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 خدا  نامه ب
 

 زندگي محيط  در بهبود بهره وري پذيرش  و منابع توسعه اصلي عامل فناوري و پژوهش بر مبتني  محيطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني ايهنياز تأمين در و است شهري

 مطالعه و نيازمند ارزيابي فرهنگي، و  اقتصادي و اجتماعي هاي بازخورد  به توجه با يريز  برنامه و پژوهش در الگوپذيري

 بهره بي رفاهي هاينياز و امكانات عمومي توزيع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقليمي هاي ساخت زير در

 برنامه با ارائه كه هستند پايدار  عه س تو در نيازها بين كليه منطقي ارتباط برآيند  از  پويا و دهن ز يسيستم شهرها  نباشد.

 عوامل ديگر و منابع از استفاده با و  داده تسري وري بهره ارتقاي در جهت را پايداري توان مي گذار،  اثر تدابير و ريزي

سيستم   در مؤثر فرايند  انجام موجب با آنها تعامل در جتاًيتن و شهري جامعه در مرتبط  و نهادهاي راصعن كمك با توسعه

 كاستي توان مي بهره وري تبلور با و ريزي برنامه در معيار اين تدوين با  يقيناً شد. شهري محيط  بهبود لحاظ به تباطاترا

 جهت و در مردمي تركامش جلب به منظور الزم افزارهاي نرم از  ملي عرصه در تكنولوژي توسعه موازات به تا زدود ها را

 اهداف اجراي  در خدمتگزار دولت  با  همسوئي و  مديريت شهري ستهاياسي راستاي در عمومي منافع بهبود و  تأمين

 . شد  برخوردار الزم بهره از ضروري غير تصديهاي كاهش زدايي و تمركز اصل و اجتماعي مشاركت افزايش

 از هداستفا كه تعادل شهرهاست در موجود امكانات و فرصتها در زيير هبرنام و بررسي مستلزم مالي منابع از يبردار بهره

 آن مختصاات با نيز درآمدي شهرها منافع توسعه و گسترش  با لذا يابد. مي تكوين جديد  فناوري با مناسبي شيوه به آن

 مادني نيازهااي ينمأت جهت در منابعي خلق با و را فراهم اريپايد  سوي به توسعه زمينه جديد  اطالعات با و يافته رشد 

 و الزم آماادگي ايجااد باراي دهام دولات شده اعالم هاي برنامه با سوئيمو ه توسعه برنامه فرابخشي مقدمه شهروندان

  سازيم فراهم را واحد شهري مديريت سوي به حركت

مساوولين  سايانظار كارشن نقطاه باا قاانوني، اختياارات تموازا به منابعي ايجاد جهت به گرديده سعي مجموعه اين در

 تصاويب از پا  تاا نموده اقدام محلي عوارض وضع به نسبت ضي،رموجود عوا افزارهاي نرم و شاخصها تبيين و واحدها

 همياري با انتظاردارد لذا. گردد شهرداري اين عمل مالك قانون، مقرر خاص تشريفات و سير شهر اسالمي محترم شوراي

 خادمات بهااي و عاوارض(درآمادهاي محلاي  تحصايل با چابكسرر هش  مفهي مردم مشاركت و دولتي دستگاههاي يرسا

 و ياابيم دسترساي شاهر اين شهروندان خور شهري در مبلمان و عمراني ساختار تغيير به بتوانيم) تعرفه اين در جرد من

 .بيانجامد  مردم رضايت و عمومي رفاه به آن برآيند 
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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض  و مستندات قانونی وضع عوارض

 ونی وضع عوارض : نامستندات ق

   قبل از انقالب : -1

 O  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند   

 O  1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده 

 بعد از انقالب :  -2

O   1361اسالمی کشوری مصوب  ایهقانون تشکیالت شورا 35ماده  1بند 

 O  1369و مصرف آن در موارد معین مصوب  تقانون وصول برخی از درآمدهای دول 43بند الف ماده 

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

 O  1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 1تبصره 

  O 1387ه مصوب ودزقانون مالیات بر ارزش اف 50ماده 1تبصره 

 

  1334قانون شهرداری مصوب 

 در وظایف انجمن شهر : -45ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن  – 8بند 

 

   1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

ای    -30ماده   تعرفه  دارای  شهرداری  عوارضهر  انواع  کلیه  آن  در  که  بود  سایر  ب  و  خواهد  و  خدمات  های 

آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر   هدرآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته ب

نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها 

 تعرفه مذکور منعکس می شود.  صورت می گیرد در

 1361اسالمی کشوری مصوب ت شوراهای  یالکقانون تش

 : رهوظایف و اختیارات شورای اسالمی ش-35ماده 

مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ -1

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

   1369های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب رخی از درآمدب لقانون وصو

د  -43ماده   ـ  هزینه   رالف  تکافوی  عوارض  از  ناشی  وصولی  درآمدهای  ننماید  صورتیکه  را  شهرداریها  های 

 ب رئیس جمهور خواهد بود. وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصوی 

 

تشکی ان  تالقانون  و  با اصالحیه های، وظایف  انتخاب شهرداران  و  عدی  ب   تخابات شوراهای اسالمی کشور 

   1375مصوب 
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 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 

گرفت  –  16بند   نظر  در  با  آن  میزان  و  نوع  تغییر  همچنین  و  شهر  عوارض  لغو  یا  برقراری  لوایح  ن  تصویب 

 اعالم می شود.  ورشسیاست عمومی دولت که از سوی وزارت ک

به وضع عوارض متناسب با تولیدات   تب( شورای اسالمی شهر می تواند نس1386/ 8/ 27)اصالحی    -  77ماده  

نیاز شهر طبق آیین نامه  از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد  تأمین بخشی  اهالی به منظور  و درآمدهای 

  اقدام نماید. مصوب هیأت وزیران 

وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر   از ارسال هر مصوبه  پس  عوارض ، یك ماه   –تبصره  

 که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.  یعمقط

اقتصاد توسعه  برنامه سوم  قانون  از  موادی  ای قانون اصالح  اسالمی  فرهنگی جمهوری  و  ،اجتماعی    ان ری 

 ) تجمیع عوارض (  1381مصوب 

بایستی حداکثر تا نرخ هر یك از عوارض محلی، می  شوضع عوارض محلی جدید و یا افزای  -1تبصره   -5ماده  

 ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد  پانزدهم بهمن 

   1387مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده

از عوارض محلی جدید، که تکلیف  سالمی شهر و بخش جهت وضع هر  ا  یشوراها  -  1تبصره   -50ماده   یك 

ون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر  ناآنها در این ق

 سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند. 

    :منابع درآمدی شهرداریها 

O مدهای مستمر(رآدناشی از عوارض عمومی ) درآمدهای 

 O  درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  سسات انتفاعی  ومبهای خدمات و درآمدهای 

 O  درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  O کمك های اهدایی دولت و سازمان های دولتی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oاعتبار سایر منابع تأمین 

 وارض : ع اسایر مستندات قانونی مرتبط ب 

 قانون شهرداری : 

بین مؤدی و شهرداری در  -77ماده   اختالف  نمایندگان م  رفع هر گونه  از  به کمیسیونی مرکب  ورد عوارض 

هائی که شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می 

زم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول  ال  دین کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناطبق تصمیم ا

تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری    ق بباشد اجرای ثبت مکلف است بر طمی

نمایندگی به  را  نفر  یك  شهرستان  دادگستری  رئیس  نباشد  قضائی  سازمان  که  نقاطی  در  نماید   مبادرت 
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ن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل  جمننماید و در غیاب ادادگستری تعیین می 

 خواهد آمد. 

 

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیك    -100ماده  

 اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. 

نه به وسیله مأمورین  های بدون پروانه یا مخالف مفاد پرواتمان اخستواند از عملیات ساختمانی  شهرداری می 

 ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید.   هکخود اعم از آن

تأسیسات    -1تبصره   قلع  بهداشتی  یا  فنی  یا  شهرسازی  اصول  لحاظ  از  که  فوق  مذکور  موارد  بناهای در  و 

ورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع  ضر   خالف مشخصات مندرج در پروانه

شده  احداث  کمیسیون ب  به  در  موضوع  شهرداری  تقاضای  به  به اشد  کشور  وزارت  نماینده  از  مرکب  هائی 

از اعضای انجمن شهر به   انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی

انجمن   می طر مانتخاب  می ح  اعالم  ذینفع  به  پرونده  وصول  از  پس  کمیسیون  روشود.  ده  ظرف  که    ز نماید 

حضور  با  را  موضوع  است  مکلف  کمیسیون  مذکور  مدت  انقضاء  از  پس  دارد  ارسال  کتباً  را  خود  توضیحات 

کند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

مخالب  سح یا  پروانه  بدون  ساختمان  ادامه  از  شهرداری  که  مواردی  در  کند  اتخاذ  پروانه    فمورد  مفاد 

می  مذکور جلوگیری  کمیسیون  در  را  موضوع  جلوگیری  تاریخ  از  هفته  یك  ظرف  حداکثر  است  مکلف  کند 

 ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.   مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای

د از دو ماه تجاوز یاکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نب  ورتی ص  رد

 نماید. کند تعیین می 

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ کند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید  

طشهرد را  آن  هزینه  و  کرده  اقدام  رأساً  دریافت  ق  ب اری  مالك  از  عوارض  وصول  اجرای  نامه  آئین  مقررات 

 .  1خواهد نمود 

مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از   رد  -2تبصره  

اضااراضی مسکونی کمیسیون می نظر  تواند در صورت عدم ضرورت قلع  از  به موقعیت ملك  توجه  با  بنا  فه 

ای که أی به اخذ جریمه ر  های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست(های اصلی یا خیاباننی )در بر خیابانکام

متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری  

ز حداقل یك دوم کمتر و از سه  ا   دوصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نبای  مکلف است براساس آن نسبت به

ای اضافی بیشتر باشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت  نببرابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع  

جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی  

 .2ت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود سب نخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد ت

 
 .17/5/1352اصالحي مصوب  -1
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ب  -3تبصره   زائد  بنا  اراضی   ردر مورد اضافه  از  مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده 

موقعیت ملك   تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بهتجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می 

ی  اهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمههای اصلی یا خیابان نااز نظر مکانی )در بر خیاب

و   تعیین  باشد،  مصرفی  مصالح  نظر  از  ساختمان  نوع  و  شده  ایجاد  فضای  از  استفاده  نوع  با  متناسب  که 

متر و  ک رنماید )جریمه نباید از حداقل دو براب شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام

شده بیشتر باشد( در صورتی که   دااز چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایج 

ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و 

 .3صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود  به را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت تقاضای صدور رأی تخریب

در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و    هندر مورد احداث بنای بدون پروا  -4تبصره  

ترمربع تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مبهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

ارزش مع بدون مجوز یك دهم  ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که  مالابنای  پنجم  یا یك  تی ساختمان 

دری ارزش  بودن فاساختمان  بالمانع  ذینفع،  از  است  بیشتر  آن  مبلغ  که  کدام  هر  باشد،  داشته  سرقفلی  ت 

های اکم مجاز بر اساس مفاد تبصره صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تر

 . 4مل خواهد شد ع  3و  2

ن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون  دودر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده ب  -5تبصره  

به اخذ جریمه می پارکینگ رأی  از فضای  نوع استفاده  و  به موقعیت محلی  توجه  با  ای که حداقل یك  تواند 

متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر ر  هدو برابر ارزش معامالتی ساختمان برای  برابر و حداکثر  

باشد( شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین  متر مربع می  25تساب گردش  حانماید )مساحت هر پارکینگ با  

 .5باشدشده و صدور برگ پایان ساختمان می 

روانه ساختمان و  پ  س ین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اسادر مورد تجاوز به معابر شهر، مالک  -6تبصره  

خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در    ربهای مصوب رعایت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی که  طرح 

را به کمیسیون ارسال  امر  از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده  انجام گیرد شهرداری مکلف است  این مورد 

در ب   نماید.  استحکام  عدم  مانند  تخلف  موارد  در    ا، نسایر  شهرسازی  و  بهداشتی  و  فنی  اصول  رعایت  عدم 

 .6های ماده صد است ن وی ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیس

 

آنها   -7تبصره   مسئولیت  به  که  ساختمانی  اجرائی  عملیات  به  نسبت  مکلفند  ساختمانی  ناظر  مهندسان 

و محاسبات فنی ضمیمه  ا  هان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهگردد از لحاظ انطباق ساختماحداث می 

پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند.   ابآن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان  

هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به 

 
  .27/6/1358اصالحي مصوب  -3
 .27/6/8135اصالحي مصوب  - 4
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قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان د  صح در کمیسیون مندرج در تبصره یك ماده  طر

نظام معماری و ساختمانی  دنگردد شهرداری مکلف است مه قانون  برابر  تقصیر  ثبوت  را در صورت  ناظر  س 

مجدداً مرتکب   ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که  6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به  

به صد به حداکثر مجازات محکوم ر  وتخلف شود که منجر  به وسیله کمیسیون ماده صد گردد  رأی تخریب 

محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از    بمرات  ، کند

 گردد. جرائد کثیراالنتشار اعالم می

 

صد تا  است  مکلف  محض  شهرداری  به  محکومیت  رأی  مور  تخلف  از  پرونده ندهوقوف  ارسال  و  ناظر  س 

از    6کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر   اماه  برای ساختمان جهت ضماخذ گواهی  ناظر مربوطه  اء مهندس 

ها نظارت نمایند  پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان 

با یرگاز موارد تخلف در پروانه به موقع جلو  و هر گاه  ی نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان 

شو تقصیری  مرتکب  می  دنپروانه  رسیدگی  آنان  تخلف  به  قانونی  مقررات  عمل  طبق  که  صورتی  در  و  شود 

ابل تعقیب خواهند ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز ق

 بود. 

