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 20/12/97 تاریخ (2)دستور جلسه  – و رویه اجرایی مقررات شناسه

 عنوان 
 گسترش و حفظ قانون الیحه اصالح" قانون نامه آیین اجرای از ناشی ساختمانی های پروانه صدور فرایند شدن طوالنیبررسی 

 1388 مصوب "انقالب شورای 1359 مصوب شهرها در سبز فضای

 مقدمه 

 باه  رسایدن  بارای  هاا آن تالش بر هابنگاه قدرت و تسلط از خارجو  است اقتصادی هایبنگاه ایبرمهمی  متغیر کار، و کسب فضای

 کاار  و کسب فضای که کشورهایی در وهستند  گذار تاثیر بسیار کار و کسب فضای بر نیز محیطی عوامل. گذاردتاثیر می انشاهداف

 باه  اماروزه  خصوصای،  بخش فعاالن و تولید موانع رفع و فضا این بهبود لذا شوند،می تولید هایهزینه افزایش سبب ندارند، مناسب

 عوامال  از یکای . شاود  منجر کارآفرینی بر متکی هایفعالیت و شفافیت به تواندمی که شودمی شناخته اقتصادی راهبرد یک عنوان

 ساخت وساز است.  به ویژه توجه وکار، کسب فضای بهبود در مهم

در واقاع   .ورها ایفاا  مای کناد   صنعت ساختمان یکی از صنایع مهم کشور به شمار مای رود کاه ن اش عماده ای در توساعه کشا      

تواند رکود در کل اقتصاد کشور ورونق در آن، رونق در کل اقتصاد را باه  می ،گذاری این صنعت به حدی است که رکود در آنتاثیر

 داشته باشد.  دنبال 

ای ساخت وساز قارار  در نماگر أخذ مجوزه 25در رتبه  07/78با امتیاز  ایران ،از سوی بانک جهانی میالدی 2018براساس گزارش 

، به دلیل اضافه شادن مرحلاه أخاذ    2019د؛ لیکن در گزارش کسب نمو را در منط ه مناسبی وضعیتای که ایران داشت. به گونه

امتیااز   هزینه های دیگر از جملاه هزیناه مهنادس ناا ر و ...،     و همچنین اضافه شدن روز 30مجوز ایمنی از آتش سوزی به مدت 

اگر در منط ه منا و در بین این نم رسید. ایران در 86پله تنزل به  61کاهش یافت و رتبه نماگر نیز با  96/8این نماگر به  کشور در

 رتبه چهارم بوده است.  ،کشور، جایگاه دهم را دارد، این در حالی است که سال گذشته، جایگاه ایران 17

، مجدداً رتباه  دهدقرار  ، مورد بررسیرا فرایند فضای سبز ،2020در سال  بانک جهانی اگربا عنایت به مطالب فوق و از آنجایی که 

دساتور کاار    در هاا آن هزینه و ساز، زمان و ساخت مجوزهای صدور فرایند اصالحیابد و همچنین با توجه به اینکه کاهش می ایران

فراینادهای  ایجااد   مناع  موضاو  به منظور پیشگیری از س وط رتبه ایران در این نماگر،  تااتاق ایران قرار دارد؛ پیشنهاد شده است 

 در شرح دستور پیش رو به این امر پرداخته شده است. که گردد بررسی 12 ماده کمیته جلسه در جدید در حوزه فضای سبز

 شرح دستور

 باه » ،1388 مصوب "ان الب شورای 1359 مصوب شهرها در سبز فضای وگسترش حفظ قانونی الیحه اصالح" قانون 1 ماده طبق

 در طریاق  هار  به آن کردن نابود یا و درخت نو  هر قطع درختان، رویه بی قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور

 در شاوند؛  شاناخته  باا   شاهر  اسالمی شورای تشخیص به که ییهامحل نیز و باغات ها،بوستان ها،پارک ها،بزرگراه میادین، معابر،

 . است ممنو  مربوطه ضوابط رعایت و شهرداری اجازه بدون شهرها حریم و محدوده

 کشاور  وزارت توسط کشور مختلف مناطق متنو  شرایط رعایت با مربوط نامهآیین چارچوب در ماده این اجرای چگونگی و ضوابط

