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 قوانین شهرداری 

 

 شهرداری 
 واجرایی است که وظیفه 

دولتی مدیریت شهری رابعهده دارد.وظایفی ازقبل جمع  شهرداری نهادی عمویم وغیر

ایی (، مبلمان   و تاکسیر
ی شهری ، حمل و نقل )اتوبورسایی آوری زباله وتنظیف شهر، ایجاد و بهبود فضای سی 

،صدورمجوزهای ساخت وسازودریافت عوارض مختلف برای  ی ازسدمعی   ، جلوگیر
ی

شهری ، عمرایی ، فرهنگ

امورشهر.ازجمله ع وتمشیت  وپیشه،عوارض  اداره  میشودعوارض کسب  ازاصناف هرشهروصول  وارضی که 

 پسماندوعوارض تابلوهای تبلیغایی است. 

 

 تاریخچه عوارض و انواع آن: 
سال قبل( آمده   100خورشیدی)حدود    1286قمری برابر با    1325ربیع الثایی   20در قانون بلدیه مصوب  

دهند باید به حکم قانون باشد که در معتی امروزی  است که وجویه که اهل شهر برای مصارف بلدیه یم  
ان آن به تصویب مراجع قانویی رسیده   ی ی جاری،نوع و میر عوارض عبارت است از مبلغی که مستند به قوانیر

 باشد و به صورت آگیه عمویم توسط شهرداری اعالم شود. 

 

،عوارض تابلووعوارض دازیم.   دراینجابه توضیح برخی ازوظایف اصناف درموضوع سدمعی   کسب وپیشه مییر

 1سدمعبر الف : 

( بهبارها برای بسیاری از ما پیش آمده که هنگام عبور در مسیر پیاده ناچار  رو به دلیل وجود موانغ )سد معی 

 صی  کرده یا این 
و مشکالیی را هم برای خود و هم برای وسایل   که مسیر را به سمت خیابان تغییر دادهمدیی

ی به همراه دارد دهوجود آور نقلیه به ام    . ایم و طبیغ است که این عمل احتمال بروز حادثه را نیر یگ از موارد احیی

ی حریم  رو مقابل  ای که معتقدند پیادههای اجتمایع است و کم نیستند کسبهبه حقوق شهروندی رعایت همیر

دستفروشمغازه  یا  آنهاست  به  متعلق  بساط یم شان  خیابان  در  بههایی که  مرور  کنند،  و  عبور  مانع  راحتی 

 شوند.  رو و خیابان یم شهروندان در پیاده 

 تعریف سد معبر 

 
 https://b2n.ir/010248ری به نشایی  فاطمه صفبرگرفته ازنوشته   1

https://b2n.ir/010248
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سد در لغت به معتی مانع است و سد معی  یعتی مانع یا موانغ که بر رس راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر 

 شود، مانند:  شود که باعث انسداد معابر عمویم عمیل اطالق یم 

 سوی دستفروشان اشغال معابر از  (1

مجاز نصب دکه (2  های غیر

ی مصالح ساختمایی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و… در معابر  تخلیه نخاله (3 های ساختمایی و ریخیی

)البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد و نکات ایمتی رعایت    عمویم 

 شود( شود، سد معی  محسوب نیم

مجاز مکان توقف خودرو در  (4  های غیر

 فروشان( روها و میادین )میوه حضور وسایل نقلیه برای فروش کاال در معابر و اشغال پیاده (5

 گری تکدی (6

 کنندا اقدام به اشغال خیابان هم یم ت اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمد (7

ویی عمیل مجرمانه و مرتکب  لحاظ قانشود، بهعنوان سد معی  مطرح یم اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به

ندارد   این عمل مستوجب مجازات است؛ زیرا معابر عمویم متعلق به عموم شهروندان است و کیس حق 

ایط و نایم معابر را انتفاع شخیص و آن را مسدود کند.   تحت هر رسر

 آیا سد معبر جرم است؟ 

طبق قانون جرم معرفی شده باشد و  که ما بدانیم عمیل جرم است یانه؟ باید آن فعل یا ترک فعل  برای این 

ی برای آن مجازایی مشخص کرده باشند. به موجب قسمت اخیر ماده   قانون مجازات اسالیم،    ۶۹۰همچنیر

