
 

شورای انقالب مصوبه  1359قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 مجلس شورای اسالمی 87/12/14

 نابود یا و درخت نوع هر قطع درختان، رویه بی قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به -1ماده

تانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای بوس پارکها، بزرگراهها، میادین، معابر، در طریق هر به آن کردن

اسالمی شهر باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع 

تلف نامه مربوطه با رعایت شتترایط متنوع مناطق مخاستتتض ضتتوابط و گیونیی اجران این ماده در گهارگوی آ ین

کشور توسط وزارت کشور با هماهنیی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد 

 کشاورزی و شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسدض

 ضوابط طبق و نیست ماده این مشمول کلی ویا جز ی شکل به شهرها حریم در باغات واکاری و اصالح -1تبصره 

 شودضی انجام میکشاورز جهاد وزارت مصوی

( قانون 138مصوبات شورای عالی استانها جهت تطبیق با قوانین و رعایت اصل یکصد و سی و هشتم ) -2تبصره 

صورتی که بر خالف  سید تا در  سالمی خواهد ر شورای ا سالمی ایران به اطالع ر یس مجلس  سی جمهوری ا سا ا

 جدید نظر و اصالح به شورای عالی استانها ارسال گرددضقوانین بوده با ذکر دلیل برای ت

 و تعداد شامل ایشناسنامه یکسال مدت ظرف  مکلفند ها شهر حریم و قانونی محدوه در هاشهرداری – 2ماده 

شمول هایمحل درختان تقریبی سن و محیط و نوع سنامه این و کنند تنظیم را قانون این م  سال پنج هر شنا

 ون می باشدضقان این اجرای سند و تجدید قابل یکبار

صره  صات تنظیم از ها را پسها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارکشهرداری -1تب شخ  پالک آن م

 ضکنند کوبی

توانند برای تنظیم یا تطبیق برگ شناسایی درختان با در دست ها بر حسب مورد میمأموران شهرداری -3ماده 

 معرفی نامه و نمایندگی دادستانی وارد محل های مشمول این قانون بشوندضداشتن 

ضوع ماده  - 4ماده  سنامه مو شنا شد یا نه، قطع  2از تاریخ اجرای این قانون اعم از اینکه  شده با تنظیم و ابالغ 

 درختان مشمول قانون ممنوع است میر با تحصیل اجازه از شهرداری طبق مقررات و ضوابط مربوطض

صره ت این قانون و با رعایت مقررات سایر مقررات  1تفکیک اراضی مشجر وباغات فقط بر اساس ضوابط ماده -1ب

 کسب بدون مساحت هر شهرسازی و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولی قطع درخت در هرمحل و با

 ضاست ممنوع قانون این مقررات وفق اجازه



صره  ساس بر که نیساختما های پروانه در -2تب صادر می ادیه یا و جامع طرح ا شهرداری ها  شهر ها از طرف 

صورتی که پس از دریافت  شد، در  شود تعیین و قید خواهد  ساختمان باید قطع  شود تعداد درختی که در اثر 

پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ستتاختمان نشتتود مرتکب مشتتمول 

 های مقرر در این قانون خواهد شدض مجازات

صره   قطع اجازه که درختهایی ازای به مکلفند شوند شناخته باغ صورت به که هایی محل و باغات مالکین -3تب

 محلی هر یا محل همان در شده قطع درختان بن محیط برابر دو  تعداد به شود می صادر شهرداری طرف از آنان

تر بر طبق ضتوابط و دستتورالعمل های ستانتیم 10 حداقل بن محیط با درخت کرد خواهد تعیین شتهرداری که

 موجود در فصل مناسب غرس نمایندض

 وظایف اهم از عمومی های پارک و ها بزرگراه میادین، معابر، درختان از آبیاری و حفاظت و کاشتتت -4تبصتتره 

 ضباشد می ها شهرداری

برداری از انشتتین ستتاختن و قطع درختان که مالزمه با بهرهضتتوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، ج -5ماده 

ها و باغات و موارد دییر دارد به موجب آیین نامه های اجرایی این قانون تعیین خواهد ها، قلمستتتتاننهالستتتتان