 باه  و تهیاه  تهاران  ، شاهرداری کشاورزی جهاد وزارت زیست، محیط از حفا ت سازمان شهرسازی، و مسکن وزارت هماهنگی با و

   «رسدمی هااستان عالی شورای تصویب

تفکیک اراضی مشجر و باغات ف ط براسااس ضاوابط مااده    »حفظ و گسترش فضای سبز ، قانون 4ماده  1تبصره همچنین براساس 

یک این قانون و با رعایت سایر م ررات شهرسازی و درج عنوان با  در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هار محال و باا    

در قطاع و   شهرداریکسب اجازه از به عبارت دیگر در قانون،  ؛«هر مساحت بدون کسب اجازه وفق م ررات این قانون ممنو  است

به تصویب شاورای عاالی اساتان هاا      1389ماده یک قانون که در سال  نامه آیین لیکنپیش بینی شده است؛ ایی درختان جابه ج

 ذیال  دالیال  باه  نموده و ایجاد ساز و ساخت مجوزهای صدور فرایند در را مشکالتینیز اصالح شده است؛  1394رسیده و در سال 

 :  دباشمی قانون از فراتر
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 سااختمانی  پرواناه  صدور از قبل است مکلف شهرداری" که است آمده چنین1389 مصوب مذکور قانون نامه آیین 3 ماده در 

 ماورد  در و1ناماه  آیاین  7 مااده  کمیسایون  از را موضاو   اراضی، و امالک درختان تعداد و وضعیت تغییر نو  هر بررسی برای

 حفاظ  قانون یک ماده یک تبصره کمیسیون دبیرخانه از را مراتب ساختمانی، پروانه صدور از قبل شهرها حریم در واقع باغات

کسب اجازه  تنها ؛ در صورتی که در ماده یک قانون،"نماید استعالم کشاورزی جهاد سازمان در مست ر ها با  و اراضی کاربری

  از شهرداری الزم است.

   شاهرداری  هاا، اساتان  عاالی  شورای اجالس درمصوب  1394 مصوب اجرایی نامهآیین 7 ماده اصالحیه 2 و 1 های تبصره وفق 

 أخاذ  را موصوف کمیسیون نظریه ،امالک کلیه در ،ساختمانی عملیات پایانکار و پروانه صدور مراحل ابتدای در است شده مو ف

. دهاد  مای  قرار بررسی مورد بخش دو در را ارجاعی هایپرونده وضعیت شهر، شورای مسئولیت با 7 ماده کمیسیون یعنی ؛نماید

 ،2اسات  مرباع  متار  500 از بایش  هاآن عرصه مساحت که امالکی نبودن یا بودن با  مورد در باید شهر شورای نخست بخش در

 هایماه در. کند بررسی عرصه مساحت از فار  امالک تمامی در را درختان وضعیت همچنینو  نماید تکلیف تعیین قانون مطابق

 تعریاف  سااختمانی  پروانه صدور سامانه سیستم زیر عنوان به و باشد سیستماتیک فرایند این که است این بر تصمیم نیز گذشته

 .  گردد

یکی از اعضای شورای شهر طی نامه ای باه حاوزه   ، 1394آیین نامه اجرایی مصوب  7براساس اصالحیه ماده توضیح است الزم به 

 7شهرسازی، فرایندی را ایجاد کرده که پرونده کلیه امالک قبل از صدور پروانه در مورد فضای سابز باه کمیسایون مااده      معاونت

 7 مااده  کمیسایون  از بایساتی مای  باشد، نداشته چه و باشد داشته درخت ملک چه؛ به عبارت دیگر براساس این نامه، ارجا  شوند

 شارط  باا  نیساتند  با  که امالک در شهر، شورای اعضای از یکی ابالغیه بق)ط شود استعالم مناطق یا و هاپارک سازمان در مست ر

                                                           
 .شود می تشکیل شهرداری هر در زیر اعضای از مرکب، آن اجرایی نامه آئین و قانون اجرای حسن بر نظارت منظور به 1

