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 فهرست مطالب

 

     ............................................................................................................اول : کلیات و تعاریف بخش 

 م : تعرفهبخش  دو

     .........................................................................................: ساخت و ساز اولفصل 

 .......................................واحدیصورت تك عياني( از نوع مسكوني بهبنا )احداث اعوارض زير -( 2-1تعرفه شماره )

   ... های مسكونيها و آپارتمانبنا )احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني مجتمععوارض زير -( 2-2تعرفه شماره )

 ............................. مربع از يك واحد تجاری/فرهنگي/ورزشي/درمانيمتروارض پذيره يك ع -( 2-3تعرفه شماره )

 .............................د واحد تجاری/فرهنگي/ورزشي/درمانيمربع از چنمترعوارض پذيره يك  -( 2-4تعرفه شماره )

  .................................................................................ساختمان اسنامهشن المثني صدور عوارض -(2-5تعرفه شماره )

  ......................................................................................................................اعياني ابقای عوارض -(2-6تعرفه شماره )

 ...............................................................يليا تبد تغيير کاربریحاصل از ارزش افزوده عوارض -(2-7تعرفه شماره )

  ..................................................................................................ره تأسيسات شهریعوارض پذي -(2-8تعرفه شماره )

 ..........................................................در مورد اراضي محصور شده وارض صدور مجوز احصارع -( 2-9تعرفه شماره )

 .........................................................................................اعياني ورود به محدوده شهر عوارض -(2-10تعرفه شماره )

 ............................................................................................وارض واحد اضافي يا درب اضافيع -(2-11تعرفه شماره )

 ........................................................................................................از معبر یدارعوارض بهره بر -(2-12تعرفه شماره )

 ...........................( 100برای تعيين ميـزان جريمه آراء ماده  تي ساختمانجدول ارزش معامال -(2-13تعرفه شماره )

بط طرح تفضيلي و تاييد کميسيون پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوا عوارض مازاد بر تراکم -(  2-14تعرفه شماره )

 ...باشد 5ماده 

ضوابط طرح تفضيلي و تاييد  پايه تا سقف پيش بيني شده در عوارض مازاد بر سطح اشغال -(  2-15تعرفه شماره )

 ......... باشد 5کميسيون ماده 

 ........................................................................................آمدگي مشرف به معابروارض پيشع -(  2-16تعرفه شماره )

 ............................................یهای توسعه شهرعوارض برارزش افزوده ناشي از اجرای طرح –(  2-17تعرفه شماره )

 ............................................................................................................یشهر عوارض خدمات -(  2-18تعرفه شماره )

 ...............................داری و غيرهاهای مسكوني، تجاری، احدپارکينگ برای و نيعوارض تام -( 2-19تعرفه شماره )

 ..........................................................................................ستخرا احداث مجوز صدور عوارض –( 2-20تعرفه شماره )

 ...........های توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانيعوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح -(2-21تعرفه شماره )

 .................................................................................................................... عوارض سطح شهر -( 2-22تعرفه شماره ) 

 ..................................................................................................... اعيانات تفكيك عوارض -( 2-23تعرفه شماره )

 ........................................................................ ديوارگذاری )ديوارکشي( پروانه صدور عوارض-(2-24تعرفه شماره )

 ....... است مالك(خوناشي از تغيير کاربری ) با درافزوده ايجاد شده  ارزش عوارض -(2-25تعرفه شماره )

ای طرح جديد که بر اساس طرح های هاقتصادی و مزايای کاربری  افزوده ارزش عوارض -(2-26تعرفه شماره )

 ......................توسعه شهری )طرح جامع و تفصيلي (ايجاد مي گردد

 ي فاقد کاربری....راضعوارض برای ارزش افزوده ناشي از اعمال کاربری جديد برای ا -(2-27تعرفه شماره )
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 ........................ ر مرتبطاز کاربری غيموقت ارزش ايجاد شده حاصل از بهره برداری  عوارض -(2-28تعرفه شماره )

 .....مي شهرآيين نامه نحوه وصول توسط شورای اسال15عوارض موضوع ذيل تبصره ماده  -(2-29تعرفه شماره )

 .............................................................................. ساختماني تعميرات پروانه دورص عوارض  -(2-30تعرفه شماره )

 .................................................................................................................توزين حق از عوارض -(31-2تعرفه شماره )

 ..........................................................مالكيت( حق )انتفاع انتقال و نقل عوارض وصول نحوه -(32-2تعرفه شماره )

در محدوده و ا وموسسات مالي وقرض الحسنه هبانك ها محل فعاليت استقرار برعوارض   -( 33-2تعرفه شماره )

 .....شهر ميحر

 .............................يحقوق اي يقيدر اجاره اشخاص حق ايسوخت متعلق  یگاههايعوارض جا -(34-2تعرفه شماره )

 ..........................................................يو دائم يفروش فصل یهاشگاهيها و نماعوارض غرفه  -( 35-2تعرفه شماره )

 ........................................................................................بهای خدمات:  دومفصل 

   ...........................................................................................حق االجاره تبليغات و نصب تابلو –( 3-1تعرفه شماره )

 ........................................................................................................... سيکارشنا خدمات بهای  -(3-2تعرفه شماره )

 ................................................................................  های خدمات کارشناسي ايمني ساختمانب-(3-3تعرفه شماره )

 ..............................................................................................................زباله حمل خدمات بهای -(3-4تعرفه شماره )

 .....................................حفاريها  اجرائي عمليات غرامت و حفاری هزينهبابت  خدمات بهای  -(3-5تعرفه شماره )

 .......................................................................... معبر سد رفع ستاد داری انبار بهای خدمات  -(3-6رفه شماره )تع 

 ............................................................................. ی خدمات سازمان حمل و نقلعوارض و بها -(3-7تعرفه شماره ) 

 .......................................................................................وهزينه کفن ودفن اموات تعرفه خدمات-(3-8تعرفه شماره )

 ............................................................................................ق االجاره ماشين آالت شهرداری ح-(3-9تعرفه شماره )

 .............................................................................تعرفه عوارض صنوف و حرف خاص : سومفصل 

 ..................................................................................صنوف پيشه و کسب عوارض وصول حوهن -(4-1تعرفه شماره )

 ............................................................................................................کسب افتتاح حق وارضع -(4-2تعرفه شماره )

 ............................................................................................فعاليت محل و صنف تغيير وارضع -(4-3تعرفه شماره )

 .............................................................شهر سطح در واقع های دکه از پيشه کسب و وارضع -(4-4تعرفه شماره )

 ....................................................................................ل و افتتاح محل کسبعوارض تغيير شغ  -(4-5تعرفه شماره )

 ...................................................................خدمات و عوارض کسب و پيشه و حرف خاص بهای -(4-6تعرفه شماره )

 .....................................................................................: مؤدیان خاصچهارمفصل 

 ..........................................................................................................................................................عوارض قطع اشجار

 ...............................................................................................................................پنجم: سایر درامد ها فصل

 قدرالسهم تفكيك و افراز اراضي -(5-1تعرفه شماره )

 بدون مجوز شهرداری حاصل از تفكيك عرصه اراضي خدمات عمومي قدر السهم سرانه -(5-2تعرفه شماره )

 درصد اراضي و واحد مسكوني از اراضي واگذاری دولت........... 10سهم -(5-3تعرفه شماره )

ی درصد اراضي رايگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضا 20تا -(5-4تعرفه شماره )

 مالكين

   .................................................................تورالعمل تقسیط مطالبات شهرداریدسفصل ششم :
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 خدا بنام

 ( مقدمه )

 بهره وری پذيرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوری و پژوهش بر مبتني محيطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني نيازهای تأمين در و است شهری زندگي محيط در بهبود

 ي،فرهنگ و اقتصادی و اجتماعي های بازخورد به توجه با ريزی برنامه و پژوهش در الگوپذيری

 زا ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقليمي های ساخت زير در مطالعه و نيازمند ارزيابي

 آيندبر از پويا و زنده سيستمي شهرها نباشد. بهره بي رفاهي نيازهای و امكانات عمومي توزيع

 گذار، اثر يرتداب و ريزی امهبرن با ارائه که هستند پايدار توسعه در نيازها بين کليه منطقي ارتباط

 واملع ديگر و منابع از استفاده با و داده تسری وری بهره ارتقای در جهت را پايداری توان مي

 نجاما موجب با آنها تعامل در نتيجتاً و شهری جامعه در مرتبط و نهادهای عناصر کمك با توسعه

 در ارمعي اين تدوين با يقيناً شد. شهری محيط بهبود لحاظ به سيستم ارتباطات در مؤثر فرايند

 در وژیتكنول توسعه موازات به تا زدود ها را کاستي توان مي بهره وری تبلور با و ريزی برنامه

 افعمن بهبود و تأمين جهت و در مردمي مشارکت جلب به منظور الزم افزارهای نرم از ملي عرصه

 اهداف اجرای در خدمتگزار ولتد با همسوئي و مديريت شهری سياستهای راستای در عمومي

 الزم بهره از ضروری غير تصديهای کاهش زدايي و تمرکز اصل و اجتماعي مشارکت افزايش

 . شد برخوردار

 در موجـود  امكانـات  و فرصـتها  در ريـزی  برنامـه  و بررسي مستلزم مالي منابع از برداری بهره

 بـا  لـذا  يابـد.  مي تكوين جديد یفناور با مناسبي شيوه به آن از استفاده که تعادل شهرهاست

 زمينه جديد اطالعات با و يافته رشد آن مختصات با نيز درآمدی شهرها منافع توسعه و گسترش

 شـهروندان  مـدني  نيازهـای  تأمين جهت در منابعي خلق با و را فراهم پايداری سوی به توسعه
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 ايجـاد  بـرای  دهـم  لـت دو شـده  اعالم های برنامه با و همسوئي توسعه برنامه فرابخشي مقدمه

 . سازيم فراهم را واحد شهری مديريت سوی به حرکت و الزم آمادگي

نظـر   نقطـه  بـا  قانوني، اختيارات موازات به منابعي ايجاد جهت به گرديده سعي مجموعه اين در

 وضـع  به نسبت موجود عوارضي، افزارهای نرم و شاخصها تبيين و مسئولين واحدها کارشناسي

 خاص تشريفات و سير شهر اسالمي محترم شورای تصويب از پس تا نموده اماقد محلي عوارض

 و دولتي دستگاههای ساير همياری با انتظاردارد لذا. گردد شهرداری اين عمل مالك قانون، مقرر

 منـدر   خدمات بهای و عوارض(درآمدهای محلي  تحصيل با چابكسرشهر  فهيم مردم مشارکت

 شـهر  ايـن  شـهروندان  خور شهری در مبلمان و عمراني ساختار ييرتغ به بتوانيم) تعرفه اين در

 .بيانجامد مردم رضايت و عمومي رفاه به آن برآيند و يابيم دسترسي
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 اول بخش

 

 کلیات و تعاریف
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سایر مستندات قانونی مرتبط با  و مستندات قانونی وضع عوارض

 عوارض

 مستندات قانونی وضع عوارض :

 قبل از انقالب :  -1
 O  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند  

 O  1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده 

 بعد از انقالب : -2
O   1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 35ماده  1بند 

 O 1369د معین مصوبقانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موار 43بند الف ماده 

 O  1375قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب 71ماده  16بند  

 O 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 1تبصره 

  O1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده1تبصره 

 

  1334قانون شهرداری مصوب 

 در وظايف انجمن شهر : -45ماده 

 راری يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنتصويب لوايح برق – 8بند 

 

  1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

ارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهای خدمات و دهر شهرداری  -30ماده 

 ميساير درآمدهايي که به وسيله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل 

ه کشود، در  و هر نوع عوارض يا بهای خدمات جديدی که وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييری 

 در نوع و ميزان نرخ آن ها صورت مي گيرد در تعرفه مذکور منعكس مي شود. 

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 ظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:و-35ماده

تنفیذ  وشهر می تواند با تصویب وزارت کشور  مدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورایمادامی که درآ-1

 ولی امر عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

 

  1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
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های شهرداريها را وصولي ناشي از عوارض تكافوی هزينه رتيكه درآمدهایالف ـ در صو -43ماده 

يس ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئ

 جمهور خواهد بود. 

 

ا قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ب

  1375اصالحیه های بعدی مصوب 

 ورای اسالمي شهر :شدر وظايف  -71اده م

ر نظر تصويب لوايح برقراری يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با د – 16بند 

 .گرفتن سياست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعالم مي شود

اسب ( شورای اسالمي شهر مي تواند نسبت به وضع عوارض متن27/8/1386حي )اصال - 77ماده 

ز د نيابا توليدات و درآمدهای اهالي به منظور تأمين بخشي از هزينه های خدماتي و عمراني مور

  شهر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

ي عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزير کشور م –تبصره 

صالح اوارض را منطبق بر آيين نامه مصوب نداند نسبت به تواند در هر مقطعي که وصول هر نوع ع

 يا لغو آن اقدام نمايد. 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 

 ) تجمیع عوارض ( 1381جمهوری اسالمی ایران مصوب
بايستي ض محلي، ميضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارو -1بصرهت -5ماده 

 ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصويب و اعالم عمومي گردد حداکثر تا پانزدهم بهمن

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

مي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، که شوراهای اسال - 1تبصره -50ماده 

 اه هر، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن متكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد

 سال برای اجراءدر سال بعـد، تصويب و اعالم عمومي نمايند.

 

 

   منابع درآمدی شهرداریها :
O ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای 

 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 
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 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض : 

 قانون شهرداری :

يسيوني مرکب از فع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمر -77ماده 

شود و تصميم کميسيون مزبور نمايندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي

هائي که طبق تصميم اين کميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد الزم قطعي است. بدهي

باشد اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصميم کميسيون االجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي

باشد مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمايد در نقاطي که سازمان قضائي ن

نمايد و در غياب انجمن رئيس دادگستری شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستری تعيين مي

 شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

 

 ر محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانيدو امالك واقع  مالكين اراضي -100ماده 

 يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمايند. 

های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله تواند از عمليات ساختماني ساختمانشهرداری مي

 د. ن محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيری نمايمأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمي

کور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و در موارد مذ -1تبصره 

ان بناهای خالف مشخصات مندر  در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداری ساختم

هائي مرکب از هرداری موضوع در کميسيوناحداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضای ش

 گسترینماينده وزارت کشور به انتخاب وزير کشور و يكي از قضات دادگستری به انتخاب وزير داد

شود. کميسيون پس از وصول پرونده به و يكي از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي

کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت د را نمايد که ظرف ده روز توضيحات خوذينفع اعالم مي

 مذکور کميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای

کند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که توضيح شرکت مي

کند مكلف است گيری ميشهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلو

 حداکثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيری موضوع را در کميسيون مذکور مطرح نمايد، در غير

 اين صورت کميسيون به تقاضای ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد کرد. 

ز دو ادر صورتي که تصميم کميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نبايد 

 نمايد. وز کند تعيين ميماه تجا
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شهرداری مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ کند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به 

قلع بنا ننمايد شهرداری رأساً اقدام کرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجرای وصول 

 . 1عوارض از مالك دريافت خواهد نمود

زائد بر مساحت زير بنای مندر  در پروانه ساختماني واقع در حوزه  در مورد اضافه بنا -2تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به استفاده از اراضي مسكوني کميسيون مي

های فرعي و يا کوچه بن باز يا بن های اصلي يا خيابانموقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابان

ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ايجاد شده و نوع ساختمان از بست( رأی به اخذ جريمه

نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام 

نمايد. )جريمه نبايد از حداقل يك دوم کمتر و از سه برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر 

باشد( در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداری نمود مترمربع بنای اضافي بيشتر 

شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخريب را 

 .2بنمايد. کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأی تخريب اقدام خواهد نمود

پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندر  در  -3تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه اراضي تجارتي و صنعتي و اداری کميسيون مي

های فرعي و يا کوچه بن باز يا بن های اصلي يا خيابانبه موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابان

نوع استفاده از فضای ايجاد شده و نوع ساختمان از ای که متناسب با بست( رأی به اخذ جريمه

نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام 

نمايد )جريمه نبايد از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر 

( در صورتي که ذينفع از پرداخت جريمه خودداری مترمربع بنای اضافي ايجاد شده بيشتر باشد

نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی 

 .3تخريب را بنمايد. کميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأی تخريب اقدام خواهد نمود

ه از اراضي مربوطه در صورتي که در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاد -4تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ اصول فني و بهداشتي و شهرسازی رعايت شده باشد کميسيون مي

جريمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش 

باشد، هر کدام که مبلغ سرقفلي ساختمان، در صورتي که ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته 

آن بيشتر است از ذينفع، بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداری اعالم نمايد. 

 . 4عمل خواهد شد 3و  2های اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

                                                 
 .17/5/1352اصالحي مصوب  -1
  .27/6/1358اصالحي مصوب  -2
  .27/6/1358اصالحي مصوب  -3
 .27/6/1358اصالحي مصوب  - 4
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ن اصالح آن در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكا -5تبصره 

تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضای پارکينگ رأی به اخذ کميسيون مي

ای که حداقل يك برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر متر مربع جريمه

ر مت 25فضای از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد )مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش 

 .5باشدباشد( شهرداری مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميمربع مي

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه  -6تبصره 

يا های مصوب رعايت برهای اصالحي را بنمايند. در صورتي که بر خالف پروانه و ساختمان و طرح

بدون پروانه تجاوزی در اين مورد انجام گيرد شهرداری مكلف است از ادامه عمليات جلوگيری و 

پرونده امر را به کميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت 

های ماده صد اصول فني و بهداشتي و شهرسازی در ساختمان رسيدگي در صالحيت کميسيون

 .6ستا

ر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني که به مسئوليت مهندسان ناظ -7تبصره 

ها و محاسبات گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندر  در پروانه و نقشهآنها احداث مي

بات محاس فني ضميمه آن مستمراً نظارت کرده و در پايان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و

ی هردارشفني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به 

ری اعالم نكند و موضوع منتهي به طرح در کميسيون مندر  در تبصره يك ماده صد قانون شهردا

ت و صدور رأی جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداری مكلف است مهندس ناظر را در صور

ه ما 6 ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماری و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به

 تا سه سال محروميت از کار و در صورتي که مجدداً مرتكب تخلف شود که منجر به صدور رأی

 تخريب به وسيله کميسيون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محكوم کند. مراتب محكوميت از

ورای انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانه اشتغال در  و در يكي از جرائد طرف ش

گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكوميت به محض وقوف از کثيراالنتشار اعالم مي

ماه از اخذ گواهي  6تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کميسيون ماده صد به مدت حداکثر 

طه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نمايد. امضاء مهندس ناظر مربو

ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در مأموران شهرداری نيز مكلفند در مورد ساختمان

تكب پروانه به موقع جلوگيری نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مر

شود و در صورتي که عمل ارتكابي به تخلف آنان رسيدگي مي تقصيری شوند طبق مقررات قانوني

 مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب

 خواهند بود. 
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در مواردی که شهرداری مكلف به جلوگيری از عمليات ساختماني است و دستور شهرداری اجرا نشود 

مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي برای متوقف ساختن  تواند با استفاده ازمي

 .7نمايد عمليات ساختماني اقدام

ها گواهي پايان رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان دفاتر اسناد -8تبصره 

ه را که توسط های ناتمام گواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معاملساختمان و در مورد ساختمان

 شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند. 

ها تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداری 6هائي که قبل از تصويب قانون در مورد ساختمان

ه د معامل( معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خار  شده باشد در صورتي که مور24/11/1355)

 تصريح ورا شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت کل پالك 

 باشد. آن در سند انجام معامله بالمانع مي

هائي که قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي که اضافه در مورد ساختمان

دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب بناء جديدی حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان 

 .8باشدطرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع مي

هايي که پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر ساختمان -9تبصره 

 . 9باشنديماده صد قانون شهرداری معاف م 1شده است از شمول تبصره 

در مورد آراء صادره از کميسيون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری يا مالك يا  -10تبصره 

قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي 

ی باشند که در به اين اعتراض کميسيون ديگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غير از افراد

 .10اند. رأی اين کميسيون قطعي استصدور رأی قبلي شرکت داشته

آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداری و تصويب انجمن شهر  -11تبصره 

 .11در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود

 بر ارزش افزوده :قانون مالیات 

 گردد :اليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين ميم -43ماده 

رون شهری مسافر در داخل کشور با وسايل زميني )به استثناءريلي(، دريايي و حمل و نقل ب -الف

 بليط )به عنوان عوارض(.( بهاء%5هوايي پنج درصـد )
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انت دو کابين اعم از توليد داخـل يـا وارداتـي    عوارض ساليانه انواع خودروهای سواری و و  –ب 

حسب مـورد معادل يك در هزار قيمت فروش کارخانه )داخلي ( و يا يك در هزار مجمـوع ارزش  

 .12گمرکـــــــــــــــــي و حقـــــــــــــــــوق ورودی آنهـــــــــــــــــا  

عوارض موضوع بند )ب( اين ماده در مـورد خودروهـای بـا عمـر بـيش از ده سـال )بـه         -تبصره

زاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( بـه ميـزان سـاالنه ده    به ا  استثناءخودروهای گازسوز(

 يابد.افزايش مي  ( عوارض موضوع بند مزبور اين ماده%100و حداکثر تا صد درصد )  (%10درصد )

ايـن  ) صرفا موضـوع بنـد الـف و ب (     (43رداخت ماليات و عوارض موضوع ماده )پ -و - 46ماده 

( به ازاء هر مـاه نسـبت بـه    %2جريمه ای معادل دو درصد )قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق 

 مدت تأخير خواهد بود.

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

از  مي و شهرداريها و ساير مراجع ذيربط موظفند تا پايان سال اول برنامهشوراهای اسال -174ماده 

 اقدام نمايد : طريق تدوين نظام درآمدهای پايدار شهرداريها با اعمال سياستهای ذيل

ب با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربريهای تجاری، اداری، صنعتي متناس –الف 

ن کاربريهای مسكوني همان منطقه با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اي

مچنين عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثي اين کاربريها و ه

 عوارض بر ارزش افزوده اراضي و امالك ، ناشي از اجرای طرحهای توسعه شهری.

هروندان در تأمين هزينه های خدمات عمومي و شهری، نگهداری، نوسازی و تعيين سهم ش -ب

 عمران شهری و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و

 نقل.

مالك به عوارض ناشي از مصرف و موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر اتبديل عوارض  - 

 خدمات.

 اجرايي برای وصول عوارض، بهای خدمات و ساير درآمدهای قانوني شهرداريها. تعيين ضمانت -د

م زمينهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمينهای غير مشجر با سطح افزايش تراک -هـ

 اشغال بيشتر.

 ساز و کارهای مديريت و نظارت بر هزينه کرد شهرداری. تقويت -و

ظايف قابل واگذاری و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه کرد در حوزه وبرون سپاری  -ز

وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هر گونه هزينه از اعتبارات شهرداری به 

 دستگاههای اجرايي.

 :تعاریف
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توسط وزارت کشور تهيه و  هانامه مالی شهرداریآيين  30تست از دستورالعملی که به استناد ماده عبار عوارض:تعرفه 
 است.تنظيم گرديده 

K: گردد.می تعيين اسالمی شهر با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورایی مختلف هادر تعرفهی است که ضريب 
آشپزخانه  ،امل اتاقشود و شمیسکونت افراد و يا خانواده ساخته  ی که برایساختمان عبارت است از :يک واحد مسکونی

 باشد . میی الزم هاو سرويس
الی شهرسازی و عشورای  ۱0/3/۱3۸۹مصوبه مورخ تعاريف و اصطالحات بکار رفته در اين دستورالعمل براساس 

 باشد.می ی شهرهامعماری درخصوص طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربری
 
 
 
 
  :وجهت

  :رعايت شودبايستی ۱400ی عوارضی سال هاموارد ذيل در کليه تعرفه

  ا تعيين عوارض ر ه مبنای محاسب تعرفهحداقل  تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری میشورای شهر
 نمايد.

 در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.موضوع اين تعرفه  عوارض 

 يين ارض را تعبنای محاسبه  عووارد خاص با پيشنهاد شهرداری  حداقل تعرفه متواند در مشورای شهر می
 نمايد.