 گردیدض

ضوع درختان هرکس - 6ماده  سترش و حفظ قانون( 1) ماده مو ضای گ  قانون برخالف و عامداً و عالماً را سبز ف

 نقدی جزای به مورد تن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسبرف بین از موجبات یا قطع مذکور

 قطع که صورتی در و درخت هر قطع برای ریال( 10،000،000) میلیون ده تا ریال( 1،000،000) میلیون یک از

 ضشد خواهد محکوم سال سه تا ماه شش از تعزیری حبس به باشد اصله سی از بیش درخت

 آن زمین از و ببرد بین از را باغی که باشتتتد نحوی به مالکین طرف از درخت قطع که صتتتورتی در  -1تبصتتتره 

 عمومی خدمات صرف به و شودمی ضبط شهرداری نفع به زمین همه کند استفاده سازی خانه و تفکیک بصورت

 ضرسدمی محرومین و شهر

های مأمور اجرای این قانون که قبالً با وظایف ضتتابطین دادگستتتری آشتتنا شتتهرداریگزارش مأموران  -7ماده 

 اند، به منزله گزارش ضابطین دادگستری استضشده

شخاص عالماً جرا م مذکور در این قانون را به خالف  -8ماده  سایر ا هرکس اعم از مأموران مجری این قانون و یا 

ف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خال

شد محکوم  صورت به مجازات ا شد که در این  شده با شدید تری پیش بینی  میر اینکه در قوانین جزایی مجازات 

 در این مورد نیز الزم الرعایه استض 6خواهد شدض مقررات تبصره ذیل ماده 

  



 

 

 

 گسترش فضای سبز در شهرها آئین نامه اجرایی اصالح قانون حفظ و

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 13/5/88مصوی 

  
 تعاریف -1ماده

 واژگان به کار برده شده در این آ ین نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می شوند:

 (سانتیمتر باشد15گیاه دارای ساقه )تنه( گوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده )الف(نهال:

شبی )ب(درخت: سایر درختان )غیر گیاه خ ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول )مثمر( و گوبی(دارای 

 مثمر( که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشدض

 درخت مو با هر بن و بوته های گای مشمول این تعریف می باشدضتبصره:

که درخت در سطح زمین به گند محل تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین استض در صورتی ج( بن درخت:

 ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه مالک عمل خواهد بود بقیه ساقه ها،شاخه محسوی می شوندض

 از نظر این آیین نامه به محل اتالق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشدضد(باغ:

ومستتتحدثات در زمین به طور متوستتط در هر متر مربع مستتاحت در صتتورت وجود بنا  500داشتتتن حداقل  -1

سابقه احداث بنا به طور 16شانزده ) صورت عدم  صله درخت ودر  ساختمان یک ا (متر مربع محوطه باز خارج از 

(متر مربع یک اصتتله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شتتده 25متوستتط هر بیستتت وپنج)

حتستتای تعداد درختان کستتر شتتده در آمار )لحاد شتتده در این بند باشتتدضقطع وامحای درختان موجب عدم ا

 (نخواهد بودض

 دارا بودن سند مالکیت ویا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ،باغچه،زمین منجر وباغ عمارتض -2

 هری( قانون زمین ش12دارا بودن سابقه برای دایر باغ ،دایر باغچه ،دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم )-3

 محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده اندض -4

 محلهایی که به تشخیص شورای اسالمی باغ شناخته می شوندض -5

شهرها که دارای مالکیت  شش گیاهی در محدوده وحریم  شجر و دارای پو صه های م شهری:عر سبز  ضای  ه(ف

 عمومی ،دولتی وخصوصی باشندض

اصتالح قانون حفظ وگستترش فضتای ستبز در شتهرها مصتوی "ر از قانون در این آ ین نامه قانون و(قانون:منظو

 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده استض 13/5/88شورای انقالی می باشد که در تاریخ 1359سال

 :2ماده 

شهرها صای تفکیک باغات در محدوده  صای2000حد ن ساس حد ن شهرها برا شده  متر مربع ودر حریم  شخص  م

در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی )صرفا در مورد باعات( وآ ین نامه مصوی هیات وزیران آن می 

