
  قانون نوسازي و عمران شهري                                          
   با اصالحات بعدی١٣٤٧٫٩٫٧مصوب                                                   

  
 در اجراي اصل يازدهم منشور انقالب شاه و ملت نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين - ١ماده  

و ميدانها و حفظ و ) توقفگاهها (توسعه معابر و ايجاد پارآها و پارآينگها  ري و احداث و اصالح ونيازمنديهاي شه
عمومي و نوسازي محالت و  نگهداري پارآها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز

 در اجراي وظائف مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها
  .هاي جامع هستند هاي اساسي و نقشه به تهيه برنامه مذآور مكلف

 و در ساير شهرها از تاريخي آه وزارت آشور تعيين و ١٣٤٨ در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه - ٢ماده  
اص ساالنه به و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خ اعالم آند بر آليه اراضي و ساختمانها

شهرداريها مكلفند بر . شود مي  بهاي آنها آه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقراریک درصدمأخذ 
اساس مقررات اين قانون عوارض مذآور را وصول آرده و منحصرًا به مصرف نوسازي و عمران شهري 

در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح  برسانند، مصرف
  .در اموال دولت خواهد بود

 ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذآور و ترتيب تعيين نسبتي از قيمت ملك آه در - ١تبصره  
گيرد به موجب  شرائط خاص اقتصادي مأخذ دريافت عوارض قرار مي هر شهر با توجه به مقتضيات و

  .تعيين و اجرا خواهد شد رسد  طرف وزارت آشور تنظيم و به تصويب هيأت وزيران مياي آه از نامه آيين
 در شهر تهران عوارض امالك مؤدياني آه مجموع عوارض هر يك از آنان در سال تا مبلغ يك  هزار و - ٢تبصره  

ت آشور تمام يا توانند با تأييد وزار و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي شود پانصد ريال باشد بخشوده مي
طبق مقررات اين قانون در سال  قسمتي از عوارض امالك آليه مؤدياني را آه مجموع عوارض هر يك از آنان

تا مبلغ يك  هزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول 
  .دهند بخشودگي قرار

 و در ساير شهرها از تاريخي آه وزارت آشور اجراي ١٣٤٨ن ماه  در شهر تهران از اول فروردي- ٣تبصره  
سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي  آند عوارض مقررات اين ماده را اعالم مي

  .شود شهري ملغي مي
ن قانون  حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري آه در اثر اجراي اي٢ عالوه بر عوارض مذآور در ماده - ٤تبصره  

  .نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد تحصيل شود منحصرًا به مصرف
هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز آادر فني و اداري جهت   براي تأمين هزينه- ٥تبصره  

حداآثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق  توانند اجراي اين قانون شهرداريها مي
برسانند و مصرف بيش از اين  اي آه به تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت آشور خواهد رسيد به مصرف بودجه

  .ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست
 اين قانون رقمي به ساختمان ٢توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده   شهرداريها مي- ٦تبصره  

  . اختصاص دهنددبستان
 در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها آه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها - ٣ماده  

قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختالف در اصل  غير شهرداری گردد بقاياي مطالبات ملغي مي
مذآور ظرف يك سال از   مؤديان عوارض قانون شهرداريها عمل خواهد شد ولي هرگاه٧٧عوارض طبق ماده 

مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله آه باشد نقدًا شهرداری  تاريخ اجراي اين قانون به
 شهرداری ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با تقسيط حداآثر سه اقدام آنند و يا قرار

  .بود  جرائم متعلقه معاف خواهندبگذارند از پرداخت زيان دير آرد و
 در مورد مؤدياني آه بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و - ١تبصره  

  .آيد تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمل مي مستحدثات بيش از پانزده  هزار ريال باشد قرار
زده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با مكلف است حداآثر ظرف پان شهرداری - ٢تبصره  

  .تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر آند دريافت مطالبات خود نقدًا يا با قرار
 شهرداری  اين قانون بر مبناي مميزي٢ بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذآور در ماده - ٤ماده  