که   مواردی  جلوهرشدر  به  مکلف  نشود داری  اجرا  شهرداری  دستور  و  است  ساختمانی  عملیات  از  گیری 

واند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات تمی

 .7ساختمانی اقدام نماید 

 

ها گواهی پایان ساختمان و در ختمانسا  امله در موردی مکلفند قبل از انجام معدفاتر اسناد رسم  -8تبصره  

ناتمام گواهیمورد ساختمان  انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ت  عدم خالف   های  ا تاریخ 

 مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

ساختمان  مورد  قانون  در  تصویب  از  قبل  که  شهرداریتبصره    6هائی  قانون  صد  ماده  به  ها الحاقی 

ورد معامله کل پالک م  ( معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتی که1355/ 11/ 24)

را شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام 

 باشد. معامله بالمانع می

ساختمان موردر   تص د  تاریخ  از  قبل  که  اضافه  یبو هائی  که  صورتی  در  شده  ایجاد  شهر  جامع  بناء   نقشه 

مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر   وجدیدی حادث نگردیده باشد  

 . 8باشدباشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می

ده است از  ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شآن  هایی که پروانه ساختمانساختمان   -9ره  تبص 

 .  9باشند انون شهرداری معاف می ق  ماده صد 1شمول تبصره 
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در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام   -10تبصره  

ابال تاریخ  از  رأیاو  آن  به  نسبت  روز  ده  رأی ظرف مدت  اعتراض  اع   غ  این  به  رسیدگی  مرجع  نماید،  تراض 

که   بود  خواهد  صد  ماده  دیگر  شرکت ع اکمیسیون  قبلی  رأی  صدور  در  که  باشند  افرادی  از  غیر  آن  ضای 

 .10اند. رأی این کمیسیون قطعی است داشته 

د رتوسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در موآئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه    -11تبصره  

 . 11بود  داخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواه

 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

 گردد : مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می  -43ماده 

و هوایی پنج ی  ی ا وسایل زمینی )به استثناءریلی(، دریاحمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ب  -الف

 بلیط )به عنوان عوارض(. ( بهاء%5درصـد )

ع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مـورد ا وعوارض سالیانه ان   –ب  

گمرکی و حقوق ورودی  معادل یك در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلی ( و یا یك در هزار مجموع ارزش  

 .12آنها

دروهای وخاین ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثناء  موضوع بند )ب(ض  رعوا   -تبصره 

)   گازسوز( ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد  و حداکثر تا صد    (%10به 

 یابد. افزایش می   ه ( عوارض موضوع بند مزبور این ماد%100درصد )

 زاین قانون پس ا) صرفا موضوع بند الف و ب (    (43وارض موضوع ماده )مالیات و عت  خپردا  -و  -  46ماده  

 ( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. %2موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد ) 

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور : 

اس   -174ماده   و شهرداریها و سشوراهای  ذیربط  المی  از طریق  وظمایر مراجع  برنامه  اول  پایان سال  تا  فند 

 ا اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :ب دار شهرداریهاتدوین نظام درآمدهای پای 

کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای   –الف  

حلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای م  تنطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعی مسکونی همان م

،  د حخدمات بهره برداری از واحدهای ا اثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک 

 ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری. 

خدمات    -ب های  هزینه  تأمین  در  شهروندان  سهم  عمراتعیین  و  نوسازی  نگهداری،  شهری،  و    ن عمومی 

 نقل.  وهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل ش

 تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.  -ج
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 سایر درآمدهای قانونی شهرداریها. تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و  -د

 شغال بیشتر. ا کم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح ایش ترافزا -هـ

 تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری.  -و

د در حوزه وظایف اصلی برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کر  -ز

 نوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی. مم و قانونی آنها و

 : ف یتعار 

ماده    عوارض:تعرفه   استناد  به  که  دستورالعملی  از  مالی شهرداری آیین     30عبارتست  وزارت    هانامه  توسط 

 است. کشور تهیه و تنظیم گردیده 

 P:  از قیمت  P   منظور  معامالتی  یا  ارزش   ، ای  پزم  منطقه  جدول  مبنای  بر  ساختمان  و  تعرفه  ین  یوستی 

 می باشد.  1400درسال چابکسر  مصوب اداره امورمالیاتی شهرعوارض 

تجاری( ارزش معامالتی کاربری -مبنای محاسبه ارزش معامالتی برای همه نوع کاربری ها به غیر از ) اداری

ص در  و  باشد  می  تج مسکونی  و  اداری  های  کاربری  از  استفاده  استفاده   ریاورت  ها  آن  معامالتی  ارزش  از 

 هد شد.  اخو

K:  تعیین  اسالمی شهر    با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورایی مختلف  هادر تعرفهی است که  ضریب

 گردد. می

واحد مسکونی  از  :یك  یا خانواده ساساختمان   عبارت است  و  افراد  برای سکونت  شود و شامل می خته  ی که 

 باشد . میی الزم هایس رو سآشپزخانه و  ، اتاق 

ا و  براساس  صتعاریف  دستورالعمل  این  در  رفته  بکار  مورخ  طالحات  عالی    1389/ 3/ 10مصوبه  شورای 

 باشد. می ی شهرهاشهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری 

  :توجه 

 

   :درعایت شوبایستی   1402ی عوارضی سال هاموارد ذیل در کلیه تعرفه

محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملك مشرف   رچنانچه ملکی دارای چند بر باشد د  •

به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض  

ه خواهد محاسبد  دگرمیبانی که از میدان یا فلکه منشعب  بر اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیا

 شد. 

پیشنهاد شهرداری  نتوامی شورای شهر   • با  موارد خاص  در  محاسبه    تعرفهحداقل    د  را    مبنای  عوارض 

 تعیین نماید. 

دادنامه شماره   • به  توجه  دادنامه شماره    83/ 11/ 25مورخ    587با  همچنین  هیأت   85/ 2/ 3مورخ    48و 

ه  بعوارض متعلقه    ، نرخ زمان وقوع تخلفه  بپس از وصول جرائم ساختمانی  الت اداری  عمومی دیوان عد 

 نرخ روز محاسبه خواهد شد. 
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کمیسیون موضوع    ، و بهای خدمات  مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض •

 قانون شهرداری است.   77ماده 

تجار • های  مجتمع  فاقد  چابکسر  شهر  اینکه  به  شهنظر  میباشد  امثالهم  و  هتل   ، پاساژ    ،   اری د ری 

به منظور تشویق و جذب در امر سرمایه گذاری و توسعه عمران و ابادانی شهر ، آن دسته از    میتواند  

مجتمع های تجاری ، پاساژ،  )به صورت یکپارچه در یك طبقه یا در    احداث  سرمایه گذارانی که قصد

به صورت   طح  س  و  افزایش بناعوارض  شهری چابکسر دارند  طبقات یا به صورت مختلط( را در حوزه  

 درصد عوارض تعرفه مصوب دریافت گردد.  هفتاد

ناد  ستمی باشد )به ا  1375/ 1/ 1از    که سال احداث بنای آن مربوط به قبل  ساختمان هاییدر خصوص   •

یا     70تایید کارشناس رسمی(بدون طرح در کمیسیون ماده صد عوارض زیربنا به نسبت  فیش برق 

 دد. رگدرصد ضوابط سال جاری محاسبه و اخذ 

 در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است. موضوع این تعرفه   عوارض •

به • مربوط  مقررات  و  تصوی(ی مصوب  هامعافیت   قوانین  از  مالیات  بپس  م ب  قانون  افزوده  ارزش  صوب ر 

ذیل ماده   تبصره   گردد با رعایتمی بینی  بودجه سنواتی پیشیی که در قوانین  هاو یا معافیت (  87/ 2/ 17

اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ سعه  برنامه پنجم تو  نوقان  181

 گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود. 

 

  این تعرفه در  شده برده بکار عبارات یا  ها ژهوا از  برخی اریف عت   •

 71ماده    16  دنضع آن مطابق بد که اختیار برقراری و وبه عوارضی اطالق می گرد  عوارض محلی :  -  1 •

اسال شوراهای  انتخابات  و  وظایف   ، تشکیالت  مصوب  قانون  شهرداران  انتخاب  و  کشور   1/ 3/ 1375می 

 شد. باسالمی شهر می ا اصالحات بعدی با شورای  

منبع   • به  خدمات  یا  و  محصول  و  کاال  از  )اعم  تولید  از  فارغ  که  است  عوارضی  محلی  عوارض  عوارض 

توان عوارض  گیرد. از انواع عوارض محلی می حریم شهر تعلق می   ورمستمر و یا موجود( در محدوده شه

 ا نام برد. ر ف و مشاغل خاصرشه ، حوضع شده برای زمین، ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پی

المی شهر نبوده و  به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراری آن شورای اس   عوارض ملی :  -  2 •

 اری آن را تعیین نموده است. رققانونگذار صالحیت بر

• 3  -  : ناپایدار  کمیسیون    عوارض  قطعی  آراء  از  ناشی  جرائم   / مجاز  تراکم   بر  مازاد  عوارض  مانند 

   و ... 100ه ماد

 درصد بلیط مسافر / صدور پروانه5مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/    ار :پاید  رضعوا •

  ص و ... ا خساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل 

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

 . باشد الزمی ها سرویس و نهااتاق، آشپزخ  شامل و شود
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بند تبصره  برابر که ساختمانهایی کلیه از است عبارت تجاری:  واحد  -5 •  قانون 55 ماده  24 ذیل 

 تحت صنفی واحدهای آنها در یا و گردیده  تجارت احداث و پیشه و کسب ه د استفا بمنظور شهرداریها

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

و می اداره  بازرگانی بااصول که اسالمی انقالب ونهادهای دولتی سساتؤم •  پرداخت  مشمول شوند 

 . محسوب میشود تجاری واحد تعرفه این در هستند مالیات

 کارگاههای ایجاد یا و استفاده صنعتی بمنظور که ساختمانهایی کلیه از است عبارت صنعتی: واحد  -6 •

توریسمنعشود.)ص می داثحا تولیدی و صنعتی  شهری وتأسیسات خدماتی , جهانگردی ,ت 

 .گیرد( می ار قر قسمت این نگردد،در تعریف تجاری اگرمشمول

 که ساختمانهایی انقالب اسالمی نهادهای و دولتی ساختمانهای  کلیه از تاس عبارت اداری: واحد -7 •

 گیرد.  رارمیق اداری واحد در ردیف باشد خارج 3و 2و1بندهای تعریف شمول از

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

 از اعم( آموزشی مدارس کلیه کودک،  مهد راحداثوظ من به عالی آموزش وزارت و پرورش و شوزآم

راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه  دبستانها  ، کودکستانها  آموزشی( راکزموسایر علمیه ، مدارس 

 .گیرد می قرار برداری بهره  مورد و ثدااح

 ، یت بهداش(مربوطه   که درکاربری ختمانهائیاس کلیه از است عبارت درمانی: و بهداشتی  مراکز  -9 •

منظور درمان و بهداشت سازمان تأیید با درمانی( خانه تأسیسات   احداث به  بهداشت،  بهزیستی، 

ا و درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری های ههگا داشتی، آزمایشهب بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز

 .گیرد  می رقرا برداری مورد بهره  و احداث اجتماعی

 سازمان با تأیید  کاربری مربوطه در که تربیتی و ورزشی  اماکن از ت اس عبارت ورزشی:  اماکن  -10 •

 .گیرد می قرار برداری بهره  ومورد  احداث بدنی تربیت

تجهیزات تتأسیسا -11 • شهری ازتأسیسات است  عبارت : ریشه و  پست وتجهیزات  آب،   مانند 

 . گردد می ثاداح  شهروندان رفاه عمومی جهت ...و  راتبرق، گاز، مخاب ترانسفورماتور، پست

 ها،  موزه  قبیل از کاربری مربوطه در که ساختمانهائی از  است عبارت فرهنگی:  و  تاریخی  اماکن -12 •

 بهره  مورد و سینما، تئاتر، احداث (سالن ... و هنری فرهنگی، ( اههنمایشگا اعات، ماجت سالن کتابخانه، 

  گیرد می قرار برداری

 

