فصل اول -نوسازی و عمران اصالحات اساسی

ماده  : 1نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصالال و توسال
م ابر و ايجاد پارکها و پارکينگها (توقفگاه ها) و ميدان ها و حفظ و نگهداري پارکهالا و باغهالاي عمالومي
موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محالت و مراقبت در رشد متناسب و موزون
شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف بال تهيال برنامال
هاي اساسي و نقش هاي جامع هستند.
ماده  :2در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه  1431و در ساير شهرها از تاريخي ک وزارت کشالور
ت يين و اعالم کند بر کلي اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص
ساالن ب ماخذ پنج در هزار بهاي آنها ک طبق مقررات اين قانون ت يين خواهد شد برقرار مي شود.
شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصالول کالرده و منحاالرا بال ماالر
نوسازي و عمران شهري برسانند  .مار
قانون در حکم تار

وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مار در اين

غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.

تباره  :1ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب ت يين نسبي از قيمالت ملال
ک در هر شهر با توج ب مقتضيات و شرائط خاص اقتاادي ماخذ دريافت عوارض قالرار مالي ريالرد بال
موجب آئين نام اي ک از طر

وزارت کشور تنظيم و بتاويب هيئت وزيران مي رسالد ت يالين و اجالرا

خواهد شد.
تباره  :2در شهر تهران عوارض امالک مؤدياني ک مجموع عوارض هر ي

از آنان در سالال تالا مبلال

يکهزار و پاناد ريال باشد ،بخشوده مي شود و در سالاير شالهرها انجمنهالاي شالهر مالي تواننالد بالا تاييالد
وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض امالک کلي مؤدياني را ک مجموع عوارض هر ي

از آنان طبالق

مقررات اين قانون در سال تا مبل يکهزار و پاناد ريال باشد با توج ب مقتضيات خاص اقتاادي شالهر
با انتشار آرهي مشمول بخشودري قرار دهند .
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تباره  :4در شهر تهران از اول فروردين ماه  1431و در سالاير شالهرها از تالاريخي کال وزارت کشالور
اجراي مقررات اين ماده را اعالم مالي کنالد عالوارض سالهر شالهر و سالاير عالوارض دريالافتي از اراضالي و
ساختمانهاي شهري ملغي مي شود.

تباره  :3عالوه بر عوارض مذکور در ماده  2حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري ک در اثالر اجالراي
اين قانون تحايل شودمنحارا ب مار

نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.

تباره  :5براي تأمين هزين هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کالادر فنالي و اداري
جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميالزان ده درصالد درآمالد وصالولي موضالوع ايالن
قانون را طبق بودج اي ک ب تاويب انجمالن شالهر و تاييالد وزارت کشالور خواهالد رساليد  ،بال ماالر
برسانند و مار

بيش از اين ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون ب هيچ وج مجاز نيست.

تباره  :6شهرداري ها ميتوانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده  2اين قانون رقمي ب ساختمان
دبستان اختااص دهند.
ماده  : 4در مورد عوارض سهر شهر و اراضي و ساختمان هائي ک در اجراي اين قالانون در هالر يال

از

شهرها ملغي مي رردد بقاياي مهالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودري است و در صالورت بالروز
اختال
ظر

در اصل عوارض طبق ماده  77قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هررالاه مؤديالان مالذکور
يکسال از تاريخ اجراي اين قانون ب شهرداري مراج

و نسبت ب پرداخت اصالل بالدهي خالود در

هر مرحل ک باشد نقدا اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر س سال با منظور نمودن سود صدي شش از
تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم مت لق م ا

خواهند بود .

تباره  :1در مورد مؤدياني ک بقاياي بالدهي آنالان بابالت عالوارض سالهر شالهر و اراضالي و سالاختمانها و
مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيق و تنظيم سند رسمي ب مل مي آيد.
تباره  :2شهرداري مکلف است حداکثر ظر

مدت پانزده روز ب د از مراج

مؤدي ميزان بدهي او را

روشن و با دريافت مهالبات خود نقدا يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند.
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ماده  :3بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده  2اين قانون بر مبناي مميزي شالهرداري
ت يين و اعالم خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده  2مکلفند حداکثر ظر

دو سال از تالاريخ شالمول

مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل ب مل آورند و مادام ک مميالزي ب مالل نيامالده بهالائي کال از
طر

مال

ي ا مالکين يا قائم مقام يا نمايندران قانوني آنها بر اساس اين ضوابط ت يين و اعالم مي رردد

مالک عمل محسوب خواهد شد.
بهاي اراضي طبق قيمت منهق اي خواهد بود ک وسيل وزارت کشور و وزارت دارائي با کسالب اطالالع از
مراجع محلي ت يين و بتاويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهالاي سالاختمانها و مسالتحدثات بالر اسالاس
ضوابهي خواهد بود ک وزارتخان هاي کشور و آباداني و مسکن ت يين نموده و بتاويب هيئت وزيالران
رسيده باشد.
تباره  :1در مورد کارخان ها و کارراهها و مؤسسات صن تي و اقتاالادي و علمالي فقالط قيمالت زمالين و
ساختمان مالک پرداخت عوارض قرار خواهد ررفت.
تباره  :2در مناطقي از محدوده شهر ک آب مشروب لول کشالي و بالرق يالا يکالي از آنهالا در دسالترس
ساکنين آن منهق رذارده نشده باشد بابت هر ي

از آنها ک تامين نشده  %25از عوارض مقالرر کسالر

مي رردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودري نخواهند شد.
تباره  :4مالکين و متارفين امالک مکلفند در مميزي اراضي و سالاختمانها و مسالتحدثات بالا مالأمورين
مميزي همکاري کنند و هرراه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و
باغات و اراضي محاور با اعالم کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد مل

شالده اوراق مميالزي را

تنظيم خواهند نمود.
تباره  :3ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يالا سالاختمان بايالد سالاده و مشالخص و روشالن
باشد.
ماده  :5محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده  3توسط شهرداري ب طالرق مقتضالي
جهت اطالع عموم اعالم خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده  2اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و
3

مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندران قانوني آنان مکلفند ظر
اعالم شهرداري مشخاات کامل مل

را با ت يين بها بتفکي

هر قه

مل

ششالماه از تالاريخ

بترتيالب مقالرر در مالاده 3

کتبا ب شهرداري اعالم دارند و هرراه در مهلت مقرر نسبت ب اعالم بهالا اقالدام نکننالد عالوارض مت لقال
براي مدت تأخير ب دو برابر افزايش خواهد يافت.
ماده  :6هرراه پس از اعالم ضوابط طبق ماده  5و قه يت مميزي م لالوم شالود کال بهالاي اعالالم شالده از
طر

مال

يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد ( )%77قيمت مل

بر طبق ماده  3اين

قانون است ماب التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قه يت مميزي ب دو برابر افالزايش خواهالد
يافت .
ماده  : 7شهرداري بايد پايان مميزي هر منهق را بوسيل نشر آرهي در جرايد کثيراالنتشار و الااق آن
در م ابر عمومي و و سائل مقتضي ديگر ب اطالع مالکين آن منهق برساند و ب عالوه نتيج مميالزي هالر
مل