 ه وضوع ماد، کميسيون مو بهای خدمات مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض
 قانون شهرداری است. 77

  در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.موضوع اين تعرفه عوارض 

 به  واند ميت دارید شهربه اينکه شهر چابکسر فاقد مجتمع های تجاری ، پاساژ  ، هتل و امثالهم ميباش نظر
ارانی که رمايه گذاز س منظور تشويق و جذب در امر سرمايه گذاری و توسعه عمران و ابادانی شهر ، آن دسته

تلط( صورت مخ ا بهيا در طبقات مجتمع های تجاری ، پاساژ،  )به صورت يکپارچه در يک طبقه ي قصد احداث
ه ارض تعرفرصد عود هفتادبه صورت  عوارض مازاد بر تراکم و سطح اشغالرا در حوزه شهری چابکسر دارند 

 مصوب دريافت گردد.

  به استناد فيش می باشد ) ۱/۱/۱375که سال احداث بنای آن مربوط به قبل از  ساختمان هايیدر خصوص
درصد ضوابط  70بدون طرح در کميسيون ماده صد عوارض زيربنا به نسبت برق يا تاييد کارشناس رسمی(

 سال جاری محاسبه و اخذ گردد.

 خذ احاسبه و مذيره در زمان صدور پروانه های ساختمانی واحد های تجاری و اداری و صنعتی فقط عوارض پ
 (داریشهر گردد و دريافت وجه ديگری تحت هر عنوان مجاز نمی باشد.) در صورت رعايت ضوابط
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   این تعرفه در شده برده بکار عبارات یا ها واژه از برخی تعاریف  

 1 - : اختيار برقراری و وضع آن مطابق بند  به عوارضي اطالق مي گردد که عوارض محلی

قانون تشكيالت ، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب  71ماده  16

 ات بعدی با شورای اسالمي شهر مي باشد.اصالح 1375/3/1شهرداران مصوب 

 نبع عوارض محلي عوارضي است که فارغ از توليد )اعم از کاال و محصول و يا خدمات به م

گيرد. از انواع عوارض عوارض مستمر و يا موجود( در محدوده شهرو حريم شهر تعلق مي

رض کسب و ضع شده برای زمين، ساختمان، ماشين آالت و عواتوان عوارض ومحلي مي

 پيشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد. 

 2 - : ه مرجع برقراری آن شورای اسالمي به کليه عوارضي اطالق مي شود ک عوارض ملی

 شهر نبوده و قانونگذار صالحيت برقراری آن را تعيين نموده است. 

 3 - : قطعي  زاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشي از آراءمانند عوارض ما عوارض ناپایدار

  و ...100کميسيون ماده

  /درصد بليط مسافر 5عوارض پايدار : مانند عوارض ملي/ نوسازی يا سطح شهر /خودرو/ 

  صدور پروانه ساختماني/ کسب و پيشه ، حرف و مشاغل خاص و ...

 4- ساخته وادهخان یا و سکونت افراد برای که ساختمانهایی کلیه از است عبارت مسکونی: واحد 

 . باشد های الزمسرویس و اتاق، آشپزخانه شامل و شود می

 5- قانون 55 ماده 24 ذیل بند تبصره برابر که ساختمانهایی کلیه از است عبارت تجاری: واحد 

 فیصان  واحادهای  آنهاا  در یاا  و گردیده تجارت احداث و پیشه و کسب استفاده بمنظور شهرداریها

 . باشد داشته فعالیت تجارت قانون تابع واحدهای یا صنفی و نظام قانون پوشش تحت

 اخات پرد مشامول  شاوند و  می اداره بازرگانی بااصول که اسالمی انقالب ونهادهای دولتی مؤسسات 

 . محسوب میشود تجاری واحد تعرفه این در هستند مالیات

 6- دایجاا  یاا  و اساتفاده صانعتی   بمنظاور  که ساختمانهایی کلیه از است عبارت صنعتی: واحد 

 وتأسیساات  خادماتی  , جهانگردی ,شود.)صنعت توریسم می احداث تولیدی و صنعتی کارگاههای

 .گیرد( می قرار قسمت این نگردد،در تعریف تجاری اگرمشمول شهری

 7-  انقاالب اساالمی   نهادهاای  و دولتای  سااختمانهای  کلیاه  از اسات  عباارت  اداری: واحدد 

 د.گیر قرارمی اداری واحد ردیف در باشد خارج 3و2و1بندهای تعریف شمول از که ساختمانهایی

 8- ازمانس تأییدیه با کاربری آموزشی در که ساختمانهایی کلیه از است عبارت آموزشی: واحد 

 زا اعم( آموزشی مدارس کلیه کودك، مهد منظوراحداث به عالی آموزش وزارت و پرورش و آموزش

 آموزشای(  زوسایرمراک علمیه ،حوزه، مدارس راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها دبستانها ، کودکستانها

 .گیرد می قرار برداری بهره مورد و احداث
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 9- مربوطاه   کاه درکااربری   سااختمانهائی  کلیاه  از اسات  عباارت  درمانی: و بهداشتی مراکز

 ساات عماومی، تأسی  حماام  احداث به منظور درمان و بهداشت سازمان تأیید با درمانی( بهداشتی،(

مورد  و حداثا ... و بهداشتی، آزمایشگاهها رستانها، درمانگاهها، مراکزبهداشت، بیما بهزیستی، خانه

 .گیرد می قرار برداری بهره

 10- یاد باا تأی  کااربری مربوطاه   در کاه  تربیتی و ورزشی اماکن از است عبارت ورزشی: اماکن 

 .گیرد می قرار برداری بهره ومورد احداث بدنی تربیت سازمان

 11- مانند آب، پسات  وتجهیزات شهری ازتأسیسات است عبارت شهری: و تجهیزات تأسیسات 

 . گردد می احداث شهروندان رفاه عمومی جهت ...و  برق، گاز، مخابرات ترانسفورماتور، پست

 12- یال قب از کاربری مربوطاه  در که ساختمانهائی از است عبارت فرهنگی: و تاریخی اماکن 

 اتر، احاداث سینما، تئ (سالن ... و هنری فرهنگی،( نمایشگاهها اجتماعات، سالن کتابخانه، ها، موزه

  گیرد می قرار برداری بهره مورد و

 

 13 -( :(P  منظور از P جددول پيوسدتی    يا قيمت منطقه ای، ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای

  تعرفه عوارض مذکور ذکر گرديده است .که در انتهای  ۹۸سال 

 14- صوبم مستقیم قانون مالیاتهای 64 ماده )ج( بند موضوع نساختما قیمت :نساختما قیمت 

 هک گردد می ابالغ و تعیین امالك تقویم توسط کمیسیون که اسالمی شورای مجلس 1366 اسفند

 . شود می گفته نیز قیمت ساختمان بطوراختصار

 15- بهاره  ماورد  عناوان تجااری   باه  فقط که شود می اطالق ساختمانهایی به متمرکز: تجاری 

 مای ن واقاع  اساتفاده  مورد تجاری غیر یاکاربری مسکونی صورت به آن طبقات و گیرد قرار داریبر

 .... و بازار محدوده در های واقع ،مغازه پاساژها مانند شود

 16- کال  درصاد مسااحت   پنجااه  حداقل که گردد می اطالق کاربری ای به تجاری: پارکینگ 

 شود. واقع برداری مورد بهره ریتجا بصورت مابقی و پارکینگ عنوان به ساختمان

 :مور ارزش معامالتی زمین و ساختمان که توسط سازمان ادرصد  80به میزان 1400در سال تبصره

یگر کااربری  اعالم گردیده به ازای هر واحد مسکونی و اداری و تجاری و د  98مالیاتی )دارایی( سال

 ها مالك عمل خواهد بود.

 17-  : 8الـي   6ته مي شود که فقط در طبقه همكف به عمـق  به امالکي گفتجاری نواری 

متر ) عمق تعيين شده در طرح تفضيلي ( اجازه احداث مغـازه دارنـد و در طبقـات حـق     

ايجاد مسكوني يا دفاتر تجاری ) در خار  از عمق در تغيير کاربری نوار تجـاری حـداکثر   

 متر پيش بيني گردد ( دارد. 8عمق 

  ز املك غير از تجای نواری باشد ابتدا مي بايست با اسـتفاده  تبصره : در صورتيكه کاربری

جدول ضريب تغيير کربری  عرصه ملك به کاربری تجاری نواری تغيير يافته و سـپس در  

 عمل شود. 17صورتي که نياز به افزايش عمق تجاری باشد برابر مفاد بند 
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 18 –  : کاربريهای متفاوت و به مجموعه هائي گفته مي شود که دارای مجتمع های مختلط           

 بصورت همزمان در يك مجموعه مورد استفاده قرار گيرند.

 بایستی رعایت شود : موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال       

 1- منطقه ای  چنانچه ملكي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت

اهد بود همچنين در صورتي که ملكي در ميدان يا بر ملك مشرف به معبر مالك عمل خو

فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه ای جبهه خياباني که از 

 ميدان يا فلكه منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد.

 2-  مورخ  48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره

 مي ديوان عدالت اداری مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط بههيأت عمو 3/2/85

در محاسبه اين عوارض پس از  100تخلفات ساختماني عالوه بر جرائم کميسيون ماده 

 قابل وصول خواهد بود. به نرخ روزقطعي شدن رأی توسط کميسيون مذکور 

افزوده  قانون ماليات بر ارزش پس از تصويب(کليه معافيتهای موجود در قوانين مصوب  -  3    

ت ( و يا معافيتهايي که در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با رعاي17/2/87مصوب 

اني قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختم 181تبصره ذيل ماده 

 مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و معافيتي نخواهند بود.

 کمیسیون 8/10/87 -ک182455/41134شماره  نامه تصویب موضوع یت* معاف 

 اساسی قانون 138اصل  موضوع

 کميسـيون  8/10/87 -ك182455/41134شماره  نامه تصويب 2ماده  2تبصره  ستناد با 

 )همسر شهداء خانواده باالتر، آزادگان، و %25،جانبازان  اساسي قانون 138اصل  موضوع

 عـوارض  و گـاز  بـرق،  آب، انشـعاب  هزينـه هـای   کليه پرداخت والدين( از و فرزندان 

مربع )تراکم ساخت  مترو بيست  يكصد تا مسكونيپروانه  صدور های هزينه و شهرداری

 مجتمـع  در و باشـند  مي برای يك بار معاف و پذيره تجاری تا بيست متر مربع و زيربنا(

 هـر  متـراژ  که صورتي در است. اقدام مالك مذکور سقف تا فرد سهم هر مسكوني های

 بـر  مـازاد  " صرفا باشد مربع متر و بيست يكصد از بيش شرايط واحد هر با سهم واحد

 . باشد مي مذکور عوارض و ها هزينه پرداخت مشمول مربع متر و بيست يكصد

 مسکن مصوبه  عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون 16ماده  * موضوع

                              آن اجرایی نامه ئینآ و اسالمی شورای مجلس 25/2/87

 بافت در توليد مسكن طرحهای و درآمد کم گروههای ويژه مسكن توليد های طرح کليه 

 تـراکم  و سـاخت  های عوارض هزينه %50حداقل  تخفيف مشمول شهرها فرسوده های

 تخفيف %100معادل  است موظف دولت.باشد مي باقيمانده کارمزد بدون تقسيط و ساخت
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 لـوايح  در را قـوانين  ساير و قانون اين اجرای از ها ناشي شهرداری سوی از شده اعمال

 . نمايند و پرداخت منظور سنواتي بودجه

 عرضه مسكن  و توليد از حمايت و ساماندهي قانون اجرايي نامه آئين 45ماده  رديف يك

 مصـوبه  مسـكن  مک گروههای ويژه مسكوني واحدهای سازندگان کليه 6/8/87مصوبه 

 فرسـوده شـهری   هـای  بافـت  مصوب درمحدوده احداثي مسكوني های واحد و درآمد

 . گردند مي زير شرح به تقسيط و تخفيف اعطای مشمول

 - تـراکم  و صـدور پروانـه   عـوارض  های هزينه حداقل موظفند ودهياريها ها شهرداری 

 اين موضوع دهایواح مصوب برای تفصيلي و جامع های طرح در مجازمنظور ساختماني

 اقـدام  عوارض باقيمانده ساله سه بدون کارمزد تقسيط به نسبت و داده تخفيف را ماده

صد  ضمناً اين تخفيف برای بناهای مازاد بر پروانه که منجر به رای کميسيون ماده. نمايند

 مي گردد نمي باشد.

 

  1389تعرفه بهای خدمات شهرداری مصوبه سال  20* تخفیفات موضوع ماده 

 ت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي کشـور و  مددجويان تح -الف

نيز واحدهايي که توسط خيرين برای افراد مذکور ساخته مـي شـود در صـورت رعايـت     

 الگوی مصرف از پرداخت عوارض پروانه ساختماني برای يكبار معاف مي باشند.

 عوارض صدور پروانـه سـاختماني )تـراکم    شهرداری از پرداخت کليه افراد شاغل در -ب 

متر مربـع زيربنـا    120وزيربنا( يك واحد مسكوني برای يكبار در طول خدمت و تا سقف 

 معاف مي باشند.  
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 دوم بخش

 تعرفه
 ساخت و سازفصل اول :

 فصل دوم: بهای خدمات

 فصل سوم:تعرفه صنوف و حرف خاص 

 مودیان خاص: چهارمفصل 

 مدهافصل پنجم: سایر درا
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 تك واحدی صورتبه)احداث اعیانی( از نوع مسکونی  بنازیرعوارض  - (2-1تعرفه شماره )

 

 مربع متر یك عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف
حداقل عوارض به ازای هر متر 

 مربع

 ریالP% 85000.50 60تا  1

 ریالP 87000.55% 100تا  60از  2

 ریالP% 88000.65 150تا  100از  3

 ریالP 89000.80% 200تا  150از  4

 ریالP 91000.100% 300تا  200از  5

 ریالP% 98000.125 400تا  300از  6

 ریالP 120000.150% 500تا  400از  7

 ریالP 140000.190% 600تا  500 از 8

 ریالP 170000.230% 600بيش از  9

 ریالP 85000.100% انباری به صورت مستقل 10

 

 يك ورودی و دسترسي جداگانه برای توضيح اينكه چنانچه ساختمان طبقاتي دارای : 1تبصره 

 واحد ها پيشبيني گردد حتي اگر يك واحد در هر طبقه باشد مجتمع منظور ميگردد.

ي( در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خار  از اعيان:  2تبصره 

نچه وصول مي باشد. چناقابل  P 50% ابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربعبا رعايت ضو

  يرد.قسمتي از اعياني برای اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار مي گ

 بر اساس ضوابط تراکم پايهدر محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حد  : 3تبصره  

  .قرار مي گيرد شهرسازی مالك عمل

کميسيون موضوع اصل  3/7/1390ك مورخ 47098ت/131956به موجب تصويبنامه :  4تبصره  

درصد و باالتر ، آزادگان و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان و 25قانون اساسي ؛ کليه جانبازان  138

رداری و تصويب نامه مذکور از پرداخت عوارض شه 1والدين( و ساير مشمولين مقرر در ماده 

هزينه های صدور پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع مسكوني و بيست متر مربع تجاری 

نيز صرفاً  %25معاف مي باشند. مازاد بر متراژ مدکور مشمول پرداخت عوارض است. جانبازان زير 

  مشمول استفاده از تخفيفات مسكن مهر مي باشند.
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 ی مسکونیهاو آپارتمان ها)احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع بنازیرعوارض  - (2-2تعرفه شماره )

 

 عوارض یك متر مربع بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف
حداقل عوارض به ازای هر متر 

 مربع

1 199-1 100 ( /%50p ×   )ریال 96000 ميانگين سطح واحد 

2 399-200 100 ( /%55p ×   ميانگي)ریال 110000 ن سطح واحد 

3 599-400 100 ( /%60p ×   )ریال 126000 ميانگين سطح واحد 

4 600-1500 100 ( /%65p ×   )ریال 145000 ميانگين سطح واحد 

 ریال 170000 ميانگين سطح واحد(   × 70p%/ ) 100 3000تا 1500 5

 ریال 200000 ميانگين سطح واحد(   × 75p%/ ) 100 3000بيش از  6

 مشـاعات(/ تعـداد   + )مفيـد  ناخالص بنای زير کل سطح = واحد  سطح ميانگين       : 1تبصره  

 مسكوني واحد

يا  منظور از واحد مسكوني چند واحدی اعياني است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و : 2تبصره 

 در هر طبقه بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد.

ني های مسكن ، مجتمع های مسكوني و انبوه سازان مبنای سطح در خصوص تعاو : 3تبصره 

ای زيربنا عبارتست از متوسط زيربنای هر واحد که از تقسيم سطح کل زيربنا بر تعداد واحده

 مسكوني حاصل مي شود.

امه در محاسبه کليه هزينه های ساخت و ساز تعاونيهای مسكن مهر بر اساس تصميم ن : 4تبصره 

مصوبات چهل و يكمين  9رياست جمهوری و بند  24/6/88ن مورخ 43165ت/126560شماره 

 اقدام خواهد شد. 29/10/1388جلسه شورای مسكن استان مورخ 

ي( در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خار  از اعيان : 5تبصره 

انچه قابل وصول مي باشد. چن P 80%  با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

 يرد.گقسمتي از اعياني برای اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي 

بـر اسـاس ضـوابط     تـراکم پايـه  در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صـرفاً در حـد    : 6تبصره 

 شهرسازی مالك عمل قرار مي گيرد.
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 تجاری/فرهنگی/ورزشی/درمانیمربع از یك واحد مترذیره یك عوارض پ -( 2-3تعرفه شماره )

 

 تجاری طبقات ردیف
حداقل مبلغ هر 

 بریال متر تجاری

ورزشی 

اداری 

فرهنگی 

 درمانی

حداقل مبلغ هر 

 متر
 صنعتی

مبلغ  حداقل

 هر متر

4/2p زمین زیر 1
 

 ریال1P 200000 ریالP 250000.2 ریال  460000

 8P همکف 2
1000000  

 ریال
3/5.P 3500001 ریالP 200000ریال 

 ریال1P 200000 ریالP 300000.2/5 ریال  4P 640000 اول 3

 ریال1P 200000 ریالP 250000.1/75 ریال  3/75p 620000 دوم 4

 ریال1P 200000 ریالP 200000.1/5 ریال  3p 560000 سوم به باال 5

 یالر5P 200000/ ریال 5P 150000/ ریال 2P 480000 انباری 6

 4p نیم طبقه  7
 

 ریال1P 200000 ریال2/5P 300000 ریال 640000

 4p بالکن مغازه  8
 

 - - - - ریال 640000

 

جهـت   7درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حدمجاز)حداکثر يك سوم مغازه( باشد از رديـف  : 1تبصره 

 وصول عوارض استفاده ميگردد.

ه هـا احـداث   زعبارتست از زيرزمين که در زير مغا 1-2جدول  6انباری مذکور در بند   : 2تبصره 

ـ  ورت شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغير اينص

 تمام انباريهای تجاری در رديف تجاری محاسبه ميگردد.

 ساختمان پزشكان در رديف واحدهای تجاری محاسبه ميگردد. : 3تبصره 

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ، فرهنگي هنری  : 4تبصره 
، بهداشتي درماني متعلق و وابسته به دولت و همچنين  در صـورت احـداث مراکـز فـوق توسـط      
اث واحدهای نظامي انتظامي و امنيتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زيربنا )احـد 

  تك واحدی به ازای هر متر مربع خواهد بود.اعياني( از نوع   
ـ    : 5تبصره  ر مساجد، تكايا، حسينيه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بـدون پرداخـت ه

 گونه عوارض در حد ضوابط طرح تفصيلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف مي باشند . 
هـا  ات عمومي غير دولتي و واحدهای وابسته به آنشرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسس : 6تبصره 

ماني که با اصول بازرگاني اداره مي شوند ، مشمول تعرفه عوارض پذيره يك واحد تجاری  برای صدور پروانه سـاخت 
 مي باشند.

خذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگری بصورت صنعتي أهتل ها و مراکز گردشگری در صورت  : 7تبصره 
 مي گردد.. محاسبه

قانون اصالحی  19برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی : آموزشگاه(1بند )

، برخورداری از تخفیفاتدر 1387/5/16صوب ، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی متأسیس و اداره مدارس

 د. مدارس دولتی هستنهای مالیاتی و عوارض در حكم ترجیحات و کلیه معافیت
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، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره ها، امامزادهها: مساجد، تكایا، حسینیه(2بند )

در حد ضوابط طرح رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(  25/5/1389 مورخ 234991/89

ی صدور متقاض . چنانچه هیأت امنای مراکز فوق بجز تكایاباشندتفصیلی )مصوب( از پرداخت عوارض معاف می

مربع از پرداخت عوارض تجاری معاف و متر 20های تجاری باشند تا پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

 گردد.مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل می

ستفاده اجدول باال  6باز عرصه از ردیف  از فضای( : فضای باز آهن فروشی ها و مشاغلی از این دست که 3بند )

 گردد.

ر درصد عوارض پذیره مالک محاسبه قرا 100بناهای تجاری تا میزان مساحت قبل  در صورت تجدید : 8تبصره 

 می گیرد.

، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد شوندهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث میواحد    :9تبصره  

نماید و همچنین سرویس بهداشتی و نمازخانه مشمول عوارض پذیره ه و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت میداشت

 نخواهد بود.

وارض کمتر از ع %50، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین : 11تبصره 

 خواهد شد.مربع محاسبه مترپذیره زیرزمین برای هر 

 مجاز دهنه و ارتفاع با فرهنگی/ورزشی/درمانی/مربع از چند واحد تجاریمترعوارض پذیره یك  - (2-4)تعرفه شماره  

 تجاری طبقات ردیف
حداقل مبلغ 

 هر متر تجاری

 بریال

 ورزشی.اداری.

 نگی .درمانیهفر

حداقل 

مبلغ هر 

 متر

 صنعتی

مبلغ هر  حداقل

 متر

1 
 زمين زير

p(n+10)42./
 530000  

 ریال

(10+n )/2P 320000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

2 
 همكف

./8p(n+10) 
1100000 

 ریال

(10+n )/35P 450000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

3 
 اول

./4p(n+10) 
710000 

 ریال

(10+n )/25P 370000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

4 
 دوم

./3p(n+10) 
690000 

 ریال

(10+n )/17P 320000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

5 
 سوم به باال

./3p(n+10) 
100006  

 ریال 

(10+n )/15P 250000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

6 
 2P/( n+10) انباری

 ریال 510000
(10+n )/05P 180000 

 ریال
(10+n)/5p 220000ریال 

7 
 4p(n+10)/. نيم طبقه 

 
100007  

 ریال 

(10+n )/25P 370000 

 ریال
(10+n)/1p 220000ریال 

 4p(n+10)/. بالكن  8
 ریال 710000 

- 
- - - 

 7درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد مجاز )حداکثر يك سوم مغـازه( باشـد از رديـف     :1تبصره 
 جهت وصول عوارض استفاده ميگردد.
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ـ    1-2جدول  6انباری مذکور در بند   :2تبصره  داث عبارتست از زيرزمين که در زير مغـازه هـا اح
ـ  ورت شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغير اينص

 تمام انباريهای تجاری در رديف تجاری محاسبه ميگردد.
هم ، درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع های تجاری مانند پاساژ، تيمچه ، سرای و امثال : 3تبصره 

جبهه اول مالك عمل مي  قيمت  %80و مازاد برآن معادل  عمق جبهه اول برابر ضرايب مصوب
 باشد. 

ه کواحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضای باز مشاعي  : 4تبصره 
ل مشمو در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد

 عوارض پذيره نخواهد بود.  

 عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد. : 5بصره ت 

مطب پزشكان ، دندانپزشكان، راديولوژيستها ، سونوگرافي ، داروخانـه هـا در صـورت     : 6تبصره 

تقاضای صدور پروانه ساختماني مختلط در يك بنا مشروط به اينكه ضوابط و مقررات جاری مقـرر  

كوني  مر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زيربنای تجاری و مسدر طرح مورد عمل، انجام اين ا

 د.محاسبه خواهد ش (4-2(و)3-2)بر اساس تعرفه 

قانون شهرداری احداث دفاتر وکالـت و مطـب و دفتـر     55ماده  24باستناد تبصره بند  : 7تبصره 

تفاده نظر اين قانون  اساسناد رسمي و ازدوا  و طالق و روزنامه و مجله و مهندسي وسيله مالك از 

تجاری محسوب نمي شود . بنابراين بر اساس صدور پروانه تك واحدی  مسـكوني محاسـبه مـي    

 .گردد

ض به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه های تجاری و اداری و ...عوار  : 8تبصره 

امین پارکینگ درصد عوارض قانونی ت 50احداث آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ ، 

 مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 –اصالحات و تغييرات در پروانه ساختماني مشروط به رعايت ضوابط طرح های هـادی    : 9تبصره 
 جامع و تفصيلي بوده چنانچه مالكين مجاز به احداث اصالحات باشند که منجر به افزايش مساحت

ـ مندر  در پروانه ساختماني گردد قبل از احداث م م از ي بايستي با انجام تشريفات قانوني الزم اع
فه اخذ نظريه مهندس ناظر و ارائه نقشه اصالحي به شهرداری اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضـا 

ی ايجاد شده بر اساس ضريب کل بنا به نرخ ارزش منطقـه ای روز )در صـورت تغييـر( اقـدام     بنا
خواست اصالحات تغييـرات گـردد پـس از طـرح     چنانچه بنا احداث و برای آن قسمت در نماييد.

 .موضوع در کميسيون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد

 انعوارض تجدید پروانه ساختم–( 2-5تعرفه شماره )

های ساختماني که از طرف قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه 29ماده  2: طبق بند (1بند)

که برای پايان يافتن ساختمان ضروری است قيد  مدتي شود بايد حداکثرها صادر ميشهرداری

توانند با توجه به حجم عمليات ساختماني و بر اساس گروه بندی های اسالمي شهر ميگردد. شورا

مان چهارگانه قانون نظام مهندسي ساختمان )الف، ب،  ، د( نسبت به تعيين مهلت پروانه ساخت

 اقدام نمايد.
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پروانه مراجعه تجديد  /برای تمديد از پايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني : مؤدياني که پس (2بند )

، روانه از تاريخ صدور يا تمديد پروانهظرف مدت مقرر در پ عمليات ساختمانيشروع  ، در صورت نمايندمي

 )به استثنای معبر( باشند.زيربنا ميمكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض 

 باشد. )فرخي(شروع عمليات ساختماني اعالم توسط مهندس ناظر مي : منظور از(3بند )

 : مالكيني که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمايند و(4بند )

بايست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری مي

اني و سهم اتش نش،کارشناسي شناسنامه ساختمان ،های هزينهو   زيربناصد از عوارض در 10از کسر 

 اقدام نمايد.فضای سبز و آموزش  و پرورش 
(: مالكيني که پس از مهلت مقرر در پروانه ساختماني نسبت به شروع عمليـات سـاختماني اقـدام    5بند)

ني را عوارض ما به التفاوت صدور پروانه سـاختما  ننمودند و مهلت آن پايان يافته باشد شهرداری مي تواند
 به نرخ روز محاسبه نمايد.

بال قتبصره: هرگونه کاهش در بنا که مغاير با پروانه صادره باشد شهرداری هيچگونه مسئوليتي در 
 آن نخواهد داشت.

ـ قاضـي مكلـف   (:در زمان پايان کار چنانچه پروانه فاقد اعتبار بوده و اضافه بنا داشـته باشـد مت  6بند) ه ب
 1398 پروانه هايي که سال صدور آنها قبلپرداخت   مابه التفاوت عوارض زيربنا به نرخ روز خواهد بود.

درصد عوارض اين بند قابـل وصـول    50)به دليل افزاش ارزش منطقه ای اعالم شده دارايي( بوده 
 خواهد بود.

ا بابت رتعلقه موده و اضافه بنا داشته باشدعوارض (: در زمان پايان کار چنانچه پروانه دارای اعتبار ب7بند)

وصول اضافه بنای ايجاد شده بر اساس ضريب کل بنا به نرخ ارزش منطقه ای روز )در صورت تغيير(

 خواهد شد.

 30اشددر زمان پايان کار در صورتي که  مفاد پروانه رعايت شده باشد و فاقد اعتبار ب(: 8بند)

 .وز محاسبه خواهد شد درصد عوارض زيربنا به نرخ ر

د فني رش واحدر زمان پاسخ هرگونه استعالم نظير نقل و انتقال و ... در صورتيكه بنا به گزا (:9بند)

ده ون ماساختمان با توجه به دارا بودن پايان کار خار  از مدلول پروانه باشد پس از رای کميسي

روز  کل بنا به نرخ ارزش منطقه ای بر اساس ضريببابت اضافه بنای ايجاد شده صد عوارض متعلقه 

 وصول خواهد شد.)در صورت تغيير(

 انساختم شناسنامه المثنی صدور عوارض -(2-5تعرفه شماره )
 يداز تاي بعد يا و مفقود شدن يا و سانحه وقوع شدن محرز از بعد المثني ساختماني پروانه صدور

 کليـه  بـر  مبنـي  ثبتي تعهد اخذ يا و مراجع ذيصالح سوی از حوادث اثر در پروانه رفتن بين از

ريـال   1000000 به شود شناسنامه تعويض به ناگزير متقاضي بر ذمه جزايي و حقوقي مسئوليتهای
 .قابل وصول مي باشد

  اعیانی ابقای عوارض -(2-6تعرفه شماره )
 سوی از و شوند احداث مي پروانه مدلول مخالف يا برپروانه مازاد يا پروانه بدون که ساختمانهايي

 کميسيون سوی از شده تعيين جرائم عالوه بر شوند مي ابقاء شهرداری قانون 100 ماده کميسيون

 تـراکم  بر مازاد عوارض و آمدگي پيش عوارض پذيره، عوارض احداث، پرداخت مشمول 100 ماده

 آخرين عبارت است که روز ای منطقه قيمت تعرفه )براساس اين در موجود شده پيش بيني ...و



26 

 

بنای اضافه شده  باشند. ضمناً و دارايي( مي اقتصادی امور اداره عمل مالك زمين معامالتي ارزش
 بر اساس ضريب کل بنای موجود به نرخ ارزش منطقه ای روز قابل وصول مي باشد.

 

 

 وبرای ارزش افزوده تغییر کاربری یا تبدیل ) پیلوت ، پارکینگ عوارض -(2-7تعرفه شماره )

 انباری(

ز تبديل اقانون شهرداری ها ميتواند بابت ارزش افزوده ناشي  55ماده  26داری به استناد بند شهر

 پيلوت ، پارکينگ و انباری به کاربری های ديگر عوارضي را بر اساس جدول ذيل از موديان

 دريافت دارد.

 

 مبلغ عوارض شرح ردیف

 P*S*1 تغییر کاربری از پیلوت به مسکونی 1

 P*S*2/5 ی از پیلوت به تجاریتغییر کاربر 2

 P*S*5/ تغییر کاربری از پیلوت به سایر کاربری ها 3

 P*S*1 تغییر کاربری از پارکینگ به مسکونی 4

 P*S*2/5 تغییر کاربری از پارکینگ به تجاری 5

 P*S*5/ تغییر کاربری از پارکینگ به سایر کاربری ها 6

 P*S*1/5 تغییر کاربری از انباری به مسکونی 7

 P*S*3 تغییر کاربری از انباری به تجاری 8

 P*S*5/ تغییر کاربری از انباری به سایر کاربری ها 9

Z              ضريب مصوب :P                 ارزش منطقه ای :S ی يافته: مساحت تغيير کاربر 

بـديل پيلـوت و   چنانچه ت ،5بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأييد کميسيون ماده  : 1تبصره 

زيرزمين به مسكوني داخل درصد مجاز باشد محاسبه عوارض بر اساس اين تعرفه و چنانچه خار  

 مجاز خواهد بود . درصد باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراکم

برای آن دسته از ساختمان هايي که بدون مجوز شهرداری احداث مي گـردد و پرونـده    : 2تبصره 

 ابقای اعياني صادر مي گردد عوارض فوق قابل وصول مي باشد. 100آنها در کميسيون ماده 

 

 

 



27 

 

 عوارض پذیره تأسیسات شهری                                                                    -(2-8تعرفه شماره )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

 ،انند منبع آبتأسیسات و تجهیزات شهری م

پست  ،پست گاز ،پست ترانسفورماتور

 ،ی آب و فاضالبهاتصفیه خانه ،مخابرات

( و کلیه BTSی برق و مخابرات )هادکل

ی ارتباطی، کیوسك تلفن و غیره به هادکل

 مربعمترازای هر 

7/5.P.s - 

 شدهدر مورد اراضی محصور ن عوارض صدور مجوز احصار - (2-9تعرفه شماره )

نسبت به زمین ": داردکه مقرر می یقانون شهردار 110حصار در خصوص ماده : عوارض صدور مجوز ا(1بند )

ه و یا ان یا کوچهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابیا بنا

ب با تصوی هرداریششهرسازی باشد،  وازینیا ممیدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر 

نطبق ت آن که متواند به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمشهر می یشورا

ور تواند به منظشهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می یبا نقشه مصوب شورا

 که الزم می راشورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدا وبح مصتأمین نظر و اجرای طر

ین اماید در افت نبداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دری

غ ابال خاریتشود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتی حساب قطعی تلقی می

هائی که مورد اعتراض ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

م االجرا بوده و الز قطعیسند در حکم  77واقع نشده و همچنین آرای کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده 

داری ب شهرو اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طل

 از شمول این تعرفه مستثنی است. "اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

 واهد بود.شهر خ یلیبط طرح تفصابق ضوانرده مط ایو فنس  وارید بیبرای احصار با ترک(: ارتفاع مجاز 2) بند

 (دیدر مجوز صادره درج نما کیو فنس را به تفک واریمکلف است ارتفاع د ی)شهردار
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 اعیانی ورود به محدوده شهرعوارض  -(2-10تعرفه شماره )

هنگام ورود اراضي که از حريم شهر به داخل محدوده شهر وارد مي شوند در صـورتي کـه ملـك    

 ي باشد ارقام برابر جدول ذيل برای يكبار وصول مي گردد.دارای اعيان

 

 نحوه محاسبه عوارض کاربری اعیان ردیف

 P*S*60% مسکونی 1

 P*S*90% خدماتی -تجاری  2

 P*S*20% کشاورزی 3

 P*S*45% صنعتی/ تجهیزات شهری و ... 4

 P*S*15% اداری و انتظامی 5

 P*S*10% سایر کاربری ها 6

Z ب             : ضريب مصوP                 ارزش منطقه ای :S مساحت اعياني : 

 

 

  عوارض واحد اضافی -(2-11تعرفه شماره )

 احداث واحد اضافي اقدام نمايند و پـس از در کليه کاربری ها ی سطح شهر اگر مالكين نسبت به 

رض عـوا  100سيون مـاده  رای ابقاء بنا صادر گردد عالوه برجرايم کمي 100ارجاء به کميسيون ماده 

 ذيل نيز وصول گردد.

 تبدیل یك واحد به دو واحد: :1-(2-11) 

متراژ واحد بزرگتر حذف و بر اساس نـوع کـاربری   تبديل شود دو واحد يك واحد به در صورتيكه 

)تجاری ، اداری ، صـنعتي و ...(محاسـبه خواهـد    3-2)مسكوني تك واحدی ( و  1-2طبق جداول 

 شد.

 نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی کوچکتر رینام کارب ردیف

 z*P*S مسکونی 1

 z*P*S تجاری 2

 z*P*S اداری 3

 z*P*S سایر کاربری ها 4

Z  3-2و  1-2: فرمول جداول              P                 ارزش منطقه ای :S ساحت واحد کوچكتر: م 
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 واحد: چندتبدیل یك واحد به  :2-(2-11)

متراژ واحد بزرگتر حذف و بر اساس نوع کاربری تبديل شود واحد واحد به چند در صورتيكه يك 

 )تجاری ، اداری ، صنعتي و ...(محاسبه خواهد شد.4-2)مسكوني تك واحدی ( و  1-2طبق جداول 

 نحوه محاسبه عوارض واحد اضافی کوچکتر نام کاربری ردیف

  z*P*S مسکونی 1

 z*P*S تجاری 2

 z*P*S اداری 3

 z*P*S سایر کاربری ها 4

Z  4-2و  1-2: فرمول جداول              P                 ارزش منطقه ای : 

ر اگر  در يك مجتمع مسكوني در هر طبقه واحد اضافي ايجاد شده باشد در صورت ابقاء ، هتبصره:

طبقه به صورت مجزا به صورت تك واحدی محاسـبه )متـراژ واحـد بزرگتـر حـذف( و مجمـوع       

 = sه کل در هر طبق  - s واحد بزرگتر S       .    جمع و قابل وصول خواهد بود حاسبات )هر طبقه(م

س در واحد های تجاری ، اداری ، صنعتي و ... واحد و متراژ واحد بزرگتر حـذف و بـر اسـا    تبصره:

 ی و ...تجاری ، ادار = s کوچكتر(واحد )مساحت  S.        مساحت واحد کوچكتر محاسبه مي شود.
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 بهره برداری از معبربهای خدمات  -(2-12تعرفه شماره )

چنانچه مالكين و يا سازندگان ساختمانهای در حال احداث بخواهند از معـابر شـهری بـرای دپـو     

ـ مصالح استفاده نمايند يا برای محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار يا فنس و يا هر حايلي  ه ک

بر را اشغال کند به شرطي که موجب کندی تردد و ايجاد مشـكل بـرای شـهروندان    قسمتي از مع

نشود به تشخيص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زير مجوز از سوی شهرداری صادر خواهد 

 شد.

 

 بر مبنای استفاده ماهیانه )ریال( بهای خدمات شرح ردیف

 بهربرداری مساحت قابل×P20% متر 10معابر با عرض گذر کمتر از  1

 مساحت قابل بهربرداری×P30% متر 34تا  10معابر با عرض گذر  2

 مساحت قابل بهربرداری×P50% متر34معابر با عرض گذر بيشتر از  3

 

 عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و تبصره :

بر بـه  بر ملك ميباشد. حداقل عوارض بهره برداری از معا طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه

 )در زمان پايان کار( دريافت گرددريال برای هر واحد مسكوني و تجاری  500000مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 مختلف مصالح نوع رددکارب با ایدساختمانه معامالتی جدول ارزش -(2-13تعرفه شماره )

 ماده 11 تبصره موضوع (100 ماده آراء جریمه زاندمی تعیین برای و ارتفاع ساختمانسطح 

 :) شهرداری قانون 100
 

 شرح ردیف
قیمت پیشنهادی 

 )ریال(

1 
ه سقف )در صورتي که اضاف 3تا   سقف نوع هربا  نيبتو اسكلت  ساختمانهای 

 مربعي متربنا بصورت مازاد طبقه بر پروانه باشد( هر 
 ريال 000/000/5

2 
ه )در صورتي ک به باالسقف  4از   سقف نوع هربا  نيبتو اسكلت  ساختمانهای

 مربعي متراضافه بنا بصورت مازاد طبقه بر پروانه باشد( هر 
 ريال 000/000/6

3 
سقف )در صورتي که اضافه  3تا   سقف نوع هربا  فلزی اسكلت  ساختمانهای

 مربعي متربنا بصورت مازاد طبقه بر پروانه باشد( هر 
 ريال 000/750/4

4 
ه ال )در صورتي کبه باسقف  4از   سقف نوع هربا  فلزی اسكلت  تمانهایساخ

 مربعي متراضافه بنا بصورت مازاد طبقه بر پروانه باشد( هر 
 ريال 000/750/5

5 
 سقف )در صورتي که اضافه 3تا   سقف نوع هربا  نيبتو اسكلت  ساختمانهای

 ربعيم متربنا بصورت سطح اشغال مازاد بر پروانه باشد (هر 
 ريال 000/000/2

6 
ه )در صورتي کبه باال سقف  4از   سقف نوع هربا  نيبتو اسكلت  ساختمانهای

 مربعي متر هر اضافه بنا بصورت سطح اشغال مازاد بر پروانه باشد(
 ريال 000/400/2

7 
سقف )در صورتي که اضافه  3تا   سقف نوع هربا  فلزی اسكلت  ساختمانهای

 مربعي مترهر  (مازاد بر پروانه باشد بنا بصورت سطح اشغال
 ريال 000/900/1

8 
 )در صورتي کهبه باال سقف  4از   سقف نوع هربا  فلزی اسكلت  ساختمانهای

 مربعي مترهر  (اضافه بنا بصورت سطح اشغال مازاد بر پروانه باشد
 ريال 000/300/2

 ريال 000/600/1 ربعيم متر هر سقف نوع هر با گلي و آجری،بلوکي،خشتي ساختمانهای 9

10 
 متر هر سقف نوع هر با سوله های پيش ساخته ی و با اسكلت فلز انبارها

 مربعي
 ريال 000/600/1

 ريال 000/200/1 مربعي متر هر شيرواني زير تخته و بيوچ ساختمانهای 11

 ريال 000/000/1 مربعي متر قرار از پوشش و پايه نوع هر با عمومي گاههای توقف و گاراژها 12

 و توسـط شـهرداری   تهيـه  از پـس  سـاختمان  معامالتي ارزش نامه آئين : 100 ماده 11 تبصره

 قابـل  يكبـار  سالي معامالتي اين ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در شهر انجمن تصويب

 .بود خواهد نظر تجديد
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  تراکممازاد بر عوارض  - ( 2-14تعرفه شماره )

 ست از تراکمي که مازاد بر تراکم مندر  در طرح تفصيلي و هـادی شـهری  مازاد بر تراکم عبارت ا

 مورد استفاده قرار ميگيرد. نحوه محاسبه و وصول عوارض مربوط به آن بشرح زير ميباشد:

 باشد : 5وابط طرح تفضیلی و تایید کمیسیون ماده ض درپایه تا سقف پیش بینی شده عوارض مازاد بر تراکم -1

 یك مترمربععوارض  شرح ردیف

 بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 1
8P 800000که از حداقل 

 .ریال کمتر نباشد

2 
عوارض مازاد برتراکم مجاز 

 سايرکاربريها

 700000که از حداقل 5P طبقه اولهمكف و

 ریال کمتر نباشد

 800000که از حداقل 6P طبقه سومدوم و 

 ریال کمتر نباشد

 900000که از حداقل 8P طبقه چهارم

 ریال کمتر نباشد

که از  10P طبقه پنجم و باالتر

ریال  1100000حداقل

 کمتر نباشد

 سیون ماده صد  باشد:به استناد رای  ابقاء کمیعوارض مازاد بر تراکم  -2

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 1
9P 100000که از حداقل 

 یال کمتر نباشدر

2 
عوارض مازاد برتراکم مجاز 

 سايرکاربريها

 800000که از حداقل 6P طبقه اول همكف و

 ریال کمتر نباشد

 900000که از حداقل 7P  سومدوم و طبقه 

 ریال کمتر نباشد

 100000که از حداقل 9P طبقه چهارم

 ریال کمتر نباشد

 1200000که از حداقل 11P طبقه پنجم و باالتر

 ریال کمتر نباشد

 

 

  سطح اشغالعوارض مازاد بر  -(  2-15تعرفه شماره )

يلي مندر  در طرح تفص سطح اشغالکه مازاد بر  مقدار ابنيه عبارت است از  سطح اشغال مازاد بر 

و هادی شهری مورد استفاده قرار ميگيرد. نحوه محاسبه و وصول عوارض مربوط به آن بشرح زير 

 ميباشد:
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 : دباش 5پایه تا سقف پیش بینی شده در ضوابط طرح تفضیلی و تایید کمیسیون ماده  وارض مازاد بر سطح اشغالع-1

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 مجاز درکابری تجاری بر سطح اشغالعوارض مازاد  1
8P ریال  900000که از حداقل

 .کمتر نباشد

 مجاز سايرکاربريها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2
5P ریال  700000که از حداقل

 .کمتر نباشد

 

 ه صد  باشد:به استناد رای  ابقاء کمیسیون ماد سطح اشغالعوارض مازاد بر  -2

 

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 مجاز درکابری تجاری سطح اشغال عوارض مازاد بر 1
9P ریال  100000که از حداقل

 کمتر نباشد

 سايرکاربريهامجاز  سطح اشغال عوارض مازاد بر 2
6P ریال  800000که از حداقل

 کمتر نباشد

 آمدگی مشرف به معابرپیشعوارض  - ( 2-16تعرفه شماره )

 شرح ردیف
مترمربع  یك عوارض

 مسکونی

مترمربع  یك عوارض

 تجاری/اداری و...

 4P 5P ساختمان صورت به آمدگي پيش 1

2 
 بسته طرف سه بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش

 2P 2/5P شيدهروپو

3 
 طرف سه دويا بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش

 1/6P 2P روپوشيده باز

4 
 پيش آمدگي بصورت تراس يا بالكن روباز

1/2P 1/5P 

 

 کـه  مسكوني و اداری تجاری، صنعتي، واحدهای بالكن، تراس( )ساختمان، آمدگي پيش مورد در

 پيش مربع متر هر از شود، مي احداث و ايجادهادی،  و تفصيلي طرح مقررات و ضوابط با مطابق

 تحـت  عوارضـي  مربوطـه،  عوارض اخذ و زيربنا عنوان به آن محاسبه مساحت بر عالوه آمدگي

 .شود مي وصول و محاسبه زير شرح به آمدگي پيش عنوان عوارض
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ار گیرد. ده قربان مورد استفاصورت سایهآمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به: چنانچه پیش(1)بند

   مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود. 

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء : چنانچه پیش(2بند )

صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای آمدگی بهتوسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش

 تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء نچه پیش: چنا(3بند )

صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای آمدگی بهتوسط کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش

 تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

 یهای توسعه شهرعوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح –(  2-17تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

1 

برای امالکی که پس 

از تعریض در بر معبر 

 گیرندقرار می

-قديم معبرض عر× P.2.5×(عرصه اژ متر

 معبر جديد(ض عر

  

: زمان وصول این عوارض به هنگام (1بند )

صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام 

 باشد. نین  درخواست مالك می( و همچمعامله

، : امالکی که در اثر تعریض معبر(2بند )

قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد دراین 

تواند عوارض موضوع این حالت شهرداری می

  تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نماید.

های (: چنانچه مالك برابر ضوابط طرح3بند )

ز موقعیت توسعه شهری امكان استفاده ا

، مشمول پرداخت این جدید را نداشته باشد

  عوارض نخواهد بود.