• 13 - ( :(P    از ا  P منظور  منطقه  قیمت  معامالتی  ، ییا  ساختمان  ارزش  و  تعرفه   زمین  انتهای  در  که 

  است و مالک عمل شهرداری میباشد. عوارض تعریف گردیده 

مالیاتهای 64 ماده )ج( بند عضو مو ساختمان متی ق ساختمان: قیمت -14 •  مصوب مستقیم قانون 

 که گردد می ابالغ و تعیین امالک تقویم ونکمیسیتوسط   که اسالمی شورای مجلس 1366 اسفند

 . شود می گفته نیز قیمت ساختمان بطوراختصار
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 اررق برداری بهره  درمو عنوان تجاری به فقط که شود می اطالق ساختمانهایی به متمرکز: تجاری -15 •

 پاساژها ندمان شود نمی واقع  استفاده  مورد تجاری غیر یاکاربری مسکونی صورت به آن طبقات و گیرد

 .... و بازار محدوده  در های واقع ،مغازه 

 به ساختمان کل درصد مساحت پنجاه  حداقل که گردد می اطالق کاربری ای به تجاری:  پارکینگ -16 •

 شود.  واقع برداری هره د بروم تجاری بصورت مابقی و پارکینگ عنوان

نواری -17 • در طبقه همکف:    تجاری  فقط  گفته می شود که  امالکی  ) عمق   8الی    6به عمق    به  متر 

شده   دفاتر    ردتعیین  یا  مسکونی  ایجاد  حق  طبقات  در  و  دارند  مغازه  احداث  اجازه   ) تفضیلی  طرح 

 گردد ( دارد. متر پیش بینی  8ق اری حداکثر عم ج جاری ) در خارج از عمق در تغییر کاربری نوار تت

  تدا می بایست با استفاده از جدول ضریب تبصره : در صورتیکه کاربری ملك غیر از تجای نواری باشد اب •

افزایش   به  نیاز  یافته و سپس در صورتی که  تغییر  نواری  به کاربری تجاری  تغییر کربری  عرصه ملك 

 عمل شود.  17مق تجاری باشد برابر مفاد بند ع

ان در به مجموعه هائی گفته می شود که دارای کاربریهای متفاوت و بصورت همزم   مجتمع های مختلط :  –  18

 د. نریك مجموعه مورد استفاده قرار گی

واحد خدماتی: گرمابه های عمومی و حمام عمومی نمونه ای از ساختمان ها با کاربری خدماتی هستند که  -19

 می کنند. ت ت عمومی فعالی مجهت حفظ بهداشت و سال 

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

ملکی  -1 • بر    چنانچه  چند  مدارای  عوارض  محاسبه  در  ملك برباشد  بر  ای  منطقه  قیمت  باالترین  وطه 

 دالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشمشرف به معبر م

اسا  بر  مس  عوارض  قیمت  گردد باالترین  می  منشعب  فلکه  یا  میدان  از  که  خیابانی  جبهه  ای  نطقه 

 شد. محاسبه خواهد 

هیأت   85/ 2/ 3مورخ    48ماره  و همچنین دادنامه ش   83/ 11/ 25رخ  وم  587با توجه به دادنامه شماره    -2 •

عالوه بر  ی  خلفات ساختمانتعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به  

مذکور  قابل   در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون  100کمیسیون ماده  جرائم  

 وصول خواهد بود. 

مصوب    -   3     قوانین  در  موجود  معافیتهای  مصوب  (کلیه  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  تصویب  از  پس 

  181با رعایت تبصره ذیل ماده  ش بینی می گردد  پیبودجه سنواتی    ( و یا معافیتهایی که در قوانین87/ 2/ 17

د خواهد شد  اعمال  توسعه  پنجم  برنامه  استفاقانون  ساختمانی مشمول  تخلفات  حال  هر  گونه   ه در  هیچ  از 

 تخفیف و معافیتی نخواهند بود. 

باشد کما  -4 تعرفه ذکر نشده  این  بهای خدمات شهرداری چنانچه در  و  از عوارض  قابلفمواردی  السابق   ی 

 صول خواهد بود . و
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اصل   ع موضو کمیسیون  87/ 8/10  -ک182455/41134شماره   نامه تصویب موضوع  * معافیت •

 اساسی  قانون  138

اصل  موضوع کمیسیون  87/ 10/ 8  -ک 41134/ 182455شماره   نامه تصویب 2ماده   2  تبصره  ستناد با •

آزادگان،  و %25،جانبازان   اساسی قانون 138 از و فرزندان  ر)همس شهداء ده اخانو باالتر،   والدین( 

های کلیه پرداخت پروانه  صدور های ینهزه و  شهرداری عوارض و گاز برق،  آب، انشعاب هزینه 

برای   و پذیره تجاری تا بیست متر مربع   مربع )تراکم ساخت و زیربنا( متربیست    و  یکصد تا مسکونی

 در است.  اقدام مالک رکومذ سقف تا فرد رهسهم   مسکونی های مجتمع در و باشند می یك بار معاف

بیس یکصد از بیش شرایط واحد  هر با سهم واحد هر متراژ که صورتی  بر  مازاد باشد مربع متر ت  و 

 . باشد  می مذکور عوارض و ها هزینه پرداخت مشمول مربع متر تو بیس  یکصد

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

داد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی ت پوشش کمیته امتح مددجویان    -لفا •

رت رعایت الگوی مصرف از پرداخت عوارض  وصین برای افراد مذکور ساخته می شود در  که توسط خیر

 پروانه ساختمانی برای یکبار معاف می باشند. 

نی )تراکم وزیربنا( یك واحد ختماساه  صدور پروان  ضپرداخت عوار   ازشهرداری  کارکنان شهرداری    -ب •

 ف می باشند.  زیربنا معامتر مربع   120مسکونی برای یکبار در طول خدمت و تا سقف 
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 دثاتبرای امالک فاقد مستح  عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشینام عوارض:  -1

 قانون شهرداري ها   55ماده  26اد  بند  ي...به استنار نده: شهردده داپيشنه

قانون درآمد پايدار و هزينه    2و ماده    اقانون شوراه  80ماده  16به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر 

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 نون شهرداري قا 77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 

 

عوارض و ترتيبات   ن نحوه محاسبهويشاخص هاي تد 

 وصول 

 ضوابط ترتيبات وصول 

 T×K×P×Z×H=عوارض پروانه ديواركشي 

T = طول ديوار 

K=شوراي    10/4/1389مصوب  نه  اگبيست    كاربري هاي

 عالي شهرسازي و معماري ايران

P=  ماده    1تبصره    7منطقه اي دارايي موضوع بند    قيمت

ه   قانون   2 و  شهيزپايدار  هاي  ده  ري ردانه  ها  و  ياري 

 1/4/1401مصوب  

Z = مي باشد  12  اسالمي شهر يضريب مصوب شورا. 

H    = تعديل وزير  ضريب  سال  هيات  تعرفه  براي  كه  ان 

ماده  هب  1402 مفاد  مورخ    19استناد  دستورالعمل 

   .درصد مي باشد   16وزارت كشور معادل   30/9/1402

( احصار1تبصره  مجوز  صدور   : شهر  (  سوي  با  ري  اداز 

  .مي پذيردانجام متقاضي ت درخواس 

( منزله  2تبصره  به  صرفاً  مالك  احصاربنام  مجوز  صدور   :  )

ن درجهمحصور  مجوزي  وهيچگونه  شده  تلقي  آن   ت مودن 

احداث بنا محسوب نمي شود و مراتب  مي بايست در مجوز  

 صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود.  

يز  اني نتمساخر پروانه  ود ق در زمان ص(: عوارض فو 3تبصره )

 قابل وصول مي باشد.

( و  4تبصره  احكام  معتبري همچون صدور  مدارك  چنانچه   :)

ح مبني بر  ال طعي از سوي مراجع و محاكم قضائي و ذيصآراء ق

شود،   ارائه  شهرداري  به  متقاضي  مالكيت  نفي  يا  و  تشكيك 

 د.صدور مجوز احصار متوقف خواهد ش 

مي باشد تر  م  2ر  جهت احصا  زاثرارتفاع مج (: حداك5تبصره )

با تركيب ديوار و فن  يا نرده مطابق ضوابط طرح تفصيلي  كه 

و  ديوار    ارتفاع . )شهرداري مكلف است  د شهر احداث خواهد ش 

   را به تفكيك در مجوز صادره درج نمايد(نف

 ( بصورت    (: 6تبصره  تفصيلي  طرح  براساس  كه  مالكيني 

ايگان ر  مجوزديواركشي  د نشيني نماينداوطلبانه اقدام به عقب  

 باشد. مي
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 نام عوارض: زیربنا)مسکونی(   -2

 ا قانون شهرداري ه  55ماده  26د  بند  پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استنا

قانون درآمد پايدار و هزينه    2قانون شوراها و ماده    80ماده  16جع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  رم

 1/4/1401ب اريها مصو يهرداري هاو دشه

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 

 

ه عاوارض و شاخص هاي تادوين نحاوه محاساب

 ترتيبات وصول 

 وصول   تضوابط ترتيبا

 S×Z×P×H+ B=عوارض

S =مساحت زيربنا 

Z  =چابكسر  شهر  ضريب مصوب شوراي اسالمي  

 كه در جدول ذيل قيد گرديده است.

P=   منطق داراي   هارزش  مواي  بند  ضو ي    7ع 

هاي    2ماده    1تبصره   هزينه  و  پايدار  قانون 

 1/4/1401شهرداري و دهياري ها مصوب 

H=  تعر براي  وزيران كه  تعديل هيات    ه ف ضريب 

ستورالعمل  د  19به استناد مفاد ماده  1402سال  

معادل    30/9/1402مورخ   كشور    16وزارت 

 .درصد مي باشد 

S1=مساحت عرصه 

B=230×P×S1×H 

 
شماره    تبصره:  نامه  استناد   3911/41/80/1400به 

، مدیر    1400/  30/02مورخ   فنی  دفتر  محترم  کل 

عمرانی   نقل  امور  و  حمل  خصوص و  در  ترافیك 

مساحتهای جزئی قسمتی از و الحاق   ك یموارد تفک

نقشه  اجرایی  های  اشتباه  اثر  در  که  ها  پالک 

به  و  آمده  وجود  به  گذشته  سنوات  در  برداری 

داشته   قهری  حالت  این نحوی  اثر  در  مالکین  و 

دست نمی آورند عی به  تفکیك و الحاق از آن انتفا

اصالح   برای  نو صرفاً  و حدود  ثبتی حد  های  قشه 

متراژهای   است  زجدر  پروانه ئی  صدور  قابلیت  و 

ندار را  قدرالسهم    ،دنساختمانی  قانون و  مشمول 

 قانون شهرداری ها نمی باشد.   101اصالح 

 

ورودي و يك    ساختمان طبقاتي داراي  ح اينكه چنانچهضي: تو  1تبصره  

د در يك واح دسترسي جداگانه براي واحد ها پيشبيني گردد حتي اگر

 .ميگردد ع منظوره باشد مجتمهر طبق

 : در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حد تراكم پايه  2تبصره  

 .مي گيرد ربر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل قرا

تصويبنامه    :   3ه  صر تب  موجب  مورخ  47098/ت131956به  ك 

  انبازانقانون اساسي ؛ كليه ج  138كميسيون موضوع اصل    3/7/1390

ب25 و  آزادرصد   ، و  االتر  و    نواده اخدگان  فرزندان   ، )همسر  شهدا 

ماده   در  مقرر  مشمولين  ساير  و  از    1والدين(  مذكور  نامه  تصويب 

ا يكصد  ر پروانه ساخت تدوو هزينه هاي ص  پرداخت عوارض شهرداري

و بيست متر مربع مسكوني و بيست متر مربع تجاري معاف مي باشند.  

  % 25ر ان زيزات. جانبخت عوارض اس مشمول پردا كورذ ژ ممازاد بر مترا

  نيز صرفاً مشمول استفاده از تخفيفات مسكن مهر مي باشند.

به چند و4تبصره   واحد مسكوني  تبديل يك  مبل حا: در  غ  د مسكوني 

ريال به ازاي اضافه شدن هر واحد قابل وصول مي باشد.   50.000.000

پروانه ساختماني   از صدور  رمتقاضي  چنانچه پ   تغيير  ا حاصل  اين 

 د. نماي

تيكه ملك مورد نظر داراي سابقه تفكيك باشد قدرالسهم ناشي  رو صدر  

فا اراضي  براي  اينصورت  غير  در  بود  خواهد  صفر  تفكيك  سند    د قاز 

بر اساس ماده    101اعمال ماده    اراضي كه بدون  يامالكيت   و    147و 

براي آن ها سن  148 از شهرداري  بدون اخذ مجوز  ت صادر  مالكي  د و 

ضريب  شده   شرح    Bاست  وصول    جدول ضيحات  وت به  و  محاسبه 

 خواهد شد. 