را بوسيل پست ب مال

مذکور ت يين خواهد شد مراج

اطالع دهد .مؤديان عوارض نيز مي توانند ب مراجع مربوط ک در آرهالي
و از نتيج مميزي مل

خود اعتراض داشالت باشالند مالي تواننالد ظالر

چهار ماه از تاريخ نشر آرهي در جرائد دالئل و مدارک اعتراض خود را ب کميسيون رسيدري مذکور در
ماده  1اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قه ي خواهد بود.
ماده  :1اعتراضات راجع ب مميزي در مورد اختال
تهبيق مشخاات مل

مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقالوع ملال

با ضوابط موضوع ماده  3اعالم شده از طر

و

شهرداري در شهرهاي مشمول ماده

 2اين قانون و همچنين رسيدري ب اعتراضات راجع ب ارزيابي امالک و حقوق کسب و پيش و ميزان آن
م ابر در کلي شالهرداريهاي کشالور در کميساليوني

مربوط ب اجراي طرحهاي نوسازي و اصال و توس

مرکب از س نفر افراد محلي باير و مهلع در تقويم امالک ک يکنفر آن از طر
طر

رئيس دادراه شهرستان و يکنفر از طر

انجمن شهر و يکنفر از

وزارت کشور ت يين مي شالود  ،بال عمالل خواهالد آمالد .

تاميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قه ي و الزم االجالراء اسالت و رساليدري بسالاير اختالفالات

4

ناشي از اجراي اين قانون منحارا در صالحيت کميسيون رفع اختال

موضوع ماده  77قانون شهرداري

مي باشد.
تباره  :1تشريفات رسيدري و پرداخت حق الزحم اعضاء کميسيون طبق آئالين نامال اي کال بتاالويب
وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود .وزارت کشور ت داد کميسيونهاي رسيدري و کميسيونهاي
رسيدري و کميسيونهاي رفع اختال

را در هر شهرداري با توج بال وسال ت شالهر و ميالزان اعتراضالات

ت يين مي کند.
تباره  : 2قبول اعتراض مؤدي راجع ب مميزي در کميسيون ماده  1موکالول بال آن اسالت کال عالوارض
مل

خود را بر اساس اعالم بهائي ک خود مال

طبق ماده  3نموده است بپردازد و رونوشت يا فتالوکپي

قبض پرداخت را ب ضميم برگ اعتراض ب دفتر شهرداري براي ارسال ب کميسيون تسليم کنالد مگالر
اينک بهاي اعالم شده از طر

مال

مشمول حد نااب بخشودري باشد.

ماده  :9مميزي هائي ک طبق مقررات اين قانون از طر
عوارض خواهد بود مگر اينک ظر

شهرداري ب مل آيد تا پنج سال مالالک وصالول

اين مدت تغييرات کلي در اعيان مل

داده شود بنحوي ک قيمالت

آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد کال در ايناالورت مالؤدي مکلالف اسالت مراتالب را بال
شهردار اعالم نمايد و سال ب د مالک وصول خواهد شد.
شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنج سال يکبار مميزي عمالومي را تجديالد کننالد و هررالاه در
پايان مدت پنج سال تجديد مميزي ب مل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعالم نتيج مميالزي جديالد م تبالر
خواهد بود.
ماده  :17عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال
ب شهرداري پرداخت رردد.
تباره  :1از عوارض مؤدياني ک ظر

مدت مذکور عوارض مت لق ب هر ملال

عوارض آن سال ب نوان جايزه منظور و کسر خواهد شد.
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را بپردازنالد ده درصالد

تباره  :2ساختمانهاي اساسي ک بجاي ساختمانهاي کهن و قديمي نوسازي و تجديد بنا شالود بال مالدت
س سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروان ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون م ا
خواهند بود.
تباره  :4بهاي اعياني پارکينگهاي اختااصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد .
ماده  :11نسبت ب اراضي واقع در محدوده شهر ک فاقد ساختمان اساسي بوده و يا بالا شالهري بال آن
اطالق نشود در صورتي ک تا يکسال ب د از پايان مهلت مقرر در ماده  5مالکين يا قائم مقام يا نمايندران
قانوني آنان مشخاات و بهاي مل

خود را ب شهرداري اعالم نکنند شهرداريهاي مشالمول مالاده  2ايالن

قانون مکلفند اينگون امالک را ب تار

درآورده و ب قائم مقامي مال

از طريالق مزايالده و بالا رعايالت

آئين نام م امالت شهرداري و بر اساس قيمت منهق اي بفروش برسانند ومهالبات خود را بال انضالمام
جرائم و هزين هاي مت لق باضاف  %5قيمت مل

ب سود برنام نوسازي از محل بهالاي ملال

نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بان

نگهداري کنند تا در صورت مراج ال مالالکين

يا نمايندران قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد ب آنها پرداخت شود و هرراه ظر
نمايندران قانوني آنان مراج
تباره  :1هرراه مالکيت مل
حکم نهائي مبني بر رفع اختال

برداشالت

دهسال مال

مل

يالا

ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد.
محل اختال

باشد مدت  17سال مالذکور در ايالن مالاده از تالاريخ صالدور

شروع مي شود.

تباره  :2ساختمان اساسي مذکور در اين قانون ب ساختماني اطالق مي رردد کال ارزش آن بالر اسالاس
ضوابط مندرج در ماده  3اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجالع رساليدري بال
اختال

حاصل در اين مورد کميسيون مذکور در ماده  1اين قانون است.

تباره  :4شهرداري مکلف است وضع امالک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آرهي مزايالده بالا حضالور
نماينده دادستان شهرستان صورت مجلس کند .
تباره :3

6

در صورتي ک مالکين اينگونال اراضالي قبالل از انتقالال قه الي ملال

مشخاالات بهالاي ملال

خالود را بال

شهرداري اعالم دارن د و عوارض و جرائم مربوط را نقدا بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحل اي ک
باشد متوقف خواهد شد.
ماده  :12شهرداريهاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفند ظر

دو ماه از تاريخ انقضالاء مهلالت مقالرر در

ماده  17مشخاات مؤدياني را ک نسبت ب پرداخت عوارض امالک خود اقدام نکرده اند بال مؤسسالات
برق و راز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعالم مهلت دو ماه بال مالؤدي هررالاه
مهالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت ب قهع برق و راز محل سالکونت ملکالي او اقالدام
کنند.
تباره  :آئين نام اجرائي اين ماده وسيل وزارت کشور و وزارت آب و بالرق تنظاليم و پالس از تاالويب
هيئت دولت ب مورد اجرا رذارده مي شود.
ماده  :14در هر مورد ک عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون ب ي
رردد عالوه بر مال

ک مسئول پرداخت اسالت عالين ملال

شهرداري مکلف است در صورتي ک مال

مل

ت لق ريالرد و قه الي

وساليل تالأمين مهالبالات شالهرداري بالوده و

عوارض يا حق مرغوبيت را ظر

مهلت هاي مقرر با رعايت

آئين نام مذکور در تباره  1ماده  2نپردازد با صدور اجرائيال نسالبت بوصالول طلالب خالود از مالال
استيفاء آن از عين مل

يالا

اقدام کند.

