1

قانون نوسازي و عمران شهري.
(مصوب  7437/9/7با اصالحات بعدي)
ماده  -7نوسازي و عمران و اصالحات اساسي و تأمين نيازمندي هاي شهري و احداث
و اصالح و توسعه معابر و ايجاد پارک ها و پارکينگ ها (توقفگاه ها) و ميدان هاا و
حفظ و نگهداري پارک ها و باغ هاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات ماورد
نياز عمومي و نوسازي محاالت و مراقتاد در رشاد مسناسام و ماوزون شاهرها از
شهرداري ها اسد و شهرداري ها در اجراي وظاايف ماوکور
وظايف اساسي
مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هسسند.
ماده  -2در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه  8431و در ساير شاهرها از تااري ي
که وزارت کشور تعيين واعالم کند بر کليه اراضي و ساخسمان ها و مسسحدثات واقع
در محدوده قانوني شهر عوارض خاص ساالنه به مأخو پنج در هزار بهاي آنهاا کاه
طتق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار ماي شاود .شاهرداري هاا مکلفناد
براساس مقررات اين قانون عوارض موکور را وصول کارده و منحراراب باه مرار
نوسازي و عمران شهري برسانند .مرر وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غيار
موارد مررح در اين قانون در حکم ترر غيرقانوني در اموال دولد خواهد بود.
تبصره  -7ترتيم مميزي و تش يص و طرز وصول عاوارض ماوکور و ترتيام تعياين
نستسي از قيمد ملک که در هر شهر با توجه به مقسضيات و شرايط خاص اقسرادي
مأخو دريافد عوارض قرار مي گيرد به موجم آئاين ناماه اي کاه از طار وزارت
کشور تنظيم و به ترويم هيأت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد.
تبصره  -2در شهر تهران عوارض امالک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان
در سال تا متلغ يکهزار و پانرد ريال باشد ب شاوده ماي شاود و در سااير شاهرها
مي توانند با تأييد وزارت کشور تمام يا قسامسي از عاوارض
انجمن هاي شهر
امالک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طتق مقررات اين قانون
پانرد ريال باشد باا توجاه باه مقسضايات خااص
در سال تا متلغ يکهزار و
اقسرادي شهر با انسشار آگهي مشمول ب شودگي قرار دهند.
تبصره  -4در شهر تهران از اول فروردين ماه  8431و در ساير شهرها از تااري ي کاه
وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعالم مي کند عوارض سطح شهر و سااير
عوارض دريافسي از اراضي و ساخسمان هاي شهري ملغي مي شود.
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تبصره  -3عالوه بر عوارض موکور در ماده  2حق مرغوبيد و هر نوع درآمد ديگاري
که در اثر اجراي اين قانون تحريل شود منحراراب باه مرار نوساازي و عماران
شهري خواهد رسيد.
تبصره  -5براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهياز
کادر فني و اداري جهد اجراي اين قانون شهرداري ها مي توانند حداکثر تا ميازان
ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طتق بودجه اي که به ترويم انجمن
شهر و تأييد وزارت کشور خواهد رسيد به مرر برساانند و مرار بايز از ايان
ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيسد.
تبصره  -6شهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده  2اين قانون
رقمي به ساخسمان دبسسان اخسراص دهند.
ماده  -4در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساخسمان هاايي کاه در اجاراي ايان
هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقايااي مطالتاات شاهرداري غيار
قانون در
قابل توافق و ب شودگي اسد و در صورت بروز اخسال در اصل عوارض طتق ماده
 77قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان عوارض ماوکور ظار
يک سال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نستد به پرداخد اصال
بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداب اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با
منظور نمودن سود صدي شز از تاريخ تقسيط با شهرداري بگوارند از پرداخد زيان
ديرکرد و جرائم مسعلقه معا خواهند بود.
تبصره  -7در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابد عوارض سطح شهر و اراضي و
ساخسمان ها و مسسحدثات بيز از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخو وثيقه و
تنظيم سند رسمي به عمل مي آيد.
تبصره  -2شهرداري مکلف اسد حداکثر ظر پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميازان
بدهي او را روشن و با دريافد مطالتات خود نقداب يا با قرار تقسيط باه ترتيام فاو
مفاصا حساب صادر کند.
ماده  -3بهاي اراضي و ساخسمان ها و مسسحدثات ماوکور در مااده  2ايان قاانون بار
متناي مميزي شهرداري تعيين و اعالم خواهد شد و شهرداري هاي مشمول ماده 2
مکلفند حداکثر ظر دو سال از تاريخ شامول مميازي هااي ماوکور را باا رعاياد
ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام که مميزي به عمل نياماده بهاائي کاه از طار
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مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها براساس اين ضوابط تعيين و
اعالم مي گردد مالک عمل محسوب خواهد شد.