: امالکی که پس از اجرای طرح در (4بند )

، ، دراین صورتشوندهای بعدی واقع میجبهه

 60، متناسب با فاصله ملك ازعرض معبرجدید

درصدی از عوارض موضوع این تعرفه 

  .محاسبه و وصول شود

 

 

2 

که پس  برای امالکی

از اجرای طرح دارای 

 باقیمانده هستند

عرصه اژ متر  )×2.P × -قديم معبرض عر

معبر جديد(ض عر  

3 

نشینی امالکی که عقب

ندارند ولی معبر 

مشرف به ملك 

 شودتعریض می

ض عر× P.3.5×(عرصه اژ متر

 د(معبر جديض عر-قديم معبر
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 عوارض خدمات شهری - ( 2-18تعرفه شماره )

های مسکونی، تجاری، اداری و عوارض تامین پارکینگ برای واحد -( 2-19تعرفه شماره )

 غیره

  پارکینگ حذ ف عوارض  -الف

 :زير به شرح که مناطقي در بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده اين موضوع عوارض

 بـه  دسترسـي  و قرارداشته بيشتر و متر 45 عرض به السير سريع خيابانهای بر در ساختمان -1

 . باشد نداشته را رو اتومبيل محل

 و شـده  اقـع و و بيشـتر  متـر  20 عرض به خيابانهای تقاطع يكصد متری فاصله در ساختمان-2

 . دباش نداشته را رو اتومبيل محل به دسترسي

باشد  کهن درختهای مستلزم قطع پارکينگ به ورود که باشد گرفته قرار محلي در ساختمان -3

 . است را نداده آنها قطع اجازه شهرداری که

 عبـور  امكـان  کـم کوچـه،   عـرض  علت به که باشد گرفته قرار هايي کوچه بر در ساختمان -4

 . نباشد اتومبيل

 مقـدور  فنـي  نظر از آن در پارکينگ زياد احداث شيب علت به که شدبا گرفته قرار معبری بر در ساختمان -5

 نباشد.
 سـطح  در نتوان فني از نظر که باشد صورتي به ساختمان زير زمين فرم و وضع صورتيكه در -6

 . نمود پارکينگ احداث طبقات

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض وان تعرفه عوارضعن ردیف

 آتش نشانی 1
عوارض زیربنا به اضافه  5% معادل

یك درصد عوارض تراکم 

 ی باالی پنج سقفهاساختمان

 اين عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و :(1بند )

يا پايان کار ساختماني توسط شهرداری وصول و 

وسعه و تجهيز در ارتباط با ت صرفاً بايستي

 نشاني و يا فضای سبز هزينه گردد.آتش

درصد تعيين  5حداکثر  kضريب  :(2بند )

 گردد.مي

يي که توسط هاعوارض فوق از بنا :(3بند )

شود نيز ميصادر  ءرای ابقا 100کمسيون ماده 

صرفاً بايستي در ارتباط با توسعه و وصول و 

 دد.نشاني و يا فضای سبز هزينه گرتجهيز آتش

 فضای سبز 2
عوارض زیربنا به اضافه  5%معادل 

یك درصد عوارض تراکم 

 ی باالی پنج سقفهاساختمان
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 واحـدهای  در پارکينـگ  واحـد  هـر  )برای در صورت احداث پارکينگ با شرايط اعالم شده باال 

و ساير کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فني و شهرسازی  مربع متر 25 و تجاری  سكونيم

 ( شهرداری

 A= 25*k*1/5        نحوه محاسبه وصول عوارض :   

A  عوارض حذف پارکينگ : 

k    100جدول ارزش معامالتي تعيين ميزان جريمه کميسيون ماده  1: رديف    

 پارکینگ کسر  عوارض  -ب

براسـاس   (و... اداری،صـنعتي  ، تجـاری  ، مسكوني ار اعم ) ساختمانها در پارکينگ تأمين مكانا

بدون درنظرگرفتن ضوابط مذکوردر  مالكينلي وباشد داشته وجودشهری ضوابط طرح های مصوب 

احـداثي بـاکمبود پارکينـگ مواجـه وبـرای تـامين تعـداد        تامين پارکينگ موردنياز سـاختمان  

ايـد وبـرای   اسـتفاده نم   شوارعي که متعلق به شـهرداری معابر و شده اجبارا ازکسر  پارکينگهای

 مربع متر هر به عوارض کسری پارکينگ به ازایپرداخت به جبران ارائه خدمات شهرداری مكلف 

 واحـدهای  در پارکينگ واحد هر )برای هادی و تفصيلي طرح پارکينگ مطابق شده کسر فضای

و ساير کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فني و شهرسـازی   مربع متر 25مسكوني وتجاری 

 بشرح فرمول ذيل (شهرداری

 .باشد مي مترمربع 25 اتومبيل گردش احتساب با پارکينگ واحد يك مساحت: 1 تبصره

 اسـتان  شهرسازی شورای درصالحيت پارکينگ حذف برای زمين زياد شيب تشخيص ضوابط تعيين: 2 تبصره

 . ميباشد

 واحـدهای  شهرسازی مربوطه ضوابط طبق که ... تجاری، ، مسكوني های مجموعه در :3تبصره 

 پارکينگ حذف عوارض ميگردد، و احداث بيني پيش ساختمان مالكين هزينه با گروهي پارکينگ

 . شود نمي اخذ

ان تامين پارکينگ برای ملـك وجـود   صدور پروانه امك در ساختمان هايي که در زمان :4تبصره 

 اشد وصول عوارض کسری پارکينگ برخالف مقررات مي باشد. داشته ب

دسته از مالكيني که از فضای پارکينگ بعنوان زيربنای تجاری استفاده مـي نماينـد مشـمول     آن

 عوارض مازاد بر تراکم نيز مي گردند.

 B= 25*k*1/5        نحوه محاسبه وصول عوارض :   

B  عوارض حذف پارکينگ : 

k    100ه کميسيون ماده ل ارزش معامالتي تعيين ميزان جريمجدو 1: رديف  
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 عوارض صدور مجوز احداث استخر –( 2-20تعرفه شماره )

 وارض استخرهای شنا بر اساس تعرفه کاربری ورزشي محاسبه مي گردد.ع-1

زای اوارض استخرهای شنا يا هر استخر ی در کاربری های غير ورزشي و غير کشـاورزی بـه   ع -2

)خانـه  پروانه ساختماني کاربری مربوطه محاسبه مي گردد.   p  120% مربع مساحت معادلهر متر 

 های وياليي(

های کشاورزی در صورت ارايه مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح به ازای هر متر  عوارض استخر -3

 محاسبه و وصول گردد. 60P% مربع مساحت با هر عمق 

P                  قيمت منطقه ای :        Zضريب مصوب : 
 

 های توسعه شهری ومفاد پروانه ساختمانیعوارض اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح -( 2-21تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض موارد شمول ردیف

 مسكونی 1
اختالف ارتفاع ×سطح بنا ×(P.3÷ارتفاع مجاز

 (احداثی با ارتفاع مجاز

ارض (: وصول عو1بند)

موضوع این تعرفه در 

موارد مغایربا مفاد پروانه 

، صرفاً در ساختمانی

صورت ابقاء بنا توسط 

، کمیسیون ماده صد

 باشد.مجاز می

: منظور از سطح (2بند )

ای است سطح طبقه بنا،

 دارد. که اضافه ارتفاع

 

 تجاری 2
اختالف ارتفاع ×سطح بنا ×(P.4÷ارتفاع مجاز

 (ازاحداثی با ارتفاع مج

 اداری و صنعتی 3
اختالف ارتفاع ×سطح بنا ×(P.3÷ارتفاع مجاز

 (احداثی با ارتفاع مجاز

4 

، فرهنگی، هنری

، ، آموزشیورزشی

، بهداشتی درمانی

پزشكی 

 هاوسایرکاربری

اختالف ارتفاع ×سطح بنا ×(P.2÷ارتفاع مجاز

 (احداثی با ارتفاع مجاز

 

 

 باشند(میقانون نوسازی و عمران شهری ن 2ماده  مشمولکه ی یها)شهر شهر عوارض سطح(2-22تعرفه شماره )

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 مساحت اعیانی× قانون نوسازی  4ارزش معامالتی ماده  عوارض اعیانی 1
 

 مساحت عرصه×  ایقیمت منطقه×% 5/1 عوارض عرصه 2
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  اعیانات تفکیك عوارض -( 32-2تعرفه شماره )

 شود: مي زير تعيين شرح به صنعتي اداری، تجاری، مسكوني، واحدهای تفكيك عوارض

  . باشد مي وصول قابل شهر حريم و قانوني محدوده در عوارض اين

 )    S) *P  6% کار پايان صدور زمان در اعيان :                                مساحتمسكوني -1 

 )    S) *P  7% کار پايان صدور زمان در اعيان غيره:                         مساحت و تجاری -2

 بـر  متراژ نحوه محاسبه، آخرين و شود مي اطالق ساختمان به فقط اعيان ماده دراين : 1تبصره 

 در زمـان  آن عـوارض  که باشد مي صادره )طبق نقشه های تاييد شده شهرداری( پايانكار مبنای

 . است وصول قابل (Pو ارزش اعياني هر متر مربع ) پايانكار بر اساس تعداد واحد دورص

احدها عوارض اين تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به ميزان قدرالسهم بين و : 2تبصره 

  تقسيم مي شود.

كيك اين عوارض در زمان دريافت پايان کار و در صورت درخواست متقاضي برای تف : 3تبصره 

اشته داعياني و يا در هر زمان ديگری که مالك تقاضای تفكيك اعياني يا تقاضای گواهي معامله 

  باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالك برای تفكيك ، وصول آن غير قانوني است.

شهرداری در هنگام صدور پايان کار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد  : 4تبصره 

 ست.ر گواهي پايان کار قيد نمايد که اين گواهي برای تفكيك اعياني فاقد ارزش اموظف است د

ريال کمتر 300000قل از به شرطي که حداp3برای هر مترمربع عرصه عوارض کسری حدنصاب تفكيكي 

 نباشد .

 دیوارگذاری )دیوارکشی( پروانه صدور عوارض-(2-24تعرفه شماره )

 125برابر با  نمايند، مراجعه مي شهرداری به ديوارگذاری وانهپر اخذ جهت که مالكيني از آندسته

 قيمت منطقه ای به ازای هر متر طول اخذ گردد. درصد

=T   طول ديوارکشي  Zضريب مصوب =   × Z × P  T= عوارض ديوار کشي 

  .مي پذيردانجام متقاضي با درخواست ( : صدور مجوز احصار از سوی شهرداری 1تبصره )

گونه : صدور مجوز احصاربنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهيچ( 2تبصره )

مجوزی درجهت احداث بنا محسوب نمي شود و مراتب  مي بايست در مجوز صادره از سوی 

 شهرداری صراحتاً قيد شود. 

 (Tمين= (: عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختماني نيز قابل وصول مي باشد. )محيط ز3تبصره )
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 (: چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احكام و آراء قطعي از سوی مراجع و محاکم3تبصره )

جوز قضائي و ذيصالح مبني بر تشكيك و يا نفي مالكيت متقاضي به شهرداری ارائه شود، صدور م

 احصار متوقف خواهد شد.

مناسب با  بناهای مخروبه و غيرقانون شهرداری نسبت به زمين يا  110( : به استناد ماده 4تبصره )

 ورفته وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گ

جمن منافي با پاکي و پاکيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازی باشد، شهرداری با تصويب ان

 نرده يا ديوار و يا مرمت آن که نتها ظرف دو ماه به ايجادمتواند به مالك اخطار کند شهر مي

اری منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالك مسامحه و يا امتناع کرد شهرد

ی تواند به منظور تأمين نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاکيزگي و شهرسازمي

يا  وتولي اضافه صدی ده از مالك يا م هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه آن را به

شود در متصدی موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ مي

تي صورتي که مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نكرد صور

ض کرد موضوع به کميسيون مذکور عتراشود و هر گاه ظرف مهلت مقرره احساب قطعي تلقي مي

 ارجاع خواهد شد.  77در ماده 

در حكم  77هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده صورت حساب

به  نسبت سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجراء

   صول طلب شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد. و

طـرح   با ترکيب ديوار و فنس يا نرده مطابق ضوابطمتر مي باشد که  2(: حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

و فنس را به تفكيك در مجـوز صـادره در    ديوار  ارتفاع. )شهرداری مكلف است تفصيلي شهر احداث خواهد شد

 (نمايد
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 ( )با درخواست مالك ناشی از تغییر کاربری ایجاد شده  افزوده ارزش عوارض -(2-25عرفه شماره )ت

 و شهرداری موافقت با و باشند داشته درخواست ملك کاربری تغيير برای مالكين صورتيكه در

 عوارض بايد شهرداری گردد، حاصل کاربری تغيير 5 )ماده مغايرت های طرح هادی) نيوکميس

 .نمايد وصول را ذيل

S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

 zجدول ضريب تغيير کاربری : 

 ←فعلي  کاربری
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 - - - - - -             - سبز فضای

  آموزشي، ورزشي، پارکينگ، مذهبي
 و تأسيسات انباری ، تجهيزات

 و... شهری، خدمات اتومبيل
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s  :يافته کاربری تغيير مساحت      z  :شهر اسالمي شورای تصويبي ضريب  P   :ای طقهمن قيمت  

 

 ردیده باشدگصورتی که در پرونده تغییر کاربری توافقنامه ای فی مابین مالک و شهرداری منعقد در :تبصره

 مندرجات توافقنامه مالك عمل می باشد.

هرساازی  شمقرر در شورای عالی  5نحوه محاسبه پروانه ساختمانی در امالکی که درکمیسیون ماده : تبصره

 اعمال می گردد.( 25-2تغییر کاربری پیدا کنند برابر تعرفه شماره)
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اقتصادی و مزایای کاربری های جدید که بر اساس طدرح   افزوده ارزش عوارض -(2-26تعرفه شماره )

 ( ایجاد می گردد.های توسعه شهری )طرح جامع و تفصیلی
 ←فعلي  کاربری
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 - - - - - -             - سبز فضای

  آموزشي، ورزشي، پارکينگ، مذهبي
و تأسيسات  انباری ، تجهيزات
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S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

 zجدول ضريب تغيير کاربری : 

 اعمال کاربری جدید برای اراضی فاقد کاربریناشی از  افزوده ارزش برای عوارض -(2-27تعرفه شماره )

S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

 zضریب کاربری     کاربری جدید اعمال شده

 - فضای سبز
 p.s 10 ...و شهری، خدمات اتومبيل و تأسيسات تجهيزاتانباری ، ،  آموزشي، ورزشي، پارکينگ، مذهبي

 12p.s ، صنعتياداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

 30p.s مسكوني

 32p.s پارکينگ تجاری

 40p.s تجاری مسكوني

 45p.s تجاری متمرکز
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هری کاربری جدیدی اعمدال  تبصره :عوارض مذکوردرزمانیکه اراضی فاقد کاربری بادرخواست مالك ویا درابالغ طرحهای مصوب ش

 مکلف به پرداخت آن میباشند.پاسخ هر گونه استعالم میگردد مالکین اینگونه اراضی در زمان 

دائم از کاربری غیر مدرتبط در  غیرارزش ایجاد شده حاصل از بهره برداری  عوارض -(2-28تعرفه شماره )

 محدوده داخل و حریم شهر
 1351 سهد  مصهن  اسهیا  معمهدی  ن وهیسهدي  عهدی  ندسهس  وهنیا  قهدان  7 مهد   اسهناد  به 

 کاربری در مكلفند نيز مالكين طرفياي .امدسه  یعدست یا وهیسدي  ضنابط است مكلف وهی ای 

 قيدشده کاربری براساس فقط شهری توسعه های طرح در يا ساختماني پروانه در شده قيد های

 کـاربری  از ملك در شهرسازی ابطضو خالف مالك هر که صورتي در .بنمايد استفاده ملك در

 الزم اقـدامات  تـا  ارجاع صد ماده کميسيون به را مراتب بايد  شهرداری .نمايد استفاده مغاير

 عوارض است مكلف ذينفع يا مالك گردد طي صد ماده کميسيون فرآيند که زماني تا .آيد بعمل

 .نمايد پرداخت شهرداری به زير جدول برابر را ساليانه

ز وف از زمان بهره برداری مالك از کاربری مغاير قابل محاسبه و وصول مي باشد نـه ا عوارض موص

 زمان ابالغ شهرداری به مالك.

 

 مبلغ عوارض برای يكسال)ريال( نوع استفاده رديف

 000/000/2 مهد کودك 1

 000/000/3 مدارس غير انتفاعي 2

 000/000/5 مراکز دانشگاهي 3

 000/000/8 پزشكي 4

 000/000/4 اری انتظامياد 5

 000/000/3 ساير کاربری ها 6

 

توسدط  آیین نامه نحدوه وصدول   15عوارض موضوع ذیل تبصره ماده -(2-29تعرفه شماره )

 (مالیاتنقل وانتقال دارایی وثروت بجز درآمدهای ماخذ محاسبه  شورای اسالمی شهر)

عنوان تعرفه  ردیف

 عوارض

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

% ارزش منطقه ای یا ارزش  5/ مسكونی 1

 قیمت اعالم شده دارایی

بند: این عوارض به هنگام صدور 

گواهی انتقال ملك اخذ می گردد 

و به هنگام قرار دادن ملك در 

رهن بانك و یا انتقال ملك به 

 شهرداری تعلق نمی گیرد.

به قیمت درصد حق واگذاری  25 تجاری 2

  اعالم شده دارایی

رقفلی واحد س 3

 های تجاری

به قیمت % ارزش سرقفلی  5/

 اعالم شده دارایی 
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نحوه وضع  15بر ارزش معامالتي دارايي های غير منقول اشخاص موضوع تبصره ذيل ماده  عوارض

 بر اساس نظـر ارزيـابي اداره  برآورد شده  ارزش معامالتي روز  نیم درصدبه ماخذ  وصول عوارض

 خذ مي گردد.ااز مالك  منقولغير نتقال دارايي های دارايي در هنگام نقل و ا

نقل و انتقال ملك بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کليـه بـدهيهای    : 1تبصره 

 معوقه ملك و همچنين عوارض نقل و انتقال بعهده خريدار جديد )انتقال گيرنده( مي باشد.

 ساختمانی اتتعمیر پروانه صدور عوارض  -(2-30تعرفه شماره )

 و تجـاری  و از مسكوني اعم ساختماني تعميرات پروانه صدور درخواست که مالكين از دسته آن

 سـال  خـدمات  بهای عوارض و برابر تعرفه ذيل جدول بشرح دارند، را بنا افزايش بدون  ...اداری

 .گردد وصول 1400

 میزان وصولی شرح ردیف

 کلي تعميرات 1
 و داثاح از زيربنا اعم %عوارض30

 پذيره

  (نقاشي –جزئي)درحد کاشيكاری  تعميرات 2
 و احداث از زيربنا اعم %عوارض20

 پذيره

 

  توزین حق از عوارض -(2-31تعرفه شماره )

 داران باسـكول  کـه  شـود  مي تعيين سال در ريال 1000000به  ها باسكول در توزين حق عوارض

 . باشند مي شهرداری آن به پرداخت به موظف شهر وحريم قانوني مستقردرمحدوده

 مالکیت( حق )انتفاع انتقال و نقل عوارض وصول نحوه -(2-32تعرفه شماره )

در  بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشـد  شهرداری به متعلق که هايي مغازه و ها دکه از 

ـ  زمان نقل وانتقال منافع سرقفلي بر مبنای ارزيابي اداره دارايي يا کارشناس شهرد ت اری بـه قيم

 بعنوان عوارض انتفاع حق مالكيت اخذ مي گردد. %15روز به ميزان 

 شهرداری حق واگذاری عرصه و اعيان دکه های واقع در معابر را  ندارد. تبصره :

 در محدوده و حریم شهرو موسسات مالی  بانك ها محل فعالیت استقرار  بر عوارض  -( 2-33تعرفه شماره )

 و ، اعتباری مالي مؤسسات و بانكها جمله از اماکن و شهروندان به شهرداری خدمات ارائه بدليل

 بـر  ، عوارضـي  زمينـه  ايـن  در خدمات هزينه صرف و شهر محدوده در واقع های الحسنه قرض

 .گرديد خواهد وصول زير بشرح ... و بانكها استقرار مكانهای

ی و قرض الحسـنه و تعـاوني هـای    اعتبار بانكها و موسسات مالي وشعب  عوارض حق افتتاح - 1

 برابر عوارض ساليانه 5ی اعتبار



44 

 

 وارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبارع - 2

P 50% ×  شعبهمساحت اعياني 

س مالك محاسبه عوارض ياد شده مساحت مورد استفاده تجاری مي باشد و شامل سروي:  1تبصره 

عبه ، شمدير  ، اتاق نگهباني مجزا ، البي ، بايگاني ، نورگير و راه پله و ساختمان مسكونيبهداشتي 

  نمازخانه و ... نمي شود .

هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداری و    29/2/1387مورخ  113به استناد دادنامه شماره  : 2تبصره 

انه بانكها قابل وصـول  وزارت کشور عوارض سالي 16/8/1388مورخ  138720نظريه حقوقي شماره 

 است.

 وارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی ع -(2-34تعرفه شماره )

پمپ  نازلعوارض جايگاههای سوخت متعلق يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازای هر 

 ريال 500/000 در هر سال معادلسوخت 

 فصلی و دائمی فروش یهاو نمایشگاه اهعوارض غرفه  - (2-35تعرفه شماره )

 عوارض شرح ردیف

 %فروش بليط10 ايراني های فيلم پخش از سينما بليط فروش 1

 %فروش بليط 20 خارجي های فيلم پخش از سينما بليط فروش 2

 %فروش بليط 15 محلي نمايش و تئاتر ، کنسرت پخش از بليط فروش 3

 %فروش بليط 15 وسيرك محلي غير شکنسرت،تئاتر،نماي ازپخش بليط فروش 4

5 
همايش درسطح شهر درامالك  گونه هر برگزاری بابت از بليط فروش

 شخصي ياشهرداری
 %فروش بليط 10

 برگذاری هرگونه نمايشگاه درامالك شخصي 6
%ازمحل حقوق ناشي ازبرپايي  10

 نمايشگاه

 برگذاری هرگونه نمايشگاه درامالك يامعابر شهرداری 7
محل حقوق ناشي ازبرپايي %از 15

 نمايشگاه

 %=روزانه5p ×مساحت نمايشگاه  برگذاری هرگونه نمايشگاه فرهنگي 8

 

 يا المللي بين درسطوح تخصصي غير يا تخصصي ، دائمي و فصلي نمايشگاههای متوليان : 1 بند

 را فهغر واگذای قراردادهای رقم بر موظفند عوارض آن وحريم شهر محدوده در محلي يا کشوری

  نمايند. واريز حساب شهرداری به و کسر قرارداد طرف از

 مجـوز  صـدور  قبل از مكلفند ها نمايشگاه برپائي برای مجوز کننده صادر های سازمان : 2 بند

 مربوطـه  عـوارض  وصـول  به شهرداری نسبت تا استعالم شهرداری از را مراتب نمايشگاه برپائي

 . نمايد اقدام
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 )تبلیغات محیطی به غیر از تابلو های معرفی( حق االجاره تبلیغات و نصب تابلو – (3-1تعرفه شماره )

 مغازه دهنه طول در تابلو عرض متر يك از است عبارت استاندارد تعريف: تابلوی

 در داریشهر مجوز با استاندارد ابلوت عمومي راهنمايي يا معرفي جهت ، توانند مي فعال واحدهای صاحبان -الف

 . گردد نمي عوارض استاندارد مشمول تابلو نمايند نصب فعاليت محل

 مرور و عبور ندیک موجب و شود نصب مناسب محل در و باشد استاندارد بايد ابعاد نظر از تابلو -ب

  :دباش مي زير شرح هب غيراستاندارد تابلوهای از وصول عوارض نحوه بنابراين . نگردد ايجاد مزاحمت

 ميزان به مازاد د،داخلي بپردازن محصوالت تبليغ به و باشد استاندارد از خار  که تابلوهايي نصب -1

 قيمت منطقه ای محل موردنظر. %50مترمربع  هر راماهيانه استاندارد

اسـتاندارد   انميز به ادماز خارجي بپردازند، محصوالت تبليغ به و باشد استاندارد از خار  که تابلوهايي نصب -2

 قيمت منطقه ای محل موردنظر. 70% مترمربع هر ماهيانه

 به ماهيانه شود مي نصب یشهردار مجوز برابر ( شوارع بر )عمود پرچمي صورت به که تابلوهايي -3

 منطقه ای محل موردنظر.قيمت % 50  مترمربع هر ازای

 پرده وپالکارد:- 

هر پس ازکسب اجازه ازشهرداری ممكن خواهد بود وعوارض ان نصب هرگونه بنر وپالکارد درسطح ش

 ريال بطور ماهيانه تعيين ميگردد. 10/000برابر مترمربعي 

 ريال ميباشد.  500/000 نصب تبليغات متر مربعي  بهای خدماتهزينه 

 ديوارنويسي:-د

وغيـرو  عوارض ديوارنويسي بدون هزينه رفع اثـر تبليغـات درامـالك شـهرداری ياتحـت مالكيـت       

 دريافت شود.ريال  5000هرمترمربع روزانه 

 وصول گردد.ريال  700/000تبليغات بالني به صورت عمودی يا طاق نصرت به ازای هرروز  تبصره:

 وصول گردد. ريال 10/000زای هر متر مربع هر روز  ابه  تابلوهای تبليغاتي)بيلبورد(-ذ

های تبليغـاتي باشـد و در امـالك تحـت مالكيـت      گر سازه تابلو متعلق به تبليغ کننده يا شرکتا -2

 .ريال 85000شهرداری و يا حاشيه معابر نصب گردد عوارض هر متر مربع ماهيانه 

 .ريال 40000وارض تابلوهای نصب شده در امالك شخصي يا اجاره ای هر مترمربع ماهيانه ع-3

 کارشناسی خدمات بهای  -(3-2تعرفه شماره )

 تعيـين  ذيل به شرح دارند شهرداری از استعالم به نياز که پاسخهايي کليه برای کارشناسي حق

گردد )منظور از کارشناسي اعزام کارشناس به  واريز شهرداری حساب به بايستي مي که شود مي

 .محل ملك نمي باشد(

 ريال 1000000 انجام امور اداری بهای خدمات  -1

 ريال 1000000 شهر حريم کارشناسيبهای خدمات  -2

 ريال 1000000های خدمات کارشناسي اعزام کارشناس فني   ب -3

 ريال 1000000های خدمات کارشناسي بازديد قطع اشجار    ب-4
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 ريال 1000000 بهای خدمات فروش نقشه            – 5

   )در زمان پایان کار(  مانبهای خدمات کارشناسی ایمنی ساخت-(3-3تعرفه شماره )   

با توجه به صدور گواهي ايمني ساختمان در زمان صدور گـواهي پايـان کـار سـاختمان و اعـزام      

 کارشناسان 

 مبلغ کارشناسي به ريال عنوان بهای خدمات کارشناسي رديف

1 
بهای خدمات حاصل از کارشناسي بازديد ايمني 

 ساختمان های کمتر از سه سقف
 ريال 500/000

2 

بهای خدمات حاصل از کارشناسي بازديد ايمني و 

تست لوله خشك برای ساختمانهای سه سقف و 

 باالتر

 ريال 1/000/000

 زباله حمل خدمات بهای -(3-4تعرفه شماره )

 : شود مي تعيين ذيل شرح به زباله حمل هزينه

 ) ساليانه(یازعوارض نوس %20 بميزان مسكوني منازل از زباله حمل خدمات هزينه دريافت-1

 ريال 300000 حداکثر  -ريال  30000 حداقل 

 يگرد مكانهای ،بازارچه و شهرداری با قرارداد فاقد يا و شهرداری با قرارداد طرف های دکه -2

  بصورت ماهيانهريال   100000 حداکثر  – ريال  5000 حداقل

 ماهيانه  بصورتل ريا 300000  خصوصي و دولتي بانكهای از زباله آوری جمع هزينه -3

 داد قرار اساس بر خصوصي ، دانشگاهها ، شرکتها و مكانهای پر زباله  و دولتي بيمارستانهای -4

  گيرد صورت مي هزينه شهرداری اخذ با جداگانه

 ، روزی شـبانه  هـای  کلينيك ماهيانه، بصورتريال  300000 طبي تشخيص آزمايشگاههای -5 

 .ريال 150000 ماهيانه  ديولوژیرا و دندانپزشكان ، ها داروخانه

 ريال 200000 دولتي و سازمانها ماهيانه مبلغ ادارات زباله حمل هزينه -6

 حفاریها  اجرائی عملیات غرامت هزینه خدمات بهای  -(3-5تعرفه شماره )

 حفاری خدمات بهای تعرفه مبنای : الف

 عوارض مترطول )ریال( پایه قیمت بستر شرح ردیف

 ریال 1500000 اليهآسفالت دو  1

 ریال 1200000 رو يك اليه سواره و معابر آسفالت 2

 ریال 1100000 رنگي های پازل و موزائيك 3

 ریال 700000  بتن 4

 ریال 100000 شني/ خاکي 5
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درصدی قيمت پايه عوارض، محاسبه و قابل وصـول  20در مسير حفاريهای جديد افزايش :1تبصره 

 ميباشد.