تباره  :1ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف ب صدور اجرائي و ت قيالب عمليالات
اجرائي طبق مقررات مربوط ب اجراي اسناد رسمي الزم االجرا مي باشد.
تباره :2در قبال اجرائي هاي صادره مربوط ب اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست .
ماده  :13مؤدياني ک تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال ب د ملزم بال
پرداخت صدي  9زيان ديرکرد در سال ب نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس
از پايان شش ماه اول سال ب د طبق مقررات ماده  14اين قانون نسبت ب استيفاي مهالبالات خالود اقالدام
کند.
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ماده  :15شهرداري هاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفند بالا راهنمالايي وزارت کشالور برنامال عمليالات
نوسازي و عمران و اصالحات شهر را براي مدت پنج سال بر اساس نقش جامع شهر و در صورتيک فاقد
نقش جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالالي مقالرر
در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تاويب انجمن شهر و تاييالد وزارت
کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند.
ماده  :16شهرداريها مکلفند براي هر ي
توس

از طرحهاي نوسالازي و عمالران و ايجالاد تاسيسالات شالهري و

و احداث و اصال م ابر بدواٌ نقش کاملي تهي و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرسالت جالام ي

حاوي مقدار مساحت و ت داد اشجار و ميزان حق ريش هر مل
تار
ک مال

مي شودبا ت يين بهاي هر ي

ک در م رض عمليات قرار مي ريرد و

از آنها بر اساس ماده  11اين قانون و همچنين ميالزان مرغالوبيتي

مکلف ب پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالال

و شالماره پالالک تنظاليم نمالوده و

ضمن تأمين اعتبار کافي براي تاويب انجمن شهر فرسالتاده و پالس از تاالويب انجمالن بالراي تاييالد بال
وزارت کشور ارسال دارند.
تباره  :1شهرداري مکلف است ب محض شروع عمليالات نقشال کشالي و ارزيالابي مراتالب را در جرايالد
کثيراالنتشار و با الااق آرهي در محل باطالع عموم برساند.
تباره  :2نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعالم طرحهاي ماوب و ت يين مدت قبول اعتراضات
و ترتيب رسيدري ب آنها طبق آئين نام اي ک بوسيل وزارت کشور تهي و ب تاالويب هيئالت وزيالران
خواهد رسيد م ين مي رردد.
تباره :4هيأت هاي ارزيابي و همچنالين کميساليون رساليدري موضالوع مالاده  1ايالن قالانون مکلفنالد در
ارزيابي و اعالم نظر نسبت ب بهاي امالکي ک مشمول پرداخت حق کسالب و پيشال مالي باشالند مقالررات
تباره ماده  27اين قانون را رعايت کنند.
ماده  :17همين ک طر ماوب انجمن شهر از طر
شد شهرداري مکلف است ظر

وزارت کشورتأييد و براي اجرا ب شهرداري ابال

يکماه جزئيات طر ماوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائالي آن
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را جهت اطالع عموم اعالم و ظر

س ماه پس از اعالم مزبور نسبت ب پرداخت قيمت اراضي و امالاکن و

مستحدثات مشمول طر ماوب با رعايت ماده  27اين قانون ب صاحبان امالک يا متوليان يا متاالديان
موقوف يا قائم مقام يا نمايندران قانوني آنان اقدام و سپس با دو مالاه مهلالت بالراي تخليال ملال
بتار
مراج

و تخريب آن عمل کنند و عدم مراج
مال

نسبت بتار

مال

نسالبت

و تخريالب آن عمالل کننالد و عالدم

يا مالکين بر اي دريافت بها مانع از اجراي طر نخواهد بود لکن در مواردي ک مالکين ب

ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنالا وضالع
اعياني را با حضور مال

يا متولي موقوف و نماينالده دادسالتان شهرسالتان و يکالي از مالأمورين فنالي خالود

صورت مجلس کند هر راه با وجود دعوت کتبي شهرداري مال

يا متولي موقوف بالراي تنظاليم صالورت

مجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورت مجلس کافي است و اين صورت مجلس
مالک رسيدري و اظهار نظر خواهد بود.
و اصال و احداث م ابر و نوسازي محالت و تأمين

تباره :اعتراض ب ارزيابي مربوط ب طرحهاي توس

نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود.
ماده  :11ارزيابي امالک و ت يين غرامت و پرداخت آن ب مالکيني ک تمام يالا قسالمتي از ملال
اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصال و توسال
تار

آنهالا در

م الابر و تالأمين نيازمنالديهاي عمالومي شالهر مالورد

قرار مي ريرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني ک مل

آنها بالر اثالر اجالراء طرحهالاي مالذکور

مرغوب مي شود بشر زير خواهد بود.
الف – در مورد اعياني ب نسبت خسارت وارده ب مل

ارزيابي و پرداخت مالي شالود و در مالورد عرصال

ارزش آن ب مأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي ب اضاف شش درصد ت يين مي رردد و در صورتي
ک اين قيمت بيش از بهاي مل

در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي مالک عمل خواهد بود.

ب :منتفي است(ب موجب قانون راجع ب لغو حق مرغوبيت ماوب .)1467/1/21
تباره  :در صورتي ک صدور پروان ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثالر اجالراي طالر در
باقيمانده مل

از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مال
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پيشنهاد فروش آنالرا بال

را هم ب بهاي قه ي شده خريداري و تار

شهرداري کند  ،شهرداري مکلف است باقيمانده مل

کند

کالال در ايالالن صالالورت ديگالالر مهالبالال و دريافالالت حالالق مرغوبيالالت موضالالوعا منتفالالي اسالالت(اصالالالحي ماالالوب
.)1451/7/23
ماده  :19هرراه در نتيج اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از م ابر ب صورت متالروک درآيالد
آن قسمت مت لق ب شهرداري بوده و هرراه شهرداري قاد فروش آنرا داشت باشد  ،مالال

مجالاور در

خريد آن حق تقدم خواهد داشت .
ماده  :27شهرداري مکلف است بهاي عرصال و اعيالان ابنيال و امالاکن و مسالتحدثات مشالمول طرحهالاي
عمراني و نو سازي و احداث و اصال و توس

م ابر و همچنين حق کسب و پيش و تجارت موضوع ماده

 27اين قانون را نقدا پرداخت کند .در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تالا دو ميليالون ريالال و
در ساير شهرها تا پاناد هزار ريال نقد و بقي اقساط مساوي پنجسال با بهره صدي  9در سال از طالر
شهرداري پرداخت مي شود(اصالحي ماوب .)1453/2/41
تباره  :1پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخاوص قابل انتقال خواهد بود ک اصل و
بهره آن در سر رسيد از طر

شالهرداري بال دارنالده قالبض پرداخالت مالي شالود و بهالره ايالن قبالوض از

پرداخت هر رون ماليات م ا

است  .ترتيب اجراي اين تباره ب موجب آئين نام اي خواهد بالود کال

بوسيل وزارت کشور تهي و بتاويب هيئت وزيران خواهد رسيد .
تباره  :2شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را ب طور کلي بابت بهاي اراضالي و
امالکي ک بفروش ميرساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کند.
تباره  -4در مورد امالکي ک طبق اين قانون ب شهرداريها منتقل مي شالود آن قسالمت از هزينال هالاي
ثبتي و مالياتي و تنظيم سند ک ب هده مال

است وسيل شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنالده

کسر خواهد شد لکن مهالبات قه ي شده شهرداري بابت عوارض مل
بمال

پرداخت مي شود کسر مي رردد(اصالحي ماوب .)1453/2/41
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مورد م امل از وجوه نقدي کال