بهاي اراضي طتق قيمد منطقه اي خواهاد باود کاه وسايله وزارت کشاور و وزارت
دارايي با کسم اطالع از مراجع محلي تعيين و به ترويم هيأت وزيران رسيده باشد
و بهاي ساخسمان ها و مسسحدثات براساس ضوابطي خواهد بود که وزارت انه هااي
کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و به ترويم هيأت وزيران رسيده باشد.
تبصره  -7در مورد کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات صانعسي و اقسراادي و علماي
فقط قيمد زمين و ساخسمان مالک پرداخد عوارض قرار خواهد گرفد.
تبصره  -2در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و بر يا يکي از آنها
در دسسرس ساکنين آن منطقه گوارده نشده باشد بابد هر ياک از آنهاا کاه تاأمين
نشده 22درصد از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقعه در آن
مناطق مشمول اين ب شودگي ن واهند شد.
تبصره  -4مالکين و مسررفين امالک مکلفناد در مميازي اراضاي و سااخسمان هاا و
مسسحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري
کنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حرار با تشا يص علاي الار س
ودر مورد ساخسمانها و باغات و اراضي محرور باا اعاالم کستاي قتلاي و باا حضاور
نماينده دادسسان وارد ملک شده اورا مميزي را تنظيم خواهند نمود.
تبصره  -3ضوابط موکور در اين ماده براي تقويم زمين و ياا سااخسمان باياد سااده و
مش ص و روشن باشد.
ماده  -5محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط موکور در ماده  3توسط شهرداري
به طر مقسضي جهد اطالع عموم اعالم خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2
اين قانون مالکين زمين ها و ساخسمان ها و مسسحدثات واقع در محادوده شاهر ياا
قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظر شز ماه از تاريخ اعالم شهرداري
مش رات کامل ملک را با تعيين بهاء به تفکيک هر قطعه ملک به ترتيم مقرر در
ماده  3کستاب به شهرداري اعالم دارند و هرگاه در مهلد مقرر نستد باه اعاالم بهاا
اقدام نکنند عوارض مسعلقه براي مدت تأخير به دو برابر افزايز خواهد يافد.
ماده  -6هرگاه پس از اعالم ضوابط طتق ماده  2و قطعيد مميازي معلاوم شاود کاه
بهاي اعالم شده از طر مالک يا قائم مقام ياا نمايناده قاانوني او کمسار از هفسااد
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درصد ( )%77قيمد ملک بر طتق ماده  3اين قانون اسد مابه السفااوت عاوارض از
تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيد مميزي به دو برابر افزايز خواهد يافد.
ماده  -7شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقاه را باه وسايله نشار آگهاي در جراياد
کثيراالنسشار و الرا آن در معابر عمومي و وسايل مقسضي ديگر به اطالع ماالکين
آن منطقه برساند و به عالوه نسيجه مميزي هر ملک را به وسايله پساد باه مالاک
اطالع دهد.
مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي موکور تعيين خواهد شد
مراجعه و از نسيجه مميزي اطالع حاصل نمايند در صورتي که نستد به مميزي خود
اعسراض داشسه باشند مي توانند ظر چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرايد دالئل و
مدارک اعسراض خود را به کميسيون رسيدگي موکور در ماده  1ايان قاانون تساليم
دارند و در صورت عدم اعسراض مميزي قطعي خواهد بود.
ماده  -8اعسراضات راجع به مميزي در مورد اخسال مساحد اراضاي و مساسحدثات و
محل وقوع ملک و تطتيق مش رات ملک با ضوابط موضوع ماده  3اعالم شاده از
طر شهرداري در شهرهاي مشمول ماده  2اين قاانون و همچناين رسايدگي باه
اعسراضات راجع به ارزيابي امالک و حقو کسم و پيشاه و ميازان آن مرباوط باه
اجراي طرح هاي نوسازي و اصالح و توسعه معابر در کليه شهرداري هاي کشور در
کميسيوني مرکم از سه نفر افراد محلي برير و مطلع در تقويم امالک که يک نفار
آن از طر انجمن شهر و يک نفر از طر رئيس دادگاه شهرساسان و ياک نفار از
طر وزارت کشور تعيين مي شود به عمل خواهاد آمادت تراميم اکثرياد اعضااء
کميسيون در اين مورد قطعي والزم االجرا اسد و رسيدگي به ساير اخسالفات ناشي
از اجراي اين قانون منحرراب در صالحيد کميسيون رفع اخسال موضاوع مااده 77
قانون شهرداري مي باشد.
تبصره  -7تشريفات رسيدگي و پرداخد حق الزحمه اعضاء کميسيون طتق آئين ناماه
اي که به ترويم وزارت کشور خواهد رسيد مش ص مي شود .وزارت کشور تعاداد
کميسيون هاي رسيدگي و کميسيون هاي رفع اخسال را در هر شهرداري با توجاه
به وسعد شهر و ميزان اعسراضات تعيين مي کند.