هر کس اقدام به هرگونه تجاوز و ترصف عدوایی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در امالک متعلق به  

کت  سال  ها یا اوقاف و… کند به مجازات یک ماه تا یک رداریهای دولتی وابسته به دولت یاا  شهدولت یا رسر

 شود. بنابراین هر امری تحت عنوان مزاحمت جرم است. حبس محکوم یم 

شهرداری   55هرگونه اشغال فضای عمویم به منظور استفاده شخیص بدون مجوز، سد معی  است و در قانون  

دون دستور قضایی با این خاطیان برخورد کند تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که ب

ام  و وارد عمل شود. البته از آن جا که سد معی  دارای مصادیق متعددی است، بهیی است شهرداری ابتدا با احیی

ی کند.   پرهیر
 و تذکر به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مایل یا جایی

 ؟ های سد معبر است قآیا مصالح ساختمانی هم جزو مصدا

کند.اگر هنگام یگ از مشکالت شهروندان مزاحمت وسایل ساختمایی است که عبور و مرور را بسیار سخت یم 

سازی، مصالیح در معابر عمویم قرار داشته باشد، مصداق سد معی  است زیرا فضای عمویم را به  ساختمان 

سازی نباید فضای عمویم را به د. هنگام ساختمان شو است و با عوامل آن برخورد یم   اشغال خود در آورده 

های  رو یا حتی فضا چهارم فضای پیادهتوان از یکاشغال خود درآورد و تنها با کسب اجازه از شهرداری یم 
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هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای سایرین ایجاد نشود و اگر بیش از این اندازه شد شهرداری موظف است 

 د کند. با این افراد برخور 

 ها هم اجازه استفاده از معابر عمومی را دارند؟ دارآیا مغازه 

دهند.  رو را به وسایل خود اختصاص یم ها و…. بخیسر از پیاده فروشان، سوپرمارکتی برخی از افراد مانند الستیک 

مجوز قرار هیچ کس بدون مجوز اجازه قرار دادن حتی یک صندیل در معابر عمویم را ندارد و هرگز به این قشر  

 شود، بنابراین این عمل خالف قانون است. هایشان در معابر عمویم داده نیمدادن کاال 

 

 واحدهای تجاریتابلو ب : برخی ازمقررات مربوط به 

تابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفی هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور  تعریف 

مشخیص در محدوده و حریم شهری نصب و در معرض دید عموم قرار داده یم شود،  اعم از  انتقال پیام  

یگ،  ، عمودی، مستقر بر روی بام یا نمای ساختمان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکیی اینکه اففی

 نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم باشد. 

 انواع تابلو 

است که فقط جنبه معرفی کسب و حرفه مالک را دارد و فاقد هرگونه تابلوی شناسایی کسب: تابلوهایی   (1

 آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری باشد. 

تابلوی تجاری: تابلوهایی است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای تجاری داخیل یا  (2

 خارخ  باشد. 

 و ترافیگ: تابلوهایی است (3
ی

 که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رسایی باشد.   تابلوی فرهنگ

ی در فضاهای عمویم   24بیلبورد: تابلوهایی با سطح قابل تبلیغ بیش از   (4 مرب  ع که توسط پایه روی زمیر
میی

 و اجتمایع شهرداری یم باشد( شهر نصب یم شود. 
ی

 )از جمله فعالیت های سازمان فرهنگ

تابلوهای کنار دیوار و بردهای دیواری که دارای پیکره دایم و ابعاد  تابلوی کوچک مقیاس: تابلوهایی شامل   (5

مرب  ع باشند.  24کوچکیی  از   میی

استند: تابلوهای یک یا چند وجیه که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداکیر  (6

مرب  ع است.  3  میی

ونیگ برای ت (7 بلیغات شهری در روز و شب مورد استفاده قرار  تلویزیون: با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکیی

 گرفته و عنرص صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیک به مخاطب القاء یم گردد. 