ماده :21در مورد اراضي و امالکي ک قبل از تار

شهرداري ب موجالب اسالناد رسالمي مالورد م الامالت

شرطي و رهني واقع ررديده در صورتي ک تمامي مساحت مل

ب تار

شالهرداري درآمالده و موعالد

پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات ايالن قالانون در موقالع
تنظيم سند انتقال ارر مال
حداکثر تا ميزان بهاي مل

دين خود را نپرداختال و ملال
مورد تار

(با رعايت مقررات ماده  27اين قانون ) ب دائن مي پالردازد و

با اين ترتيب م امل رهني يا شرطي قانونا ف
اراضي مورد تار

آزاد نشالده باشالد شالهرداري طلالب دائالن را

شده محسوب مالي شالود و در صالورتيک بهالاي امالالک و

زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمال

پرداخت و مل

ب شهرداري منتقالل مالي

شود.
هرراه شهرداري قسمتي از مل

را تار

نمايد پرداخت غرامت ب مال

موکول بتوافق مال

و دائالن

خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است ب درخواسالت
شهرداري نسبت ب قسمتي ک بتار
بقي مل

شهرداري درآمده است سند تفکيکي بنام شهرداري صادر کند و

در رهن دائن باقي خواهد ماند .

تباره  :در موردي ک تم امي مل

بتار

شهرداري در مي آيد شهرداري ب بستانکار اخهار مالي کنالد

ک در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات ف

رهن مشمول تار

در دفترخان اسناد

رسمي حاضر شود و هرراه بستانکار ب اين اخهار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان مل

( وج نقد

يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي کنالد و دفترخانال اسالناد رسالمي مربالوط
مکلف است م امل رهني يا شرطي را ف

کند.

ماده  :22شهرداري ها مجازند اراضي و امالکي را ک طبق اين قانون ب ملکيت خالود در مالي آورنالد (بال
استثناء اراضي و امالک موضع ماده  23اين قانون) ب منظور نوسازي ب موجالب قالرارداد و در قبالال اخالذ
تضمينات کافي ب شرکتها و مؤسساتي ک با سرماي کافي و صالحيت فني تشکيل يافت اند وارذار کنند.

11

صالحيت فني و مالي اينگون شرکتها بهور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقش جامع شهر
در هر مورد بايد از طر

شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تاويب و وزارت کشور تاييد کند.

شهرداريها بهاي اينگون اراضي و امالک و هزين هاي پرداختي را بترتيبي ک پرداخت و ت هد نموده اند
ب الوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت .شالرکتها و مؤسسالات مالذکور در
اين ماده مادام ک طر ماوب را طبق قرارداد من قده اجرا ننموده اند حق وارذاري تمالام يالا قسالمتي از
اراضي و امالک مورد قرارداد را ب غير ندارند.
تباره  :آئين نام اجرائي اين ماده وشرايط فسخ قرارداد وسيل وزارت کشالور تهيال و بتاالويب هيئالت
وزيران خواهد رسيد.
ماده  :24شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمل
ت يين ت داد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمانها بر اساس نقش جامع شهر و منهق بندي آن
با رعايت ضوابط و م يارهائي ک از طالر

شالوراي الي شهرسالازي ت يالين و وساليل وزارت کشالور ابالال

خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف ب مراقبت در رشد متناسالب و مالوزون شالهرها و
تامين تسهيالت الزم براي زندري اجتماعي خواهند بود.
تباره  :1شهرداريها مجازند مادام ک نقش جامع شهر تهي و تاالويب نشالده اسالت ايجالاد سالاختمان و
احداث هررون بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يکبار و بالا ذکالر علالت از تالاريخ
اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت س سال ممنوع اعالم کنند و پس از تهي و تاويب نقش جامع
شهر مکلفند حداکثر ظر

دوسال نقش هاي تفضيلي را تهي و اراضي و باغها و امالکي را ک بالر اسالاس

نقش مذکور در م رض طرحهاي احداث و توس

م ابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث

هررون بنا و تأسيسات را در اين رون اراضي ممنالوع کننالد .اينگونال اراضالي و همچنالين اراضالي بالاير و
مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري ماوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مالادام کال
اجالالازه سالالاختمان داده نمالالي شالالود از پرداخالالت عالالوارض نوسالالازي م الالا
 1457/4/41و .)1451/3/7
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مالالي باشند(اصالالالحي ماالالوب

تباره  :2شهرداريهاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفند از تاريخ اعالمالوزارت کشالور ظالر

سال سالال

نقش جامع شهر را تهي و تنظيم و براي تاويب پيشنهاد کنند.
تباره  :4ب موجب قانون ماوب )1457/4/41
ماده  :23شهرداريها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توس

يالا احالداث

م ابري ک عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقش جامع يا نقش هادي شهر طرحهاي مربوط
را بتناسب موق يت محل و ضوابهي ک وزارت کشور ت يين و اعالم خواهد کرد وسيع تر از ميزان مالورد
احتياج طر تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريالق مزايالده و بالا رعايالت
آئين نام م امالت شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصل را بحساب درآمد نوسازي و عمران شالهري
موضوع اين قانون منظور کنند.
تباره:در اجراي مقررات ماد ه فوق شهرداري ها مکلفند راه عبور مت ارفي براي باقي مانده مل

تأمين

کنند.
ماده  :25در هر مورد ک ب موجب اين قانون ملکي بايد ب شهرداري منتنقل شود هرراه مال

از امضاء

کند يا مالکيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع في بوده و مال

مشخص

سند انتقال مل

استنکا

نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده  11اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر
مربوط را امضاء خواهد کرد  .در صورتي ک تمل
عمران و اصال و احداث و توس

يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهالاي نوسالازي و

م ابر باشد بهاي مل

با رعايت تباره  4ماده  27اين قانون باندوق

پست سپرده خواهد شد.
ماده  :26مساجد و اماکن مقدس اسالمي و م ابد اقليت هاي مذهبي (مساليحي – زردشالتي – کليمالي ) و
مدارس قديم طالب علوم ديني بگواهي سازمان اوقا

از پرداخت عوارض و حق مرغوبيالت و اراضالي و

ساختمانهاي مت لق ب وزارتخان ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سالازمان تربيالت بالدني و پيشالاهنگي
ايران و کتابخان هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و امالالک شالرکتها و مؤسسالات آب و
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برق و راز و تلفن مت لق ب دولت ک براي ف اليتهاي مربوط ب آب و برق و راز و تلفن مورد استفاده مي
باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون م ا

خواهند بود.

