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پروژه قطع وابستگی کشور به واردات با ساخت داخل؛

شناسایی ۱۴۳گلوگاه برای قطع وابستگی
به گزارش زمان  ،سرپرست وزارت صمت گفت :برای داخلیسازی  ۳.۲میلیارد دالر از مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز تولید که تا پیش از این وارد می شده ،هدف گذاری انجام شده و  ۱۴۳قطعه گلوگاهی
نیز شناساییشده است.
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تبصره سه ذیل ماده پنج آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون

در راستای اجرای ماده  6قانون اصالح الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1359شورای انقالب،
مصوب  88/5/13مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره  3ذیل ماده  5آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون فوق الذکر مصوب
سی و دومین جلسه شورای عالی استانها مورخ  ،89/2/15تعرفه عوارض و جبران خسارت وارده قطع درخت به شرح ذیل
تقدیم می گردد:
ماده  -1عوارض قطع درخت با اخذ مجوز از شهرداری و جبران خسارت وارده بر اساس فرمول های ذیل محاسبه میگردد.
فرمول ارائه شده استداللی مبتنی بر منطق قانونی و رگرسیون لجستیک میباشد که انتخاب شاخصها بر اساس ارزش ذاتی
هردرخت وهمبستگی هر یک از شاخص های اکولوژیک -زیست محیطی -اقتصادی  -منظر و زیبا شناختی و دیر زیستی با
(ارزش ریالی تهیه نهال کاشت و نگهداری درخت تا محیط بن  15سانتی متر) می باشد.
درختان واقع در
فضاهای سبز عمومی
(متعلق به شهرداری )

درختان واقع در
فضاهای سبز خصوصی
(حیاط منزل ،باغات
و )....

