح اظت و برابر مندیبهره حق شهردشینا  -1

 .داردد را خود داملموس و ملموس شهری میراث
 ههای فرصهت  به دسبت برابر دسترسی و مندیبهره حق شهردشینا  -9

 .داردد را شغلی و اقتصادی
 حهریم  از ح اظهت  و خصوصهی  اهایفض بر مالکیت حق شهردشینا  -8

 .داردد را خود خصوصی
 منهابع  و ایمهن  زیست محیط از مندیبهره حق ایاها  و حیوادا  -73

 .داردد دیازشا  با متناسب حیاتی
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 همیهاری  و همکاری جلب با یا و رأساً است موظف مقدس مشهد شهرداری

 مهردم،  و و ددهامردم هایادجمن و ذیربط عمومی هایدستگاه و دهادها سایر

 عهالی  دشا  اعطای مادند) معنوی و مادی هایمشوق ارائه با مقتضی طرق از

 شهورای  بهه  مناسهب  حلهوای  تقهدیم  و تنظیم با لزوم درصور  و (شهروددی

 ههای ولیتئمسه  و حقهوق  منشهور  م هاد  کهرد   اجرایهی  بهه  دسهبت  اسالمی

 .دماید اقدام بند( 738 )در مشهد شهر شهردشینی

 

 



 

3 

 ریفتعا اول: فصل

 شهرنشینی حقوق -1-1

 و اعضا همه میا  روابط بر داظر قواعد و اصو  مجموع از عبارتست (7

 7.محلی اداره و شهردشینا  هایولیتئمس و هاحق از اعم شهر، اجزای
 شهرنشینی هایولیتئمس -1-2

 اعهم  شهر اجزای و اعضا هایحق با متناظر حقوقی الزام از عبارتست (1

 1.شهردشینا  و محلی اداره از
 شهرنشینان -1-3

 حها   در کهه  شودمی ا ته ییهاادسا  تمام به جااین در شهردشینا  (3

 ملیهت،  قومیهت،  رده ،  دهاد، از فارغ دائم، یا موقت صور  به آینده، یا

 توادهایی  میهزا   سن، ثرو ، سیاسی، عقیده مذهب، دین، زبا ، جنسیت،

 3.داردد ورحض مشهد شهر در اینها مادند و ذهنی و جسمی
 خاص هایگروه -1-4

 یکسها   اجهرای  آدهها،  ویههه  وضهعیت  دلیط به که هستند هاییاروه (4

 بنهابراین،  .شهد  خواههد  آدا  علیه تبعی  موجب ایشا  مورد در قادو 

 دارای هها، اهروه  این که کندمی ایجاب منابع کنواختی توزیع ولیتئمس

 دظیهر  هاییاروه .دباشن خود حقوق به دستیابی برای خاص حقوقی دظام

 4.اددجمله این از معلولیت دارای افراد و کودکا  زدا ، سالمندا ،
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 مبانی دوم: فصل

 برابری -2-1

 مهاهوی  و شهکلی  برابری است موظف محلی اداره برابری، اصط اساس بر (5

 حقهوق  از اعهم  زدهدای  امکادها   و حقوق از مندی بهره در شهردشینا  همه

 تضمین را شهری روزمره امکادا  از است اده به مربوط حقوق تا ادسادی اولیه

 5 .دماید
 اصهط  اسهاس  بر باید شهردشینی حقوق با مرتبط مقررا  و قوادین تمامی (3

 بهادهه  به داروا تبعی  هراوده از و شده اجرا شهردشینا  تمامی برای برابری

 شهخص  ههر  بهرای  قهادو   اِعمها   در زبها   و قومیت مذهب، دین، جنسیت،

 3.آید عمط به ایریجلو
 انصاف -2-3

 شهردشهینا   بهین  ادصاد اصط اساس بر باید شهر عمومی خدما  تمامی (1

 1.شود مدیریت

 ابعهاد  در شههری  مهدیریت  بها  و یکدیگر با تعامال  در باید شهردشینا  (9

 منصه اده غیر رفتارههای  از اینها، مادند و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، مختلف

 9.کنند پرهیز
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 اجتماع بر حق سوم: فصل

 مشارکت -3-1
 ههای خواسهته  و دیازهها  اهرفتن  دظهر  در با است موظف محلی اداره (8

 و هها سهازی تصهمیم  در آدهها  مشهارکت  جلهب  بهه  دسهبت  شهردشینا ،

 8.دماید اقدام قادودی هایچارچوب در جزئی و کال  هایایریتصمیم

 تأسهیس،  جههت  الزم ههای زمینهه  اسهت  موظهف  شهری مدیریت (73

 را شههری  حوزه با مرتبط دهاد مردم هایسازما  از حمایت و استرش

 73.دماید فراهم
 و سههازیتصههمیم فرآینههدهای در اسههت موظههف محلههی اداره (77

 ههای کهادو   دخبگها ،  مسهتقیم  غیر و مستقیم مشارکت از ایریتصمیم

 77.دماید ثرؤم است اده دهاد مردم هایسازما  و ایحرفه
 و حمایهت  تشهکیط،  برای الزم هایزمینه است موظف محلی اداره (71

 دظیهر  مختلهف  ابعهاد  در را محهال   اجتماعی شوراهای از ثرؤم است اده

 مراکهز  تخریهب  یها  سهاخت  شههری،  معابر اذاریدام محلی، پیکربندی

 71.دماید فراهم اینها مادند و فرهنگی مراسم برازاری عمومی،
 اههداد  راسهتای  در و قادو  چارچوب در است موظف محلی اداره (73

 ههای بردامهه  اجهرای  یها  مهدیریت  از بخشهی  شهری، شدهتعریف کال 

 بهه  فرهنگهی(  ههای حهوزه  در ویههه  )به مختلف هایزمینه در را شهری

 73.دمایند وااذار دهادمردم هایسازما  و مردم
 در اثراهذار  و فعها   یااودهه بهه  ادهد موظهف  مشهدی شهردشینا  (74
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 در شهههر عمههومی مصههالح و منههافع مههوا ،ا از حراسههت و ح ههو راسههتای

 74.دمایند اقدام و تالش قادودی هایچارچوب
 و هها طهرح  ها،بردامه اجرای و تهیه فرآیند در است موظف محلی اداره (75

 دسهبت  قهادو ،  چهارچوب  در و دیاز صور  در ای،محله و شهری هایپروژه

 75.دماید اقدام محلی پرسیهمه برازاری به

 امنیت -3-2
 همهه  حهق  شههر  در امنیهت  احسهاس  و واقعهی  امنیهت  از برخورداری (73

 73.ددارد را آ  سلب حق سازمادی یا دهاد فرد، هیچ و است شهردشینا 

 و قهادودی  ههای وبچهارچ  در خصوصهی  حهریم  از ح اظت و مندیبهره (71

 آ  دقه   حق سازمادی یا دهاد فرد، هیچ و است شهردشینا  همه حق شرعی

 71.قادو  محکبه مگر ددارد را

 امنیهت  احساس و واقعی امنیت که فعالیتی هر از اددموظف شهردشینا  (79

 اصط و کنند اجتناب اددازد،می خطر به قادو  چارچوب در را ینسایر و خود

 79.دهند قرار یکدیگر با آمیزلمتمسا زددای بر را

 خانواده -3-3
 تشهکیط  راسهتای  در الزم امکادها   از تها  اسهت  شهردشهینا   همه حق (78

 مسهکن  از منهدی بههره  بهرای  سهازی زمینه از اعم دا جوا برای سالم خادواده

 ازدواج فرهنه   استرش همسرازینی، برای مشاوره مراکز ارزا ، و مناسب

 78.باشند برخوردار اینها مادند و ازدواج امر در الزم یهاآموزش آسا ،

 



 

1 

 اجتماعی همبستگی -3-4
 و اجتمهاعی  سهازااری  بایهد  یشههر  مدیریت و شهردشینا  تمامی (13

 همبسههتگی بیشههتر هرچههه افههزای  راسههتای در را بیشههتری رواداری

 تضهعیف  را امهر  ایهن  که اقدامی هر از و باشند داشته شهر در اجتماعی

 13.دمایند پرهیز کندمی
 توانمندسازی -3-5
 تمامی توادمندسازی برای الزم هایزمینه است موظف محلی اداره (17

 را اینهها  مادنهد  و فرهنگهی  اجتماعی، اقتصادی، هایوزهح در شهردشینا 

 17.سازد مهیا

 سهاماددهی  منظهور  بهه  الزم سازوکارهای است موظف محلی اداره (11

 11.آورد فراهم را اجتماعی هایداهنجاری با ارتباط در شهری فضای

  خاص هایگروه -3-6
 دیازههای  و عالیهق  اساسهی،  حقهوق  است، موظف شهری مدیریت (13

 13.دهد قرار خود اولویت در شهری ریزیبردامه در را کا کود
 کودکها ،  کار موضوع به توجه ضمن است موظف شهری مدیریت (14

 14.دماید فراهم را ایشا  برای مناسب ت ریحی و آموزشی فضاهای
 مادنهد  بیشهتر  توجهه  دیازمنهد  اقشهار  بهه  است موظف محلی اداره (15