 باشدض



 :3ماده

شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت درختان امالک واراضی 

ضوع ماده صدور پایان کار 1مو ضعیت  این آ ین نامه و ساختمانی و صدور پروانه  سته از امالکی که پس از  آن د

آ ین نامه ودر مورد  7وتعداد درختان موجود در عرصه آنها دگار تغییر شده است موضوع را از کمیسیونهای ماده 

صره یک ماده یک  سیون تب ساختمانی ،مراتب را از دبیرخانه کمی صدورپروانه  شهرها قبل از  باغات واقع در حریم 

 انون حفظ کاربری اراضی زارعی وباغ ها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعالم نمایدضق

 :4ماده

کاشتتت،حفاظت وآبیاری درختان وفضتتاهای ستتبز معابر ،میادین ،بزرگراها وبوستتتان های عمومی واقع در داخل 

ضوع بند ست ومناطق گهارگانه مو ستان های محیط زی ستثنای بو شهرها به ا قانون حفاظت 3الف ماده محدوده 

 وبهسازی محیط زیست از وظایف شهرداری استض

 :1تبصره

حفظ ونیهداری وآبیاری درختان در ستتایر محل های مشتتمول قانون به عهده مالکین ،ستتاکنین )بهره برداران( و 

 متصرفین آنها استض

 :2تبصره 

، بهره برداران و متصتترفین مستتآول آبیاری و در مورد موقوفات ، متولیان با قا م مقام قانونی آنان یا مستتتاجرین 

 نیهداری درختان هستندض

 :3تبصره 

در صورت اهمال در نیهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، رأساً نسبت 

کارمزد از مالک ( اضتتتافی به عنوان %15به آبیاری و نیهداری آنها اقدام و هزینه های متعلقه را با پانزده درصتتتد)

دریافت نمایدض الکن در صتتورت اعالم مالک مبنی بر عدم توانایی در نیهداری درختان شتتهرداری مجاز استتت در 

ساعدت نموده و تنها هزینه های مترقبه را از وی دریافت نمایدض در  صوص حفظ و نیهداری درختان به مالک م خ

وق الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستتتور صتتورت استتتنکاف مالک یا متصتتدی از پرداخت هزینه های ف

 دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حسای شهرداری طبق اجرای اسناد الزم االجرا اقدام نماید

 :5ماده 

برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، 

س سیون با درخوا صویب کمی سآول این اماکن، در موارد زیر پس از ت شخاص م صدیان و ا ت مالکین، متولیان، مت

 این آیین نامه شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشدض 7موضوع ماده 

 شده داده قطع درخواست آن جوی از انتفاع قصد به و باشد رسیده وری بهره سن به که غیرمثمری درخت -الف

شد سط آن جای به باید صورت این در که با ضی، یا مالک تو شهرداری  گنانچهض شود غرس درخت مجدداًمتقا

مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله گوی آن را با توافق با مالک پرداخت می نماید و در صورت اختالف بهای 

 آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شدض



شک دییر عمد غیر علل یا و انیل بیماری، زدگی، آفت علت به که درختی -ب سرایت آفت  احتمال یا و شده خ

صورت باید  سقطو آن برود که در این  شد ویا احتمال  شته با و بیماری از آن به دییر درختان و گیاهان وجود دا

 شود(ضانجام  2بجای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود )مطابق تبصره 

ط انتقال برق، لوله کشی نفت،گاز، خطو آی، مجاری و کانال راه، مسیر یا و ساختمان احداث محل در درخت -ج

 تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشدض

 ستتتاکنین و مالکین برای آن وجود یا و باشتتتد طبیعی مرور و عبور مانع میادین یا و معابر در واقع درخت -د

 ضباشد کرده ایجاد مزاحمت

 :1تبصره 

ضالی، شهری )از قبیل آی، فا ستیاه های ارا ه دهنده خدمات   فرآورده پخش شرکت مخابرات، برق، گاز، کلیه د

 مستلزم که عمرانی عملیات گونه هر انجام از قبل موظفندضضض(  آن به وابسته های سازمان و شهرداری و نفتی های