تباره  :1شرکتها و مؤسسات دولتي و وابست ب دولت ک با اصول بازرراني اداره مي شالود يالا مشالمول
پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند.
تباره  : 2اراضي و امالک و مستحدثات ملکي مت لق ب موقوفات خاندان شاه م دوم و سازمان خالدمات
اجتماعي و هالل احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع ايالن قالانون م الا

مالي باشالند  .م افيالت سالاير

مؤسسات خيري منوط ب پيشنهاد شهرداري و تاويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد بود.
تباره  : 4موقوفاتي ک توليت آنها با نايب ولالي عاالر اسالت بهالور کلالي و همچنالين اراضالي و امالالک و
مستحدثات موقوفات عام ب شرط رواهي سازمان اوقا
مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقو

از پرداخت عوارض موضوع ايالن قالانون م الا

عليهم و يا متولي (ب اختيالار شالهرداري ) دريافالت مالي

شود در صورتيک اراضي موقوفات موضوع اين تباره يا اراضي غير موقوف ب اشخاص حقيقي يا حقوقي
وارذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا وارذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند
مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظالر پرداخالت عالوارض موضالوع ايالن
قانون در حکم مال

محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت ب پرداخت عوارض عمل و اقدام

کنند.
تباره :3وزارتخان ها و مؤسسات دولتي وابست بال دولالت و مؤسسالات خيريال بالراي ايجالاد سالاختمان
مؤسسات خود مکلف ب دريافالت پروانال سالاختمان از شالهرداري و رعايالت مالاده  177قالانون اصالالحي
شهرداري ماوب سال  1435و س اير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع ب ايجاد
بنا مي باشند .
تباره  :5خان ها و اماکني ک در تار

يا مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قالانون حفالظ

آثار ملي ماوب آبانماه  1479شمسي يا ماده واحده قانون ماوب آذرماه  1452شمسالي در فهرسالت
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آثار م لي ايران ب ثبت رسيده يا مي رسند در صورتي ک محل کسب و پيش و تجارت نباشد از پرداخت
عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون م ا

مي باشند(الحاقي ماوب .)1455/11/19

ماده  :27پرداخت حق کسب و پيش يا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر يا متار
محل کار آنا ن در اثر اجراي طرحهاي احداث و توس

يا خود مالال

) کال

م ابر و نوسازي و عمران شهري از بين مالي رود

ب هده شهرداري مي باشد مشروط بر اينک قبل از اعالم مقرر در ماده  16اين قانون مل

محل کسب و

پيش يا تجارت طبق آئين نام اي خواهد بود ک وسيل وزارت کشور تهي و ب تاويب هيئالت وزيالران
خواهد رسيد.
تباره  :غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيش با توج بال اينکال حالق کسالب و پيشال آن پرداخالت
ررديده ت يين و ب مال

پرداخت مي شود.

ماده  :21ساير عوارض شهرداري ک بر اساس آئين نام هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري موضوع
ماده  73قانون اصال پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بال قالانون شالهرداري ماالوب سالال  1435بال
مرحل قه يت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تباره هاي ماده  14ايالن قالانون بالا صالدور اجرائيال
وصول خواهد شد.
ماده  :29عوارض اراضي واقع در محدوده شهر ک آب لول کشي و برق آن تأمين شده و فاقد سالاختمان
اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده  2اين قانون خواهد بود.
تباره  :1در صورتي ک مالکين اينگون اراضي طبق نقش شهرداري ب نرده کشي و ايجالاد فضالاي سالبز
در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عالوارض بال ماخالذ مقالرر در مالاده  2ايالن
قانون وصول خواهد شد .
تباره  :2در پروان هاي ساختماني ک از طر

شهرداريها صادر مي شود بايد حداکثر مالدتي کال بالراي

پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد رردد و کساني ک در ميدانها و م ابر اصلي شهر اقدام ب ساختمان
مي کنند بايد ظر

مدت مقرر در پروان ها ساختمان خود را ب اتمام برسانند و در صورتي ک تا دوسال

ب د از مدتي ک براي اتمام بنا در پروان قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قالانون بال
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دو برابر افزايش يافت و از آن ب ب د نيز ارر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالالي کال
بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا ب  3درصد بال رردد .ابني نالا تمالام
ک از طر

مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود .

ماده  : 47شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندران عوارض را حداکثر ظر

مدت پانزده روز

( از تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند.
تباره  :هرراه مؤدي عوارض قه ي شده موضوع اين قانون را ب شهرداري پرداخت کنالد و شالهرداري
ظر

مدت مقرر در اين ماده نسبت بادور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قالبض پرداخالت عالوارض در

حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال مل

مي باشد.

ماده  :41شهرداريها مي توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تاالويب
انجمن شهر و تاييد وزارت کشور اراضي و امالک واقع بين حالد ماالوب ف لالي هالر شالهر تالا حالد نهالائي
مشخص در نقش جامع آن شهر را ظر
تار

پنج سال پس از تاويب نقش جامع با پرداخت بهالاء تملال

و

کنند.

تباره  :1هرراه تمام يا قسمتي از اراضي و امالکي ک در اجراي اين ماده خريداري مي شالود در منالاطق
صن تي ک در نقش جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري هالا مالي تواننالد بالراي انتقالال
کارراهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شالهر بمنالاطق صالن تي از اراضالي مزبالور بميزانالي کال بالراي
استقر ار آنها ضروريتشخيص داده مي شود ب صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخالذ
تمام شده ب اضاف ده درصد از آنان دريافت دارند.
تباره  :2مرجع رسيدري ب اختالفات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در مالاده  1ايالن قالانون
مي باشد و طر اختال

در کميسيون مزبور مانع تارفات شهرداري نمي باشد .

تباره  :4مالک و نحوه ارزيابي اينگون اراضي و امالک و مستحدثات و ت يين مقدار مسالاحتي از اراضالي
مزبور ک مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب پرداخت قيمت امالک مزبور و بهور کلالي
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طرز اجراي اين ماده و تباره  1آن طبق آئين نام اي است کال وزارت کشالور تهيال نمالوده و بتاالويب
کميسيون کشور و دادرستري مجلسين برسد.
ماده  :42هرراه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکنند يا
بر خال

واقع چيزي ذکر کنند بهوريک قيمت ت يين شده امالک و مستحدثات در اوراق مذکور با قيمت

واق ي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نام مربوط بيش از  27درصد (اعم از اضاف يالا
نقاان ) اختال

داشت باشد ب حبس جنح اي از س تا شش ماه محکوم خواهند شد.
را بيش از  27درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادل

تباره  :ارزياباني ک در اجراي اين قانون قيمت مل

منظور کنند ب کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کميسيون ماده  1از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقالررات قالانون راجالع بال کارشناسالان
رسمي مي باشند.
ماده  :44سازمانهاي مذکور در ماده  111الحاقي ب قالانون شالهرداري ماالوب سالال  1435در تاالر
ابني و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد.
ماده  :43قانون اصال قانون توس
ليکن طرحهاي ماوب توس

م ابر ماوب تيرماه  1427از تاريخ اجراي اين قانون ملغالي اسالت

م ابر ک از طر

شهرداري قبل از اجراي اين قانون آرهي شده باشالد تالا

پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصال قانون توس

م ابر خواهد بود.

ماده  :45مقررات مربوط ب نوسازي و عمران و توس

و احداث و اصال م الابر منالدرج در ايالن قالانون

جايگزين قانون اصال قانون توس

م ابر اشاره شده در مواد قانون اصال پاره اي از مواد و الحاق مواد

جديد ب قانون شهرداري ماوب سال  1435و ساير قوانين خواهد بود.
ماده  : 46تباره  3ماده  96و تباره  4ماده  99قانون اصال پاره اي از مالواد و الحالاق مالواد جديالد بال
قانون شهرداري ماوب سال  1435از تاريخ تاويب اين قانون ملغي است.
منبع :مجموع قوانين و مقررات مربوط ب شهر و شهرداري
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فصل دوم  :آيين نامه اجرايی تبصرر  2مراد  61قرانون نوسرازی و عمرران يرمری مصرو
(61/4/6نقل از مجموعه قوانين  ،6141صفحه  18الی  82آئين نامه ها)
آيين نام اجرايي تباره  2ماده  16قانون نوسازي و عمران شهري
نحوه تشکيل هيأت هاي ارزيابي
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ماده  1ال در هر مورد ک دراجراي تکاليف و وظايف مقرر در ماده  16قانون نوسازي و عمالران شالهري
تشکيل هيات يا هيات هاي ارزيابي ضرورت پيدا کند شهرداري مکلف است هياتي مرکالب از يال
مهندس  ،م مار  ،يکنفر مهندس ساختمان و ي

نفالر

نفر ارزياب از بين کارمندان خود تشکيل دهد .

