
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 (با اصالحات بعدی 21/4/2041ها مصوب  مالی شهرداری  نامه آیین 03موضوع ماده )

 2011سال 

 

 خدمات  و عوارض  تعرفه
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 : پیشگفتار

ناماه ماالی    آیاین  03باشد به همین منظور قانونگذار در مااد    بینی وتامین منابع مالی می مهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیش

تعرفاه عاوار     )تمام منابع درآمدی شهرداری را تحت عنوان با اصالحات بعدی دفترچه ای که  11/4/1041ها مصوب  شهرداری

 .بینی نمود  که بایستی هر شهرداری همه ساله تهیه و تدوین نماید پیش( بهای خدمات و سایردرآمدها

 هایی منجمله ابطال تعدادی از عوار  و بهای خدمات توسط باتوجه به اینکه درسنوات اخیر تهیه وتدوین تعرفه عوار  با چالش

دیوان عدالت اداری مواجه بود  و از طرفی نیاز به دستیابی به منابع جدید تحت عنوان عوار  ایان رارورت را ایجااد نماود  تاا      

 . ها با تاملی بیشتر نسبت به تهیه تعرفه اقدام نمایند شهرداری

 

 کلیات و مفاهیم: دفتر اول

 تعاریف: بخش اول 

 مستندات : بخش دوم 

 ها  معافیت: بخش سوم 

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه: بخش چهارم 

 تعرفه: دفتر دوم

 عوارض: فصل اول 

 بهای خدمات : فصل دوم 

 سایر درآمدهای شهرداری : فصل سوم 

 

 آرای دیوان: دفتر سوم

 ای از آرای دیوان عدالت اداری در خصوص تایید وصول عوارض و بهای خدمات نمونه 
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 :بخش اول
 

 تعاریف  
 



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

0 
 

 .شود این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برد  میدر 

 کاربری -1

باشد که قسامتی از   شهرسازی و معماری ایران می شورای عالی 13/0/1011گانه قید شد  در مصوبه  بیست های منظور از کاربری

 .گردد مصوبه ذیال درج می

کمیتاه فنای  طارح     31/30/10۳1 خود پیارو صورتجلساه ماور     13/0/10۳1 تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

مورد بررسی نهاایی قارار داد  و پاز از اصاالحات     نه آنها را سرا تعیین و شهری های کاربری مفاهیم و عاریفتحقیقاتی تدقیق  ت

هاا و   هاای جاامع شاهرها  شاهرهای جدیاد  شاهر        مربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاد  در کلیه طارح 

معاون وزیر و دبیار   11/30/10۳1مور   1111/013/033بخشنامه شمار  . )شود ارسال می...   سازی مسکن مهر و های آماد طرح

 (.شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

 تعاریف کاربری های شهری: 2جدول شماره   

 تعریف نوع کاربری ردیف

 .به اراری اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود مسکونی 1

 مسیر شبکه 1
درمسیر تعریض و یا گذرگا  ها و یا رینگهای شهری طبق طرح تفصیلی به اراری که 

 .اطالق میگردند قرارمیگیرند 

 آموزشی 0
به اراری اختصاص یافته برای فعالیت های آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه 

 .های آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفته می شود

 اداری 4
به اراری اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها  موسسات دولتی   شرکتهای دولتی و 

 .موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می شود

۵ 
بازار -خدماتی-تجاری

 روز

وانواع  غیر انتفاعیبه اراری اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و 

 .گفته می شود فعالیتهای تجاری 

 ورزشی 1
به اراری اختصاص یافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا مبتدی گفته 

 می شود

 درمانی 1
به اراری اختصاص یافته به خدمات پزشکی   درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری های 

 .اجتماعی گفته می شود

 .به اراری اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفته می شود هنری -فرهنگی ۳

1 

و حریم پارک و فضای سبز

 سبز حفاظتی
 

 اساتفاد   ماورد  و احادا   شاهرداری  که توسط( بوستان) به اراری اختصاص یافته جهت پار  

 .گفته می شود رح تفصیلی در حریم کمربند سبز قراردارندو طبق طی گیردم قرار عموم

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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 مذهبی

به اراری اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفتاه مای   

 .شود

11 
وتاسیسات  تجهیزات 

 شهری

شاهر و   بهداشات  یاا  و شاهر  جهت امور مربوط به تاسیسات زیربناایی 

و  شهروندان

 

 استفاد  پارکینگ های عمومی و یا اختصاصی اطالق میگرددبه اراری که جهت   پارکینگ  11

10 
و  حمل و نقل و انبارداری

 پایانه 

به اراری اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی کاه بارای انجاام سافرهای شاهری       

 .برون شهری و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود

 .به نیروهای مسلح گفته می شودبه اراری اختصاص یافته  انتظامی- نظامی 14

 ..به اراری اختصاص یافته به باغات و زمین های کشاورزی گفته می شود زراعیباغات و  1۵

 .به اراری اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود میراث تاریخی 11

 .گفته می شود حریم شهر واقع شد  اند به اراری که  حریم 11

 .به اراری اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود توریستیتفریحی و  1۳

 وتولیدی صنعتی 11
به اراری اختصاص یافته جهات اساتقرار صانایع مشامول گارو  الاف موراوع مصاوبه شامار           

 .هیات وزیران و اصالحات بعدی آن گفته می شود 11/11/۳۳مور   1۳۵11-ت/14111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/


 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

۵ 
 

 عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری: 1جدول شماره 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محله مسکونی 1
مجتمع های چند خانواری و آپارتمانی چناد واحادی و   گاههای تک واحدی   سکونت

 خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگا 

1 
. آمااوزش تحقیقااات  

 فناوری
 شهر

مدارس عالی  دانشگاهها  دانشکد  ها  دانشسراها  حوز  های علمیه و مراکز تحقیقاتی 

 و پژوهشی و علمی و کاربردی و پار  فناوری

 آموزشی 0

 (دبستان  -آمادگی -مهد کود ) آموزش های پیش دبستانی  محله

 دبیرستان و پیش دانشگاهی -مدارس راهنمایی -کالس های سوادآموزی ناحیه

 منطقه
هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و حرفاه  

 ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
مدارس اسالمی  مدارس کودکان استثنایی   مراکاز پارورش اساتعدادهای درخشاان      

 مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 اداری و انتظامی 4

 شهرداری نواحی شوراهای حل اختالف ناحیه

 منطقه

مجتمع های قضایی  ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنماایی  

ثبت احوال   ثبت اسناد   امور اقتصادی و مالیااتی    رانندگی  تامین اجتماعی  پست  و 

 راهنمایی و رانندگی  کالنتری  آگاهی و پایگاههای بسیج

 شهر

ادارات کل و شرکتهای وابسته باه وزارتخاناه    وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی 

ها و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی  ستاد نیروهای نظاامی و  

انتظامی و سایر مراکز انتظامی  سفارتخانه هاا  کنساول گاری هاا و ساازمانهای باین       

اکاز  المللی  شهرداری و شورای اساالمی شاهر   دادگساتری و زنادانهای موجاود و مر     

 بازپروری و کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

خااارج از محااادود   

 شهر
 زندان

۵- 

: تجاااااری

 خدماتی 

  بازار روز 

 تجاری

 (خوار و بار  میو  و سبزی  نانوایی  قصابی و امثالهم ) واحدهای خرید روزانه  محله

 ناحیه

سوپر مارکت  فروشگاههای مصارف شاهر و روساتا  نوشات     ) واحدهای خرید هفتگی 

 الحسانه  قار   هاای  صاندوق  و بانکهاا  شاعب .(…افزار   قناادی  آجیال فروشای و    

معامالت اماال    بازارچاه هاا   فروشاگاههای        بنگاههای اعتباری و مالی وموسسات

منسوجات  پالستیک  لوازم خانگی   لوازم صوتی و تصویری  کتابفروشی ها  رساتوران  

 ها  شرکتهای بیمه   داروخانه و انواع مشابه دیگر

 شهر

 و بازرگاانی  شارکتهای  باازار  عمد  فروشی ها  راسته های صنوف مختلاف و بورساها   

   واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانناد فروشاگاههای بازرن زنجیار  ای       تجاری

مبل فروشی ها  پوشا   شعب مرکزی بانکها و موسسات مالی و اعتبااری  موسساات   

  نمایندگی فروش عرره وسایل نقلیه   فروشاگا  عرراه   تجاری واردات و صادرات کاال

قطعات یدکی   وساایل نقلیاه و فروشاگا  عرراه صانایع دساتی و فارش  تاالرهاای         

پذیرایی  تعمیرگاههای لوازم خاانگی و خاودرو  دفااتر نماینادگی بانکهاای خاارجی         

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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 نمایندگی موسسات تجاری خارجی

    
خاااادمات 

 انتفاعی

 محله
   آرایشاگا  هاای   (امور مشترکین تلفن همرا   فروش روزنامه و مجلاه  پست   ) دفاتر 

 زنانه و مطب پزشکان

 ناحیه

وکالت  مهندسی و نقشه بارداری   ثبات   )   آموزشگاههای خصوصی  دفاتر 13۱پلیز 

   آزمایشگاههای طبی (اسناد  ازدواج و طالق  شرکتهای پیمانکاری و مشاور و خدمات

 رادیولوژی   سالن های ورزشی کوچک  مرکز مشاور  درمانیو تخصصی   مراکز 

 منطقه

   آمبوالنز خصوصی   مشابه و ام آر آی ارائه خدمات اینترنت  دفاتر حسابرسی  مراکز

درمان اعتیاد   فیزیوتراپی   مراکز کاریابی   مرکز معایناه فنای خاودرو   رساانه هاای      

 دامپزشکاندیجیتال انتفاعی   رادیولوژی   مطب 

 شهر خدمات غیر انتفاعی 

اتحادیه ها   مجاامع   انجمان    -موسسات خیریه -دفاتر احزاب  تشکل های مردم نهاد

ها و تعاونی ها   رسانه های دیجیتال خباری  هیاات هاای ورزشای و آموزشاگاههای      

 (به غیر از حوز  های علمیه ) مذهبی 

 ورزشی 1

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالنهای کوچک ورزشی و استخرها ناحیه

 ورزشگاهها و مجتمع های ورزشی   زورخانه ها   مجموعه های آبی ورزشی شهر

 درمانی 1

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواد   درمانگاهها محله

 پلی کلینیک ها ناحیه

 مراکز اورژانزتخت و  14مراکز انتقال خون   بیمارستانهای کمتر از  منطقه

 شهر
بیمارستانهای اصلی شهر   زایشگاهها  تیمارستانها  مراکز توانبخشی و مراکز نگهاداری  

 کودکان بی سرپرست و سالمندان  معلولین و جانبازان و درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  ۳

 ناحیه
کودکاان و  کتابخانه ها و سالنهای اجتماعات کوچاک   کاانون هاای پارورش فکاری      

 نوجوانان  سینما

 شهر

کتابخانه مرکزی و تخصصی   نگارخانه   فرهنگسرا و مجتماع هاای فرهنگای   ساالن     

اجتماعات  سینما  تئاتر  سالن کنسرت   موسسات و دفاتر مرکازی روزناماه و مجلاه      

 مراکز صدا و سیما

 پار  1

 ای محله( پار  ) بوستان  محله

 ناحیه ای (پار  ) بوستان  ناحیه

 اصلی شهر( پار  ) بوستان  شهر

 مذهبی 13
 مساجد  حسینیه ها و فاطمیه ها محله

 مهدیه   کلیساها  کنیسه ها و آتشکد  ها    مصلی  شهر مسجد جامع مساجد بزرن و شهر

 تجهیزات شهری 11 

 ایستگا  های جمع آوری زباله محله

 ناحیه
ایستگا  های جمع آوری زباله   ایستگا  های آتش نشاانی  میاادین میاو  و تار  باار       

   جایگاههای سوخت11۵اورژانز 

 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود  شهر

زی میو  و تر  بار   حمال و  مرک میدان انتقال گورستان ها  مرکز حفر بهداشتی زباله خااارج از محااادود   

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 نقل بار شهر

 تاسیسات شهری 11

 ایستگا  های تنظیم فشار گاز   آب و فارالب   سرویز های عمومی بهداشتی محله

 منطقه
مخازن آب زمینی و هوایی  تصفیه خاناه هاای آب و فاراالب و پسات ایساتگاههای      

 تنظیم فشار گاز

 حمل و نقل انبارداری 10

 معابر و پارکینگ ها ی محلهای و ایستگاههای مترو محله

 معابر پارکینگ های عمومی و اتوبوس رانی شهری   پایانه های مسافربری ناحیه

 شهر

معابر   پایانه هاای مساافربری درون شاهری و باین شاهری   ایساتگا  فرودگاههاای        

موجود   بناادر   تاسیساات مرکازی متارو   پارکیناگ هاای باین شاهری کوچاک و          

 سردخانه ها

 اصلی کاال فرودگا    سیلو و سردخانه هاانباری های  خارج از محدود 

 پادگان ها و آمادگاههای موجود نیروهای نظامی شهر نظامی 14

 زمین های کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونی محله باغات و کشاورزی 1۵

 شهر تاریخی 11
متبرکه اماکن و محوطه های تاریخی  موز  ها  بناهای یادبود  آرامگا  مشاهیر   اماکن 

 و حریم های تملک شد  آنان

 شهر طبیعی 11
مای  ( غیر از پاار   ) سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت 

 .یابد

 شهر حریم 1۳
حریم قانونی رودخانه ها  تاالبها  آبگیرها  مسیلها و را  حریم قاانونی تملاک را  آهان    

 گاز و نفت و فارالبهای بین شهری و تاسیسات زیربنایی آب و برق و 

 گردشگری –تفریحی  11

 شهر
هتل   مسافرخانه   مهمانپذیر و مهمانسراها  هتل آپارتمان و متل  شهربازی تفریحای  

 .…ویژ  پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و پالژهای ساحلی و 

خااارج از محااادود   

 شهر
 باغ وحش

 صنعتی 13

گروههااااای الااااف  

مصااااوبه شاااامار   

 11/11/1۳ت14111

هیااات ماادیران بااا   

 اصالحات بعدی آن

 :غذایی

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -1

 بسته بندی خرما بدون شستشو -1

 تن در سال 0333واحد تولید آب نبات و پولکی شکر پنیر و غیر  تا  -0

 (نبات ریزی ) واحد تولیدی نبات  -4

 تن در سال 033واحد تولید گز و سوهان تا  -۵

 واحد بسته بندی نمک و ادویه جات -1

 واحد بسته بندی چای -1

 واحد بسته بندی قهو  -۳

تان در ساال باه روش نام زدن و بادون روش       033واحد تولید قند حبه و کله تا  -1

 پخت

 واحد بسته بندی عسل -13

 تن در سال 1333تولید بستنی تا  -11

 تن در سال 033تولید شیرینی و نان تا  -11
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 تن در سال 033ب و تولید آرد گندم و جو تا آسیا -10

 تن در سال 133واحد بسته بندی کر  و سایر لبنیات تا  -14

 تن در سال 033تولید بیسکویت و شکالت تا  -1۵

 تن در سال 033واحد رشته بری تا  -11

 تن در سال 033واحد ماکارونی سازی تا  -11

 (مخصوص کندوی عسل ) واحد تولید آج موم  -1۳

 واحد بسته بندی سبزیجات و میو  جات -11

 .(صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند) واحد تولید یخ  -13

 واحدتولیدی نان بستی -11

 واحد بسته بندی گالب -11

 واحد بسته بندی عرقیات گیاهی -10

 واحد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -14

 و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری واحد سورتینگ -1۵

 واحد تولید  بهبود دهند  کیفیت آرد -11

 آسیاب و بوجاری عملیات بودن آماد  واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -11

 :نساجی

 و نمدمالی دستی و دست بافتهاواحدهای قالیبافی  زیلوبافی  -1

 شیراز  دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینی -1

 (تن در سال  133با حداکثر ) جوراب بافی حداکثر سه دستگا   -0

یاا حاداکثر   ) کشبافی و تریکو بافی  گردبافی  کنن و راشل حداکثر تا سه دستگا   -4

 (تن در سال  133

 دست  انواع لباس و پوشا  در سال 0333واحد تولید لباس و پوشا  حداکثر  -۵

 تولید طناب نخی یا کنفی   تور ماهیگیری   قیطان  انواع نوار و روبان -1

 واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یااستفاد  از پشم شیشه -1

 غیار   و سیلک چاپ اصفهان مانند پارچه قلمکار) واحد پارچه چاپی روش دستی  -۳

) 

 (غیر موتوری ) پارچه بافی دستی  -1

 (واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی  -13

 یدالیاف پروپلینواحد تول -11

      

 :چرم

 واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف  دستکش   جلد چرمی و نظایر آن -1

واحد تولید مصنوعات پوستی   از قبیل کال  پوستی   پوساتین و ماوارد مشاابه از     -1

 پوست دباغی شد 

 جفت در سال 13333واحد تولید بستایی کفش حداکثر تا  -0

 جفت در سال 13333ماشینی حداکثر واحدتولید کفش  -4

 واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاد  از چرم -۵

http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاد  از چرم -1

      

 :سلولزی 

 آماد  واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -1

 واحدتولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -1

 شد  چاپ و آماد  واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ -0

 آماد  حد تولید کاغذ و دفتر از کاغذوا -4

 واحد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماد  -۵

 واحد صحافی و چاپخانه های ساد  -1

 واحد تولید مصنوعات چوب پنبه ای -1

 دون انوارسازیواحد نجاری و خراطی ب -۳

مترمکعب چوب در ساال بادون    133واحد مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -1

 رنگ

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا استفاد  از ورق آماد  -13

واحد تولید انواع دو  و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق  -11

 آماد 

 محصوالت ساخته شد  از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی تولید -11

 واحد بسته بندی دستمال و محصوالت مشابه بااستفاد  از کاغذ آماد  -10

 واحد پرس کاری و چسباندن روکش نایلون بااستفاد  از روکش آماد  -14

 دستگا  در سال 133واحد تولید قایق های چوبی و بلم تا  -1۵

 تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماد واحد  -11

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقوای آماد  -11

      

 :فلزی 

 واحد قلمزنی انواع فلزات -1

واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و آبکااری حاداکثر    -1

 تا سه دستگا  تراش

صارفا در منااطق صانعتی درون    ) واحد تولید درب و پنجر  آهنای و آلاومینیمی    -0

 (شهری 

 (صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری )واحد تولید کانال کولر   لوله بخاری -4

 واحدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگا  تراش -۵

واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماد  با یک دستگا  خم کان حاداکثر    -1

 صنعتی داخل شهریتن در سال صرفاً مناطق  133

 واحدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آماد  -1

پرس بست فلازی باه دو انتهاای شایلنگ فشاار      ) واحد تولید اتصاالت هیدرولیک  -۳

 (قوی 

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -1

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوز -13

http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 واحد تولید ترموستات -11

      

 :غیر فلزی  کانی

 واحد تولید مصنوعات شیشه ای بدون کور  ذوب -1

 واحد تولید آیینه   پوکه آمپول   شیشه آزمایشگاهی بدون کور  -1

 (صنایع دستی ) واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی  -0

 واحد تولید پودر جوشکاری -4

      

 :شیمیایی

 واحد تولید آب مقطر -1

 (با استفاد  از رول آماد  ) نایلکز و سلوفان واحدتولید نایلون و  -1

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی -0

 واحد طراحی و مونتاژ نت ترمز -4

      

 :دارویی  آرایشی و بهداشتی

 (فرموالسیون ) واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی  -1

 واحد اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو -1

 اکسیژنهواحدتولید قرص و پودر  -0

 واحد تولید اکسیدان  کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن -4

 واحد تولید اسانز  تنطور  الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -۵

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -1

      

 :برق و الکترونیک 

 (و دربازکن نظیر زنگ اخبار ) واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ  -1

 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر   از قطعات آماد  -1

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیاات   -0

 .کور  ای و عملیات تر نداشته باشد

 یکواحد تولید لوازم پزشکی   آزمایشگاهی و آموزشی   قطعات الکترون -4

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیر  -۵

 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری -1

 واحد تولید انواع ساعت -1

 واحد طراحی و تولید تقویت کنند  صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ -۳

 ریواحد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصوی -1

 واحد تولید دستگاههای برقی عالمت دهند  سمعی و بصری -13

 واحد تولید سیستم های مخابراتی مراکز تلفن -11

 (کامپیوتر   لوازم اداری و لوازم دقیق الکترونیکی ) واحد تولید لوازم الکترونیکی  -11

 واحد تولید کنترل های ولتاژ و فرکانز -10

 واحد تولید آفتامات -14

 تولید مودم و میکرو کنترل واحد -1۵

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -11

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -11

 :کشاورزی      
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 (فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی  4تا ردیف ) واحد زنبورداری و پرورش ملکه  -1

 قطعه 133واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -1

 واحد پرورش کرم ابریشم -0

 واحد پرورش ماهی زینتی -4

 آزمایشگا  دامپزشکی -۵

      

 :ماشین سازی

درجه ریخته گری   فیکچر   قالاب قطعاات اساتاندارد  قالاب قیاد و      ) واحد قالب و مدل  -1

 بست و ابزار قالب   مدل

پمپهاای دیااگرامی   کاف کاش   لجان کاش و       ) واحد تجهیزات شابکه آب و فاراالب    -1

 (تجهیزات تصفیه 

آسانسور و قطعاات آسانساور   پلاه    ) واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی  -0

برقی   باالترا    جرثقیل سقفی   جرثقیال پشات کاامیونی   جاک پالات بااالبر و قطعاات        

 ( جرثقیل. …مربوطه  نوار نقاله و 

صانعتی و  پمپهای خالء وکیوم آتش نشانی  آب  کمپرساورهای  ) واحد پمپ و کمپرسور  -4

 (مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه های بادی 
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 ( 24/23/2034مصوب )و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها  هدر قانون تعاریف محدود -1

 جامع و تا تهیه طرح مذکور در طارح  عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دور  طرح شهرمحدود   - 1ماد  

 .االجراء میباشد الزم سازی در آنهادی شهر که روابط و مقررات شهر

خادمات شاهری و تمسیساات زیربناایی در      شهرداریها عالو  بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احدا  و توسعه معابر و تاممین  

ات مربوط به توساعه و عماران   هرگونه ساختمان و تمسیسات و سایر اقدام چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احدا 

 .شهر را نیز به عهد  دارند در داخل محدود 

نظارت و کنترل شهرداری در آن ررورت  حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراری بالفصل پیرامون محدود  شهر که - 1ماد  

 .مربوط تجاوز ننماید دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش

اراری کشاورزی  باغات و جنگلها  هرگونه  ی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظبه منظور حفظ ارار 

داخل حریم شهر تنها در چارچوب راوابط و مقاررات مصاوب طرحهاای جاامع و       استفاد  برای احدا  ساختمان و تمسیسات در

 .خواهد بود هادی امکانپذیر

حریم شهر مجاز شناخته شاد  و   نظارت بر احدا  هرگونه ساختمان و تمسیسات که به موجب طرحها و روابط مصوب در داخل 

از محدود  قانونی و حریم شاهرها و قاانون شاهرداریها مساتثنی      که در هر حال)حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی 

طباق   ونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محساوب و باا متخلفاین   مربوط میباشد  هرگ به عهد  شهرداری( میباشند

 .مقررات رفتار خواهد شد

هادی روستا دارای محدود  و حریم مستقلی بود  و شهرداری   شوند مطابق طرح روستاهایی که در حریم شهرها واقع می –0ماد  

 .شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد
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 : تعرفه عوارض -0

باا   11/4/1041مصاوب  )ناماه ماالی شاهرداری هاا      آیاین  03منظور تعرفه عوار   بهای خدمات وسایر درآمدهای موروع مااد   

 .باشد می( اصالحات بعدی

ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوار  و بهاء خدمات و  هر شهرداری دارای تعرفه -ها  نامه مالی شهرداری آیین 03ماده 

شود درج و هر نوع عوار  یا بها  سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل می

گیرد درتعرفه ماذکور مانعکز    گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نر  آنها صورت می خدمات جدیدی که ورع و تصویب می

 .شود می

تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی ورع و تشخیص و وصول انواع عوار  و درآمدها وزارت کشور برای طرز تنظیم 

 .دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد

 

 : درآمد -4

 .باشد می( با اصالحات بعدی 11/4/1041مصوب )آیین نامه مالی شهرداری ها  11منظور درآمدهای قید شد  در ماد  

 :شود درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می - 11ماد   

 )درآمدهای مستمر )درآمدهای ناشی از عوار  عمومی  -1

 .اختصاصیدرآمدهای ناشی از عوار   -1 

 .بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری -0

 .درآمدهای حاصله از وجو  و اموال شهرداری -4 

 .کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی -۵

طاور اتفااقی یاا باه موجاب قاانون باه         اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که باه  -1 

 .گیرد می شهرداری تعلق
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 : قانون شوراها -5

( با اصاالحات بعادی   31/0/101۵مصوب )هرداران منظور قانون تشکیالت  وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب ش

 .باشد می

 

 : قانون تجمیع عوارض -1

منظور قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقاراری  

باا اصاالحات    11/13/10۳3مصوب )الهای وارداتی وصول عوار  و سایر وجو  از تولیدکنندگان کاال  ارایه دهندگان خدمات و کا

 .باشد می( بعدی

 