دستورالعمل اجرایی

درختان
پهن برگ
درختان
سوزنی برگ
درختان
پهن برگ
درختان
سوزنی برگ

در فرمول فوق :
 = Cقیمت پایه (ارزش ریالی تهیه نهال ،کاشت و نگهداری تا محیط بن 15سانتی متر )
 =X3ارزش عددی قطر تاج پوشش
 = X1محیط بن یقه درخت  = X2ارزش عددی اندازه سطح برگ
 = X5دیر زیستی درخت
 =X4محل استقرار
( که در دستورالعمل تدوین شده بصورت مفصل تشریح گردیده است )
تبصره  -1درخصوص درختان شاخص با قطر باالتر از  40سانتي متر با توجه به ارزش اكولوژيكي و زيست محيطي و منظر
سازي ويژه آنها درخصوص موارد مذکور ،عوارض با ضريب  2در فرمولهاي ماده يك محاسبه می گردد .منظور از گونه های
شاخص در این دستورالعمل کلیه گونه های غیر مثمر به جزء گونه های خانواده ( )populousو گونه مثمر صرفا شاه توت،
توت و گردو می باشد .تبصره  -2در خصوص درختانی که بر اساس نظریه کارشناسی و تایید کمیسیون ماده هفت در جهت
احیاء و یا خطر ساز بودن نیاز به قطع و جمع آوری دارند بدون اخذ عوارض و صرف ًا با اخذ تعهد احیاء به میزانی که در همان
محل امکان کاشت وجود دارد اقدام خواهد شد .تبصره  -3تخریب و یا آسیب رساندن به سایر سطوح سبز (به جز درخت)
در اماکن عمومی متعلق به شهرداری به ازاء هر مترمربع و یا هر بوته درختچه نابود شده و بر اساس هزینه شهرداری که
جهت خرید و کاشت و نگهداری تا آن زمان انجام داده محاسبه می گردد (مرجع تشخیص ،کارشناسان مذکور در تبصره 10
ذیل همین ماده می باشد).
تبصره  -4در امالک متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ،هرس و فرم دهی درختان به نحوی که باعث ورود خسارت
جدی به درختان نگردد بالمانع بوده ولی هرس های شدید و آسیب جدی به درختان در هر محل حسب نظر کارشناس
به صورت درصدی از عوارض پیشنهادی محاسبه و منظور می گردد .تبصره  -5در مواردی که بنا به اظهار نظر کارشناس
ذی صالح و تایید کمیسیون ماده هفت ،درختان به دالیل غیر عمد از بین رفته باشند به منظور جبران خسارت صرف ًا
تعهد احیاء به همان تعداد به صورت جایگزین اخذ می گردد .تبصره  -6تغییر در گونه درختی در حیاط منازل به
نحویکه از نظر تعداد کاهش پیدا نکند با نظر کارشناس ذیصالح و تائید کمیسیون ماده هفت ،بدون اخذ عوارض و
صرف ًا با کاشت نهال جایگزین اقدام می گردد .تبصره  -7در محل هایی که بر اساس مستندات قانونی و یا به تشخیص
کمیسیون ماده هفت در گذشته دارای اشجار بوده ولی در شهرداری فاقد سابقه شمارش اشجار می باشند و با بررسی
تصاویر ماهواره ای و یا عکس های هوایی امکان مشاهده درختان وجود نداشته باشد ،عوارض مربوط به عدم وجود
درخت مطابق با الیحه قانونی به ازای هر اصله معادل 6/500/000ریال (قیمت پایه) و تعهد احیاء نیز به همان تعداد اخذ
می گردد .تبصره  -8در خصوص تصادفاتی که حسب نظر کارشناسان راننده مقصر شناخته می شود و منجر به قطع
و یا ریشه کن شدن درختان می گردد ،عوارض مربوطه طبق این تعرفه محاسبه می گردد و عوارض مربوط به غرس
نهال در سطح شهر به تعداد درختان از بین رفته محاسبه و اخذ می شود .در صورتی که به درخت آسیب وارد گردد به
صورت درصدی از عوارض پیشنهادی محاسبه و ارزیابی می گردد .تبصره  -9ارزش عددی قطر تاج پوشش درختان با
توجه به شرایط محیطی و نظر کارشناسان مرتبط تعیین می گردد (در خصوص درختان هرس شده مالک تاج پوشش
در پایان فصل رشد می باشد) .تبصره  -10کارشناسان موضوع این تعرفه کارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز
شهری که دوره های آموزشی الزم را گذرانیده اند ،ضابطین دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه
مورد وثوق کمیسیون ماده هفت می باشند و هزینه های کارشناسی به عهده مالک می باشد (حسب مورد و با توجه
به درخواست مالک و یا به تشخیص کمیسیون ماده هفت) .تبصره  – 11در صورت شیوع بیماریها و آفات در درختان
سطح شهر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری ضمن اعالم به مالکین درمحدوده موردنظر نسبت به مبارزه علمی با
آفات و بیماریهای شایع درختان می بایست اقدام نماید .تبصره  -12امالکی که طبق آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون
اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها باغ شناخته می شوند و با شهرداری به توافقاتی می رسند عوارض
مربوطه تا قبل از تاریخ توافق بر عهده مالک بوده و بعد از توافق مالک صرف ًا در خصوص اشجار موجود در سهم خود
مسئول می باشد.
ماده  -2تعرفه جبران خسارت وارده قطع درختان بدون اخذ مجوز قانونی از کمیسیون ماده هفت آئین نامه اجرایی