 مكلفند حداآثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، ٢مشمول ماده  ايتعيين و اعالم خواهد شد و شهرداريه
بهايي آه از طرف  مميزيهاي مذآور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام آه مميزي به عمل نيامده

گردد مالك عمل  مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعالم مي مالك يا مالكين يا قائم
  .حسوب خواهد شدم
اي خواهد بود آه وسيله وزارت آشور و وزارت دارايي با آسب اطالع از  بهاي اراضي طبق قيمت منطقه 

رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس  مراجع محلي تعيين و به تصويب هيأت وزيران
وزيران رسيده  موده و به تصويب هيأتهاي آشور و آباداني و مسكن تعيين ن ضوابطي خواهد بود آه وزارتخانه

  .باشد



ها و آارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و   در مورد آارخانه- ١تبصره  
  .گرفت ساختمان مالك پرداخت عوارض قرار خواهد

س ساآنين آشي و برق يا يكي از آنها در دستر  در مناطقي از محدوده شهر آه آب مشروب لوله- ٢تبصره  
گردد   درصد از عوارض مقرر آسر مي٢٥از آنها آه تأمين نشده  آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك

  .هاي باير واقعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد ولي زمين
ن مميزي  مالكين و متصرفين امالك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأموري- ٣تبصره  

تكليف خودداري آنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با  همكاري آنند و هرگاه از انجام اين
اعالم آتبي قبلي و با حضور نماينده  الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با تشخيص علي

  .ددادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمو
  . ضوابط مذآور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد- ٤تبصره  
به طرق مقتضي  شهرداری  توسط٤ محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذآور در ماده - ٥ماده  

ها و ساختمانها و   زمين اين قانون مالكين٢شهرهاي مشمول ماده  جهت اطالع عموم اعالم خواهد شد و در
 شش ماه از تاريخ مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم

  آتبًا به٤مشخصات آامل ملك را با تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب مقرر در ماده شهرداری 
به اعالم بها اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير در مهلت مقرر نسبت  اعالم دارند و هرگاهشهرداری 

  .به دو برابر افزايش خواهد يافت
 و قطعيت مميزي معلوم شود آه بهاي اعالم شده از طرف ٥ هرگاه پس از اعالم ضوابط طبق ماده - ٦ماده  

 اين قانون است ٤ق ماده قيمت ملك بر طب%) ٧٠(از هفتاد درصد  مقام يا نماينده قانوني او آمتر مالك يا قائم
  .خواهد يافت التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي به دو برابر افزايش مابه

بايد پايان مميزي هر منطقه را به وسيله نشر آگهي در جرايد آثيراالنتشار و الصاق آن در  شهرداری - ٧ماده  
ين آن منطقه برساند و به عالوه نتيجه مميزي هر ملك را اطالع مالك معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به
آه در آگهي مذآور تعيين  توانند به مراجع مربوط مؤديان عوارض نيز مي. به وسيله پست به مالك اطالع دهد

خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي اطالع حاصل نمايند در صورتي آه نسبت به مميزي ملك خود اعتراض 
توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرايد دالئل و مدارك اعتراض خود را به  مي داشته باشند

صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد   اين قانون تسليم دارند و در٨آميسيون رسيدگي مذآور در ماده 
  .بود

ملك و تطبيق  اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع - ٨ماده  
 اين ٢در شهرهاي مشمول ماده  شهرداری  اعالم شده از طرف٤موضوع ماده  مشخصات ملك با ضوابط

آسب و پيشه و ميزان آن مربوط به  قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالك و حقوق
 در آميسيوني مرآب از سه اجراي طرحهاي نوسازي و اصالح و توسعه معابر در آليه شهرداريهاي آشور

محلي بصير و مطلع در تقويم امالك آه يك نفر آن از طرف انجمن شهر و يك نفر از طرف رييس  نفر افراد
شود به عمل خواهد آمد، تصميم اآثريت اعضاء  مي دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف وزارت آشور تعيين