 شورا انتخاب به شهر اسالمی شورای اعضای از یکی -الف

   شهرسازی معاون ترجیحاً شهردار انتخاب به نفر یک -ب

 شهرداری سبز فضای مسئول شهرداری، در سبز فضای و پارکها سازمان وجود عدم صورت در و سبز فضای و پارکها سازمان مدیرعامل -ج

 را فاوق  کمیسایون  نظار  باشاد  مای  واقع شهر محدوده در در کلیه امالک کهانی و پایانکار عملیات ساختمانی ابتدای مراحل صدور پروانه ساختم است مو ف شهرداری :1 تبصره

 .نماید عمل آن مطابق و نموده اخذ

 در واقاع  مترمرباع  2000  ساختمانی در عرصه های با مساحت کمتر از  عملیات پایانکار و ساختمانی پروانه صدور مراحل ابتدای شهرها کالن در است مو ف شهرداری :2 تبصره

 .کند اقدام آن مطابق و اخذ را کمیسیون نظریه و داده تشکیل شهرداری مناطق از یک هر در را زیر اعضای از مرکب کمیسیونی شهر محدوده

 شورا رئیس انتخاب به شهر اسالمی شورای نماینده -الف

 شهر آن شهرداری باشد، نداشته منط ه شهرداری که صورتی در و شهرداری منط ه مدیر -ب

 شهرداری شهری خدمات نماینده شهرداری در سبز فضای و پارکها سازمان وجود عدم صورت در شهرداری، سبز فضای و پارکها سازمان مدیرعامل نماینده -ج

 آیاین  1 ماده «د» بند در که مدارکی و به همراه پرونده، سوابق  را مالک یا  درخواست خود و است مو ف شهرداری شهر، اسالمی شورای توسط باغات تشخیص جهت :3 تبصره

ط شاورای اساالمی شاهر، رای قطعای     ، رای صاادر شاده توسا   جهت صدور رای به شورای اسالمی شهر ارسال کناد   7نظریه کارشناسی کمیسیون ماده است و  آمده مذکور نامه

 باشد.  می

 
  :  آیین نامه 1بند د تبصره ماده  2

 و بناا  وجاود  صاورت  در مستاحت  مربتع  متتر  500 حتداق   داشتتن  -1: باشاد  داشاته  ذیل مشخصات از یکی حداقل که شود می القاط یمحل به نامه آیین این نظر از :با 

 بیسات  هار  متوساط  طاور  باه  بنا احداث ساب ه عدم صورت در و درخت اصله یک ساختمان از خارج باز محوطه مربع متر(16) شانزده هر در متوسط طور به زمین در مستحدثات

 لحاا  ) آماار  در شده کسر درختان تعداد احتساب عدم موجب درختان وامحای قطع.باشد شده غرس آنها از ترکیبی یا و مثمر غیر یا و مثمر درخت اصله یک مربع متر(25)وپنج

 .بود نخواهد (بند این در شده

 .عمارت با  و منجر با ،باغچه،زمین عنوان به تفکیک از قبل مادر سند ویا مالکیت سند بودن دارا -2

 شهری زمین قانون( 12) دوازدهم ماده کمیسیون از مشجر ،دایر باغچه ،دایر با  دایر برای ساب ه بودن دارا-3

 .اند شده شناخته با  کشاورزی جهاد وزارت توسط شهر حریم در که محلهایی -4

 .شوند می شناخته با  اسالمی شورای تشخیص به که محلهایی -5
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 و گیارد  صاورت  اساتعالم  7 مااده  کمیسایون  از اماالک  ن شاه  نهاایی  تایید از پیش تا حداقل بایست می ،درخت فاقد یا و درخت

 و اسات  بار زماان  ،فرایناد  ایان  حاضر حال در (،.شود تکلیف تعیین درخت فاقد امالک در جدید درختان غرس و درختان وضعیت

   برسد. پروانه صدور واحد دست به درخت قطع نتیجه که کشید خواهد طول ماه 2 حداقل

 

 
 