ماده  2ال انتخاب اعضا هيات با شهردار است  ،هيات بر حسب ضرورت ممکن است بهور موقت يادايم
تشکيل شود(اصالحي ماوب .)1431/12/22
ماده  4ال در شهرداري هايي ک مهندسان واجد شرايط براي عضويت هيات ارزيابي وجود نداشت باشند
شهردار مي تواند از مهندسان ساختمان و م مار دفتر مهندسي استان يا فرمانالداري کالل بالراي هرمالورد
استفاده نمايد و مقدمات مذکور مکلفند در م رفي مهندسان واجد شرايط اقدام کنند همچنين در صورتي
ک شهرداري داراي ارزياب واجد شرايط نباشد شهردار از بين ارزيابان واجد صالحيت را انتخاب خواهد
کرد.
تباره  1ال هرراه در دفتر مهندسي استان يا فرمانداري کل مهندسان واجد شرايط وجود نداشالت باشالند
استاندار يا فرماندار کل مراتب را ب وزارت کشور اعالم و وزارت کشور مهندسان واجد شرايط انتخالاب
و اعزام مي نمايند .
تباره  2ال پرداخت هزين سفر و فوق ال الاده مهندسالان مالذکور بال عهالده شالهرداري اسالت و دسالتمزد
ارزيا بان و خبرران محلي در هر مورد بنا ب پيشنهاد شهرداري و تاويب انجمن شهر ت يين وپرداخالت
مي شود .

ماده  3ال براي انجام عمل ارزيابي حضور کلي اعضا هيات ضروري است ولي نظر اکثريت مالک عمل مي
باشد و فهرست جامع ارزيابي بايد ب امضا کلي اعضا هيات ارزيابي برسد و هرراه يال
اقليت باشد بايد نظر خود را با ذکر دليل توضير دهيد .
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نفالر از اعضالا در

طرز اعالم طرحهاي ماوب
ماده  5ال همينک طر ماوبي ب شهرداري ابال شد شهرداري مکلف اسالت ظالر

يال

مالاه از تالاريخ

ابال طر مفاد فهرست جامع را در يکالي از جرايالد کثيراالنتشالار تهالران و همچنالين در يکالي از جرايالد
کثيراالنتشار محل (در صورتيک وجود داشت باشد) در س نوبت هر نوبت بال فاصالل يال
نمايد و عالوه بر آن بايد نتيج ارزيابي هر مل

را وسيل پست ب مال

هفتال آرهالي

آن اعالم و ضمنا مفاد فهرسالت

را از طريق الااق آرهي در ساختمان شهرداري و م ابر همان محل منتشر کند .
تباره ال شهرداري بايد در موقع نشر آرهي نقش دقيق و جامع حوزه عمليات خود را ک موجب تخريب
تغيير وضع امالک خواهد بود ب سازمانها يا شرکت هاي آب و برق منهق وتلفالن و رالاز ارسالال دارد تالا
موسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لول هاي انش اب آب و تلفن و رالاز و پايال هالاي خهالوط بالرق
اقدام الزم ب مل آورند .
ماده  6ال در آرهي هاي اعالم شده عالوه بر مفاد و منالدرجات فهرسالت جالامع بايالد نکالات و مالواردزير
مشخص شود .
 -1تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي طر
 -2شروع مهلت اعتراض ک از تاريخ انتشار نوبت اول آرهي تا دو ماه خواهد بود .
 -4نشاني محل قبول اعتراض

 -3ذکر اينک مفاد فهرست جامع در محل شهرداري براي مالحظ الااق شده است .
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 -5قيد اينک م ترض مکلف است ذيل برگ اعتراض دارند مي توانند ظر

دو ماه از تاريخ نشر اولالين

آرهي در جرايد اعتراض خود را ب دفتر شهرداري يا محل ت يين شده در آرهي تسليم و رساليددريافت
دارند .
ماده  7ال کسانيک نسبت ب ارزيابي امالک اعتراض دارند مي توانند ظالر

دو مالاه از تالاريخ نشالر اولالين

آرهي در جرايد اعتراض خود را بال دفتالر شالهرداري اي محالل ت يالين شالده در آرهالي تسالليم و رساليد
دريافت دارند .
ترتيب رسيدري
ماده  1ال شهرداري مکلف است از تاريخ وصول اولين اعتالراض ظالر

يال

هفتال فتالوکپي يالا رونوشالت

سوابق طر ماوب و مخاوصا فهرست جامع را ب ضميم اولين اعتراض بال دفترکميساليون مالذکور در
ماده  1قانون نوسازي و عمران شهر ارسال دارد .
تباره ال براي ارسال بقي اعتراضات راجع ب همان طر فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداري بايد
ب فاصل  23ساعت اعتراض واصل را ب کميسيون بفرستد .
ماده  -9اعتراضات ب ترتيب تاريخ وصول در دفتري مخاوص ثبت و بال ترتيالب در کميساليون مهالر
ميشود.
ماده  17ال کميسيون رسيدري مکلف است ب ترتيب وصول اعتراضات بالراي هالر پرونالده وقالت بازديالد
محل ت يين و مراتب را ب منظور رسيدري استحضار وسيل پست سفارشي ب م ترض اعالم نمايد .فاصل
تسليم دعوتنام ب پست و بازديد محل نبايد کمتر از  17روز باشد .
ماده  11ال کميسيون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازديد محالل بال مالوارد اعتالراض دقيقارساليدري و
ظر

ي

هفت نظر قه ي خود را در مورد ارزش مل

21

و ت يين ميزان غرامت ب شهرداري اعالم نمايد .