 ( 6/) با دستگاه کاتر فقط عرض نوار تعیین شده محاسبه می گردد : در برش2 تبصره

ی : در برش با دستتگاه کمررستور بته میتیان یت  متتر بته عترض نتوار دراواستتی ا تافه مت3تبصره

 شود.

 معبر سد رفع ستاد داری انبار بهای خدمات  -(3-6تعرفه شماره )

 بر شهر ممنوع بـوده و شـهرداری  فعاليت صنفي بصورت دست فروشي و يا با خودرو در معا -الف

 قانون شهرداری با آنان رفتار کند. 55ماده   20و1بايستي براساس بندهای

استقرار دست فروش ها و يا خودروهای حامل اجنـاس فروشـي در ميـادين مشـخص شـده       -ب

ازسوی شهرداری درروزهای هفتگي ودر صورتيكه شهرداری ناگز ير به ان باشد بـال مـانع اسـت    

ه اينكه شهرداری زمينه فعاليت اشخا ص در ميادين )روز هفتگي( راچنان فراهم نمايـد  مشروط ب

که به صورت روزانه وسيال محل استقرار دراختيار متقاضيان قرار گيرد که امكان تصـرف امـاکن   

 عموی از سوی اشخاص سلب شود.

متناسب باحرفه ويـا   الري  50/000 تاريال  30/000وارض اينگونه فعاليت ها روزانه بين مبلغ ع - 

صنف مشابه خواهند بود که به صورت روزانه ويا هفتگي وبا درخواست متقاضـي وصـول واجـازه    

 فعاليت داد ه خواهد شد.

 .ريال 100/000روش هرگونه اقالم واجناس باخودروروزانه مبلغ ف-د

 اينگونه فعاليتهاعوارض افتتاحيه نخواهد داشت. -و

ری برکه لوازم واثاثيه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمع اوازايجاد کنندگان سدمع -ـ ه

 ميشود هزينه ای به شرح زيربابت نگهداری وحفاظت اموال توقيفي دريافت ميگردد.

 .ريال 50/000خوراکي وفاسد شدني روزانه  -1

 .ريال 150000  تا ريال 100000پوشاك واقالم مشابه باتوجه به حجم انها روزانه  -2

 200000 تـا  ريال 150000کليه اقالم مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بين  -3

 .ريال

 تعيين قيمت حداقل به معبر سد ستاد رفع انباردار و معاون ، مسئول هيئت توسط اجناس ريالي ارزش:  تبصره

 شد. خواهد
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 نقل )تاکسیرانی( عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و -(3-7تعرفه شماره )

 )ريال( تعرفه خدمات شرح رديف

 300000 تاکسيراني پروانه صدور 1

 250000 حقيقي اشخاص برداری بهره پروانه صدور 2

3 
 ی )تاکسيدرون شهر نقل و حمل پروانه صدور

 سرويس(
200000 

 300000 کمكي - تاکسيراني پروانه صدور 4

 150000 تاکسيراني پروانه تعويض و تمديد 5

6 
 حقيقي اشخاص برداری بهره پروانه تعويض و تمديد

 ساليانه
250000 

 250000 ساليانه تاکسيراني شهری کارت صدور 7

8 
 اشخاص برداری بهره پروانه تعويض و تمديد

 سرويسهای( تاکسي(حقوقي
2000000 

9 
 شخصي خودروهای برای شهری کارت صدور

 ساليانه( موقت )تاکسي
200000 

 150000 ساليانه حقوقي اشخاص برداری بهره روانهپ صدور 10

11 
 مشغول رانندگان برای برداری بهره پروانه خدمات

 يكساله)سرويسها تاکسي در
200000 

12 
 مشغول رانندگان برای برداری بهره پروانه خدمات

 ماهانه)سيم بي تاکسي در
150000 

 % ارزش خودرو 1/5 تاکسي انتقال و نقل 13

 2000000 آژانسها تقالان و نقل 14

 100000 اول( شناسي )بار شهر امتحان 15

 200000 (بار دومشناسي ) شهر امتحان 16

17 
خدمات سرويس دهي به رانندگان حاشيه 

 شهر)ماهيانه(
100000 
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18 
صدور المثني برای کارتهای مفقودی تاکسيها و 

 )ساليانه(هاسيسروتاکسي 
100000 

 100000 در بدو ورود انييمتقاضپذيرش کليه  19

20 
ی هایو سوارسرويس دهي به مدارس 

 شخصي)ساليانه(
150000 

21 
ی تاکسي با واگذارحق امتياز پروانه بهره برداری 

 یآرد-پژو-سمند
3500000 

 5000000 ساله(5ي سرويسها)تاکس ازيامتحق  22

 350000 تبديل به احسن 23

 3000000 هو غير 90Lی پرايد وهايتاکسحق امتياز  24

25 
ی حمل و نقل مسافر هاشرکتحق جابجايي مكان 

 درون شهری
400000 

26 
صدور مجوز برای معرفي مدير داخلي تاکسي 

 سرويس)ساليانه(
90000 

27 
 انييمتقاضهزينه کارشناسي جهت بازديد مكان اوليه مورد تعرفه 

 تاکسي سرويسها
60000 

 40000 هزينه تعويض دفترچه مرخصي رانندگان 28

 5000000 حق امتياز تاکسي ون 29

 500000 تن 5/3صدور پروانه ناوگان باربری با ظرفيت زير  30

 700000 تن 6تا  5/3صدور پروانه ناوگان باربری با ظرفيت   31

 1000000 تن 6صدور پروانه ناوگان باربری با ظرفيت بيش از  32

 .درصد تعرفه مصوب قابل وصول خواهد بود پنجاه 32-31-30در صورت تمديد بند های تبصره: 
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 به ازای هر کیلومتر یدر شهردار تیتعرفه خدمات م-(3-8تعرفه شماره )

 مبلغ بریال نوع خدمات ردیف

 ريال 5000 هزینه حمل میت داخلی 1

 ريال 5000 خارج از شهرهزینه حمل میت  2

 - شستشوی میت  3

 ريال  1000000        هر ساعت تاخیر آمبوالنس  4

 ريال  1000000        هر ساعت تاخیر آمبوالنس  4

  ی حق االجاره ماشین آالت شهردار-(3-9تعرفه شماره )

خودرو سبك  خدمات شرح رديف

 )ريال(

خودرو سنگين 

 )ريال(

 750000 500000 دفن زباله دهياريها وروستاها وشهرداريها 1

 1000000 750000 حمل ضايعات ونخاله های ساختماني 2

 - 5000 کرايه حمل جنازه در داخل شهر 3

کرايه حمل جنازه بيرون از شهر به ازای هر  4

 کيلومتر

5000 - 

 250000 150000 روستاها و شهرداريها و دهياريها زباله دفن 5

 - 2000000 کرايه لودر به ازای هر ساعت  6

 - 1000000 کرايه بيل بكهو به ازای هر ساعت 7

 750000 750000 وش شن مخلوط به ازای هر پاکت لودرفر 8

 250000 250000 کرايه حمل شن مخلوط به ازای هر تن 9

 1500000 1500000 فروش شن سرندی به ازای هر پاکت لودر 10

 20000 20000 کرايه حمل شن سرندی به ازای هر تن 11

 1500000 1000000 )فروش آب(ماشين اب پاش 12
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 سوم:فصل 

 تعرفه عوارض صنوف

 وحرف خاص
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  صنوف پیشه و کسب عوارض وصول نحوه -(4-1تعرفه شماره )

 هيچگونـه  ها ايجاد اتحاديه برای شهرداری جانب از شغلي عوارض پرداخت گواهي صدور : الف

 .نمايد نمي قانوني شهرداری حقوق ديگر و عوارض ساير زمينه در مؤدی برای حقي

 دريافـت  به صنفي نسبت نظام قانون 12 ماده برابر بايستي شغلي پروانه دونب مشاغل کليه -ب

زماني  ننمايند تا اقدام زمينه اين چنانچه در و نمايند اقدام مربوطه های اتحاديه از صنفي پروانه

که اقدامات الزم جهت دريافت پروانه کسب خود ننموده انـد و يـا مكـان مـذکور بـدون مجـوز       

تجاری شده باشد تا زمان تعيين تكليف مكان فوق چنانچـه فعاليـت کسـبي    شهرداری تبديل به 

 بود. خواهد وصول و قابل برابر مشاغل مشابه محاسبه   ود آنها شغلي نمايند عوارض
 

  کسب افتتاح حق عوارض -(4-2تعرفه شماره )

ـ   سـاليانه  برابـر عـوارض   )پنج( 5  معادل کسب پروانه صدور اولين هنگام به  از هصـنوف مربوط

 مـي  دريافت شهرداری کسب توسط افتتاح حق عوارض عنوان به آغازخدمت منزله به متقاضي

 . شود

  فعالیت محل و صنف تغییر عوارض -(4-3تعرفه شماره )

 .مشمول پنجاه درصد حق افتتاحيه شغل جديد مي باشد و حرفه صنف تغييردرنوع هرگونه : الف

مشـمول   باشد فعاليت صنفي محل تغيير درصدد و هبود کسب پروانه دارای متقاضي چنانچه: ب

 پرداخت پنجاه درصد حق افتتاحيه شغل مورد نظر در تغيير مكان ميباشد.

 پرداخت مشمول و بوده کسب جديد پروانه صدور منزله به کسب پروانه در نام تغيير هرگونه :  

 . باشد مي افتتاحيه عوارض

 

  شهر سطح در واقع های دکه زا پیشه کسب و عوارض -(4-4تعرفه شماره )

 شهرداری و بوده شهر ممنوع معابر در خودرو با يا و فروشي دست صورت به صنفي فعاليت : الف

 . کند رفتار آن ها با شهرداری 55 ماده 2 و 1 بندهای براساس بايستي

 عـوارض  مشمول پرداخت بوده قرارداد طرف شهـرداری با که ها بازارچه در واقع های دکه : ب

 . باشد افتتاحيه مي و ساالنه عوارض %25 ميزان به پيشه کسب

 کسـب  عـوارض  نحوه وصول بوده شهرداری با قرارداد فاقد که ها بازارچه در واقع های دکه :  

 . باشد مي زير شرح به پيشه

بر و در معـا   ريال 000/500ماهيانه   معابر اصلي در واقع های دکه ماهانه پيشه و کسب عوارض :  

 .ميباشدريال  000/250رعي ماهيانه ف

 د : عوارض ماهيانه دستفروشان بازارهای محلي به ازای هر متر مربع اشغال شـده ماهيانـه مبلـغ   

 مي باشد.ريال  000/200
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 ر شغل و افتتاح محل کسبعوارض تغیی  -(4-5تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 ض تغییر شغلعوار 1
برابر عوارض سالیانه شغل 

 جدید

: چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح (1ند )ب

عوارض افتتاح کسب بر مبنای  پروانه کسب را صادر نموده

باشد سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب می

در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب 

پرداخت  ؤدی دارای سابقهگردد. چنانچه ماقدام می

عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری 

و نیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عوارض 

افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه 

 باشد. برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می

 

2 
عوارض حق افتتاح 

 محل کسب

یانه شغل برابر عوارض سال 5

 موردنظر
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 یشه و حرف خاصپبهای خدمات و عوارض کسب و  -(4-6تعرفه شماره )

وصول مي بهای خدمات و عوارض کسب و پيشه و حرف خاص از طريق فرمول زير قابل محاسبه و 

 باشد:

A=3×S×P 
A -ضريب شغل 

S-مساحت                                                                                

P-ارزش معامالتي دارايي 

 ماخذ و نحوه محاسبات نوع فعالیت ردیف
بهای خدمات حمل زباله 

 اهانه(م -)ریال
 حداکثر بهای عوارض

 pt 10000 3600000 17% بیمه دفاتر 1

 pt 10000 3600000 17% بیمه یهایندگینما 2

3 
 pt 15% کودك مهد و سالمندان ، اطفال نگهداری یاهمحل ، پانسیونها

10000 
2520000 

 pt 10000 1450000 15% ... درسی، زبان وکمکخصوصی تدریس وکالسهای آموزشگاهها 4

 -ماشین نویسی -آرایش -خیاطی تعلیم آموزشگاههای و مؤسسات 5

 و دیورا -حسابداری -نقاشی -کشی نقشه -برداری نقشه -گلدوزی

 و کترونیکلا -ای انهیامور را تعلیم -موسیقی و آواز تعلیم -تلویزیون

 ... و اداری مدیریت

%15pt 10000 

1800000 

 pt 10000 2900000 17% رانندگی آموزشگاههای و مؤسسات 6

 pt 10000 2900000 17% حسابداری و حسابرسی مؤسسات 7

 و سالن یماساژ برق -شنا استخر -ژیمناستیک و ورزشی مؤسسات 8

 مشابه و سونا حمام و زیبایی

%17 pt 10000 
2900000 

 pt 10000 2520000 15% خصوصی و عمومی گرمابه 9

 17pt 10000 2900000% فیلم مونتاژ استودیو 10

 عکاسی استودیو 11

 

%17pt 
 

%17pt 

10000 

10000 
2900000 

12 2200000 

 pt 10000 2520000 15% فیلم و سینمائی و عکاسی لوازم فروشندگان و تعمیرکار 13

 pt 10000 2520000 15% ضبط و ویدئویی نوار ندگانتکثیرکن و فروشندگان 14

 جهیزاتت و تصویری - صوتی دستگاههای دهندگان اجاره و فروشندگان 15

 فیلمبرداری

%15pt 10000 2520000 

16 
 مردانه آرایشگاه

 

%15 pt 
 

%1 5 pt 

%15 pt 

10000 

10000 

10000 

2520000 

17 1800000 

18 1800000 

19 
 انهزن آرایشگاه

 

%15 pt 
%15 pt 
%15 pt 

10000 

10000 

10000 

2520000 

20 1800000 

21 1800000 

 pt 10000 2520000  15% دفاتر تبلیغاتی 22
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 و تفریحدی  ، تبلیغاتی،ورزشدی،هنری  ، آموزشدی  مؤسسدات  آموزشگاههاو -ها بیمه -الف

 وابسته کسبی فعالیتهای
 

 وابسته کسبی فعالیتهای و توریستی مؤسسات و پیمانکاری و نقل و حمل مؤسسات -ب

 تینوع فعال فیرد
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

خدمات  یبها

 حمل زباله

 اهانه(م -الی)ر

 حداکثر بهای عوارض

 pt 10000 3600000 17%  باربری یهاشرکت و مؤسسات – بنگاهها  23

24 
 -زمینی -هوایی نقل و حمل مؤسسات نمایندگیهای

 و دریایی

 توریستی خدمات دفاتر

%17 pt 10000 

3600000 

 pt 10000 2900000 17% تفریحی( هایکشرمساف(موتوری قایق 25

 pt 10000 2900000 17% های تفریحی(کشرمساف (پارویی قایق 26

 pt 10000 2900000 17% کاال انواع بندی بسته 27

 pt 10000 2520000 15% سمسار((کار امانت و داخلی کارلالعمحق 28

 pt 10000 5000000 20% غیره و تلفن و امالك مشاور 29

30 
 امور -ای مشاوره -مهندسی دفاتر

 نظایر و کارشناسی

%20 pt 10000 
5000000 

 pt 10000 2520000 15% طالق و ازدواج -رسمی اسناد دفاتر 31

 pt 10000 2520000 15% وکالت امور 32

 pt 10000 1800000 15% دارالترجمه 33

 pt 10000 2520000 15% مخابراتی و پستی خدمات دفاتر 34

 pt 10000 1800000 15% زیارت و حج گروه مدیران 35

 pt 10000 1800000 15% بنزین( پمپ غیر(نفتی مواد فروش عاملین 36

 pt 10000 6200000 20% بنزین پمپ 37

 وابسته کسبی فعالیتهای و بوطهمر لوازم وسائط نقلیه و –ماشین آالت صنعتی  -ج 

 تینوع فعال فیرد
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

خدمات  یبها

 حمل زباله

 اهانه(م -الی)ر

 حداکثر بهای عوارض

 اتومبیل فروشگاههای و نمایشگاهها 38

 

 

%17 pt 

 

 

%20 pt 

 

مترمربع   100تا
˝ 10000       

3600000 

39 
̋ 150 تا 100 از

   مترمربع
5000000 
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40 
 

%20 pt 

 ˝150 از بیشتر

 مترمربع    
6200000 

41 
 )کارواش(شویی  ماشین

 

%17 pt 

 

 

 

%15 pt 

            ˝ماتیک   اتو

  
2900000 

                 ˝معمولی    42
  

2520000 

43 
 وسائط یدکی لوازم و منفصله قطعات

 نقلیه

%20 pt 

 

 

%17 pt 

             ˝فروش عمده

  
5000000 

44 
            ˝فروش  خرده

  
2900000 

 pt ˝ 2900000 17% اتومبیل شیشه فروشندگان 45

 pt 10000 1800000 15% فروش اوراق و اتومبیل کنندگان اوراق 46

47 
 چرخ باالنس و فرمان میزان و تنظیم

 پنچرگیر و اتومبیل

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 1800000 15% ایزوالسیون((اتومبیل پاشی قیر 48

49 

 شارژ کننده و کار سرویس -تعمیرکار 

 کش سیم ساز و باطری ، دینام کولر،

 اتومبیل

%17 pt 

˝ 2200000 

50 
 خودرو سپر انواع تعمیرکار-جوشکار و صافکار

 آبکاری و

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 2520000 15% کالچ صفحه کوبی لنت 51

 pt ˝ 2200000 17% کننده( بازسازی و تعمیر(رادیاتورسازی 52

 pt ˝ 2520000 15% فنرساز کمک و اتومبیل آهنگر 53

 pt ˝ 2520000 15% اتومبیل نقاش 54

 pt ˝ 2520000 15% اتومبیل روغن فروش و تعویض 55

 pt ˝ 2520000 15% سواری اتومبیل مکانیک 56

57 
،  کامیونت و کامیون قبیل از سنگین ماشینهای مکانیک

  بوس مینی و اتوبوس
%15 pt ˝ 

2520000 

 pt ˝ 1800000 15% اتومبیل تودوزی با سراج 58

 )و دزدگیر( حیث هر از خودرو انواع تزیئنات 59

...  
%17 pt 

˝ 2200000 

60 
 -کشاورزی -سازی راه -صنعتی آالت ماشین

 ساختمانی

%22 pt 

%20 pt 

%15 pt 

 5400000 ˝فروشنده        

فروشنده قطعات   61
˝ 

5000000 

 2520000 ˝تعمیر کار       62
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63 

 موتوری چرخه سه و سیکلت موتور

%17 pt 

%17 pt 

%15 pt 

 3600000 ˝فروشنده     

فروشنده قطعات   64
˝ 

2900000 

 1800000 ˝تعمیر کار    65

66 

 دوچرخه

%17 pt 

%17 pt 

%15 pt 

%15 pt 

 3600000 ˝فروشنده     

 3250000 فروشنده قطعات       67

 1800000 ˝تعمیر کار      68

 1500000 ˝کرایه دهنده   69

 pt ˝ 4500000 20%  جرثقیل دهندگان کرایه 70

 pt ˝ 2900000 17% بار تاکسی و تلفنی تاکسی دفاتر 71

 pt ˝ 2900000 17% سواری دهندگان کرایه 72

 pt ˝ 6200000 20% پارکینگ 73

 
 

 

 وابسته کسبي یفعاليتها سوزو گاز -سوز نفت -برقي وسايل -الكترونيكي و مكانيكي دستگاههای -د

 نوع فعالیت ردیف

ماخذ و 

نحوه 

 محاسبات

بهای خدمات 

 حمل زباله

 -)ریال

 ماهانه(

 حداکثر بهای عوارض

74 
 -برق مولد موتورهای

 – الکتروموتور -جوشکاری

 هامشعلانواع  و ترانسفورماتور

 

 

%20 pt 

 

 

%17 pt 

 

%15pt 

%15 pt 

 فروشنده           

10000 
66000 

75 
 فروشنده

 ˝قطعات   
50000 

تعمیرکننده        76
˝   

3500000 

دهنده      کرایه 77
˝    

2500000 

78 
 تر و خشک باطری انواع

 

%17 pt 

 

%17 pt 

فروش     عمده
˝    

4000000 

فروش    خرده 79
˝     

3000000 

80 
 و هواکش عانوا های فروشنده

 هود

%20 pt 
˝ 6000000 

 6000000فروشنده            pt 20% انواع و آب تصفیه دستگاههای 81
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  باد و آب یهاپمپ

%17 pt 

%15 pt 

%17 pt 

˝ 

82 
 فروشنده

  ˝قطعات  
5000000 

تعمیرکننده       83
˝   

3500000 

دهنده        کرایه 84
˝ 

4000000 

85 

 هایماشین -خیاطی چرخ

 بافی کاموا -بافی جوراب

%17 pt 

 

%17 pt 

 

%15 pt 

%17 pt 

فروش      عمده
˝   

5000000 

فروش       خرده 86
˝  

4000000 

87 
 فروشنده

 ˝قطعات   
3500000 

تعمیرکننده        88
˝   

2500000 

89 

 -تصویری -صوتی(خانگی لوازم

 نظایر و )برودتی و حرارتی

 