و    (B)تبصره: ضريب   اسناد  ثبت  اداره  انتقال،  و  نقل  پاسخ  زمان  در 

، پ  از صدور راي ابقاء  اموال و امالك  ادشهرسازي،بني  و   اهامالك ، ر

  و بطور كلي پاسخ به هر استعالمي   100ساختمان در كميسيون ماده  



20 

 

 ول است.نظر قابل وصص ملك مورد در خصو 

وصول    Bيب  ضر  تبصره:  از  است  سند  از    % 25عبارت  فاقد  اراضي 

ماده   اعمال  بدون  كه  اراضي  يا  شده    101مالكيت  تفكيك 

با147،148هدااند)م ع  بت(  خدمات  معابر  تامين  تامين  و  مي  مومي 

  باشد.
نبايد  ق  بر اساس فرمول فو  يك متر مربعبراي  حداقل عوارض    تبصره: 

 . د باش ريال   000/000/10  كمتر از

 ختمانيسا تعميرات پروانه صدور درخواست كه مالكين از دسته آن

 بشرح دارند، را بنا افزايش بدون   ...اداري و تجاري و از مسكوني اعم

 .گردد وصول  سال خدمات بهاي عوارض و برابر تعرفه ذيل جدول

 ي ميزان وصول شرح رديف 

 ي لك تعميرات 1
 از زيربنا اعم عوارض30%

 پذيره و احداث

2 

 تعميرات

جزئي)درحد  

  -كاشيكاري 

 نقاشي ( 

 از اعم زيربنا عوارض20%

 پذيره و اثاحد 

 

 

 

 زیربنای مسکونی تك واحدی

 مربع متر یك عوارض بنا )متر مربع(  کل ناخالص سطح ديفر

 P.13 60تا  1

 P.14 100تا  60از  2

 P.15 150تا  100از  3

 P.16 200تا  150از  4

 P.18 300تا  200از  5

 P.22 400تا  300از  6

 P.26 500تا  400از  7

 P.31   به باال 500از  8

 P.13 انباری به صورت مستقل  10
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 به صورت چند واحدی زیربنا)مسکونی(نام عوارض:  -3

 ا ه قانون شهرداري  55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

هزينه   قانون درآمد پايدار و  2و ماده  قانون شوراها    80ماده  16استناد بند   ه مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر ب

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 

 

 صول ت ويبارتضوابط ت وصول  شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات

 S×X×Z×P×H/100+ B =عوارض

S =بنا  زير  احتسم 

X = ميانگين سطح واحد 

Z  =كه در جدول    چابكسر  ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر

 ت. ذيل قيد گرديده اس 

P  =اي منطقه  بند    ارزش  موضوع    2ماده    1تبصره    7دارايي 

مصوب  ها  دهياري  و  شهرداري  هاي  هزينه  و  پايدار    قانون 

1/4/1401 

 

H  =به    1402كه براي تعرفه سال  تعديل هيات وزيران  يب ضر

مفاد  مورخ    19ماده  استناد  وزارت    30/9/1402دستورالعمل 

 درصد مي باشد.   16عادل  كشور م

 
B=230×P×S1×H 

                                                                                   
 

 بناي زير كل طحس   = واحد   سطح نميانگي   :   1تبصره  

 مسكوني واحد  دادعتمشاعات(/  + )مفيد  ناخالص

واحد مسكوني چند  منظو  :   2ه  صرتب از  اعياني  ر  واحدي 

است كه با اخذ مجوز الزم از شهرداري و يا در هر طبقه  

 بيش از يك واحد مسكوني احداث گردد. 

: در خصوص تعاوني هاي مسكن ، مجتمع هاي    3تبصره  

سازمسكون انبوه  و  زيرب  نايمب  اني  از  سطح  عبارتست  نا 

بنا  كل زير  سيم سطحهر واحد كه از تق  يانيربمتوسط ز

 ي مسكوني حاصل مي شود. بر تعداد واحدها

: در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در    4تبصره  

قرار   عمل  مالك  شهرسازي  ضوابط  اساس  بر  تراكم  حد 

 مي گيرد. 

پروانه5تبصره   عوارض  به    :  رنرساختماني  پرداخت وز  خ 

 عوارض مي باشد.

در 6تبصره   مسكونتبد   :  واحد  يك  چنيل  به  واحد    د ي 

مبل شدن    50.000.000غ  مسكوني  اضافه  ازاي  به  ريال 

صدور   از  پ   چنانچه  باشد.  مي  وصول  قابل  واحد  هر 

 پروانه ساختماني متقاضي اين تغيير را حاصل نمايد.  

پاركين آالچيق،  احداث  صورت  مسقف،استخر  در    به گ 

 مي گردد.   عوارض پذيره محاسبه  P25ربع  هر مترماي از

صورتيك مدر  ملك  تفكيك  رو ه  سابقه  داراي  نظر  باشد د 

غير   در  بود  خواهد  صفر  تفكيك  از  ناشي  قدرالسهم 

كه   اراضي  يا  مالكيت  سند  فاقد  اراضي  براي  اينصورت 

ماده   اعمال  ماده    101بدون  بر اساس  و    148و    147و 

ا شهبدون  از  مجوز  ها  بر  اريردخذ  آن  مالكيت  اي  سند 

است   شده  توضيحا  Bيب  رضصادر  شرح  جدول  به  ت 



22 

 

 و وصول خواهد شد. اسبه  حم

ضريب  تب اداره    (B)صره:  انتقال،  و  نقل  پاسخ  زمان  در 

و   اموال  شهرسازي،بنياد  و  راه   ، امالك  و  اسناد  ثبت 

در كميسيون   ساختمان  ابقاء  راي  از صدور  امالك، پ  

كلي    100ماده   بطور  استعال به  سخ  پا و  در  هر  مي 

 بل وصول است. اقخصوص ملك مورد نظر  

وصول    Bب  : ضريتبصره از  است  اراضي    از   %25عبارت 

ماده   اعمال  بدون  كه  اراضي  يا  مالكيت  سند    101فاقد 

اند)ماده  شده  خدمات  147،148تفكيك  تامين  بابت   )

 عمومي و تامين معابر مي باشد.

عوارض    تبصره: مربعبراي  حداقل  متر  س اسابر    يك 

 باشد.ريال   10/ 000/000  كمتر ازنبايد فرمول فوق 

 از بعد  یالمثن ساختمانی پروانه صدور:7تبصره  

 بعد یا و مفقود شدن یا و سانحه وقوع شدن حرزم

 سوی از حوادث اثر در پروانه رفتن بین از از تایید

 کلیه بر مبنی ثبتی تعهد اخذ یا و مراجع ذیصالح

ذمه  جزایی و حقوقی  مسئولیتهای  متقاضی بر 

  5/ 000/ 000 به شود هماشناسن  تعویض به ناگزیر

 . قابل وصول می باشدریال 
  بوده  اعتبار  فاقد  پروانه  چنانچه  کار  پایان  زمان  در:8  تبصره

  مابــه  پرداخــت  بــه  فمکل  متقاضی  باشد  داشته  بنا  اضافه  و

  هــایی پروانــه.بود خواهد روز نرخ به زیربنا عوارض  التفاوت

 1398  قبل هاآن  صدور سال  که

  (دارایــی شــده اعالم ای  منطقه  ارزش  افزاش  دلیل  به)  بوده

 .بود  خواهد  وصول قابل  بند این  عوارض  درصد  50

 نی چند واحدیزیربنای مسکو

 عوارض یك متر مربع  بنا )متر مربع(  کل ناخالص سطح یفرد

1 199-1 100 ( /15p ×    )میانگین سطح واحد 

2 399-200 100 ( /16p ×   نگیمیا )ن سطح واحد 

3 599-400 100 ( /18p ×    )میانگین سطح واحد 

4 1500-600 100 ( /21p ×    )میانگین سطح واحد 

 انگین سطح واحد( یم   × 25p/ ) 100 3000تا 1500 5

 میانگین سطح واحد(    × 30p/ ) 100 3000بیش از  6
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 اهی،ورزشی،درمانی،گردشگری و نظایر آن  نگره)غیرمسکونی اعم از تجاری،اداری،فنازیرب نام عوارض:  -4

 (برای یك باب

 شهرداري ها قانون   55ماده  26اد  بند  پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استن

و هزينه   قانون درآمد پايدار  2و ماده    اهقانون شورا  80ماده  16صويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  ع تمرج

 1/4/1401ب شهرداري هاو دهياريها مصو 

 قانون شهرداري  77ماده  ضمانت اجرايي وصول: كميسيون

 

به عـوارض و شاخص های تدوین نحوه محاسـ

 ترتیبات وصول 

 صول ضوابط ترتیبات و

 S×Z×P×H+ C =عوارض

S=مساحت زيربنا 

Z= كه  چابكسر رضريب مصوب شوراي اسالمي شه 

ست.در جدول ذيل قيد گرديده ا   

P=   1تبصره   7بند وع  ارزش منطقه اي دارايي موض

و هزينه هاي شهرداري و   قانون پايدار  2ماده  

1/4/1401مصوب دهياري ها    

H=   براي تعرفه سال  ضريب تعديل هيات وزيران كه

دستورالعمل مورخ   19ستناد مفاد مادهبه ا 1402

درصد مي    16ادل عموزارت كشور   30/9/1402

 باشد. 

 

C=230×P ×H×S1 

S1: مساحت عرصه 
 

حدمجاز)حداكثتيكه  درصور :   1تبصره   از  بيش  مغازه  يك    ربالكن 

 فاده ميگردد.وارض استجهت وصول ع  7سوم مغازه( باشد از رديف  

در  نبا    :   2تبصره   مذكور  از  عذيل  جدول    6بند  اري  بارتست 

آزاد با   وزيرزمين كه در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقيم 

شو  انباراستفاده  براي  فقط  و  باشد  نداشته  اينگذر  درغير  صورت  د 

 ردد. در رديف تجاري محاسبه ميگ   تمام انباريهاي تجاري

پ:    3تبصره   محاسبه    ريجارديف واحدهاي تزشكان در  ساختمان 

 د. ميگرد
،  عوا  :   4تبصره   آموزشي  واحدهاي  ساختماني  پروانه  صدور  رض 

فرهنگي   ، مذهبي   ، و    ورزشي  متعلق  درماني  بهداشتي   ، هنري 
و همچن به دولت  توسط    ين  در صورتوابسته  مراكز فوق  احداث 

امنيهد واح انتظامي و  تعرفه عوارض  اي نظامي  با  صدور  تي مطابق 
زي ساختماني  اعيان  ناربپروانه  ت )احداث  نوع    از  وي(  به  ك  احدي 

  ازاي هر متر مربع خواهد بود. 
ه ها ، اماكن مقدسه  يه ها ، امامزاد نيمساجد، تكايا، حس  :   5تبصره  

پر بدون  متبركه  طرح  و  ضوابط  حد  در  عوارض  گونه  هر  داخت 
عوارضصفت پرداخت  از  )مصوب(  اصل يلي  فضاهاي  براي    ي صرفا 

 معاف مي باشند .  
بسته به دولت و مؤسسات و وا  ؤسسات دولتي شركتها و م  :   6 ره تبص

با اصول بازرگاني    هك عمومي غير دولتي و واحدهاي وابسته به آنها  
عوار تعرفه  مشمول   ، شوند  مي  يك  اداره  پذيره  تجاري   ض  واحد 

 ه ساختماني مي باشند.نابراي صدور پرو
گ  :  7تبصره   مراكز  و  ها  أخهتل  صورت  در  مجوزردشگري  ز  ا  ذ 

بصورت صنعتي محاسبه مي    گريفرهنگي و گردش سازمان ميراث  
 گردد. 

تا ميزان مساحت قبل    8تبصره  بناهاي تجاري  : در صورت تجديد 
 ر مي گيرد. ه مالك محاسبه قراير پذ عوارض  50%
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جهت  : 9تبصره   كه  پاركينگ   مالكيني  اقدام    احداث  طبقاتي 
 اشند. معاف ميبت عوارض خانمايندازپرد

( مس( 1بند  ت:  حسياجد،  و  هاامامزاده   ،هانيه كايا،  مقدسه  اماكن   ،

شماره   نامه  )موضوع  اوقاف  تأييد  با    مورخ   89/ 234991متبركه 

هماهن  اد سترئي     25/5/1389 و  مساجپشتيباني  امور  د گي 

از فتدر حد ضوابط طرح  كشور(   )مصوب(  عوارض    صيلي  پرداخت 

 باشند. مي لي  معاف فضاهاي اص  صرفا براي

ها و مشاغلي از اين دست كه از  ن فروشي  ي باز آه( : فضا 2بند ) 

 جدول باال استفاده گردد.  6فضاي باز عرصه از رديف  

هري در  ه ش در بافت هاي فرسودا  بن: در صورت احداث  11تبصره  

فني صو واحد  سوي  از  معرفي  رعاي  رت  بر  مبني  ساختماني  ت  و 

توس  نشيني  شه  ط عقب  مجمالك،  ضروررداري  به  بنا  است  ت  از 

شد  داده  تتشخيص  اولويت  و  ميزان  ه  را    %50ا  فوق  عوارض  از 

 تخفيف اعمال نمايد.  