تبصره  -2قتول اعسراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون مااده  1موکاول باه آن
اسد که عوارض ملک خود را براساس اعالم بهائي که خاود مالاک طتاق مااده 3
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نموده اسد بپردازد و رونوشد يا فسوکپي قتض پرداخد را به ضميمه برگ اعسراض
به دفسر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعالم شاده
حد نراب ب شودگي باشد.
از طر مالک مشمول
ماده  -9مميزي هايي که طتق مقررات اين قانون از طر شهرداري به عمل آياد تاا
پنج سال مالک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظر اين مدت تغييرات کلي
در اعيان ملک داده شود به نحوي که قيمد آن را بيز از پنجاه درصد افازايز ياا
کاهز دهد که در اين صورت مؤدي مکلف اسد مراتام را باه شاهرداري اعاالم
نمايد و ميزان افزايز يا کاهز قيمد براساس مقررات اين قانون تعيين و از ساال
بعد مالک وصول خواهد شد.
شهرداري هاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنج سال يک بار مميزي عمومي را
تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنج سال تجديد مميزي به عمال نياماده باشاد
مميزي قتلي تا اعالم نسيجه مميزي جديد معستر خواهد بود.
ماده  -71عوارض هرسال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حاداکثر
تا پايان همان سال به شهرداري پرداخد گردد.
تبصره  -7از عوارض مؤدياني که ظر مدت موکور عوارض مسعلق باه هار ملاک را
بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد.
تبصره  -2ساخسمان هاي اساسي که به جاي ساخسمان هاي کهنه و قديمي نوسازي و
تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مش ص شده در پروانه ساخسمان
از پرداخد عوارض موضوع اين قانون معا خواهند بود.
تبصره  -4بهاي اعياني پارکينگ هاي اخسراصي در هر ساخسمان در احسساب عوارض
منظور ن واهد شد.
ماده  -77نستد به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساخسمان اساسي باوده و ياا
باغ شهري به آن اطال نشود در صورتي که تا يک سال بعد از پايان مهلاد مقارر
در ماده  2مالکين يا قائم مقام نمايندگان قانوني آنان مش رات و بهاي ملک خاود
را به شهرداري اعالم نکنند شهرداري هاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفناد ايان
گونه امالک را به ترر درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده با رعاياد
آئين نامه معامالت شهرداري و براسااس قيماد منطقاه اي باه فاروا برساانند و
مطالتات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي مسعلقه به اضافه  2درصد قيماد
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ملک به سود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشد نموده مابقي را در حسااب
سپرده ثابد شهرداري در بانک نگهداري کنناد تاا در صاورت مراجعاه ماالکين ياا
نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخو رسيد به آنها پرداخد شود و هرگااه ظار ده
سال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه ماوکور باه حسااب
درآمد نوسازي منظور خواهد شد.
تبصره  -7هرگاه مالکيد ملک محل اخسال باشد مدت  87سال موکور در اين مااده
از تاريخ صدور حکم نهائي متني بر رفع اخسال شروع مي شود.
تبصره  -2ساخسمان اساسي موکور در اين قانون به ساخسماني اطال ماي گاردد کاه
ارزا آن براساس ضوابط مندرج در ماده  3اين قانون برابر حاداقل بيساد درصاد
بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اخاسال حاصاله در ايان ماورد کميسايون
موکور در ماده  1اين قانون اسد.
تبصره  -4شهرداري مکلف اسد وضع امالک مشمول اين ماده را قتل از انسشار آگهي
مزايده با حضور نماينده دادسسان شهرسسان صورت مجلس کند.
تبصره  -3در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قتل از انسقال قطعي ملک مش رات
بهاي ملک خود را به شهرداري اعاالم دارناد و عاوارض و جارائم مرباوط را نقاداب
بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد مسوقف خواهد شد.
ماده  -72شهرداري هاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفناد ظار دو مااه از تااريخ
انقضاء مهلد مقرر در ماده  87مش رات مؤدياني را که نستد به پرداخد عوارض
امالک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات بر و گاز تسليم کنند و مؤسسات ماوکور
مکلفند با اعالم مهلد دوماهه به مؤدي هرگاه مطالتات شهرداري تا انقضاء مهلاد
وصول نشود نستد به قطع بر و گاز محل سکوند ملکي او اقدام کنند.
تبصره  :آئين نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت کشاور و وزارت آب و بار تنظايم و
پس از ترويم هيأت دولد به مورد اجرا گوارده مي شود.
ماده  -74در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيد موضوع اين قانون باه ياک ملاک
تعلق گيرد و قطعي گردد عالوه بر مالک که مسئول پرداخد اسد عين ملک وسيله
تأمين مطالتات شهرداري باوده و شاهرداري مکلاف اساد در صاورتي کاه مالاک
عوارض يا حق مرغوبيد را ظر مهلد هاي مقرر با رعايد آئاين ناماه ماوکور در
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تترره  8ماده  2نپردازد با صدور اجرائيه نستد به وصاول طلام خاود از مالاک ياا
اسسيفاء آن از عين ملک اقدام کند.