 

%20 pt 

 

 

%17 pt 

 

%17 pt 

 

%15 pt 

 

%15 pt 

 

 

%15 pt 

 

 

 

 

 

 نمایندگی

 ˝    فروش
6000000 

 فروش عمده 90

      ˝ 
5000000 

 فروش خرده 91

˝  
4000000 

92 
 فروشنده

 ˝   قطعات
3500000 

93 
 تعمیرکننده

 ˝   مجاز
3500000 

94 

 

 تعمیرکننده

  ˝غیرمجاز  
2500000 

95 

 ماشینهای و اداری ماشینهای

 نظایر و چاپ

%20 pt 

 

%17 pt 

%15 pt 

 

%15 pt 

 6000000 ˝  فروشنده

96 
 فروشنده

 ˝  قطعات
4000000 

97 
 تعمیرگاه

     ˝ مجاز
3500000 
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98 
 تعمیرکننده 

 ˝ 
2500000 

99 

 بستنی کن،ماشینهای سرد آب

 مشابه اجناس و سازی

%20 pt 

 

%17 pt 

 

%15 pt 

 

%15 pt 

 6000000 ˝  فروشنده

100 
 فروشنده

 ˝    قطعات
4000000 

101 
 تعمیرگاه

 ˝    مجاز
3500000 

تعمیرکننده          102
˝ 

2500000 

103 

 موسیقی آالت

 

%17 pt 

 

%15 pt 

 

 

%15 pt 

%15 pt 

     فروشنده

        ˝ 
4000000 

104 
 فروشنده

 ˝ قطعات   
3500000 

 2500000 ˝ تعمیرکننده 105

 دهنده کرایه 106

˝ 
2500000 

 pt ˝ 7500000 22% صنعتی برق ساز تابلو 107

108 

 لوستر -برقی لوازم فروشندگان

چراغهای -تزئینی لوازم و

 فلورسنت چراغهای -تزئینی

و  خیابانی و پارکی از اعم

 آنتن -آباژور -دیواری و سقفی

 آن نظایر و

%20 pt 

˝ 6000000 

109 
 باطری-بادی -توری چراغهای

 -پزی خوراك -نوسفا -دار

 گاز -سوز نفت-برقی(روشنائی

 )سوز

%15 pt 

 

%15 pt 

%15 pt 

 3500000 ˝  فروشنده

110 
 فروشنده

  ˝قطعات   
2500000 

 تعمیرکننده 111

˝ 
2000000 

112 

 عینک و ساعت مختلف انواع

%17 pt 

%15 pt 

%15 pt 

فروش      عمده
˝    

4000000 

فروش       خرده 113
˝   

3500000 

 کننده تعمیر 114

   ˝ 
2500000 

 4000000 فروش عمده pt 17% توزین دستگاههای سایر و قپان 115
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 %15 pt 

 

˝ 

 فروش خرده 116

       ˝ 
3500000 

117 
 و شکار لوازم – اسلحه

 ماهیگیری

%17 pt 
˝ 4000000 

 pt ˝ 3500000 15% بازی اسباب 118

119 
 هنقش و مهندسی لوازم فروشنده

 کشی

%17 pt 
˝ 4000000 

 pt ˝ 2500000 15% تلفن تعمیرکار و فروشنده 120

121 

 ، اندازی و راه نصب( رایانه

فروشنده  ، نگهداری و تعمیر

 لوازم افزار نرم و افزار سخت

و  دیسکت قبیل از یمصرف

 نقشه خدمات و ارائه آن نظایر

 ) تایپ و کشی

%20 pt 

˝ 5500000 

122 
 رسانی عاطال خدمات ارائه

 محلی( وسرویسهای اینترنت(

%17 pt 
˝ 4000000 

123 
 دستگاههای و لوازم فروشنده

 نشانی آتش

%20 pt 
˝ 5500000 

 و زنانه آرایشگاه و وسائل لوازم 124

 و غیر یکیاز الکتر اعم مردانه

 آنها به مربوط لوازم و الکتریکی

%20 pt 

 

 

%17 pt 

فروش        عمده
 ˝ 

5500000 

 4000000 فروش       دهخر 125

 pt ˝ 4000000 17% زیتون گیر هسته کارگاههای 126

 pt ˝ 2500000 17% برنج کننده آرد کارگاههای 127

 و آنهدا  مصدنوعات  و معمدولی  فلدزات  و ساختمانی،شیشده  معدنی،صنایع محصوالت  :هد

 وابسته کسبی فعالیتهای

 فعالیت نوع ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

 زباله حمل خدمات بهای

 انهیماه -الیر
 حداکثر بهای عوارض

128 
 و بلوك و آجر انواع فروش دفاتر

 یبتن و قطعات ساختمانی سنگ

%20 pt 
10000 4500000 

129 
 فروشندگان و فروش یندگینما

 بهداشتی لوازم

%20 pt 
˝ 4500000 

 pt ˝ 4500000 20% و ساختمانی مصالح فروشندگان 130
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 بنایی

 pt ˝ 2900000 17% سنگ قبور روشو ف یحکاک 131

132 
 لوازم انواع و نصب فروشندگی

 پیش تزئینی گچی

%17 pt 
˝ 2900000 

 pt ˝ 2900000 17% ساختمانی شیشه فروشندگان 133

134 
 شیشه دربهای انواع فروشندگان

 دکوراسیون و ای

%17 pt 
˝ 2900000 

135 
 و تزئینی چراغهای فروشندگان

 شمعدان و نهیآ

%15 pt 
˝ 2520000 

136 

 چاپ و قاب و نهیآ فروشندگان

و روی ظروف  زنی گل -عکس

 شهیش

%15 pt 

˝ 1800000 

137 

 -چینی ظروف و بلور فروشندگان

 یسفال و گلدان سفال و سرامیک

 یو گل

%17 pt 

˝ 2900000 

 pt ˝ 4500000 20% ایرانیت ورق – لوله فروشندگان 138

139 
 یرت) آالت آهن انواع فروشندگان

 -نبشی -آهن

%20 pt 
˝ 6200000 

 pt ˝ 2900000 17% یداربست فلز یدفاتر اجرا 140

141 
 و تکسیکن – ایزوالسیون اجرای دفاتر

 مشابه
%17 pt 

˝ 2900000 

 pt ˝ 2900000 17% ماسه و شن فروش دفاتر 142

 pt ˝ 1800000 15% چلنگر 143

144 
 قراضه آلومینیوم و آهن فروشنده

 دوم دست و

%15 pt 
˝ 2520000 

145 
 پنجره و درب فروشنده و سازنده

 فلزی مصنوعات و دکور و

%17 pt 
˝ 2900000 

146  

-فایل-کمد -صندلی -میز

 غیره و کازیه -قفسه-تاب-کابینت

 

%17 pt 

 

%17 pt 

 

%15 pt 

 3600000 ˝    شگاهینما

 2900000 ˝     یعمده فروش 147

 2520000   ˝خرده فروش     148

149 
 ورق سازی کرکره کارگاه

 غیره و شیروانی

%15pt 
˝ 2520000 
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 و پیچ و آالت یراق – لوال و قفل 150

 رهیو غ مهره

%20 pt 

%15 pt 

 4000000 ˝     یعمده فروش

 2520000   ˝   یخرده فروش 151

 pt ˝ 1800000 15% ساز کلید 152

 pt ˝ 2900000 17% ساز تانکر 153

154 
 - یو صندلز یان مه دهندگیکرا

  ظرف

%17 pt 
˝ 2900000 

155 

 نظیر فروش حلبی و ساز حلبی

 کانال -ناودان -بخاری لوله

  مربوطه اتصاالت و کولر

%17 pt 

˝ 2200000 

 pt ˝ 3600000 17% حلب ورق فروشنده 156

 pt ˝ 1800000 15% ریز چدن و گر ریخته 157

 pt ˝ 2900000 17% تراشکار 158

 pt ˝ 9000000 22% جواهرفروش و ازجواهرس 159

 pt ˝ 9000000 22% فروش طال و زرگر 160

 pt ˝ 4500000 20% زرگری ابزار و لوازم فروشنده 161

162 
 و کاری سفید -کاری لحیم

 طال تعمیرات

%17 pt 
˝ 2900000 

 بدلی آالت زیور 163

 

%20 pt 

%17 pt 

 4500000    ˝فروش      عمده

 2900000       ˝ فروش  خرده 164

 نقره 165

 

%17 pt 

%15 pt 

 3600000    ˝عمده فروش     

 2520000     ˝فروش     خرده 166

167 
 زیر غیر)نفیس و قدیمی اشیاء فروشندگان

 خاکی
%15 pt 

˝ 1800000 

168 
 -مس ظروف فروشنده و سازنده

 روی و برنج

%15 pt 
˝ 1800000 

 pt ˝ 2520000 15% قنادی لوازم فروشندگان 169

 pt ˝ 2520000 15% یبازکنلوله و چاه تخلیه دفاتر 170

 pt ˝ 2520000 15% گرم و سرد آب کشی لوله دفاتر 171

 pt ˝ 2900000 17% شهری گاز کشی لوله دفاتر 172

 انواع و کشی لوله لوازم فروشنده 173

 آالت شیر و شیلنگ

%17 pt 

%15 pt 

 2900000  ˝عمده فروش      

 2520000    ˝خرده فروش     174

 pt ˝ 2520000 15% فلزی صفحات و ورق انواع برش 175

 pt ˝ 1800000 15% قبیل از سیمی لوازم فروشنده 176
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-قفسه-کتابخانه-آشپزخانه لوازم

 آنها امثال و پرندگان قفس

177 
 میخ

%15 pt 

%15 pt 

 2520000 ˝عمده فروش       

 1800000   ˝خرده فروش      178
                     

 کسدبی  فعالیتهدای  و ونشدر  چاپ -افزار نوشت و مقوا و کاغذ -چوبی مصنوعات و چوب -و

 وابسته
 

 فعالیت نوع ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

 خدمات بهای

 زباله حمل

 انهیماه -الیر

حداکثر بهای 

 عوارض

 pt 10000 5000000 20% چوب کاری پرس و بری چوب کارگاه 179

 pt 10000 3600000 17% الوار و چوب انواع فروشندگان 180

181 

 و ال سه تخته و فیبر فروشندگان

 و نئوپان و تراورس

  رهیو غ فرمیکا

%17 pt ˝ 

3600000 

182 
 دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده

 مصنوعات چوبی و

%17 pt ˝ 
2900000 

183 

 مبل نمایشگاه

%20 pt 

 

 

%15 pt 

 

 

%15 pt 

دهنه       2 تا
˝ 

5000000 

184 

 2از  بیش

هر  برای دهنه

اضافی      دهنه
˝                  

1800000 

185 
 طبقه هر برای

  ˝اضافه   
1500000 

186 
 تاب، کابینت، فایل، صندلی،کمد، میز،

 و غیره قفسه،کازیه

 

%17 pt 

%17 pt 

%15 pt 

 3600000 ˝نمایشگاه      

وش      فر عمده 187
˝ 

2900000 

فروش       خرده 188
˝ 

2520000 

 pt ˝ 2900000 17% ساخته پیش پنجره و درب فروشنده 189

190 
 های جعبه انواع فروشنده و سازنده

 چوبی

%15 pt ˝ 
1800000 

 pt ˝ 1800000 15% تفنگ ساز قنداق-کار منبت و ساز خاتم 191
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 آن رینظا و

 pt ˝ 1800000 15% فروش هیزم و فروش ذغال 192

193 

 ریالتحرلوازم و کتاب فروشنده

%17 pt 

 

%17 pt 

%15 pt 

 3600000 ˝ممتاز       

یک      درجه 194
˝ 

2900000 

 2520000 ˝دو     درجه 195

 pt ˝ 2520000 15% ناشران((کتاب نشر و طبع 

 pt ˝ 5000000 20% چاپخانه 196

 pt ˝ 1800000 15% جراید فروش های دکه 197

198 
 و پوستر فروشنده ، نويس پرده ، نويس تابلو تابلو، نقاش

 نقاشي                               تابلوهای

 

%15 pt ˝ 
1800000 

199 
 و پالستیک جلد پرس ، اوزالید فتوکپی،

 آن رینظا

%15 pt ˝ 
1800000 

200 
 کلیشه ساز، مهر ، ساز پالك ، حکاك

 لیتوگراف و گراور ساز،

%15 pt ˝ 
1800000 

201 

 کارتهای فروشندگان و کنندگان تهیه

 کارت ، ویزیت

 آن رینظا و پستال کارت عروسی،

%15 pt ˝ 

2520000 

 pt ˝ 1800000 15% صحافی 202

 کسدبی  فعالیتهدای  و آن مصنوعات و جیر -چرم-کائوچویی -پالستیکی -الستیکی صنایع -ز

 وابسته 

 

 فعالیت نوع ردیف
 ماخذ و نحوه

 محاسبات

 خدمات بهای

 زباله حمل

 اهیانهم -ریال

حداکثر بهای 

 عوارض

203 

 مصنوعات و پنجره – درب فروشندگان

 یکیو پالست الستیکی

 تورهای و اسفنج و مشمع و مالمین و

 آن انواع و نایلونی

%20 pt 

10000    5000000 

204 
 بالشهای و خوشخواب . تشک فروشندگان

 ابری و اسفنجی

%17 pt 
˝ 2900000 

205 
 جیر -چرم و خام پوست انواع فروشندگان

 یا طبیعی(ورنی و

%15 pt 
˝ 1800000 
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 )مصنوعی

206 
 طبیعی چرم از پوشاك انواع فروشندگان

 غیره و مصنوعی یا

%17 pt 
˝ 2900000 

207 

 انواع فروشندگان و کنندگان تولید

 -کفش -ساك-چمدان

 وابسته مصنوعات و کیف

%17 pt 

120000 2900000 

 pt 10000 2520000 15% دوز( دست(فروش کفش و کفشدوز 208

209 
 کارخانجات یهایندگینما و فروشگاهها

 کفش

%17 pt 
˝ 2900000 

 pt ˝ 1800000 15% کفش یهاقالب و کفش کنندگان تعمیر 210

 pt ˝ 2520000 15% سراجی و کفاشی لوازم فروشندگان 211

 pt ˝ 1800000 15% سازان پسائی و چرم جزء فروشندگان 212

213 
 بار یک پالستیکی ظروف فروشندگان

 مصرف

%15 pt 
˝ 1800000 

 pt ˝ 2900000 17% اتومبیل الستیک انواع فروشندگان 214

215 
-نئون تابلوهای سازندگان و فروشندگان

 وپالستیکی فلورسنت

%15 pt 
˝ 2520000 

 بیمارستان لوازم و پزشکی فحر و مشابه و بهداشتی دارویی، شیمیایی، صنایع -ح

 

 فعالیت نوع ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

 خدمات بهای

 زباله حمل

 انهیماه -الیر

حداکثر بهای 

 عوارض

216 
 آرایشی و بهداشتی لوازم فروشگاه

 

%17 pt 

 

 

%15 pt 

فروش      عمده

10000          
2900000 

فروش     خرده 217
˝           

2520000 

 pt ˝ 1800000 15% ادکلن و عطر دگانفروشن 218

219 
 سموم و دامی داروهای انواع فروشندگان

 حیوانی مواد غذایی و نباتی آفات دفع

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 2900000 17% اتومبیل و ساختمان رنگ انواع فروشندگان 220

 pt ˝ 1800000 15% شویی سفید شویی، خشک 221

 pt ˝ 1800000 15% البسه انواع یزن سنگ گلدوزی، رنگرزی، 222

 pt ˝ 2900000 17% یخ، ضد موتور، روغن انواع فروشندگان 223
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 و روغن ، چرب صنعتی اسیدهای گریس،

 معدنی یهاسوخت

224 
 آزمایشگاهی و پزشکی کاالهای فروشندگان

 دندانپزشکی و

%17 pt 
˝ 2900000 

 pt ˝ 4500000 20% تخصص فوق پزشکان مطب 225

 pt ˝ 3600000 17% متخصص پزشکان طبم 226

227 

 همچنین و ماما عمومی، پزشکان مطب

 طب دارای مدرك که عمومی پزشکان

 همیوپاتی،( قبیل از .باشندیم مکمل

 )… و طب سوزنی کاریوتراپی،

%17 pt 

˝ 2900000 

228 
 های رشته متخصص دندانپزشکان مطب

 مختلف

%17 pt 
˝ 3600000 

 pt ˝ 2520000 15% تجربی سازدندان 229

 pt ˝ 2520000 15% دامپزشکی یهاکینیکل و مطب 230

231 

 بیمارستان

 

%22 pt 

 

%22 pt 

 

%20 pt 

 

%22 pt 

 

%22 pt 

 

 

%22 pt 

تخصص  فوق

 دولتی

167000 

7000000 

 دولتی تخصص 232

˝ 
7000000 

 دولتی معمولی 233

˝ 
6200000 

234 
 تخصص فوق

 ˝ خصوصی
9000000 

235 
 تخصص

 ˝ خصوصی
9000000 

236 
 معمولی

 ˝ خصوصی
7000000 

 pt ˝ 3600000 17% کلینیک پلی) خصوصی های درمانگاه 237

 pt ˝ 2900000 17% طبی تشخیص های آزمایشگاه 238

239 

 توانبخشی( و )پزشکی یوتراپیزیف مؤسسات

 ام اسکن، تی سی ، سونوگرافی،یولوژیراد

 ، کبالتیاپوتریراد ،یماموگراف ، آی آر

 ای هسته پزشکی تراپی، یم و سز تراپی،

 مغزی نوار -و ایزوتوپ(ی)راد

%17 pt 

10000 2900000 
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 )الکتروآنسفالوگرافی(

 یآندوسکوپ شکن، سنگ قلب، نوار -ورزش

 گوارشی، شنوایی و یی و ر

 سنجی یینایب ،(ویمتریداو)سنجی

 (اپتومتری)

 pt 10000 2900000 17% بیمارستان داخل داروخانه و داروخانه 240

 

 وابسته کسبی فعالیتهای و آنها مصنوعات و نساجی الیاف – ط

 فعالیت نوع ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبات

 خدمات بهای

 زباله حمل

 انهیماه -الیر

حداکثر بهای 

 عوارض

241 
 مو و کرك و پشم پنبه، فروشنده

%17 pt 

 

 

%15 pt 

فروش        عمده

10000       
2900000 

فروش     خرده 242
˝ 

2520000 

 زنانه مردانه، پوشاك از اعم فروش دوخته 243

 گانهبچه و

 

%17 pt 

%15 pt 

فروش     عمده
˝ 

2900000 

فروش      خرده 244
˝ 

2520000 

 pt ˝ 2520000 15% دوز( تک( زنانه خیاط 245

 pt ˝ 2900000 17% دوز( تک( مردانه خیاط 246

 pt ˝ 2900000 17% دوز سری خیاط 247

 pt ˝ 2520000 15% باف جوراب کشباف، باف، تریکو 248

249 
 زیر لباس و کشباف و جوراب تریکو،

%15 pt 

%15 pt 

فروش    عمده
˝ 

2520000 

فروش     خرده 250
˝ 

1800000 

251 
 آن رینظا و روتختی ملحفه، پتو، حوله،

 

%15 pt 

%15 pt 

فروش     عمده
˝ 

2520000 

فروش      خرده 252
˝ 

1800000 

 pt ˝ 1800000 15% مختلف انواع روسری فروشنده 253

254 
 برزنتی سایبان و چادر

%15 pt 

%15 pt 

 2520000 ˝فروشنده     

 1800000دهنده    کرایه 255
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˝ 

256 
 و حصیر گلیم، خورجین، زیلو، فروشنده

 غیره

%15 pt ˝ 
1800000 

 pt ˝ 3600000 17% الیچهق و قالی دستباف، فرش فروشنده 257

 و موکت ماشینی، فرش فروشنده 258

 و کاغذ دیواری کرکره، پرده کفپوش،

 غیره

%20 pt 

%17 pt 

فروش     عمده
˝ 

4000000 

فروش     خرده 259
˝ 

3600000 

 pt ˝ 2520000 15% غیره و کارگاه از اعم شویی قالی 260

261 
 کاموا

%15 pt 

%15 pt 

فروش     عمده
˝ 

2520000 

فروش    خرده 262
˝ 

1800000 

 pt ˝ 2520000 15% کاله فروشنده و کننده تولید 263

 pt ˝ 1800000 15% کار کاله و کار لباس فروشنده 264

265 
 مختلف انواع ، ای پنبه تشک و لحاف

%17 pt 

 

 

%15 pt 

 و کننده تولید

فروش    عمده
˝ 

2900000 

فروش    خرده 266
˝ 

2520000 

267 
 شیشه پشم الیه با لحاف

%17 pt 

 

 

%15 pt 

 و کننده تولید

فروش    عمده
˝ 

2900000 

فروش       خرده 268
˝ 

2520000 

269 
 کارخانجات یهایندگینما و فروشگاهها

 نساجی

%17 pt ˝ 
3600000 

270 
 از اعم پارچه فروشان طاقه و بنکداران

 مصنوعی ابریشمی، الیاف نخی، پشمی،

%17 pt ˝ 
3600000 

 pt ˝ 2520000 15% فروش متر) بزاز 271

 pt ˝ 2520000 15% پرده لوازم و فروش پرده و دوز پرده 272

273 
 چتایی و گونی فروشنده

 

%15 pt 

%15 pt 

فروش      عمده
˝ 

2520000 

فروش     خرده 274
˝ 

1800000 
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275 
 )تهیه دوز گالبتون باف، ترمه باف، زری

 و فروشنده کننده

%15 pt ˝ 
2520000 

 pt ˝ 1800000 15% ماشین لهیبه وس پارچه روی گلدوزی 276

277 
 عروس لباس

%15 pt 

%15 pt 

 2520000 ˝فروشنده      

دهنده       کرایه 278
˝ 

1800000 

 pt ˝ 1800000 15% دهنده( کرایه( خنچه حجله، 279

 و لوکس اجناس و پوشاك( بوتیک 280

 )خارجی

 

%17 pt 

%15pt 

یک      هدرج
˝ 

2900000 

 2520000 ˝دو       درجه 281

 pt ˝ 2520000 15% ورزشی لوازم و لباس فروشنده 282

 pt ˝ 2520000 15% خراز 283

284 
 غیره و پشم و نخ ضایعات که اشخاصی

 رسانندیم فروش حالجی به از پس را

%15 pt ˝ 
1800000 

285 
 لباس های فروشگاه و کودك سیسمونی

 کودك

%15 pt ˝ 
1800000 

 pt ˝ 1800000 15% نظامی وسایل و عالئم دوزنده و فروشنده 286

 pt ˝ 2900000 17% دستی صنایع فروشنده 1/286

 وابسته کسبی لیتهای فعا و ها آشامیدنی– هااکی خور-ظ 
 

 فعالیت نوع ردیف

ماخذ و نحوه 

 محاسبات

 خدمات بهای

 زباله حمل

 انهیماه -الیر

حداکثر بهای 

 ارضعو

 pt 120000 2900000 17% غذایی مواد سردخانه 287

288 
 از اعم گوسفند و گاو گوشت فروشندگان

 بندی بسته و فله

%15 pt 
10000 2520000 

 pt ˝ 2520000 15% میگو و ماهی فروشندگان 289

 pt ˝ 2520000 15% مرغ تخم و مرغ فروشندگان 290

291 
 رطیو و روزه دچن جوجه -مرغ فروشندگان

 زنده

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 2900000 17% فروش( کل( مرغ تخم فروشندگان 292

293 
-طوطی)غیرخوراکی پرندگان فروشندگان

 آن رینظا و قناری-بلبل

%15 pt 
˝ 1800000 
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294 
 اینکه از اعم طیور و مرغ پر فروشندگان

 شود معامله اولیه به صورت شود یا شسته

%15 pt 
˝ 1800000 

295 

 و سیراب -پاچه و کله ندگانفروش

 و جگر و دل -شیردان

  خام به صورت غیره

%15 pt 

˝ 2520000 

296 

و  سیراب -پاچه و کله(طباخی

 قبیل از یو آشپزکبابی  -جگرکی)ردانیش

 غیره و آش -فرنی -برنج شیر-حلیم

%15 pt 

˝ 1800000 

 pt ˝ 1800000 15% ومیآکوار و تزئینی یهایماه فروشندگان 297

298 
 و دامی ساتیتأس و لوازم فروشندگان

 غیره و مرغداری

%15 pt 
˝ 1800000 

299 
 سلف معامالت که بنکداران و فروشان بار

 دهندیم انجام

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt 120000 1800000 15% سبزیجات و صیفی -میوه انواع فروشنده 300