 تبلیغات ترسییم : تبلیغات ترسییم و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه.  (8
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 ضوابط نصب تابلو 

، تولیدی،  ، صنعتی ، اداری، بانکها، مؤسسات مایل و اعتباری، صندوق کلیه واحدهای صنفی توزیغ، خدمایی

، عمویم و خصوض،  کت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتی های قرض الحسنه، رسر

انتفایع، مراکز نظایم و انتظایم و کلیه مؤسسات وابسته به آنها   یه ها، مؤسسات غیر مساجد، حسینیه ها، خیر

ی  تابلوی و همچنیر یک  به نصب  تنها مجاز  و سایر موارد مشابه،  بهداشتی   ، درمایی  ، پژوهیسر  مراکز علیم، 

ی شده به صورت رایگان بر رسدرب محل فعالیت در هر ممر   شناسایی واحد متبوع در چهارچوب ضوابط تعییر

 یم باشند. 

ه طوری که کل عرض از سطح مساحت ممر تجاری مذکور یم باشد ب  %30سطح تابلوی شناسایی برابر با  

ی نصب گردد. بدییه است برای واحدهایی که از حروف   2/ 60ممر را بپوشاندو  در ارتفاع حداقل  از کف زمیر

 برای شناسایی کسب استفاده یم کنند، محدوده نگارش حروف تابع این ضوابط است. 

د. برای مغازه های یک طبقه، تابلوی شناسایی نباید باالتر از بام مغا  :  1تبرصه   زه قرارگیر

برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراخ و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های   :   2تبرصه  

 ساختمان فوقایی نباشد. 

 
ی
کت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گوایه رسیم نمایندگ  رسر

ی
تابلو دفاتر نمایندگ

ز برند کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایی کسب  باشند و هیچ کاالی دیگری غیر ا

 مرکزی در سطح شهر است و  
ی
محسوب یم شود. این امتیاز فقط برای یک تابلوی دفیی فروش یا نمایندگ

 در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود. 
ی
 بیشیی از یک نمایندگ

 )بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون( مطابق نظر کمیته مکانیای  و مکان ه
ای مجاز استفاده از فضاهای تبلیغایی

ی یم گردد.   بر پایه مطالعات طرح جامع ساماندیه تبلیغات شهری تعییر

 نصب هرگونه تابلو عمود بر ساختمان و معی  عمویم ممنوع است.  -1تبرصه 

ی دیوار نصب هرگونه تابلو در    -2تبرصه   معابر، بر روی درختان و عنارص طبیغ، جوی و کانال آب و همچنیر

 نوییس ممنوع است. 

ات و تأسیسات شهری مانند پست های برق، کیوسک تلفن،    -3تبرصه   ی تابلو بر روی تجهیر نصب هرگونه 

، عالئم بزرگراه ها که های آتش نشایی ها، جدول کنار معابر، پیاده روها، چراغهای برق، شیر تابلوهای دیگر    تیر

 را بپوشاند و امثال آن ممنوع است. 

استفاده از سطوح شیشه ای در تابلوها ممنوع است مگرآنکه جنس آن از شیشه های نشکن بوده یا دارای  

 شبکه محافظ داخیل باشد. 
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وجب  نورپردازی تابلوها باید بر اساس استانداردهای میل و زیست محییط بوده و نباید به گونه ای باشد که م

 و ایجاد مزاحمت برای همسایگان و منازل همجوار گردد. 
ی
 آزردگ

 ج : عوارض کسب وپیشه 

ان هز   عوارض کسب وپیشه مبالغی است که شهرداری برای برای خدمات مختلف به شهروندان که    یی هانهیجی 

 اتحادیه واتاق اصناف وشهرداری  شود   یم   افتیکند، در   یم ارائه  
ی

تدوین شده  .این عوارض هرسال باهماهنگ

 وپس ازتاییدشورای شهروفرمانداری واستانداری به مرحله اجراگزارده میشود. 

صنوفی که مشمول قانون پرداخت مالیات برارزش افزوده هستندازپرداخت عوارض کسب وپیشه معافند.)به 

ی کتاب(   همیر
ی مالیایی ح مندرج دربخش قوانیر  رسر

اطالع رسایی اتاق اصناف مرکزاستان بوشهربه نشایی  عوارض کسب وپیشه تمایم رسته های صنفی درپایگاه  

www.buasnaf.ir  .یس است  قابل دسیی

 

http://www.buasnaf.ir/