 سهازی زمینهه  آدها   دیاز مینأت یبرا و داشته توجه کودکا  و سالمندا 

 سهازی متناسهب  و سهازی مناسب به اجرایی هایریزیبردامه در و دماید

 15.دماید اقدام اروه این برای شهری فضاهای
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 شهناخته  رسمیت به را زدا  حقوق تمامی است موظف شهری مدیریت (13

 و دمهوده  جلهوایری  جنسهیت  علهت  به داروا و داعادالده تبعی  هراوده از و

 ح هو  بها  شههری  مسهائط  حهط  در را آدها   ثرؤمه  و فعاالده مشارکت زمینه

 13.دماید تسهیط و مهیا ادسادی شخصیت و کرامت
 جادبازا  پذیریدسترسی بهبود به دسبت است موظف شهری مدیریت (11

 همهه  با برابر فرصت آورد  فراهم و هاحوزه همه در معلولیت دارای افراد و

 11.دماید اقدام اجتماعی زددایِ کادا ام از برخورداری در افراد
 و پیرامههودی منههاطق سههاکنین بههه اسههت موظههف شهههری مههدیریت (19

 برای قادو  چارچوب در را عادالده و برابر حقوق و دموده توجه برخوردارکم

 19.دماید تضمین آدا 
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 خدمات و امکانات بر حق چهارم: فصل

 دسترسی -4-1

 حرکهت  مخهط  کهه  مهادعی  هاود هر وجود بدو  مناسب دسترسی (18

 خصوصهاً  شههر  دقهاط  تمهام  بهه  جامعهه  اودهااو   اقشهار  بهرای  آزاداده

 حقهوق  از باشهد،  ت ریحهی  و فرهنگهی  آموزشی، هایفعالیت و هاکاربری

 توزیهع  بحهث  در فضهایی  عهدالت  زمینه این در .است شهردشینا  کلیه

 ظرمهدد  شههری  ریهزی بردامه در باید آدها مقیاس به توجه با هاکاربری

 18.ایرد قرار

 هازیرساخت -4-2

 خههدما ، از منهدی بههره  و برخهورداری  حهق  شهردشهینا   تمهامی  (33

 33.داردد را شهری تجهیزا  و سیسا أت
 جهادی،  بهار زیها   آثهار  دباید شهری هایزیرساخت توسعه و ایجاد (37

 وقههوع صههور  در و دمایههد ایجههاد شهردشههینا  بههرای معنههوی و مههالی

 37.است الزامی قادودی هایچارچوب ساسا بر آ  جبرا  خسار ،

 بهه  هها زیرسهاخت  توسهعه  زمینه در است موظف شهری مدیریت (31

 31.دماید اقدام شهر سطح در دگرجادبههمه و متواز  عادالده، ایاوده
 بهه  بهتهر  خهدما   ارائهه  منظهور  به است موظف شهری مدیریت (33

 از ح اظهت  همچنهین  و منهابع   هو ح و وریبههره  افهزای   شهردشینا ،

 ادههواع توسههعه در پایههدار و دههوین هههایتکنولههوژی از زیسههت،محههیط

 33.دماید است اده شهری هایزیرساخت
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 مقهررا   و ضهوابط  دقیق تعیین به دسبت است موظف شهری مدیریت (34

 اقهدام  شههری  ههای زیرسهاخت  محیطهی زیسهت  و تأسیساتی حریم بر حاکم

 34.کند

 هههایزیرسههاخت دگهههداری و هتوسههع ایجههاد، در موظ نههد شهردشههینا  (35

 35.باشند داشته شهری مدیریت با را الزم همکاری شهری،
 ونقلحمل و ترافیک -4-3

 و ممهنظ  هزینهه، کهم  راحهت،  ایمن، عمومی ودقطحمط به برابر دسترسی (33

 33.است اردشگرا  و زائرین شهردشینا ، تمام قح سبز

 بهه  شههری  محهیط  سهازی مناسهب  به دسبت است موظف محلی اداره (31

 بهه  یها  شههر،  سهطح  در ایمهن  و آزادادهه  حرکت امکا  تا کند اقدام ایاوده

 فهراهم  شخصهی  وسهایط  بها  یا و عمومی ودقطحمط وسائط با یا پیاده، صور 

 31.باشد
 سالمت و بهداشت -4-4

 سهالم،  تغذیه همچو  آ  لوازم و سالم و شایسته زددای از برخورداری (39

 هماهنه   محیط بهداشت و روا  و جسمی سالمت بهداشتی، آشامیددی آب

 محسهوب  شهردشینا  همه حق ملی استادداردهای و روز داد  معیارهای با

 و خهود  سهالمت  کهه  اقهدامی  هراودهه  از موظ نهد  دیز شهردشینا  .شودمی

 39.دمایند اجتناب اددازد،می خطر به را محیط بهداشت یا دیگرا 
 هها، ظرفیهت  و امکادا  کلیه از است اده با است موظف شهری مدیریت (38

 را شهردشهینا   معنوی و اجتماعی جسمادی، روادی، بهداشت و سالمت زمینه
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 38.آورد فراهم
 بیمارسهتادی  درمادی، بهداشتی، مراکز به متواز  و عادالده دسترسی (43

 مهدیریت  و اسهت  شهردشهینا   همه حق ارزا ، و مجهز آزمایشگاهی و

 43.است کی یت سطح ینباالتر با آ  تأمین به موظف شهری

 دسترسهی  تسههیط  برای ویهه تدابیر است موظف شهری مدیریت (47

 ادهواع  از پیشهگیری  بهه  مربوط عمومی خدما  به پذیرآسیب هایاروه

 47.دماید اتخاذ را پزشکی هایمراقبت و هابیماری

 کهه  شهر از هاییپهنه از آااهی همچنین و امواج خطرا  از آااهی (41

 41.است شهر ساکنین تمام حق است، مضر امواج ینبیشتر معرض در
 تههرویج و توسههعه بههه دسههبت اسههت موظههف شهههری مههدیریت (43

 و الزم ههای زیرسهاخت  تقویهت  و ایجهاد  طریهق  از همگادی هایورزش

 43.دماید اقدام افراد همه برای دیاز مورد فرهنگی هایزمینه
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 اقتصاد بر حق پنجم: فصل

  مالکیت -5-1
 اجرایهی  تهدابیر  اتخاذ و ریزیبردامه به دسبت است موظف محلی اداره (44

 و زمهین  مالکیهت  تنظیم جهت در شهری فضاهای بازآفرینی منظور به الزم

 44.دماید اقدام رسمی،غیر هایااهسکودت و داپایدار محال  بهبود
 عمرادهی،  و عمهومی  مصهوب  ههای بردامهه  اجهرای  برای امالک تصرد (45

 اشهخاص  حقوق تأمین و مالکین به عادالده امتغر پرداخت و مینأت مستلزم

 قهادودی  ابزارهای از است اده .است تصرد از پی  مستأجرا ( ویهه )به ثالث

 تضهمین  را دلخهواه  یها  اجباری آوارای و تخلیه برابر در محافظت به حق که

 45.است شهردشینا  حقوق از ،کندمی
 خهالد  بهر  کهه  مجهوز  هراوده اعطای از است موظف شهری مدیریت (43

 مهدیریت  همچنهین  .دماید خودداری باشد، ثالث اشخاص حقوق مخط قادو ،

 سهودااری  از جلهوایری  منظهور  بهه  را الزم هایزمینه است موظف شهری

 بهرای  مهالی  و مالیهاتی  اقتصادی، عمومی ابزارهای ایجاد طریق از مستغال 

 مهده آ بوجهود  شهد  شهری رآیندف توسط که ایهزینه و سود عادالده توزیع

 43.دماید فراهم ،است
 مندیبهره و برخورداری -5-2
 خصوصهی  بخه   با دولتی و عمومی بخ  یهاپیما  و قراردادها ادعقاد (41

 رعایهت  بها  بایهد  شهردشهینا   بهه  یاقتصاد حوزه در مجوز دوع هر یاعطا و

 و هها فرصهت  بهه  دسهتیابی  در منصه اده  رقابهت  و مربوطه مقررا  و قوادین
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 41.دشو ادجام امکادا 
 یفضهها و یاهذار سهرمایه  امنیهت  از کهه  اسهت  شهردشهینا   حهق  (49

 یهها فعالیهت  ادهواع  ادجهام  یبهرا  منصه اده  و رقهابتی  شه اد،  قادودمند،

 49.باشند برخوردار یاقتصاد

 اصههو  اقتصهادی  تصههمیما  در اسهت  موظههف شههری  مهدیریت  (48

 48.دماید رعایت را ثبا  و صراحت ،یسازساده

 مهالی  هایدریافت کلیه با ارتباط در تاس موظف شهری مدیریت (53

 رعایهت  را ادصهاد  و عهدالت  اشهخاص،  به هاپرداخت و شهردشینا  از

 هها، پرداخهت  درآمهدها،  هها، هزینهه  کامهط  و شه اد  اطالعها   و دموده

 قهرار  شهردشینا  عموم دسترس در سهولت به را هامزایده و هامناقصه

 53.دهد

 پرداخهت  بهه  دسهبت  قادو  چارچوب در موظ ند شهردشینا  کلیه (57

 57.دمایند اقدام شهری عوارض
 کهافی  عرضه برای را الزم هایزمینه است موظف شهری مدیریت (51