قانون  سيدگي به ساير اختالفات ناشي از اجراي ايناالجراء است و ر آميسيون در اين مورد قطعي و الزم
  .باشد مي شهرداری  قانون٧٧منحصرًا در صالحيت آميسيون رفع اختالف موضوع ماده 

اي آه به تصويب وزارت  نامه الزحمه اعضاء آميسيون طبق آيين  تشريفات رسيدگي و پرداخت حق- ١تبصره  
داد آميسيونهاي رسيدگي و آميسيونهاي رفع اختالف وزارت آشور تع شود آشور خواهد رسيد مشخص مي

  .آند با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين ميشهرداری  را در هر
 موآول به آن است آه عوارض ملك خود ٨ قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در آميسيون ماده - ٢تبصره  

ده است بپردازد و رونوشت يا فتوآپي قبض پرداخت  نمو٤مالك طبق ماده  را بر اساس اعالم بهايي آه خود
آند مگر اين آه بهاي اعالم  براي ارسال به آميسيون تسليم شهرداری را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر

  .شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگي باشد
ج سال مالك وصول به عمل آيد تا پن شهرداری  مميزهايي آه طبق مقررات اين قانون از طرف- ٩ماده  

مدت تغييرات آلي در اعيان ملك داده شود به نحوي آه قيمت آن را  عوارض خواهد بود مگر اين آه ظرف اين
اعالم  شهرداری مراتب را به بيش از پنجاه درصد افزايش يا آاهش دهد آه در اين صورت مؤدي مكلف است

قانون تعيين و از سال بعد مالك وصول خواهد نمايد و ميزان افزايش يا آاهش قيمت بر اساس مقررات اين 
  .شد

شهرداريهاي مشمول اين قانون مكلفند هر پنج سال يك بار مميزي عمومي را تجديد آنند و هرگاه در پايان  
باشد مميزي قبلي تا اعالم نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد  مدت پنج سال تجديد مميزي به عمل نيامده

  .بود
 يابد و بايد حداآثر تا پايان همان سال به ر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي عوارض ه- ١٠ماده  

  .پرداخت گرددشهرداری 
 از عوارض مؤدياني آه ظرف مدت مذآور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن - ١تبصره  

  .خواهد شد سال به عنوان جايزه منظور و آسر



هاي اساسي آه به جاي ساختمانهاي آهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت  ساختمان- ٢تبصره  
در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف  سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده

  .خواهند بود
  .واهد شد بهاي اعياني پارآينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخ- ٣تبصره  
 نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر آه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن - ١١ماده  

مقام يا نمايندگان   مالكين يا قائم٥پايان مهلت مقرر در ماده  اطالق نشود در صورتي آه تا يك سال بعد از
 اين قانون ٢ماده  ند شهرداريهاي مشمولاعالم نكن شهرداری قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به

 نامه معامالت مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آيين مكلفند اين گونه امالك را به تصرف درآورده و به قائم
هاي  اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه قيمت منطقه و بر اساسشهرداری 

بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در   قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محل درصد٥متعلقه به اضافه 
در بانك نگهداري آنند تا در صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانوني آنان  شهرداری حساب سپرده ثابت

 مراجعه مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان در
  .منظور خواهد شد ننمايند وجوه مذآور به حساب درآمد نوسازي

 سال مذآور در اين ماده از تاريخ صدور حكم ١٠ هرگاه مالكيت ملك محل اختالف باشد مدت - ١تبصره  
  .شود مي نهايي مبني بر رفع اختالف شروع

گردد آه ارزش آن بر اساس  ي ساختمان اساسي مذآور در اين قانون به ساختماني اطالق م- ٢تبصره  
بيست درصد بهاي آل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختالف   اين قانون برابر حداقل٤ضوابط مندرج در ماده 