  21/4/2050در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب  -7

 :طرح جامع شهر -1

هاای مساکونی     مربوط باه حاوز   بندی  منطقه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحو  استفاد  از اراری و 

و تجهیزات و تساهیالت شاهری و نیازمنادیهای عماومی شاهری  خطاوط کلای         کشاورزی و تمسیسات صنعتی بازرگانی  اداری و

تجهیازات و تساهیالت    ها و بناادر و ساطح الزم بارای ایجااد تمسیساات و      فرودگا  و( ترمینال )انتهای خط  ارتباطی و محل مراکز

شود و راوابط و مقاررات مرباوط باه کلیاه ماوارد فاوق و         می تعیین ازی  بهسازی و اولویتهای مربوط به آنهاعمومی  مناطق نوس

طرح جامع شهر برحسب رارورت   .گردد حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی  تهیه و تنظیم می همچنین روابط مربوط به

 .قابل تجدید نظر خواهد بود

 :طرح تفصیلی -1

استفاد  از زمینهای شهری در ساطح   طرح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و روابط کلی طرح جامع شهر نحو   

هر یک از آنها و ورع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مارور و میازان و    موقعیت و مساحت دقیق زمین برای محالت مختلف شهر و

توسعه و حال مشاکالت    شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و واحدهای تراکم ساختمانی در تراکم جمعیت و
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ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدار  ثبتی  نقشه شود و می شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین

 .گردد تهیه و تنظیم می

 

 77کمیسیون ماده  -3

 .باشد می( با اصالحات بعدی 11/34/1004مصوب )ها  قانون شهرداری 11منظور کمیسیون قید شد  در ماد  

 

1- P 

مصاوب  )های مساتقیم   قانون مالیات 14ای روز آخرین ارزش معامالتی زمین که توسط کمیسیون ماد   قیمت منطقه pمنظور از 

 .گردد تعیین می( با آخرین اصالحات 1011

 

11- K 

 .گردد ی توسط شورای اسالمی شهر برای هر یک از عوار  جداگانه تصویب میرریبی است که هر سال با پیشنهاد شهردار

 

 ...( مسکونی،تجاری، صنعتی و)های سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد  واژه -11

تعااریف  آنهاا منطباق باا      ای که در این دفترچه استفاد  گردیاد  و  مجتمع مسکونی  مجتمع اداری  پیلوت  پارکینگ  و هر واژ 

 .تعاریف قید شد  در طرح جامع یا طرح تفصیلی و روابط شهرسازی خواهد بود

 

 233ون ماده یکمیس -21

 . باشد می( با اصالحات بعدی 11/4/1004مصوب )ها  قانون شهرداری 133منظور کمیسیون قید شد  در ماد  
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 صنعتی، واحد اداری های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد  واژه -20

هائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شد  و شامل اطاق  آشاپزخانه و   عبارت است از کلیه ساختمان: واحد مسکونی. 1

 .(های شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود ای فعالیت بدیهی است انجام پار . )سرویز الزم باشد

هاا باه منظاور اساتفاد       قانون شهرداری ۵۵ماد   14هائی که برابر تبصر  ذیل بند  عبارت است از کلیه ساختمان: واحد تجاری. 1

کسب و پیشه و تجارت احدا  گردید  و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یاا واحادهای تاابع قاانون     

 .تجارت فعالیت داشته باشند

هاای صانعتی و اداری باا     هائی که به منظور استفاد  صانعتی و یاا ایجااد کارگاا      از کلیه ساختمان عبارت است: واحد صنعتی. 0

 .موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد  صنایع سبک و سنگین و معادن و فلزات ایجاد شد  باشند

هاائی کاه از    اسالمی  بدیهی است سایر ساختمانهای انقالب  های دولتی و نهاد عبارت است از کلیه ساختمان: واحدهای اداری. 4

 .شوند خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می 0  1  1شمول بندهای 

شاوند و مشامول پرداخات     های انقالب اسالمی که با اصاول بازرگاانی ادار  مای    مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد: تبصر 

 .شوند تجاری محسوب میمالیات هستند از نظر پرداخت عوار  پذیر   

هاای سااختمانی  واحادهای تجااری  صانعتی و اداری باه شامار          دستورالعمل اجرایی نحو  محاسبه و وصول عوار  پذیر  صادور پرواناه  

 ( وزارت کشور 03/11/1011مور   0/1/141۵3

 

 (برای جرایم کمیسیون ماده صد)نامه ارزش معامالتی ساختمان  آیین -24

 .باشد ها می ماد  صد قانون شهرداری 11وروع تبصر  نامه م منظور آیین

 



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

11 
 

 

 پایان کار ساختمان   -25 

گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی ، بهداشتی، ایمنیی و شهرسیازی و سیایر ناامیات     

 .ضروری در ساختمان زیر نار مهندس دارای پروانه فعالیت

   برزمین  -11

 .است که مشرف به گذر باشدحدی از  قطعه زمین 

 

 

   بر اصالحی  -27

 .آن حدی از زمین است که مشرف به گذر، و از قسمت عمق مستلزم عقب نشینی باشد

 

 

   پخی -23

عبارتست از خط موربی که سطح گوشه ای از قطعه زمین قرار گرفته در نبش دو معبر را، به منایور ایجیاد دیید    

 .آن را جزو فضاهای عمومی شهر قرار می دهدمناسب رانندگی حذف می کند و 

   سال تبدیل  -21

تاریخ قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد و یا گواهی اداره دارایی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کنتور برق و 

 .بودیا قبوض برق مصرفی که تعیین کننده سال تبدیل و نوع استفاده از ساختمان باشد مالک سال تبدیل خواهد 
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در صورتی که ارائه گواهی اداره مالیاتی و یا پروانه کسب و یا تاریخ نصب کنتور برق به تنهایی نتواند سال : تبصره

 .تبدیل را به اثبات برساند ناریه کارشناس رسمی دادگستری مرض الطرفین مالک عمل قرار خواهد گرفت

 

 مهلت پرداخت عوارض صدور پروانه  -13

پروانه تا پایان فروردین  سال بعد میباشد در غیر اینصورت مشمول محاسبات عاوار  باه    فیش عوار  صدور

 .نر  روز میگردد
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 :بخش دوم

 

 مستندات
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 :باشند مستندات این مجموعه به شرح ذیل می

 ( 11/1/1931مصوب )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی در  -1

های آب معدنی و درمانی در محدود  شهرساتانهائی کاه ظرفیات توساعه گردشاگری       عوار  حاصل از چشمه -بند ب  01ماد  

منابع حاصاله متناساب باا دریافات     . گیرد های همان منطقه قرار می ها یا دهیاری دارند  با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

رساد  باا تصاویب کمیتاه      ریزی و توسعه استان می سالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهعوار  که به پیشنهاد شورای ا

 .شود های گردشگری همان منطقه می ریزی شهرستان صرف زیرساخت برنامه

 

پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سیازی معیابر پییاده    )ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منار شهری در  -2

  22/3/1931 مصوب( راهی و پیاده روها، ساماندهی به منار شهری

به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهای تبلیغاتی در مقیاس شهری  به شهرداریها اختیار داد  می شود  -0-1 -1بند 

  نقاشی ها  جادار  هاا  اساتفاد  از    (بیلبوردها)تا نسبت به تهیه روابط و مقررات مربوط به محل و نحو  استقرار تابلوهای شهری 

اقادام نمایاد و باه تصاویب     ...( نام خیابانها و میاادین و  )نمایشگرهای بزرن شهری  تابلوهای تبلیغاتی  تابلوهای راهنمای شهری 

ی و عمومی در الویت در این زمینه برای دستگاهها  سازمانها  نهادها و مؤسسات دولت« کمیته»رعایت تصمیمات . برساند« کمیته»

 .قرار دارد

 (با اصالحات بعدی 11/12/1931مصوب ) قانون مالیات بر ارزش افزودهدر  -9

برقراری هر گونه عوار  و سایر وجو  برای انواع کاالهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قاانون    -۵3ماد  

همچنین برقراری عوار  به درآمدهای ممخذ محاسبه مالیات  سود سهام شارکتها   تکلیف مالیات و عوار  آنها معین شد  است  

سود اوراق مشارکت  سود سپرد  گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبااری غیار باانکی مجااز  توساط      

   باشد شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می

جهت ورع هر یک از عوار  محلی جدید  که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشد   شوراهای اسالمی شهر و بخش -1تبصر   

 . باشد  موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ما  هر سال برای اجراءدر سال بعد  تصویب و اعالم عمومی نمایند
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 (با اصالحات بعدی 12/10/1901مصوب )ها  نامه مالی شهرداری آیین 92ماده  -1

شود تا به مطالبات خود را باا اقسااط حاداکثر سای و شاش ماهاه مطاابق         های کل کشور اجاز  داد  می به شهرداری – 01ماد  

شود دریافات نمایاد در هار حاال صادور مفاصاا        شنهاد شهردار  به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط مییدستورالعملی که به پ

 .حساب موکول به تمدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود

 با اصالحات بعدی 22/34/2004ها مصوب  ماده صد قانون شهرداری -

مالکین اراری و امال  واقع در محدود  شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقادام عمرانای یاا تفکیاک ارارای و شاروع        -133ماد  

 . ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند

های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسایله ماممورین خاود اعام از آنکاه       تواند از عملیات ساختمانی ساختمان شهرداری می

 . ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید

و بناهای خالف مشخصات منادرج  در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تمسیسات  -1تبصر  

در پروانه ررورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احدا  یا شروع به احادا  شاد  باشاد باه تقاراای شاهرداری       

هائی مرکب از نمایند  وزارت کشور به انتخاب وزیر کشاور و یکای از قضاات دادگساتری باه انتخااب وزیار         موروع در کمیسیون

کمیسایون پاز از وصاول پروناد  باه ذینفاع اعاالم        . شاود  از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می دادگستری و یکی

نماید که ظرف د  روز توریحات خود را کتباً ارسال دارد پز از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موروع را با حضور  می

کند ظرف مدت یک ما  تصمیم مقتضی بر حسب ماورد اتخااذ    نمایند  شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توریح شرکت می

کند مکلف اسات حاداکثر ظارف     کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می

ذینفاع باه    یک هفته از تاریخ جلوگیری موروع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید  در غیر این صورت کمیسایون باه تقاراای   

 . موروع رسیدگی خواهد کرد

 . نماید در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ما  تجاوز کند تعیین می

اری رأساً اقدام هر گا  مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرد. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند

  ..کرد  و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوار  از مالک دریافت خواهد نمود
در مورد ارافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه سااختمانی واقاع در حاوز  اساتفاد  از ارارای مساکونی        -1تبصر  

هاای اصالی یاا     در بار خیاباان  )فه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظار مکاانی   تواند در صورت عدم ررورت قلع ارا کمیسیون می

ای که متناسب با ناوع اساتفاد  از فضاای ایجااد شاد  و ناوع        رأی به اخذ جریمه( های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست خیابان
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جریماه  . )وصول جریمه اقادام نمایاد   ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد  تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به

در صاورتی کاه   ( نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای ارافی بیشتر باشد

ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پروند  را به همان کمیسیون ارجاع و تقاراای صادور رأی   

 .کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. خریب را بنمایدت

در مورد ارافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حاوز  اساتفاد  از ارارای تجاارتی و صانعتی و       -0تبصر  

های اصلی یا  در بر خیابان)موقعیت ملک از نظر مکانی تواند در صورت عدم ررورت قلع ارافه بنا با توجه به  اداری کمیسیون می

ای که متناسب با ناوع اساتفاد  از فضاای ایجااد شاد  و ناوع        رأی به اخذ جریمه( های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست خیابان

جریماه  )نمایاد  ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد  تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریماه اقادام   

در ( نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای ارافی ایجاد شد  بیشتر باشاد 

صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پروند  را به همان کمیسیون ارجااع و تقاراای   

 .دکمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمو. را بنمایدصدور رأی تخریب 

های ناتمام گواهی  ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان

 . حظه و مراتب را در سند قید نمایندعدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شد  باشد مال

معاملاه انجاام   ( 14/11/10۵۵)هاا   تبصر  الحاقی به ماد  صد قانون شاهرداری  1هائی که قبل از تصویب قانون  در مورد ساختمان

ایاان  گرفته و از ید مالک اولیه خارج شد  باشد در صورتی که مورد معامله کل پال  را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا بارن پ 

 . باشد ساختمان الزامی نبود  و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می
هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شد  در صورتی که ارافه بناء جدیادی حااد  نگردیاد      در مورد ساختمان

جامع شهر باشد با ثبات و تصاریح مراتاب فاوق در ساند      باشد و مدار  و اسناد نشان دهند  ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح 

 ..باشد مالکیت انجام معامله بالمانع می

در مورد آراء صادر  از کمیسیون ماد  صد قانون شهرداری هر گا  شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت 

اعترا  کمیسیون دیگر ماد  صد خواهد بود که اعضای آن غیر از  د  روز نسبت به آن رأی اعترا  نماید  مرجع رسیدگی به این

 .رأی این کمیسیون قطعی است. اند افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته

و ایان  . آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پز از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست

   .معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بودارزش 
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 ها معافیت
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 مقدمه

ها درج گردید  است فقط برای زمان قیاد شاد  در    های قید شد  در این مجموعه که به عنوان نمونه از کل معافیت موارد معافیت

 .باشد نامه می هر قانون یا آیین

ایی که بعد از انتشاار  ه ها وجود دارد که دراین مجموعه قید نگردید  و یا معافیت خصوص معافیتکه قوانین دیگری در  در صورتی

 .ها قابل اجرا خواهند بود این تعرفه ورع و ابالغ گردند  آن معافیت

 (با اصالحات بعدی 21/12/1931مصوب )کل کشور  1931در قانون بودجه سال  -1

قانون برنامه ششم توسعه  افراد تحت پوشش کمیته امداد اماام  ( ۳3)ماد ( چ)بند ( 1)در راستای اجرای جزء -بند ع 1تبصر   -1

و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمایتی از پرداخت ( ر )خمینی

دهیاری و هزینه های انشعاب آب  فارالب  برق و گااز بارای واحادهای    هزینه های صدور پروانه ساختمانی  عوار  شهرداری و 

 .مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معافند

به وزارت آموزش و پرورش اجاز  داد  می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از امال  و  -   بند  1تبصر   -1

وزشی  ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی  نسبت به احدا   بازسازی و بهر  برداری از آنها فضاهای آم

قانون تمسایز  ( ۵)تغییر کاربری موروع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماد . اقدام کند

نقال و انتقاال اماال   اخاذ      عوار  از پرداختصورت می گیرد و  11/11/10۵1 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب

 .گواهی بهر  برداری  معاف می باشد

 (11/11/1931مصوب )های توسعه کشور  درقانون احکام دایمی برنامه -2

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوار  شهرداری توسط دولت ممنوع است –بند ت  11ماد  . 1

 های علمیه از پرداخت عوار  ساخت و ساز های فضاهای آموزشی و اداری حوز  معافیت -1ردیف بند ت  01ماد  . 1

هاای عاوار  سااخت و سااز صارفا بارای فضااهای اصالی معااف           مساجد از پرداخت هزینه: تبصر  -1بند   ردیف  01ماد  . 0

 .باشند می
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 (11/12/1930مصوب )ور در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای ناام مالی کش -9

ا شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پز از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحو  پرداخت عوار  به  صورت نسیه ۵1ماد   

 .نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاری اقدام نمایند

 .د از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع استدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوار  قانونی هنگام صدور پروانه یا بع

 . عوار  به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد( 133۱)پرداخت صد درصد 

 (31/13/1011مصوب )در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  

مشموالن این قانون برای احدا  یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجااری   -1ماد 

در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوار  صدور پروانه های ساختمانی  عوار  شهرداری و نوسازی برای یک بار 

در احدا  مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد  مفاد این ماد . با معرفی بنیاد معاف می باشند

 .بود

هزیناه خادمات   ( ۵3۱)تبصر  ا مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فارالب  برق و گاز و پنجاا  درصاد    

 .انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند

 

 (11/1/1931مصوب )له ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سا در قانون برنامه پنج -2

هاای آب معادنی و درماانی در محادود  شهرساتانهائی کاه ظرفیات توساعه          ب ا عوار  حاصل از چشامه   – 1بند  01ماد  . 1

منابع حاصله متناسب باا  . گیرد قرار می های همان منطقه ها یا دهیاری گردشگری دارند  با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

رساد  باا تصاویب     ریزی و توسعه استان می دریافت عوار  که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 .شود های گردشگری همان منطقه می ریزی شهرستان صرف زیرساخت کمیته برنامه

 نیازمندانتممین مسکن   -1ردیف چ بند  ۳3ماد  . 1

پوشاش   ساز برای هرکدام از افاراد تحات   و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ر )ا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 1

هاای انشاعاب    های صدور پروانه ساختمانی  عوار  شهرداری و دهیااری و هزیناه   های حمایتی از پرداخت هزینه نهادها و سازمان

 .ی واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف  فقط برای یک بار معافندآب  فارالب  برق و گاز برا

 ردیف ج. 11ماد  . 0
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پوشاش   ساز برای هرکدام از افاراد تحات   و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ر )ا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 1

هاای انشاعاب    صدور پروانه ساختمانی  عوار  شهرداری و دهیااری و هزیناه   های های حمایتی از پرداخت هزینه نهادها و سازمان

 .آب  فارالب  برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف  فقط برای یک بار معافند

 ردیف الف. 1۵ماد  . 4

های علمیاه شاامل مراکاز     مصرح در قانون اساسی و حوز های دینی  ها  اماکن صرفاً مذهبی اقلیت تبصر  ا مساجد  مصلی : تبصر 

های حق انشعاب آب  برق  گاز و فارالب و عوار  ساخت و ساز فقط بارای فضاای    آموزشی  پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 .باشند اصلی معاف می

 

 12/11/1933برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  قانون 131ماده  -1

ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهاای   ا به منظور ارتقاء نظام برنامه1۳1ماد 

ای و رعایات عادالت در توزیاع     ای و بخشای ا منطقاه    گذاریهای ملی و استانی  ایجاد هماهنگی بخشی  منطقه ای و سرمایه توسعه

  ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائای باه اساتانها و تمرکاز اماور      منابع و فرصتها  توسعه متوازن مناطق

 . رسد حاکمیتی در مرکز  ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیمت وزیران می

ز بودجاه  تبصر  ا هرگونه تخفیف  بخشودگی حقوق و عوار  شهرداریها توسط دولت و قاوانین مصاوب مناوط باه تاممین آن ا       

 ف حقوق و عوار  شهرداری ممنوع استدر غیر این صورت بخشودگی و تخفی. عمومی ساالنه کشور است

 (22/2/1931مصوب ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -1

شاهرها مشامول   بافتهاای فرساود     درآمد و طرحهای تولیاد مساکن در   کلیه طرحهای تولید مسکن ویژ  گروههای کم -11ماد  

 .باشد وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیماند  می  ساخت های عوار  هزینه ۱( ۵3)درصد تخفیف حداقل پنجا 

اجراء این قانون و سایر قاوانین را در   تخفیف اعمال شد  از سوی شهرداریها ناشی از  ۱(133)دولت موظف است معادل صددرصد 

 .خت نمایدلوایح بودجه سنواتی منظور و پردا
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 (11/13/10۳1مصوب )قانون تجمیع عوار  در  -۳

 .گردد کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 13ماد  

 .گردد ها ملغی می قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوار  یا وجو  به شهرداری -۵ماد   0تبصر  

 

قانون رفع موانع تولید  شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پز از پرداخت نقادی یاا تعیاین     ۵1ماد  درراستای .2تبصره 

درخواست یا دریافت وجاه  . تکلیف نحو  پرداخت عوار  به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاری اقدام نمایند

پرداخت صاد درصاد عاوار     . بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است  مازاد بر عوار  قانونی هنگام صدور پروانه یا

 .تسهیالت خوش حسابی می گردد۱ 13بصورت نقد شامل  

 

خانواده های تحت پوشش  به باال و % 22وجانبازان (پدر ،مادر ،همسروفرزندان )بستگان درجه یک شهدا (1تبصره 

وهمچنین جانبازانی که فوت نمود  ورت  ارائه  معرفی نامه از ارگان  های مربوطه در ص کمیته امداد امام  و سازمان بهزیستی

سال قابل  ۵و از سهمیه فوق الذکر استفاد  ننمود  اند همسرایشان می توانند برای یکبار از تسهیالت فوق بهر  مند شوند وتا 

در رمن ایثارگران .مترمربع 13وتجاری تامساحت بع متر مر 113تا یک واحد مسکونی  به سطح بنا تا  انتقال به غیر نمی باشد

مترمربع برابر برنامه ششم توسعه از پرداخت کلیه عوار  صدور جواز ساخت در کاربری  133وآزادگان جنگ تحمیلی تاسقف 

 . برای یکبار معاف خواهند بودمسکونی  

لغایات   13/11/1011فجار در ایان ایاام از تااریخ     با توجه به پیروزی شکوهمند انقالب اساالمی و ایاام مباار  دهاه     ( 0تبصر  

 .درصد به تسهیالت خوش حسابی می گردد ۵در صورت پرداخت نقدی عوار   03/11/1011

در زمان صدور پروانه و یا پایانکار چنانچه مالک نسبت به اجرای نمای ساختمان برابر الگوی معماری اساالمی   ایرانای   ( 4تبصر  

 .عوار  پذیر  لحاظ می گردد۱ 13معادل ( یب و تاییدیه کمیته زیبا سازی شهرداری به شرط تصو)اقدام نماید 

متر مربع  113نفر تا سقف  13در سال برای (ورزش های مرتبط)در خصوص قهرمانان ملی با تاییدیه فدراسیون ورزشی (۵تبصر  

 .مسکونی برای یکبار معاف می باشند

پیمانی و قراردادی واستخدام موقت کارگری وکارمنیدی ،بازنشسیتگان   مناور تشویق کارکنان رسمی و باه ( 1تبصر  

، از معافییت پروانیه    سال  سابقه خدمت قابل ررایت در شهرداری راداشاته باشاند   0نیروهای شرکتی که بیش از  و سنواتی
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بری مسیکونی  متر مربع بیا کیار   011متر مربع بنای مسکونی با زمین به متراژ تا   121 ساختمان مسکونی تامساحت  

  .برای یکبار درطول خدمت ازکلیه عوارض متعلقه برای صدور جواز ساختمانی برخوردار می باشند
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 : هارمچبخش 

 

 

 نکات الزامی برای اجرای تعرفه
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 رای تعرفهینکات الزامی برای اج

تعاریف و مفاهیم قید شد  در روابط و مقررات شهرسازی و ای در تعاریف مجموعه قید نگردید  باشد مال   در صورتیکه واژ  -1

 .باشد ها می ها و قانون شهرداری نامه مالی شهرداری آیین

باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شاهرداری نسابت باه     درکلیه مواردی که شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمان نمی -1

است پروند  تخلف را به کمیسیون ماد  صد ارجاع و در صورت صادور رای ابقااء بناا    شهرداری مکلف . نمایند احدا  بنا اقدام می

منجمله پیشروی طولی  مازاد بر ارتفاع  مازاد بر سطح )گردد  توسط کمیسیون عالو  بر اخذ جریمه عوار  مربوطه نیز وصول می

 ...(اشغال و
 .باشد ای گرانترین بر می ش معامالتی و قیمت منطقهدر صورتیکه ملک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عوار  ارز -0

 باشد مرجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری می -4

 .باشد مودی پرداخت مبالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداری ذینفع می -۵

گردی و موارد مشاابه مشامول   قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی کلیه تمسیسات ایرانگردی و جهان ۳به استناد ماد   -1

قانون فوق حااکم   ۳بینی گردید  تا زمانی که ماد   باشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوار  پیش تعرفه  عوار  صنایع می

لغو یا تغییراتی در آن حاصل گردد براساس این تعرفه عوار  محاسبه  ۳موارد با تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماد  . است

 .اهد شدخو
باشاد ولای در صاورتیکه مالاک بادون مجاوز        رروری می کارگرو برای صدور مجوز احدا  بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از  -1

شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احدا  نماید بعد از طرح موروع در کمیسیون ماد  صد  در صورتیکه رأی ابقااء بناا سااختمان    

 .گردد م عالو  بر جریمه کمیسیون ماد  صد برابر ارقام جداول این تعرفه وصول میصادر شود  عوار  مازاد تراک

باشد مگر در مواردی که  تورایحات دیگاری    محاسبه عوار  و ارقام قید شد  در این تعرفه به ازای هر مترمربع مساحت می -۳

 داد  شد  باشد
 .گردد می kعدد جایگزین شهر که بعد از تصویب رای اسالمی عبارت است از رریب تصویبی شو:Kدر تمام تعرفه  -1

در معکاوس راریبی کاه    های مستقیم  قانون مالیات 14ای موروع ماد   عبارتست از آخرین قیمت منطقه: Pدر تمام تعرفه  -13

 این قانون تصویب خواهد نمود  0هیئت وزیران طی تصویب نامه در اجرای تبصر  

۱ 1۵توسط دارائی در صورت اقزایش قیمت عاوار  در هار بناد بایش از ساقف       با توجه به عدم اعالم ارزش منطقه ای -

 .اصالح می گردد۱ 1۵ررائب متناسب با تبدیل به سقف 

 

 تعرفه: دفتر دوم
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 عوارض: فصل اول 