ماده  12ال در صورتيک کميسيون در وقت مقرر در محل بازديد محل حاضر شود ولي ب جهتي از جهات
از قبيل ممان ت براي ورود ب مل

و نظاير آن بازديد محل و در نتيجال اظهالارنظر قه الي ميسالر نشالود

کميسيون صورتمجلس با ذکر علت تنظيم و براي بازديد محل وقت فوق ال الاده ت يالين مالي کنالد و ارالر
حضور نماينده دادستان الزم بداند با حضور نماينده دادستان از محل بازديد خواهد کرد .
تباره ال در مورد ک شهرداري طبق قسمت اخير ماده  17قانون نوسازي اقدام ميکند بايد صورتمجلس
اشاره شده در ماده مذکور را ب کميسيون رسيدري ارسال دارد و اين صورت مجلس مالالک رساليدري و
اظهارنظر کميسيون خواهد بود.
منبع :مجموع قوانين و مقررات مربوط ب شهر و شهرداري

فصل سوم  :آيين نامه اجرايی ماد  16قانون نوسازی و عمران يمری
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ماده  1ال پس از تاويب نقش جام

هر شهر ،شهرداري بايد در زمينال اولويالت نيازمنالديهاي شالهري و

عمومي و نوسازي در آن قسمت از اراضي موضوع ماده  41قانون نوسازي و عمران شهري ک در نقشال
جامع براي نيازمنديهاي مذکور ت يين و مشخص شده است اقدام ب مهال

نموده و بهايان را بالر آورد و

امکان پرداخت آن را با توج ب بين مالي شهرداري بررسي و تاميم الزم اتخاذ کند .
ماده  2ال شهرداري بايد نقش کاملي از اراضي و امالک مورد نياز (موضوع ماده  )1تهيال و سالپس توسالط
هيات يا هياتهاي ارزيابي ب شر مذکور در آيين نام اجراي تباره  2ماده  16قانون نوسازي و عمران
شهر ي فهرست جام ي حاوي مساحت عرص اعيان و نوع و مشخاات اعيان و ت داد اشجار و حق ريش
هر مل

با ت يين بهاي هر ي

از آنها تنظيم نمايد و همچنالين نالوع اسالتفاده اي کال از اراضالي و امالالک

مورد نياز ب عمل خواهد آمد و در صورت امکان نام مال

و شماره پالالک ملال

را ضالمن تالامين اعتبالار

کافي براي تاويب ب انجمن شهر بفرستد و پس از تاويب انجمن شهر بالراي تاييالد بال وزارت کشالور
ارسال دارد .
تباره ال شهرداري مکلف است مقارن شروع عمليات نقش برداري و ارزيابي مراتب را با ت يالين حالدود
مناطق مربوط در جرايد کثيراالنتشار آرهي کند و همچنالين بالا الاالاق آرهالي در محالل بال اطالالع عمالوم
برساند و ي

نسخ از آرهي را ب انضمام کروکي منهق ب اداره ثبت اسناد و امالک محل ارسال دارد .

اداره ثبت مکلف است مراتب را ب دواير ثبتي خود و همچنين دفاتر اسناد رسمي اعالم دارد تا ب اطالالع
مراج يني ک قاد انجام م امل دارند برسد و مت املين با علم ب مراتالب فالوق م املال را انجالام دهالد و
مراتب در اسناد تنظيمي قيد رردد .
ماده  4ال پس از تاويب پيشنهاد شهرداري در انجالام شالهر و تاييالد آن وساليل وزارت کشورشالهرداري
مکلف است عمل خريد اراضي و امالک مذکور را با رعايت ضرورت و اولويت طالوري ترتيالب دهالد کال
ظر

پنج سال مقرر در قانون نوسازي و عمران شهري امالک مزبالور بال شالهرداري انتقالال قه الي يابالد

وزارت کشور مکلف است نظر نهايي خود را در مورد هر ي
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از پيشنهادها و طرحهاي ارسالي شهرداري

ها ظر

شش ماه از تاريخ وصول اعالم دارد و هرراه ظر

مالدت مالذکور وزارت کشالور نظالر مخالالفي

اعالم ندارد پيشنهاد و يا طر ارسالي ک ب تاويب انجمن شهر رسيده است تاييد شده تلقي مي رردد .
ماده  3ال مالک و ماخذ ارزيابي اراضي در تهران قيمت دو سال قبل از اعالم نقش جالامع شالهر و درسالاير
شهرها قيمت يکسال قبل از اعالم نقش جامع شهر است ب اضاف صدي  6سود از تاريخهالاي مالذکور تالا
تاريخ انجام م امل براي هر سال و چنانچ بهاي مذکور از بهاي روز بيشتر باشد قيمت عادل روز مالالک
عمل قرار خواهد ررفت و اعيان و اشجار و حق ريش بر اساس قيمت عادل روز ارزيابي خواهد شد .
ماده  5ال ترتيب ارزيابي و طرز اعالم نتيج آن ب مالکين و رسيدري ب اعتراضات مربوط ب اجراي ماده
 41قانون نوسازي وعمران شهري طبق مقررات آيين نام تباره  2ماده  16قالانون نوسالازي و عمالران
شهري ماوب هيات وزيران مي باشد .
ماده  6ال بهاي عرص امالک مذکور تا يکهزار متر مربع نقد و مازاد آن ب اقساط مساوي ده سال بامنظور
نمودن سود صالدي شالش بالراي هالر سالال و بهالاي اعيالان نقالدا از طالر

شالهرداري پرداخالت مالي شالود

پرداختهاي اقساطي شهرداري ب موجب قبوض قبل انتقال مذکور در تباره  1ماده  27قانون نوسازي و
با رعايت تشريفات مقرر در آيين نام مربوط ب آن ب عمل خواهد آمد .
ماده  7ال در هر مورد ک شهرداري بخواهد در اجراي مقررات تباره  1ماده  41قانون نوسازي وعمران
شهري اراضي واقع در مناطق صن تي نقش جامع را ب صاحبان کارراهها و کارخان ها و امثالال آن انتقالال
دهد براي تشخيص ميزان مورد احتياج موسسات مذکور موضوع را بر حسالب مالورد بال کميساليون سال
نفري مرکب از افراد زير ارج اع مي نمايد و نظري کميسيون ک در هالر حالال بالا توجال بال نيازمنالديهاي
صنو

مربوط ياد باشد مالک عمل خواهد بود .

الف ال در مورد کارخان ها و کارراههاي صن تي با عضويت نمايندران شهرداري و وزارت اقتااد و اطالق
صنايع و م ادن ايران
24

ب ال در مورد مراکز و موسسات دامداري و پالرورش طيالور بالا عضالويت نماينالدران شالهرداري و وزارت
کشاورزي و وزارت توليدات کشاورزي و مواد مارفي در مورد ساير مشاغلي ک ب موجب بند  27ماده
 55قانون شهرداريها ت يين شده اسالت بالا عضالويت نماينالدران وزارت کشالور و شالهرداري وشالهرباني
تباره ال نمايندري وزارتخان هاي مذکور در فوق و شهرباني در شهرستانها با ادارات تاب
صورتي ک در شهري ادارات تاب

آنهاست و در

نداشت باشند ادارات مرکز استان مکلف بال ت يالين واعالزام نماينالده

برحسب درخواست شهرداري محل براي شرکت در کميسيون مربوط خواهند بود .
ماده  1ال بهاي امالکي ک در اجراي مقررات ماده فوق ب اشخاص حقيقي يا حقوقي انتقال داده مالي شالود
نقدا و يا حداکثر ب اقساط پنج سال با سود صدي شش براي هر سال از انتقال ريرنده بايددريافت شالود
و در صورتي ک بهاي م امل ب اقساط دريافالت شالود ملال
شهرداري باقي خواهد ماند.
منبع :مجموع قوانين و مقررات مربوط ب شهر و شهرداري
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تالا پرداخالت تمالام اقسالاط وبهالره در وثيقال

فصل چمارم  :آيين نامه اجرايی ماد  62قانون نوسازی و عمران يمری
آيين نام اجرايي ماده  12قانون نوسازي و عمران شهري
ماده  1ال شهرداريها بر اساس ماده  12قانون نوسازي و عمالران شالهري و مالاده  14آيالين نامال ترتيالب
مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض صورتي مشتمل بر نام مودياني ک تا تاريخ مقرر عوارض قه ي
شده خود را نپرداخت اند و شماره پالک محل سالکونت ملکالي مالودي و همچنالين شالماره اشالتراک بالرق
بتدريج ظر

دو ماه ب موسسات برق ارسال خواهند داشت .