 لحها   )به محرومین برای ویهه به مرتبط خدما  و تجهیزا  و مسکن

 51.دماید فراهم خاص هایاروه و مادی(
 تولید -5-3
 سهطح  در صهادی اقت ههای فعالیت رصد با است موظف محلی اداره (53

 ههای فعالیهت  توسهعه  و شههری  اقتصهاد  بخشهی رودهق  بهه  دسبت شهر

 53.دماید اقدام کارآفرینی با همراه اقتصادی



 مشهد شهردشینی هایمنشور حقوق و مسئولیت

74 

 بهه  الزم ههای زیرسهاخت  ایجاد به دسبت است موظف شهری مدیریت (54

 و زودبهازده  اقتصهادی  هایبنگاه روزآمد، و بنیا داد  اقتصاد توسعه منظور

 54.دماید اقدام هوشمند تصاداق حوزه در هااستارتاپ
 کهار  بهه  دستیابی در برابر هایفرصت از که است شهردشینا  همه حق (55

 55.باشند برخوردار خود شأ  با متناسب
 ایجههاد بهها تههدریجی ر صههو بههه اسههت موظههف شهههری مههدیریت (53

 بها  یا بیکار افراد توسط که را غیررسمی وکارهایکسب الزم، هایزیرساخت

 53.دماید ساماددهی ،ایردمی شکط کم درآمد
 رفاه -5-4
 پاسهخگویی  منظهور  به را الزم هایزمینه است موظف شهری مدیریت (51

 راسهتای  در شهردشهینا   عمهومی  رفهاه  مینأته  و معنوی و مادی دیازهای به

 51.آورد فراهم هاآ  تعالی و رشد
 و ح هو  بهه  دسهبت  را الزم یهدا  تمه اسهت  موظهف  شهری مدیریت (59

 جهت وقف اصو  اساس بر شهری غیرمنقو  و منقو  موقوفا  برداریبهره

 59.آورد فراهم شهردشینا  عمومی رفاه و المن عهعام مصارد

 و بهبههود بههرای را الزم تمهیههدا  اسههت، موظههف شهههری مههدیریت (58

 هها، خادما بی دظیر اجتماعی پذیرآسیب هایاروه زددای وضعیت اددهیسام

 58.دماید اتخاذ ااینه مادند و معتادین متکدیا ،
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  کالبد و شهری فضای بر حق ششم: فصل
 طراحی و ریزیبرنامه -6-1

 بها  را توسهعه  ههای طهرح  و هابردامه است موظف شهری مدیریت (33

 باراهاه  و مشهد شهر فرهنگی و خییتار ارتی،یز-مذهبی تیهو بر تأکید

 33.دماید اجرا و تهیه رضوی مطهر
 بهه  دسبت شهردشینا  با کاریهم در است موظف شهری مدیریت (37

 ههای )دارایهی  شههر  معنهوی  و مهادی  هایداشته از دگهداری و ح اظت

 اقهدام  اجهرا  تها  ریهزی بردامهه  از مراحط تمامی در داملموس( و ملموس

 37.دماید
 و هها طهرح  هها، بردامهه  اجهرای  زمها   در است موظف محلی اداره (31

 طهور  به که اشخاصی با رابطه در را ادصاد و عدالت شهری، هایپروژه

 31.دماید رعایت هستند، طرح اجرای از متأثر غیرمستقیم و مستقیم
 و هها طرح ها،بردامه اجرای و تهیه در تا است شهردشینا  همه حق (33

 33.باشند داشته ثرؤم و فعا  مشارکت شهری هایپروژه
 اجهرای  و تصهویب  ه،تهیه  فرآینهد  اسهت  موظهف  شهری مدیریت (34

 و رسهادده  همگها   اطهالع  بهه  را شههری  هایپروژه و اهطرح ها،بردامه

 فهراهم  مردم عموم برای را آدها دتایج به آسا  و سریع دسترسی امکا 

 34.دماید
 امکها   جههت  الزم سهازوکارهای  اسهت  موظهف  شهری مدیریت (35

 بها  را شههری  هایپروژه و هاطرح ها،بردامه در بازدگری و تغییر اصالح،
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 فهراهم  دظهرا  صاحب و مردم دظرا  و جامعه روز اقتضائا  ارفتن دظر در

 35.دماید
 فضایی -کالبدی -6-2

 کههاه  و کالبههدی متههواز  توسههعه تهها اسههت موظههف محلههی اداره (33

 و شههری  فضاهای تجهیز و توسعه ها،کاربری )تخصیص فضایی هایدابرابری

 33.دهد قرار خود اقداما  اولویت در را اینها( مادند
 شههری  فضهاهای  از برخهورداری  و کی یت با شهری محیط در زددای (31
 31.است شهردشینا  همه حق زیادگخاطره و سرزدده فعا ، ت،یباهو
 شهر ییفضا بخشیدظم برای الزم تمهیدا  تا است موظف محلی اداره (39
 و هها ویهاهی  بهه  توجهه  با را محورادسا  و خوادا منسجم، ساختاری اساس بر

 39.دماید فراهم مشهد شهری هویت
 بازآفرینی و ارتقا منظور به را الزم اقداما  تا است موظف محلی اداره (38
 38.برسادد ادجام به داکارآمد شهری فضاهای و هابافت
 و دینهی  ههای ارزش تبلهور  جههت  در تها  است موظف شهری مدیریت (13

 بهبهود  و شهری فضای ا ی یک اعتالی به دسبت شهری، زددای در فرهنگی

 مراکهز  و رضهوی  مطههر  حهرم  پیرامو  شهری بافت یپذیرزیست وضعیت

 13.دماید اقدام مهم فرهنگی
 دفهاع بهی  و دهاامن  فضاهای ییشناسا ضمن تا است موظف محلی اداره (17

 شهبکه  چهارچوب  در فضهاها  نیه ا خودک های  سهازی منیا به دسبت شهری،
 17.دماید اقدام شهری یفضاها منسجم
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 قابهط  اراضهی  دیه لبازتو بهه  دسهبت  است موظف شهری مدیریت (11
 و عمهومی  ههای سهاختما   از )اعهم  شههر  موجهود  فضهاهای  در توسهعه 

 و داسهازاار  هایکاربری شده، رها فضاهای خالی، یا بالاست اده خصوصی
 مقهررا   و ضهوابط  چهارچوب  در عمومی منافع تأمین برای اینها( مادند

 11.دماید اقدام
 ایجهاد  عهدم  نهزمی در را همجواری سنحُ تا اددموظف شهردشینا  (13

 در اینهها  مادند و محیطیزیست منظری، فعالیتی، کالبدی، هایمزاحمت

 13.دمایند رعایت مقررا  و قوادین چارچوب

 شهر حریم و محدوده -6-3

 ح هو،  دقیهق،  تعیهین  بهه  دسهبت  اسهت  موظهف  شههری  مدیریت (14

 و دقیهق  دظار  دیز و شهر حریم و محدوده مرز از صیادت و ساماددهی

 14.دماید اقدام فضا و زمین از است اده دحوه بر مستمر
 بها  سهازدده  تعامهط  و همکهاری  بها  تا است موظف شهری مدیریت (15

 از پایهدار  بهرداری بههره  و فعا  ح اظت به دسبت مشهدی، شهردشینا 

 و محهدوده  در اینهها  مادنهد  و تهاریخی  فرهنگی، اجتماعی، طبیعی، منابع

 15.دماید اقدام شهر حریم
 کمربنهد  توسهعه  و ح اظت به دسبت است موظف هریش مدیریت (13

 13.دماید اقدام مشهد شهر حریم در سبز
 ههای کهادو   و منهابع  شناسایی ضمن است موظف شهری مدیریت (11

 آدهها  مخهرب  اثرا  دامنه تحدید به دسبت شهر، حریم در کنندهآلوده
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 11.دماید اقدام
 در سهاز وسهاخت  مقهررا   و قوادین کلیه ایترع به موظف شهردشینا  (19

 19.هستند شهر حریم و محدوده

 ایمنی -6-4

 ههای کهادو   و خطهرا   شناسهایی  ضهمن  است موظف شهری مدیریت (18

 الزم ههای زمینهه  شههر،  در غیرمترقبهه  حهوادث  و طبیعی سوادح بروز بالقوه

 کههاه  و آمههادای  یافههزا همگههادی، آمههوزش رسههادی،اطههالع جهههت

 18.دماید فراهم را ادثحو و سوادح این برابر در پذیریآسیب
 موجهود  قهوادین  کامهط  اجهرای  به دسبت است موظف شهری مدیریت (93