تبصره  -7ادارات و دوائر اجراي ثتد بنا به تقاضاي شهرداري مکلف به صدور اجرائيه
و تعقيم عمليات اجرايي طتق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي الزم االجرا مي
باشد.
تبصره  -2در قتال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين مااده بازداشاد شا ص ماؤدي
مجاز نيسد.
ماده  -73مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغااز
سال بعد ملزم به پرداخد صدي نه زيان ديرکارد درساال باه نساتد مادت تاأخير
خواهند بود و شهرداري مکلف اسد پاس پاياان شاز مااه اول ساال بعاد طتاق
مقررات ماده  84اين قانون نستد به اسسيفاي مطالتات خود اقدام کند.
ماده  -75شهرداري هاي مشمول ماده  2اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشاور
برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصالحات شهر را براي مدت پنج سال براسااس
نقشه جامع شهر و در صورتي که فاقد نقشه جامع باشند براساس احسياجات ضروري
شهر و با رعايد اولويد آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات
مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از ترويم انجمن شهر و تأييد وزارت کشور طرح
هاي مربوط را براساس آن اجرا کنند.
ماده  -76شهرداري ها مکلفند براي هر يک از طرح هاي نوسازي و عماران و ايجااد
تأسيسات شهري و توسعه و احداث و اصالح معابر بدواب نقشه کاملي تهياه و ساپس
توسط هيأت هاي ارزيابي فهرسد جامعي حاوي مقدار مسااحد و تعاداد اشاجار و
ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و ترر مي شود با
تعيين بهاي هر يک از آنها براساس ماده  81اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيسي
مي باشد و در صاورت امکاان ناام مالاک و
که مالک مکلف به پرداخد آن
شماره پالک ملک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعستار کافي باراي تراويم انجمان
شهر فرسساده و پس از ترويم انجمن براي تأييد به وزارت کشور ارسال دارند.
تبصره  -7شهرداري مکلف اسد به محض شاروع عملياات نقشاه کشاي و ارزياابي
مراتم را در جرايد کثيراالنسشار و با الرا آگهي در محل به اطالع عموم برساند .
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تبصره  -2نحوه تشکيل هيأت هاي ارزيابي و طرز اعالم طرح هاي مراوب و تعياين
مدت قتول اعسراضات و ترتيم رسيدگي به آنها طتق آئين ناماه اي کاه باه وسايله
وزارت کشور تهيه و به ترويم هيأت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد.
تبصره  -4هيأت هاي ارزيابي و همچنين کميسايون رسايدگي موضاوع مااده  1ايان
قانون مکلفند در ارزيابي و اعالم نظر نستد به بهاي امالکي که مشامول پرداخاد
مي باشند مقررات تترره ماده  27اين قانون را رعاياد
حق کسم و پيشه
کنند.
ماده  -77همين که طرح مروب انجمن شهر از طر وزارت کشور تأييد و براي اجرا
به شهرداري ابالغ شد شهرداري مکلف اسد ظر يک ماه جزئيات طرح مروب و
تاريخ شروع و مدت تقريتي اجراي آن را جهد اطالع عموم اعالم و ظر سه مااه
پس از اعالم مزبور نستد به پرداخد قيمد اراضي و اماکن و مسسحدثات مشامول
طرح مروب با رعايد ماده  27اين قانون به صاحتان امالک يا مسوليان يا مسرديان
موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو مااه مهلاد باراي
ت ليه ملک نستد به ترر و ت ريم آن عمال کنناد و عادم مراجعاه مالاک ياا
مالکين براي دريافد بها مانع از اجراي طرح ن واهد بود لکن در مواردي که مالکين
به ارزيابي انجام شده در مهلد مقرر اعسراض نموده باشند شاهرداري مکلاف اساد
قتل از ت ريم بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا مسولي موقوفه و نماينده دادسسان
شهرسسان و يکي از مأمورين فني خود صورت مجلس کند هرگاه باا وجاود دعاوت
کستي شهرداري مالک يا مسولي موقوفه براي تنظيم صاورت مجلاس حاضار نشاود
حضور نماينده دادسسان براي تنظيم صاورت مجلاس کاافي اساد و ايان صاورت
مجلس مالک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود.
تبصره  :اعسراض به ارزيابي مربوط به طرح هاي توساعه و اصاالح و احاداث معاابر و
نوسازي محالت و تأمين نيازمندي هاي عمومي شهر در هيچ ماورد ماانع عملياات
شهرداري در اجراي طرح هاي مزبور ن واهد بود.