 بهای خدمات : فصل دوم 

 سایر درآمدهای شهرداری : فصل سوم 
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 فصل اول

 عوارض
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 : نام عوارض -2

 (تک واحدی (های مسکونی ساختمان ض پذیره احداثعوار:(2-2)جدول                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساحت کل بنا می باشد: Sدر فرمول فوق 
دو منظور از واحد مسکونی تک واحدی   اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه   بیش از یک واحد احدا  نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات  ( :2)تبصره 

های مسکونی مال   از نوع مجتمع( احدا  اعیانی مسکونی ) موارد نحو  محاسبه عوار  زیر بنا واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه 

 .عمل خواهد بود 

با رعایت روابط و مقررات شهرسازی به ( خارج از اعیانی)   آالچیق در صورت درخواست متقاریان جهت احدا  استخر   سونا   جکوزی ( :1)تبصره 

 .گیرد چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاد  شود در عوار  زیربنا مورد محاسبه قرار می. وصول می باشدقابل  P.13    ازای هر متر مربع

 .سقف متراژ خرپشته برابر روابط طرح بود  و بیش از آن در حکم ارافه بنا و عالو  بر جریمه مشمول عوار  نیز خواهد بود( :0)تبصره 

باود  دارای چند بر باشد در محاسبه عوار  مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مال  عمل خواهد  چنانچه ملکی( :4)تبصره 

همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شد  باشد عوار  بر اساس باالترین قیمت منطقاه ای جبهاه خیاباانی کاه از میادان یاا فلکاه        

 .شدمنشعب می گردد محاسبه خواهد 

در هنگام ارافه بناء  ارافه اشکوب  تبدیل زیرزمین یا پیلوت به مسکونی در مجتمع های مسکونی و خانه های تک واحدی مشروط بر  ( :5)تبصره     

استفاد  از با ( تک واحدی یا مجتمع)اینکه مقررات و روابط شهرسازی رعایت شد  باشد عوار  پذیر  ساختمانی متراژ بنای ایجادی و یا تبدیل 

 .جدول عوار  تعیین شد  بر اساس متراژ کل عوار  اخذ میگردد

 233 تا  تراکم پایه سطح بناء یک واحد مسکونی ردیف

 درصد 

 

 kضریب 

 P*S K* 2.7 مترمربع 233تا  2

 P*S K* 1 مترمربع 253تا متر  233مازاد بر  1

 P*S K* 1.1 مترمربع 133تا متر  253مازاد بر  0

 P*S K* 1.3 مترمربع 033تا متر  133مازاد بر  4

 P*S K* 0 مترمربع 433تا متر  033مازاد بر  5

 P*S K* 0.5 مترمربع533تا متر  433مازاد بر  1

 P*S K* 4.5 مترمربع 133تا متر  533مازاد بر  7

 P*S K* 4.3 مترمربع به باال 133از  3
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مور   ۵۳1 شمار  دادنامه به توجه با. پرداخت جریمه ماد  صد مانع سقط حقوق شهرداری در وصول عوار  بر اساس تعرفه نمی گردد :( 1)تبصره 

 وصول از پز اداری عدالت دیوان عمومی هیمت 1/۳/1011مور   1۳1شمار  و دادنامه  0/1/۳۵ مور  4۳ شمار  دادنامه همچنین و   1۵/11/۳0

 .شد خواهد محاسبه روز نر  به متعلقه عوار  تخلف  وقوع زمان نر  به ساختمانی جرائم

محاسبه  K یبرر۱ ۵3باشند عوار  متعلقه به نر   ینم 133ماد   یسیونکه قابل طرح درکم 1/1/1011 یتلغا 1003 یخاز تار یاحداث یمسکون یبناها -

بر ابقاء بنا   عوار  متعلقه  یمبن یسیونکم یماد  صد  و را یسیوناز طرح درکم پز 101۵ یال  1011/ 1/1 یخاز تار یاحداث یمسکون یبناها. یگرددم

بر  یمبن یسیونکم یماد  صد  و را یسیونز از طرح درکمتاکنون  پ 101۵ یخاز تار یاحداث یمسکون یبناها. یگرددمحاسبه م K یبرر۱ 13به نر  

 یگرددمحاسبه م یروز دارائ یمعامالت ارزشابقاء بنا   عوار  متعلقه به نر   

 :ضوابط احداث در کاربری باغات . -
مجمع  19/2/1933موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آئین نامه اجرای قانون فوق الذکر مصوب 

باغ بودن که احراز کمیسیون مبنی بر عدم شکیل مصلحت ناام ، در کمیسیون مربوطه مطرح و پس از تتشخیص 

 .بشرح فرمول ذیل اخذ میگرددبدون احتساب پارکینگ  ملک بر اساس متراژ سطح اشغال  گردید 

 10ز و ماده بدیهی است صدور پروانه در کاربری باغات صرفاً مستند به قانون حفظ و گسترش فضای سب: تبصره

در صورت درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری پس از اخذ مصوبه کارگروه اقدام .قانون زمین شهری می باشد

 .میگردد

 

S*p**21 

 الی

S*p**21 

S  برابر است با متراژ سطح اشغال 

 .ضریب قیمت منطقه ای با تشخیص شهرداری بر اساس نوع و استفاده و مصالح مصرفی می باشد 
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 ها و آپارتمانهای مسکونی صدور پروانه ساختمانی مجتمع( احداث اعیانی)عوارض زیر بنا : نام عوارض -1

 ( :بیش از یک واحد )مجتمع های مسکونی  پذیره احداثعوارض :(2-1)جدول                         

 133*تعداد واحد / مساحت کل : برابر است با  kدر جدول فوق 

 .عبارتست از سطح ناخالص کل بنا تقسیم بر واحدهای مسکونی  میانگین سطح هر واحد: توضیح 

 .بیش از یک واحد مسکونی احدا  گردد پال منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر  ( :2)تبصره 

 .حکم ارافه بنا و عالو  بر جریمه مشمول عوار  نیز خواهد بودسقف متراژ خرپشته برابر روابط طرح بود  و بیش از آن در  ( :4)تبصره 

فقط برای محاسبات ارزش یک مترمربع، از بنای ایجادی جدید،بر اساس متراژ کل محاسبه می گردد و سپس ارزش یک مترمربع در اضافه بنا ضررب  : توضیح

 .می گردد
با توجه به امکان دسترسی یکسان به طبقات و نظر به اینکه طبقات باالتر دارای ارزش بیشتری می باشند ، لذا در مجتمع هاای  :تبصره

  .اضافه می گردد pبه ضریب % 01دارای آسانسور 

مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح  بنا ناخالص کل سطح ردیف

 درصد233تراکم پایه تا  ناخالص کل بناء

 

 kضریب

 p*s*k                           ترمربعم 033 تا 2

 

7.1 

 p*s*k مترمربع                              533تا متر  033مازاد بر  1

 

6.2 

 p*s*k مترمربع                               2333تا متر  533مازاد بر  0

 

5.3 

 p*s*k مترمربع                              1333تامتر  2333مازاد بر  4

 

4 

 p*s*k مترمربع                               4333تامتر  1333مازاد بر  5

 

4.4 

 p*s*k مترمربع  4333باالی  1

 

2 
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 با ارتفاع و دهنه مجاز (تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد : نام عوارض -9

 (تجاری، اداری، صنعتی)عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد ( 2-0 )جدول

 0خدماتی  0صنعتی  1اداری  2تجاری  طبقات ردیف

 P10 P1۵5۵ P135۵ P1۵5۵ همکف 2

 P1۵5۵ P۳ P۳ P135۵ زیرزمین 1

 P1۳ P135۵ P1 P115۵ اول 0

 P1۵5۵ P1 P۳ P135۵ دوم 4

 P۳ P۳ P15۵ P1 بااله سوم ب 5

 P ۳ P۵ P۳ P۳ انباری 1

 P 135۵ P۳ P115۵ P115۵ نیم طبقه 7

 P ۳ P4 P۵ P۵ پارکینگ  3

1 
طبقه دوم زیرزمین و 

 پایینتر
P 135۵ __ ااا P15۵ 

. 
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 عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز: نام عوارض -0

 مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجازعوارض پذیره یک  (: 2 -4 )جدول شماره
 

 مالحظات 2تجاری  طبقات ردیف

 P10(n+23) همکف 2

N تعداد واحد تجاری یا اداری

 باشد می 1حداقل آن برابر با 

منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط 

 شهری های اعالم شده از سوی طرح

 .است

 p 25.5 (n+23) زیرزمین 1

 p 23(n+23) اول 0

 p  25.5(n+23) دوم 4

 P3(n+23) سوم به باال 5

 P3(n+23) انباری 1

 P23.5(n+23) نیم طبقه 7

 P3(n+23) پارکینگ 3

قسمتی از دستورالعمل اجرایی نحو  محاسبه و وصول عوار  پذیر   صدور پروانه های ساختمانی  واحدهای تجاری  صانعتی و  ) 

 (وزارت کشور 03/11/1011مور   141۵3/ 0/1اداری  شمار  

احادا  شاود  عاوار  آن    ...( مسکونی  تجااری  اداری و  )چنانچه در یک کاربری  واحدهای مختلط :(2)تبصره 

 .مطابق تعرفه های مربوطه وصول خواهد شد

 .در بناهای مسکونی و اداری و تجاری  عرصه  مشمول جبهه بندی نمی گردد:(1)تبصره    

تخریب گردید  ...( زلزله  طوفان  آتش سوزی و )ساختمانهایی که بر اثر حواد  غیر مترقبه ناشی از :(0)تبصره 

در زمان صدور پروانه ساختمان به منظور تجدید بنا از پرداخت عاوار  پاذیر  سااختمانی باه اناداز  مسااحت       

 . تخریب شد  مطابق پروند  موجود در شهرداری معاف می گردند

چنانچه از عرصه امال  بدون پوشش یا با پوشش سقف سابک بارای مشااغلی مانناد نمایشاگا        - (4)تبصره     

مکاانیکی     –فروش مصالح سااختمانی   –دیواری وموزائیک  بلو  –تولیدتیرچه و بلو   –فروشی  آهن –اتومبیل 

پاذیر     داخات عاوار   یا نمایندگی های اتومبیل یا مشاغل مشابه استفاد  میشود بنای احداثی درآن   مشمول پر

 .تجاری حداقل تا سطح اشغال مجاز می گردد

 . مشمول عوار  نمی گردد( غیر مسقف)فضای سبز رو باز  -(5)تبصره 

چنانچه در یک سطح تجاری با حفظ مساحت محل و تعداد واحد های موجود تغییرات شاغلی صاورت   (1)تبصره 

  .پذیر  تعلق نمی گیردپذیرد و سایر روابط شهرسازی رعایت شد  باشد عوار  
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: نام عوارض -2

 

 هادی –با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعالم شده توسط طرح تفضیلی ( تجاری، اداری،)عوارض پذیره یک مترمربع از واحد ( 2-5جدول )
 

 مالحظات k طبقات ردیف

 طول دهنه به متر 10p =L همکف 1

 15.5p زیرزمین 1
1=L   طول دهند

 مجاز به متر

 طول ارتفاع به متر 18p =h اول 0

 15.5p دوم 4
1=h  طول ارتفاع مجاز

 به متر

 8p سوم به باال ۵

N =تعداد واحد 

 

 

دهنه مجاز و ارتفاع  8p انباری 1

کمتر از روابط مجاز 

نخواهد  مال  عمل

 بود 
 10.5 نیم طبقه 1

دهنه مورد نظر برای هر مغاز  یعنی بر هر مغاز   در این دستورالعمل عبارتسات از فاصاله باین دو تیغاه       :توضیح

بنابراین چنانچه یک مغاز  دارای چند درب باشد مال  محاسبه دهنه مجاز اسات و باه اراافه طاول آن عاوار       

تارین بار    ها از جهات مختلف باشند فقط ارافه بر دهانه مجااز از بازرن   پذیر  تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهانه

 .مغاز   مال  عمل خواهد بود

 .مصوب و یا مصوبه کارگرو  می باشددهنه و ارتفاع مجاز مطابق با کتابچه 

ای  عوار  پذیر  مجتمع های اداری و تجاری مانند پاساژ  تیمچه  سرای تا د  متر عمق بر اساس قیمت منطقه .1

متار   13قیمت منطقه ای جبهاه اول و ماازاد بار    ۱ ۳3جبهه اول و مازاد بر آن به ازای د  متر عمق دوم بر اساس 

ای  کاه در اینصاورت قیمات منطقاه    )کمتار نباشاد   مال  قیمت منطقه ای جبهه های بعدی ۱ 13عمق بر اساس 

 .محاسبه می شود.( عمل خواهد بودمال  های بعد  جبهه

 .بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد کالًاحدهای صنعتی عوار  پذیر  و .0

در محاسبه عوار  پذیر  نیم طبقه احداثی در داخل سطوح تجاری صرفاَ مساحت نیم طبقه ایجاد شد  ماال    .4

 .محاسبه است
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هار طبقاه بصاورت          ر    عاوا (۵-1)اگر یک واحد تجاری در چند طبقه باشد  با توجاه باه جادول    :  تبصر      

 .شد  و عوار  ساختمان از مجموع عوار  طبقات بدست می آید جداگانه محاسبه

   چنانچه تعدادی از مغاز  ها بعد از صدور پروانه ارافه دهنه یا ارافه ارتفاع مازاد بر پروانه داشته و پاز از رأی     

 :شود  فرمول کلی زیر استفاد  میمنبی بر ابقاء ملک برای محاسبه عوار  مربوطه از  کمیسیون 

  

 

 

   B  =يک مترمربع عوارض پذيره 

P     =اي  قيمت منطقه 

N    = (تعداد واحدها می باشد)تعداد مغازه هاي بيش از يک باب 

K     = ضريب قيمت منطقه اي(P ) تعيين می شود ( 2-4)می باشد که با استفاده از جدول ، 

چنانچه تعدادي از مغازه ها بعد از صدور پروانه اضافه دهنه يا اضافه ارتفاع مازاد بر پروانه داشته و پس از  

 أي کميسيونرر

 :در صورتيکه مغازه يک واحدي فقط اضافه دهنه داشته باشد  فرمول ذيل مالک محاسبه استد

 

 

(موجود غير مجاز نباشد  دهنهچنانچه دهنه و ارتفاع کمتر از ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود  
10

(
LL   از فرمول 

 .حذف می گردد    

   L          =طول دهنه موجودL' =طول دهنه مجاز 

h =طول ارتفاع موجود h= طول ارتفاع مجاز 

(چنانچه ارتفاع موجود غير مجاز نباشد : تذکر 
10

(
hh   از فرمول حذف می گردد. 

به شرط  یگرددمحاسبه م یتجار K یبضر% 21عوارض آن  یدر ملک شخص یاحداث بازارچه محل(  2تبصره 

 . یباشدم یرامکان پذ شهر و شهرداریشورای  ییدباتا... و  ینگاز جمله پارک یضوابط شهرساز یهکل یتررعا

B = KP (1 + (N/10) + (L-L') /10 +( h-h') /10) 

B = KP (1 +( L-L') /10)  وh=0 
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 : نام عوارض -1

 :،ورزشی ، فرهنگی ،هنری ، بهداشتی ، درمانیعوارض پذیره یک مترمربع از واحد های آموزشی ( 2-1جدول

 توضیحات تعرفه عوارض عنوان عوارض ردیف

،  ها  ، امامزاده ها  مساجد، تكايا، حسينيه:  (6)بند  P61. در زیرزمین 2

موضوع نامه )اماکن مقدسه و متبرکه با تأييد اوقاف 

رئيس  12/2/6993 مورخ 199336/93شماره 

در ( ستاد پشتيبانی و هماهنگی امور مساجد کشور

از پرداخت عوارض معاف ( مصوب)حد ضوابط طرح 

 هيأت امنای مراکز فوق بجز تكاياچنانچه . باشند می

متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث 

 مشمول پرداخت های تجاری باشند  اعيانی واحد

 .دنگرد تعرفه تجاری می

 P13. در همکف 1

 P19.  در طبقه اول 0

 P61. در طبقه دوم 4

 P69. درطبقه سوم به باال 5

 

 محاسبه گرددفوق  % 53تعرفه   با ...آموزشی ، درمانی ، امالک با کاربری : تبصره 
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 ض پذیره صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه هاعوار: نام عوارض -1

 صدور پروانه و یاصدور مجوز هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه هاعوارض پذیره ( 2-7جدول         

 

 ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض  عنوان تعرفه عوارض  ردیف

عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز  1

بررراه ل رر  لررا و  امرراری ورد رر ره و     

 مسافرخانه لا به  ازاه  لر  م ر  مربع

 عوارض صنعتی

1  

فضاهای تجاری خارج از ساختمان اصلی 

 هتل

 (تجارهمحاسبات ) 4جدول 

 صیدور  پیذیره  عیوارض  1/1/1911 مصیوب  جهانگردی و ایرانگردی صنعت توسعه قانون 3 ماده استناد به : (2) بند

 .بود خواهد صنایع بخش برابر ها  مسافرخانه و گردشگری اماکن و ها  هتل برای  پروانه

 مصیوب  دولیت  میالی  مقیررات  از بخشیی  تناییم  قیانون  به موادی الحاق قانون 22 ماده 0 بند استناد به : (1) بند

 توسیط  بیرداری  بهیره  شیروع  از ساله ده تا پنج اقساط با تراکم فروش و کاربری تغییر از ناشی عوارض ، 12/3/1930

 (گردشگری سازمان تقاضای با) شد خواهد پرداخت مربوط شهرداری به گذاران سرمایه

 این برابر هتل اصلی ساختمان داخل تجاری های فضا عوارض ، گردشگری صنعت از حمایت لزوم به توجه با : (0) بند

 .بود خواهد تعرفه

 .فضاهای تجاری مانند رستوران بر معابر در ساختمان هتل ها مشمول عوارض پذیره تجاری می باشد  (: 4)بند

متقاضیان احداث هتل و اماکن گردشگری مکلفند در زمان صدور پروانه زمان  بهره  بیرداری را همیراه بیا     (:5)بند

 .به  شهردای کتبا اعالم  دارند  تصمیمات  الزم 

 

 

 شهری تاسیساتعوارض پذیره یک متر مربع 
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 توضیحات ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 

 

و تجهیزات شهری  تأسیسات

، پست  مانند منبع آب

،  ، پست گاز ترانسفورماتور

، تصفیه  پست ،مخابرات

،  های آب و فاضالب  خانه

خابرات مو برقهای   دكل

(BTS)   وكیوسك تلفن و

 مربع متر به ازای هر  غیره

 (تجاریمحاسبات ) 2-5جدول 

كلیه تاسیسات منصوبه و احداثی شركت 

  -تلفنن   –گاز  –مخابرات  –های برق 

آب و فاضالب و دیگنر شنركت هنای    

دولتی كه مشمول پرداخنت  مالینات و   

بصورت بازرگانی اداره  می گردند  پس 

از اخذ  مجنوز و نصنت تاسیسنات در    

فضننای متعلنن  بننه  شننهرداری ضننمن   

پرداخت عوارض پنذیره و حن  اضرض   

مکلفند در زمان توسعه معابر راسا  بدون  

ایی دریافنت غرامنت نسنبت بنه جابجن     

 .تاسیسات منصوبه  اقدام  نمایند 
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 نام عوارض -11

 عوارض صدور مجوز حصارکشی یا دیوارکشی: (2-23)جدول   

  نحوه محاسبه عوارض ماخذ و نوع حصارکشی یا دیوارکشی به ازای هر متر طول                                      ردیف

 اراری داخل محدود  شهر 1

A=L×H×K×P 

K =هرراي  ضررريب امررالک بررا کرراربري

 مختلف

L  =طول ديوارکشی 

H = ارتفاع ديوار با هر نوع مصالح 

P =بندي زمين موردنظر قيمت منطقه 

بررراي اراضرری بررا کرراربري  kضررريب 

مسررکونی، تجرراري، صررنعتی و اداري  

ضرريب  ها  و براي ساير کاربري( 5.3)

 دشو اعمال می( 3.3)

بارای  . پاذیرد  عوار  صدور مجوز حصارکشی از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالاک انجاام مای    -1

هاای   زمینهای زراعی  باغی و کشاورزی  و سایر واقع در حریم شهر  حصارکشی طبق استعالم از مراجع قاانونی مربوطاه یاا طارح    

 .گردد میمصوب اقدام 

 .ارتفاع مجاز برای دیوارکشی یا فنز و یا نرد  برابر روابط شهرسازی خواهد بود. 1

صدور مجوز حصار کشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی  هیچگونه مجوزی در جهت احدا  بناا محساوب    .-0

 .د شودنمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادر  از سوی شهرداری صراحتاً قی

چنانچه مدار  معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضائی و ذیصالح مبنی بر عدم مالکیت و  -4

 .یا داشتن معار  ارائه شود  صدور مجوز حصار کشی متوقف خواهد شد

وراع محال و یاا نیماه تماام واقاع در       قانون شهرداری نسبت به زمین یا بنای مخروبه و غیر مناسب باا   113استناد ماد  به  -۵

. محدود  شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرساازی باشاد  

منطبق با شهرداری با تصویب شورای شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ما  به ایجاد نرد  یا دیوار یا مرمت آن که 

نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند به منظاور تاامین نظار و اجارای     
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طرح مصوب شورا در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به ارافه صادی  

در این صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می شاود در صاورتی   . یا متصدی موقوفه دریافت نمایدد  از مالک یا متولی و 

روز از تاریخ  ابالغ به صورت حساب شهرداری اعترا  نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هرگا   1۵که مالک ظرف مدت 

 .ارجاع خواهد شد 11ظرف مهلت مقرر  اعترا  کرد موروع به کمیسیون مذکور در ماد  

در حکم سند قطعی و  11صورت حساب هایی که مورد اعترا  واقع نشد  و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماد  

نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه اجرای اسناد رسمی الزم االجراء  الزم االجرا بود  و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات

 .اجراء بگذاردصادر و به مورد 

  شهرداری مکلف است . )برای دیوارکشی با ترکیب دیوار و فنز یا نرد  مطابق روابط طرح شهر خواهد بود ارتفاع مجاز

 .رمناٌ این مجوز مبنی بر تفکیک اراری نمی باشد(ارتفاع دیوار و فنز را به تفکیک در مجوز صادر  درج نماید
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 (با درخواست مالک)افزوده ناشی از تغییر کاربری عوارض برای ارزش  :نام عوارض -22

 

تغییر کارگرو  معماری و شهرسازی در صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و 

 .کاربری حاصل گردد  شهرداری باید عوار  ذیل را وصول نماید

 S× K ×P *15۵                 : نحو  محاسبه عوار 

S  :مساحت تغییر کاربری یافته 

K  :رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

P :با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

 
کشور  ورع عوار   یعدالت ادار یواند یعموم یاته ۳/0/1011مور   0۳1 یال 011شمار   یدادنامه ها(( د))به استناد بند ))

 یشوراها یاراتو اخت دودخالف قانون وخارج از حکارگرو   امال  پز از صدور مجوز توسط  یکاربر ییراز تغ یارزش افزود   ناش

 .باشد  یداد  نشد  وقابل وصول م یصشهر تشخ یاسالم

که به  یفقط در موارد یکاربر رییاز تغ یوصول عوار  ارزش افزود  ناش11/1/101۳مور   11۵13بازگشت به نامه شمار  •

 یطرح ها یاز اجرا یعنوان ارزش افزود  ناش ینکها یحتور.باشد یم یرانجام شد  است امکان پذ یکاربر ییردرخواست مالک تغ

شهر و  یاسالم یشورا یبارزش افزود  پز از تصو یجادو ا یتوسط شهردار عمرانی یطرح ها یدر موارد اجرا یزن یتوسعه شهر

.باشد  یقابل وصول م یمراحل قانون یط
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 مسکونی 1
 10 10 0 0 0 5 20 اا 15 3 0 15 20 15 15 43 15 25 - -

 مسیرشبکه 1
25 - 16 15 45 20 15 20 15 20 15 15 20 45 20 15 0 25 20 22 

 آموزشی 0
 10 20 15 0 15 20 45 10 15 15 اا 15 20 20 20 35 15 - - 25

4 
اداری و 

 23 20 10 0 12 15 40 15 12 10 اا 10 15 17 20 35 15 - - 25 انتظامی

۵ 
3اا 0 اا اا اا اا  اا اا ااا ااا اا اا اا اا تجاری  اا اا اا 0 اا اا 

1 
-خدماتی

 23 20 10 0 10 20 0 0 10 10 0 15 20 ااا اا 40 15 15 - 15 بازارروز

 ورزشی 1
25 - 20 30 35 13 -20 25 10 0 10 10 10 30 20 10 0 10 20 23 

 درمانی 1
20 - 20 20 35 20 25 - 10 0 10 10 10 30 20 10 0 10 20 23 

۳ 
 -فرهنگی

 25 23 10 0 10 25 25 10 10 10 0 - 23 23 20 30 20 20 - 15 هنری

1 

پار  و فضای 

و حریم سبز

 سبز حفاظتی

25 - 20 25 50 20 25 25 20 0 15 15 20 25 30 15 0 20 23 25 

 مذهبی 13
15 - 20 20 35 20 20 20 17 0 - 15 10 30 30 15 0 10 23 25 

11 

 تجهیزات

 وتاسیسات

 شهری

20 - 25 23 40 20 20 20 17 0 10 - 20 30 30 15 0 10 23 25 

 پارکینگ 11
20 - 20 23 50 20 20 20 17 0 10 20 0 -0 30 15 10 10 23 25 

10 

حمل و نقل و 

و  انبارداری

 پایانه

15 - 15 15 40 20 20 20 10 0 20 10 20 20 - 10 0 10 20 23 

14 
 -نظامی

 25 23 10 0 - 20 15 10 10 10 0 10 17 17 20 35 15 15 - 17 انتظامی

 زراعیباغات و  1۵
20 - 20 20 27 20 20 10 10 15 20 30 30 20 - 10 25 27 
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 میرا  تاریخی 11
25 - 20 20 30 20 20 10 10 15 20 30 30 20 10 - 23 25 

 حریم 1۳
25 - 22 25 40 25 25 20 10 15 23 25 30 15 10 15 25 30 

11 
تفریحی و 

 25 - 15 10 15 25 23 20 15 10 10 20 20 35 20 20 - 20 توریستی

13 
و  صنعتی

 - 20 15 10 15 25 23 20 15 10 10 20 20 25 20 20 - 23 تولیدی
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 عوارض صدور مجوز احداث استخر :نام عوارض -20

 

 .گردد یمحاسبه م یثابت  شنا براساس تعرفه ورزش ید سرپوش یعوار  استخرها  یورزش یبا کاربر یدر ارار- 1

هر مترمربع مسااحت طباق فرماول      یبه ازا یرکشاورزیو غ یرورزشیغ های یدر کاربر یهر استخر یاشنا  یعوار  استخرها -1

S*P* K یبمحاسبه  ررK =1۵ یگرددوصول م. 