 اقهدام  دیهاز(  صهور   )در الزم مقهررا   تصهویب  و شهر در ایمنی با مرتبط

 93.دماید

 ادهواع  اجرای و تهیه فرآیند در غیرعامط پدافند اصو  و مبادی به توجه (97

 97.است شهری مدیریت وظایف از شهری هایپروژه و هاطرح ها،بردامه

 سرگرمی و تفریح -6-5

 کهه  اقهدامی  اودههر و است شهردشینا  همه طبیعی حق ت ریح و دشاط (91

 91.است ممنوع شود،می آ  به تعرض و تضعیف موجب

 اوقها   و ورزشهی  ت ریحهی،  ههای بردامهه  است موظف شهری مدیریت (93

 دهاروا،  و داعادالدهه  تبعهی   هراودهه  بدو  معهجا اقشار همه برای را فراغت

 93.دماید واجرا ریزیبردامه

 کمتهرین  با عمومی امکادا  و فضاها از که است شهردشینا  تمامی حق (94
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 ریایه بهره .دمایند است اده یگا را شکط به امکا ، صور  در یا و هزینه

 بهرای  مادعی که ایاوده به شهری هایپارک و ت ریحی فضاهای از مالی

 94.است ممنوع شود،می فضاها این از رایگا  و آزاداده است اده

 منظر و سیما -6-6

 و الگوهها  با متناسب شناختیزیبایی اصو  است موظف محلی اداره (95

 فضهاهای  توسهعه  و ایجهاد  در را مهذهبی  و ملهی  از اعهم  بومی دمادهای

 95.دماید رعایت شهری عمومی

 خشهی برودق جهت را الزم تمهیدا  است موظف شهری مدیریت (93

 93.دماید فراهم روزشباده ساعا  تمام در شهری حیا  به

 ارایهی کثر  اصط شهری، منظرسازی در است موظف محلی اداره (91

 و شههر  ههای اقلیت و هااروه امیتم به و باشد داشته مددظر را شمو  و

 91.دماید توجه آدا  هویتی و فرهنگی هایویهای

 مقررا ، و ضوابط جرایا و تدوین با است موظف شهری مدیریت (99

 شههر،  فضهایی  ل هاد  بهه  توجه شامط شهری منظر و سیما کی ی ارتقای

 و راههی پیهاده  معابر سازیمناسب ها،جداره و دماها بهسازی و پاکسازی

 سهبز  فضای از ایریبهره و مناسب شهری مبلما  از است اده روها،پیاده

 شههر  ساکنین مامت است اده برای را زیبا و بصری آلودای بدو  محیطی

 99.دماید ایجاد
 تهاریخی  حافظهه  و ذهنهی  منظهر  از اسهت  موظف شهری مدیریت (98

 و ح اظهت  اسهت،  شههر  ایهن  زیسهتی  تجربهه  محصهو   که شهردشینا 
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 98.دماید صیادت
 هراودهه  از مقهررا ،  و قهوادین  کامط اجرای ضمن موظ ند شهردشینا  (83

 شود،می شهری منظر و سیما در دابسامادی بروز و تخریب موجب که اقدامی

 83.دمایند پرهیز
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 فرهنگ بر حق هفتم: فصل

 زیارت و گردشگری -7-1
 اسهترش  جههت  را الزم ههای زمینه است موظف شهری مدیریت (87

 مقهررا   و قهوادین  چارچوب در اردشگری و زیار  امر بیشتر چه هر

 87.دماید فراهم
 چهارچوب  رد مشهد شهر در اردشگرا  و زائرا  مسافرا ، تمامی (81

 بها  مأتهو  رفتهار  و ادسهادی  کرامت و احترام حق از دوازی،مهما  فرهن 

 81.برخورداردد ادسادی و دینی هایآموزه بر مبتنی و محبت
 در مردمهی،  دهادههای  مشهارکت  بها  است موظف شهری مدیریت (83

 و احتهرام  و دهوازی مهمها   فرهنه   خالقادهه  و هوشمنداده ترویج جهت

 83.دماید اقدام مسافرا  و زائرا  حقوق رعایت
 همچنهین  و اردشهگری  الگوههای  به است موظف شهری مدیریت (84

 و اذاشهته  احتهرام  شهرع  و قادو  چارچوب در زیار  متنوع هایسب 

 84.دماید فراهم را الزم هایسازیزمینه موارد این برازاری برای
 بهازآفرینی،  بهرای  را الزم تمهیهدا   است موظف شهری مدیریت (85

 و هها ظرفیهت  ایجهاد  و سهنتی  دسهتی  صهنایع  و سهوغا   رودق و تولید

 85.دماید فراهم جدید هایاوده
 آگاهی -7-2
 به را شهری مقررا  و قوادین تمامی است موظف شهری مدیریت (83

 همهه  اطهالع  بهه  تغییرا ( آخرین با )همراه روزبه و کامط واضح، شکط
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 ههای زیرسهاخت  و دهوین  ههای فنهاوری  از ایریبهره با و برسادد شهردشینا 

 چهارچوب  در را اطالعها   ایهن  بهه  آسها   و سریع دسترسی هوشمند، شهر

 83.سازد ممکن همه برای قادو 
 قبها   در خهود  ههای ولیتئمس و حقوق تمامی از داردد حق شهردشینا  (81

 هاریزیبردامه تمامی بر و داشته آااهی شهری مدیریت و شهردشینا  شهر،

 81.باشند داشته دظار  متنوع و مختلف هایشیوه با محلی اداره تصمیما  و

 را آدها   سهالمتی  کهه  مهواردی  تمهام  از تها  است شهردشینا  همه حق (89

 89.باشند داشته آااهی و اطالع کند،می تهدید

 ههای سازما  بودجه با که عمومی هایپهوه  از داردد حق شهردشینا  (88

 در دیهز  آ  ههای داده به و شندبا داشته اطالع شود،می ادجام و تهیه عمومی

 88.کنند پیدا دسترسی قادو  چارچوب

 فرهنگی تکثر -7-3
 جایگاه و منزلت همچنین و مددی حقوق است موظف شهری مدیریت (733

 در را اینهها  مادنهد  و هااوی  ها،زبا  مذاهب، ها،ملت اقوام، تمامی اجتماعی

 در الزم سهازی هنه  فر به دسبت و شناخته رسمیت به قادودی هایچارچوب

 733.دماید اقدام شهردشینا  بین در دیز و خود سازما  و ساختار
 فرهنگی منابع -7-4

 ههای آفهرین   بهرای  الزم ههای زمینهه  است موظف شهری مدیریت (737

 و ح هو  بهرای  را مناسهب  حمهایتی  هایچارچوب دیز و هنری و ادبی فکری،

 737.دماید مهیا شهردشینا  تمامی برای آدها از صیادت
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 فرهنگهی  منهابع  توسعه راستای در است موظف شهری مدیریت (731

 731.دماید اقدام شهر سطح در عادالده و برابر شکلی به

 آموزش و تحصیل -7-5
 هداعادالده  تبعی  هراوده از دور به داردد حق شهردشینا  تمامی (733

 733.شودد مندبهره آموزش و تحصیط از داروا و
 بهه  الزم ههای زیرساخت و امکادا  ستا موظف شهری مدیریت (734

 و توسهعه  جههت  در را دهوین  ههای فنهاوری  و تکنولهوژی  حوزه در ویهه

 734.دماید فراهم شهر سطح در داد  استرش
 تاریخی و فرهنگی هویت -7-6

 و هههاریههزیبردامههه تمههامی در اسههت موظههف شهههری تمههدیری (735

 را رشهه  تهاریخی  هویت و اجتماعی-فرهنگی هایزمینه خود، تصمیما 

 میهراث  قالهب  در آدهها  احیهای  و ح اظهت  بهه  دسهبت  و دموده رعایت

 735.دماید اقدام شهری داملموس و ملموس

 ههای ظرفیهت  ارتقهای  بهه  دسهبت  اسهت  موظف شهری مدیریت (733

 را الزم ههای زمینه و دموده اقدام المللیبین و ملی ابعاد در شهر فرهنگی

 شههر  تهاریخی  و فرهنگهی  هویت آموزش و بخشیآااهی معرفی، جهت

 733.دماید فراهم اردشگرا  و شهردشینا  همه برای مشهد
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 ارتباط بر حق هشتم: فصل

 انسانی ارتباطات -8-1
 شههری  مهدیریت  و اسهت  شهردشهینا   همه به متعلق عمومی، فضای (731

 در اجتمهاعی  تعهامال   و ارتباطا  تقویت و توسعه راستای در است موظف

 و دیهاز  بها  متناسهب  عمهومی  فضهاهای  اسهترش  و ایجهاد  بهه  دسهبت  شهر،

 از همگهادی  منهدی بهره برای الزم هایزمینه و اقدام شهردشینا  هایهایوی

 731.دماید فراهم را آ 

 آیینی ارتباطات -8-2
 اجتمهاعی  ارتباطها   تقویهت  منظهور  به است موظف شهری مدیریت (739

 هها ینآیه  برازاری جهت الزم تسهیال  تهیه و تمهید به دسبت شهردشینا ،

 739.دماید اقدام عمومی فضاهای در شهردشینا  توسط ملی و دینی مناس  و
 گفتگومحوری -8-3