ماده یکم اصالحیه الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز با ضریب سه در فرمول های ماده یک محاسبه خواهد شد.
تبصره  -1در خصوص درختانی که تحویل پیمانکاران حفظ و نگهداری فضای سبز شهرداری می گردد ،مسئولیت حفظ و
نگهداری و احیاء به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم انجام اقدامات الزم مطابق این ماده ،خسارت وارده اخذ می گردد.
همچنین این بند شامل درصد خسارت های وارده به درختان نیز بوده و عوارض غرس نهال در سطح شهر با همان درصد
خسارت اخذ می گردد.
تبصره  -2بررسی و تشخیص انجام یا عدم انجام وظایف پیمانکاران موضوع تبصره فوق ،توسط کارشناسان سازمان سیما
منظر و فضای سبز شهری با انجام بازدیدهای میدانی و بررسی اسناد و سوابق مربوطه صورت می پذیرد .تبصره  -3چنانچه
پیمانکاران ،سازندگان ،مالكين و يا متعهدين مبادرت به قطع و یا سربرداري یا آسیب جدی به درختان معابر (مجاور محل
احداث بنا و یا محل کسب و یا اجرای عملیات عمرانی) به دلیل احداث کنسول غیرمجاز و یا باز شدن دید تابلو تبلیغاتی و
 ...نمايد که نیاز به جمع آوری درخت به این علت می باشد و يا به جهت تخليه مصالح ساختماني و استفاده از ماشين آالت
و يا نفوذ شيرآبه موجبات خشكيدگي آنها را فراهم آورند و یا آسیب به درخت وارد نمایند و یا درختانی که پس از رای
کمیسیون ماده صد و برابر درخواست مالک ،پس از رسیدگی در کمیسیون ماده  7نیازمند جمع آوری باشند ،جبران خسارت
وارده و يا درصد قصور ايشان با ضریب  3در ماده  ( 2ضریب  ) 9محاسبه و اخذ میگردد و تعهدات كاشت نهال به صورت
دو برابر مجموع محیط بن درختان قطع شده ،نهال مناسب با محيط بن حداقل 10سانتي متر در همان محل منظور گردد و
چنانچه امكان كاشت نهال در همان محل وجود نداشته باشد هزينه كاشت نهال در سطح شهر با همان ضریب اخذ می گردد.
تبصره  -4در صورتی که درختان مذکور در تبصره  4ماده یک این دستورالعمل به دلیل آسیب وارده در هرزمانی خشک
گردند جبران خسارت وارده مطابق ماده  2این دستورالعمل با لحاظ کردن درصد خسارت پرداخت شده اخذ می گردد.
همچنین تازمانیکه درخت سبز باشد ،عوارض غرس نهال در سطح شهر محاسبه و منظور نخواهد شد و در صورت
خشکیدگی درخت به این علت کل عوارض غرس نهال در سطح شهر نیز محاسبه خواهد شد .تبصره  -5شهرداری مکلف
است در زمان صدور پروانه از مالکین تعهد حفظ و نگهداری درختان واقع در معبر مجاور را تا زمان صدور پایانکار اخذ نماید.
تبصره  -6درخصوص قطع بدون اخذ مجوز و یا خشکیدگی درختان شاخص با قطر باالتر از  40سانتي متر با توجه به ارزش
اكولوژيكي و زيست محيطي و منظر سازي ويژه آنها ،درخصوص موارد مذکور ،جبران خسارت وارده با ضريب  2در فرمولهاي
ماده  2محاسبه می گردد .منظور از گونه های شاخص در این دستورالعمل کلیه گونه های غیر مثمر به جزء گونه های خانواده
( )populousو گونه مثمر صرف ًا شاه توت ،توت و گردو می باشد .تبصره  -7شهرداری می بایست در زمان بررسی یا تهیه
فرم کمیسیون ماده  ،100دقیق ًا موضوع آسیب های وارده به درختان در اثر تخلفات ساختمانی ( کنسول و  )...را در این فرم
تشریح نموده تا اعضای کمیسیون در زمان صدور رای به آن توجه ویژه داشته باشند.
ماده  -3در راستای اجرای تبصره  3ذیل ماده  4الیحه قانونی و تبصره 2ذیل ماده  5آئین نامه اجرایی ماده یک قانون
چنانچه در ملک امکان کاشت نهال به تعداد مشخص شده حسب قانون وجود نداشته باشد هزینه کاشت نهال در سطح شهر
به روش زیر محاسبه و اخذ می گردد:
هزینه خرید

نهال ،کاشت نهال
و نگهداری نهال
در طول یکسال

x

(( تعداد نهال با محیط
بن  10سانتی متر

( که امکان کاشت در
ملک وجود دارد )

-

تعداد تعهد احیاء معادل دو برابر

محیط بن درختان قطع شده)) (نهال
با حداقل محیط بن  10سانتی متر )