  . اين قانون است٨حاصله در اين مورد آميسيون مذآور در ماده 
ده با حضور مكلف است وضع امالك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزاي شهرداری - ٣تبصره  

  .آند نماينده دادستان شهرستان صورت مجلس
  در صورتي آه مالكين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به- ٤تبصره  

اي آه باشد  در هر مرحله شهرداری جرائم مربوط را نقدًا بپردازند عمليات اعالم دارند و عوارض وشهرداری 
  .متوقف خواهد شد

 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده ٢ شهرداريهاي مشمول ماده - ١٢ماده  
اند به مؤسسات برق و گاز  پرداخت عوارض امالك خود اقدام نكرده  مشخصات مؤدياني را آه نسبت به١٠

تا انقضاء  شهرداری مطالبات هتسليم آنند و مؤسسات مذآور مكلفند با اعالم مهلت دوماهه به مؤدي هرگا
  .مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سكونت ملكي او اقدام آنند

نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت آشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيأت دولت   آيين-تبصره  
  .شود به مورد اجرا گذارده مي

حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد  در هر مورد آه عوارض يا - ١٣ماده  
مكلف  شهرداری بوده و شهرداری عين ملك وسيله تأمين مطالبات عالوه بر مالك آه مسئول پرداخت است

نامه مذآور در تبصره  رعايت آيين هاي مقرر با است در صورتي آه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت
  .ردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفاء آن از عين ملك اقدام آند نپ٢ ماده ١
مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات  شهرداری  ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا به تقاضاي- ١تبصره  

  .باشد االجراء مي اسناد رسمي الزم اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي
  .هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست  در قبال اجراييه- ٢تبصره  
 مؤدياني آه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به - ١٤ماده  

 از پايان مكلف است پس شهرداری نسبت مدت تأخير خواهند بود و پرداخت صدي نه زيان دير آرد در سال به
  .خود اقدام آند  اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات١٣شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 

 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت آشور برنامه عمليات نوسازي ٢ شهرداريهاي مشمول ماده - ١٥ماده  
 و در صورتي آه فاقد نقشه پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و عمران و اصالحات شهر را براي مدت

مالي مقرر در اين قانون و  جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع
تنظيم آرده و پس از تصويب انجمن شهر و تأييد وزارت آشور طرحهاي مربوط  شهرداری ساير امكانات مالي

  .اجرا آنند را بر اساس آن
رداريها مكلفند براي هر يك از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تأسيسات شهري و توسعه  شه- ١٦ماده  

آاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي  و احداث و اصالح معابر بدوًا نقشه
گيرد و تصرف  مي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملك آه در معرض عمليات قرار

 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي آه مالك ١٨شود با تعيين بهاي هر يك از آنها بر اساس ماده  يم
در صورت امكان نام مالك و شماره پالك ملك تنظيم نموده و ضمن تأمين  باشد و مكلف به پرداخت آن مي

به وزارت آشور ارسال تأييد  اعتبار آافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي
  .دارند

آشي و ارزيابي مراتب را در جرايد  مكلف است به محض شروع عمليات نقشه شهرداری - ١تبصره  
  .عموم برساند آثيراالنتشار و با الصاق آگهي در محل به اطالع



 و ترتيب  نحوه تشكيل هيأتهاي ارزيابي و طرز اعالم طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات- ٢تبصره  
به وسيله وزارت آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد  اي آه نامه رسيدگي به آنها طبق آيين

  .گردد معين مي
 اين قانون مكلفند در ارزيابي و ٨ هيئتهاي ارزيابي و همچنين آميسيون رسيدگي موضوع ماده - ٣تبصره  

 ٢٧باشند مقررات تبصره ماده   حق آسب و پيشه ميمشمول پرداخت اعالم نظر نسبت به بهاي امالآي آه
  .اين قانون را رعايت آنند

  .لغو شده است - ١٧ماده  
  .لغو شده است - ١٨ماده  

 در صورتي آه صدور پروانه ساختماني اعم از مسكوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در -تبصره 
 مقدور نباشد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري باقيمانده ملك از نظر مقررات شهرسازي براي