هایی که باه صاورت   مالکین باغات و محل"قانون حفظ و گسترش فضای سبز،  4ماده  3براساس تبصره همچنین الزم به ذکراست 

برابار   2هایی که اجازه قطع آن ها از سوی شهرداری صادر می شود به تعداد معاادل  مکلفند به ازای درختته می شوند، با  شناخ

ی سانت 10تعیین خواهد کرد، درخت با محیط بن حداقل  شهرداری محیط بن درختان قطع شده در همان محل و یا هر محلی که

و باا توجاه باه مااده      قاانون  6همچنین طبق ماده  ،"در فصل مناسب غرس نمایند. ،های موجودمتر بر طبق ضوابط و دستورالعمل

قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخالف قاانون ماذکور    (1درختان موضو  ماده )هرکس  "قانون مجازات اسالمی 686

قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جباران خساارت وارده حساب ماورد باه جازای ن ادی از یاک میلیاون          

ت بیش از سی اصله باشاد  ( ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخ10،000،000( ریال تا ده میلیون )1،000،000)

در اسات ولای    ،وارده و جریماه  در ماورد خساارت  قانون،  6ماده لذا  ،".به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهدشد

پیش بینی شده است و شهرداری طبق مصوبه شورای شهر، عاوارض قطاع درختاان را در    عوارض آیین نامه، أخذ  5ماده  3تبصره 

 می کند.  دریافت کلیه امالک 

 حفظ عوارض أخذ اصالحیه مصوبه در شورا که ضرایبی با عوارض بن، دریافت بر عالوه ،7 ماده کمیسیون نظر طبق دیگر عبارت به

 .  گرددمی دریافت خسارت و جریمه همچنین  و کرده تعیین ،1394 مصوب سبز فضای گسترش و
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شیوه جدید محاسبات عوارض را  ورا تصویب  قطع درختان الیحه أخذ عوارض 11/09/97در تاریخ شورای شهر، الزم به ذکر است 

قاانون مجاازات    686 قاانون)  6 مای بایساتی مااده    درختاان،  قطع بی رویهدر صورت که  است حالیدر این امر  اعالم نموده است.

خواهد نماید که در نتیجه آن، رتبه ایران س وط را تحمیل میهایی ین است و هزینهبنابراین این فرایندها سنگد؛ اجرا شو (اسالمی

 کرد.  

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 :باشد می ذی  شرح به مشکالت و ایرادات رئوس

با قانون حفظ و گسترش فضای سابز مغاایرت دارد، زیارا مااده      که آیین نامه ای به تصویب شورای عالی استان ها رسیده است -1

و همچنین ایجاد نکرده و برای تک پالک های مردم الزام تعیین نموده و یفه حفظ درختان را برای باغات و میادین و..  ،یک قانون

در سال های گذشاته   آرایی به گفته نماینده شهرداری در جلسه کارگروه کارشناسی، ولینموده از با  بودن معاف  را متر 500زیر 

متر مربع برای با  باودن و   500ب کرده است؛ هر چند اکنون رویه این است که اراضی زیر متری را با  محسو 100 وجود دارد که

   یا نبودن به شورای شهر ارسال نمی شود.  

 در درختاان  قطاع  مورد در تکلیف تعیین قانون، یک ماده شورای شهر تنها و یفه تشخیص با  بودن و یا نبودن را دارد و طبق -2

بارای تعیاین تکلیاف     7، کمیسیون ماده هااستاننامه قانون مصوب شورای عالی باشد؛ در صورتی که در آیین می شهرداری اختیار

 است.دیده شده  متر مربع 500در کلیه امالک حتی زیر  قطع درختان

و  وجاود دارد ها بازدیدهای یکساان  ری، در صورتی که در شهرداشده استاضافه  7در کمیسیون ماده  یک فرایند بازدید مجدد -3

 تر می کند.فرایند را طوالنی، بازدیداین 

کاه در فرایناد صادور    نمایاد  این امر که عضوی از شورای شهر به فرایند صدور پروانه ورود پیدا کند و به صورت جزئی تعیاین   -4

 پروانه چه کارهایی انجام شود، در صورتی که آن موارد در قانون دیده نشده، غیرقانونی است.  