 و اجتمهاعی  تعارضا  کاه  منظور به است موظف شهری مدیریت (738

 تنهوع  پذیرش و پذیریادعطاد سطح باالبرد  به دسبت فرهنگی، تخاصما 

 تههالش شهههری مههدیرا  فرهنگههی هههوش افههزای  و شهردشههینا  فرهنگههی

 738.دماید

 فراغتهی،  و ت ریحهی  فضهاهای  سهایر  کنار در است موظف محلی اداره (773

 ایجهاد  مختلف جنسیتی و سنی هایاروه با متناسب را محور ا تگو ایفضاه

 773.کند
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  سازمان بر حق نهم: فصل

 اطالعات فناوری و شفافیت -9-1
 و موجهود  عمهومی  اطالعها   بهه  کهه  است شهردشینا  همه حق (777

 و عمهومی  سسها  ؤم در شهده  ارائهه  خدما  شده تمام بهای عا اطال

 مهدیریت  حهوزه  در عمهومی  خهدما   دهنهده  ارائه خصوصی سسا ؤم

 777.باشند داشته دسترسی مشهد شهری

 کهه  خهود  شخصهی  اطالعها   بهه  که است شهردشینا  همه حق (771

 شهههری عمههومی خههدما  دهنههدهارائههه سسهها ؤم و اشههخاص توسههط

 صهور   در و باشهند  داشهته  دسترسهی  ،شودمی یدگهدار و یآورجمع

 اطالعهها  .ارددههد اطالعهها  ایههن اصههالح خواسههتار اشههتباه، مشههاهده

 مگهر  داد، قهرار  دیگهرا   اختیار در توا دمی را افراد به مربوط خصوصی

 771.افراد خود رضایت با یا قادو  موجب به

 امکها   از تبعهی   بدو  و آزاداده که است شهردشینا  همه حق (773

 حههوزه در ویهههه بههه اطالعهها  کسههب و ارتبههاط یبرقههرار و دسترسههی

 یفضا در شهری مدیریت هزینه و درآمد اطالعا  و اقداما  عملکرد،

 773.شودد مندبهره یمجاز
 ،«مشهروع  ادتظهار  اصط» اساس بر که است شهردشینا  همه حق (774

 فاصهله  بها  شههری  مهدیریت  تصمیما  یاجرا و تغییر وضع، فرآیند از

 )بهه  ایشا  اطالع به را خود دظرا  و باشند داشته اطالع مناسب زمادی

 774.برسادند دظارتی( دهاد عنوا  به شهر شورای ویهه
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 ضهمن  اداری، ش افیت اصط راستای در است موظف شهری مدیریت (775

 شهردشهینا   توسهط  همگادی دظار  امکا  خود، سازمادی ساختار در ش افیت

 775.دماید فراهم را
 را شههر  اسالمی شورای علنی جلسا  در حضور حق ردشینا شه همه (773

 یافته اختصاص فضایی و مکادی هایمحدودیت و اقتضائا  ارفتن دظر در با

 از پهی   بایهد  علنی،غیر جلسه تشکیط به دیاز صور  در شهر شورای .داردد

 773.دماید اعالم را آ  مستندا  و دالیط جلسه
 بهه  دسهبت  کهه  است شهردشینا  همه حق ش افیت، اصط راستای در (771

 و عمهومی  دظهارتی  ههای سهازما   به شهری مدیریت پاسخگویی و ارتباطا 

 771.باشند داشته اطالع هاسازما  آ  اقداما  اثربخشی میزا 

 قهادو ،  حاکمیت اصط رعایت منظور به است موظف شهری مدیریت (779

 و شه افیت  اجتمهاعی،  یکپارچگی عمومی، هایدارایی و امور مناسب مدیریت

 فسهاد  اودههر علیه را کارآمد و هماهن  هایسیاست دهی،حساب به تعهد

 779.دماید اجرا و تنظیم
 کارآمد ادارات -9-2

 و دالیههط و قههادودی اسههتنادا  از کههه اسههت شهردشههینا  همههه حههق (778

 مکتهوب  صهور   بهه  اداری اقهداما   و تصهمیما   تمهامی  اتخاذ هایزمینه

 دهزد  آدها از عملکرد، بر دظار  ضمن بتوادند وملز صور  در تا یافته اطالع

 778.دمایند شکایت قضایی و اداری صالح مراجع
 مستقیمغیر و مستقیم ارتباط سازوکار تا است موظف شهری مدیریت (713
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 سهرعت،  و سهولت با بتوادند تا آورد فراهم ایاوده به را شهردشینا  با

 آدها   دظهر  و سهمع  به مربوطه هایحوزه در را خود مشکال  و دظرا 

 713.برسادند
 مهدیریت  تقویت و ایجاد به دسبت است موظف شهری مدیریت (717

 سهاختار  هماهنگی و کارآمد صور  به مشهد کالدشهر یکپارچه توسعه
 مشههد  شههر  فرهنگی و تاریخی زیارتی،–مذهبی هویت با آ  عملکرد و

 717.دماید اقدام
 بهها مههرتبط خصوصههی و عمههومی ادارا  وال ئمسهه و کارکنهها  (711

 اسهاس  بهر  رجهوع  اربهاب  و مهردم  با هستند موظف عمومی هایبخ 

 711.دمایند رفتار ادسادی کرامت و اخالق
 حکمرادهی  بسترسهازی  بهه  دسهبت  است موظف شهری مدیریت (713

 عمهومی  دهادههای  در مهردم  فیزیکهی  حضور کاه  منظور به هوشمند

 بها  سهاعته  چههار  و بیست صور  به خدما  ارائه و دولتیغیر و دولتی

 الزم اقهداما   هوشهمند  و الکترودی  شهر هایزیرساخت از ایریبهره

 713.آورد عمط به را
 عملکهرد  ارزیهابی  و بهازخورد  دظام است موظف شهری مدیریت (714

 اجرایهی  شه اد  و اثهربخ   ایاودهه  به را خود ستادی و اداری پرسنط

 714.دماید
 بهدو   ،یاسهتخدام  شهرایط  در کهه  اسهت  شهردشهینا   همه حق (715

 و علمهی  شایسهتگی  اسهاس  بهر  تنهها  و داروا و داعادالده تبعی  اودههر
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 715.ارددد ادتخاب اجرایی

 آمهد  روز بهه  و اداری سیستم اصالح با است موظف شهری مدیریت (713

 حهذد  بها  و مجهازی  ضهای ف و دهوین  هایفناوری از ایری بهره و آ  کرد 

 شه اد،  دسترسهی  زمینهه  رجوع، ارباب واقعی تکریم و پاایرودست مقررا 

 713.آورد فراهم مربوطه اداری خدما  از را شهروددا  آحاد سریع و آسا 
بحرا  مدیریت -8-3

 سهاختار  توسهعه  و ایجهاد  بهه  دسهبت  ،اسهت  موظف شهری مدیریت (711

 711.دماید اقدام متناسب و مناسب صور  به بحرا  مدیریت
 جهامع،  ههای هبردامه  و هها طرح ایجاد با است موظف شهری مدیریت (719

 سهاخت( ادسا  و )طبیعی حوادث کلیه برابر در شهر پذیریآسیب بندیپهنه

 و شههر  سهطح  در پرخطهر  دهواحی  در بحرا  مدیریت هایبردامه همچنین و

 719.دهد قرار خود کار دستور در را آ  پیرامو 
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 سیاست بر حق دهم: فصل

  اعتراض و آزادی -11-1

 فضهاهای  توسهعه  و ایجاد به دسبت است موظف شهری مدیریت (718

 اقهدام  قادو ( چارچوب )در هااردهمایی برازاری برای مناسب ومیعم

 718.دماید تضمین را آ  امنیت و
 حقههوق اسههتی ای منظههور بههه اسههت موظههف شهههری مههدیریت (733

 طریهق  از ولینئمس پاسخگویی و آدا  سوی از اعتراض حق شهردشینا ،

 733.بشناسد رسمیت به را مجازی و کتبی شنیداری، دیداری، هایرساده
 تهها دمایههد فههراهم را شههرایطی اسههت موظههف شهههری مههدیریت (737

 و شهردشههینا  حقههوق اههریمطالبههه راسههتای در جمعههی هههایرسههاده

 و محهدود  حهاکمیتی  و دولتهی  ههای دسهتگاه  سایر توسط خواهیعدالت

 737.دشودد تهدید
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 زیست محیط بر حق یازدهم: فصل

 نگهداری و حفاظت -11-1

 ایاهها ،  از )اعهم  زیسهت طیمحه  بازسازی و بهبود دگهداری، ح اظت، (731

 رو اجتمهاعی  ا یح آ  در باید بعد هایدسط و امروز دسط که (...و حیوادا 

 ههای تیفعال رو، این از .ارددمی تلقی عمومی  هیوظ باشند، داشته رشدی به

 جبهرا   رقابهط یغ تخریهب  یا زیستطیمح آلودای با که آ  ریغ و اقتصادی

 731.است ممنوع ،کند دایپ مالزمه آ  ماهوی( و )شکلی
 طیه قب از یعمهوم  یهها ثهرو   و اد ها   اسهت  موظف شهری مدیریت (733

 ،یعمهوم  یهها آب ریسها  و هها رودخادهه  ،معاد  ،رهاشده ای موا  یهانیزم

 بههرای و عامههه مصههالح طبههق بههر را اینههها، مادنههد و مراتههع ههها،دره ههها،کههوه