تصرف آند آه  شهرداري مكلف است باقيمانده ملك را هم به بهاي قطعي شده خريداري و. شهرداري آند
  .در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعًا منتفي است

از معابر به صورت متروك در آيد آن تمام يا قسمتي  شهرداری  هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي- ١٩ماده   
قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن  شهرداری قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه

  .حق تقدم خواهد داشت
شهرداری مكلف است بهاي عرضه و اعيان ابنيه و اماآن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني  - ٢٠ماده  

 اين قانون ٢٧معابر و همچنين حق آسب و پيشه و تجارت موضوع ماده  الح و توسعهو نوسازي و احداث و اص
  .را نقدًا پرداخت آند

در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و 
  .شود اری پرداخت مينه در سال از طرف شهرد ساله به بهره صدي بقيه به اقساط مساوي پنج

 پرداخت اقساط مذآور در اين ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود آه اصل و - ١تبصره  
شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر   دارنده قبض پرداخت ميبه  شهرداریبهره آن در سررسيد از طرف

آه به وسيله وزارت آشور  اي خواهد بود نامه نترتيب اجراي اين تبصره به موجب آيي. گونه ماليات معاف است
  .تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

مكلف است قبوض اقساطي مذآور در اين ماده را به طور آلي بابت بهاي اراضي و  شهرداری - ٢تبصره  
  .اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول آند رساند و قبوض امالآي آه به فروش مي

هاي ثبتي و  شود آن قسمت از هزينه  در مورد امالآي آه طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي- ٣بصره ت 
وسيله شهرداری پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده آسر  مالياتي و تنظيم سند آه به عهده مالك است

نقدي آه به مالك  وه خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداری بابت عوارض ملك مورد معامله از وج
  .گردد شود آسر مي پرداخت مي

به موجب اسناد رسمي مورد معامالت  شهرداری  در مورد اراضي و امالآي آه قبل از تصرف- ٢١ماده  
در آمده و موعد  شهرداری تمامي مساحت ملك به تصرف شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي آه
موقع تنظيم  شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در ال ميپرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن ح

طلب دائن را حداآثر تا ميزان  شهرداری سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد
پردازد و با اين ترتيب معامله رهني  اين قانون به دائن مي) ٢٠رعايت مقررات ماده  با (بهاي ملك مورد تصرف 

امالك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل  شود و در صورتي آه بهاي شرطي قانونًا فك شده محسوب مييا 
قسمتي از  شهرداری هرگاه. شود منتقل مي شهرداری طلب دائن باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به

صورت عدم توافق را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موآول به توافق مالك و دائن خواهد بود در  ملك
نسبت به قسمتي آه به  شهرداری مكلف است به درخواست غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت

دائن باقي  صادر آند و بقيه ملك در رهن شهرداری درآمده است سند تفكيكي به نامشهرداری  تصرف
  .خواهد ماند

آند آه در  به بستانكار اخطار ميشهرداری  آيد در مي شهرداری  در موردي آه تمامي ملك به تصرف-تبصره  
انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي  روز مقرر جهت دريافت طلب خود و

وجه نقد يا قبوض  (ميزان بهاي ملك  حداآثر تا شهرداری حاضر شود و هرگاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند
آند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مكلف است  اداره ثبت توديع ميبابت طلب بستانكار در ) اقساطي
  .رهني يا شرطي را فك آند معامله

به استثناء  (آورند   شهرداريها مجازند اراضي و امالآي را آه طبق اين قانون به ملكيت خود در مي- ٢٢ماده  
رارداد و در قبال اخذ تضمينات آافي به منظور نوسازي به موجب ق) قانون  اين٢٤اراضي و امالك موضوع ماده 