قد  باشد  تفكيك  سابقه  داراي  نظر  مورد  هم لسرادر صورتيكه ملك 

ي فاقد  ضا د در غير اينصورت براي ارصفر خواهد بوناشي از تفكيك  

اساس ماده  و بر    101ل ماده  امراضي كه بدون اعسند مالكيت يا ا

مج  148و    147 اخذ  بدون  شهردار و  از  سند وز  ها  آن  براي  ي 

ضريب   است  شده  صادر  جدول    cمالكيت  توضيحات  شرح  به 

 محاسبه و وصول خواهد شد. 

، اداره ثبت اسناد  نقل و انتقالدر زمان پاسخ    (C)ب  ري: ض1تبصره 

راي    از صدور    پاموال و امالك،  ، راه و شهرسازي،بنياد    ك و امال 

در كميسابق ماده  اء ساختمان  پاس و    100يون  كلي  هر  بطور  به  خ 

 استعالمي در خصوص ملك مورد نظر قابل وصول است. 

ند فاقد س اراضي  از    %25عبارت است از وصول    C: ضريب  2تبصره 

يا   ماده  ارامالكيت  اعمال  بدون  كه  ش   101ضي    هد تفكيك 

مي  ن معابر  ي و تاميمومات عم( بابت تامين خد 147،148اند)ماده

 باشد. 

عوارض    تبصره:  مربعبراي  حداقل  متر  فوق    يك  فرمول  اساس  بر 

 باشد.ريال   000/000/10  كمتر از نبايد 
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 ك واحدی غیرمسکونی تنای  زیرب

 

 طبقات  ردیف
  تجاری

 خدماتی 

بلغ هر  حداقل م

 بریال  متر تجاری 

ورزشی  

اداری  

نگی  هر ف

 درمانی 

حداقل مبلغ هر  

 متر
 ی صنعت 

مبلغ   حداقل

 هر متر

92/3p زمین  زیر  1
 3000000   

 ریال
19/5.P 1000000 10 ریالp 300000 ریال 

 117P همکف 2
6000000   

 ریال
35/75.P 1500000 10 ال ریp 300000ال ری 

 91P اول 3
5000000   

 ریال
29/25.P 1000000 10 ریالp 300000 ریال 

 89p دوم  4
4500000   

 ریال
19/5.P 800000 10 ریالp 300000 ریال 

 84/5p سوم به بال  5
4000000   

 ریال
16/25.P 700000 10 ریالp 300000ال یر 

 ریال 10p 300000 ریال 9/75P 500000 ریال  19/5P 2000000 انباری  6

 39p م طبقه  ین 7

 

3000000   

 ریال
29/25P 1000000 10 ریالp 300000 ریال 

 32/5p   بالکن مغازه 8

 

2500000   

 ریال
- - - - 
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 )غیرمسکونی اعم از تجاری،اداری،فرهنگی،ورزشی،درمانی،گردشگری و نظایر آن هازیربنانام عوارض:  -5

 (امثالهم جاری ور، پاساژ، مجتمع تاب یا بیشت ای دو برب

 قانون شهرداري ها   55ماده  26د  پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بن

قانون درآمد پايدار و هزينه    2قانون شوراها و ماده    80ماده  16تناد بند  كننده: شوراي اسالمي شهر به اس  ويب صتمرجع  

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 شهرداري قانون  77ماده  ضمانت اجرايي وصول: كميسيون
 

رض و شاخص های تدوین نحوه محاسـبه عـوا

 ترتیبات وصول 

 ل ضوابط ترتیبات وصو

 S×Z×P×H+ C=عوارض 

S=مساحت زيربنا 

Z= ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر كه در   

 جدول ذيل قيد گرديده است. 

P=   1  تبصره 7 ارزش منطقه اي دارايي موضوع بند 

و  ي شهرداري نه هاقانون پايدار و هزي  2ماده  

1/4/1401ا مصوب دهياري ه  

H= ه براي تعرفه سال  يات وزيران ك ضريب تعديل ه 

خ  دستورالعمل مور 19استناد مفاد ماده به  1402

درصد مي    16وزارت كشور معادل   30/9/1402

 باشد. 
Nتعداد مغازه : 

 

C=230×P ×H×S1 

S1: مساحت عرصه 

 

ياك اكثر مجاز )حاد ش از حد يبدرصورتيكه بالكن مغازه   :1تبصره  
 دد.ض استفاده ميگرجهت وصول عوار 7 باشد از رديف سوم مغازه(

از زيرزمين عبارتست    ذيلجدول   6د  ور در بنكذ انباري م  :2تبصره  
اث شده و ارتبااط مساتقيم و آزاد باا گاذر احد كه در زير مغازه ها  

ام ماتنداشته باشد و فقط براي انباراستفاده شود درغيار اينصاورت 
 حاسبه ميگردد.ري در رديف تجاري ميهاي تجاانبار
درمحا  3صره  بت پذي:  عوارض  ماننسبه  تجاري  هاي  مجمتع    د ره 

امثالهم و  سراي   ، تيمچه  ضرايب   پاساژ،  برابر  اول  جبهه  عمق   ،
قيمت  جبهه اول مالك عمل مي    %80و مازاد برآن معادل  وب  مص

 باشد. 
پ  : واحدهاي تجاري كه به صورت  4تبصره   ث  اساژ احدامجتمع و 

تمان امتداد  خاطول ارتفاع س   ز مشاعي كه درباي  مي شوند ، فضا
و ا  داشته  را  طبقات  قابل    ز تمام  طبقه  نمايد هر  مي   و  رؤيت 

نمازخانه و  بهداشتي  سروي   پذيره  مش  همچنين  عوارض  مول 
 نخواهد بود.   

 : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.  5صره تب 

، راديولوژيساات هااا ، ناشااكان ، دندانشزشااك: مطااب پز 6تبصااره 

نااه اوور پرت تقاضاااي صااد ه هااا در صااوروخاناادار ،سااونوگرافي 

ساختماني مختلط در يك بنا مشروط به اينكاه ضاوابط و مقاررات 

مار را مقادور بداناد ، ن امقرر در طرح مورد عمل، انجاام اياجاري  

اس تعرفاه عوارض متعلقه براي زيربناي تجاري و مسكوني  بار اسا

 د شد.هامربوط محاسبه خو

داري احاداث شهرقانون  55ماده  24 د بن باستناد تبصره:    7تبصره  

و مطاب و دفتار اساناد رسامي و ازدواج و طاالق و   اتر وكالاتفد

روزنامه و مجله و مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون  استفاده 

 تجااري تجاري محسوب مي شود . بنابراين بر اساس صدور پرواناه  

 .محاسبه مي گردد
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دارا نظر  مورد  ملك  سادر صورتيكه  ببقه  ي  قدرالسهم تفكيك  اشد 

بود در غير اينصورت براي اراضي فاقد  صفر خواهد    ك ناشي از تفكي

و بر اساس ماده    101ت يا اراضي كه بدون اعمال ماده  سند مالكي

سند   148و    147 ها  آن  براي  شهرداري  از  مجوز  اخذ  بدون  و 

ص ضريمالكيت  است  شده  جدول    c  بادر  توضيحات  شرح  به 

 شد. اهد ل خومحاسبه و وصو

ال، اداره ثبت اسناد  نقل و انتق  خدر زمان پاس   (C): ضريب  1ره تبص

اي  ر ربنياد اموال و امالك، پ  از صدوو امالك ، راه و شهرسازي،

ماده   كميسيون  در  ساختمان  هر    100ابقاء  به  پاسخ  كلي  بطور  و 

 وصول است.  لبملك مورد نظر قااستعالمي در خصوص 

اراضي فاقد سند ز  ا  %25  لوصو  ت ازعبارت اس   C: ضريب  2تبصره 

ي م  امالكيت  اعمال  بدون  كه  شده    101اده  اراضي  تفكيك 

مي    برين معاتامو    ( بابت تامين خدمات عمومي147،148دهاند)ما

 باشد. 
عوارض    تبصره:  مربع براي  حداقل  متر  فوق    يك  فرمول  اساس  بر 

 .باشد ريال   000/000/10  كمتر از نبايد 

 ز مجا دهنه و ارتفاع با مانیردی/ورزشی/گنهفر/تجاری خدماتی مربع از چند واحد ترمعوارض پذیره یك         

 ات ق طب ردیف 
  تجاری

 ی خدمات

حداقل مبلغ  

  هر متر تجاری

 بریال 

  ورزشی.اداری. 

 نگی .درمانی هفر

حداقل  

مبلغ هر  

 متر

 صنعتی 

مبلغ هر   حداقل

 متر

1 
 ینزم زیر

p(n+10)23/9
 3000000   

 ریال

(10 +n  )1/95p 1000000  

 ریال
10p 300000 ریال 

2 
 همکف 

11/7p(n+10) 
7000000  

 ریال

(10 +n  )3/57p 1200000  

 ریال
10p 300000 ریال 

3 
 اول

9/1p(n+10) 
6000000  

 ریال

(10 +n  )2/92p 1100000  

 ریال
10p 300000 ریال 

4 
 دوم 

8/9p(n+10) 
5000000  

 ریال

(10 +n  )1/95p 1000000  

 ریال
10p 300000 ریال 

5 
 سوم به باال 

8/45p(n+10) 
0000450  

 ریال  

(10 +n  )1/62p 850000  

 لایر
10p 300000 ریال 

6 
 1/95p(  n+ 10) انباری 

 یال ر  3000000
(10 +n  )0/97p 800000  

 ریال
10p 300000 ریال 

7 
 3/9p(n+10) نیم طبقه 

 
0000400  

 ریال  

(10 +n  )2/92p 1100000  

 ریال
10p 300000 ریال 

 3/25p(n+10) بالکن  8
 - - - - ل ریا  3000000 
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ون  سی وسعه شهری و کمیب کننده طرح های تمصوبات مراجع تصوی قطب حد مجاز تراکم تانام عوارض:   -6

 )کاربری مسکونی( 5ماده 

 قانون شهرداري ها   55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

  ر و هزينهاد قانون درآمد پاي  2انون شوراها و ماده  ق  80ماده  16تناد بند  ده: شوراي اسالمي شهر به اس نويب كنمرجع تص

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 قانون شهرداري  77اده صول: كميسيون مضمانت اجرايي و

 

شاخص هـای تـدوین نحـوه محاسـبه عـوارض و 

 ترتیبات وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 S×X×Z×P×H/100 + B+D ض=عوار

S= احت بنامس  

X= واحد   ميانگين سطح  

Z= در جدول   ه كضريب مصوب شوراي اسالمي شهر   

ل قيد گرديده است. يذ  

P= ماده    1تبصره   7 د ندارايي موضوع بارزش منطقه اي 

قانون پايدار و هزينه هاي شهرداري و دهياري ها   2

1/4/1401مصوب    

H= ال  تعرفه س ه براي  ضريب تعديل هيات وزيران ك 

مورخ   دستورالعمل 19فاد مادهاستناد م به  1402

.د صد مي باش رد  16كشور معادل  وزارت   30/9/1402  
D=z×P×H×S1 

S1=مساحت توسعه،افزايش  بنا 
 

 مخالف يا برپروانه مازاد يا پروانه بدون كه ساختمانهايي

 100 ماده كميسيون سوي از  و شوند  احداث مي پروانه مدلول

 از شده  تعيين جرائم عالوه بر شوند  مي ابقاء شهرداري قانون

 اث،د حعوارض ا پرداخت مشمول 100 ماده يسيونمك سوي

 در   موجود شده ينيپيش ب ...و آمدگي پيش ضرعوا پذيره،

است كه روز اي منطقه قيمت اس )براس تعرفه   اين  عبارت 

عمل( بر اساس محاسبه   مالك زمين معامالتي ارزش  آخرين

باشند. ضمناً عوارض زيربنا  پذيره ميعوارض زيربنا و  عوارض  

پذيره  )افزايش  و  بنا  تغييرات  به  توجه  عوبا  مر ا(،   تساحض 

 شده وصول خواهد شد.تغيير يافته يا اضافه 

با  1ه)صرتب  : ب توج(  دارايي  ه  ارزش  تغيير  شوراي  pه  مصوب 

فقط  شهر بنا  اضافه  يا  پروانه  اصالح  عوارض  محاسبه  زمان  در 

شده  اضافه  پروانه    قسمت  كل  زيربناي  ضريب  احتساب  با 

 د . محاسبه صورت پذير

D  بر تقاضاي مالك نياز انعبارت است از ساختمان هايي كه ب

افزايش  ماده    به  كميسيون  در  ساختمان   5بنا  يا  و  دارند  را 

ابقا براي آن ها صادر    100هايي كه در كميسيون ماده   راي 

ضيلي شهر دارا  بناي بيشتر از طرح تف   هع داراي توس   مي شود و

 د.  مي باشن
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 احدیتك و  مسکونی زیربنای

 مربع متر یك عوارض ( عبنا )متر مرب کل ناخالص سطح ديفر

 P.13 60تا   1

 P.14 100تا    60از   2

 P.15 150تا    100از   3

 P.16 200تا    150از   4

 P.18 300تا    200از   5

 P.22 400تا    300از   6

 P.26 500تا    400  زا 7

 P.31  به باال  500از   8

 P.13 مستقل   انباری به صورت 10

 