 733.دهد اختصاص شهر ومیعم هایکاربری
 خهود،  اقداما  و هاریزیبردامه کلیه در است موظف شهری مدیریت (734

 و ضهوابط  چارچوب در را زیستمحیط شرایط بهبود و داریپا توسعه اهداد

 بردامهه  و زیسهتی محهیط  اثرا  ارزیابی ویهه به طییمحستیز استادداردهای

 734.دماید رعایت زیستیمحیط مدیریت
 منطقهه  عهی یطب منهابع  از بهرداری بههره  است موظف شهری مدیریت (735

 قابهط  تیظرف و ستیزطیمح منابع بالقوه توا  اساس بر را مشهد کالدشهری

 منهابع  از حیصهح  منهدی بههره  ضهمن  کهه  دهد ادجام دحوی به طیمح تحمط

 735.شود فراهم ستیزطیمح تناسب و تعاد  ح و موجبا  عی،یطب
 بهه  دسهبت  شهردشهینا   با همکاری در است موظف یشهر مدیریت (733
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 الگههوی اصهالح  تجدیدپههذیر، ههای ادهرژی  از اسههت اده توسهعه  و تهرویج 

 )آب، هها آلهودای  کاه  پساب، و پسمادد بهداشتی آوریجمع مصرد،

 733.دماید اقدام صدا( دور، هوا، خاک،
 مشههکال  کههه منههاطقی اسههت موظههف شهههری مههدیریت (731

 و ریهزی بردامهه  اولویت در را داردد افزای  به رو یا حاد محیطیزیست

 731.دهد قرار مدیریت

 دربهاره  را همگهادی  ههای آمهوزش  اسهت  موظف شهری مدیریت (739

 739.دهد ترویج و توسعه یطیمحستیز موضوعا 
 همههه طبیعههی حههق شهههری سهبز  فضههاهای و هههابههاغ از اسهت اده  (738

 تغییهر  یها  و تخریبهی  اقهدام  هراودهه  از بایسهت می و است شهردشینا 

 شههری  مهدیریت  همچنهین  .آید عمط هب جلوایری اراضی این کاربری

 سهبز  فضاهای شبکه توسعه و جادیا در را خود تالش تمام است موظف

 738.ایرد کار به شهری باز و
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 منشور یارجاعات و مستندات قانون

 دگاردداا . 7

 دگاردداا . 1

 دگاردداا . 3

 حقوق بشر یجهاد هیاعالم.4

 یقادو  اساس 737و  ستمیاصط سوم و اصو  دوزدهم، ب 8بند . 5
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 ادتخابها   و وظایف تشکیال ، قادو  93 ماده و اساسی قادو  1 و 3 اصو  سوم اصط 9 بند. 8

 آ  بعدی اصالحا  و 7/3/7315 مصوب شهردارا  ادتخاب و کشور اسالمی شوراهای

 اسهالمی  شهوراهای  ادتخابا  و وظایف تشکیال ، قادو  93 ماده و اساسی قادو  13 اصط. 73

 آ  بعدی اصالحا  و 7/3/7315 مصوب شهردارا  ادتخاب و کشور

 یاسهالم  یو ادتخابا  شهوراها  فیوظا ال ،یقادو  تشک 93و ماده  یقادو  اساس 13اصط . 77

 آ  ی  بعدو اصالحا 7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصوب 

 یاسهالم  یو ادتخابا  شوراها فیوظا ال ،یقادو  تشک 93و ماده  یقادو  اساس 13و  3اصو  

 آ  یو اصالحا  بعد 7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصوب 

 یاسهالم  یو ادتخابها  شهوراها   فیوظا ال ،یقادو  تشک 93و ماده  یقادو  اساس 3اصط . 71

 11و  17و  7 یآ  و بندها یو اصالحا  بعد 7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصوب 

 هایقادو  شهردار 55ماده 

و  ال یقهادو  تشهک   93و مهاده   یو اصط ششم قادو  اساس یاصط سوم قادو  اساس 9بند . 73

و  7/3/7315کشهور و ادتخهاب شههردارا  مصهوب      یاسهالم  یو ادتخابها  شهوراها   فیوظا

 آ  یاصالحا  بعد

ساله پهنجم توسهعه   قادو  بردامه پنج 174و بند ب ماده  یادو  اساسق 43و  19، 11اصط . 74

 (7383-7384) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
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 فیوظا ال ،یقادو  تشک 93و ماده  یقادو  اساس 8و  3از اصط سوم و اصو   9بند . 75

و اصهالحا    7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصهوب   یاسالم یو ادتخابا  شورا

 آ  یبعد

و پنجم  ستیو دوم و ب ستیاصو  ب کم،یو  ستیاصط ب 3بند  ،یقادو  اساس 8اصط . 73

، قهادو  دحهوه   7381مصهوب   ی هر یک یدادرس نییقادو  آ 753و  4مواد  ،یقادو  اساس

، 7393مصهوب   کنندیم رمجازیغ تیفعال یو بصر یکه در امور سمع یمجازا  اشخاص

قهادو    5، مهاده  7399آزاد به اطالعا  مصوب  یادتشار و دسترسقادو   74و  73مواد 

 دیتول یفضا تیامن یکل یهااستیس 7و بند  7384از آمرا  به معرود مصوب  تیحما

 7398و تباد  اطالعا  و ارتباطا  مصوب 

و ه هتم قهادو     سهت یو پهنجم، و ب  ستیو چهارم، ب ستیو دوم، ب ستیاصو  دهم، ب. 71

، قادو  دحوه مجهازا   7381مصوب  ی ریک یدادرس نییقادو  آ 753و  4مواد  ،یاساس

 73، مهواد  7393مصوب  کنندیم رمجازیغ تیفعال یو بصر یکه در امور سمع یاشخاص

از  تیه قادو  حما 5، ماده 7399مصوب  عا آزاد به اطال یقادو  ادتشار و دسترس 74و 

و تبهاد    دیه تول یفضا تیامن یکل یهااستیس 7و بند  7384آمرا  به معرود مصوب 

 7398اطالعا  و ارتباطا  مصوب 

مصهوب   را یا یاسالم یزدا  در دظام جمهور یهاتیمنشور حقوق و مسئول 53بند . 79

اهداد و اصو    یقادو  اساس کمیو  یاصط دهم و س ،یادقالب فرهنگ یعال یشورا 7393

ادقهالب   یعهال  یشهورا  7394آ  مصهوب   یو تعال میتحک یهااستیخادواده و س طیتشک

 7383 صوبم تیجمع یکل یهااستیس 4و بند  یفرهنگ

 یقادو  اساس 17و  73اصط سوم، اصو   75بند . 78

 یاصط سوم قادو  اساس 75اصط دوم و بند  3بند . 13

 یو ادتخابها  شهوراها   فیوظها  ال ،یقادو  تشک 93و ماده  یقادو  اساس 733اصط . 17

 آ  یو اصالحا  بعد 7/3/7315صوب کشور و ادتخاب شهردارا  م یاسالم

قادو  بردامه پنج ساله  37و  33و مواد  هایقادو  شهردار 55ماده  15و  13یبندها. 11

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یششم توسعه اقتصاد
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 ،یقهادو  اساسه   کهم یو  سهت یو ب سهتم یاصط سوم و اصو  دهوزدهم، ب  74و  8، 9 یبندها. 13

از  تیه (، قهادو  حما 7/71/7311به آ  مصهوب   را یحقوق کودک )قادو  الحاق ا و ینوادسک

 یهها تیمنشور حقهوق و مسهئول   57و  75 ی، بندها15/8/7397کودکا  و دوجوادا  مصوب 

 71بنهد   ،یادقهالب فرهنگه   یعهال  یشورا 7393مصوب  را یا یاسالم یزدا  در دظام جمهور

 یادقالب فرهنگ یعال یشورا 7393مت زدا  مصوب سال یارتقا یو راهبردها هااستیس

 تیه (، قادو  حما7/71/7311به آ  مصوب  را یحقوق کودک )قادو  الحاق ا و یکنوادس. 14

کهار،   یالملل نیسازما  ب 791، مقاوله دامه شماره 7397/ 15/8از کودکا  و دوجوادا  مصوب 

 هایقادو  شهردار 55ماده  17و  3 یقادو  کار و بندها 97و  93، 57مواد 

از کودکها  و دوجوادها     تیه قهادو  حما  ،یو دهم قادو  اساس ستیو ب کمیو  ستیاصو  ب .15

، 7381و بدسرپرست مصوب  سرپرستیاز کودکا  و دوجوادا  ب تی، قادو  حما7397مصوب 

 ال ،یقهادو  تشهک   93مهاده   1، بنهد  7311حقوق کودک مصهوب   و یقادو  الحاق به کنوادس

و  7/3/7315کشهور و ادتخهاب شههردارا  مصهوب      یالماسه  یدتخابها  شهوراها  و ا فیوظا