صالحيت فني و . واگذار آنند  اند به شرآتها و مؤسساتي آه با سرمايه آافي و صالحيت فني تشكيل يافته
مالي اين گونه شرآتها به طور آلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد 

  .جمن شهر آن را تصويب و وزارت آشور تأييد آندپيشنهاد شده و ان شهرداری بايد از طرف
اند به  هاي پرداختي را به ترتيبي آه پرداخت و تعهد نموده شهرداريها بهاي اين گونه اراضي و امالك و هزينه

  .مذآور دريافت خواهند داشت عالوه ده درصد از شرآتها و مؤسسات



اند حق   را طبق قرارداد منعقده اجرا ننمودهشرآتها و مؤسسات مذآور در اين ماده مادام آه طرح مصوب 
  .قرارداد را به غير ندارند واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و امالك مورد

نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران   آيين-تبصره  
  .خواهد رسيد

ر نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله  شهرداريها داراي اختيا- ٢٣ماده  
بندي آن با  آيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و

آشور ابالغ خواهد  رعايت ضوابط و معيارهايي آه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت
د و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمين شد هستن

  .اجتماعي خواهند بود تسهيالت الزم براي زندگي
 شهرداريها مجازند مادام آه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و - ١تبصره 

محدوده شهر فقط براي يك بار و با ذآر علت از تاريخ اجراي  زاحداث هر گونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي ا
جامع شهر مكلفند  قانون نوسازي حداآثر براي مدت سه سال ممنوع اعالم آنند و پس از تهيه تصويب نقشه

امالآي را آه بر اساس نقشه مذآور در باغها و هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و  حداآثر ظرف دو سال نقشه
شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و  معابر و ميادين واقع مي  احداث و توسعهمعرض طرحهاي

واقع و باغها و مزروعي  اين گونه اراضي و همچنين اراضي باير. تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع آنند
ه بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام آه اجازه ساختمان داد

  .باشند نوسازي معاف مي شود از پرداخت عوارض نمي
 اين قانون مكلفند از تاريخ اعالم وزارت آشور ظرف سه سال نقشه ٢ شهرداريهاي مشمول ماده - ٢تبصره   

  .تصويب پيشنهاد آنند جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي
  ملغی شده - ٣تبصره  
ظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه و يا احداث توانند در موقع تن  شهرداريها مي- ٢٤ماده  

باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را  معابري آه عرض آنها حداقل بيست متر
تر از ميزان مورد احتياج  وسيع به تناسب موقعيت محل و ضوابطي آه وزارت آشور تعيين و اعالم خواهد آرد

 نامه معامالت نموده و اراضي مازاد در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آيينطرح تنظيم و اجرا 
به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون  شهرداری
  .منظور آنند

  .باقي مانده ملك تأمين آنند در اجراي مقررات ماده فوق شهرداريها مكلفند راه عبور متعارفي براي -تبصره  
منتقل شود هرگاه مالك از امضاء سند  شهرداری  در هر مورد آه به موجب اين قانون ملكي بايد به- ٢٥ماده  

فيه بوده و مالك مشخص نباشد و  زمين و اعياني به نحوي از انحاء متنازع انتقال ملك استنكاف آند يا مالكيت
اسناد انتقال و دفاتر مربوط را  ن قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اي١١همچنين در اجراي مفاد ماده 

براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصالح و  شهرداری در صورتي آه تملك يا خريد. امضاء خواهد آرد
 اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد ٢٠ ماده ٣توسعه معابر باشد بهاي ملك با رعايت تبصره  احداث و

  .دش
و )  آليمي- زرتشتي -مسيحي  (هاي مذهبي   مساجد و اماآن مقدسه اسالمي و معابد اقليت- ٢٦ماده  

سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و  مدارس قديمه طالب علوم ديني به گواهي
و پيشاهنگي ايران  ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه

هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و امالك شرآتها و مؤسسات آب و برق و گاز و  و آتابخانه
باشد از پرداخت  براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي تلفن متعلق به دولت آه