 یواحد چندزیربنای مسکونی 

 عوارض یك متر مربع  بنا )متر مربع(  کل خالصان سطح ردیف

1 199-1 100 ( /15p ×    )میانگین سطح واحد 

2 399-200 100 ( /16p ×    )میانگین سطح واحد 

3 599-400 100 ( /18p ×    )میانگین سطح واحد 

4 1500-600 100 ( /21p ×    سطح واحدمیانگین ) 

 ( ح واحدطس میانگین    × 25p/ ) 100 3000تا 1500 5

 حد( میانگین سطح وا   × 30p/ ) 100 3000بیش از  6

D: در كاربري مسكوني)سطح يا طبقه(   افزايش بنا : 

 عوارض یك مترمربع  شرح  ردیف 

 سایرکاربریها در افزایش بناعوارض   2

که از   52P طبقه اول همکف و

ل  یار  2/ 000/ 000حداقل

 شد کمتر نبا

که از   78P طبقه سوم دوم و  

ریال   2/ 500/ 000حداقل

 کمتر نباشد 

  که از حداقل  117P طبقه چهارم 

ریال کمتر  4/ 000/ 000

 نباشد 

که از   156P باالتر طبقه پنجم و  

ریال   5/ 000/ 000حداقل

 کمتر نباشد 
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  نوی شهری و کمیس رح های توسعهتراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طنام عوارض:  -7

 اداری، فرهنگی ، ورزشی(اعم از تجاری،   ونیکسغیرم  )کاربری 5ماده 

 قانون شهرداري ها   55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

ه  ايدار و هزينقانون درآمد پ  2قانون شوراها و ماده    80ماده  16د بند  سالمي شهر به استناويب كننده: شوراي امرجع تص

 1/4/1401دهياريها مصوب  و شهرداري ها

 ون شهرداري قان 77كميسيون ماده ضمانت اجرايي وصول: 

 

ترتیبات شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و  

 وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 S×Z×P×H+ C+E =عوارض

S=مساحت زيربنا 

Z= كه در    چابكسر ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر 

. استقيد گرديده  جدول ذيل   

P=   2ماده  1تبصره  7 د ي دارايي موضوع بنقه ا طن ارزش م

ي ها مصوب  نون پايدار و هزينه هاي شهرداري و دهيارقا

1/4/1401  

H=   1402اي تعرفه سال  ت وزيران كه برضريب تعديل هيا

  30/9/1402ورالعمل مورخ  دست 19د مادهه استناد مفاب

درصد مي باشد. 16وزارت كشور معادل    

 
E=z×P×H×S1 
S1=مساحت توس عه،افزايش بنا 

عوارض یك  

 مربعرتم
 ردیف شرح

98P کهههههههه ا   

 000/000/6حداقل

. اشدریال کمتر نب  

 یش بنــاافــزاعــوارض 

 بری تجاریردرکا
1 

E : تجاريدر كاربري )سطح يا طبقه(  افزايش بنا   

 مخالف يا برپروانه مازاد يا پروانه بدون كه يساختمانهاي

 ماده  كميسيون سوي از و شوند  احداث مي پروانه مدلول

 نتعيي  جرائم عالوه بر  شوند  مي ابقاء يراشهرد قانون 100

عوارض   پرداخت مشمول 100 ماده كميسيون سوي از شده

 هد ش  پيش بيني ...و آمدگي پيش  عوارض پذيره، احداث،

)براساس ت اين در   موجود  كه  روز اي منطقه قيمت عرفه 

بر   كمال  ينزم معامالتي ارزش  آخرين عبارت است عمل( 

زيربنا   عوارض  محاسبه  مي    واساس  پذيره  باشند.  عوارض 

عوارض   تضمناً  با  پذيره  و  بنا زيربنا  تغييرات  به  وجه 

ل  و صيا اضافه شده و  (، عوارض مساحت تغيير يافته)افزايش

 خواهد شد. 

مصوب شوراي  pي  ( : با توجه به تغيير ارزش داراي1ه)تبصر

فقط   يا اضافه بنا  روانهالح پدر زمان محاسبه عوارض اصشهر

شد  اضافه  ز  ه قسمت  ضريب  احتساب  پبا  كل  روانه  يربناي 

 محاسبه صورت پذيرد . 

 

E  تقاضا بنابر  كه  هايي  ساختمان  از  است  مالك  عبارت  ي 

ماد  كميسيون  در  بنا  افزايش  به  يا   5ه  نياز  و  دارند  را 

هايي ماده    ساختمان  در كميسيون  براي    100كه  ابقا  راي 

مي   ها صادر  بيشتآن  بناي  توسعه  داراي  و  از طرح  شود  ر 

 .  شند شهر دارا مي با ضيليفت
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 رزشی ری، اداری، فرهنگی ، وغیرمسکونی  اعم از تجازیربنای  

ردی 

 ف
 طبقات 

  ریتجا

 خدماتی 

حداقل مبلغ هر  

 بریال  متر تجاری 

ورزشی  

اداری  

فرهنگی  

 درمانی 

لغ هر  ل مبحداق

 متر
 صنعتی 

مبلغ   حداقل

 هر متر

92/3p زمین  زیر  1

 
 ریال 10p 300000 ل اریP 1000000.19/5 ریال    3000000

 ریال 10p 300000 ریال P 1500000.35/75 ریال    117P 6000000 همکف 2

 ریال 10p 300000 ریال P 1000000.29/25 ریال    91P 5000000 اول 3

 ریال 10p 300000 ریال P 800000.19/5 ریال   89p 4500000 دوم  4

 ل ایر10p 300000 ریال P 700000.16/25 ریال   84/5p 4000000 سوم به بال  5

 ریال 10p 300000 ریال  9/75P 500000 ریال  19/5P 2000000 انباری  6

 39p نیم طبقه   7

 
 ریال 10p 300000 ریال 29/25P 1000000 ریال    3000000

 32/5p بالکن مغازه   8

 
 - - - - ریال   2500000

 

 ز مجا دهنه و عارتفا با  فرهنگی/ورزشی/درمانی/ تجاری خدماتی حد مربع از چند وامتر عوارض پذیره یك 

 خدماتی   تجاری ات طبق ردیف 

حداقل مبلغ  

  متر تجاریهر 

 بریال 

  ورزشی.اداری.

 مانی نگی .درهفر 

حداقل  

مبلغ هر  

 متر

 صنعتی 

مبلغ هر   حداقل

 متر

1 
 زمین  زیر 

p(n+10)23/9

 3000000   

 ریال

(10+n )1/95p 1000000  

 ریال
10p 300000 ریال 

2 
 همکف

11/7p(n+10) 7000000 ل اری 
(10+n) 3/57p 1200000  

 ریال
10p 300000 ریال 

3 
 اول

9/1p(n+10) 6000000  ریال 
(10+n )2/92p 1100000  

 ریال
10p 300000 ریال 

4 
 دوم 

8/9p(n+10) 5000000  ریال 
(10+n )1/95p 1000000  

 لریا
10p 300000 ریال 

5 
 سوم به بال 

8/45p(n+10) 
0000450  

 ریال  

(10+n )1/62p 850000  

 ریال
10p 300000ل ایر 

6 
 1/95p( n+10) انباری 

 یال ر  3000000
(10+n )0/97p 800000  

 ریال
10p 300000 ریال 

7 
 3/9p(n+10)   نیم طبقه 

 
0000400  

 ریال  

(10+n )2/92p 1100000  

 ریال
10p 300000 ریال 

 3/25p(n+10) بالکن  8
 - - - - ریال   3000000 

 
 

 



32 

 

 

 ی گپیش آمدعوارض بر بالکن و  نام عوارض:  -8

 رداري ها قانون شه  55ماده  26شهرداري...به استناد  بند   دهنده: پيشنهاد

هزينه   وقانون درآمد پايدار   2قانون شوراها و ماده    80ماده  16سالمي شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي ا

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 شهرداري  ن قانو 77اجرايي وصول: كميسيون ماده نت ضما

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه عـوارض و ترتیبـات 

 وصول 

 ط ترتیبات وصول ابضو

 S×Z1×P×H=عوارض مسكوني 

 

 S×Z2×P×H=عوارض تجاري  و اداري نظائر آنها 

S=مساحت زيربنا 

P=   2ه ماد  1تبصره   7وضوع بند اي دارايي م  ارزش منطقه

وب  ص ماي شهرداري و دهياري ها دار و هزينه هقانون پاي

1/4/1014  

Z1=  ضريب مصوب شوراي اسالمي شهرچابكسر 130   مي

 باشد. 

Z2=  ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر چابكسر  165 مي

 باشد. 

H= به    1402ضريب تعديل هيات وزيران كه براي تعرفه سال  

وزارت  30/9/1402دستورالعمل مورخ  19اد مادهفاستناد م

باشد.  درصد مي  16معادل   كشور  

 
 

تراس( ان،متخ)سا آمدگي شپي مورد در  بالكن، 

 با مطابق كه نيكومس و اداري تجاري، صنعتي، واحدهاي

 احداث و هادي، ايجاد و تفصيلي طرح  مقررات و ضوابط 

به  س محا بر عالوه آمدگي پيش مربع متر هر از شود، مي

 ،مربوطه عوارض اخذ  و زيربنا عنوان  به آن ساحتم

 زير شرح هب آمدگي پيش عنوان عوارض  تحت عوارضي

 .شود مي وصول و اسبهحم

رين طبقه بنا صرفاً  آمدگي سقف آخ: چنانچه پيش (1)بند 

سايهصوربه  استف  بانت  مشمول  مورد  گيرد.  قرار  اده 

   مقررات اين تعرفه نخواهد بود. 

و خارج  پ  از ساخت بنا    آمدگينچه پيش ا: چن( 2بند )

مج درصد  صاز  در  باشد  بوده  توسط  از  ابقاء  ورت 

صورت  آمدگي به وصول عوارض پيش   ن ماده صد ويكميس

مبناي  ب  افزايش بر  تعرفه مجاز  محاسبه    هم   مربوطه   ناي 

 . خواهد شد 
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 پارکینگ، سقف،استخر(  عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالک )آالچیق ، نام عوارض:  -9

 ها  قانون شهرداري  55ماده  26استناد  بند  دهنده: شهرداري...به پيشنهاد 

پايدار و هزينه  قانون درآمد   2قانون شوراها و ماده    80ماده  16صويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  ت  عمرج

 1/4/1401رداري هاو دهياريها مصوب شه

 داري قانون شهر 77سيون ماده يضمانت اجرايي وصول: كم

 

محاسـبه عـوارض و شاخص های تدوین نحوه  

 ات وصول ترتیب

 ل وص ویبات تر ضوابط ت

 S×Z×P×H=عوارض 

S=مساحت زيربنا 

Z= كه    چابكسرالمي شهر ضريب مصوب شوراي اس 

مي باشد.  002  

P=   1تبصره   7زش منطقه اي دارايي موضوع بند را

رداري و  شهقانون پايدار و هزينه هاي   2ماده  

1/4/0114دهياري ها مصوب   

H= اي تعرفه سال  ت وزيران كه برضريب تعديل هيا

دستورالعمل مورخ   19ماده د اناد مفتس به ا 1402

صد مي  در  16وزارت كشور معادل   30/9/1402

 باشد. 

 
 

توسعه شاهري وصاول با ضوابط طرح هاي    در صورت عدم مغايرت

 اين عنوان عوارض مجاز مي باشد. 
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 ( دید پروانه ساختمانی)تمعوارض مستحدثات نام عوارض:  -10

 قانون شهرداري ها   55ماده  26بند     دپيشنهاد دهنده: شهرداري...به استنا

قانون درآمد پايدار و هزينه    2ا و ماده  ون شوراهقان  80دهما  16مي شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي اسال

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 شهرداري  قانون  77يسيون ماده ضمانت اجرايي وصول: كم

 

 وعوارض  هشاخص های تدوین نحوه محاسب

 ترتیبات وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 A ×Z=عوارض 

A= پروانه صدور عوارض  

Z=   چابكسر  مي شهرضريب مصوب شوراي اسال  

مي باشد. % 20كه   

 
 

رعایـت نه ساختمانی مشـروط بـه ااصالحات و تغییرات در پرو

ده چنانچه مالکین جامع و تفصیلی بو  –ضوابط طرح های هادی  

باشند که منجر به افـزایش مسـاحت   تامجاز به احداث اصالح

مانی گردد قبل از احداث می بایستی بـا مندرج در پروانه ساخت

انجام تشریفات قانونی الزم اعم از اخذ نظریه مهنـدس نـاظر و 

ام و عوارض متعلقه را بابت اصالحی به شهرداری اقد  ارائه نقشه

ساس ضریب کل بنـا بـه نـرخ ارزش شده بر ای ایجاد اضافه بنا

چنانچـه بنـا   د. نـطقه ای روز )در صورت تغییر( اقـدام نماینم

احداث و برای آن قسمت درخواست اصالحات تغییرات گـردد 

پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجـام 

 . واهد شدخ

رض عاوا محاسابه يار ارزش داراياي در زماانتغي: با توجه باه 1تبصره

يب رضااضافه شده باا احتسااب   تصالح پروانه يا اضافه بنا فقط قسما

فت كرده باشند براي ساختمان هايي كه پروانه دريازيربناي كل پروانه  

 محاسبه مي شود.

