
 
                                                         

 

 71/6/7983         93893/999شماره 

 

 جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
 

 هقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون اصالح قانون راجع ب( 729)در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم 

و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طررح   7967توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب نع م

به مجلس شورای  7967الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 

و تأیید شورای نگهبان به پیوست 21/5/7983رشنبه مورخ اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چها

 .ابالغ می گردد

 

علی  –رئیس مجلس شورای اسالمی      

 الریجانی

 21/6/7983          795265شماره 
 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی -وزارت کشور

و الحاق دو تبصره  7967ریها مصوب قانون اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهردا

مورخ بیست و هفتم مردادماه یکهزار و سیصرد و هترتاد و نره مجلرس شراری      به آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه 

مرورخ   93893/999بره تأییرد شرورای نگهبران رسریده و طری نرامه  مرراه          6/6/7983اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .مجلس شورای اسالمی وصال گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابالغ می گردد 71/6/7983

 مود احمدی نژادمح -رئیس جمهور        



قانون اصالح قانون راجع به منع توقی امموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 

 و الحاق دو تبصره به ان 1631

از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلرق  « در بانکها و یا»عبارت  -ماده واحده

به شرح ذیل ( 2)و ( 7)اصالح و تبصره های ( 9)حذف و تبصره ذیل آن به تبصره  71/2/7967به شهرداری ها مصوب 

 :به آن الحاق می گردد

بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیالت به شهرداری ها و سرازمانهای وابسرته بررای وصرول      -1تبصره 

 .مستثنی می شوندل وثایق تسهیالت پرداختی، از شمول این ماده حمطالبات خود از م

شهرداری و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها می تواننرد بره منررور اسرتفاده از تسرهیالت       -2تبصره 

 .بانکی، سند امالک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند

خ بیست و هفرتم مررداد مراه یکهرزار و     قانون فوق متتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مور

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 6/6/7983سیصد و هتتاد و نه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 -رئیس مجلس شورای اسالمی

 علی الریجانی