  .عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود
شود يا مشمول   شرآتها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت آه با اصول بازرگاني اداره مي- ١تبصره  

  .باشند عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت
 اراضي و امالك و مستحدثات ملكي متعلق به موقوفات خاندان پهلوي و سازمان شاهنشاهي - ٢تبصره  

معافيت . باشند ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي ات اجتماعي و شير و خورشيد سرخخدم
  .وزارت آشور خواهد بود و تصويب انجمن شهر و تأييد شهرداری ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد

 و امالك و  موقوفاتي آه توليت آنها با سلطان عصر است به طور آلي و همچنين اراضي- ٣تبصره  
سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف  مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهي

شود  دريافت مي )به اختيار شهرداري (باشند ولي عوارض موقوفات خاصي از موقوف عليهم و يا متولي  مي
اص حقيقي يا حقوقي واگذار در صورتي آه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخ

بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت  و يا اجاره داده شده يا
پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حكم  اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذآور از نظر

  .به پرداخت عوارض عمل و اقدام آنندمالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون نسبت 



ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان   وزارتخانه- ٤تبصره  
 شهرداری  قانون اصالحي١٠٠و رعايت ماده  شهرداری ساختمان از مؤسسات خود مكلف به دريافت پروانه

  .باشند ايجاد بنا مي هرداريها و اين قانون راجع به و ساير مقررات مذآور در قانون ش١٣٤٥مصوب سال 
ها و اماآني آه در تصرف و مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار   خانه- ٥تبصره 

 شمسي در فهرست آثار ١٣٥٢ ماده واحده قانون مصوب آذر ماه  شمسي يا١٣٠٩ملي مصوب آبان ماه 
صورتي آه محل آسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و  رسند در ملي ايران به ثبت رسيده يا مي

  .باشند حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي
آه محل ) اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك ( پرداخت حق آسب و پيشه يا تجارت اشخاص - ٢٧ماده  

 رود به عهده و عمران شهري از بين ميو توسعه معابر و نوسازي  آار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث
آسب و پيشه و يا   اين قانون ملك محل١٦باشد مشروط به اين آه قبل از اعالم مقرر در ماده  ميشهرداری 

تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق آسب و پيشه يا تجارت طبق 
  . آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدوسيله وزارت اي خواهد بود آه نامه آيين

 غرامت زمين زير بناي محل آسب و پيشه با توجه به اين آه حق آسب و پيشه آن پرداخت گرديده -تبصره  
  .شود تعيين و به مالك پرداخت مي

 ماده موضوع شهرداری هاي اجرايي وصول عوارض نامه آه بر اساس آيين شهرداری  ساير عوارض- ٢٨ماده  
 به مرحله قطعيت ١٣٤٥مصوب سال  شهرداری مواد جديد به قانون اي از مواد و الحاق  قانون اصالح پاره٧٤

  .وصول خواهد شد  اين قانون با صدور اجرائيه١٣هاي ماده  برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره
مين شده و فاقد ساختمان آشي و برق آن تأ  عوارض اراضي واقع در محدوده شهر آه آب لوله- ٢٩ماده  

  .اين قانون خواهد بود ٢اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در ماده 
آشي و ايجاد فضاي سبز در  به نرده شهرداری  در صورتي آه مالكين اين گونه اراضي طبق نقشه- ١تبصره  

 اين قانون وصول ٢ده اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ما اراضي مزبور اقدام آنند مشمول مقررات
  .خواهد شد

شود بايد حداآثر مدتي آه براي پايان  هاي ساختماني آه از طرف شهرداريها صادر مي  در پروانه- ٢تبصره  
آساني آه در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان  يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و

دو سال بعد از  اختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي آه تاها س آنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه مي
مدتي آه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر 

وارض ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي آه بگذرد ع افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر
ابنيه ناتمام آه از طرف . گردد  درصد در سال بالغ٤به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