ماده  -78ارزيابي امالک و تعيين غرامد و پرداخد آن به مالکيني که تمام يا قسمسي
ملک آنها در اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصالح و توسعه معابر و
از
تأمين نيازمندي هاي عمومي شهر ماورد ترار قارار ماي گيارد و دريافاد حاق
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مرغوبيد از کساني که ملک آنها براثر اجراء طرح هاي موکور مرغوب مي شود باه
شرح زير خواهد بود :
الف ا در مورد اعياني به نستد خسارت وارده به ملک ارزيابي و پرداخد ماي شاود و در
مورد عرصه ارزا آن به مأخو بهاي يک سال قتل از تاريخ ارزيابي به اضافه شاز
درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمد بايز از بهااي ملاک در تااريخ
انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي مالک عمل خواهد بود.
ب ا منسفي اسد.
تبصره  :در صورتي که صدور پروانه ساخسماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر
اجراي طرح در باقي مانده ملک از نظر مقررات شهرسازي باراي شاهرداري مقادور
نتاشد و مالک پيشنهاد فروا آن را به شهرداري کندت شهرداري مکلف اسد بااقي
مانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و ترر کند کاه در ايان صاورت
ديگر مطالته و دريافد حق مرغوبيد موضوعاب منسفي اسد .
ماده  -79هرگاه در نسيجه اجراي طرح هاي شهرداري تماام ياا قسامسي از معاابر باه
صورت مسروک درآيد آن قسمد مسعلق به شهرداري بوده و هرگاه شاهرداري قراد
فروا آن را داشسه باشد مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشد.
ماده  -21شهرداري مکلف اسد بهاي عرصه و اعياان ابنياه و امااکن و مساسحدثات
مشمول طارح هااي عمراناي و نوساازي و احاداث و اصاالح و توساعه معاابر و
همچنين حق کسم و پيشه و تجارت موضوع ماده  27اين قاانون را نقاداب پرداخاد
کند  .در مورد بهاي اراضي فاقد ساخسمان در تهران تاا دوميلياون رياال و درسااير
شهرها تا پانرد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنج ساله با بهره صدي ناه در
سال از طر شهرداري پرداخد مي شود.
تبصره  -7پرداخد اقساط موکور در اين ماده به موجم قتوض م روص قابل انسقال
خواهد بود که اصل و بهره آن در سررسايد از طار شاهرداري باه دارناده قاتض
مي شود و بهره اين قتوض از پرداخد هرگونه مالياات معاا اساد .
پرداخد
ترتيم اجراي اين تترره به موجم آئين نامه اي خواهد باود کاه باه وسايله وزارت
کشور تهيه و به ترويم هيأت وزيران خواهد رسيد.
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تبصره  -2شهرداري مکلف اسد قتوض اقساطي موکور در اين ماده را به طاور کلاي
بابد بهاي اراضي و امالکي که به فروا مي رساند و قتوض اقساطي هار ساال را
بابد عوارض همان سال قتول کند.
تبصره  -4در مورد امالکي که طتق اين قانون به شهرداري ها منسقال ماي شاود آن
قسمد از هزينه هاي ثتسي و مالياتي و تنظيم سند که به عهده مالک اساد وسايله
شهرداري پرداخد و از مانده طلم انسقال دهنده کسار خواهاد شاد لکان مطالتاات
قطعي شده شهرداري بابد عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که باه مالاک
پرداخد مي شود کسر مي گردد.
ماده  -27در مورد اراضي و امالکي که قتل از ترار شاهرداري باه موجام اساناد
رسمي مورد معامالت شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تماامي مسااحد
ملک به ترر شهر داري درآمده و موعد پرداخد طلم دائن نرسيده باشد موعد آن
حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظايم ساند انسقاال اگار
مالک دين خود را نپرداخسه و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلم دائن را حداکثر تا
ميزان بهاي ملک مورد ترر
(با رعايد مقررات ماده  )27اين قانون به دائن مي پردازد و با اين ترتيام معاملاه
رهني يا شرطي قانوناب فک شده محسوب مي شود و در صورتي که بهاي اماالک و
اراضي مورد ترر زائد بر اصل طلم دائن باشد مازاد به مالک پرداخد و ملک باه
شهرداري منسقل مي شود .هرگاه شهرداري قسمسي از ملک را ترر نمايد پرداخد
غرامد به مالک موکول به توافق مالک و دائن خواهد بود در صاورت عادم توافاق
غرامد در صندو ثتد توديع واداره ثتد مکلف اسد به درخواسد شهرداري نستد
به قسمسي که به ترر شهرداري درآمده اسد سند تفکيکي به نام شهرداري صادر
کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند.
تبصره  :در موردي که تمامي ملک به ترار شاهرداري در ماي آياد شاهرداري باه
بسسانکار اخطار مي کند که در روز مقرر جهد دريافد طلم خود و انجام تشاريفات
فک رهن ملک مشمول ترر در دفسر خانه اساناد رسامي حاضار شاود و هرگااه
بسسانکار به اين اخطار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان بهاي ملک (وجاه نقاد
يا قتوض اقساطي) بابد طلم بسسانکار در اداره ثتد تودياع ماي کناد و دفسرخاناه
اسناد رسمي مربوط مکلف اسد معامله رهني يا شرطي را فک کند.