بندی جمع

جلسه 

 کارشناسی 

در اتاق ایران و با حضور نمایندگان اتاق ایران، مجلاس   23/10/97در تاریخ  12جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده موضو  در  

شورای اسالمی، معاونت ح وقی ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاور، ساازمان شاهرداری هاا و دهیااری هاای       

تهران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی  سبز فضای و ها پارک ی تهران، سازمان نظام مهندسی کشور، سازمانشهردار ،کشور

سبز، اتااق بازرگاانی مازنادران، ساندیکای      فضای وگسترش حفظ قانونی الیحه اصالح آیین نامه قانون 7و دارایی، کمیسیون ماده 

بررسی و م رر گردید موضو  در صحن اصلی کمیتاه مطارح   ایران  ساختمان و مسکن سازان انبوه شرکت های ساختمانی و کانون
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 حاضر در جلسه به شرح ذیل است:  رئوس نظرات نمایندگان دستگاه های اجراییالزم به ذکر است شود. 

  در جلسه کارگروه: ها و فضای سبزسازمان بوستان نظر نماینده 

حفاظ و   قاانون  4ماده  1ها و فضای سبز ا هار داشت طبق تبصره سازمان بوستانمرتضی عاقل منش، معاون فرهنگی و اجتماعی  

، تفکیک اراضی مشجر و باغات ف ط براساس ضوابط مااده یاک ایان قاانون و باا رعایات ساایر        1388گسترش فضای سبز مصوب 

ر مساحت بادون کساب اجاازه    م ررات شهرسازی و درج عنوان با  در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هر محل و با ه

وفق م ررات این قانون ممنو  است؛ لذا آیین نامه یا باید از سوی مجلس و یا دیوان عدالت اداری ابطال شود. وی در ادامه افزود از 

آنجایی که در اصالح آیین نامه قانون حفظ وگسترش فضای سبز، قید مساحت حذف شده است، نمایناده شاورا طای ناماه ای باه      

شهرسازی، فرایند را اعالم نموده است. همچنین از آنجایی که در دفاتر خدمات الکترونیک تخلفات بسیاری گازارش شاده    معاونت

بررسی شوند. عاقل منش بیان نمود یکای از   7ها در کمیسیون ماده بود و شک و شبهه ایجاد می کرد، تصمیم گرفته شد تا پرونده

را نمی دهناد.   7خود مت اضیان هستند که اجازه بازدید به کارشناسان کمیسیون ماده  موارد مطول شدن صدور پروانه ساختمانی،

وی به این نکته اشاره نمود برای کوتاه کردن زمان، ساامانه ای راه انادازی شاده اسات تاا براسااس زماان بنادی مشاخص پاساخ           

 استعالمات داده شود.

  در جلسه کارگروه:شهرداری  نظر نماینده 

کار، معاون اداره کل تدوین ضوابط نظاارت و صادور پرواناه معاونات شهرساازی شاهراری تهاران ا هاار داشات در          زهره عمارت  

روز به فرایند صدور مجوز ساخت و ساز اضاافه کارده اسات، رتباه ایاران در ایان        30با توجه به مجوز آتش نشانی که  2019سال

یابد. کاهش می بز، امسال مورد بررسی قرار گیرد، مجدداً رتبه ایرانشاخص کسب و کار تنزل یافت که مطمئناً اگر فرایند فضای س

وی در ادامه افزود نامه ای از سوی شورای شهر در خصوص گردش فضای سبز به معاونت شهرسازی ارسال شده است که چه ملک 

مسات ر در   7کمیسایون مااده    بایستی ازدرخت داشته باشد و چه نداشته باشد یعنی حتی اگر درختی هم وجود نداشته باشد، می

ماه طول خواهد کشاید کاه نتیجاه     2بر است و حداقل سازمان پارک ها و یا مناطق استعالم شود و در حال حاضر این فرایند زمان

عمارت کار در ادامه افزود آیین نامه ای به تصویب شورای عاالی اساتان هاا رسایده      قطع درخت به دست واحد صدور پروانه برسد.