ط( 2تبصره) بند  :  در    29ماده    2بق  شهري  عمران  و  نوسازي  قانون 

ساختمانيپروانه  شهرداري   كه  هاي  طرف  مياز  صادر  بش ها  ايد  ود 

دد.  رگختمان ضروري است قيد  اس حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن  

ماني و ات ساختتوانند با توجه به حجم عمليهاي اسالمي شهر مي شورا

بندي چها گروه  اساس  ساختبر  مهندسي  نظام  قانون  )الف،  رگانه  مان 

 ختمان اقدام نمايد.سا ب، ج، د( نسبت به تعيين مهلت پروانه 

ساختم  كيني مال  :( 3تبصره) پروانه  در  مقرر  مهلت  در  بار(  ناكه  )دو  ي 

ت به  ميد جنسبت  اقدام  آن  صدور  يد  عوارض  پرداخت  مشمول  نمايند 

 شوند.ي نمي ساختمانپروانه 
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)از زمان شروع عمليات  ن مهلت مقرر ني كه پ  از پايا: مؤديا( 4تبصره)

، يند نماديد پروانه مراجعه مي هت تمجه  ب   سال(  4ساختماني به مدت  

  باشند.زيربنا مي  مكلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض 

مهندس ( 5)ه رتبص توسط  اعالم  ساختماني  عمليات  شروع  از  منظور   :

 باشد. مي و حداكثر يكسال پ  از صدور پروانه ساختماني ناظر 

مهندس  (: در صورت عد 6تبصره) گزارش  ارائه  بر شروع  م  مبني  ناظر 

 پروانه خواهد بود.   دور اريخ صعمليات ساختماني ، مالك عمل ت

پ:  ( 7تبصره) در  مقرر  مهلت  اتمام  از  قبل  که  از مالکینی  اول(  )بار  روانه 

ن نظر  صرف  بنا  باشند  احداث  داشته  را  پروانه  ابطال  درخواست  و  مایند 

پس از کسر بایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه  شهرداری می

و   و آموزش  و پرورشنشانی  اتش سهم  ، م قدرالسههای کارشناسی ، هزینه

 . اقدام نماید  مالكدر وجه    رض زیربناعوا  زادرصد    5
 

يات ساختماني درج شده در ي كه تاريخ اتمام عملدر موارد  :  8تبصره  

وانه سااختماني صاادره باا رپپروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و  

مدياد ه باشاد، پرواناه تت نداشتضوابط طرح هاي توسعه شهري مغاير

انه براي ساال اول رايگاان و پرو  . در اينصورت عوارض تمديد مي گردد

اني به نرخ درصد عوارض صدور پروانه ساختم  3ر حداكث  براي سال دوم

تكميل   ناروز تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختم

ض صدور صد عوارنشود، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو در

عاوارض    %20  هباخ روز افازايش ماي ياباد تاا  ختماني به نرپروانه سا

ت سااختماني طباق نظار لياااگار عمصدور، به نارخ روز باالغ گاردد.  

شروع شده باشد، عالرغم مفايرت با طارح هااي توساعه   مهندس ناظر

امالكي كه به دستور مراجع رفه تمديد مي گردد.  عتشهري ، طبق اين  

 مستثنا مي باشند. ط از اين ضواببه قضايي توقيف شده اند قضايي و ش 
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 نی( تمانه ساخعوارض مستحدثات )تجدید  پروانام عوارض:  -11

 قانون شهرداري ها   55ماده  26.به استناد  بند  پيشنهاد دهنده: شهرداري..

  يدار و هزينهقانون درآمد پا  2و ماده  قانون شوراها    80ماده  16به استناد بند   شوراي اسالمي شهر  مرجع تصويب كننده:

 1/4/1401 بو رداري هاو دهياريها مص شه

 ون شهرداري قان 77ده ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ما 

 

حوه محاسـبه عـوارض و شاخص های تدوین ن

 ترتیبات وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 زیـر بنـاای مسکونی از فرمول عوارض  دید بنج تدر صورت   

از ی تجـاری  مسکونی( و در صورت تجدید بنـاساختمانی )

 استفاده می شود. ربنا(یز)رض پذیره تجاری فرمول عوا

ــاریخ اتمــام عملیــات ســاختمانی درج د ر مــواردی کــه ت

ــان رســیده باشــد و شــده  ــه پای ــه ســاختمانی ب در پروان

ــاظرمســاختعملیــات  ع شــرو انی طبــق نظــر مهنــدس ن

ه عهــای توســی کــه ضــوابط طــرحده باشــد درصــورتنشــ

انـه صـادره مغـایرت داشـته شهری تغییر نمـوده و بـا پرو

و عـوارض پروانـه بـه یـد صـادر گردیـده  پروانه جد  باشد

بلـی بـه نرخ روز محاسبه شده و عوارض پرداخـت شـده ق

 . گرددمی ظاح عنوان طلب مودی ل

ه داشـتخواسـت اصـالح پروانـه را  ردرصورتی که مودی د

ــرخ روز محاســبه و شــد عــوارض زیربنــبا ــه ن ای مــازاد ب

 . گرددوصول می
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 نی نه ساختماصدور پروادرهنگام  نینشاعوارض آتش نام عوارض:  -12

 داري ها رهقانون ش   55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

و هزينه   رآمد پايدارقانون د  2قانون شوراها و ماده    80ماده  16بند   مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد

 1/4/1401مصوب  رداري هاو دهياريهاشه

 ن شهرداري قانو 77سيون ماده يميي وصول: كجراضمانت ا

 

شاخص های تدوین نحوه محاسـبه عـوارض و 

 ترتیبات وصول 

 ابط ترتیبات وصول وض

 عوارض صدور پروانه ساختماني %4ضريب 
 

 نيپروانه ساختماني تعي عوارض صدور %4ميزان اين عنوان عوارض  

صرف ت مو جهواريز  شهرداري    ط بهمربود به حساب  مي شود و باي

 در توسعه و تجهيزات آتش نشاني هزينه گردد.  د آندر صصد 
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 نام عوارض: عوارض بر مشاغل -13

 ون شهرداري هاقان 55ماده  26شهرداري...به استناد بند  پيشنهاد دهنده:

 دار و هزينهپايآمد نون درقا 2دهها و ماقانون شورا 80ماده 16اد بند نتاسالمي شهر به اس   رايشو  مرجع تصويب كننده:

 1/4/1401ها و دهياريها مصوب  شهرداري

 اري درقانون شه 77كميسيون ماده ضمانت اجرايي وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

 ل عوارض و ترتیبات وصو

 ضوابط ترتیبات وصول 

 K×S×P×H×F=عوارض

K= ضريب شغل 

S= تجاري ي  انزيرب  

P=   7  وع بند ايي موضارزش منطقه اي دار

هزينه   پايدار وقانون  2ده ما 1ره تبص

هاي شهرداري و دهياري ها مصوب  

1/4/1401  

H= براي   ضريب تعديل هيات وزيران كه

  19ستناد مفاد مادهبه ا 1402تعرفه سال 

وزارت    30/9/1402ورخ دستورالعمل م 

ي باشد. رصد م د  16  كشور معادل  

F= 5بت  اثضريب   

و   یات مال، موسس عوارض بر بانك ها

 :ای خصوصیك هبان باری واعت

ارضوع = S×P×H×Z 

 

Z=  ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر

مي باشد.   5كه   چابكسر  

 =S شعبهمساحت اعیانی 
 

 صنوف:  پیشه و کسب ض ر عوا وصول  نحوه 

 اتحادياه براي شهرداري جانب از شغلي عوارض پرداخت گواهي صدور : الف

 حقاوق ديگار و عاوارض ساير زمينه در مؤدي براي حقي هيچگونه ادجها اي

 .نمايد  نمي داريهري ش قانون

صنفي  نظام قانون 12 ماده برابر بايستي شغلي پروانه بدون مشاغل كليه -ب

 چنانچه و نمايند  اقدام مربوطه هاي اتحاديه از صنفي وانهرپ دريافت به نسبت

پرواناه  زم جهات دريافاتي كه اقدامات النننمايند تا زما اقدام زمينه اين در

باه مجاوز شاهرداري تباديل  دون  كور بامذ ان  يا مكود ننموده اند و  كسب خ

تجاري شده باشد تا زمان تعيين تكليف مكان فوق چنانچاه فعاليات كسابي 

 وصاول و قابال برابر مشاغل مشاابه محاسابه   دو آنها شغلي عوارض د نماين

 بود. خواهد 

 شهر: سطح  در واقع  های دکه زا  پیشه کسب و  عوارض 

شاهر  معاابر در ودرخاو باا اي و روشيف دست صورت به صنفي فعاليت : فال

 شاهرداري 55 ماده 2 و 1 بندهاي براساس  بايستي شهرداري و بوده ممنوع

 . كند  ررفتا آن ها با

 باوده قارارداد فرطا شهاارداري باا كاه هاا بازارچه در واقع هاي دكه : ب

 و سااالنه عاوارض %25 ميازان باه پيشاه كساب عاوارض مشمول پرداخت

 . باشد  افتتاحيه مي

نحاوه  باوده شاهرداري باا قارارداد فاقد  كه ها بازارچه در واقع ياه هدك : ج

 . باشد  مي زير شرح به پيشه كسب عوارض وصول

ماهياناه   معاابر اصالي در واقاع هااي دكه ماهانه پيشه و كسب عوارض : ج

 .شد ريال ميبا 150.000عي ماهيانه رريال  و در معابر ف 250.000

شاغال ازاي هر متر مرباع ا  ي بهي محلهازاران باد : عوارض ماهيانه دستفروش 

 .ريال مي باشد  200.000شده ماهيانه مبلغ 
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 000/2000و    ل  ريا  000/100مبلغ  به    هفتگي  بازارهاي  دستفروشانعوارض  

 ريال ميباشد 

 000/100مبلاغ  باه    راي هر تختعوارض بازارهفتگي كسبه هاي دوره گرد ب

 .ريال ميباشد  000/2000و  ل ريا

اي كه در روز توليد ا توجه به حجم زباله ب )دستفروش(ر تخت مبلغ ه  تبصره:

 مي گردد.مي كند تعيين 

 و بانكهاا جملاه از امااكن و شاهروندان هبا شاهرداري خادمات ارائاه بدليل

 صرف و شهر محدوده در واقع هاي الحسنه قرض و ري، اعتبا مالي مؤسسات

 بشرح ... و بانكها رتقرااس  مكانهاي بر ، عوارضي زمينه اين در خدمات هزينه

 .گرديد  خواهد  وصول زير

عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه    -  1

 : تعاونی های اعتبار و

افتتاح-2 حق  و    بانکهاشعب    عوارض  اعتباری  و  مالی  موسسات  و 

 انه رض سالیر عوابراب 5ی اونی های اعتبارعو ت قرض الحسنه  

ره اشخاص حقیقی یا  خت متعلق یا در اجاعوارض جایگاههای سو  -3

  1/000/000 در هر سال معادلسوخت پمپ   نازلحقوقی به ازای هر 

 می باشد.  ریال

     مسااحت ماورد اساتفاده تجااري  : مالك محاسبه عوارض ياد شده  1تبصره  

،  ا، الباي ، بايگاانيجازم ي ، اتاق نگهبانيتش بهداو شامل سروي     مي باشد .

 مدير شعبه و نمازخانه نمي شود.ه و ساختمان مسكوني له پو را ر گيرنو

هياأت عماومي  29/2/1387 خماور 113: به استناد دادنامه شماره   2تبصره  

 16/8/1388ماورخ    138720شاماره  ديوان عدالت اداري و نظرياه حقاوقي  

 .وصول است نكها قابلابانه رض ساليشور عواوزارت ك
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ت شهری )دکلها،تجهیزات و آنتن های  حداث و نصب تاسیسااوز صدور مج رض عوا: نام عوارض -14

 مخابراتی،ترانسفورماتورها و نظائر آنها(

 ن شهرداري ها قانو  55ماده  26شنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  يپ

ار و هزينه  د پايرآمد نون دقا  2  دهقانون شوراها و ما  80ماده  16اد بند  نتس به ااي اسالمي شهر مرجع تصويب كننده: شور

 1/4/1401هاو دهياريها مصوب شهرداري 

 اري درقانون شه 77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 

 

 ضوابط ترتیبات وصول   شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول

 S ×P×Z×H=عوارض 

S= لااشغ مساحت سطح  

P=   ن انوق 2ه ماد  1بصره  ت 7 ارايي موضوع بند ارزش منطقه اي د

1/4/1401شهرداري و دهياري ها مصوب   پايدار و هزينه هاي   

Z= مي باشد   200كه   چابكسرضريب مصوب شوراي اسالمي شهر    

H= به   1402سال  ضريب تعديل هيات وزيران كه براي تعرفه 

وزارت كشور   30/9/0241لعمل مورخ را دستو 19استناد مفاد ماده

درصد مي باشد.  16 عادلم  
 

ث و نصااب تاسيسااات دااحاا ر مجااوزصاادو وارضعاا

ي )دكلهااااا،تجهيزات و آنااااتن هاااااي شااااهر

 مخابراتي،ترانسفورماتورها و نظائر آنها(
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 عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطینام عوارض:  -15

 اري ها درن شهقانو  55ماده  26ه: شهرداري...به استناد  بند  د دهند پيشنها

قانون درآمد پايدار و هزينه    2اها و ماده  قانون شور  80ماده  16د  بن استنادبه  شهر  راي اسالميكننده: شو مرجع تصويب 

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 
 

ــاخص هــای  ش

تــدوین نحــوه 

عوارض  محاسبه 

  و ترتیبات وصول

 ط ترتیبات وصول باضو

رض وا=ع S 

×Z×T 
S= يا  بنر مساحت 

ستندا  

Z= ب  مصو  يبضر

شوراي اسالمي  

كه   چابكسر شهر

ريال مي   35.000

 باشد. 