 7از شهرداری )کمیسیون موضوع ماده های الزم،مجوز سایر بر عالوه باشد، سبز فضای تخریب یا و درختان قطع

 آیین نامه( مجوز اخذ نمایندض

 :2تبصره

در مورد بندهای )ج( و )د( اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی 

باشد و در صورت اجتنای ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری می باید با رعایت اصول ایمنی و فنی می 

این آ ین نامه صتتادر می شتتود به تعداد دو برابر  7به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیستتیون ماده 

 مجموع محیط بن ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند غرس نمایدض

 :3تبصره 

شهر  سالمی  شورای ا صویب  شهرداری به ت شنهاد  ضوع این ماده طبق تعرفه ای که به پی عوارض قطع درخت مو

 می رسدض توسط شهرداری اخذ خواهد شدض

 : 4تبصره 

فعالیت و بهره برداری از خزانه، قلمستتتتان یا عمده فعالیت آنها بر استتتاس مجوز و دستتتتورالعمل شتتتهرداری 

 ضاست بالمانع

 :6 ماده

در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتالف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم 

این آ ین نامه موظف استتت نستتبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق  3آورند شتتهرداری در اجرای ماده 

 مراجع قضایی پیییری جبران خسارت وارده اقدام نمایدض

این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف  5شهرداری که در اجرای ماده مأمورین 

 شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفتض

 : 7ماده 



به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آ ین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر 

 شهرداری تشکیل می شودضدر هر 

 یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخای شورا -الف

 یک نفر به انتخای شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری -ی

شهرداری،  -ج سبز در  ضای  سازمان پارکها و ف صورت عدم وجود  سبز و در  ضای  سازمان پارکها و ف مدیرعامل 

 بز شهرداریمسآول فضای س

 :1تبصره 

مترمربع که در  500شتهرداری موظف استت برای صتدور پروانه ستاختمانی در عرصته های با مستاحت بیش از 

 محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نمایدض

 :2تبصره 

مترمربع  2000تا  500ه های بین شهرداری موظف است در کالن شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرص

شکیل داده و نظریه  شهرداری ت ضای زیر را در هر یک از مناطق  سیونی مرکب از اع شهر کمی واقع در محدوده 

 کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کندض

 شورا ر یس انتخای به شهر اسالمی شورای نماینده -الف

 رداری آن شهرشه باشد، نداشته منطقه شهرداری که صورتی در و شهرداری منطقه مدیر -ب

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

 شهرداری شهری خدمات نماینده شهرداری در

 :3تبصره 

درخواست  جهت تشخیص باغات توسط شورای اسالمی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا

سوابق و مدارکی که در بند  سیون ماده  1ماده « د»خود را با  ست به کمی سال نماید  7آیین نامه مذکور آمده ا ار

صورتیکه ذینفع دو  شد، به ذینفع ابالغ کندض در  صادر خواهد  سیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه  و نظر کمی

اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد راض داشته باشد،ماه بعد از اخذ ابالغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعت

کردض شهرداری آن را به شورای اسالمی شهر ارسال خواهد داشتض نظر شورای اسالمی شهر در مورد تشخیص باغ 

قطعی استتتتض در غیر اینصتتتورت گنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیستتتیون مزبور اعتراض ننماید 

 بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسالمی شهر تلقی خواهد شدض مصوبه کمیسیون

 :8ماده 

صی  صو شهرداری محل اولیه و فرم مخ ست خود را به  سربرداری درختان باید درخوا ضیان قطع، جابجایی یا  متقا

 که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می شود تکمیل و تحویل نمایندض

س سیون شهرداری مکلف ا ضی را به کمی ست متقا سلیم و ثبت، درخوا ت حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ت

موضوع این آ ین نامه ارجاع نماید ض کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص  7ماده 

شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ نظر ک صمیم نماید و  ضی اتخاذ ت ست متقا سیون درخوا می



موضوع را به متقاضی اعالم نماید و در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تاخیر در ابالغ پس از موعد 

 مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کندض

 :1تبصره 

سربرداری شرایط قبل از دریافت مجوز الزم، مجاز به قطع درخت یا  ضی تحت هیچ  با جابجایی  شهرداری و متقا