با قانون حفظ و گسترش فضای سبز مغایرت دارد، زیرا ماده یک قانون و یفه حفظ درختان را بارای باغاات و میاادین و..     است که

متر از با  بودن معااف اسات ولای اکناون آرایای       500گذاشته است و برای تک پالک های مردم الزام وجود ندارد و همچنین زیر 

وی پیشنهاد نمود تا درخواست ابطال ماده هایی از آیین ناماه کاه مغاایر باا     است.  متری را با  محسوب کرده 100وجود دارد که 

 به دیوان عدالت اداری داده شود.  12قانون است، از سوی کمیته ماده 

  در جلسه کارگروه:وزارت کشور  نظر نماینده 

حمیدرضا حاجوی، معاون مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور بیان نمود نکته ای که در صدور پرواناه سااختمانی از اهمیات بسازایی      

برخوردار است و مشکل ایجاد نموده، نبود پنجره واحد می باشد. این امر سبب مطول شدن صدور پروانه های ساختمانی شده و در 

شود. الزام قانونی وجود دارد که دستگاه های اجرایی مو ف هستند تماامی اطالعاات ساامانه    آخر نیز به نام شهرداری ها تمام می 

ای خود را در اختیار شهرداری قرار دهند تا کلیه استعالمات درون سازمانی و برون سازمانی برخط باشاد، لایکن ایان امار مح اق      

 نشده است. 

  روه:در جلسه کارگمعاونت حقوقی ریاست جمهوری  نظر نماینده 

شکوفه نامدار، دستیار معاون ح وقی رییس جمهور بیان نمود موضو  راه اندازی پنجره واحد در دساتور کاار جلساه آتای شاورای      

تواناد بسایاری از مشاکالت را حال     ها، میرساخت ها در حوزه استعالمهماهنگی دستگاه های اجرایی قرار دارد و دولت با ایجاد زی
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 زمند تعامل نزدیک شهرداری با دولت است. نماید که اجرای این امر نیا

پیشنهاد 

 دبیرخانه

باا رعایات    ،1394و اصاالحی   1389مصاوب   یک قانون حفظ و گسترش فضای سابز  بازنگری و اصالح آیین نامه اجرایی ماده -1

 موارد ذیل در دستور کار شورای عالی استان ها قرار گیرد:  

  أخاذ  شاهرداری  از تنها   مجوز  ، موضو  ماده یک قانون حفظ و گسترش درختانو نابودی جایی قطع، جابهدر خصوص

 .شود

  .أخذ عوارض در آیین نامه ماده یک قانون حفظ و گسترش، حذف گردد و تنها مواد قانون حفظ و گسترش اجرا شود 

 

وضعیت درختان موجود جهت تعیین تکلیف  7رویه درخواستی شورای شهر )در خصوص استعالم شهرداری از کمیسیون ماده  -2

درخات و   دارای متر باا شارط   2000یا بیشتر از  2000و غرس درختان جدید در سایر امالکی که با  نیستند با مساحت کمتر از 

 فاقد درخت( اصالح گردد و شهرداری مو ف به أخذ چنین استعالمی نباشد.  

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 مصاوب  "ان االب  شاورای  1359 مصوب شهرها در سبز فضای وگسترش حفظ قانونی الیحه اصالح "مستندات قانونی به ویژه  -1

، الیحاه  1394مصوبه اصالحیه أخذ عوارض حفظ و گسترش فضاای سابز مصاوب    ، و آیین نامه اجرایی ماده یک این قانون 1388

 ؛ "1397مصوب  أخذ عوارض قطع درختان

 ؛  2019 و 2018 سال گزارش شاخص های کسب وکار بانک جهانی در -2

 ؛7ستعالم آرای کمیسیون مادهبه شهرداری در خصوص گردش ا 07/09/97مورخ  160/25664شماره شورای شهر به  نامه -3

به معاون خدمات شهری و محیط  26/06/97مورخ  80/662080به شماره  معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهراننامه   -4

  زیست. 

 