 P4هرمترمرباع مسااحت باا هار عماق      یبه ازا الحیصالزم از مراجع ذ یمجوزها یهدر صورت ارا یکشاورز یعوار  استخرها -0

 .محاسبه و وصول گردد

P :یبا اصالحات بعد 1011مصوب  یممستق های یاتقانون مال 14موروع ماد   یا منطقه یمتق  

K :شهر یاسالم یشورا یبیتصو یبرر 
  



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

41 
 

  درزمان صدور پروانهاحداث پارکینگ  عوارض: نام عوارض -10

  :توریحات

 (.زیربنای خود نسبت به احدا  پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند)مالکین مکلفند براساس روابط شهرسازی برای احدا  کلیه ( الف
باه منظاور تاممین    ( ماوارد شاش گاناه ذیال    )باشاد   در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احدا  پارکینگ مقدور نمی( ب

ها مصوب  نامه مالی شهرداری آیین 11ماد   1به استناد بند . استفاد  نمایندپارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها 

 ایان عاوار  تصاویب    1/1/10۳1نامه اجرای نحو  ورع و وصول عاوار  مصاوب    آیین 1با اصالحات بعدی و ماد   11/4/1041

 .وصول و هزینه گرددگردد تا برای احدا  پارکینگ  می

ر حال صدور پروانه مستند به روابط حذف پارکینگ که در کتابچه فروش کسری پارکینگ برای واحد های د

متری به  11مال  عمل شهرداری هچیرود قید شد  است تا دو واحد به ازای هرواحد در محالت تا عر  گذر 

و مسکونی  13pریال ولی در محور کنار  به ازای هر مترکسری پارکینگ تجاری  333/333/70ازای هر واحد 

 .مور عمل قرار خواهد گرفت 4۵p... و 

با عنایت به اینکه اکثر بناها قبل از تاسیز شهرداری احدا  گردید  و تاکنون در دست بهر  برداری می 

 .عوار  کسری پارکسنگ به شرح ذیل دریافت گردد( تکمیل بنا)باشند با در نظر گرفتن سال ساخت 

 (در صد تعرفه 133کنون   معادل تا  11ابتدای سال )تاسیز شهرداری  زبرای بناهای پز ا -1

 (در صد تعرفه ۳3معادل    13پایان سال تا  ۳۵سال  یابتدا) یشهردار یزتاس زا قبل یبناها یبرا  -1

 (در صد تعرفه 13معادل  ۳4سال   پایانتا  ۳3سال  یابتدا) یشهردار یزتاس زا قبل یبناها یبرا -0

 (در صد تعرفه 43معادل   11پایان سال تا  11سال  یابتدا) یشهردار یزتاس زا قبل یبناها یبرا -4
 

 گانه تعلق عوارض مواد شش

درصورتی که براساس روابط  احدا  پارکینگ دریک ساختمان ررورت داشته باشد  شهرداری حق (: 1)تبصر  

بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ موردنیاز طبق . دریافت عوار  حذف پارکینگ را ندارد

ط شهرسازی  پارکینگ درنظر گرفته نشود  صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که رواب

 :بند ذیل می باشد 1شامل 

متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو  4۵ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عر   -1

 .نداشته باشد

متر و بیشتر واقع شد  و دسترسی به محال   13تقاطع خیابانهای به عر  ساختمان در فاصله یکصد متری  -1

 .اتومبیل رو نداشته باشد



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

۵3 
 

ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشاد کاه شاهرداری     -0

 .اجاز  قطع آن را نداد  است

 .علت عر  کم کوچه   امکان عبور اتومبیل نباشدساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به  -4

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد   احدا  پارکینگ در آن از نظر فنی مقادور   -۵

 .نباشد

در صورتیکه ورع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احادا    -1

 .نمود پارکینگ

 .گردد یعوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول م ینا  -

 یعمیوم  های ینگپارک یانداز احداث در راه ین،اجاره زم ین،زم یدمطالعه، خر یعوارض برا ینا  -

 .و در حساب جداگانه ای واریز می گرددشود یم ینهدر سطح شهر هز

S  : یباشدمترمربع م 22 ینگواحد  پارک یکمساحت هر 
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 عوارض ایجاد درب اضافی: نام عوارض -25

 

ها ایجاد درب نماید و  پالکی که دارای دو یاچند بر باشد مالک نمی تواند برابر ضوابط طرح بر روی پخی

متیردو درب ایجیاد نمایید ،    20مترییک درب وبیشیتراز   20همچنین مجاز می باشد درهر بر به طول 

شهرداری میتواند بابت درب اضافه به صورت زیرعوارض اخذ درصورت ایجاد دربهای بیشتر در هر بر،  

چنانچه ایجاد درب اضافه منجربه تامین پارکینگ گردد به ازای هرپارکینگ تامین شیده ازایین   :نماید 

درصد عوارض کسری پارکینگ را اخذ نماید ، مشروط براینکیه بیه    11بابت ، شهرداری مجازمی باشد 

 ریال کمترنباشد 111/111/0ازای هرپارکینگ ازحداقل 

 

 تاسیسات شهریعوار  : نام عوار   11

 . باشد یم یشهر یساتتاس یجادا یاعوار  مخصوص نصب  ینا

 :همانند  یشهر تاسیسات

     گاااز یاارومخااابرات  باارق  وزارت ن  یساااتتاس -1 ...(و یتلهمرا  اول  را یرانسل ا)مخابرات  یها دکل -1

مخاابرات   یکافوها -۵  آب  سوخت و گاز  یها منبع -4  ترانسفور موتورها  -       0 

 برق یها دکل -1 یمردم یها کمک یآور امانت  جمع یها تلفن  صندوق های یوسکک -1 

 .نشد  باشد یدتعرفه ق ینکه درا یتیساهرگونه تاس -۳ 

  یشهر یساتعوار  تاس             

 (یالر)مبلغ                                      یشهر یساتعنوان تاس ردیف

 ۵3333333                                              ماکرو یدکل مخابرات 1

 0۵333333                                     ماکرو  یزیا یدکل مخابرات 1

 1۵333333 یارتباط یآنتن ها یر تکرارکنند  و سا یکروم یدکل مخابرات 0

 1333333                                                یپست مخابرات 4

 13333333                               یمخابرات یکافو ۵
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 133333333                                      پست برق 1

 ۵3333333                             پست کمپکت برق 1

 13333333                           ینیزم ترانسفورماتور ۳

 133333333                          ییترانسفورماتور هوا 1

                          13333333                                                یالرپ 13

 

مجوز الزم اخذ گردد در صورت نصاب هار گوناه     یمنیو ا یبراساس روابط شهرساز یستیموارد فوق با یهکل برای

 .آید یبرابر روابط و مقررات اقدام الزم بعمل م یبدون مجوز شهردار یساتتاس

برابار   یاد با  یناد نما یاقدام م  یند درآ یااقدام نمود  و  یکه نسبت به نصب دکل مخابرات یصاحبان امالک:1تبصر 

و باه   یافات جوز نصب دکل در مکان مذکور را بصورت بالمانع  درم یستز یطاز ادار  مح ینامه به شهردار یمعرف

لذا از صاحبان امال  .. بعمل خواهد آمد یریجلوگ یاز نصب هرگونه دکل مخابرات ینصورتا یرارائه در غ یشهردار

  یبرا

 گردد یمحاسبه و وصول م یلبه شرح ذ یساالنه عوارر یر و غ BTSمخابرات اعم از (آنتن )دکل  نصب

 BTS یعوار  بر آنتنها=  از قرارداد منعقد  با شرکت مخابرات    ۱13   

 :گردد یمحاسبه و وصول م یلبه  شرح ذ( یمسکون ینصب در ساختمان ها)  یانیدر مورد اع: 1 تبصر 

 BTS یعوار  بر آنتنها=  از قرارداد منعقد  با شرکت مخابرات    ۱1۵ 

 .استعالم الزم را به عمل آورد یر زمان نصب آنتن از شهردارباشد د یشرکت مخابرات موظف م: 0 تبصر 

 

 

 

 

 
 



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

۵0 
 

 پروانه ساختمان مدیدتعوارض  :نام عوارض -21

پروانه  یدو تجد یدکشور موروع ابطال عوار  تمد یعدالت ادار یواند یعموم یاته ینظر به را(: 1)تبصر  

 یمکلف است درهنگام صدور پروانه ها یشهردار 1011مور  بهمن ما  سال  1111به شمار   یساختمان

 یها  در پروانه»  یشهر رانو عم یقانون نوساز 11ماد   1آن  طبق بند  یعالو  بر اعالم نوع کاربر یساختمان

است  یساختمان ررور یافتن یانپا یکه برا یحداکثر مدت یدشود با صادر می ها  یکه از طرف شهردار یساختمان

ظرف مدت مقرر درپروانه ها  یدکنند با یشهر اقدام به ساختمان م یو معابر اصل یدانهادر م یکهگردد و کسان یدق

شد  بازهم  یداتمام بنا در پروانه ق یکه برا یکه تا دوسال بعداز مدت یساختمان خودرا به اتمام برسانند ودر صورت

اگر ساختمان همچنان ناتمام  یزبه بعد ن و از آن یافته یشقانون به دو برابر افزا ینناتمام بگذارند عوار  مقرر در ا

درصد  4تا به  یافتخواهد فزایشکه بگذرد عوار  به دو برابر ممخذ دو سال قبل ا یهر دو سال یبماند برا یباق

 « .درسال بالغ گردد 

باشد که در صورت  ییک سال م یاز تاریخ صدور تا شروع عملیات ساختمان یاعتبار پروانه ساختمان(: 1) تبصر 

اعتبار پروانه از تاریخ صدور تا . باشد یقابل تمدید م یسال به طور متوال 1عدم شروع عملیات ساختمانی برای 

در صورت تمدید پروانه .  باشد یسال م 0به مدت  یساختمان یاتدر صورت شروع عمل یاتمام عملیات ساختمان

 .باشد یسال م ۵مجموعاً  ییات ساختمانتا اتمام عمل یو شروع عملیات ساختمان یسال متوال 1در  یساختمان

مشمول پرداخت عوار   یند ننما یساختمان یاتسال شروع  به عمل یکدر مهلت مقرر  یکهکسان(: 0) تبصر 

 .یدخواهند گرد یکسالهمهلت  یپز از انقضا یدتجد

پز از اتمام  یعدم خالف پروانه ساختمان یکه درخواست مالک جهت تمدید یا اخذ گواه یدر صورت(: 4) تبصر 

خواهند  یکسالهمهلت  یپز از انقضا یدباشد  مشمول پرداخت عوار  تجد یمهلت مقرر در پروانه ساختمان

 یدگرد

زمان اتمام  یندرج شد  درآن مب یخنشد  و تار یهرگزمنقض یاست اعتبار پروانه ساختمان یهیبد(: ۵) بصر ت

 یراینصورتاست درغ یاستمرار اعتبار الزام یشد  برا ییندر مدت تع یاتشروع عمل)باشد  یم یساختمان یاتعمل

 یدرصورت(. اصالح شود یرتمغا درصورتداد  شود و  یقتطب یتوسعه شهر یطرح ها یدبا روابط جد یدپروانه با

صادر و مبلغ براساس  یدپروانه جد یستبا یدهد م ییربخواهد مشخصات پروانه صادر  را تغ یلیبه هردل یکه مود
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 یدهمان عوار  صدور پروانه جد یدلذا عوار  تجد.یگردددردفترچه تعرفه عوار  محاسبه معوار  مصوب 

 .گردد یافتتعرفه عوار  محاسبه و در اسبراس یدباشد که با یساختمان م یبرا

 .باشد اعالم توسط مهندس ناظر می یساختمان یاتاز شروع عمل منظور

باشد و پز از صدور شناسنامه ساختمان استرداد وجه  یقابل امکان  م  ییشناسنامه توسط محاکم قضا ابطال

 .باشد یقابل برگشت م یرغ

 .برابر تعرفه خواهد بود یخدمات کارشناس یفوق شامل بها یبندها تمامی

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود (: 1) تبصر 

عملیات ساختمانی شد  باشد با رعایت مفاد تعرفه عوار    نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت 

 .پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد 

ساختمان بهمرا   یاتحداقل زمان اتمام عمل ییندر تع یا یهابالغ یقانون نوساز 11ماد   1صر  تب یاجرا در

 : یدجدول مربوطه اعالم گرد

  یکسالمتر حداقل زمان  033تا  3 از

 سال  1متر حداقل زمان  1333تا  033 از

 سال 0متر حداقل  ۵333متر تا  1333 از

 سال  4متر حداقل  13333متر تا  ۵333 از

 سال  ۵حداقل   یشترمتر تا ب  13333 از

 .باشد  یم یساختمان بعهد  شهردار یاتحداکثر زمان اتمام عمل بنابراین
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 تجمیع اراضیبر ارزش افزوده حاصل از عوارض : نام عوارض -27

 

کاربری باید به شرح جدول های خدمات شهری کلیه مالکین به هنگام تجمیع اراری خود با هر  به منظور تامین قسمتی ازهزینه

 .ذیل عوار  تجمیع پرداخت نمایند

ادغام دو قطعه یا بیشتر با یکدیگر و ابطال سند اولیه و دریافت یک سند را با نار مالکین آنها عمل 

 تجمیع رسمی گویند

 
 محاسبه عوار  شرح ردیف

 K ×S×P عوار  تجمیع اراری با هر کاربری 1

 

P :با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

K  :13۱= رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

S  : مساحت زمین تجمیع شد 
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 : نام عوارض -21

          . گردد عوار  صدور مجوز تعمیرات بشرح ذیل وصول می

      

تعمیرات کلی مطابق باکتابچه  2

همسان سازی ضوابط ومقررات 

 شهرداری

P7.7  P18 

تعمیرات جزئی مطابق باکتابچه  1

همسان سازی ضوابط ومقررات 

 شهرداری

P5.3 P10.5 

دیواره ) نما و نما سازی بیرونی  0

 (های بیرونی و پیشانی بنا

P5.3 P7.8 

 P5.3  P 5.5 دکور، تغییرات داخلی  تعمیرات  0

 P5.5 P1..5 تعویض سقف 4
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 عوارض پل: نام عوارض -13

 –( 1-13)عرفه شماره ت

 توضیحات  ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض موارد مشمول ردیف

2 

 تجاری و مختلط
P   ×43  ×H×A=L 

 (عرض پل ×طول ×ضریب×قیمت منطقه ای )

 درب ورودي مقابل پل نصب:  (1)بند

 عوارض پرداخت مشمول ، ها  پارکينگ

 .باشد تعرفه نمی اين موضوع

 

 طول متر هر ازاي به نظر مورد مبلغ( 2)بند

 .باشد می

 

1 

 مسکونی
P   ×13 ×H×A=L 

 (عرض پل ×طول ×ضریب×قیمت منطقه ای )

0 

 کاربری هااداری و سایر 

P   ×43  ×H×A=L 

 (عرض پل ×طول ×ضریب×قیمت منطقه ای )

 

 

P :با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

K  :رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

L  :ارتفاع 

H  :عر  پل  
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 : نام عوارض -12

ارائه خدمات مناسب به شهروندان و ساکنین مناطقی که به محدود  قانونی و خدماتی شهر ملحق می گردند مستلزم صرف هزینه 

با توجه به افزایش هزینه های اجرای طرح های عمرانی نیل به اهداف . هنگفت جهت احدا  تاسیسات زیربنایی مناسب می باشد

از سوی دیگر اجارای طارح هاای    . مشارکت ساکنین مناطق مذکور میسور نمی باشد مذکور در جهت رفا  شهروندان جدید بدون

عمرانی   رفاهی و زیر بنایی توسط شهرداری در آن مناطق باعث ارزش افزود  اراری و امال  ساکنین مناطق الحاقی به شهر می 

 .گردد

های اسالمی شهر و بخش موروع قانون تشکیالت و آئین نامه اجرائی نحو  ورع و وصول عوار  توسط شورا 1لذا مستند به ماد  

هیات وزیران به منظور تامین قسامتی از هزیناه    1/1/101۳وظائف انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 : های اجرای طرح های عمرانی و رفاهی مورد نیاز مناطق الحاقی به محدود  قانونی و خدماتی شهرداری مقرر می گردد

به کلیه اراری و عرصه دارای مستحدثات و اعیانی و امال  که با گسترش شهر در داخل محدود  قانونی و حریم شهری قرار می 

گیرند فقط برای یکبار به عنوان عوار  ورود به محدود  قانونی و حریم شهر که شهرداری امکان صدور پروانه ساختمانی و سایر 

شهرداری در زمان صدور پایانکار  تفکیک عرصه و اعیانی  پروانه ساختمانی و یا نقل و انتقال  خدمات شهری را دارد تعلق گیرد و

قانون تعیین ورعیت امال  واقع در طرح های دولتی  4حسب تبصر  و یا صدور فیش نوسازی و هر طریقی که مصلحت می داند 

 .می تواند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید و شهرداری ها

در مواردی که تهیه زمین عو  در داخل محدود  های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر  -4صر  تب

نباشد و احتیاج به توسعه محدود  ی مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع 

ن اراری برای استفاد  از مزایای ورود به محدود  توسعه و عمران شهر عالو  مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقارای صاحبا

بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماد  سازی زمین و واگذاری سطوح الزم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی   

 .شهرداری ارزیابی میگردد  بسته به موقعیت زمین با تعیین کارشناس رسمی دادگستری توسط از اراری۱ 13حداکثر تا 
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 آمدگی  پیش  عوارض: نام عوارض -11

هایی که در روابط طرح مجاز شناخته شد  است و همچناین در صاورتیکه ماالکین بادون      این عوار  برای محل

( کنسول  تراس  باالکن )مجوز شهرداری برخالف روابط و مقررات شهرسازی و عدم رعایت  سیما و منظر شهری 

نمایند پروند  تخلف به کمیسیون ماد  صد ارجاع در صاورتیکه کمیسایون رای بار ابقااء بناا صاادر نمایاد        ایجاد 

 .نماید شهرداری رمن دریافت جریمه عوار  پیش آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصول می

 الزم ذیل شرح به کشور محترم وزیر ۳/11/1011 مور  04/0/1/1۵11۳ بخشنامه در مقرر روابط کلیه :(2)بند

 : است الرعایه

 اداری  تجاری  مسکونی  های واحد استفاد  مورد مفید بنای زیر و روبسته صورت به   آمدگی پیش که صورتی در -1

 مترمربع هر از. شد خواهد وصول مربوطه عوار  و محسوب مفید زیربنای جزو که این بر عالو  گیرد  قرار صنعتی

 خواهد وصول متقاریان از ننماید  تجاوز زمین روز قیمت  از که این بر مشروط تعرفه این برابر آمدگی پیش

 .گردید

 استفاد  مورد غیرمفید بنای صورت به ولی باشد جانبی های دیوار دارای و روبسته صورت به آمدگی پیش اگر -1

 خواهد وصول مربوطه عوار  و محسوب ناخالص زیربنای جزو که این بر عالو ( بالکن صورت به صرفاً) گیرد قرار

 .شد خواهد وصول یک بند۱ ۵3 آمدگی پیش مترمربع هر از شد 

 وصول یک بند۱ ۵3 معادل فقط( تراس) باشد جانبی های دیوار فاقد و روباز صورت به آمدگی پیش چنانچه -0

 .شد خواهد

 مشمول. گیرد قرار استفاد  مورد بان سایه صورت به صرفاً بنا طبقه آخرین سقف آمدگی پیش چنانچه  : (1) بند

 .    بود نخواهد تعرفه این مقررات

 توسط ابقاء صورت در باشد بود  مجاز درصد از خارج و بنا ساخت از پز آمدگی پیش چنانچه:(0) بند

 محاسبه مربوطه تعرفه مبنای بر مجاز تراکم بر مازاد صورت به آمدگی پیش عوار  وصول صد ماد  کمیسیون

 . شد خواهد

در صورتیکه بنای غیرتجاری دارای پیش آمدگی به تجاری تبادیل شاود ماباه التفااوت رارایب پایش        : (4) بند

 .آمدگی از مسکونی به تجاری مورد محاسبه قرار می گیرد
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 عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر

 

 ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض شرح ردیف

 P11 واحد های تجاری 2

 P 12.21 واحد های اداری و صنعتی 1

 P 11.52 واحد های مسکونی   0

واحرررد هرررای فرهنگررری ،  4

هنری،ورزشرری ،آموزشرری ،  

 ...بهداشتی درمانی ، پزشکی و 

P 1.3 

 

 

 .شود حداقل مساحت پیش آمدگی یک مترمربع محاسبه می          
 

P: با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

K : رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

S : مساحت پیش آمدگی 
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 : نام عوارض -10

 :عوار  مازاد بر سطح اشغال به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد 

 .داشته باشندمازاد بر سطح اشغال تقارای  درزمان صدور پروانه  مالکین هرگا  : 1

در صورتیکه . غال بنا احدا  نمایند  باید پروند  تخلف به کمیسیون ماد  صد ارجاع گرددر صورتیکه مالکین مازاد برسطح اشد: 1

غال را بشرح ذیل   مازاد بر سطح اشافت جریمه عوارگا  شهرداری رمن دری کمیسیون ماد  صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آن

                                                               K ×S×P                                              .نماید وصول می

             

 

P: با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

K : رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

S :  سطح اشغالمساحت 

 

 

 

 

 مازاد بر سطح اشغال نحو  محاسبه عنوان تعرفه ردیف

 K*p*s 0۳51 سطح تجاریمازاد بر  1

 1۵5۳ " مسکونی سطحمازاد بر 1

 1۳ " سطح صنعتیمازاد بر  0

 اداری    سطحمازاد بر  4

 خدماتی و سایر

" 11 
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 : نام عوارض -14

 :به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد  تراکمعوار  مازاد بر 

 .داشته باشند مازاد بر تراکمهرگا  مالکین  درزمان صدور پروانه تقارای  : 1

در صاورتیکه  . جااع گاردد  بنا احدا  نمایند  باید پروند  تخلف باه کمیسایون مااد  صاد ار    تراکم در صورتیکه مالکین مازاد بر: 1

را بشرح ذیل وصول  تراکمکمیسیون ماد  صد رای بر ابقاء بنا صادر نماید آن گا  شهرداری رمن دریافت جریمه عوار  مازاد بر 

                                                                K ×S×P                                              . .نماید می

  برای طبقات مازاد پز از موافقت کارگرو  مبنی بر صدور مجوز طبقات مازاد بنا بر نوع استفاد  در زمان درخواست مالک

 :مورد وصول خواهد بود(تشخیص با شهرداری می باشد)از فضای مورد درخواست از نظر مصالح و نوع مصرفی که دارند 

 p 133-13برابر قیمت منطقه ای              133الی  13

 

 

 

P: با اصالحات بعدی  1011های مستقیم مصوب  قانون مالیات 14ای موروع ماد   قیمت منطقه 

K : رریب تصویبی شورای اسالمی شهر 

S :  مازاد بر تراکممساحت 

 

 

 مازاد بر تراکم مجاز به باال مازاد بر تراکم پایه تا مجاز نحو  محاسبه عنوان تعرفه ردیف

 K*p*s 4۵ ۵1 مازاد بر تراکم تجاری 1

 01 11 " مازاد برتراکم مسکونی 1

 11 1۳ " مازاد بر تراکم توریستی 0

 مازاد بر تراکم اداری    4

 خدماتی و سایر

" 10 115۵ 
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 استفاده تجاری موقت و سازه های موقت  عوارض  :نام عوارض -11

 

از امال  مسکونی به صورت تجاری  به شرط ارائه ررایت نامه از در صورت تقارای مالک مبنی بر استفاد  موقت 

  با عقد قرارداد توافقی با بری موقت از کارگرو  سایر ساکنین و کسب موافقت آنان تا اخذ مجوز تغییر کار

 .بالمانع است( به صورت اجار  یا استفاد  موقت) شهرداری 

 :د بودمال  توافق به ازای شش ما  مطابق فرمول ذیل خواه

 مساحت×قیمت منطقه ای×53=عوارض تجاری موقت

 