  .مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود
تاريخ  (آنندگان عوارض را حداآثر ظرف پانزده روز از   شهرداريها مكلفند مفاصاحساب پرداخت- ٣٠ماده  
  .سفارشي ارسال دارند تسليم مؤدي آنند يا با پست) رداختپ
ظرف  شهرداری پرداخت آند و شهرداری  هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به-تبصره  

برگ مفاصا حساب اقدام نكند قبض پرداخت عوارض در حكم مفاصا  مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور
  .باشد ل ملك ميحساب عوارض نوسازي آن سا

توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب   شهرداريها مي- ٣١ماده  
امالك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در  انجمن شهر و تأييد وزارت آشور اراضي و

  .تملك و تصرف آنند  پرداخت بهانقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصويب نقشه جامع با
شود در مناطق   هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و امالآي آه در اجراي اين ماده خريداري مي- ١تبصره  

توانند براي انتقال  است واقع شده باشد شهرداريها مي صنعتي آه در نقشه جامع شهر منظور شده
براي استقرار   مناطق صنعتي از اراضي مزبور به ميزاني آهآارگاهها و آارخانجات و امثال آن از داخل شهر به

شود به صاحبان مؤسسات مذآور منتقل نموده و بهاي آن را به مأخذ تمام شده به  آنها ضروري تشخيص مي
  .دارد اضافه ده درصد از آنان دريافت

 اين قانون ٨ماده  مرجع رسيدگي به اختالفات ناشي از اجراي اين ماده آميسيون مذآور در - ٢تبصره  
  .باشد نمي شهرداری مانع تصرفات باشد و طرح اختالف در آميسيون مزبور مي

 مالك و نحوه ارزيابي اين گونه اراضي و امالك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي - ٣تبصره  
 مزبور و به طور آلي باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت امالك مي مزبور آه مشمول مقررات اين ماده

نموده و به تصويب آميسيون  اي است آه وزارت آشور تهيه نامه  آن طبق آيين١طرز اجراي اين ماده تبصره 
  .آشور و دادگستري مجلسين برسد

 هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذآر نكنند يا - ٣٢ماده  
قيمت تعيين شده امالك و مستحدثات در اوراق مذآور با قيمت  ي ذآر آنند به طوري آهبرخالف واقع چيز

) از اضافه يا نقصان اعم ( درصد ٢٠نامه مربوط بيش از  واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون آيين
  .اختالف داشته باشد به حبس تأديبي از سه تا شش ماه محكوم خواهند شد



 درصد بيشتر يا آمتر از بهاي عادله منظور ٢٠باني آه در اجراي اين قانون قيمت ملك را بيش از  ارزيا-تبصره  
 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات ٨اعضاء آميسيون ماده . خواهند شد آنند به آيفر مقرر در اين ماده محكوم

  .باشند مشمول مقررات قانون راجع به آارشناسان رسمي مي
 در تصرف ابنيه و ١٣٤٥مصوب سال  شهرداری  الحاقي به قانون١١١ مذآور در ماده  سازمانهاي- ٣٣ماده  

  .مقررات اين قانون استفاده خواهند آرد اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از
 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است لكن ١٣٢٠ قانون اصالح قانون توسعه معابر مصوب تير ماه - ٣٤ماده  

قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي  شهرداری طرف  معابر آه ازطرحهاي مصوب توسعه
  .آن تابع مقررات قانون اصالح قانون توسعه معابر خواهد بود

 مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصالح معابر مندرج در اين قانون جايگزين - ٣٥ماده  
 اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون اشاره شده در مواد قانون اصالح پاره معابرقانون اصالح قانون توسعه 

  . و ساير قوانين خواهد بود١٣٤٥مصوب سال شهرداری 
 اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون  قانون اصالح پاره٩٩ ماده ٣ و تبصره ٩٦ ماده ٤ تبصره - ٣٦ماده  

  .تصويب اين قانون ملغي است  از تاريخ١٣٤٥مصوب سال شهرداری 
  