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ماده  -22شهرداري ها مجازند اراضي و امالکي را که طتق اين قانون به ملکيد خود
مي آورند (به اسسثناء اراضي و امالک موضوع ماده  23اين قانون) به منظور
در
نوسازي به موجم قرارداد و در قتال اخو تضمينات کافي به شرکد ها و مؤسسااتي
که با سرمايه کافي و صالحيد فني تشکيل يافسه اند واگوار کنند .صالحيد فناي و
مالي اينگونه شرکد ها به طور کلي و برتري طرح هاي عمراني آنها براساس نقشه
جامع شهر در هر مورد بايد از طر شاهرداري پيشانهاد شاده انجمان شاهر آن را
ترويم و وزارت کشور تأييد کند.
شهرداري ها بهاي اين گونه اراضي و امالک و هزينه هاي پرداخسي را به ترتيتي که
پرداخد و تعهد نموده اند به عاالوه ده درصاد از شارکد هاا و مؤسساات ماوکور
دريافد خواهند داشد.
شرکد ها و مؤسسات موکور در اين ماده مادام که طارح مراوب را طتاق قارارداد
منعقده اجرا ننموده اند حق واگواري تمام يا قسمسي از اراضي و امالک مورد قرارداد
را به غير ندارند.
تبصره  :آئين نامه اجرائي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و به
ترويم هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده  -24شهرداري ها داراي اخسيار نظارت بر طرز اسسفاده از اراضي داخل محادوده و
حريم شهر از جمله تعيين تعداد طتقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيد سااخسمان هاا
براساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعاياد ضاوابط و معيارهاائي کاه از
طر شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت کشور ابالغ خواهد شد هساسند
و با اسسفاده از اخسيارات فو مکلف به مراقتد در رشد مسناسم و ماوزون شاهرها و
تأمين تسهيالت الزم براي زندگي اجسماعي خواهند بود.
تبصره  -7شهرداري ها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و ترويم نشده اساد
ايجاد ساخسمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمسي از محدوده شهر فقط
براي يکتار و با ذکر علد از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال
ممنوع اعالم کنند و پس از تهيه و ترويم نقشه جامع شهر مکلفند حاداکثر ظار
دو سال نقشه هاي تفريلي را تهيه و اراضي و باغ ها و امالکي را که براساس نقشه
موکور در معرض طرح هاي احداث و توسعه معابر وميادين واقع مي شود مشا ص
نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنناد .اينگوناه
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اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغ ها واقع بين محدوده خدمات شهري
مروب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام که اجازه ساخسمان داده نمي شاود
از پرداخد عوارض نوسازي معا مي باشند.
تبصره  -2شهرداري هاي مشمول ماده  2اين قاانون مکلفناد از تااريخ اعاالم وزارت
کشور ظر سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظايم و باراي تراويم پيشانهاد
کنند.
تبصره  -4ملغي شده اسد.
ماده  -23شهرداري ها مي توانند در موقاع تنظايم و اجاراي طارح هااي نوساازي و
همچنين توسعه يا احداث معابري که عرض آنها حداقل بيسد مسر باشد باا رعاياد
نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرح هاي مرباوط را باه تناسام موقعياد محال و
ضوابطي که وزارت کشور تعيين و اعالم خواهد کرد وسيع تر از ميزان مورد احسيااج
طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احسياج از طريق مزاياده و
با رعايد آئين نامه معامالت شهرداري به فروا رسانيده وجوه حاصله را به حساب
درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند.
تبصره  :در اجراي مقررات ماده فو شهرداري ها مکلفند راه عتور مسعارفي براي بااقي
مانده ملک تامين کنند.
ماده  -25در هر مورد که به موجم اين قانون ملکي بايد باه شاهرداري منسقال شاود
هرگاه مالک از امضاء سند انسقال ملک اسسنکا کند يا مالکيد زمين و اعيااني باه
نحوي ا ز انحاء مسنازع فيه بوده و مالک مش ص نتاشد و همچنين در اجاراي مفااد
ماده  88اين قانون دادسسان شهرسسان يا نماينده او اسناد انسقاال ودفااتر مرباوط را
امضاء خواهد کرد .در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجراي طرح هااي
نوسازي و عمران و اصالح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايد تترره
 4ماده  27اين قانون به صندو ثتد سپرده خواهد شد.