از زماان توافاق و فقاط یکباار قابال تمدیاد باا درخواسات مالاک مای            یکساال مدت توافق حداکثر تا : 2تبصره 

 (سال 1جمعاً به مدت .)باشد

ستیجاری در امالک شخصی و ا ودر اراضی بایر که عمدتا فصلی می باشند دایر نمودن واحدهای کسبی موقت : تذکر

پس از تایید (نمایشگاهها  مانند میوه فروشیها و)که ساختمان اساسی نیز احداث نگردد  اقدام به فعالیت مینمایند

برابر ضوابط به نسبت طول مدت فعالیت مربوطه عوارض ( روابط عمومی و زیبا سازی -اجراییات)واحد های ذیربط 

  .فوق قابل محاسبه و دریافت خواهد بود
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 یتوسعه شهر یکه براساس طرحها یدجد های یکاربر یایو مزا یعوار  ارزش افزود  اقتصاد: نام عوار  -11

 .گردد یم یجادا( یلیطرح جامع و طرح تفص)

ارزش  ینمالک یبرا یجهکه در نت یابند یم یکاربر ییرتغ ینامال  مالک یلیجامع و تفص یها طرح یاثر اجرا بر

 یدبا یجهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهردار یبه شهردار یندربر دارد فلذا در هنگام مراجعه مالک یادیافزود  ز

 .یدرا وصول نما یلعوار  ذ

 S×k×P    : محاسبه عوار  نحو 
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 مسکونی 1
 10 10 0 0 0 5 20 اا 15 3 0 15 20 15 15 43 15 25 - -

 مسیرشبکه 1
25 - 16 15 45 20 15 20 15 20 15 15 20 45 20 15 0 25 20 22 

 آموزشی 0
 10 20 15 0 15 20 45 10 15 15 اا 15 20 20 20 35 15 - - 25

4 
اداری و 

 23 20 10 0 12 15 40 15 12 10 اا 10 15 17 20 35 15 - - 25 انتظامی

۵ 
3اا 0 اا اا اا اا  اا اا ااا ااا اا اا اا اا تجاری  اا اا اا 0 اا اا 

1 
-خدماتی

 23 20 10 0 10 20 0 0 10 10 0 15 20 ااا اا 40 15 15 - 15 بازارروز

 ورزشی 1
25 - 20 30 35 13 -20 25 10 0 10 10 10 30 20 10 0 10 20 23 

 درمانی 1
20 - 20 20 35 20 25 - 10 0 10 10 10 30 20 10 0 10 20 23 

۳ 
 -فرهنگی

 25 23 10 0 10 25 25 10 10 10 0 - 23 23 20 30 20 20 - 15 هنری

1 

پار  و فضای 

و حریم سبز

 سبز حفاظتی

25 - 20 25 50 20 25 25 20 0 15 15 20 25 30 15 0 20 23 25 

 مذهبی 13
15 - 20 20 35 20 20 20 17 0 - 15 10 30 30 15 0 10 23 25 

11 

 تجهیزات

 وتاسیسات

 شهری

20 - 25 23 40 20 20 20 17 0 10 - 20 30 30 15 0 10 23 25 

 پارکینگ 11
20 - 20 23 50 20 20 20 17 0 10 20 0 -0 30 15 10 10 23 25 

10 

حمل و نقل و 

و  انبارداری

 پایانه

15 - 15 15 40 20 20 20 10 0 20 10 20 20 - 10 0 10 20 23 

14 
 -نظامی

 25 23 10 0 - 20 15 10 10 10 0 10 17 17 20 35 15 15 - 17 انتظامی

 

 زراعیباغات و  1۵
20 - 20 20 27 20 20 10 10 15 20 30 30 20 - 10 25 27 
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 میرا  تاریخی 11
25 - 20 20 30 20 20 10 10 15 20 30 30 20 10 - 23 25 

 حریم 1۳
25 - 22 25 40 25 25 20 10 15 23 25 30 15 10 15 25 30 

11 
تفریحی و 

 25 - 15 10 15 25 23 20 15 10 10 20 20 35 20 20 - 20 توریستی

13 
و  صنعتی

 - 20 15 10 15 25 23 20 15 10 10 20 20 25 20 20 - 23 تولیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نام عوارض -91
شاوند و یاا اماال  از عار       مالکین بر اثر آزادسازی و بازگشایی معابر جدید امال  مشرف به معبر مای  در مواردی که در اراری

گردد فلذا مالکین مکلفند عاوار  ذیال را پرداخات     گردند و برای مالکین ارزش افزود  ایجاد می کمتر به عر  بیشتر مشرف می

 .نمایند
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 حق مشرفیتبرعوارض  (سعه معابرارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا تو) 
 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض ردیف

(ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر) عوارض بر حق مشرفیت    

برای امالکی که پس از تعریض در بر معبر قرار می  2

  گیرند

عرض معبر )× P. 4.5×متراژ عرصه

 (جدیدعرض معبر -قدیم

برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده  1

  هستند

عرض )× P0.1×متراژ عرصه باقیمانده

  (عرض معبر جدید-معبر قدیم

امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف بره   0

  ملک تعریض می شود

عرض معبر )× k 0.5 P . ×متراژ عرصه

  (عرض معبر جدید-قدیم

حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قاانونی وی باه شاهرداری    بر زمان وصول عوار   ( :2)تبصره 

 . جهت هر امری در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود 

امالکی که در اثر تعریض معبر   قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالاک   ( :1)تبصره 

  .فیت در مقابل مطالبات مالک قابل پایاپای استپرداخت ننماید حق مشر

قبل از عقب نشینی می باشد و رمناً امالکی که پز از تعاریض   Pدر رابطه با بند یک مال  عمل  ( :0)تبصره 

 .در بر معبر قرار می گیرند 

 را خود ملک از قسمتی و نمود  توافق شهرداری با تفکیک جهت که امالکی شامل فوق بندهای  ( :4)تبصره 

 توسعه های طرح اساس بر ملک رلع چند یا یک و نمایند می شهرداری واگذار به   151ماد     اعمال در

 .شود نمی گیرد  می قرار احدا  جدید خیابان بر شهری

 شهرداری با توافق یا و قضایی محاکم طریق از که امال  قبیل این صاحبان از عوار  اخذ برای ( :5)تبصره 

 ارزش % 51 معادل   نمایند می مطالبه شهرداری از را خود غرامت امال  رسمی کارشناس نظریه وفق

 .گردد می اخذ افزود  ارزش عنوان به کارشناسی

 ازیک آنها بر شهرداری از عرصه خرید واسطه به و شهری توسعه های طرح جهت در که امالکی ( :1)تبصره 

 .گردد می اخذ و ارافه کارشناسی مبلغ به واگذاری هنگام در     می کند پیدا افزایش بیشتر و بر دو به بر
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 : نام عوارض -23

 .اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را بشرح ذیل پرداخت نمایند

 

 

 

 

 

 

های حفار مکلفند برای حفاری رمن اخذ مجوز کتبی از  قانون شهرداری کلیه دستگا  130ماد  به استناد 

شهرداری حفاری را بر اصول روابط شهرسازی و ایمنی انجام و بعد از آن نیز نسبت به پر نمودن محل حفاری و 

باشد با درخواست کتبی و در صورتیکه دستگا  حفار امکانات حفاری نداشته . آسفالت و روکش آن اقدام نمایند

 .گردد ها مطابق جدول دریافت می موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه

 

 

 

  ماد   11در انجام حفاری توسط دستگا  حفار روابط و مقررات کمیسیون حفاری و روابط و مقررات بند

عمرانی  موسساتی که خدمات آنها در داخل نامه هماهنگی اقدامات  آیین)قانون شوراها و مفاد  ۳3

و اصالحات  34/13/1011مصوب ( باشد محدود  شهرها مستلزم حفاری معابر و احدا  تاسیسات می

 .باشد بعدی الزم الرعایه می

 .تعیین می گردد نباید تداخل داشته باشد عمراناین هزینه با هزینه آسفالت شکافی که توسط واحد   :2تبصره

 :برای آسفالت

 

 ریال 333/333/1 برای اشخاص حقیقی و حقوقی    

 333/333/0 برای دستگاههای حفاری کنند    

 :...و بتن و برای موزاییک
 333/133 برای اشخاص حقیقی و حقوقی   

 333/333/1 برای دستگاههای حفاری کنند    

 :برای خاکی محض
 333/133 برای اشخاص حقیقی و حقوقی   

 333/333/1 برای دستگاههای حفاری کنند    
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 .تعیین می گردد عمرانریب حفاری با عنایت به ورعیت معابر و منطقه با نظر مسئول واحد ر :1تبصره 

کسانی که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاری می نمایند مبنای محاسابه عاوار  آناان دو برابار تعرفاه       :0تبصره 

 .تعیین شد  لحاظ می گردد

برابار   1 عماران ت معابر و منطقه با نظر واحاد  رریب حفاری بر روی آسفالت جدید با عنایت به ورعی :4تبصره 

 .می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نام عوارض -92

 

به منظور حفظ و نگهداری و افزایش سطوح فضای سبز و هم چنین افزایش  توان تجهیزاتی جهت حفظ شهر از نظر 

 .گردد خدمات ایمنی و آتش نشانی عوارض ذیل طبق جدول ذیل وصول می
 

    

 توریحات  ماخذ و  نحو   محاسبه عوار  موارد مشمول ردیف
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  13۱×عوار  زیربنا و پذیر  آتش نشانی 1

 

 

 

 13۱×عوار  زیربنا و پذیر  فضای سبز 1

0 
 1۱*ارزش منطقه ای* مساحت  سطح شهر
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  :نام عوارض -99

جدول ذیل توسط مسئول کشتارگاه یا متصدی کشتارگاه حسب مورد وصول و برابرر  عوارض کشتار دام براساس 

 .گردد مقررات تعیین شده شهرداری به حساب شهرداری واریز می

 
 

 مبلغ شرح ردیف

 ریال 13333  وگوسالهذبح گاو  2

 ریال 43333 گوسفندذبح  1

 ریال73333 حمل  گاو و گوساله 0

 ریال03333 گوسفند  حمل 4

 ریال 73333 نگهداری گاو 5

 ریال  03333 نگهداری گوسفند 1

 ریال43333 ورودی گاو 7

 ریال 03333 ورودی گوسفند 3

 ریال 13333 وگوسالهذبح گاو  1

 
  



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

11 
 

  :نام عوارض -04
 

صدور پروانه ساختمانی المثنی بعداز محرز شدن وقوع سانحه ویا مفقود شدن ویابعداز تأییید از بیین   

رفتن پروانه دراثر حوادث ازسوی مراجع ذیصالح وبا اخذ تعهد ثبتی مبنی برکلیه مسئولیتهای حقوقی 

محاسیبه میی   نرخ روز   S*P*1.2وجزائی بر ذمه متقاضی ناگزیر به تعویض شناسنامه شود به میزان 

 .شود
 

  :نام عوارض -05

 

قانون آئین دادرسی مدنی ونیز برابر نظریه مشورتی ادار  کل حقوقی قو  قضائیه به شمار   ۵1به استناد ماد  

اسناد کلیه ادارات  نهادهای دولتی  بانکها ودانشگاهها مجازبه تطبیق رونوشت ویاقتوکپی  1101/1-01/0/۳۵

ریال  بعنوان هزینه مصدق نمودن اخذ می  03333واوراق بااصل آن هستند لذابرای ممهور نمودن هربرن مبلغ 

 .گردد 
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 (با رعایت آیین نامه مالی ) های تبلیغاتی تجاری درآمد حاصل از آگهی :نام عوارض -05

شماره مجوز . شهر ، مستلزم اخذ مجوز از شهرداری می باشد نصب هرگونه تابلو و پالكارت در محدوده قانونی و حریم مصوب( 0

شهرداری مجاز است از نصب تابلوهای بدون مجوز جلوگیری و درصورت تخلف آنها را .  شهرداری باید در پائین تابلو نوشته شود

 .جمع آوری نماید

ب هرگونه تابلوی عمودی برروی ساختمان كه به نصب هرگونه تابلو و پالكارت در رفیوژ میانی معابر، پیاده روها وهمچنین نص( 2

حریم معابرتجاوز نماید توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و شهرداری مکلف است تابلوهای منصوبه فعلی را توسط 

ه با اخذ تابلوهای راهنمائی و رانندگی، تابلوهای راهنمای شهر یا اسامی اماكن عمومی ك. اشخاص ذینفع یا رأساً جمع آوری نماید

نصب پالكارت در كمربندیها و در حریم . مجوز از شهرداری یا توسط شهرداری نصب می شود از موضوع این ماده مستثنی میباشند

 .ساختمانهای دولتی و وابسته به دولت و موسسات دولتی و حریم آثار باستانی ممنوع است

وسسات عمومی موظف به رعایت اصول وضوابط و استانداردهای ادارات دولتی و وابسته به دولت و ارگانها و نهادها و م( 3

مترمربع و البته براساس  3شهرداری و اخذ پروانه نصب تابلو و ذكر شماره جواز درآن می باشند و در حد یك تابلو و حداكثر

مترمربع  3و ویا مازاد ضوابط مقرر از پرداخت هزینه صدور مجوز اولیه و سالیانه معاف هستند ولی برای نصب بیش از یك تابل

موسسات انتفاعی دولتی و غیر دولتی نظیر بانکها و شركتهای بیمه و موارد مشابه . مشمول پرداخت هزینه های مذكور خواهند بود 

 .مشمول معافیت از پرداخت هزینه صدور جواز نصب تابلو نخواهند بود

طح تابلوی موردتقاضا ، مازاد بر سطح مجاز، درصدی از ارزش مالك محاسبه هزینه صدور مجوز نصب تابلو براساس اندازه س( 4

 44معامالتی امالك در محل نصب تابلو میباشد كه سالیانه توسط كمیسیون تقویم و تعیین ارزش معامالتی امالك موضوع ماده 

مشخص و محاسبه می و اصالحات و تغییرات بعدی آن  0330و اصالحیه مصوب  0344قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 

 .شود

ساختمان و برای یك تابلو جهت اماكن تجاری و خدماتی كه ( پیشانی ) تابلوهای منصوبه قبلی بصورت افقی تا حد اندازه كتیبه ( 5

و رعایت ضوابط و استانداردهای شهرداری  00/0/10صرفاً مربوط به معرفی محل كسب است بشرط داشتن مجوز نصب از تاریخ 

نصب بیش از یك تابلو و سطح مازاد بر پیشانی . ول مجوز نصب بوده و مشمول پرداخت هزینه سالیانه نمیباشندمکلف به وص

اضافه بر % 011تابلوی چهارم % 35تابلوی سوم % 51ساختمان مشمول پرداخت هزینه سالیانه خواهد بود لذا برای نصب تابلوی دوم 

 .هزینه وصول خواهد شد



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

14 
 

 .ی جدید كه متقاضی جواز نصب تابلوشوند كالً مشمول پرداخت هزینه های سالیانه خواهند بوداماكن تجاری و خدمات( 4

در محاسبه هزینه صدور مجوز اندازه طول تابلو تا كمتر از نیم متر همان نیم متر و اندازه طول بیش از نیم متر تا یك متر همان ( 3

 .یك متر محسوب خواهد شد

نصب ، سطح كل با قاب و زوار تابلو و در تابلوهای دو وجهی یا چندوجهی سطح كل وجوه محاسبه بهنگام محاسبه هزینه جواز ( 1

 .میگردد

تابلوهای تبلیغاتی كه شهرداری رأساً آنها را نصب یا امتیاز نصب و بهره برداری از آنها را با تعیین قیمت پایه و شرایط ویژه از ( 9

 .ع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهد بودطریق صدور آگهی مزایده واگذار می كند تاب

درصورت عدم پرداخت هزینه مذكور در . هزینه سالیانه در قبوض مربوط به عوارض كسبی منظور و یکجا وصول خواهد شد( 01

ه و جمع مهلت های تعیین شده شهرداری مجاز و دارای اختیارات كامل است كه با تعیین مهلت ده روزه تابلوهای منصوبه را برداشت

هزینه  -كلیة عوارض متعلقه  -پرداخت هزینة سالیانه تابلو ) استرداد تابلو به ذینفع موكول به تسویه حساب كامل . آوری نماید

بوده و نصب مجدد آن با موافقت شهرداری بعهده خود ذینفع خواهد بود در هر صورت ذینفع ( برداشت ، حمل و نگهداری تابلو 

 .بدهی های خود خواهد بودمکلف به پرداخت كلیه 

هزینه موردنظر برای نصب پالكارت های فرهنگی ، هنری و ملی توسط بخش خصوصی بنا به تشخیص شهرداری معادل پنج ( 00

 .درصد هزینه مصوب متعلقه نصب پالكارت ها خواهد بود

و مسئولیت جبران بروز خسارات احتمالی  رعایت كامل مسائل فنی و ایمنی در نصب تابلوها و پالكارت ها و نگهداری از آنها( 02

 ص حقیقی و حقوقی ذینفع خواهد بودجانی یا مالی از هرنوع بعهده اشخا

جمع آوری بموقع تابلوهای موقت یا پالكارت ها و برگرداندن وضعیت محل به حاالت اولیه به هزینه و در عهده اشخاص ( 03

قع، شهرداری وضعیت را بحالت اول برگردانده و هزینه مصرف شده را از حقیقی و حقوقی ذینفع است ، درصورت عدم اقدام بمو

برای ضمانت اجرای این امر بهنگام صدور پروانه نصب . ذینفع به نحو مقتضی با افزایش ده درصد هزینه اضافی وصول خواهد كرد 

شخیص كارشناسی شهرداری اخذ خواهد تابلوهای موقت و پالكارت های موقت شهرداری تضمین الزم را قبالً از ذینفع بنا به ت

 .كرد

اعمال هرگونه تغییر در شکل ، نوع ، تعداد ، افزایش یا كاهش سطح و سایر مشخصات در تابلوها موكول به كسب مجوز از ( 04

سه  تخلف از این ضوابط موجب برداشتن و جمع آوری تابلوهای متخلفین پس از ابالغ شهرداری با تعیین مهلت. شهردای میباشد 
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رفع هرگونه اختالف احتمالی بین مستأجر و مالك یا همسایگان محل نصب تابلو در زمینه نصب تابلو نیز بعهده . روز خواهد بود

 .افراد ذینفع است و شهرداری دراین باره مسئولیتی نخواهد داشت

رداری با تشکیل یك گروه كارشناسی درمورد تغییرات فوق الذكر رعایت اصول زیباسازی الزامی است به همین لحاظ شه: تبصره 

ماه تبیین وپس ازتصویب شورای اسالمی شهربه  3هنری اصول زیباسازی را ازطریق سازمان عمران وشهرسازی ظرف مدت  -فنی 

 .مورداجراءخواهدگذاشت

این تعرفه بوده  استفاده از دیوارهای شهر و بدنه ساختمانها بعنوان تابلو و نوشتن روی آنها توسط بخش خصوصی مشمول( 05

 .وهمچنین تجاوز از حد و حدود هر ساختمان برای نصب تابلو ممنوع است 

در غیر اینصورت شهرداری رأساً . متخلفین از این بند موظفند پس از ابالغ شهرداری حداكثر ظرف مدت ده روز رفع تخلف نمایند

از شیشه های منصوبه اختصاصی ساختمان جهت تابلو با خط استفاده . اقدام و هزینه های متعلقه را از متخلف وصول خواهد كرد

 .خوش و شکیل مشمول پرداخت هزینه سالیانه نخواهند بود

داروخانه ها  -بیمارستانها  -كلینیك های شبانه روزی و تخصصی  -آزمایشگاهها  -نصب تابلوهای پزشکان و دندان پزشکان ( 04

م پزشکی مصوب چهاردهمین جلسه شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران رادیولوژیها براساس آئین نامه سازمان نظا -

 .و رعایت ضوابط و مقررات این آئین نامه و قانون شهرداریها بدون پرداخت تعرفه ها امکان پذیر خواهد بود 4/02/35مصوب 

 .سانتیمتر تجاوز نکند 51×  31تابلوی مطب پزشکان باید ساده و اندازه آن از ( الف

 .اندازه تابلوی آزمایشگاه و رادیولوژیها نباید از دو برابر اندازه مجاز و استاندارد بزرگتر باشد( ب

بزرگتر ( 51×31)اندازه تابلوی داروخانه بر حسب موقعیت محل آن فرق می كند ولی در هرصورت نباید از سه برابر اندازه مجاز( ج

 .باشد

ر بیمارستانهای خصوصی دائر می شوند مشمول كلیه ضوابط و مقررات این آئین نامه و نصب تابلو درمانگاههای اورژانس كه د( د

 .آئین نامه نظام پزشکی خواهند بود

 .خدمات مازاد مساحت خواهد بود یباشد مشمول پرداخت بها یشتركه مساحت تابلو از حد مجاز ب یدر صورت: تبصره

توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در . . . ریك ، تسلیت ، تقدیر ، تشویق و نصب كلیه پالكارت ها و پارچه هایی كه جنبه تب( 03

دارد از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشند در هر صورت منوط به اخذ . . . رابطه با قهرمانان علمی ، ورزشی و انتصابها و 

نسبت به جمع آوری آنان اقدام  رعایت ضوابط مشخص شده شهرداری مجاز است رأساً عدممجوز از شهرداری بوده و درصورت 
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 .نماید

داشته باشد، بامجوزشهرداری وپرداخت هزینة خدمات . . . نصب كلیة پالكارت ها و پارچه هایی كه جنبه خبری یا تبلیغاتی و ( 01

حات بعدی واصال 0344قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  44ارزش معامالتی امالك موضوع ماده % 01آن برای هرمتر برابر

 .درآن نصب میشودوبرای هرروز، بالمانع است  رچهبرای معبری كه پالكارت یا پا

 .هزینه متعلقه صدور و سالیانه برای تابلوهای موقت به نسبت مدت موردتقاضا محاسبه و وصول میگردد: تبصره

ازی منظرشهری محسوب میشوند مشمول كلیة تابلوهایی كه بربدنه یاروی ساختمانهای داخل پالك نصب میشوندواز نظرشهرس( 09

 . مقررات این آئین نامه خواهند بود

 یمتمصوب محاسبه ق یمتق 31%معادل  یگرد یمصوب و رو یبها 011%آنها  یرو یكباشند،  یدو رو م یكه دارا ییتابلوها( 21

 .یردصورت گ

 .یردگ یبر اساس مجموع متراژ سه رو صورت م یمتمحاسبه ق ی،سه وجه یدر خصوص تابلوها( 20

 ینصورتا یراساس باشند در غ یكبر  یدبا یتابلوها به لحاظ اندازه و ارتفاع نصب م یواحد، تمام یدانم یكدر اطراف ( 22

 .یدآن اقدام نما یبه جمع آور یشهردار

 یادینم. ) گردد یمصوب محاسبه م یمتبرابر ق 5/0گردد بر اساس  یم ینمع یتابلوها در اماكن خاص كه با نظر شهردار یبها( 23

 ... (شهر و تقاطع ها و  یهسته مركز

 .گردد یقرارداد گذشته، لحاظ م یاز زمان انقضا یدمصوب در هنگام عقد قرار داد جد یمتق( 24

 .گردد یم یینتع یالر 0101110111ماهانه  یشهر یها یزیوناجاره تلو یمتق( 25

قانون شهرداریها  33قاضیان موضوع این آئین نامه از پرداخت عوارض و هزینة مربوطه به كمیسیون ماده درصورت استنکاف مت( 24

 .ارجاع و رأی كمیسیون مربوطه قطعی و الزم االجراست

 .متر عرض تابلو در طول دهنه مجاز یكاستاندارد عبارتست از  یتابلو: استاندارد یتابلو یفتعر( 23

 یتدر محل فعال یاستاندارد با مجوز شهردار یتابلو ی،عموم ییراهنما یا یتوانند جهت معرف یفعال م یصاحبان واحدها •

 .یندنصب نما

 .مزاحمت نگردد یجادعبور و مرور و ا یاستاندارد باشد و در محل مناسب نصب شود و موجب كند یدتابلو از نظر ابعاد با •

 :گردد یمحاسبه م یلفرمول ذ یقاز طر انهیبه صورت سال(  یصنف) یكسب یالسهم عوارض تابلوها حق
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 سال یك یحق السهم عوارض هر تابلو به ازا=  21× ییمالك دارا یمنطقه ا یمتق×  تابلو مساحت

 

 (به صورت ساالنه() كسبه)معرف سطح شهر  یاز تابلوها یافتیخدمات در یاخذ بها تعرفه

 5/0× یمنطقه ا یمتق× ( مترمربع)مساحت :    كسب ییشناسا -0  

 :باشد یم یلشامل دو نوع به شرح ذ: یغاتیتبل -2

 02× یمنطقه ا یمتق× ( مترمربع)مساحت: محصوالت داخل كشور: نوع اول  

 02×1/0×  یمنطقه ا یمتق× ( مترمربع)مساحت:  محصوالت خارج كشور: دوم نوع

 2/0×  یمنطقه ا یمتق× ( مترمربع)مساحت: و پاساژها یدورودی مراكز خر یتابلوها -3

 02× یمنطقه ا یمتق×( مترمربع)مساحت    یانتفاع یرو غ یدولت یرموسسات غ یتابلوها - 4

 . . . (و  یمهب یبانکها، شركتها: مثال) 