=

هزینه کاشت
نهال در
سطح شهر

تبصره  -1در صورت عدم اجرای تعهد کاشت نهال از سوی مالکین و یا نماینده قانونی آنها ،به ازاء هر سال تاخیر
برای هر اصله معادل  1/460/000ریال عوارض اخذ می گردد .ولی چناچه امکان اجرای تعهد کاشت در طول یک سال
حسب نظر کارشناس و تایید کمیسیون ماده هفت وجود نداشته باشد تعهد مربوطه تمدید می گردد .تبصره  -2در
خصوص اراضی صنعتی فعال و یا در شرف تاسیس بر اساس ماده  15هوای پاک تعهد ایجاد فضای سبز معادل %10
عرصه تعیین می گردد که می بایست به ازاء هر  16مترمربع ،یک اصله نهال کاشته شود و چنانچه امکان احداث
فضای سبز حتی به صورت عمودی نیز وجود نداشته باشد هزینه کاشت و نگهداری هر اصله معادل  13 /000/000ریال
اخذ می گردد .تبصره  -3در راستای اجرای ماده  5الیحه قانونی و اصالحیه آن در نهالستانها جابجایی و فروش
درختان در قسمتهای تولید نهال مشروط به کاشت مجدد در همان محل بالمانع می باشد .تبصره  -4چنانچه مالکین
نسبت به احداث فضای سبز عمودی (فالورباکس دائم) یا فضای سبز بر روی پشت بام ( روف گاردن) اقدام نمایند
احداث هر  1/5مترمربع معادل یک اصله تعهد احیاء منظور می گردد .تبصره  -5با توجه به ضوابط اجرایی طرح
تفصیلی مصوب ،در اماکن با کاربری های باغ شهری ،باغ تثبیت شده و مرتبط با فضای سبز در خصوص  70درصد
فضای باز ملک تعهد حفظ و نگهداری و کاشت نهال (هر  16مترمربع ،یک اصله) اخذ می گردد .تبصره  -6امالک با
کاربری های باغ شهری ،باغ تثبیت شده و مرتبط با فضای سبز که با شهرداری جهت افزایش سطح اشغال توافق می
نمایند ،ما به ازای مساحت کسر شده از فضای سبز پیش بینی شده در تبصره  5ماده  ،3به ازای هر اصله نهال مبلغ
 13 /000/000ریال اخذ می گردد .تبصره  -7مطابق با ضوابط اجرایی طرح تفصیلی مصوب ،شهرداری موظف است
هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت امالک با کاربری مسکونی تعهدات الزم ،در خصوص ایجاد فضای سبز به میزان
حداقل  %20مساحت فضای باز و کاشت نهال پایدار به ازای هر  16مترمربع یک اصله در فضای سبز ایجاد شده را از
مالکین یا سازندگان اخذ نماید .چنانچه مالکین پس از اتمام عملیات ساختمانی نسبت به احـداث باغچه مطـابق
پروانه ساختـمانی و ضوابط اقدام نکـرده و فضا جهت کاشت نهال در آنها وجود نداشته باشد و یا دارای کسری
درخت باشند ،به ازای هر اصله نهال ،مبلغ  13 /000/000ریال اخذ می گردد .تبصره  -8امالک مذکور در تبصره 7
ماده  ،3که با  %100سطح اشغال در تجاری ساخته می شوند و امکان کاشت نهال در آنها وجود ندارد برای معادل %20
فضای باز ،به ازای هر اصله نهال مبلغ  13 /000/000ریال اخذ می گردد.
ماده  -4در خصوص درختانی که در محل اجرای پروژه های شهری قرار گرفته اند ،شهرداری برای اخذ مجوز قطع یا
جابجایی این درختان می بایست با ارائه مدارک مستند مانند طرح های مصوب و نقشه های تائید شده موضوع در کمیسیون
ماده هفت مطرح و چنانچه بیش از  30اصله درخت در محل اجرای طرح واقع می گردد ،ابتدا مطالعات و ارزیابی زیست
محیطی توسط شرکت های ذی صالح انجام و پس از طرح در کمیسیون ماده هفت اقدامات الزم در خصوص جابجایی و یا