 آن نخواهد بودض

 :2تبصره 

صول  ضوابط و ا سربرداری درخت رعایت  ضی برای جابجایی یا  ست متقا صورت درخوا ست در شهرداری موظف ا

علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تستتهیالت مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه های مترقبه در اختیار 

 متقاضی قرار دهدض

 :9ماده 

ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده ازتجهیزات  است موظف 7 ماده کمیسیون 

و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای 

 اسالمی شهر اعالم عمومی نمایدض

 تبصره :

متصتدین و ذینفعان و شتهرداری در محدوده و حریم شتهر و در معابر و اماکن  هرگونه جابجایی توستط مالکین،

ضوع ماده  سیون مو صی با اخذ مجوز از کمی صو شهرداری  7عمومی و خ صورت  ستض در غیراین  امکان پذیر ا

شد  شهرداری تهیه و ابالغ خواهد  سط  ستورالعملی که تو سربرداری و هرس طبق د ستض  موظف به جلوگیری ا

 ذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گرددضصورت می پ

 :10ماده 

ست  7و  1در اجرای مواد  شهرداری موظف ا صالحیه های آن  شهرها و ا سبز در  ضای  سترش ف قانون حفظ و گ

 شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کردوه و بروز نیهداری نماید:

 پالک مشمول نوسازی شماره با ثبتی کپال شماره الف:

 ملک مساحت ب:

 ذینفع با مالک نام شماره، کوگه، خیابان، ناحیه، منطقه، شهر،: شامل محل دقیق نشانی ج:

صات و تعداد د: شخ ضای و سمت ، م سنامه اطالعات کننده تنظیم مأمور ام ستری ضابط عنوان به که شنا  دادگ

 ضشود می شناخته

 :1تبصره

موظف است پس از شناسایی ، باغ های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه های شهرداری 

بدون اخذ مشتتخص و اعالم نماید این باغ ها به هیچ وجه حتی در صتتورت قطع تمام درختان ،)و GISمربوطه)

 مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شدض

 :2تبصره



سخ موظف شهرداری  ست ن سنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قا م مقام قانونی وی ا شنا ه ای از 

 ابالغ نمایدض

 :3تبصره 

 شهرداری موظف است هر سال نسبت به پالک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایندض

 :11ماده 

صات از است موکلف شهرداری  بزرگراه ها و بوستان های عمومی فهرستی ین، میاد معابر، در واقع درختان مشخ

تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پالک کوبی روی شتتامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشتتت و تاریخ گزارش ،

 ضنماید منعکس )و GISدرختان و روی سامانه های مربوطه )

 12ماده 

شورای اسالمی شهر موظف است به منظور جر، مش های وزمین باغات واحیای نیهداری حفظ، منظور به            

حفظ و نیهداری باغات خصتتوصتتی، دستتتورالعملهای تشتتویقی برای ستتاخت وستتاز محدود دراین امالک را در 

 گهارگوی قوانین وضوابط شواری عالی شهرسازی ومعماری ایران تهیه وتصویب نمایند

 13ماده 

درجهت حفظ باغات مخصوصاَ در شهرهایی که سرانه ند موظف ها وشهرداری وشهرسازی مسکن وزارت            

ضای  شهرها حتی االمکان باغات را در کاربری ف ست در مطالعات طرح جامع  ستاندارد ا سبز آنها کمتر از ا ضای  ف

 سبز پیش بینی نمایندض

 1تبصره 

ده شهر، بوستانهای حدوم باغات خرید با تا نمایند فراهم شرایطی شهر اسالمی شوراهای و ها شهرداری            

 شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیردض

 2تبصره 

 به آنها مالکان از را الزم های حمایت االمکان حتی شهری بزرگ باغات حفظ برای موظفند ها شهرداری            

 ضآورند عمل

 3تبصره 

ضای سرانه که شهرهایی در موظفند ها شهرداری             ساله  سبز ف ست، برنامه پنج  ستاندارد ا آنها کمتر از ا

 ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسالمی شهر برسانندض

  
 

 

 

 

 



 

 

 