 02×2×یمنطقه ا یمتق× ( مترمربع)مساحت : یکیالکترون یتابلوها -5

 .گردد یمترمربع محاسبه م 0مساحت  حداقل

 .باشند یاز پرداخت عوارض معاف م یردولتیغ یو دانشگاه ها یانتفاع یرمدارس و دانشگاهها به جز مدارس غ یتابلوها: 0 تبصره

بانکها و  ی،ادار ی،خدمات یعی،توز یدی،تول ی،صنعت ی،صنف یتمام واحدها یحه،ال ینالزم االجرا شدن ا یخاز تار: 2 تبصره

 .باشند یمشمول مصوبه مذكور م ...قرض الحسنه و  یصندوقها ی،و اعتبار یموسسات مال

از مبلغ تعیین شده بر اساس جدول بهای  31%برابر با  یدر امالك خصوص یاساختمان و  یقابل نصب بر رو یتابلوها ینههز: 3 تبصره

 .گردد یمحاسبه م یغاتیتبل یخدمات تابلوها

 .است یکسالهنصب تابلو  یعقد قراردادها: 4 تبصره

شهر، نصب هرگونه تابلو در هر محل، اعم از سردرب، نما،  یعموم یاز مخدوش شدن نما یشگیریو پ یباییحفظ ز یبرا: 5 تبصره

 .باشد یم(  یباسازیواحد ز یبا هماهنگ)مناطق  یبام ساختمان، منوط به كسب مجوز از شهردار یاجوانب و 

مناطق  یمنوط به كسب مجوز از شهردار ،یمنیضوابط، مقررات و جوانب ا یتبا رعا ینصب تابلو در ارتفاع ملك شخص: 4 تبصره

 .باشد یم(  یباسازیواحد ز یبا هماهنگ)
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 .لحاظ می گردد 01نفر افراد شاغل بدلیل اشتغال زایی ضریب  5مجموعه های تجاری با بیش از : 3 تبصره

به منظور  یفتخف 01%معادل  یندنما یمراجعه نموده و خوش حساب یانهقرارداد سال یدكه خود نسبت به تمد یبه اشخاص: 1 تبصره

 .یشوددر نظر گرفته م یقتشو

 یردر غ. مناطق اخذ گردد یاز شهردار یمجوز نصب و بهره بردار یستبا یمنصوبه به شرح فوق م ینصب تابلوها یبرا: 9 تبصره

 .خواهد شد یبرابر مقررات جمع آور ینصورتا

حذف  9بند یه،تخفیفدر مهلت ذكر شده در اخطار یهاخطار تیافدر صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از در: 01 تبصره

 .گردد یم

اعالم و  یعوارض به شهردار یمهجر 21%با احتساب  یهاخطار یافتدر صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر پس از در: 00 تبصره

 .عوارض خواهد شد ینمکلف به اخذ ا یزن یشهردار

 .حذف خواهد شد یفیشود هرگونه تخف ییشناسا یبعداً توسط شهردارتابلو بدون مجوز نصب و  یکهدر صورت: 02 تبصره

 (یهبا حفظ طرح اول) انجام گردد  یگانبالمانع و را یهماه از مجوز نصب اول 4انتقال تابلو تا مدت زمان : 03 تبصره

مقرر گردید كلیه خیابانها و مکانهایی كه در سطح شهر محل نصب تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها می باشد و یا می تواند : 04 تبصره

آیین نامه مالی قانون شهرداری ها و حسب نظركارشناسان رسمی دادگستری با معرفی  03محل نصب تابلو قرار گیرد، مستند به ماده 

نسبت به تعیین بهای خدمات نصب تابلو ( كمیسیون فرهنگی و زیباسازی -كمیسیون بودجه) ورای شهرشهرداری و سه نماینده از ش

 و بیلبورد در سطح شهر اقدام گردد

 موارد یرو بنر و پارچه و سا ینوشتن، الصاق هر نوشته و نصب آگه هزینه

و تابلو بر  یالصاق هر نوشته و آگه یاهر نوع مطلب و قانون شوراها نوشتن  34ماده  25و بند  یهاقانون شهردار 92توجه به ماده  با

 (بند جنبه بازدارنده دارد ینا: )گردد یلحاظ م یلبه شرح ذ یمشهر ممنوع است و جرا یوارهاید یرو

                                                :     گردد یمحاسبه م یلروزانه طبق فرمول ذ یو فرع یاصل یادینو بلوارها و م یابانبر خ یوارهاید یهر متر نوشته رو یبرا -0

 (          متر)طول ×  051111

 یو فرع یاصل یادینو بلوارها و م یابانبر خ یوارهایمنازل و درب و د یواردرب و د یو نوشته رو یالصاق هر عدد آگه یبرا -2

 .گردد یمحاسبه م یالر 010111روزانه مبلغ  

باشد در  یكار م یتملك مذكور از ضرورت و اهم یوارد یبرا یكه طراح... نند مهد كودك و در موارد خاص ما: 0 تبصره
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 .باشد یم یگانرا یشهردار یباسازیواحد ز ییدشاد و جذاب با تا یطرح ها یصورت اجرا

... ( چاه فاضالب و شعار و برچسب و  یهمانند تخل)  یوارد یانجام شده رو یغاتدر صورت نامشخص بودن آدرس تبل: 2 تبصره

 9110111و در مرحله دوم موظف به پرداخت  یالر 3110111در مرحله اول موظف به پرداخت  یخسارات و پاكساز ینهجهت هز

 .باشد یم یالر 02110111و در مرحله سوم موظف به پرداخت  یالر

 یمتر مربع روزانه متر 4متر مربع تا  یكاز  یو اطالع رسان یغاتیتبل موارد به منظور امور یرنصب بنر ، پارچه و سا ینههز: 3 تبصره

 .باشد یم یالر 21111 یمتر به باال مترمربع روزانه متر 3از  یالر 03111 یمتر مربع روزانه متر 4تا  5، از  یالر 03111

 .گردد یاقدام م یقانون یقاز طر یغلنسبت به قطع شماره تلفن مورد تب 2موضوع تبصره  یتدر صورت تکرار و عدم رعا: 4 تبصره

 .گردد یمحاسبه م یالر 010111 یمتر یحق كارشناس: تبصره

برابر تعرفه اعمال خواهد  005برای افرادی كه نسبت به اخذ پروانه در مدت زمان مقرر تمکین نمینمایند به نسبت هر سال  -

 .شد 

متر دو برابر تعرفه و از یك  0متر و دو سانت بر پیشانی تا  برای تمامی تابلوهای پیشانی موجود در سطح شهر مازاد بر یك -

 .متر مازاد به باال سه برابر تعرفه محاسبه خواهد شد

روز  01الزم به یادآوری است كه تمامی افراد ملزم به اخذپروانه در مدت زمان از زمان معرفی به درآمد تا صدور حداكثر  -

 مهلت دارند

قانونی تابلو صدور پروانه تابلو طی یك فرمت خاص از واحد روابط عمومی اخذ خواهد شد و درآخر پس از اتمام مراحل  -

 .كلیه پروانه ها به مرت یکسال بوده و پس از یك سال نسبت به تمدبد اقدام خواهد شد

ذگردد ریال اخ 2111111روز مبلغ  05وتا .ریال  لحاظ گردد 0511111روز  مبلغ  3نصب داربست از یك روز الی برای  -

 وبیشتر از این مدت با توافق شهرداری می باشد.ریال لحاظ گردد 2511111وتا سی روز مبلغ 

ریال و برای پارچه ها بصورت  عمودی متری 111/41برای تبلیغاتی كه بر روی پارچه بصورت افقی نوشته می شود  متری  -

 ریال لحاظ گردد111/31

 .ریال لحاظ گردد 111/41متری برای تبلیغاتی كه بر روی بنر نوشته میشوند  -

ه معوارض یا جریمه اعالمیه ها و تبلیغات های كه به صورت  غیر مجاز  بر روی تیر برق و سایر  معابر نصب میشود  جری -

       .ریال عوارض دریافت گردد 511معادل  A4ای معادل  هر برگ 

قانون اصالح قانون حفاظ و گساترش فضاای سابز در     )امه ن رعایت مفاد آیین قطع اشجار)عوار  قطع درخت : نام عوار  -(01

 عوار  بشرح ذیل می باشد باشد برای محاسبه  رروری می (مصوب شورای عالی استانها 1۵/31/10۳1شهرها مصوب 
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B  : بن درخت که عبارتست از محیط درخت از محل رستنگا  زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد در صورتیکه یک

 .درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوار  قرار میگیرد

                          

 ماخذ و  نحوه  محاسبه عوارض موارد مشمول رديف

 

 

1 

 

 

 نوع*سن*بن هزینه  قطع  اشجار -الف

        
عوار  عمومی توسط افراد انجام میشود ها  میادین  برای جبران خسارت وارد  ناشی از قطع درختانی که در معابر  خیابان( الف 

 :گردد بینی و وصول می به شرح ذیل پیش

 ریال 333/333/23درخت نارنج  سانتیمتر هر اصله 53با محیط بن تا  ان مثمردرخت -2

 ریال  333/533مازاد مبلغ به باالبرای هر سانتیمتر سانتیمتر 53 ازبا محیط بن  ان مثمردرخت -1

 ریال 333/333/5سایر درختان سانتیمتر هر اصله 53با محیط بن تا  ان غیر مثمردرخت -0

 ریال 333/133مازاد مبلغ به باالبرای هر سانتیمتر سانتیمتر 53 ازبا محیط بن  ان غیر مثمردرخت-4

 

 

 

 

 

 برابر تعرفه قطع اشجار وفق قانون اقدام می گردد (با نظریه واحد حقوقی) در صورت تخلف

 ریال 333/133عوار  تخریب چمن به ازای هر مترمربع -1

 شامل شهرداری به ازای هر مترمربع   عوار  تخریب گل و گیا  -4
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 333/۵33/1الوسون پیچ . 

 333/333/0یاس هلندی .

 333/333/0الوسون هرمی . 

 333/333/1اقاقیا 

 333/333/1یاس هلندی توپی 

 333/۵33/1پیروکانتا 

 درصد عوار  قطع همان درخت 03رخت به محل دیگر معادل ل دعوار  انتقا -4

و مالک یک درخت  مربوطه برسدبه تایید کمیسیون ...( آفت زدگی درخت  خشک شدن و)در صورتی که به هر دلیل منجمله  -۵

 .گیرد در محل قبلی یا هر محلی که کمیسیون تعیین کند غرس نماید عوار  قطع درخت تعلق نمی
 

 

 الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی حقعوارض 
 

 شرح ردیف

1 

الثبت اسناد رسمی و تنظیمی دردفاتر اسناد رسرمی   این عوارض معادل هشت درصد هزینه حق

از متقاضیان ذیربط اخذ و به حسراب  ( یا اداره ثبت اسناد)محاسبه و توسط دفاتر اسناد رسمی 

 . گردد شهرداری واریز می

بره  ( شرهرداری توسرط  )چگونگی و زمان واریز عوارض به حساب شهرداری طی نامه مکتوب 

 .گردد مؤدیان اعالم می
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اماکن مرورد اسرتفاده فعراالن     یهخدمات از کل یانهعوارض سال))سالیانه محل کسب و پیشه  عوارض: نام عوارض -03

 ((یاقتصاد

 ((یاماکن مورد استفاده فعاالن اقتصاد یهخدمات از کل یانهعوارض سال))

                     

 

 خیابان فرعی  خیابان اصلی  اتحادیهنوع کسب و  ردیف

 

 اتحادیه پوشاک 2223

 

  P×S ..55×P×S×0.. فروش پوشاک 2

 فروش لوازم ورزشی 1

 

..0×P×S ..55×P×S 

 P×S ..55×P×S×0.. فروش لوازم صید و شکار 0

 فروش اسباب بازی 4

 
..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..0×P×S×05.. فروش کفش ورزشی 5

 P×S ..05×P×S×5.. تولیدی پوشاک 1

 اتحادیه بزازان 2222
 

 بزازان 2
..0×P×S ..55×P×S 

 اتحادیه خرازان 2221

 

 خرازی 2

 

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. (زیپ و قرقره) لوازم خیاطی  1

 حوله و روتختی -پتو 0
..05×P×S ..55×P×S 

 P×S ..55×P×S×0.. سراجی 4
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 P×S ..5.×P×S×55.. عطر فروشی 5

لباس ) عمده فروشی خرازی 1

 (زیر

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..55×P×S×55.. فروش و کرایه لباس عروس 7

 فروش لوازم آرایش 3

 

..05×P×S ..0.×P×S 

 اتحادیه نانوایی 2220
 

 P×S 1.53×P×S×1.4 نانوائی 2

 P×S ..55×P×S×0.. آرد فروشی 1

 P×S ..55×P×S×0.. (نان روغنی) خشکه پز  0

 P×S ..55×P×S×0.. نان فانتزی 4

 اتحادیه میوه و تره بار 2224

 

 P×S ..55×P×S×0.. (جزء) میوه و تره بار  2

 P×S ..25×P×S×5.. (عمده)میوه و تره بار  میادین  1

 P×S ..55×P×S×0.. سبزی فروشی 0

 فروشیخواربار اتحادیه 2225

 

 P×S ..0.×P×S×05.. خواربار فروشی 2

 P×S ..55×P×S×0.. عطار 1

 P×S ..0.×P×S×05.. لبنیات فروشی 0

 P×S ..0.×P×S×05.. آجیل فروشی 4

 P×S ..0.×P×S×05.. مواد غذایی و بهداشتی 5

 P×S ..0.×P×S×05.. (مواد غذایی) بنک داران 1

 P×S ..25×P×S×5.. سردخانه 7

 P×S ..55×P×S×55.. سیگار فروشی 3

 P×S ..55×P×S×55.. مواد غذایی فروشگاههای بزرگ 1

 اتحادیه قصابان 2221
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۳4 
 

 P×S ..55×P×S×0.. قصابی گوسفندی 2

 P×S ..55×P×S×0.. قصابی گاوی 1

 P×S ..55×P×S×0.. قصابی گاوی و گوسفندی 0

 P×S ..55×P×S×0.. کبابی کله پزی –جگرکی  4

 P×S ..55×P×S×0.. فروش پوست 5

 P×S ..55×P×S×0.. فراورده های گوشتی 1

 اتحادیه قنادان 2227

 

 P×S ..0.×P×S×05.. قنادی درجه لوکس 2

 P×S ..55×P×S×0.. قنادی 1

 P×S ..0.×P×S×05.. شیرینی پزی  0

 P×S ..5.×P×S×55.. آب بندی  4

 بستنی و آبمیوه فروشی 5

 
..0×P×S ..55×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش لوازم قنادی 1

 P×S ..5.×P×S×55.. نان شیرمال 7

 P×S ..55×P×S×.0.. کافی شاپ 3

 اتحادیه قهوه خانه داران 2223
 

 P×S ..55×P×S×.0.. قهوه خانه 2

 اتحادیه مرغ و تخم مرغ 2221
 

 P×S ..05×P×S×.5.. مرغ و تخم مرغ 2

 P×S ..05×P×S×.5.. مواد پروتینی 1

 P×S ..05×P×S×.5.. ماهی فروشی 0

 P×S ..05×P×S×.5.. پخش تخم مرغ 4

 P×S ..05×P×S×.5.. پرنده فروشی 5

 اتحادیه آرایشگران 2213
 

 P×S ..55×P×S×.0.. آرایشگاه زنانه  2
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۳۵ 
 

 P×S ..55×P×S×.0.. آرایشگاه مردانه  1

2212 

 

 اتحادیه خیاطان 

 

 P×S ..5.×P×S×55.. خیاطی زنانه  2

 P×S ..5.×P×S×55.. خیاطی مردانه  1

دوخت و فروش لباس  0

 عروس 

..5.×P×S ..05×P×S 

تولید کنندگان تریکو  4

 کشبافت

..5.×P×S ..05×P×S 

 P×S ..2.×P×S×25.. کاله دوزان و کاله فروشان 5

 P×S ..5.×P×S×55.. لحاف دوزی 1

 P×S ..2.×P×S×25.. چرخ کار 7

 P×S ..2.×P×S×25.. روفو گری 3

  

 پیراهن دوزیاتحادیه 

 

 P×S ..5.×P×S×55.. پیراهن دوزی 2

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش لوازم ورزشی 1

 اتحادیه لوازم خانگی 2210
 

 P×S ..05×P×S×.5.. لوازم خانگی 2

 P×S ..05×P×S×.5.. لوازم کادوئی 1

 P×S ..05×P×S×.5.. سمساری 0

 اتحادیه تعمیرات لوازم خانگی 2214

 

 P×S ..05×P×S×.5.. تعمیرات لوازم خانگی 2

تعمیرات لوازم برودتی و  1

 حرارتی

..5.×P×S ..05×P×S 

 P×S ..25×P×S×55.. تعمیرات چرخ خیاطی 0

 P×S ..0.×P×S×05.. فروش لوازم یدکی 4

 اتحادیه الکترونیک 2215
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۳1 
 

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش لوازم الکتریکی  2

 P×S ..25×P×S×55.. فروش و تعمیرآالت موسیقی 1

 P×S ..0.×P×S×05.. لوازم الکترونیک فروش 0

 P×S ..05×P×S×.5.. خدمات کامپیوتر 4

 P×S ..5.×P×S×55.. کلوپ تفریحات سالم 5

 P×S ..25×P×S×55.. فروش انواع نوارها 1

حفاظتی اتومبیل ونصب  سیستم 7

 وتعمیر دزدگیر

....×P×S ..55×P×S 

 اتحادیه تعمیرات الکترونیک 2211

 

 P×S ..5.×P×S×55.. الکترونیک تعمیرکاران 2

تعمیر و فروش  ماشین  1

 حساب

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..55×P×S×.0.. تعمیرات ماشین های اداری 0

 اتحادیه الکتریکی 2217

 

 P×S ..55×P×S×.0.. لوازم الکتریکی 2

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش و تعمیر تلفن 1

 P×S ..55×P×S×.0.. لوستر فروش 0

 اتحادیه سیم پیچان الکتروموتور 2213

 

 P×S ..25×P×S×.5.. سیم پیچ الکتروموتور 2

 اتحادیه فروشندگان  کفش 2211

 

 P×S ..55×P×S×.0.. فروشندگان کفش 2

 P×S ..55×P×S×.0.. بال –وین  -کفش ملی 1

 اتحادیه دوزندگان کفش دست دوز 2203

 

 P×S ..5.×P×S×55.. دوزندگان کفش 2

 P×S ..5.×P×S×55.. تعمیرکاران کفش 1

 اتحادیه فرش و موکت 2202
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۳1 
 

 

 P×S ..0.×P×S×05.. فروشندگان فرش ماشینی 2

 P×S ..0.×P×S×05.. فروشندگان فرش دستبافت 1

 P×S ..0.×P×S×05.. کارگاه  قالیشویی 0

 P×S ..55×P×S×.0.. رفو فرش 4

 اتحادیه تزئینات ساختمان  2201

 

 P×S ..5.×P×S×.5.. ساختمانتزئینات  2

 P×S ...5×P×S×.... نقشه کش ساختمان 1

 P×S ..05×P×S×.5.. پرده دوزی 0

 اتحادیه بنگاه معامالتی 2200

 P×S ..55×P×S×.5.. بنگاه معامالت ملکی 2

 اتحادیه نمایشگاه اتومبیل 2204

 

 233نمایشگاه با وسعت تا  2

 مترمربع

..0.×P×S ..55×P×S 

 253تا  232نمایشگاه از  1

 مترمربع

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..55×P×S×.5.. متر به باال 253نمایشگاه از  0

 تاکسی تلفنی اتحادیه  2205

 

 P×S ..5.×P×S×55.. تاکسی تلفنی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. تاکسی بار 1

 P×S ..5.×P×S×55.. تاکسی بی سیم  0

 P×S ..5.×P×S×55.. پیک موتوری 4

 پیاتحادیه عکاسان و فتوک 2201

 

 P×S ..55×P×S×.0.. عکاسان درجه لوکس و البراتور 2

 P×S ..5.×P×S×55.. عکاسان درجه یک 1

 P×S ....×P×S×5... استودیو فیلمبرداری و ظهور فیلم 0

 زرگری وطال سازیاتحادیه  2207



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

۳۳ 
 

 

 زرگری وطالفروشی 2

 

...5×P×S ....×P×S 

 P×S ....×P×S×5... عتیقه فروشی  1

 P×S ....×P×S×5... آب کاری طال ونقره  0

 صرافی  4

 

...5×P×S ....×P×S 

 یپاتحادیه عکاسان و فتوک 2203

 

عکاسان درجه لوکس و  2

 البراتور

..0.×P×S ..55×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. عکاسان درجه یک 1

 P×S ....×P×S×5... استودیو فیلمبرداری و ظهور فیلم 0

 P×S ..0.×P×S×05.. دفتر فیلمبرداری  4

 P×S ..55×P×S×.0.. آلبوم سازی 5

 P×S ..55×P×S×.0.. ریخته گری 1

 P×S ..0.×P×S×05.. تعمیرات لوازم عکاسی 7

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش لوازم عکاسی 3

 اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل 2201

 

نمایندگی فروش تولیدات  2

 خودروسازیکارخانههای 

..5.×P×S ..25×P×S 

 P×S ..0.×P×S×05.. لوازم یدکی اتومبیل 1

 P×S ..05×P×S×.5.. اوراق فروشی  0

 P×S ..0.×P×S×05.. دفتر جرثقیل 4

 P×S ..05×P×S×.5.. تزئینات اتومبیل 5

 اتحادیه خدمات اتومبیل 2243

 

 P×S ..55×P×S×.0.. مکانیک اتومبیل 2

 P×S ..55×P×S×.0.. نقاش اتومبیل 1

 P×S ..55×P×S×.0..گلگیر ساز و رادیاتور ساز و  0
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۳1 
 

 اگزوز

 P×S ..55×P×S×.0.. آهنگر اتومبیل 4

 P×S ..5.×P×S×55.. تشک دوزی  اتومبیل 5

 P×S ..5.×P×S×55.. لنت کوب اتومبیل 1

 P×S ..0.×P×S×05.. تراشکاران و میل لنگ تراشان 7

 P×S ..25×P×S×.5.. تعمیر آمپر و کیلومتر 3

 P×S ..5.×P×S×55.. (کارواش) سرویسها  وات 1

 P×S ..5.×P×S×55.. فروشندگان انواع چادر خیمه 23

 P×S ..5.×P×S×55.. چادر دوزی 22

 اتحادیه الستیک فروشان و آپاراتی 2242

 

 P×S ..0.×P×S×05.. الستیک فروشی 2

 P×S ..55×P×S×.0.. آپاراتی  1

 اتحادیه تعویض کاران روغن 2241

 P×S ..55×P×S×.0.. تعویض کاران روغن 2

 P×S ..55×P×S×.0.. فروشندگان روغن 1

 اتحادیه باطری سازان اتومبیل 2240

 

 P×S ..55×P×S×.0.. باطری سازان و باطری فروشی 2

 اتحادیه فروش موتور سیکلت 2244

 P×S ..0.×P×S×05.. دوچرخه و موتورسیکلت فروش 2

 P×S ..5.×P×S×55.. تعمیرات دوچرخه و موتور سیکلت 1

 اتحادیه تعمیرات چراغ و سماور 2245

 تعمیرات لوازم گازسوز 2

 

..55×P×S ..5.×P×S 

 فروش لوازم گازسوز 1

 

..0.×P×S ..55×P×S 

 اتحادیه شیشه بران وکلیدسازان 2241

 P×S ..5.×P×S×55.. شیشه بران 2

 P×S ..55×P×S×.0.. شیشه اتومبیل 1
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13 
 

 P×S ..5.×P×S×55.. کلید سازی 1

 اتحادیه فروش و تعمیر ساعت 2247

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش ساعت 2

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش عینک 1

 تعمیر ساعت 0

 

..5.×P×S ..25×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش و تعمیر لوازم پزشکی 4

 تعمیر عینک 5

 

..0.×P×S ..55×P×S 

 اتحادیه ابزار یراق و رنگ 2243

 P×S ..55×P×S×.0.. ابزار یراق 2

 P×S ..55×P×S×.0.. رنگ فروش 1

 P×S ..5.×P×S×55.. گاز اکسیژن 0

 اتحادیه لوازم پزشکی و بهداشتی 2241

 P×S ..55×P×S×.0.. لوازم پزشکی و بهداشتی 2

 P×S ..0.×P×S×.5.. لوازم آزمایشگاهی و جراحی 1

 اتحادیه لوازم ساختمانی  و بهداشتی 2253

 P×S ..55×P×S×05.. لوازم ساختمانی و بهداشتی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش لوازم آتش نشانی 1

 P×S ..05×P×S×.5.. فروشندگان کاشی و سرامیک 0

 اتحادیه موزائیک سازان 2252

 P×S ..0.×P×S×05.. موزائیک سازان 2

 P×S ..05×P×S×.5.. سنگ بری و سنگ فروشی 1

کنیتکس و )موسسه خدماتی 0

 (تخلیه چاه

..5.×P×S ..05×P×S 

 P×S ..55×P×S×.0.. سازندگان تیرچه و بلوک 4

 P×S ..55×P×S×.0.. عایق کاری ساختمان 5

 اتحادیه مصالح فروشان 2251

 P×S ..0.×P×S×05.. مصالح فروشی 2

 P×S ..0.×P×S×05.. تولید تیرچه و بلوک 1
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11 
 