در صورت عدم امکان ،جمع آوری با نظارت کارشناسان فضای سبز اقدام خواهد شد .تبصره  -1شهرداری موظف است
در محدوده اجرای طرح های اصالح هندسی که مجوز جابجایی یا جمع آوری درختان توسط کمیسیون ماده هفت صادر
گردیده است با ایجاد جزایر سبز معادل دو برابر محیط بن درختان قطع شده نهال با حداقل محیط بن  10سانتی متر تا
پایان همان سال یا حداکثر سال آینده غرس و احیاء نماید و چنانچه امکان کاشت نهال در محدوده طرح وجود نداشته باشد
در محلی با تشخیص کمیسیون ماده هفت نسبت به کاشت نهال اقدام نمایند .اعتبارات الزم برای انجام این اقدامات می
بایست در پروژه های عمرانی پیش بینی گردد (مرجع متعهد درخواست کننده خواهد بود) .تبصره  -2در صورت قطع یا
جابجایی درختان واقع در طرح های اصالح هندسی بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده هفت با متولیان و پیمانکاران مطابق
با ضوابط قانونی برخورد می گردد.
ماده  -5با توجه به مواد  1و  6قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  1359شورای انقالب،
مصوب  88/5/13مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده  5آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون مذکور و تبصره  1ذیل آن،
قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در موسسات ،ادارات دولتی ،نهادها ،ارگانها و امالک متعلق به اشخاص
حقیقی یا حقوقی تابع همین ضوابط بوده و در صورت هرگونه تخلف ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مکلف به
پیگیری های قضایی می باشد .
ماده  -6شهرداری مکلف است در خصوص امالک با نوعیت باغ قبل از صدور پروانه ساختمان از سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری در خصوص وضعیت درختان و جانمایی بهترین محل احداث بنا با ارائه نقشه پیشنهادی جهت بررسی در
کمیسیون ماده هفت استعالم به عمل آورد.
ماده -7هرساله طبق بررسی کارشناسان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری در خصوص حفظ و گسترش فضای
سبز یک نفر از شهروندان در هر منطقه شهرداری که در این رابطه اقدامات شایسته و قابل توجهی به عمل آورده انتخاب
و پس از تائید کمیسیون ماده  7بعنوان شهروند نمونه در امور فضای سبز ضمن تقدیر از طرف شهردارکرج به مدت یکسال
نسبت به ارائه خدمات مهندسی و نهاده های کشاورزی توسط سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری اقدام خواهد گردید.
ماده -8در جهت حمایت از باغداران ،سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ضمن حفاظت و اداره انهار منشعب از
رودخانه و منتهی به باغات می تواند از محل درآمدهای حاصله از تبصره  3ذیل ماده  5نسبت به پرداخت حداقل  50درصد
هزینه های آب بهای باغدارانی که دارای حقابه از رودخانه کرج می باشند اقدام نماید.
ماده  -9در خصوص امالکی که طبق ردیف های  5،4،3،2بند (د) تبصره ماده یک آئین نامه اجرایی ماده یکم قانون اصالح
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ،مشمول شرایط باغ نباشند و صرف ًا شرایط ردیف  1بند (د) آئین نامه مذکور
را دارا باشند ،در صورتی باغ محسوب می گردند که درختان با پراکندگی مناسب در هر  16مترمربع یک اصله (در صورت
وجود بنا) با کسر مساحت ساختمان و یا هر  25مترمربع یک اصله (در صورت عدم وجود بنا) که با رعایت اصول فنی و
باغبانی با رعایت فاصله گذاری درخت و به صورت یکنواخت در کل پالک غرس گردیده باشند .مرجع تشخیص این موضوع
کارشناسان ذکر شده در تبصره  10ماده یک این دستورالعمل ،با اخذ نظریه کمیسیون ماده هفت می باشند.