301 
 لبنی مواد

%17 pt 

 

 

%15 pt 

فروش     عمده
10000           

2900000 

فروش         خرده 302
˝       

2520000 

 pt ˝ 1800000 15% عطار 303

 pt ˝ 2520000 15% فروش خوار و بار 304

305 
 برنج

%17 pt 

 

%15 pt 

فروش         عمده
˝       

2900000 

فروش    خرده 306
˝ 

2520000 

307 
 طبی گیاهان و دارو

%17 pt 

%15 pt 

فروش    عمده
˝ 

2520000 

فروش     خرده 308
˝ 

1800000 

 pt ˝ 2520000 15% فروش گل 309

 pt ˝ 2520000 15% مصنوعی گل انواع فروشندگان 310

311 
و  یداخل – و فله یاعم از بسته بند یچا

 یخارج

%17 pt 

%15 pt 

عمده فروش    
˝ 

2900000 

خرده فروش      312
˝ 

1800000 

 2900000عمده فروش     pt 17% خشکبار 313
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%15 pt 

˝ 

فروش        هخرد 314
˝ 

2520000 

 pt ˝ 2520000 15% ابریشم پیله فروشندگان 315

 pt ˝ 1800000 15% یخ فروشندگان 316

317 
 و ماشینی از اعم بستنی انواع فروشندگان

 فالوده و سنتی

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 2520000 15% غذایی مواد فروشندگان 318

 pt ˝ 2200000 17% سنتی ، ماشینی نانوایی 319

 pt ˝ 2520000 17% فانتزی نانوایی 320

 pt ˝ 1800000 15% ترشیجات و سرکه فروشندگان 321

 pt ˝ 2900000 17% پروتئینی مواد و سوپرمارکت 322

323  

 -سوسیس قبیل از گوشتی های فراورده

 غیره و همبرگر-کالباس

%17 pt 

 

%15 pt 

   یفروش عمده
˝ 

2900000 

     یخرده فروش 324
˝ 

2520000 

325 
 

 

 چلوخورشتی و چلوکبابی

%17 pt 

 

%15 pt 

%15 pt 

 2900000 ˝ک    یدرجه 

درجه دو        326
˝ 

2520000 

درجه سه       327
˝ 

1800000 

328 
 

 

 سرویس سلف و رستوران کافه

%17 pt 

%15 pt 
%15 pt 

ک      یدرجه 
˝ 

2900000 

درجه دو        329
˝ 

2520000 

درجه سه          330
˝ 

1800000 

 pt ˝ 1800000 15% فروشی میوه آب و تریا کافه 331

 pt ˝ 1800000 15% خانه قهوه 332

333 
 که سنتی خانه سفره یا سنتی خانه قهوه

 پردازندیم غذاها سرو انواع و طبخ به

%15 pt 
˝ 1800000 

 pt ˝ 1500000 15% اغذیه فروش یهاوسکیک 334

 pt ˝ 1500000 15% میوه فروش یهاوسکیک 335

 pt ˝ 1800000 15% قبیل این از و پیتزا -سوخاری مرغ 336

 2520000یک       درجه pt 15% فروشی اغذیه و ساندویچ 337
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%17 pt ˝ 
 2200000 ˝دو       درجه 338

 pt ˝ 1800000 15% متفرقه یهایپز خوراك 339

 pt ˝ 2900000 17% تر و خشک شیرینی انواع تولید کارگاه 340

341 
 و سازنده(فروشی شیرینی و قنادی

 فروشنده(

%17 pt 

%15 pt 

 2900000 ˝یک      درجه

 ˝درجه دو       342

˝ 
2520000 

 pt ˝ 1800000 15% فروش نبات آب و پز نبات آب 343

 pt ˝ 1800000 15% فروش کلوچه و ساز کلوچه 344

 pt ˝ 2520000 15% قنادی تریا 345

 pt ˝ 1800000 15% تفریحی کلوپ 346

 pt ˝ 1800000 15% کاال انبارهای 347

 pt ˝ 2520000 15% کاال انبارداری 348

349 
 از اعم دوم دست وسائل فروشندگان

 و ساختمانی خانگی

%15 pt 
˝ 1800000 

350 
 هنیم و عمیق چاههای(حفاری مؤسسات

 عمیق(

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 3300000 20% اتومبیل اگزوز انواع فروشندگان 351

 pt ˝ 2520000 15% اتومبیل اگزوز انواع تعمیرکاران 352

 pt ˝ 4500000 20% باالبر و آسانسور انواع فروشندگان 353

 pt ˝ 3600000 17% باالبر و آسانسور انواع کاران تعمیر 354

355 
 گازوئیلی یهاپمپ انواع فروشندگان

 اتومبیل

%17 pt 
˝ 3600000 

356 
 گازوئیلی یهاپمپ انواع کاران تعمیر

 اتومبیل

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt ˝ 4500000 20% ارز کنندگان تبدیل و صرافان 357

358 
 زنی بلوك و سنگ تولیدی کارگاههای

 ماشینی

%20 pt 
˝ 5000000 

 pt ˝ 2520000 15% آلومینیوم جوشکاری و تعمیرات 359

 pt ˝ 1800000 15% موتوری پیک 360

 pt ˝ 2900000 17% فروش( عمده(سیگارت فروشندگان 361

 pt ˝ 2520000 15% فروش( سیگارت)خرده فروشندگان 362

 pt ˝ 2520000 15% فروشان سقط 363
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364 
 فروشان بار(بار تره و میوه فروشندگان

 عمده(

%20 pt 
120000 5000000 

 pt 10000 2900000 20% برنج کاران العملحق 365

366 
روغنی  نان انواع فروشندگان و پزندگان

 قنادان( )صنف

%17 pt 
˝ 3600000 

 pt ˝ 2520000 15% تعرفه(23 ردیف بجز(خدماتی دفاتر سایر 367

368 

 و آرایشگاهی و خانگی لوازم تعمیرکنندگان

و  صوتی لوازم به استثناء(آن رینظا

 برودتی( و حرارتی -یریتصو

%15 pt 

˝ 2520000 

 pt ˝ 2520000 15% همراه( موبایل)تلفن انواع فروشندگان 369

 pt ˝ 1800000 15% همراه( تلفن(موبایل انواع تعمیرکاران 370

371 
 عمده(مقوا و کاغذ انواع فروشندگان

 فروش(

%20 pt 
˝ 4500000 

372 
 خرده(مقوا و کاغذ انواع فروشندگان

 فروش(

%17 pt 
˝ 2900000 

 pt ˝ 2900000 17% مستعمل مقوا و کاغذ فروشندگان 373

 pt ˝ 2520000 15% الکترونیک قطعات فروشندگان 374

 pt ˝ 2200000 17% الکترونیک قطعات تعمیرکاران 375

 pt ˝ 3600000 17% یینانوا وسائل فروشندگان 376

 pt ˝ 2520000 15% یینانوا وسائل تعمیرکنندگان 377

 pt ˝ 2520000 15% یینانوا وسائل تعمیرکنندگان 378

379 
 تزئینی ماهیهای خوراك فروشندگان

 آکواریوم و تجهیزات آکواریوم

%17 pt 
˝ 2900000 

 pt ˝ 3600000 17% طیور و دام خوراك فروشندگان 380

 pt ˝ 4500000 20% ورزشی لوازم و تجهیزات فروشندگان 381

382 
 اعم خودرو نمایندگیهای و هاشرکت انواع

 ...و  خودرو پارس -سایپا -ایران خودرو از

%22 pt 
167000 9000000 

 pt 10000 2900000 17% نت کافی 383

از  اعم منظوره تک فروشگاههای 384

 آن ریو نظا غذایی پوشاك،مواد

%15 pt 

%15 pt 

 2520000 ˝ممتاز       

 1800000 ˝ک  یدرجه  385

از  اعم چندمنظوره یفروشگاهها 386

  آن ریو نظا غذایی پوشاك،مواد

%15 pt 

%15 pt 

ممتاز           
˝ 

2520000 

 1800000 ˝ک   یدرجه  387
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 pt ˝ 6200000 20% غیرانتفاعی مدارس 388

 سازمانهای و ادارات مصرف یهایتعاون 389

 مختلف

%20 pt 

%17 pt 

ک      یدرجه 
˝ 

4500000 

 2900000 ˝درجه دو     390

391 
 از دارند اعم فعالیت مجتمع به صورت که هایینانوایی

 لواشی،تافتون و ...
%20 pt ˝ 6200000 

 pt ˝ 2520000 15% دوزانراهنیپ 392

 pt ˝ 1800000 15% لباس تعمیرات 393

394 
 نظایر و ساختمانی برق کشی سیم دفاتر

 آن

%15 pt 
˝ 2520000 

 pt 120000 3600000 17% اتوماتیک درب نصب 395

 pt 167000 6200000 20% ها متل ، هاهتل زباله حمل هزینه 396

 pt ˝ 6200000 20% مهمانپذیر ، مهمانسرا زباله حمل هزینه 397

 pt 120000 2520000 15% چوبی لوازم و مبل کاران تعمیر 398

 pt ˝ 3600000 17% ارتودنسی و ... ، جراح دندانپزشکان مطب 399

400 
 مختلف انواع کنندگان توزیع و هافروشگاه

 چسب

%17 pt 
10000 2900000 

 pt ˝ 2520000 15% فروشی زیتون 401

402 
 ) قبیل از غذایی بزرگ یهارستوران

 )آن رینظا و پیزا بوف،پیتزا آفتاب،پیزا

%20 pt 
167000 6200000 

 
 

                                   

 

 

 مسـكوني و واحـدهای   امـاکن  بـرای  پسماند توليدکنندگان توسط اختيپرد بهای: توجه قابل

 شـدن  از اجرايي مديريت پسماندها، پس قانون باستناد و صنفي تجاری،  اداری، دولتي، خدماتي

 . گردد مي تعرفه زباله( اين حمل )هزينه 33 جايگزين ماده چابكسر در شهرداری قانون اين
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 چهارم:فصل 

 

 صمؤدیان خا
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 عوارض قطع اشجار

 تعاریف – 1

با توجه به تعريف درخت در ضوابط اجرايي ماده يك اليحه قانوني حفظ وگسترش فضای سـبز در  

شهرها و نظر به اينكه درختان از ارزش زيست محيطي متفاوتي برخوردار هستند، بر اين اسـاس  

 گروه تقسيم ميشوند: 3درختان به 

 درختان مثمر

ي رار مق: به درختاني اتالق ميشود که ميوه آنها خوراکي بوده و مورد استفاده تغذيه ای  تعريف

 گيرند و به گروههای ذيل تقسيم مي شوند:

 درختان مثمر درجه یك : –الف 

 ويژگي : درختاني هستند که به ترتيب اولويت مشخصه های ذيل را دارند:

 مي شوند(.فراواني باال )در سطح شهر به وفور ديده  – 1

 مر مفيد بهره برداری و سن دير زيستي باال ع -2

 تا  گسترده -3

 نمونه های  مختلف درختان مثمر درجه يك به شرح ذيل هستند:

 گردو –خرمالو  –زرد آلو  –شاه توت  –توت  –گيالس  –گالبي  –سيب 

 درختان مثمر درجه دو :  -ب

 ی شده در بند الف را ندارند.ويژگي : اين نوع درختان، مشخصه های اولويت بند

 نمونه های مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذيل هستند:
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فندق  –انجير  –انار  –شبرنگ  –شليل  –هلو  –زيتون  –عناب  –زالزالك  –آلبالو  –پسته  –بادام 

 انگور–زغال اخته  –سنجد  –آلو قطره طال  –گوجه  –توت مجنون  –توت سياه  –ازگيل  –به  –

 درختان غیر مثمر

 زئينيتتعريف : به درختاني اتالق مي شود که ميوه آنها خوراکي نبوده و بيشتر مورد  استفاده 

 ،صنعتي و زيست محيطي دارند و به گروه های ذيل تقسيم مي شوند:

 درختان غیر مثمر درجه یك )تند رشد(: –الف 

 خصه های ذيل را دارند:ويژگي : به درختاني اتالق مي شود که به ترتيب اولويت مش

 فراواني باال در سطح شهر

 سن دير زيستي باال

 گستردگي تا 

 ارزش اقتصادی چوب آنها 

 
 

 نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه یك به شرح ذیل هستند :

 –نارون پيوندی  –اقاقيای نرك  –وندی اقاقيای پي –صنوبر  –سرو نقره ای  –کا  تهران  -چنار

 زبان –افرای برگ چناری  –افرای ابلق  –افرای سياه  –اوجا  –)قره آغا ( ملج نارون نرك 

کا   –کا  مشهد  –کا  سياه  –انواع نراد  –انواع نوئل  –انواع سدروس  –ماگنوليا  –گنجشك 

 شالك –کاشفي 

 تان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(:درخ  -ب

 شده در بند الف را ندارند. ويژگي : اين نوع درختان ، مشخصه های اولويت بندی

 نمونه های مختلف درختان غير مثمر درجه دو شرح ذيل هستند :

الوسون  –انواع سرو کوهي ) ارس ، مايمرز (  –سرو تبری  –سرو خمره ای  –سرو ناز  –سرو شيراز 

 – سه رنگ –کاتالپا  –درخت پر  –ابريشم ايراني  –توت نرك  –انواع بيد  –سرخدار  –زربين  –

 آزاد –تبريزی  –افرای سلطنتي  –گز  –تاغ  –داغداغان  –جل  –توسكا  –پالونيا  –بلوط 

 درختان شاخص

 تعريف : به درختان مثمر يا غير مثمری  که دارای صفات متمايز و برجسته ذيل باشـند، درختـان  

 شاخص مي گويند : 

 اهميت  فرهنگي، اجتماعي، بومي و محلي

 ارزش تزئيني منحصر به فرد

 توان ايجاد تا  گسترده

 سن دير زيستي باال
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مالك تعيين نوع درختان )اعم از شاخص، درجه يك و تند رشد، درجه دو و کنـد رشـد(    تبصره:

 نظريه کارشناس فضای سبز شهرداری ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه محاسبه  - 2بند 

و حریم شهر ) با عرفه قطع درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر ت -الف

 اخذ مجوز از شهرداری(

 

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

1 
 

 

 

 الف: هزینه قطع اشجار
  cm  50تا       

 ريال ۱00000
 

               

(: به منظور استفهام واقعی از این تعرفه 1بند )

اصالح قانون حفظ و "نامه قانون آیین رعایت

 1359ها مصوب رش فضای سبز در شهرگست

مجمع تشخیص  1388مصوب  "شورای انقالب

 زامی است.مصلحت نظام ال
 

تعرفه سال  عوارض آنها بر اساس اندننمودهتسويه حساب  96* کليه پرونده های نيمه تمام که تا پايان سال 

 جديد محاسبه خواهد شد.

 ل وصوله در اين تعرفه ذکر نشده باشد کما في السابق قاب* مواردی از عوارض و بهای خدمات شهرداری چنانچ

 خواهد بود.

مقرر در شورای عالی معماری  5* امالکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالكین  در کمیسیون ماده 

 بود. و شهرداری خواهد شهرسازی مطرح و با درخواست آنان موافقت می گردد وجوه دریافتی بر اساس توافق فی مابین مالكین
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 فصل پنجم:

 سایر درامد ها
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 ضیاز ارافرو السهم تفكیك رامد: قدم درآنا -

 

ضى مىباشد که از ارافرو امحل تفكيك دارى از لسهم شهرراقددارى شهرى مدهااز درآ يكى

 دد.مىگرل صوو 28/01/1390ب مصودارى شهرن قانو 101ده اـمح الـصن اانوـق قـطب

 

 ىيافت تقاضادرموقع در گاهها موظفند رد دادحسب موك و مالد و اسنااثبت ادارات ـ 101دهما

از را فراعمل تفكيك يا ، مالكينى سو، از حريم شهرهاوده و محددر قع واضى از ارافراا ـتفكيك ي

الك که ماى باشد. نقشهه سيدط رمربودارى ه قبالً به تأييد شهرـهند کم دنجااى انقشهس ساابر

، مى نمايددارى تسليم شهر، سيدل رقبادر ويب ـجهت تصده و تهيه نمود مين خوزتفكيك اى بر

 ، ازمينزکل از ومىـعمت به خدماط مربودارى لسهم شهرراقدو معابر ح کسر سطواز بايد پس 

 د.شوغ بالاکتباً به مالك و تأييد ه سه ماف کثر ظراحددارى شهرف طر

ى اـتقاضد وـند خامالك مىتودارى شهرى سواز عيين تكليف تم عدر و مهلت مقرء نقضااز ا بعد

ر در مقرى هاب کثر نصآاعايت حدربا ه گادادتسليم نمايد. ه گاداده ـباز را رـفاا ـك يـتفكي

ع به موضو(، 5ده )مان ذ نظر کميسيوـخأا ـومى بـعمى اـنه هاسرارع و شو، معابرص خصو

 تصميم مىنمايد.ذ تخاو اسيدگى ر

 
ل سام ارعدرت صودر هد. دپاسخ ر مذکوه گادادبايد به ه ماف دو کثر ظرا( حد5ده )مان کميسيو

و بط اوـساير ضب چورچهادر تفصيلى و جامع ح با مالحظه طره گاق، دادوـفت دـمدر پاسخ 

 مىنمايد.در ى صاـمقتضو رأى يدگى ـسع روـه موضـبرات، رـمق

 

ب در تفصيلى مصوو جامع ح خرين طرآرات مقرو بط اضوو تفكيك ى هاب عايت حدنصآر ـ1هتبصر

مرتبط با ى لعملهاراستوو ديين نامه ها ، آبطاضو، هاب عايت حدنصآرهمچنين و هرها ـشوده دـمح
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توسط ن ين قانوع اتفكيكى موضوى تأييد کليه نقشههاو ه ـتهي، در لـيذنين اوـجمله قاز نين اقو

 .ستامى الزايها دارشهر

 

 1366ل ساب مصوى مين شهرن زو( قان15( و )14اد )مو ـ2هتبصر

ه ـكن بـر مسـماى ارـمسكونى بى بررضى فاقد کاارى اراگذوش و وامنع فرن قانو ـ3هتبصر

 1381ل ساب حقوقى مصوو حقيقى ص شخاااير ـسو كن ـنى مسواـتعى رکتهاـش

 
 ى آنبعدت صالحاو ا 1374ل ساب مصو هاغباو عى زراضى ى ارابررحفظ کان قانو ـ4هتبصر

ـ ى ـب فنـمناست اـقطعد اـيجورزى و ااـى کشـضن اراشددخرى از جلوگيرن قانوـ 5هتبصر

 ى آنبعدت صالحاو ا 1385ل اـسب وـمصدى اـقتصا

 ى آن بعدت صالحاان و ايررى امعمازى و عالى شهرساراى تأسيس شون ( قانو5ده )ماـ   

ل ساب مصوى هرمين شن ز( قانو11ده )( ما1ه )مطابق تبصر، لتىدوضى رد اراموـ در 2هتبصر

 هدشد.اخوام قدا 1366

 
ى دارهرـست شانگ اسند ششدداراى پانصد مترمربع که از ضى با مساحت بيشتر ـ در ارا3هتبصر

ن تأمياى بر%( و 25صد )درپنج و خدماتى تا سقف بيست و عمومى ى نه فضاارـأمين سـتاى رـب

ى ضاراين از افرو اتفكيك ثر در اابر عمومى شهر ـمعارع و وـشاث دـحز ااـنيرد وـضى مارا

ى اعمل تفكيك بره از دـشديجاوده ازـفارزش اه ـه بـا توجـتفصيلى بو جامع ح مطابق با طر

ست ز امجادارى يافت مىنمايد. شهررا درضى ه اراباقيماند%( از 25صد )درپنج و تا بيست ، مالك

سمى س رشنارمين طبق نظر کاروز زقيمت س ساابرر را لسهم مذکورافق مالك قداا توـب

 يافت نمايد.ى درگسترداد

 
ثر در اضى خدماتى که و اراعمومى ارع شوو معابر ( و 3ه )تبصراز ضى حاصل اراکليه ـ 4هتبصر

دارى در شهرو ست دارى امتعلق به شهرد، مىشود يجااسند مالكيت ور دـصاز و فرو اتفكيك 
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 د.هدکرات نخوـخداك پرـاحب ملـه صـجهى بوهيچ ل آن قبا

 
، سر نباشدمياز فرو اتفكيك ردمين مواز زمعابر ارع و شو، نهاسراع نواتأمين ن مكااکه اردى مودر 

فت يادرشناسى رکاخ به نرآن را قيمت دل سالمى شهر معاراى اا تصويب شوـند بامى تودارى شهر

 نمايد.

