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 قانون ومقررات شهرداری

  :معبر سد

 طور به آنها از ممرور و عبور طوریکه به گردد می عمومی معابر انسداد باعث که شود می اطالق عملی هر به:  معبر سد تعریف

  گردد. دشوار و ممکن غیر موقت یا دائم

 به متعلق شود می احداث ارای تفکیک اثر در که عمومی شوارع و معابر ایران شهرداری قانون 101 ماده طبق:  معبر سد قانون

 ها خیابان و روهها پیاده و میدانها و عمومی های کوچه اراضی ایران شهرداری قانون 96 ماده 6 تبصره اساس بر است و شهرداری

 در واقع عمومی معابر های درخت و عمومی باغهای و شهرها  فاضالب مجاری نهرها و و ها رودخانه مسیر و معابر کلی طور به

 ازتجاوز شهرداری واقع در.است شهرداری مالکیت در و شده محسوب عمومی ملک است عموم استفاده مورد که شهر محدوده

 میکند . محافظت آن از و جلوگیری عمومی ملک به اشخاص

 شهر  مزاحم مشاغل

  شهرداریها قانون 55 ماده 20 بند

 در بهداشت اصول مخالف یا و ساکنین برای مزاحمت بروز موجب انحاء از نحوی به که اماکن کلیه تاسیس و ایجاد از جلوگیری

 شهر است

 که مراکزی همچنین و دکانها و تعمیرگاهها و عمومی ،کارگاهها،گاراژهای ها کارخانه تاسیس از است مکلف شهرداری 

 تولید یا کنند صدا و سر و مزاحمت ایجاد که هایی کسب و مشاغل تمام کلی طور ،به دامداریها مراکز و اسزند می محترقه مواد

 که عمومی های گرمابه های ،خزینه آجر کورههای تخریب در و کند جلوگیری نماید جانوران و تجمعحشرات یا و عفونت و دود

 آنها کردن کار که نقلیه وسائط و ها کارخانه و اماکن دودکشهای وضع در مراقبت و نظارت با و نماید اقدام است بهداشت مخالف

 آمده بوجود قانون این تصویب از قبل فوق مذکور تاسیسات هرگاه و نماید جلوگبری شهر هوای شدن آلوده از کند می ایجاد دود

 دهد انتقال شهر از خارج به را آنها شود الزم اگر و کند تعطیل را آنها باشند

 و فلزی مصواعت -5  فلزات ذوب و گری ریخته -4 آبکاری -3 سازی چرم -2 کشتارگاهها -1:  مزاحم مشاغل از برخی 

 نقلیه وسای تعمیرکاران – وابسته های رسته و تراش فلز و ساز ماشین -8 چوب کاران پرس-7  فروشان آهن 6  سازان کابینت

 ... و سنگین نیمه و سنگین

 

 

 

 



 

 

 فعالیت: محدودیت نظر از صنعتی و تجاری واحدهای تفکیک

  سبز صنایع: 

 .ندارد محیطی زیست محدودیت آنها فعالیت و میباشند برخوردار باالیی آوری فن از که هستند صنایعی 

  زرد صنایع: 

 آنها فعالیت ،ادامه ذیربط دستگاههای مستمر نظارت و کارشناسی و فنی ضوابط رعایت با که میگیرد بر در را صنایعی گروه این

 .باشد می بالمانع موثر و مستقیم نظارت و کارشناسی و فنی ضوابط رعایت با شهری مجموعه و حریم محدوده در

  قرمز صنایع:  

 امکان شهری مجموعه و محدوده در آنها فعالیت و شوند مستقر صنعتی شهرکهای در باید که باشد می صنایعی شامل گروه این

 باشد .نمی پذیر

  : پیشه و کسب عوارض

 : گردد می اعمال زیر فرمول صنفی عوارض محاسبه در

A = H + 0/01 ( S*P*K ) 

 A  =  ماهیانه عوارض جمع  

P  =   دارایی دفترچه برابر عرصه ای منطقه ارزش 

S =    (مربع متر حسب بر) صنفی واحد مفید مساحت 

H =   اصناف دفترچه برابر صنف پایه قیمت   

K = شغلی گروه ضریب    

 میباشند  2شغلی گروه ضریب دارای خشکبار و خواربار:  یک گروه:  مثال

 : شهری منظر و سیما از حاصل خدمات بهای

 سطح)  شده نوشته دیوار مساحت شوند می نوشته شهر سطح خیابنهای و معابر به مشرف دیوارهای روی بر که تبلیغاتی برای

  : شود می عمل یک ضریب با زیر فرمول مطابق و گردیده لحاظ تابلو مساحت عنوان به(  شده نوشته

   5* نصب محل ای منطقه قیمت*   تابلو مساحت=     شهری منظر خدمات بهای