ماده  -10امالکی که طبق سند مالکیت یا سند مادر قبل از تفکیک به صورت توتستان ،بیدستان ،چنارستان ،تاکستان
(موستان) که مصداق زمین مشجر می باشند ،شامل تعریف باغ می گردند .ذکر کلمه باغ و امثالهم در صفحه نقل و انتقاالت
سند نیز شامل ضوابط باغ می باشد.
ماده  -11در صورتیکه رای کمیسیون ماده  12پالک به صورت غیر موات باشد ،عکسهای هوایی دهه  60 ،50و  70ملک
توسط کارشناس رسمی دادگستری واجد صالحیت ،اخذ و تفسیر گردیده و گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری در
خصوص نوعیت به کمیسیون ماده  7ارجاع می شود.
ماده -12در خصوص امالکی که در سند مالکیت نوعیت باغ است و قبل از تصویب و ابالغ اصالحیه قانون ،توسط کمیسیون
ماده ( 12مرجع تشخیص نوعیت در آن زمان) دارای رای نوعیت غیر باغ می باشند ،در صورتیکه فاقد حد نصاب اشجار
باشد ،رای کمیسیون ماده  12مالک عمل می باشد.
ماده  -13هرگونه رای قطعی دادگاه مبنی بر نوعیت غیر باغ الزم االجراست.
ماده  -14در خصوص باغاتی که با شهرداری توافق کرده و سرانه مربوطه را به شهرداری پرداخت یا واگذار نموده اند ،سهم
مالکین شامل ضوابط باغات نمی گردد.
ماده -15کلیه عواید حاصل از این تعرفه در شماره حسابی جداگانه به نام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری کرج
واریز و صرف ًا به توسعه فضای سبز در محدوده قانونی و حریم شهر کرج اختصاص می یابد  .همچنین کلیه عواید حاصل
از اخذ سرانه از باغات مطابق دستورالعمل ماده  14زمین شهری و کاربری های مورد درخواست مالکین پس از موافقت
کمیسیون ماده هفت و اخذ مصوبات قانونی از شورای اسالمی شهر کرج  ،نیز در شماره حساب مذکور واریز و از محل این
درآمد نسبت به تملک باغات و کمک به حفظ و نگهداری سطوح سبز مراکز علمی و پژوهشی و غیر عمومی با تشخیص
سازمان سیما منظر و تصویب کمیسیون ماده  7در محدوده قانونی و حریم شهر کرج اختصاص یابد.
ماده  -16سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری مکلف به تشکیل دبیرخانه کمیسیون ماده هفت با سیستم مکانیزه
و شماره دبیرخانه مجزا جهت ثبت مصوبات کمیسیون می باشد .دبیر کمیسیون ماده هفت ،رئیس اداره امالک و باغات
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری بوده و شیوه نامه ویژه در خصوص تشکیل پرونده ،نحوه طرح در کمیسیون ،ابالغ
آراء کمیسیون و دریافت اعتراضات تهیه می گردد و با توجه به اهمیت کمیسیون مذکور ،حق الجلسات کمیسیون مطابق با
کمیسیون ماده صد به اعضاء پرداخت می گردد .دبیرخانه کمیسیون ماده هفت مکلف است هر  6ماه ،گزارش اقدامات خود
را به شورای اسالمی شهر کرج ارائه نماید.
ماده -17ناظر و تصمیم گیرنده در خصوص اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل و قانون اصالح الیحه قانونی حفظ
وگسترش فضای سبز در شهرها ،کمیسیون ماده هفت میباشد.
ماده  -18اين دستورالعمل در  18ماده و  29تبصره در جلسه دویست و سی و یکم مورخ  99/10/21شوراي اسالمي شهر
كرج به تصويب اعضاء رسيده است که فرمانداری طی نامه شماره  2121/4/14903مورخ  99/11/1اعالم نمود« :اجرای مصوبه
با رعایت آئین نامه و ضوابط مربوطه بالمانع است .ضمن ًا در خصوص ماده  15نیازمند ارائه الیحه جدید از سوی شهرداری به
شورا و ارسال آن به هیات تطبیق می باشد» که موضوع در دویست و سی و دومین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج
مورخ  99/11/5قرائت و مقرر شد که شهرداری بر اساس قانون اقدام نماید.

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