ماده  -26مساجد و اماکن مقدسه اسالمي و معاباد اقلياد هااي ماوهتي (مسايحي ا
زردشسي ا کليمي) و مدارس قديمه طالب علوم ديني به گواهي ساازمان اوقاا از
پرداخد عوارض و حق مرغوبيد و اراضي و ساخسمان هاي مسعلق به وزارت انه ها و
مؤسسات دولسي و تأسيسات سازمان تربيد بدني و پيشاهنگي ايران و کساب انه هاي
عمومي شهر و همچنين آن قسمد از اراضي و امالک شرکد ها و مؤسسات آب و
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بر و گاز و تلفن مسعلق به دولد که براي فعاليد هاي مربوط به آب و بر و گاز
و تلفن مو رد اسسفاده مي باشد از پرداخد عوارض موضوع اين قانون معا خواهناد
بود.
تبصره  -7شرکد ها و مؤسسات دولسي و وابسسه به دولد که با اصول بازرگااني اداره
مي شود يا مشامول پرداخاد مالياات هساسند مشامول پرداخاد عاوارض و حاق
مرغوبيد موضوع اين قانون نيز مي باشند.
تبصره  -2اراضي و امالک و مسسحدثات ملکي مسعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم
و سازمان خدمات اجسماعي و هالل احمر ايران از پرداخاد عاوارض موضاوع ايان
مي باشند .معافيد سااير مؤسساات خيرياه مناوط باه پيشانهاد
قانون معا
شهرداري و ترويم انجمن شهر و تأييد وزارت کشور خواهد بود.
تبصره  -4موقوفاتي که توليد آنها با نايم ولي عرر اسد به طاور کلاي و همچناين
اراضي و امالک و مسسحدثات موقوفات عاام باه شارط گاواهي ساازمان اوقاا از
پرداخد عوارض موضوع اين قانون معا مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از
موقو عليهم و يا مسولي (به اخسيار شهرداري) دريافاد ماي شاود در صاورتي کاه
اراضي موقوفات موضوع اين تترره يا اراضي غيرموقوفاه باه اشا اص حقيقاي ياا
حقوقي واگوار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگواري حق ايجااد
بنا و مسسحدثات و اخو سند مالکيد اعياني براي اش اص منظور شده باشد اش اص
موکور از نظر پرداخد عوارض موضوع اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند
طتق مقررات اين قانون نستد به پرداخد عوارض عمل و اقدام کنند.
تبصره  -3وزارت انه ها و مؤسسات دولسي و وابسسه به دولد و مؤسسات خيريه باراي
ايجاد ساخسمان مؤسسات خود مکلف به دريافاد پرواناه سااخسمان از شاهرداري و
رعايد ماده  877قانون اصالحي شهرداري مروب ساال  8432و سااير مقاررات
موکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشند.
تبصره  -5خانه ها و اماکني که در ترر يا مالکيد اش اص حقيقي يا حقوقي اسد
و طتق قانون حفظ آثار ملي مروب آبان ماه  8471شمسي يا مااده واحاده قاانون
مروب آذرماه  8422شمسي در فهرسد آثار ملي ايران به ثتد رسيده يا مي رساند
در صورتي که محل کسم و پيشاه و تجاارت نتاشاد از پرداخاد عاوارض و حاق
مرغوبيد موضوع اين قانون معا مي باشند.
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ماده  -27پرداخد حق کسم و پيشه يا تجارت اش اص (اعم از مسسأجر يا مسرر يا
خود مالک) که محل کارآنان در اثر اجاراي طارح هااي احاداث و توساعه معاابر و
نوسازي و عمران شهري از بين مي رود به عهده شهرداري مي باشاد .مشاروط بار
اينکه قتل از اعالم مقرر در ماده  81اين قاانون ملاک محال کسام و پيشاه و ياا
تجارت باشد ترتيم اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تش يص و پرداخد حق کسم
و پيشه يا تجارت طتق آئين نامه اي خواهد بودکه وسيله وزارت کشاور تهياه و باه
ترويم هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره  :غرامد زمين زيربناي محل کسم و پيشه با توجه به اينکه حق کسم و پيشه
آن پرداخد گرديده تعيين و به مالک پرداخد مي شود.
ماده  -28ساير عوارض شهرداري که براساس آئين نامه هاي اجرايي وصول عاوارض
شهرداري موضوع ماده  73قانون اصالح پاره اي از مواد و الحاا ماواد جدياد باه
قانون شهرداري مروب سال  8432به مرحله قطعيد برسد در صورت عدم پرداخد
طتق تترره هاي ماده  84اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده  -29عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشاي و بار آن تاأمين
شده و فاقد ساخسمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده  2اين قاانون خواهاد
بود.
تبصره  -7در صورتي که مالکين اين گونه اراضي طتق نقشه شهرداري به نرده کشي
و ايجاد فضاي ستز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات ايان مااده نتاوده و
عوارض به مأخو مقرر در ماده  2اين قانون وصول خواهدشد.