 
و  هدـىشـتلقم رـج، ىـضاز ارافراتفكيك يا ن در ين قانوع اموضواز هرگونه تخلف ـ  5هتبصر

ار قانونى قرد تحت پيگرت ادارى تخلفان قانوو سالمى زات امجان انوـق قـطب، ينـمتخلف

 هندگرفت.اخو

 هرداری شقدر السهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیك اراضی بدون مجوز   نام درامد:-2

 كيـك تف 101متر و اراضي فاقد سند مالكيت و يا اراضي که بدون اعمال مـاده   500اراضي کمتر از 

سـال  بر ا( بابت تامين خدمات عمومي از قدر السهم تفكيك شده  148و  147) ماده          شده اند

 .فرمول ذيل محاسبه خواهد شد

 نحوه وصول :

50p  * قدر السهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیك  درصد 25* مساحت عرصه = 

و یا  نقل و انتقال قابل وصول در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و قدرالسهمعوارض  تبصره:

 باشد. پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول می

ریال  000/000/10  بر اساس فرمول فوق کمتر از یك متر مربعبرای حداقل عوارض  تبصره:

 باشد.ن

 لتدواری گذواضی از اراحد مسكونی و واضی را% ا10مد: سهم م درآنا -3

ب وـا مصـهدارى هرـشز اـنيردضى موك و ارامال، ابنيهاتقويم ه نحون قانو 6ه تبصرد ستناا به

 ارىگذدارى وابه شهره شدم مسكونى به قيمت تماى حدهاو واضى از اراد ـصدر ده 28/8/1370

 دد.مىگر

 
ر اـختيدر اکه دم مرن قانوو ضى شرعى ك، ارامال، ابنيهض اجهت تأمين معو - 6ه تبصر

مسكونى قابل ى حدهاو واضى % از ارا10ست الت موظف د دورـىگيـمار رـا قـهدارىهرـش

و فق بين مالكين اتواز هد تا پس ص داـختصاا ـهدارىهرـبه شه شدم با قيمت تماارى را گذوا
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 .ددتحويلگرض معوان ها به عنودارىشهر

 

ی اـتقاضم شهر هنگاوده دبه محم ورود هنگاداری سهم شهرن يگاراضي ارا %20مد: تا م درآنا -4

 الكينـم
 

يت عـضوين ـتعين انوـقر چهاه بر تبصراشهر بروده خل محدداحريم شهر به د از ضي خوارا جهت

 د.تعلق ميگيرداری به شهرن يگارايل ح ذبه شر 29/8/1367ب مصوك الـما

 

فكيك تى و قطعهبنداى برز مجاى هاودهخل محدض در دامين عوزکه تهيه اردى مور د - 4ه تبصر

 توسعهب مصوى هاح طبق طرر مزبووده به توسعه محد  حتياو اميسر نباشد زى اـسناختماـسو 

فقت با امقابل مودر نند امى تور جع مزبوامرد، بگيرار رـانونى قـع قـجاد مرـتأييرد وـمى شهر

، شهران عمرو توسعه وده دـه محـبى ورود اـيامزده از تفاـساى ارـضى بن اراصاحباى تقاضا

زم الحطوـسارى ذـگو واين ـمزى زاـسدهاـمان و آرـه عمـبط وـمربات تعهدم نجاابر وه الع

ض عو تأميناى بررا نها آضى % از ارا20کثر تا احد، عمومىت خدماات و تجهيزت و تأسيسااى رـب

زى و نوساى هاحطرض ضى عواراهمچنين ن وين قانوع اموضوى اـهحرـطدر ع ـقواضى ارا

 يافت نمايند.ن دريگارا ربه طوى، شهرزى بهسا
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بخش سوم:نحوه 

تقسیط مطالبات و 

نمونه هایی از رای 

 دیوان عدالت
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 :یرأ خیتار

 1378آبان  30 یكشنبه

 دادنامه: شماره

78/320                                                                                                                                                                   

 :مقدمه

مام ابدهكار براساس نظر حضرت  یبده هیتأد ریبابت تأخ یاند، اخذ هرگونه وجهاعالم داشته یمیدادخواست تقد یط یشاک

مورخ  3845شماره  تاینظر یمعظم نگهبان ط یشورا یو حت باشدیدر حكم ربا بوده و حرام م فیشرسرهقدس ینیخم

ها و تمام دستورالعملها، بخشنامه حیبه طور صر باشدیم وستیکه به پ 1367/10/14مورخ  3378و  1364/4/12

 باطل اعالم نموده است. دهدیم هیتأد ریرا به عنوان خسارت تأخ یرا که اجازه اخذ مبلغ یهائنامهنیآئ

وان سود را به عن یکل بده %12معادل  یمبلغ یموکل یپروانه ساختمان نهیهز طیرفسنجان بعد از تقس یشهردار نكهیبه ا نظر

 یاستاندار 1377/4/8مورخ  4205/42اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره  هیدر توج زین راًی)بهره( اخذ نموده و اخ

که  ینجائآبه مراتب معنونه و از  تیبدهكاران نموده، لذا با عنا یبده طیاز تقس یناشسود  %16اخذ  زیبر تجو یکرمان مبن

ستور شرع دبا  زیبوده و ماده موصوف ن هایشهردار یمال نامهنیآئ 32مستند به ماده  یعنه و اقدام شهرداردستورالعمل مبحوث

 یاضاتق یرعدالت ادا وانیقانون د 25و ماده  یاساس ونقان 170به استناد اصل  باشدیکامل م ریدر تغا یانور و احكام اسالم

 باشدیم انیمؤد یمازاد بر بده یبهره بانك افتیکه متضمن در هایشهردار یمال نامهنیآئ 32ماده  ریابطال قسمت اخ

 .مینمایرا م 1377/4/8مورخ  4205/42دستورالعمل شماره 

 

مورخ  1195/42نامه شماره  یمذکور ط تیکرمان در پاسخ به شكا یاستاندار یو روستائ یسرپرست دفتر امور شهر

ه سال تجاوز که از س یمدت یبرا انیمؤد یبده هایشهردار یمال نامهنیآئ 32اند، به استناد مفاد ماده اعالم داشته 1378/1/30

وصول  و در حال حاضر در قالب کارمزد شودیم طیتقس رانیا یبانك مل اولنكند با توجه به درخواست خودشان با بهره متد

بدهكار است و  یبده هیتاد ریبابت تأخ یآمده است اخذ هرگونه وجه یشاک لیواست وککه در برگ دادخ آنچه.گرددیم

 یابر تقاضاعوارض بن طیتقس نكهیبه مراتب باال و ا تی. با عناکنندیرا اخذ نم یزی( چهیتأد ریبابت )تأخ نیاز ا هایشهردار

 .باشدیقانون نم ریعمل غ شودیاخذ م زیبانكها ن یدر تمام نلذا وصول کارمزد که هم اکنو شودیانجام م انیمتقاض

 

 یعموم أتیه یرأ

و  هانامهبیو تصو هانامهنیآئ یعدالت ادار وانیقانون د 25و ماده  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 170موجب اصل  به

 نكهینظر به ا است. وانید یعموم أتیدر ه یدگیاز جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رس هینظامات قوه مجر ریسا

 رودیبه شمار نم هیمقررات قوه مجر قیو از مصاد شودیحكم قانون محسوب م درقوه مقننه  یونهایسیمصوب کم یهانامهنیآئ

و  یگدیاست قابل رس دهیالذکر رسفوق یونهایسیکم بیکه به تصو هایشهردار یمال نامهنیآئ 32اعتراض به ماده  نیبنابرا

نشاء شده ماده مزبور ا یهم بر مبنا یاستاندار 1377/4/8. و چون دستورالعمل مورخ ستین وانید یعموم أتیامعان نظر در ه

 .باشدیقانون نم ریمغا ستین یاست متضمن وضع قاعده آمره خاص

 

 قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور

 

 هیصورت نسنحوه پرداخت عوارض به فیكلت نییتع ای یهفته پس از پرداخت نقد كیمكلفند حداکثر تا  هایشهردار -59ماده 

ور گام صدهن یوجه مازاد بر عوارض قانون افتیدر ای درخواست.ندیاقدام نما یپروانه ساختمان متقاض لینسبت به صدور و تحو

از سو جهت تشویق سرمایه گذارانی که قصد ساخت  شهرداریممنوع است. هایبعد از صدور پروانه توسط شهردار ایپروانه 

که به  ود.شقائل  فیدرصد تخف  10 حداکثر تا صورت نقد ( عوارض به%100صددرصد ) پرداختمی تواند در صورت  دارند

 . رسدیشهر م یاسالم یشورا بیتصو
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دستورالعمل تقسیط 

مطالبات شهرداری 
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 چابکسرشهرداری  مطالبات تقسیط اجرائی نامه آیین

  شهر چابکسر یاسالم یشورا 5ش/235 ه شمارهموضوع مصوب

 27/11/80صوب از مقررات دولت م یم بخشیقانون تنظ 73خود به استناد ماده  9/11/96شهر در جلسه  یاسالم یشورا

نحوه  ییاجرا دستورالعمل 12/4/1346ها مصوب یشهردار ین نامه مالییآ 32موضوع اصالح ماده  یاسالم یمجلس شورا

 . ابالغ نمود چابکسر یب و به شهرداریر تصویز به شرحاز اشخاص را  یمطالبات شهردارمحاسبه و وصول 

 دارند. لو ارساارائه  یمکتوب به شهردار به صورتدرخواست خود را  یستیط عوارض بایتقس یمتقاض انیمؤد-1

به  عوارض پرداخت در یمؤد ییتوانا از عدمق  ممکنه یبه طر یموافقت بدو از هرگونهموظف است قبل  یشهردار-2

 یآقا یوساز فه ین وظیاست که ا نیمأمورا با ین امر با شهردار و یص اید . تشخیالزم را کسب نما یکجا آگاهی صورت

د بود. خواه ت شخص شهرداریا عدم موافقت فقط در صالحیاست موافقت و  یهیشان محوله شده باشد، بدیشهردار به ا

 خواهد شد . ین و معرفییشهر تع یاسالم یورامذکور توسط ش نیمأموراز  یکیضمناً 

 است.  یالزام یرط مطالبات شهردایا ضامن  معتبر در تقسیو  یمؤدا سفته از یاخذ چک و -3

 یض ناشعوار یط بدهیز به تقسبه مجا  یو حقوق یقیو امالك اشخاص اعم از حق یک اراضینه تفکیدر زم یشهردار-5

نباشند،  ینقد ورتصبه و پرداخت عوارض متعلقه  نیمأتن مربوطه قادر به یا مالکیبوده چنانچه مالک و ین ک زمیاز تفک

 .ند ینما یاگذارو یک را به شهرداریمورد تفک یاز اراض یا قطعاتیقطعه  یمختار هستند معادل عوارض و حقوق شهردار

ل یتبد ن حالیمان ملک به اط عوارض هیاز تقس ین مربوطه ناشیمالک یروش و نقل و انتقال امالك بدهفبه هنگام -6

زه نقل و پس اجان مربوطه اخذ و سیا مالکیخود را از مالک  یه مطالبات قانونیموظف است ابتدا کل یشده و شهردار

 ل شده استیل تبدن حایکه به ا یمانده بدهیباق یگرفته شده برا در نظرکارمزد  صورت نیارا بدهد. در  یانتقال قطع

 ست. ا یقابل محاسبه و بخشودگ

ت نان موافقط آیتقس یکه با تقاضا یانیاز مؤد آن دسته یاهه اسامیتا پانزدهم هر ماه س یموظف است منته یشهردار-7

 یه شوراتحضار باس یه و برایشده و کارمزد متعلقه ته نییتعتعداد اقساط  یمؤدهر  یبده یرقم قطع دیبا قشده است 

 ود.بواهد خ یمؤدتوسط  یه بدهیه کلیه مفاصا حساب منوط به تسواست صدور هرگون یهیم کند. بدیشهر تسل یاسالم

 

 

 

 

 1400در سال یط مطالبات شهرداریوه نامه نحوه تقسیش

 :یط مطالبات شهردارینحوه تقس

 شهروندان از نقدی به صورت سایر مطالبات و نقدی جرایم عوارض، از اعم شهرداری حقوق که است این اصل یک: ماده  

 و تعیین تقسیط با موافقت اخذ از پس ، خود دین واحده دفعه پرداخت در توانائی مؤدی عدم ورتص در شود، وصول
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 مالی نزد مدیر و شده پر متقاضی ک( توسطی)ضمیمه شماره  شهرداری مطالبات تقسیط درخواست فرم ، اقساط تعداد

 احراز از پس را انگشت متقاضی اثر و ضاءام ذیل مذکور مدیر .شودیم انگشت اثر نقش و مربوطه امضاء سازمان یا منطقه

 . دینمایم گواهی را متقاضی امضاء یا شناسنامه، ملی کارت تصویر نمودن ضمیمه و هویت

 یا معتبر بهکس یا دولت از کارمندان ضامن نفر یک آن قانونی و خسارت دین پرداخت تضمین برای مدیون: دو ماده

درخواست  فرم از ضامن به مربوط قسمت که دینمایم معرفی باشد تبارو اع صالحیت واجد که اعتماد مورد اشخاص

 . دینمایم انگشت اثر نقش و امضاء مالی مدیر نزد و نموده تکمیل را تقسیط

 نامه وهشی این رعایت از ضامن لحاظ معرفی به ریال  50000000سقف  تا شهرداری به شهروندان دیون : تبصره

 . ضامن ندارد یمعرف به نیازی و بوده مستثنی

 و مطابقت ضامن و اصلی جاری مدیون یهاحساب فعالیت به نسبت علیه محال بانکهای از استعالم اوراق طی: سه ماده

 (    2)ضمیمه شماره .شودیم پرسش ایشان امضائات

 تاریخ به معتبر چک نماید پرداخت ستیبایم ماه هر که مبلغی و شده تعیین اقساط تعداد به اصلی مدیون از: چهار ماده

صورت  در تا گرددیم اخذ تاریخ قید بدون بدهی کل مبلغ به چک فقره و یک شودیم دریافت معین اقساط سررسید

 برآیند وارده خسارات عهده از تقسیط در خواست فرم مندرجات شرح به ضامن و مدیون اقساط از کدام هر تأدیه عدم

 دو هر ازای به تواندیم نباشد چک تسلیم به قادر اقساط تعداد به یطتقس متقاضی مدیر مربوطه تشخیص با چنانچه.

 .نماید دریافت چک فقره یک ماهانه قسط

« مینمایم دتعه قانونی خسارات کلیه پرداخت کل وجه چک را با»جمله  این و خود مشخصات درج با ضامن :1تبصره 

  .دینمایم  امضاء را مأخوذه چکهای ظهر

 نماید چک تقدیم به مبادرت شرایط واجد شخصی ثالث تواندیم باشد جاری حساب فاقد اصلی دیونم چنانچه :2تبصره 

 یچکهاظهر  اصلی مدیون علیه محال بانک از استعالم از پس و اعمال نامه شیوه ک اینیماده  در مذکور مقررات و

 بود خواهد 2 ماده موضوع معتبر ضامن معرفی مکلف به اصلی مدیون بهر حال . کندیم پرداخت تعهد و امضاء را مذکور

. 

 به مالی یستمس در علیه بانک محال به ارائه جهت گردد وصول معین مواعد در دیبایم که مأخوذه چکهای: پنج ماده

 به نسبت هنام شیوه این وفق اقساط پرداخت عدم صورت در تا شودیمنگهداری  سوابق در کلی چک و افتاده جریان

 . دشو اقدام وصول آن

 فرم طی راتبم ، شود عدم پرداخت گواهی صدور به منجر رسید سر در دریافتی چکهای از کدام هر چنانچه: شش ماده

 اقدام چک هوج پرداخت به نسبت روز ده ظرف تا شودیم ابالغ و ضامن اصلی مدیون ( به 3شماره  )ضمیمه اخطاریه

 اقدام جهت روندهپ تشکیل با مدارك مربوطه اخطاریه ابالغ فوص با ضامن یا اصلی مدیون مراجعه عدم صورت نماید. در

 با مدیون اریهاخط طی نخست وقت فوت بدون است مکلف حقوقی اداره .گرددیمارسال  حقوقی اداره به قضائی و قانونی

 .دبرآی امنض و اصلی مدیون از دین کل به وصول نسبت ای یک هفته مهلت از پس و نموده حجت اتمام ضامن و اصلی

 شهرداری ایبر آنها و بدحسابی شده مواجه پرداخت عدم گواهی با ایشان تقسیطی یهاچک که اشخاصی: هفت ماده

 تضرر وجباتم و نشده موافقت ایشان دیون تقسیط مجدد با صاحبان چک در سوابق  یاست با درج اسام گردیده احراز

 .نگردد فراهم شهرداری

 مرکزی بانک یگواه با بانکهایی که و دولتی بانکهای از صادره چکهای نامه شیوه این در چک از منظور: هشت ماده

 . باشدینم اعتباری و مالی مؤسسات از های صادره حواله و شامل ندینمایم چک صدور به مبادرت
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 دیهتأ از دیونم نکول در صورت پیگیری صعوبت لحاظ به استان از خارج بانکهای عهده صادره چکهای دریافت: نه ماده

  .باشدیموارده  خسارت ضامن کننده دریافت و بوده ممنوع

 . باشدیمممنوع  مدیون کامل حساب تسویه از قبل معامله انجام برای بالمانع صدور هرگونه: ده ماده

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 «          1مه یضم»

  شهرداری مطالبات تقسیط درخواست

تاریخ  ..........از صادره ................. شناسنامه شماره........... فرزند................ شهرت ..................... اینجانب

 یکد پست ..................تلفن .................................. منزل نشانی به ............ ساکن ...........اهل...........تولد

 حساب دارای  ................... یکد پست ................. تلفن.................... محل کار............. شغل……..……

 مبلغ دارم تقاضا مالی توانایی عدم علت به ........................ به شماره ...................  بانک جاری در

 . دارند دریافت تقسیط ورتبه ص شهرداری آیین نامه و مقررات طبق را اینجانب بدهی ........................
 

 یامضاء و اثر انگشت متقاض

 امضاء .                      شودیم گواهی هویت احراز از پس متقاضی انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر (                                     شودیم ضمیمه ،شناسنامه ملی کارت تصویر (

 ...............از صادره ............ شناسنامه شماره ............. فرزند .................... شهرت ................ اینجانب

کد  ..................تلفن ......................... منزل نشانی به .............. ساکن ................اهل..............تولد تاریخ

 شغل .................. یکد پست................... تلفن........................................محل کار............. یپست

 کامالً را ....................... خانم/یشماره ..................... آقا به ............... بانک جاری دارای حساب ...................

 هر پرداخت به نسبت مشارالیه چنانچه و نموده تضمین اًقانون و شرعاً ورقه مندرجات این طبق نامبرده بدهی و شناسمیم

 به را دین کل پرداخت اینجانب ننماید پرداخت هر کیفیتی به و نموده نکول معین اقساط یک

 تعهد أساًر اجرائی عشر نیم و دادرسی هزینه ، تأخیر تأدیه خسارت جمله از آن متفرعات و ریال........................مبلغ

 وصول قابل اینجانب از واحده دفعتاً و شده حال کل دین اقساط از کدام هر پرداخت عدم صورت در و نموده تقبل و

 . باشدیم

 ضامن انگشت اثر و امضاء

 امضاء                        .شودیم گواهی هویت احراز از پس ضامن انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر                                        (شودیم یمهضم ،شناسنامه ملی کارت )تصویر

 

  کننده اقدام مضاءا                مالی ریامضاء مد                  ضامن امضاء متقاضی                   امضاء

 « 2ضمیمه»
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 است محترم بانک .............................یر

 علیکم سالم

 قبال در دارد نظر در و شهرداری باشدیم بدهکار شهرداری این به ..................... خانم /یینکه آقاا به نظر احتراماً

 عهده ..................... مارهش جاری حساب از ریال  .............. مبلغ جمعاً به چک فقره ............ تعداد نامبرده بدهی

 شهرداری این هب را فوق حساب مسدود بودن یا فعال همکاری و مساعدت مالاع با است نماید، خواهشمند بانک اخذ آن

 .فرمایند را گواهی چک متن امضاء صحت و اعالم

                                                                                                                                           

 ..................... شهردار .

 

 «3 ضمیمه »

 

 ................................شهرداری از

 ...............................................نشانی  به ................................ خانم /آقای به

 قانونی اخطار : موضوع

 علیکم سالم

 مبلغ به ..................مورخ  ...................... شماره به کچ فقره ..................... اینکه به نظر

 چک پرداخت عدم گواهی علیه محال بانک و نموده ..................... صادر  شهرداری وجه در ریال ..........................

 پرداخت به عدم عنایت با است مقتضی لذا .است ودهنم صادر .................... مورخ ....................شماره  به را مزبور

 با اخطاریه این رؤیت از روز ده مدت طی ...........................خانم /یضامن آقا و جنابعالی تعهدات و چک وجه

 اقدام صورت این غیر در بدیهی است . نمایند پرداخت را چک وجه .................. شهرداری واحد حسابداری به مراجعه

 . دیآیم به عمل تضامن نحو به و ضامن اصلی مدیون طرفیت به قضایی و قانونی

                                                                                                                                              

 شهردار ...................

 پرداخت و اجعهمر جهت ..................................................نشانی  به ................. آقای ضامن : ثانی نسخه

 .ن ضمانتیموضوع ا
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 بسمه تعالدددی

 

 ماده یك تعاریف : 

 مؤدی :  -1

عـوارض و   کليه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قوانين و مقررات قانون شهرداری مكلف به پرداخت

 بهاء خدمات مي باشند . 

 مطالبات شهرداری : -2

عبارتند از بدهي عوارض ، بهاء خدمات ، جرائم کميسيون صد ، فروش اموال منقول و غيـر منقـول و مبـالغ    

ؤدی مآئين نامه مالي شهرداريها که بر ذمه  29ماده  4تا  1اجاره اماکن و تأسيسات شهرداری موضوع بندهای 

 حقوقي ( قرار مي گيرد و آنان قانوناً مكلف به پرداخت آن مي باشند .  ) اشخاص حقيقي و

 الف : شرايط تقسيط عوارض : 

 ريال باشد . 000/000/100در صورتيكه جمع مبلغ عوارض حداکثر تا مبلغ  -1

 ماه به تشخيص آقای شهردار .  12 تا 3درصد نقد و بقيه بين  50

 ريال باشد .  000/000/300ريال بيشتر و حداکثر تا  000/000/100در صورتيكه جمع مبلغ عوارض از  -2

 ماه به تشخيص آقای شهردار   18تا 3درصد نقد و بقيه بين  50

 ريال باشد .  000/000/500ريال بيشتر و حداکثر تا  000/000/300در صورتيكه جمع مبلغ عوارض از  -3

 ماه به تشخيص آقای شهردار .  24تا  6درصد نقد و بقيه بين  40

 ريال کمتر باشد .  000/000/000/1ريال بيشتر و حداکثر تا  000/000/500مع مبلغ عوارض از جدر صورتيكه  -4

 ماه به تشخيص آقای شهردار .  24تا  6درصد نقد و بقيه بين  30
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 ريال بيشتر باشد .  000/000/000/1ر صورتيكه جمع مبلغ عوارض از د -5

 ه به تشخيص آقای شهردار . ما 36تا  6درصد نقد و بقيه بين  40

 

 

 : در خصوص تقسیط عوارض نکات ذیل الزم االجرا می باشد .  2ماده 

 عوارض پس از پيشنهاد شهرداری و تصويب شورای اسالمي بايد تشريفات اداری مربوط را طي و حداکثر  تـا 

  ل وصول خواهد بود .قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال در سطح شهر اعالن عمومي و ازاول  سال بعد قاب

پس از قطعي شدن عوارض مؤدی در صورت درخواست کتبي تقسيط ، شهرداری براساس اين دستور العمـل  

 نسبت به تقسيط عوارض اقدام خواهد نمود . 

 ر خصوص بهای خدمات نکات ذیل الزم االجرا می باشد . د -3ماده 

رای اسالمي شهر و طي تشريفات اداری برای بهای خدمات شهرداری پس از پيشنهاد شهرداری و تصويب شو

آگاهي استفاده کنندگان اعالن عمومي مي گردد . بديهي اسـت وصـول بهـای خـدمات همچـون ورود بـه       

ابل تقسيط قپارکينگ يا استفاده از خدمات در شهر بازی و يا اماکن تفريحي بعلت کم بودن             مبالغ آن 

ت فروش توليدات شهرداری ) شن ، ماسه ، آسفالت ، هزينه ترميم آسفال نخواهد بود . بهای خدمات هم چون

 ، ... ( براساس اين دستورالعمل قابل تقسيط خواهد بود . 

  ريال قابل تقسيط نمي باشد . 2000000هر گونه بهای خدمات کمتر از 

 . : درخصوص فروش اموال منقول و غیر منقول نکات ذیل الزم االجراء می باشد  4ماده 

 فروش اموال منقول و غير منقول در حالت عادی غير قابل تقسيط مي باشد . 

امّا در مواقعي که بنا به داليلي اعم از ) قهری يا سهوی ( طلب شهرداری وصول نگرديده و بـدهكار خـود بـه    

ار شهرداری مراجعه و اظهار ندامت نمايد و يا آمادگي خود را جهـت پرداخـت اعـالم نمايـد و آقـای شـهرد      
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تشخيص بدهد که با وصول تقسيطي مطالبات ، صرفه و صالح شهرداری رعايت مي گـردد طلـب شـهرداری    

 ل مي باشد . ت تقسيط قابل وصوصوربراساس اين دستورالعمل ب

  : 5ماده 

 در خصوص اجاره دادن اماکن و تأسيسات شهرداری نكات ذيل الزم االجرا مي باشد . 

 اشد . ببايد ماهيانه يا ساليانه به شهرداری پرداخت گردد ، قابل تقسيط نمي  وصول اجاره ای که طبق قرارداد

قانوني  در مواقعي که بنا به داليلي مستأجر نتوانسته بدهي خود را پرداخت نمايد و شهرداری نيز با اهرم های

ی وصـول  نتوانسته طلب خود را وصول نمايد . در صورت مراجعه و درخواست مستأجر ، شهرداری فقـط بـرا  

  طلب معوق ) اجاره ( مي تواند براساس دستورالعمل پيوست نسبت به تقسيط اقدام نمايد .

 : 6ماده 

 درخصوص جرايم کميسيون های ماده صد نكات ذيل الزم االجرا مي باشد . 

مفاد اين دستورالعمل در خصوص جرايم کميسيون های ماده صد ) بدوی ، تجديد نظر ، هم عـرض و اعمـال   

 قانون تشكيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداری ( اعمال مي گردد .  63 ماده

 :  7ماده 

  در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأديه کليه بدهي مؤدی خواهد بود .

 : 8ماده 

در صورت عدم پرداخت به موقع هر يك از اقساط توسط بدهكار به شهرداری ، بدهي ناشي از اقساط مذکور  

مقررات اقـدام الزم   به حال مي شود و شهرداری مكلف است جهت وصول مابقي اقساط برابر ضوابط وتبديل 

 بعمل آورد . 

 : 9ماده 

         تعهدات قبلي شهرداری و مؤديان يا بدهكاران که به موجب قوانين جاری ايجاد شـده بـه قـوت خـود بـاقي      

 مي باشد 
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 : 10ماده 

لبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي مي باشد . ادارات ، ارگانهـا ،  اين دستورالعمل مخصوص تقسيط مطا

دستگاههای اجرائي مكلفند کليه بدهي خود را يكجا بصورت نقد پرداخـت نماينـد . در صـورت درخواسـت     

 هريك از ادارات ، ارگانها و دستگاههای اجرائي جهت تقسيط بدهي خود موضوع با ارسال اليحه پيشـنهادی 

 شورای اسالمي شهر طرح و تصميم الزم اتخاذ خواهد گرديد .  شهرداری در جلسه