 P×S ..5.×P×S×55.. سنگ بری و سنگ فروشی 0

 P×S ..5.×P×S×55.. دفتر و فروش شن و ماسه 4

 اتحادیه  خشک شوئی  2250

 P×S ..0.×P×S×05.. لباسشوئی و خشک شوئی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. رنگرزی منسوجات 1

 P×S ..55×P×S×.0.. کارگاه قالیشوئی 0

 اتحادیه لوازم التحریر 2254
 

 P×S ..5.×P×S×55.. لوازم التحریر 2

 P×S ..5.×P×S×55.. کتاب فروشی 1

 P×S ..25×P×S×.5.. فروش کاغذ 0

 P×S ..5.×P×S×55.. فروش لوازم مهندسی 4

 P×S ..55×P×S×.0.. چاپخانه  5

 P×S ..0.×P×S×05.. عمده فروشی 1

 P×S ..5.×P×S×55.. مطبوعات 7

 اتحادیه درودگران 2255

 

 P×S ..55×P×S×.0.. درودگری 2

 P×S ..55×P×S×.0.. مصنوعات چوبی 1

 P×S ..0.×P×S×05.. فروشگاه مبل  0

 P×S ..0.×P×S×05.. فروش چوب و الوار 4

 P×S ..0.×P×S×05.. کارگاههای چوب بری 5

 P×S ..55×P×S×.0.. (رویه کوبی مبل و غیره)تزئینات  1

 P×S ..55×P×S×.0.. درب و پنجره پیش ساخته 3

 P×S ..0.×P×S×05.. فروشندگان ام دی اف 1

 P×S ..0.×P×S×05.. تولیدات مصنوعات چوبی ام دی اف 23

 P×S ..05×P×S×.5.. نمایشگاه کابینت 22

 اتحادیه فروشندگان لوازم کشاورزی 2251
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11 
 

 P×S ..05×P×S×.5.. کشاورزی م فروش لواز 2

 P×S ..0.×P×S×05.. فروش سموم و دفع  آفات نباتی 1

 P×S ..55×P×S×.0.. تعمیرات لوازم کشاورزی 0

 اتحادیه محصوالت کشاورزی 2257

 

 P×S ..0.×P×S×05.. محصوالت کشاورزی 2

فروشندگان جزء خوراک  1

 دام و طیور

..05×P×S ..0.×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. گل فروش 0

 P×S ..5.×P×S×55.. پنبه فروش جزء 4

 P×S ..5.×P×S×55.. برنج فروش جزء 5

فروش آکواریوم و پرورش  1

 ماهی تزئینی

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. پرنده فروش 7

 اتحادیه مصنوعات هنری 2253

 

 P×S ..55×P×S×.0.. تولید و فروش صنایع دستی 2

تابلو نویسی و نقاشی و  1

 خطاطی

..0.×P×S ..55×P×S 

حکاکی و مهر الستیکی و  0

 پالک ازی

..5.×P×S ..25×P×S 

برش کتاب و صحافی و  4

 دفتر سازی

..0.×P×S ..55×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. کوزه و گلدان 5

 P×S ...5×P×S×.... صرافی 1

تعمیر و فروش  آالت  7

 موسیقی

..5.×P×S ..05×P×S 

 P×S ....×P×S×5... چاپخانه 3

تبلیغات طراحی و گرافیکی  1

 کامپیوتر

..05×P×S ..0.×P×S 

 P×S ..05×P×S×55.. چاپخانه های افست 23

 P×S ..55×P×S×.0.. تابلوسازی فلکس فیس 22



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

10 
 

 اتحادیه مصنوعات فلزی 2251

 

 P×S ..5.×P×S×55.. کابینت سازی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. مصنوعات فلزی 1

 P×S ..55×P×S×.0.. حلبی سازی 0

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش ظرف رویی و آلومنیومی 4

 اتحادیه درب و پنجره سازان آهنی 2213

 

 P×S ..05×P×S×.5.. درب و پنجره  سازان  آهنی 2

 آلومینیوم کاران اتحادیه 1

 
..5.×P×S ..05×P×S 

 P×S ..0.×P×S×05.. درب و پنجره سازی آلومینیومی 0

 P×S ..55×P×S×.0.. فروش ظرف رویی و آلومینیوم 4

 شوفاژکاران و گازرسانی اتحادیه         2212

 

 P×S ..55×P×S×.0.. شرکتهای تأسیساتی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. شوفاژکاران و گازرسانی 1

 P×S ..05×P×S×.5.. پیمانکاران ساختمان 0

 P×S ..5.×P×S×55.. تخلیه چاه و لوله بازکنی 4

 P×S ....×P×S×5... عایق کار ساختمانی 5

 اتحادیه آموزشگاهها 1112
 

 P×S ..5.×P×S×55.. آموزشگاه رانندگی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. آموزشگاه ماشین نویسی 1

 P×S ..5.×P×S×55.. آموزشگاه کامپیوتر 0

 P×S ..5.×P×S×55.. آموزشگاه زبان 4

کالسهای )یعلم آموزشگاههای 5

 (خصوصی

..55×P×S ..5.×P×S 

 P×S ..5.×P×S×55.. سایر آموزشگاه ها 1

 اتحادیه تعاونی های مصرف 2210
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 P×S ..5.×P×S×55.. کلیه تعاونی های مصرف 2

 اتحادیه مهد کودک ها 2214

 

 P×S ..5.×P×S×55.. کلیه مهد کودک ها 2

 اتحادیه شرکت نفت 2215

 P×S ..5.×P×S×55.. جایگاه های پمپ بنزین 2

 CNG ..55×P×S ..5.×P×Sجایگاه  1

 P×S ..5.×P×S×55.. جایگاه د وگانه سوز 0

 اتحادیه تهیه و توزیع ورق شیروانی 2211

 

 P×S ..5.×P×S×55.. تهیه و توزیع ورق  شیروانی 2

 P×S ..5.×P×S×55.. شرکتهای پخش ایرانیت 1

 P×S ..5.×P×S×55.. شرکت سهامی  ایرانیت 0

 P×S ..5.×P×S×55.. تهیه و توزیع ورق  شیروانی 4

 اتحادیه آهن فروشان 2217

 

 P×S ..5.×P×S×55.. آهن فروش جزء 2

 P×S ..5.×P×S×55.. آهن فروش عمده 1

 P×S ..55×P×S×.0.. لوله کشی ساختمان 0

 اتحادیه چینی و بلور 2213

 P×S ..0.×P×S×05.. چینی و بلور 2

 P×S ..55×P×S×.0.. پالستیک فروشی 1

 P×S ..5.×P×S×55.. نایلون و نایلکس 0

 P×S ..0.×P×S×05.. ظروف کرایه 4

 P×S ..5.×P×S×55.. لوستر فروش 7

 اتحادیه کبابی  و چلوکبابی 2211

 

 P×S ..5.×P×S×55.. چلوکبابی درجه لوکس 2

 P×S ..5.×P×S×55.. کبابی وجگرکی   1

 P×S ..05×P×S×.5.. تاالر پذیرایی 0
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 P×S ..5.×P×S×55.. آشپزخانه مرکزی 4

 P×S ..0.×P×S×05.. دفتر خدمات پذیرایی 5

 متفرقهصنفهای  2273

 P×S ..55×P×S×.5.. دفتر هواپیمایی و راه آهن 2

دفاتر ایران گردی و جهان  1

 گردی

..5.×P×S ..55×P×S 

 P×S ..55×P×S×.0.. شالیکوبی 0

دفاتر اجاره ویبراتور و باالبر و  4

 ماشین آالت ساختمانی

..05×P×S ..0.×P×S 

داروهای دام دفاتر تهیه و توزیع  5

 و طیور

..05×P×S ..0.×P×S 

 P×S ..05×P×S×.5.. تعمیر لوازم شکار و اسلحه 1

 P×S ..5.×P×S×55.. نمایندگی بیمه و دفاتر بیمه 7

 P×S ..55×P×S×.5.. کارخانه یخ 3

 P×S ..5.×P×S×55.. دفاتر مشاوره و خدمات 1

 اتحادیه ماشین ساز و فلز تراش 2272

 

 P×S ..5.×P×S×55.. تراشکار 2

 P×S ..5.×P×S×55.. تراشکار آرگون 1

 اتحادیه تعمیر و فروشندگان تلفن 2271

 

 P×S ..0.×P×S×05.. فروش و تعمیر تلفن 2

 P×S ..5.×P×S×55.. اینترنت 1

 P×S ..5.×P×S×55.. کافی نت 0

 اتحادیه گل فروشان 2270

 

 P×S ..5.×P×S×55.. (طبیعی) گل فروشی 2

 P×S ..0.×P×S×05.. فروش آکواریوم 1

 P×S ..05×P×S×.5.. فروش لوازم عقد و عروسی 0

 اتحادیه رنگ فروشی 2274
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 P×S ..0.×P×S×05.. رنگ فروشی 2

 اتحادیه ماهی فروشان 2275

 

 P×S ..0.×P×S×05.. ماهی فروش 2

 P×S ..0.×P×S×05.. آکواریوم 1

 اتحادیه خدمات فنی کامپیوتر 2271

 

 P×S ..55×P×S×.5.. فروش کامپیوتر و  قطعات آن 2

 P×S ..05×P×S×.5.. خدمات فنی کامپیوتری 1

 P×S ..55×P×S×.5.. دفتر تولید  نرم افزار 0

فروشگاههای سیدی نرم افزار و  4

 بازی

..05×P×S ..0.×P×S 

 P×S ..55×P×S×.5.. اینترنت 5

 P×S ..0.×P×S×05.. کافی نت 1

 P×S ..5.×P×S×55.. کامپیوتریدفاتر تایپ  7

 اتحادیه خدمات فنی ساختمان 2277

 

 P×S ..05×P×S×.5.. عایق کاری ساختمان 2

 P×S ..5.×P×S×55.. تولید تیرچه و بلوک 1

 P×S ..55×P×S×.5.. سنگبری 0

 P×S ..55×P×S×.5.. آرماتوربند 4

 اتحادیه سرویس کاران 2273

 

 P×S ..0.×P×S×05.. کارواش 2

 P×S ..55×P×S×.0.. تعویض کاران روغن 1

 عرضه محصوالت فرهنگی 2271

 

 

 P×S ..5.×P×S×55.. ویدئو کلوپ 2

 اتحادیه اغذیه فروشی 2233
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ساندویچ اغذیه فروشی  سردو  2

 گرم

..55×P×S ..5.×P×S 

 ((مشاغل خاص ))
2232 

 پزشکان

2 
 P×S 1×P×S×1.1 پزشکان متخصص

1 
 P×S ...5×P×S×.... پزشکان عمومی

0 
 P×S ...5×P×S×.... تزریقات و پانسمان

2231 
 دندانپزشکی

2 
 P×S 1.1.×P×S×.1.2 دندانپزشک

1 
 P×S ...5×P×S×... دندانپزشکی تجربی

2230 
 داروخانه ها

2 
 P×S ...5×P×S×... داروخانه ها

1 
 P×S ....×P×S×.... داروخانه دامپزشکی

2234 
 آزمایشگاه ها

2 
 P×S 1×P×S×.1.1 طبی و بالینی آزمایشگاه

1 
 P×S 1.1×P×S×1.2 رادیولوژی

0 
 P×S 1.1×P×S×1.2 ام آر ای

4 
 P×S ...5×P×S×... فیزیوترابی

5 
 P×S ...5×P×S×... سنجش شنوایی

 اپتومتری 2235
2 

 P×S ...5×P×S×... گفتار درمانی

1 
 P×S ...5×P×S×.... روان درمانی

0 
 P×S 1×P×S×1.1 اسکن هسته ای 

2231 
 درمانگاه
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2 
 P×S 1.2×P×S×1.5 کلینیک تخصصی

1 
کلینیک های عمومی و 

 اورژانس

1.2×P×S 1×P×S 

0 
ترک ) کلینیک سم زدایی 

 (اعتیاد 

...×P×S ....×P×S 

2237 
 دفترخانه

2 
 P×S ....×P×S×... دفتر وکال

1 
 P×S 1.1.×P×S×.1.2 دفاتر اسناد رسمی 

0 
 P×S 1×P×S×.1.1 دفاتر فنی و مهندسی

4 
 P×S 1.1.×P×S×.1.2 دفاتر حسابرسی 

5 
دفاترخدمات الکترونیک 

 قضائی 

1×P×S ...×P×S 

 بانکها  2233
 بانکهای دولتی  2

1.5.×P×S 1.0.×P×S 

 بانکهای خصوصی  1
1...×P×S 1...×P×S 

 موسسات مالی و اعتباری 0
1.5.×P×S 1.2.×P×S 

 صندوق قرض الحسنه  4
1.5.×P×S 1.2.×P×S 

 

 ((تعرفه  عوارض حق افتتاح  واحد های صنفی   ))

عوارض سال بعالوه برابر عوارض سالیانه در زمان موافقت  با صدور پروانه کسب، محاسبه  5عوارض حق افتتاح  واحد های صنفی به میزان  

 .جاری محاسبه میگردد

 .برابرعوارض سالیانه اخذشود 5نوع وهم محل صنف همزمان تغییرکند معادل ق افتتاح کسب برای واحدهای صنفی دارای پروانه که ح:1تبصره 
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برابرعوارض سالیانه  4معادل (نقل وانتقال )حق افتتاح کسب برای واحدهای صنفی دارای پروانه که درآن فردصنفی تغییرکندموضوع :0تبصره 

 .اخذشود

صاحب پروانه )دیگر منتقل گردددرصورتیکه فردصنفی ونوع صنف  حق افتتاح کسب برای واحدهای صنفی که ازیک محل به محل:4تبصره

 .برابرعوارض سالیانه اخذشود 0تغییرننمایدمعادل (

 .برابرعوارض سالیانه اخذشود 1حق افتتاح کسب بابت تغییرشغل درصورتیکه صاحب پروانه تغییرنکندمعادل :5تبصره

برابرعوارض سالیانه ،شروع فعالیت هریک  0فتتاحیه هرفعالیت وحرفه معادل برای پروانه های کسب موقت عوارض حق االصدوریاا:1تبصره 

 .ازفعالیتهای هرحرفه محاسبه می گردد

  .مورد استفاده می گیرد با توافق شهرداری وصول میگردد... عوارض ساالنه ویالهای اجاره ای یا باغ ویالها که بصورت قراردادی روزانه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم
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 خدمات بهای
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 سازی اراضی هزینه و یهای خدمات آماده: نام بهای خدمات -2

باشد فلاذا   از وظایف شهرداری نمیآماد  سازی  14/0/1011نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب  آیین 10و  11به استناد ماد  

 .گردد توسط شهرداری وصول میزیر یین شد  عمبلغ ت جهت صدور پروانه مراجعه می نمایند برای متقاریانی که به شهرداری 

 (هزینه خاک برداری ، زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت می باشد: هزینه آماده سازی شامل )

 فرمول محاسبه به شرح جدول ذیل میباشد 

 

 ردیف

 

 شرح

 

 مبلغ در محدوده شهر به ریال

 

1 
سازی اراضی با   هزینه هر مترمربع آماده

 هر کاربری
 ریال453333×گذرعرض % 53×برخیابان 

 

 

در صورتی که مالک دارای گواهی یا پایانکار بعد از تاریخ مصوبه فوق الذکر بود  و قصد تخریب و تجدید بناا داشاته    :1تبصره

 .باشد  بهای خدمات آماد  سازی اخذ نمی گردد

بارای   شاهر هچیارود  و حاریم  زمینهای واقاع درمحادود  هاای قاانونی     اراری و برای کلیه هزینه آماد  سازی   :0تبصره

 بودخواهد  قابل وصول معابر  یکبارهزینه آماد  سازی

قابل تقلیل ۱ ۵3 تا هزینه آماد  سازی با دستور شهردار و گزارش و تایید مسئول واحد عمران در خصوص آماد  سازی:تبصر 

 می باشد 
 

 

 

 

 و فرهنگی ورزشیهزینه بهای خدمات : نام بهای خدمات -1
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ریال از  هر مترمربع پروانه صادر شده بهای 03333صدور پروانه یا گواهی پایانکار مبلغ در هنگام 

درقالب خرید لوازم )خدمات ورزشی دریافت و در حساب جداگانه ای برای هزینه در بخش ورزش

 . واریز گردد...( ورزشی پارکها و

  و فرهنگیبهای خدمات ورزشی = 91111×مساحت کل بنای ناخالص
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  استفاده از دوربین های مدار بسته هزینه بهای : نام بهای خدمات -0

 

به ازای در اختیار قراردادن فیلم دوربین های مداربسته متعلق به شهرداری در صورت نامه مراجع قضایی به شرح 

 .ذیل اخذ می گردد

 ریال 333/533                                         دقیقه       03فیلم دوربین کمتر از  -1

 ریال 333/333/2دقیقه                        13دقیقه تا  03فیلم دوربین کمتر از  -1

 ریال  333/333/1دقیقه                     173دقیقه تا  13فیلم دوربین کمتر از  -0

 ریال 333/333/0                دقیقه           133دقیقه تا  173فیلم دوربین از  -4

 ریال   333/333/4دقیقه                                         133فیلم دوربین مازاد بر  -۵

 

 

 هزینه بهای خدمات آرامستان : نام بهای خدمات -5

 

عمومی شرح وظایف شهرداریها تا زمانی که ادار  و تخصیص ادار  اماکن  ۵۵ماد   11و  13برابر بند های 

شهرداری می تواند جهت پشتیبانی مالی و اجرای طرح .گورستان و کشتارگا  به بخش خصوصی قرار نگرفته است

را هنگام صدور پروانه ساختمان به عنوان  عوار  زیربنا و پذیر  ۳۱معادل  حای عمرانی در موارد فوق الذکر 

با نظر و پیشنهاد طرح های عمرانی و خدماتی و عوار  آرامستان  دریافت و در حسابی به این منظور ذخیر  و 

 .فرهنگی شهرداری و هیمت امنای گلزار عمومی و تصویب شورای اسالمی شهر منظور و هزینه خواهد گردید

 

بهای خدمات آرامستان %=2×....(مسکونی ،تجاری ،)عوارض ساختمانی   
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 یه شهرداریهزینه بهای خدمات اجاره دادن وسایل نقل: نام بهای خدمات -0

 

 1011سال عوار    عنوان ردیف

 ریال 333/333/۵ (ساعتی)هیوندا 111کرایه ماشین آالت لودر  1

 ریال 333/333/۵ (ساعتی) 0111کرایه ماشین آالت لودر هپکو 1

 هر سرویز 333/۵33 نیسانکرایه  0

 333/۵33/1: بیرون شهری  (سرویس)311کرایه  حمل نخاله کامیون 4

 333/133:شهریدرون 

 333/۵33/1: بیرون شهری  تککرایه کامیون بنز ده چرخ  ۵

 333/333/1:درون شهری

 333/333/1 کرایه گریدر  ساعتی 1

 333/۵33/1 کرایه غلطک ساعتی  1

 ساعتی 333/۵33/1 نصب شده بر روی خاور کرایه باالبر   ساعتی ۳

به تن  11تن و  9کرایه جرثقیل  نصب روی خاور  1

 ترتیب

 ساعتی 333/۵33/1

 ساعتی 333/333/۵ بیل مکانیکی زنجیری  و الستیکی به ترتیب 13

 ساعتی  333/۵33/1 کرایه باب کت  11

 ریال  333/333/۵ هزار لیتری هر سرویس 19111کرایه تانکر آب  11
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 هزینه بهای خدمات بازدید کارشناسی: نام بهای خدمات -1

حق کارشناسی برای کلیه پاسخهایی که نیاز به استعالم از شهرداری دارند به شرح ذیل  تعیین می شود که مری    

 . بایستی به   حساب شهرداری واریز گردد
،گواهی عادم خاالف پایاان كاار ،پاساخ باه اساتعالمات  ثبتای و باانکی و همچناین             یتمانخبرای بازدید از اراضی و امالك متقاضیان صدور پروانه سا:الف

 :                              بشرح زیر موضوع تفکیك عرصه و اعیان  010درخواست اجرای  ماده 

ریاال                111/311ریاال   حاداقل              2111مرباع باه مبلاغ              بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای مسکونی هرمتر-0                                                

بابات بازدیاد عرصاه      -3ریاال                      111/111/0ریاال   حاداقل             5111بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای تجاری هرمتر مربع به مبلغ     -2

بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای باغات وزراعی   -4ریال        411111ریال   حداقل      2111هرمتر مربع به مبلغ  واعیان كاربریهای صنعتی و خدماتی 

 ریال                     511111ریال   حداقل      911مترمربع  هرمتر مربع به مبلغ  0111و سایر كاربریهاتا 

                                               ریال                                                                                                                         411111ریال   حداقل      311مترمربع  هرمتر مربع به مبلغ     2111غات وزراعی و سایر كاربریهاتا بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای با   -5

                                               ریال                                                                                                                         111111ریال   حداقل     511مترمربع  هرمتر مربع به مبلغ     3111بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای باغات وزراعی و سایر كاربریهاتا   -4

                                                                                                      ریال                                                                  0111111ریال   حداقل     411مترمربع به باال  هرمتر مربع به مبلغ     3111بابت بازدید عرصه واعیان كاربریهای باغات وزراعی و سایر كاربریهاتا  -3

 
 

همچنین  درخواست اجرای  ماد   سخ به استعالمات  ثبتی و بانکی واراری و امال  متقاریان پا هزینه کارشناسی بابت :الف   

استعالم مرتبط با تعیین کاربری اراری و تهیه کروکی و نعیین عر  گذربندی پاسخ به و موروع تفکیک عرصه و اعیان  131

 از جدول فوق استفاد  میگردد موردنیاز انجام معامالت ملکی

 (( .اعتبار میباشد دارای ماه  9درصورت عدم تغییر بنا ویا وضعیت ملک حق کارشناسی پرداختی برای ))

 .صول می باشددر ازای هر استعالم مبلغ کارشناسی قابل و

 

 
 

 

 

 



 
 نظرعلی فقیه عبدالهی   امیر رودگر نژاد               مهدی طالبی ولنی                  احمد بیگلریان                حسن غرایاق زندی                  

 شهر              عضو شورای شهر                عضو شورای شهر                          عضو شورای شهر رئیس شورای شهر        نائب رئیس شورای 

131 
 

 نخاله حمل   هزینه بهای خدمات: نام بهای خدمات -7

 

ازآنجائیکه درزمان حمل نخاله های ناشی از تخریب بنا   گودبرداری   ایجاد فونداسیون   و احدا  بنا باعث پخش 

از هزینه های نخاله در سطح خیابانها و کوچه های اطراف محل اجرای پروژ  میگردد لذا بمنظور جبران بخشی 

 متقاریان به شرح ذیل اقدام گردد روفت و روب شهری  هزینه ای تحت عنوان بهای خدمات شهری از

 بهای خدمات حمل نخاله  = 21111×مساحت کل بنای ناخالص                                 

 

 (جمع آوری زباله ) هزینه بهای خدمات: نام بهای خدمات -3

شهرداری مکلف است براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت به  13/31/10۳0قانون مدیریت پسماند مصوب  ۳ه استناد ماد  ب

 .ل بهای خدمات مدیریت پسماند اقدام نمایدووص

ها ابالغ نمود   قانون فوق را به کلیه شهرداری ۳دستورالعمل ماد   11/1/10۳۵س مور  /0/1۵11۵وزارت کشور طی نامه شمار  

 .بشرح ذیل باید از تولیدکنندگان پسماند وصول گردد وشنامه فرمول محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند قید که در آن بخ
 

 2011سال تعرفه بهای خدمات جمع آوری زباله شهری در 

 ( به ریال )11سال   عوارض عنوان  دیفر

 به ازای هر یرک  و یا واحد مسکونی  آپارتمان 2

 زیربنا  مربعمتر 253ا تواحد مسکونی 

 

333/133/2 

 253براالتراز   یا واحرد مسرکونی   و آپارتمان 1

 متر 033تا  مترمربع

 

333/533/2 

033باالتراز  یواحد مسکون ایآپارتمان  0  333/333/1 
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بصورت ماهانه با ...(شامل رستوران ها ، تاالرها ، هتل ها ، فروشگاه ها و)اماکن تجاری موجود در سطح شهر 

 .با شهرداری امکان پذیر خواهد بودعقد قرارداد 

هزینه حمل زباله این اماکن با نار مسئول خدمات شهری و پس از محاسبه میزان حجم زباله ملک بصورت 

 .توافقی امکان پذیر خواهد بود

برای سایر اماکن تجاری موجود در سطح شهر به دو دسته واحد های صنفی کم زباله و واحد های صنفی پر 

 میگردند زباله تقسیم

با تشخیص و گزارش مسئول واحد خدمات شهری میزان زباله مورد بررسی و سپس فیش صادر و وصول 

 میگردد

 ریال  111/211/1ساالنه : واحد های صنفی پر زباله 

 ریال  111/111/1ساالنه : واحد های صنفی کم زباله 

یرود   شهرداری طبق قوانین پسماند نسبت به جلوگیری با توجه به ررورت ساماندهی حضور زباله گردها در سطح شهر هچ – 1

از حضور زباله گردهای غیر بومی اقدام قانونی نمود  و در خصوص زباله گردهای بومی نیز نسبت به ساماندهی فعالیت آنان پز از 

 .تشکیل پروند  در شهرداری   اقدام الزم را صورت دهد

لیتری به شرح جدول ذیل  113اختمانی از مالکین تعهد اخذ نماید تا سطل زباله شهرداری هچیرود در هنگام صدور پروانه س – 1