ماده  2ال مؤسسات برق پس از وصول درخواست شهرداري با توج ب تکليف مقرر در مالاده  12قالانون
نوسازي بتدريج نسبت ب موارد اعالم شده بررسي نموده پس از انهباق آنها با پرونالده هالاي مشالترکين
و احالالالالراز سالالالالکونت مالالالالال

در محالالالالل اخهالالالالار دو مالالالالاه اي بالالالالراي مالالالالودي خواهنالالالالد فرسالالالالتاد.

تباره  1ال در صورتي ک موارد اعالم شده از طر
باشد موسسات برق مراتب را ظر

ي

شهرداري با سوابق و وضالع موجالود مغالايرت داشالت

هفت از تاريخ تشخيص اين امالر بال شالهرداري اعالالم خواهنالد

نمود.
تباره  2ال در اخهاري هاي صادره ک ب ضميم اولين برگ تشخيص مار

برق براي مشترک ارسالال

مالالي شالالود تالالاريخ قهالالع انش ال اب بالالرق بالالا رعايالالت مهلالالت دومالالاه مقالالرر در قالالانون ت يالالين خواهالالد شالالد.
تباره  4ال هرراه از طر

مالودي بالرق مفاصالا حسالاب شالهرداري تالا تالاريخ پايالان مهلالت ارايال نشالود.

موسسات برق نسبت ب قهع آن در موعد مقرر در اخهاري اقدام خواهند نمود.
ماده  4ال براي تامين هزين هاي مربوط ب اقدامات موضوع مالاده  2و تباالره هالاي ذيالل آن شالهرداري
همراه با ارسال صورت موديان چکي م ادل ت داد مشترکين مندرج درصورت ارسالي ب ازا هرمشالترک
 75ريال مقهوعا از محل اعتبار تباره ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري صادر و ب موسسات بالرق
ارسال خواهد داشت .
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ماده  3ال در صورتيک مودي ظر

ي

ماه از تاريخ قهع برق بدهي خود را نپردازد نسبت بال قهالع رالاز

اقدام خواهد شد.
ماده  5ال نحوه قهع راز و هزين قهع و وصالل آن در سراسالر کشالور پالس از تکميالل شالبک رالاز رسالاني
درتهران مورد بررسي وزارت کشور و شرکت ملي راز ايران واقالع و نتيجال بررسالي بالراي تاالويب بال
هيات وزيران پيشنهاد خواهد شد.
ماده  6ال موسسات برق و راز در صورت مشترکين جديد برق و راز داخل در محدوده قانوني شهر را بالا
ذکر نام مال

و شماره پالک و محل وقوع مل

و شماره اشتراک ب شهرداري خواهدفرستاد.

منبع :مجموع قوانين و مقررات مربوط ب شهر و شهرداري
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فصل پنجم  :اليحه قانونی اصالح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران يمری مصو
(6131/1/61به نقل از مجموعه قوانين  ،6131صفحه  622و 621
اليح قانوني اصال قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري
ماده واحده :ارزيابي و تمل

امالک و اراضي واقع در طر بهسازي و عمران جنوب تهران از شمول

مقررات قانون نوسازي و عمران شهري و آئين نام هاي مربوط شهرداري ،خارج و طبق ضوابط زير
نسبت ب ارزيابي و تمل

عرص و اعيان و حقوق متاوره از جمل حق کسب و پيش واقع در طر

مذکور اقدام خواهد شد.
تباره  1ال ت يين بهاي اراضي و ابني و مستحدثات و ساير حقوق متاوره اشخاص ک ملکشان در طر
قرار مي ريرد ضمن دعوت از مال

يا متار

از طريق توافق بين سازمان بهسازي و عمران جنوب با

مالکين و يا متارفيني ک تارفاتشان مستند بداليل کافي بوده باشد ب مل ميآيد و در صورت عدم
مراج

در مهلت مقرر در دعوتنام و يا عدم حاول توافق نسبت ب بهاي مل

موضوع ظر

و ساير حقوق متاوره

 5روز در هياتي مرکب از شهردار تهران ال مدير عامل سازمان بهسازي و عمران جنوب ال

دادستان تهران ال مديرکل ثبت تهران و يا نمايندران آنان مهر و باجلب نظر کارشناس و يا هياتي از
کارشناسان رسمي دادرستري اقدام ب ارزيابي خواهد شد و راي هيات مذکور قه ي و الزم االجرا است .
تباره  2ال مالک ت يين قيمت اراضي و ابني و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق اعم ازحق کسب و
پيش و غيره بهاي عادل زمان ارزيابي خواهد بود.
تباره  4ال کارشناسان رسمي منتخب هيات مکلفند ظر

مدت ي

هفت از تاريخ ارجاع امر نظري قاطع

خود را ب هيات اعالم نمايند و هيات در اولين جلس نسبت بادور راي اقدام مي نمايد.
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تباره  3ال مدلول راي هيات در صورتيک حضورا ب مالکين يا صاحبان حقوق ابال نشده باشد با ذکر
محدوده مورد راي باقامتگاه مال

يا ذويالحقوق ابال و يا در دو روزنام کثيراالنتشار آرهي و با اعها

مهلت مناسبي ک حداکثر از  17روز تجاوز ننمايد بمالکين و صاحبان حقوق اعالم مي شود تا نسبت ب
تخلي مل
واق

و تنظيم سند انتقال اقدام نمايند و چنانچ با انقضا مهلت مقرر اراضي و ابني و مستحدثات

در محدوده طر تخلي نگردد سازمان با حضور نماينده دادستان اقدام ب تنظيم صورتمجلس الزم

و تخلي و تار

امالک و اراضي با مستحدثات موضوع طر مي نمايد.

تباره  5ال اراضي فاقد مستحدثات و اعياني اعم از حق ريش و اشجار و غيره پس از تاويب پروژه
توسط شهردار تهران بالفاصل با تنظيم صورتجلس الزم با حضور نماينده دادستان شهرستان تهران
بوسيل سازمان تار

خواهد شد و سپس طبق مقررات فوق اقدام و تاميم هيات ابال مي رردد.

تباره  6ال سازمان مکلف است بها عرص يا اعياني يا حقوق کسب و پيش و يا ساير حقوق متاوره
امالک و اراضي و مستحدثات واقع در طر را پس از صدور راي از طر
حداکثر ظر

هيات مذکور درتباره ي

مدت  5روز در قبال انتقال امالک و يا حقوق مرقوم پرداخت و در صورت عدم مراج

صاحبان حقوق با ايداع آن در صندوق ثبت اسناد و امالک اقدام ب تمل

و تار

مورد طر بنمايد

اسناد انتقال اينگون امالک و اراضي و ساير حقوق متاوره بوسيل نماينده دادستان بنمايندري از طر
اشخاص ذينفع تنظيم مي رردد.
تباره  7ال امالک مشمول طر بهسازي و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و ماليات و حق الثبت
م ا

بوده و حق التحرير دفاتر اسناد رسمي و هزين کارشناسي ب هده سازمان عمران جنوب است .

منبع :مجموع قوانين و مقررات مربوط ب شهر و شهرداري
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