 هایقادو  شهردار 55ماده  15و  13، 1 یآ ، بندها یاصالحا  بعد

 ،یقهادو  اساسه   کهم یو  سهت یو ب سهتم یاصط سوم و اصو  دهوزدهم، ب  74و  8، 9 یبندها. 13

مصهوب   را یا یاسالم یزدا  در دظام جمهور یهاتیمنشور حقوق و مسئول 57و  75 یبندها

سهالمت زدها     یارتقها  یو راهبردهها  هااستیس 71بند  ،یادقالب فرهنگ یعال یشورا 7393

 یفرهنگ بادقال یعال یشورا 7393مصوب 

 و یقهادو  الحهاق بهه کنوادسه     ،یاصط دوزدهم قادو  اساس ،یاصط سوم قادو  اساس 8بند . 11

از حقهوق معلهوال  مصهوب     تیامع حماو قادو  ج 7391مصوب  تیمعلول یحقوق افراد دارا

7393 

 93و بند )پ( ماده  31ماده  ،یاصط سوم قادو  اساس 8بند  ،یاصط دوم قادو  اساس 3بند . 19

 را یه ا یاسهالم  یجمههور  یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یقادو  بردامه پنج ساله ششم توسعه اقتصاد

 یشهرساز یکل یهااستیس 75( و بند 7433-7383)

 یقادو  اساساصط دوزدهم  .18

 یاصط دوزدهم قادو  اساس .33
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 7338سا   یمدد تیقادو  مسئول 77و ماده  یاصط چهلم قادو  اساس .37

 یقادو  اساس کمیو  کصدیاصط سوم و اصط  8بند . 31

 هایقادو  شهردار 55ماده  1و تبصره  یقادو  اساس 53اصط سوم و اصط  8بند  .33

 یرویه د عیه ادتقا  و توز ییخطوط هوا میحر نیی  تعقادو ،یاصط پنجاهم قادو  اساس .34

کشور مصهوب   سا یاماکن و تاس یتیامن-یح اظت میحر نیی، قادو  تع7384برق مصوب 

آههن مصهوب   هها و راه راه یمنیو قادو  ا7337عادالده آب مصوب  عی، قادو  توز7383

7348 

و  یاجتمهاع  ،یادقادو  بردامه ششم توسهعه اقتصه   81و ماده  یقادو  اساس 53اصط  .35

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یفرهنگ

و  یاجتمهاع  ،یقادو  بردامه ششم توسهعه اقتصهاد   81و ماده  یقادو  اساس 53اصط  .33

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یفرهنگ

قادو  بردامه ششهم   81و ماده  هایقادو  شهردار 55ماده  15و  13، 74، 1 یبندها .31

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یادتوسعه اقتص

اصط چهط و سوم، اصط پنجاهم قهادو    1و دهم، بند  ستیاصط سوم، اصط ب 71بند  .39

وزار   فیو وظها  ال یقهادو  تشهک   را ،یه ا یاسهالم  یادهداز جمههور  سند چشم ،یاساس

 نیامع رفاه و تأم، قادو  ساختار دظام ج7331مصوب  یبهداشت، درما  و آموزش پزشک

 7381مصوب  یمقاومت اقتصاد یکل یهااستیس 1، بند7311مصوب  یاجتماع

قههادو   75و  3، 4 یو بنههدها یاصههط سههوم قههادو  اساسهه 4و تبصههره  1 یبنههدها .38

 هایشهردار

قهادو    55مهاده   3و بنهد   یاصط سهوم قهادو  اساسه    8بند  ،یقادو  اساس 18اصط  .43

 هایشهردار

 7383سالمت مصوب  یکل یهااستیت چهارم سقسم 73بند  .47

 هایقادو  شهردار 55ماده  3بند  .41

سهاله ششهم توسهعه    قهادو  بردامهه پهنج    58و مهاده   یاصط سوم قادو  اساس 3بند  .43

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد
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 یجمههور  یو فرهنگ یاجتماع ،یادساله ششم توسعه اقتصقادو  بردامه پنج 31و  58مواد  .44

 (7383-7433) را یا یاسالم

مصهوب   هها یو شهردار یدولت یهاامالک واقع در طرح تیوضع نییماده واحده قادو  تع .45

7331 

 یقادو  اساس 48اصط  .43

 7393مصوب  یخدما  کشور تیریقادو  مد .41

 7393مصوب  یخدما  کشور تیریقادو  مد 11ماده . 49

 7393مصوب  یخدما  کشور تیریقادو  مد 33ماده  .48

 7399آزاد به اطالعا  مصوب  یقادو  ادتشار و دسترس 5ماده  .53

و  فیوظها  ال ،یقادو  تشک 93ماده  13و  73 ی، بندها7334مصوب  هایقادو  شهردار. 57

 یو اصالحا  بعهد  7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصوب  یاسالم یادتخابا  شوراها

از پرداخت دامبرده مصهوب   نیو جرائم مستنک  یطرز وصو  عوارض شهردار دامهنییآآ  و 

7371 

از  تیقادو  جامع حما 8ماده  ها،یقادو  شهردار 55ماده  17بند  ،یقادو  اساس 37اصط . 51

قادو  بردامهه   93و بند )پ( ماده  ثارارا یبه ا یمعلوال ، فصط دوم قادو  جامع خدما  رساد

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یشم توسعه اقتصادساله شپنج

 7434-7394 را یا یاسالم یادداز جمهورسند چشم. 53

 7434-7394 را یا یاسالم یادداز جمهورسند چشم. 54

 یقادو  اساس 19اصط  .55

 یقادو  اساس 43اصط  .53

و ادتخابها    فیوظها  ال ،یدو  تشهک قها  93مهاده   1و بنهد   یقادو  اساس 18و  43اصو   .51

 آ  یو اصالحا  بعد 7/3/7315کشور و ادتخاب شهردارا  مصوب  یاسالم یشوراها

 7333مصوب  هیریسازما  حج و اوقاد و امور خ ارا یو اخت ال یقادو  تشک .59

 هایقادو  شهردار 55ماده  13و  17، 5 یبندها .58

 یعالیشورا 13/4/7383، مصوبه مورخ 7385طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  .33
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مهورخ   یو شهرسهاز  یمعمهار  یعالیمصوبه شهورا  5و  3 یو بندها یو معمار یشهرساز

19/3/7381 

 یاجتمهاع  ،یساله ششم توسعه اقتصادقادو  بردامه پنج 81و بند )ب( ماده  89ماده  .37

 راثیه ما  م(، قهادو  اساسهنامه سهاز   7383-7433) را یه ا یاسهالم  یجمهور یو فرهنگ

( 73/71/7385 - 11/1/7384 - 19/3/7381و مصههوبا  ) 7333مصههوب  یفرهنگهه

 یو شهرساز یمعمار یعالیشورا

قادو   ها،یقادو  شهردار 55ماده  71بند  ،یاصط دوم قادو  اساس 3قسمت )ج( بند . 31

امالک و  ه،یابن میو قادو  دحوه تقو 7331ها مصوب امالک واقع در طرح تیوضع نییتع

 7313مصوب  ازیمورد د یاراض

 یهها طرح بیو تصو یدحوه بررس دامهنییآ 13ماده  ،یاصط سوم قادو  اساس 9بند  .33

کشهور   یو معمار یو مقررا  شهرساز یو مل یامنطقه ،یاهیداح ،یتوسعه و عمرا  محل

 19/3/7381مورخ  یو شهرساز یمعمار یعالیمصوبه شورا 7و بند 7319مصوب 

مصهوبه   77و بنهد   7391آزاد به اطالعا  مصوب  یدو  ادتشار و دسترسقا 5ماده  .34

 19/3/7381مورخ  یو شهرساز یمعمار یعالیشورا

 ،یاهیداح ،یتوسعه و عمرا  محل یهاطرح بیو تصو یدحوه بررس دامهنییآ 13ماده  .35

مصهوبه   77، بنهد  7319کشور مصهوب   یو معمار یو مقررا  شهرساز یو مل یامنطقه

 فیوظا ال ،یقادو  تشک 93و ماده  19/3/7381مورخ  یو شهرساز یمعمار یعالیشورا

و اصالحا   7/3/7315شهردارا  مصوب  تخابکشور و اد یاسالم یو ادتخابا  شوراها

 آ  یبعد

 7385و طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  یاصط سوم قادو  اساس 8بند . 33

 7385مصوب طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد . 31

و طهرح   7383از معلوال  مصهوب   تیقادو  جامع حما ها،یقادو  شهردار 55ماده  .39

 7385توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب 

 یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتصادقادو  بردامه پنج 31و  37، 58مواد  .38

و  یدوسهاز  ،یهسهاز ب ا،یاح یراهبرد ی( و سند مل7383-7433) را یا یاسالم یجمهور
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 7383مصوب  یفرسوده و داکارآمد شهر یهابافت یتوادمندساز

 یجمههور  یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتصادقادو  بردامه پنج 37و  58مواد . 13

و مصهوبه   7385(، طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصهوب  7383-7433) را یا یاسالم

 یو شهرساز یمعمار یعالیشورا

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 77و بند  یقادو  اساس 43اصط  .17

 یجمههور  یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتصادقادو  بردامه پنج 37و  58مواد  .11