 .خریداری و طبق جانمایی شهرداری مورد استفاد  قرار دهند 

 تعداد واحد ساختمانی تعداد سطل زباله مخصوص زباله تر تعداد سطل زباله مخصوص زباله خشک

واحد 0واحد تا  1از  صفر صفر  

واحد 13تا واحد  4از  یک یک  

واحد 13واحد تا  13از  دو یک  

واحد 03واحد تا  13از  سه دو  

واحد به باال 03 پنج سه  

   

همچنین در صورت . شهرداری می تواند نسبت به عقد قرارداد جداگانه با اصناف پر زباله در داخل محدود  شهر اقدام نماید  - 0

 .شهر نیز با عقد قرارداد و با رعایت صرفه و صالح   قرارداد منعقد گردد ارائه خدمات جمع آوری زباله در خارج از محدود 

قانون مدیریت پسماند را در نظرگرفته و رمن الزام بر خرید  11رمنا شهرداری موظف است در عقد قرارداد با این اصناف ماد  

ون مذکور را به سمع و نظر این اصناف رعایت کامل قان5 یک عدد سطل زباله خشک و یک عدد سطل زباله تر توسط این اصناف 
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شهرداری می تواند در صورت عدم توجه اصناف متخلف از این ماد  قانونی   رمن پیگیری در مراجع ذیربط نسبت به عدم .برساند

 .جمع آوری زباله آنان اقدام نماید

 0داد و همچنین برای اصناف خارج از بند شهرداری می تواند نسبت به اخذ جریمه اصناف متخلف   از یک تا سه  برابر قرار - 4

 .این جریمه جدا از مبالغ قرارداد و عوار  می باشد.برابر عوار  مصوب شورا اقدام نماید 0از یک تا 

شهرداری می تواند درآمد حاصله از فروش رایعات و زباله خشک را جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی در حوز  تفکیک زباله از  - ۵

 .ینه نمایدمبدأ در شهر هز

به جهت رعایت مبلمان شهری   شهرداری هچیرود اقدامات الزم را جهت حذف سبدهای توری منازل در سطح شهر صورت -1

سال تمامی سبدهای توری جمع آوری شوند و فقط از سطل های زباله مخصوص پسماند تر و خشک  1داد  به طوریکه طی مدت 

 . استفاد شود

یی که در طرح تفکیک زباله با شهرداری همکاری مناسب دارند شهرداری می تواند نسبت به اهدای به جهت تشویق خانواد  ها-1

 . درصد درآمد حاصل از بهای خدمات زباله   در طول هر سال اقدام نماید ۵جوایز تا سقف 

ختمانی   شهرداری  به جهت تاز  تاسیز بودن شهرداری و عدم اعالم بدهی عوار  و صدور فیش مربوطه برای واحدهای سا-8

رمنا در صورت عدم پرداخت عوار  بهای . به بعد اقدام نماید 1011فقط نسبت به اخذ عوار  بهای خدمات زباله از سال 

خدمات جمع آوری زباله توسط شهروندان  شهرداری باید به ازای هر سال تاخیر برابر نر  سود بانک مرکزی   جریمه تاخیر اخذ 

 .نماید

تواند از زمین واقع در جاد  لوله گاز که در مالکیت شهرداری است جهت دپوی موقت زباله و ایجاد سکو استفاد   شهرداری می-1

شایان ذکر است این امر پز از اخذ تاییدیه های الزم از شبکه بهداشت و درمان شهرستان و ادار  محیط زیست صورت . نماید

اقدام ( به مانند گذشته)ی روزانه زباله های دپو شد  به محل دفن چالوسهمچنین شهرداری موظف است نسبت به جابجای. گیرد

 .نماید

شهرداری به صورت هر سه ما  یکبار گزارش کاملی از اقدامات صورت گرفته توسط کمیته بازیافت را به شورای شهر تسلیم  – 10

 . نماید 

اجرایی تفکیک و کاهش از مبدا زباله شهر هچیرود  با اعضای شورا پز از بررسی موروع  رمن موافقت و تصویب شیو  نامه 

 .بندهای درخواستی شهرداری  موافقت نمودند
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 انبارداری هزینه : نام بهای خدمات -1
 

 هزینه انبارداری مقدار و نوع وسایل جمع آوری شده ردیف

 ریال ۵33333 موروعات سد معبر 1

2 
 وانت بار یا خودروی فروش اجناس توقیف شد  از

 (روز 0تا سقف )ایجادکنندگان سدمعبر
 ریال 13335333

5 

هزینه جمع آوری و نگهداری تابلوهای غیر مجاز به 

 :شرح ذیل میباشد

هزینه انبارداری تا سه روز برای هر تابلو  -1

 ریال 333/۵33

هزینه انبارداری بیش از سه روز برای هر روز  -1

 .ریال ارافه می گردد 333/133ارافه مبلغ 

هزینه جرثقیل و جدا سازی تابلو برای هر  -0

 ریال  333/333/1تابلو مبلغ 

در صورت ایجاد خسارت و یا هر گونه هزینه  -4

دیگری که مشمول این بند گردد با مشورت 

و برآورد مسئول واحد اخذ و وصول خواهد 

 .شد 

 

 
 

 

 .ساعت 14ریال تا سقف  1333اقالم خوراکی فاسدشدنی کیلویی (2

بازداشت دام  اگرگاو یا اسب باشد به ازای هر روز  مبلغ یک میلیون ریال برای هرراس دام واگر گوسفند جریمه (1

 .باشد مبلغ پانصد هزار ریال برای هرراس دام به عالو  هزینه حمل برای هردام دویست هزارریال

 .ه میلیون ریال می باشدجریمه قطع سایبان های غیرمجاز ورا  پله ها وتراستها به ازای هرتخریب مبلغ س(0

 .جریمه تخریب دیوارکشی غیرمجاز به ازای هرمترمربع دیوار مبلغ سیصدهزارریال میباشد(4
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به ( فاسد شدنی)ساعت  وسایل جمع آوری شد  4۳در صورت عدم مراجعه صاحبان اجناس ظرف مدت : تبصر 

حویل و رسید دریافت تمراکز خیریه  آسایشگا  معلولین و سالمندان و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و 

 .خواهد شد
 1933هاءخدمات جهت بهره برداری ازفصل دریابرای تابستان ب

 ریال 333/۵3          خودرو سواری به محوطه طرح دریا کیا کال و سایر نر  ورودهرنوع-1

 ریال 333/133 نر  استراحت و نصب چادر -1

 ریال 333/133                                             ورودی پارکینگ در هر شبانه روز       -0

 ریال به ازای هر کانکز  333/333/1رزرواسیون مسافر برای نصب دفتر غیر ثابت ماهانه -4

 الزم به توریح است که فرم و ابعاد کانکز ها در کمیته زیبا سازی باید تصویب شود

 ریال  333/۵ریال و یک ساعت ارافه تر  333/13ای هر خودرو شبانه روز ورودی پارکینگ در بیرون از محوطه پالژ بر-۵

 ریال  333/13ورود به منطقه شنا هر نفر بعنوان حق بیمه                                          -1

واحد فنی در اجار  احدا  رمپ در معبرهای کنار  محور اصلی که قبل از تاسیز شهرداری ایجاد شد  است پز از تایید -1

ریال و از د  متر مربع  به باال به ازای هر  333/۵33/1متر مربع  13خصوص طول و شیب رمپ محاسبه عوار  هر متر مربعی تا 

 .ریال افزایش میابد 333/1۵3متر مربع 

 .در صورت واگذاری به بخش خصوصی پز از طی مراحل قانونی اقدام خواهد شد: تبصر 

متر مربع به باال به ازای هر  13ریال و از  333/۵33/1متر  13ت غیر ثابت بصورت ماهیانه تا مساحت نصب هر گونه دکه بصور-۳

 .ریال افزایش میابد و بصورت عقد قرارداد با شهرداری امکان پذیر خواهد بود 333/133متر مربع 
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 :فصل سوم

 

 

 سایردرآمدها 
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 (قانون شهرداری 233ماده  22تبصره )ساختمانی ارزش معامالتی : نام درآمد -2

ماد  صد قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آراء ماد   11در راستای تبصر  

صد  رای بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک 

اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن ورعیت معیشتی ساکنان هر منطقه  و همچنین با توجه  خیابانهای

به بلو  بندی دفترچه ارزش معامالتی امال  که مال  عمل ادار  امور اقتصادی و دارایی شهرستان چالوس و در 

های بعدی آن می باشد  ارزش و اصالحیه  1011قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ما   14اجرای ماد  

این قیمت گذاری بر مبنای دفترچه ارزش ).معامالتی ساختمانی به شرح جداول ذیل تعیین و ابالغ می گردد

 (شهر هچیرود می باشد  -منطقه ای ادار  دارائی شهرستان چالوس

 

 (متر مربع) قیمت  بلوک بندی دارائی

 یالر 333/433/1 متری محالت 13الی  1خیابان های 

 ریال 333/133/1 محالت... متری و 11الی  11خیابان های 

 ریال 333/333/۵ بر خیابان اصلی و جاد  قدیم هایت

 ریال 333/۵33/1 (برابر دفترچه دارایی...)شهر  گلستانک   ارکید  و

 ریال  333/۵33/1 (برابر دفترچه دارایی...)شهر  دریایی  نصیری  تسلیمی و 

 ریال  333/۵33/1  آرین  پاس مسترمجتمع های فقیه 

 ریال  333/۵33/1 (برابر دفترچه دارایی..)مهردشت  ساالر و

 ریال 333/333/0 (برابر دفترچه دارایی..)شهر  سهند  مجموعه یاران و

 ریال  333/۵33/1 (برابر دفترچه دارایی..)مجتمع زمانی  بنیاد مسکن و

 ریال  333/333/1   بهرام 

 ریال  333/۵33/1 التاسیزشهر  جدید 
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 جریمه کسری پارکینگ

آندسته از مالکینی که علیرغم رعایت پروانه ساختمانی صادر   نسابت باه کسار پارکیناگ اقادام و یاا پارکیناگ        

احداثی خود را به بنا تبدیل نمود  اند و همچنین بناهای فاقد پروانه ای که پارکینگ ماورد نیااز را وفاق راوابط     

شهری تامین ننمود  اند و در مورد عدم احدا  پارکینگ و یا غیر قابل استفاد  بودن آن و عادم  طرحهای مصوب 

 .قانون مذکور می بایست رای جریمه صادر گردد ۵امکان اصالح آن  در کمیسیون ماد  صد و در اجرای تبصر  

 :بر اساس فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد

A=S×N×Z×M 

 A = پارکینگمبلغ جریمه کسر 

  S = متر مربع می باشد 1۵مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 N = پارکینگ کسری تعداد 

Z  = (قانون شهرداری 133تعیین به تشخیص کمیسیون ماد  )رریب ماد  صد 

M =  ماد  صد ارزش معامالتی 
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 قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی

باشد که طبق قانون اصالح ماده  شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی مییکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم 

 .گردد وصول می 23/11/1931قانون شهرداری مصوب  111

ی ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی 111ماده

ای انجام دهند که قیبالً بیه    الکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهواقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی م

ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبیال   نقشه. تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد

عمیومی از  نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات  رسید، تسلیم شهرداری می

 .کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابالغ شود

تواند خود تقاضای تفکیک یا افیراز را بیه    تکلیف از سوی شهرداری مالک می بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

های عمومی بیا خخیذ    ر، شوارع و سرانههای مقرر در خصوص معاب دادگاه با رعایت حداکثر نصآب. دادگاه تسلیم نماید

 .نماید ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می(2)نار کمیسیون ماده 

در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، . حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد( 2)کمیسیون ماده 

مقررات، به موضیوع رسییدگی و رخی مقتضیی    دادگاه با مالحاه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و 

 .نماید صادر می

های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و  ی رعایت حدنصآب1تبصره

ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهییه و   نامه ها، ضوابط، آیین همچنین رعایت حدنصآب

 :های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است د کلیه نقشهتأیی

  1911قانون زمین شهری مصوب سال ( 12)و ( 10)ی مواد 

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شیرکتهای تعیاونی مسیکن و سیایر      ی قانون منع

 1931اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 1910ها مصوب سال  ظ کاربری اراضی زراعی و باغی قانون حف

و  1932ی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسیب فنیی ی اقتصیادی مصیوب سیال       

 اصالحات بعدی آن
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 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن( 2)ی ماده 

 .اقدام خواهدشد 1911قانون زمین شهری مصوب سال ( 11)ماده ( 1)رد اراضی دولتی، مطابق تبصره ی در مو2تبصره

ی در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سیرانه  9تبصره

مورد نیاز احداث شیوارع و معیابر   و برای تأمین اراضی %( 22)فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 

عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افیزوده ایجادشیده از   

شهرداری مجاز است . نماید از باقیمانده اراضی را دریافت می%( 22)عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد 

 .م مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نار کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایدبا توافق مالک قدرالسه

و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثیر تفکییک و افیراز و    ( 9)ی کلیه اراضی حاصل از تبصره 0تبصره

ی بیه صیاحب ملیک    وجه شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ  صدور سند مالکیت ایجاد می

 .پرداخت نخواهدکرد

قدرت اجرائی  ..15اصالحی از سال  1.1قانون شهرداری در زمان حاكمیت خود و ماده  1.1با توجه به اینکه ماده 

داشته ،تمامی شهروندان در هنگام تفکیك باید مواد مذكور رارعایت نمایند و كسانی كه بدون مجوز قانونی زمین خود را 

فقط شوارع و برای بعداز  ..15م شهرداری را طب  ماده مذكور پرداخت نکرده باشند ،برای قبل از سال تفکیك و ح  السه

 .آن ح  السهم شهرداری در شوارع و سرانه های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند

 

طبیق قیانون   شده و متخلفیین،   ی هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی  2تبصره

 .مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و 

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 1/2/1931نود مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 
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 ردیف
 تاکسیرانی وغیره-عناوین کلی  خدمات

 
 توضیحات 11مبلغ پیشنهادی 

1 
 تشکیل پروند  ثبت نام و پذیرش اولیه متقاقضیان

 
  ریال 333/113            

1 

 

کالس های –امتیاز خدمات وبرگزاری آزمون شهرشناسی 

 توجیهی

  ریال333/113            

0 

 

کارت –دفترچه )امتیاز حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی 

 (کارنامه-شهری

  ریال333/113

4 
 

 امتیاز تمدید پروانه تاکسی
  ریال333/113            

۵ 

 

امتیاز صدور خدمات پروانه بهر  برداری اشخاص حقیقی 

 (سال1مدت اعتبار )

  یال333/113

1 

 

 

 حقیقیتمدید پروانه بهر  برداری اشخاص 
  ریال333/113            

 

1 

دفترچه )امتیاز تعویض پروانه بهر  برداری و پروانه تاکسیرانی 

 (المثنی)در طول مدت اعتبار (کارنامه-کارت شهری–
  ریال333/113            

 

۳ 

و تبدیل پال  (طرح توسعه)امتیاز واگذاری خودروی جدید 

 شخصی به تاکسی
  درصد ارزش  روز خودرو4

1 

 

تاکسی –تاکسی )حق عضویت ماهیانه به ازای هر دستگا  

 (موقت
  ریال333/11             

 

13 

امتیازنقل وانتقال پروانه بهر  برداری اشخاص حقیقی وانتقال 

 خرید وفروش–سند تاکسی زرد و تاکسی موقت 
  درصد ارزش روز خودرو4

11 

 

 امتیاز صدور نمایندگی شرکت های حمل ونقل درون

 (سال ۵مدت اعتبار )شهری

  ریال333/۵33/۵           

 

11 

 

 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی
  ریال333/۵33/۵

10 
 

 هزینه تمدید پروانه شرکت های حمل و نقل
  درصد مبلغ صدور۵3

 

 

14 

امتیاز و انتقال پروانه نمایندگی شرکت های حمل ونقل درون 

 شهری
  ریال333/1۵3/1          

 

1۵ 

وثیقه تضمین حسن انجام کار شرکتهای حمل ونقل بار و 

 مسافر
  ریال333/333/133

  ارزش روز خودرو امتیاز انتقال تاکسی از شهر هچیرود به شهرهای دیگر 
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11 

11 

 

 

  ریال333/113             هزینه صدور کارت ویژ  سرویز مدارس

1۳ 

 
  ریال333/14                (ماهیانه)ماهیانه رانند  کمکی حق عضویت 

 

11 
  بر اساس قیمت چاپ روز هزینه برچسب کد شناسایی  آرم و سایر موارد مشابه

 

13 

هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتحادیه حمل ونقل 

 تاکسی رانی سراسر کشور برای خودرو

سالیانه 

توسط 

هئیت 

مدیر  

اتحادیه 

تاکسیرانی 

حمل 

ونقل 

کشور 

تصویب 

 می شود

سالیانه توسط هیئت 

مدیر  اتحادیه 

تاکسیرانی حمل 

ونقل کشور تصویب 

 می شود

سالیانه توسط 

هئیت مدیر  

اتحادیه تاکسیرانی 

حمل ونقل کشور 

 تصویب می شود
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 .هزار تومان تعیین گردید 1حداکثر نرخ ساعتی برگزاری دوره آموزشی الزم برای دریافت پروانه اشتغال معادل 

 11تعرفه پیشنهادی بهای خدمات وانت بار در سال  ردیف

  ریال111/911      (سال2)نقل بار هزینه صدور پروانه اشتغال افرادبه حمل و  1

  ریال111/131      (سال2)هزینه تمدید پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار 2

  ریال111/111       هزینه تعویض المثنی و تغییر پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار 9

  ریال111/911      هزینه خدمات پروانه اشتغال افراد به حمل و نقل بار 0

  ریال111/911    هزینه صدور پروانه فعالیت وسیله باربر 2

  ریال111/131       هزینه تمدید پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 1

  ریال111/111        هزینه تعویض المثنی و تغییر پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 1

  ریال111/221      باربر با پالک عمومیحق امتیاز واگذاری وسیله نقلیه  3

  ریال111/121      حق امتیاز تبدیل وسیله نقلیه باربر شخصی با وسیله نقلیه باربر پالک عمومی   3

  ریال111/191      (ساعت2)کالس توجیهی –امتیاز برگزاری دوره آموزشی  11

 

 
 

 کاربری ناوگان
حداقل هزینه صدور پروانه 

 (ریال)ناوگانفعالیت 

حداکثر هزینه صدور پروانه 

 (ریال)فعالیت ناوگان

 

 مسافری

  111/221 ریال111/212 نفر 1۵ظرفیت حداکثر 

 میلیون  111/111/11 ریال111/221 نفر 11تا  11ظرفیت بین 

 میلیون 111/211/11 ریال111/322 نفر 11ظرفیت باالی 

 

 باری

 ریال111/221 تن ۵/0زیر 

 ریال111/111 تن 1تن تا  ۵/0بین 

 میلیون  111/111/11 تن 1بیش از 
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با درنظر گرفتن رضایت شهروندان طی نظرسنجی و ) راننده را بعنوان راننده نمونه  دو سالهشهرداری مجاز است هر : 4ماده 

  .انتخاب نماید و به نحوی شایسته از راننده تقدیر نماید رضایت واحد تاکسیرانی 

ات شرکت ،تخلف(دارنده پروانه بهره برداری)، تخلفات تاکسیدار (دارنده پروانه تاکسیرانی)تخلفات تاکسیران»درخصوص:5ماده 

کمیته انضباطی تاکسیرانی، مجاز به  میزان تعیین مبلغ جریمه ، میزان خسارت ونوع اقدام تنظیم « های طرف قرارداد با شرکت

 .میزان جریمه خواهد بود و مبلغ مصوب شده توسط کمیته انضباطی تاکسیرانی شهرداری ، مورد قبول شورای شهر می باشد
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 گونگی دریافت و تقسیط مطالبات شهرداریدستورالعمل چ

 

آئین  01قانون رفع موانع تولید اصالحیه ماد   ۵1قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماد   10با  استناد به ماد   .1

به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط :  92اصالح ماده )نامه مالی شهرداری ها 

حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای محترم اسالمی شهر مربوطه 

نحو  وصول و .( دی خواهد بودمی رسد دریافت نماید در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤ

تقسیط مطالبات شهرداری ها  از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی مربوط به عوار  زیربنا  تراکم  مازاد تراکم  تفکیک اراری  

و سایر مطالبات تغییرکاربری  پذیر   حذف و کسری پارکینگ  تخلفات ساختمانی  پیش آمدگی  حق مشرفیت  جرائم ماد  صد 

مطرح  11و میزان حداکثر اقساط  با نظر شهردار می باشد و یا در صورت اختالف مؤدی با شهرداری درکمیسیون ماد   شهرداری

 .خواهد شد

بدهی ناشی از جرائم ماد  صد که منجر به صدور رأی از سوی کمیسیون ماد  صد گردید در هیچ حالت مشمول  - 1تبصر  

 .کاهش و بخشودگی نخواهد گردید

و ارجاع رأی به اجرای ثبت جهت وصول بدهی   11در صورت عدم پرداخت بدهی مصوب در کمیسیون ماد   – 1تبصر  

 .پرداخت کلیه هزینه های اجرای ثبت از جمله هزینه های دولتی به عهد  مؤدی می باشد

دولتی شرکتهای  مصوبات این دستورالعمل مشمول مطالبات شهرداری هچیرود از وزارتخانه ها  سازمانها و دستگاههای  .1

وابسته به دولت و ارگانهای نظامی و انتظامی و موسسات عمومی دولتی  بانکها  موسسات مالی اداری وابسته به نهادها و ارگانهای 

عمومی و سازمانهای عمومی غیر دولتی نمی گردد و مطالبات شهرداری ناشی از عوار  و جرائم ماد  صد و دیگر مطالبات در 

 .تلقی می گردد 11ر پرداخت بدهی از مصادیق قابل طرح در کمیسیون ماد  صورت استنکاف د

 .اعطای هر گونه تخفیفات و یا تسهیالت تشویقی خارج از مصوبه به هر شکل ممنوع می باشد - 1تبصر  

ه حساب صدور هرگونه مفاصا حساب برای نقل و انتقال عرصه و اعیانی  تفکیک عرصه  پایانکار منوط به تسوی - 1تبصر  

 .کامل مؤدی با شهرداری خواهد بود
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 فرم تقسیط برابر موافقت و دستور جناب شهردار

 

 مبلغ کل بدهی ردیف
حداقل پیش 

 پرداخت

حداکثر اقساط 

با  باقیمانده

موافقت 

 شهردار

 ماه 91تا  %21 ریال 111/111/211تا مبلغ  1

 " %22.2 ریال 111/111/111/2ریال تا مبلغ  111/111/211از  2

 " %22 ریال 111/111/111/11ریال تا مبلغ  111/111/111/2از  9

 " %91 ریال 111/111/111/11بیش از مبلغ  0

 دریافت چک صیادی بابت اقساط ماهانه از مؤدی الزامی است. 

 ارائه رسید ثبت نام ثنا قوه قضاییه برای مؤدی و صادر کننده چک الزامی است. 
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 مربوط به کل مصوبه تروضیحرات            

باه حسااب شاهرداری واریاز و     و متقاریان مصوب باید توسط مؤدیان   که وجو گردد تذکراعالم میجهت  -1

 . و طبق بودجه مصوب به مصرف برسد ندقبض مربوطه را به واحد درآمد شهرداری تحویل ده

  از وجو  حاصله از درآمدها قبل از منظور داشاتن آنهاا باه    آئین نامه مالی شهرداریها استفاد 01براساس ماد  

الحساب ویا برای پرداخت هزینه های رروری و فاوری   حساب قطعی درآمد شهرداری به هرعنوان بصورت علی

 .ممنوع است

 .قابلیت اجرائی خواهد داشت هچیرود  برای شهرداری 11معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال -1

 این مصوبه توساط مراجاع ذیصاالح درساالهای بعدهماه سااله       درتغییرات عدم  درصورت عدم تصویب ویا -0

 .درصد به قیمت سال قبل افزود  وقابل وصول خواهدبود پانزد 

نسابت باه    11میتواند ازطریق کمیسیون مادة هچیرود  شهرداری  موقع مطالباته بوصول درصورت عدم   -4

 .نمایدوصول مطالبات خود اقدام 
سایر بهای خدمات شهرداری که بر عهد  سازمانها واگذار شد  است در تعرفه هر سازمان مال  عمل قارار   -1

 .خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوطه واریز می گردد

  پیشانهاد شامار  آئین ناماممالی شاهرداریها باا     03قانون شهرداریها ومادة ۵۵مادة 11ه استناد بنداین تعرفه ب

دساتورالعملها  سیاستهای عمومی دولت جمهوری اسالمی ورعایت  و  هچیرود شهرداری 13/101۳/ 11  مور 

و 11هایاساتناد بناد  ه با مطرح و هچیرود شورای اسالمی شهر 1۳/  /  مور ه و آئین نامه های اجرائی در جلس

شورای  تصویببه شهرداران قانون تشکیالت وظائف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب  11ماد    11

ریایز  امضاء  نمایندگی اعضای شورا به کلیه صفحات تعرفه عوار  تصویبی به رسید   و هچیروداسالمی شهر

طی  11جهت اجرا در سال  هچیرودتعرفه عوار  و بهای خدمات شهرداری . رسید  است شورای اسالمی شهر

 .ابالغ گردید هچیرود به شهرداری  11/1۳/نامه شمار  مور      

 .قابلیت اجرائی خواهد داشت 1011از ابتدای سال این تعرفه 


