
 شهرداری گلستان

 شورااهي اسالمي رد اقنون اساسي
 ،از راه انتخابات .، اموركشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شوددر جمهوري اسالمي ايران :اصل ششم

يا از راه همه پرسي در  ،انظاير اينه و اعضاي شوراها ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي ،انتخاب رئيس جمهور

 .مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد

مجلس شوراي : شوراها« المرشاورهم في ا»و« و امرهم شوري بينهم»يم طبق دستور قرآن كر :اصل هفتم

روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور  بخش، محل، شهر، شهرستان، ،شوراي استان ،اسالمي

 .كندطرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي ،موارد. كشورند

فرهنگي،آموزشي و ساير  بهداشتي، ،عمراني ،اقتصادي ،براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي: اصل يكصدم

شهرستان يا  شهر، بخش، ،اداره امور هر روستا با توجه به مقتضيات محلي، امور رفاهي از طريق همكاري مردم،

ورت مي گيرد كه اعضاي آن را شهرستان يا استان ص شهر، بخش، استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده،

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان وحدود وظايف و اختيارات و  .مردم همان محل انتخاب مي كنند

نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت 

 .كندقانون معين مي مركزي باشد، ارضي و نظام جمهور ي اسالمي و تابعيت حكومت

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها  :اصل يكصدويكم

 .و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود

 .نون معين مي كندنحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قا

يا از  طرحهايي تهيه و مستقيماً شوراي عالي استان ها حق دارد در حدود وظايف خود، :اصل يكصدودوم

 .اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد .طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد كند

و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين  ، بخشداران، فرمانداراناستانداران :اصل يكصدو سوم

 .شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستندمي

 .تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و قوانين كشور باشد :اصل يكصدوپنجم

مرجع تشخيص  .يستممكن ن -جز در صورت انحراف از وظايف قانوني -انحالل شوراها :اصل يكصدوششم

شورا در صورت اعتراض به  .انحراف و ترتيب انحالل شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند

 .، حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كندانحالل
 