تبصره  -2در پروانه هاي ساخسماني که از طر شهرداري هاا صاادر ماي شاود باياد
حداکثر مدتي که براي پايان يافسن ساخسمان ضروري اسد قيد گردد و کسااني کاه
در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساخسمان مي کنند بايد ظر مدت مقرر در
پروانه ها ساخسمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دو سال بعد از مادتي
که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده بازهم ناتماام بگوارناد عاوارض مقارر در ايان
قانون به دو برابر افزايز يافسه و از آن به بعد نيز اگر ساخسمان همچنان ناتمام باقي
بماند براي هر دو سالي که بگورد عوارض به دو برابر مأخو دو ساال قتال افازايز
خواهد يافد تا به  3درصد بالغ گردد .ابنيه ناتمام که از طر مقامات قضايي توقيف
شده باشد مشمول اين ماده ن واهد بود.
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ماده  -41شهرداري ها مکلفند مفاصا حساب پرداخاد کننادگان عاوارض را حاداکثر
ظر پانزده روز (از تاريخ پرداخد) تسليم مؤدي کنند يا با پساد سفارشاي ارساال
دارند.
تبصره  :هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شاهرداري پرداخاد
کند و شهرداري ظر مدت مقرر در اين ماده نستد به صدور برگ مفاصاا حسااب
اقدام نکند قتض پرداخد عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن ساال
ملک مي باشد.
ماده  -47شهرداري ها مي توانند براي تاأمين نيازمنادي هااي شاهري و عماومي و
عمران و نوسازي با ترويم انجمن شهر و تأييد وزارت کشور اراضي و امالک واقع
بين حد مروب فعلي هر شهر تا حد نهائي مش ص در نقشه جامع آن شهر را ظر
پنج سال پس از ترويم نقشه جامع با پرداخد بها تملک و ترر کنند.
تبصره -7هرگاه تمام يا قسمسي از اراضي و امالکي که در اجراي اين مااده خرياداري
مي شود در مناطق صنعسي که در نقشه جامع شهر منظور شده اسد واقع شده باشد
شهرداري ها مي توانند براي انسقال کارگاه هاا و کارخانجاات و امثاال آن از داخال
شهر به مناطق صنعسي از اراضي مزبور به ميزاني که باراي اساسقرار آنهاا ضاروري
تش يص مي شود به صاحتان مؤسسات موکور منسقل نموده و بهاي آن را به مأخو
ده درصد از آنان دريافد دارند.
تمام شده به اضافه
تبصره  -2مرجع رسيدگي به اخسالفات ناشي از اجراي اين ماده کميسايون ماوکور در
ماده  1اين قانون مي باشد و طارح اخاسال در کميسايون مزباور ماانع ترارفات
شهرداري نمي باشد.
تبصره  -4مالک و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و امالک و مسسحدثات و تعيين مقدار
مساحسي از اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيام و
طرز پرداخد قيمد امالک مزبور و به طور کلي طرز اجراي اين ماده و تترره  8آن
طتق آئين نامه اي اسد که وزارت کشور تهيه نموده و به ترويم کميسيون کشاور
و دادگسسري مجلسين برسد.
ماده  -42هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظايم اورا مميازي تماام
واقع را ذکر نکنند يا برخال واقع چيزي ذکر کنند به طوري که قيمد تعيين شاده
امالک و مسسحدثات در اورا موکور با قيمد واقعي آنها براساس ضوابط مندرج در
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اين قانون و آئين نامه مربوط بيز از  27درصد (اعم از اضافه يا نقراان) اخاسال
داشسه باشد به حتس جنحه اي از سه تا شز ماه محکوم خواهند شد.
تبصره  :ارزياباني که در اجراي اين قانون قيمد ملک را بيز از  27درصاد بيشاسر ياا
کمسر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد.
اعضاء کميسيون ماده  1از لحاظ حدود وظايف و ت لفات مشمول مقررات قانون راجع
به کارشناسان رسمي مي باشند.
ماده  -44سازمان هاي موکور در ماده  888الحاقي به قانون شهرداري مراوب ساال
 8432در ترر ابنيه و اراضي جهد اجراي طرح هاي مربوط از مقررات اين قانون
اسسفاده خواهند کرد.
ماده  -43قانون اصالح قانون توسعه معابر مروب تيرماه  8427از تاريخ اجاراي ايان
قانون ملغي اسد ليکن طرح هاي مروب توسعه معابر که از طر شهرداري قتل از
اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تاابع مقاررات قاانون اصاالح
قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده  -45مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه واحداث و اصالح معابر منادرج
در اين قانون جايگزين قانون اصالح قانون توسعه معابر اشاره شده در ماواد قاانون
اصالح پاره اي از مواد و الحا مواد جديد به قانون شهرداري مروب سال  8432و
ساير قوانين خواهد بود.
ماده  -46تترره  3ماده  11و تترره  4ماده  11قانون اصالح پاره اي از مواد و الحا
مواد جديد به قانون شهرداري مروب سال  8432از تاريخ ترويم اين قانون ملغي
اسد.