 (7383-7433) را یا یاسالم

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 77و بند  یقادو  اساس 43اصط  .13

 7394آدها مصوب  نییشهر، روستا و شهرک و دحوه تع میمحدوده و حر فیدو  تعارقا .14

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 79و  74 یبندها .15

 یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یسهاله ششهم توسهعه اقتصهاد    قادو  بردامه پهنج  31بند ) ( ماده  .13

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور

 هایقادو  شهردار 55 ماده 13بند . 11

 هایقادو  شهردار 733ماده  .19

 یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یسهاله ششهم توسهعه اقتصهاد    قادو  بردامه پهنج  58بند )پ( ماده  .18

 هایقادو  شهردار 55ماده  74( و بند 7383-7433) را یا یاسالم یجمهور

 یجمههور  یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یساله ششهم توسهعه اقتصهاد   قادو  بردامه پنج 33ماده  .93

 هایقادو  شهردار 733و  55( و مواد 7383-7433) را یا یاسالم

 یجمههور  یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یقادو  بردامه چهارم توسعه اقتصهاد  717ماده  77بند  .97

سهاله پهنجم توسهعه    قهادو  بردامهه پهنج    137( و بند )ک( ماده 7394-7399) را یا یاسالم

 (7383-7384) را یا یاسالم یمهورج یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 یقادو  اساس 43اصط  .91

 هایقادو  شهردار 55ماده  17و بند  یاصط سوم قادو  اساس 8بند  .93

 7351درختا  مصوب  هیرویاز قطع ب یریسبز و جلوا یقادو  ح و و استرش فضا .94

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 79بند  .95
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 7385و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  طرح توسعه .93

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 79و  74، 77 یبندها. 91

، قهادو   7383از معلوال  مصهوب   تیقادو  جامع حما ها،یقادو  شهردار 55ماده  .99

دظهام در بخه  مسهکن و     یکل یهااستیس 13و بند  ثارارا یبه ا یرسادجامع خدما 

 یشهرساز

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 79و  74 یدهابن. 98

 7315مصوب  را یقادو  تعز 391ماده . 83

 یاصط چهط و سوم قادو  اساس 3بند . 87

 یاصط دوم قادو  اساس 3بند . 81

 . یو چهط و سوم قادو  اساس ستمیاصو  دوزدهم، ب. 83

 یقادو  اساس 71اصط . 84

 7313مصوب  یو جهادگرد یرادگردیتوسعه صنعت ا قادو  ییاجرا دامهنییآ .85

 7399آزاد به اطالعا  مصوب  یقادو  ادتشار و دسترس 77و  73، 5، 1مواد  .83

کشهور و ادتخهاب شههردارا      یاسالم یو ادتخابا  شوراها فیوظا ال ،یقادو  تشک .81

 آ  یو اصالحا  بعد 7/3/7315مصوب 

کشهور مصهوب    یط او  سند دقشه جامع علمه فص 1بند  ،یاصط پنجاهم قادو  اساس .89

ساله پنجم توسهعه  قادو  بردامه پنج 783و  794مواد  ،یادقالب فرهنگ یعالیشورا 7398

 1( و بنههد 7383-7384) را یهها یاسههالم یجمهههور یو فرهنگهه یاجتمههاع ،یاقتصههاد

 7381مصوب  یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیس

آزاد بهه اطالعها     یادتشهار و دسترسه   و قهادو   یمنشور حقوق شههرودد  38ماده  .88

 7399مصوب 

کشهور مصهوب    یفرهنگه  یدقشه مهندسه  ،یقادو  اساس 13و  78، 75، 74اصو   .733

 9، مهاده  7334مصهوب   قهادو  مطبوعها    3ماده  ،یادقالب فرهنگ یعال یشورا 7387

 را یه ا یاسهالم  یجمههور  یمایسازما  صداوسه  یهاو اصو  بردامه یکل یمشقادو  خط

 و یبه کنوادسه  را یا یاسالم یقادو  الحاق دولت جمهور 18و  19، مواد 7337وب مص
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اههداد،  »در خصهوص اصهالح    یادقهالب فرهنگه   یعالیحقوق کودک و بند )ج( مصوبه شهورا 

 7398مصوب « و ضوابط دشر کتاب هااستیس

ا  از حقهوق مؤل ها  و مصهن ا  و هنرمنهد     تیقادو  حما ،یقادو  اساس 41و  43اصو   .737

 7393مصوب  یو عالئم تجار یصنعت یهاو قادو  ثبت اختراعا ، طرح7349مصوب 

 یقادو  اساس 13و اصط  78اصط سوم، اصط  8بند  .731

 یمنشور حقوق شهرودد 734ماده  .733

 یمنشور حقوق شهرودد 35ماده  .734

دامهه  قهادو  بر  58و مهاده   یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 74بند  .735

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یساله ششم توسعه اقتصادپنج

 یدظام در بخ  مسکن و شهرساز یکل یهااستیس 79و  74 یبندها .733

، قهادو   7383از معلوال  مصوب  تیقادو  جامع حما ،یقادو  اساس 13و  78، 71اصط  .731

 هایقادو  شهردار 55ده و ما ثارارا یبه ا یرسادجامع خدما 

 یقادو  اساس 71اصط  .739

 7385طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  .738

 7385طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  .773

  7399آزاد به اطالعا  مصوب  یقادو  ادتشار و دسترس .777

آزاد  یار و دسترسقادو  ادتش 75ماده  ،یو پنجم قادو  اساس ستیو سوم، ب ستیاصو  ب .771

 7399به اطالعا  مصوب 

آزاد به اطالعا   یقادو  ادتشار و دسترس 1و ماده  یقادو  اساس ستمیاصو  دوزدهم و ب .773

 7399مصوب 

 7399آزاد به اطالعا  مصوب  یقادو  ادتشار و دسترس 77ماده  .774

آزاد  یو دسترسقادو  ادتشار  73و ماده  7393مصوب  یخدما  کشور تیریقادو  مد .775

  7399به اطالعا  مصوب 

 یمستنبط از اصط شصت و دهم قادو  اساس .773

  7399آزاد به اطالعا  مصوب  یقادو  ادتشار و دسترس 73ماده  .771
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 7383و مقابله با فساد مصوب  یسالمت دظام ادار یقادو  ارتقا .779

و  یخهدما  کشهور   تیریمهد  قادو  15ماده  ،یقادو  اساس 733مست اد از اصط  .778

  یمنشور حقوق شهرودد 13ماده 

 تیریدظامنامهه مهد   3و مهاده  7398مصوب  یدظام ادار یکل یهااستیس 13بند .713

 یادار یعالیشورا 7393مصوب  یمردم ا یبه شکا ییپاسخگو

 7385طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد مصوب  .717

 7383مصوب  یدظام اداردر جوع رارباب  تیرضاجلب و  مردم میتکرطرح  .711

مصهوب    یه تحقق دولت الکترود ییاجرا دامهنیو آئ یاصط دوم قادو  اساس 3بند  .713

7397 

آ   یهی اجرا دامهه نیهی و آ یخدما  کشور تیریقادو  مد 48و  49، 91، 97مواد  .714

و  یجتماعا ،یساله پنجم توسعه اقتصادقادو  بردامه پنج 53( ماده و بند )ه 7393مصوب 

 (7383-7384) را یا یاسالم یجمهور یفرهنگ

 7345مصوب  یکشور یقادو  استخدام .715

 هایقادو  شهردار. 713

 یاصط سوم قادو  اساس 73بند  .711

 هایقادو  شهردار 55ماده  74بند  .719

  یاصط سوم قادو  اساس 9و بند  11اصط . 718

  یقادو  اساس 713اصط . 733

 یمنشور حقوق شهرودد 13و ماده  یو  اساسقاد 34اصط . 737

و قهادو  مطبوعها  مصهوب     یقهادو  اساسه   715و  14اصط سوم و اصو   1بند . 731

 آ  یو اصالحا  بعد 7334

  یقادو  اساس 45اصط  .733

قهادو  بردامهه    91و تبصره  7353مصوب  ستیز طیمح یقادو  ح اظت و بهساز .734

 7313مصوب  را یا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاعاجتم ،یساله دوم توسعه اقتصادپنج

 یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یقادو  بردامهه پهنج سهاله دوم توسهعه اقتصهاد      91تبصره . 735
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 7313مصوب  را یا یاسالم یجمهور

 یجمههور  یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یساله دوم توسعه اقتصهاد قادو  بردامه پنج 91تبصره . 733

 7313مصوب  را یا یاسالم

 یو فرهنگه  یاجتمهاع  ،یسهاله ششهم توسهعه اقتصهاد    قادو  بردامه پنچ 39)ز( ماده بند . 731

 (7383-7433) را یا یاسالم یجمهور

 7353مصوب  ستیز طیمح یقادو  ح اظت و بهساز. 739

، 7351درختها  مصهوب    هیرویاز قطع ب یریسبز و جلوا یقادو  ح و و استرش فضا. 738

و طرح توسعه و عمرا  )جامع( مشهد  7314ها مصوب غو با یزراع یاراض یقادو  ح و کاربر

 7385مصوب 
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