T=  مدت زمان

 بهره برداري به روز  
 

 مغازه  دهنه طول در تابلو ارتفاع متر یك از است عبارت استاندارد ف: تابلوییر تع

 تابلو عمومی اییراهنم یا معرفی جهت  ،  نندتوا می فعال ایواحده صاحبان  -الف

مشمول تابلو نمایند نصب فعالیت محل در  یدارشهر مجوز با  دداراستان  استاندارد 

 . گردد نمی عوارض

 کندی موجب و شود نصب مناسب محل در و باشد استاندارد یداب ابعاد نظر از تابلو  -ب

مزاحمت مرور و عبور  تابلوهای از  رضاوع  ولوص نحوه  راین اببن . نگردد ایجاد 

  د:شاب میزیر  شرح به اندارداستغیر

 داخلی بپردازند،  محصوالت تبلیغ به و باشد استاندارد از  خارج که وهاییبل تا صبن  -1

 ر. % قیمت منطقه ای محل موردنظ110مترمربع  هر راماهیانه رداداستان میزان به مازاد

 ردازند، خارجی بپ محصوالت غیلتب هب و باشد دنداراستا از خارج که تابلوهایی نصب  -2

 یك برابر قیمت منطقه ای محل موردنظر   مترمربع هر هاناهیتاندارد مسا انمیز به مازاد

 می نصب شهرداری  مجوز برابر ( ارعو ش بر )عمود پرچمی صورت به که تابلوهایی  -3

 ردنظر. قیمت منطقه ای محل مو %120  مترمربع هر ازای به ماهیانه شود

 رد: اکوپالپرده -ج

د  رداری ممکن خواهد بوشهاز  اجازه   زکسبپس اح شهر  وپالکارد درسط  نصب هرگونه بنر

 ریال بطور روزانه تعیین میگردد.  35.000وعوارض ان برابر مترمربعی 

 ریال میباشد.   35.000خدمات نصب تبلیغات متر مربعی   بهای هزینه

 دیوارنویسی: -د

بدو اثعوارض دیوارنویسی  تبن هزینه رفع  یاتحت مالکیت و  غات درامالک شهرداریل ر  ی 

 د. ریال دریافت شو 10000ه زانربع رو مترمه هریرغ

ریال وصول    100.000تبلیغات بالنی به صورت عمودی یا طاق نصرت به ازای هرروز    تبصره:

 گردد.
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 گردد.ل ریال وصو  35.000هر متر مربع هر روز  تابلوهای تبلیغاتی)بیلبورد( به ازای -ذ

مت  ه ساز  اگر  -2 تبتابلو  به  کننده علق  امالک تحت    درو  باشد    غاتیتبلی یا شرکتهای    لیغ 

 ریال.  35.000رداری و یا حاشیه معابر نصب گردد عوارض هر متر مربع روزانه مالکیت شه

م-3 هر  ای  اجاره  یا  امالک شخصی  در  نصب شده  تابلوهای  روزانهعوارض    10.000ترمربع 

 ریال. 
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 عه شهری  توس های ی طرح ر اجرا اربری عرصه دافزوده ناشی از تعیین ک زشر ا رض عوارض: نام عوا  -16

 قانون شهرداري ها   55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

هزينه  قانون درآمد پايدار و   2راها و ماده  قانون شو  80ماده  16اسالمي شهر به استناد بند  ده: شوراي ننمرجع تصويب ك

 1/4/1401صوب ياريها مهدهاو رداري هش 

 قانون شهرداري  77ه ماد ميسيونصول: كت اجرايي وانضم
 

شاااخص هاااي تاادوين نحااوه محاساابه عااوارض و 

 ترتيبات وصول 

 ضوابط ترتيبات وصول 

ضر=عوا S×Z×P×H 

 

S= مساحت تغيير كاربري يافته             

Z= راي اسالمي شهر كه در  صوب شوضريب م

ت. ديده اس قيد گر جدول ذيل   

P=   1ه  تبصر  7ع بند ارزش منطقه اي دارايي موضو

رداري و  يدار و هزينه هاي شهپا انونق  2ده  ما

1/4/1401دهياري ها مصوب   
 

 داشته  درخواست  ملك كاربري تغيير براي  مالكين  صورتيكه  در

ماده  و  شهرداري موافقت با و باشند  و  5كميسيون  مسكن 

 ذيل  عوارض  بايد  رداري هش  گردد،  كاربري حاصل تغيير  شهرسازي  

 .نمايد  وصول  را

حسوب  كاربري پايه تجاري م ري،تجا  وني بهيل مسكدرتبد  توضيح:

 شود.  
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 - - - - - -              - سبز فضای

  یبهآموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذ
  و تأسیسات اتانباری ، تجهیز

 .و.. شهری، خدمات اتومبیل 
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 هری  ای طرح های توسعه شکاربری عرصه در اجر  تغییر زشی اوده نازفا ارزش  عوارض نام عوارض:  -17

 قانون شهرداري ها   55ماده  26دهنده: شهرداري...به استناد  بند  هاد پيشن

ون درآمد پايدار و هزينه  قان  2قانون شوراها و ماده    80ماده  16شهر به استناد بند   يمرجع تصويب كننده: شوراي اسالم

 1/4/1401 ا مصوبهيدهيار رداري هاو شه

 ي نون شهردارقا 77كميسيون ماده ضمانت اجرايي وصول: 
 

شاااخص هاااي تاادوين نحااوه محاساابه عااوارض و 

 ترتيبات وصول 

 ضوابط ترتيبات وصول 

 S×Z×P=عوارض

S= كاربري يافته يير  غتمساحت             

Z= كه در    ضريب مصوب شوراي اسالمي شهر

است.  جدول ذيل قيد گرديده  

P=   1تبصره   7بند   موضوع ياراي ه اي دق ط زش منرا

شهرداري و  هزينه هاي قانون پايدار و   2  ماده

1/4/1401دهياري ها مصوب   
 

 با  و باشند داشته  درخواست ملك  کاربری تغییر برای  مالکین صورتیکه  در

ماده و  شهرداری  موافقت  شهرسازی  5 کمیسیون  و  کاربری   ریی تغ مسکن 

 .ایدمن ولصو را لیذ عوارض باید شهرداری گردد، حاصل

 محسوب شود.  پایه تجاریی به تجاری،کاربری توضیح:درتبدیل مسکون

و  ی توافقنامه ای فی مابین مالكدر صورتی که در پرونده تغییر کاربر:تبصره

 عمل می باشد.  مندرجات توافقنامه مالک گردیده باشد دقشهرداری منع
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 - - - - - -              - سبز فضای

  مذهبی ، کینگپار شی، ورزشی، آموز
  و تأسیسات اتانباری ، تجهیز

 و... ل بیمات اتومشهری، خد
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 شهری  توسعههای عوارض برارزش افزوده ناشی از اجرای طرح  نام عوارض: -18

 اري ها قانون شهرد  55ماده  26ه: شهرداري...به استناد  بند  دهند  دپيشنها

و هزينه   آمد پايداررقانون د  2و ماده    قانون شوراها  80دهما  16د  نبناد به است مي شهر مرجع تصويب كننده: شوراي اسال

 1/4/1401ب ري هاو دهياريها مصو شهردا

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 
 

 ات توضیح ه عوارضماخذ و نحوه محاسب عنوان تعرفه عوارض  ردیف

1 

کی که پس  برای امال

ر  ر معبب  ا  تعریض در

 د نریگی مر قرا

  عرض معبر× P.16.25×(اژ عرصه  متر

 ( ر جدیدمعب عرض-قدیم 

  

( صدور ( 1بند  هنگام  به  عوارض  این  وصول  :  مان 

معامله  )انجام  وانتقال  نقل  و   ساخت  و پروانه   )

 باشد.  نین  درخواست مالک میچمه

متی ا  آن ، قسرر تعریض معبکی که در اث: امال( 2بند )

تواند  اری میت شهردلاین حدرا  یردر گقرا  در تعریض

مطالبات مالک    ا در مقابلموضوع این تعرفه ر  عوارض

  تهاتر نماید.

( برابر ضوابط طرح3بند  مالک  های توسعه  (: چنانچه 

استفاده امکان  نداشته    شهری  را  جدید  موقعیت  ا  

  .نخواهد بود ت این عوارض، مشمول پرداخباشد 

پ ( 4)  بند ا : امالکی که  های هه بج در    طرح  رایاج   س 

اصله  تناسب با ف، م ، دراین صورتدشونبعدی واقع می

معبرجدید  ا عرض  عوارض   60،  ملک  ا   درصدی 

  .موضوع این تعرفه محاسبه و وصول شود

رخواست مالك مبني بردريافت  د  تردرصو :  ( 5)  بند

ش  نشيني  عقب  زمين  روز  ،شهرداري  مبلغ  ده 

خ  ميتواندبا مانظركارشناسي  راپسارت    اخت درلك 

فووعوا نمايد رض  رادريافت  عقب  .چق  ميزان  نانچه 

شده  نش رايني  شهرداري  بصورت  به  يگان 

 بندفوق به مالك تعلق نميگيرد.  واگذارشود

اعتراض مودي  :  (6)  بند  مبلغ  سندر صورت  به  بت 

عوا هزينه  اين  پرداخت  و  كتبي  درخواست  با  رض، 

تري تا  توسط وي از نظريه كارشناس رسمي دادگس

 د.  خواهد گردي ماقداان  40%

 

 

2 

ی که پس  امالکبرای 

رای  رای طرح داا  اج

 باقیمانده هستند 

اژ عرصه متر  )×13.P × -قدیم عرض معبر

 عرض معبر جدید( 

3 

نشینی  امالکی که عقب 

رند ولی معبر  ادن

ه ملک  مشرف ب

 شود تعریض می 

عرض  × P.22.75×(اژ عرصه  متر

 عرض معبر جدید(-قدیم معبر

ض=عوار  S× z×P×H 

S=    عرصه مساحت 

Z: اي شهر چابكسرشوروب ضريب مص   

ر جديد(عرض معب -ديمعرض معبر ق)  

P=  ارزش منطقه اي دارايي موضوع بند

و هزينه   قانون پايدار 2ماده   1تبصره  7

ي و دهياري ها مصوب  ردارهش هاي 

1/4/1401  
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 ع اشجارطق وارض:نام ع -19

 قانون شهرداري ها   55ده ام 26  اد  بند به استنپيشنهاد دهنده: شهرداري...

قانون درآمد پايدار و هزينه    2قانون شوراها و ماده    80ماده  16مي شهر به استناد بند  شوراي اسالمرجع تصويب كننده: 

 1/4/1401ريها مصوب ايشهرداري هاو ده

 داري شهر قانون  77ماده  رايي وصول: كميسيونضمانت اج
 
 

 و رضسبه عواحوه محاشاخص های تدوین ن

 رتیبات وصول ت

 ات وصول ضوابط ترتیب

محيط بن كمتر   ع درخت باقطع هر نو -1

  100.000سانتي متر هر درخت    30از 

 ريال

قطع هر نوع درخت با محيط بن كمتر   -2

  300.000متر هر درخت    سانتي 50از 

 ريال

متر  محيط بن كطع هر نوع درخت با ق -3

سانتي متر هر درخت    100از 

 ريال 500.000
 

ح اصال  "انون  قاقعي از اين تعرفه رعايت آيين نامه  تفهام وس اظور  به من

شاوراي   1359قانون حفظ و گشترش فضاي سبز در شاهرها مصاوب  

 الزامي است . مجمع تشخيص مصلحت نظام 1388مصوب  "انقالب 

 قاانوني  ده ياك اليحاهط اجرايي ماابا توجه به تعريف درخت در ضواب

درختان از ارزش   به اينكهرها و نظر  سبز در شهحفظ وگسترش فضاي  

 ستند، برخوردار هزيست محيطي متفاوتي 

اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضااي سابز در شاهرها مصاوب 

شاخيص مجماع ت  04/1388/  20شوراي انقالب كه در تااريخ    1359

 مصلحت نظام تصويب شده است 

اده س ضاوابط ماضي مشجر و باغات فقط بر اسااتفكيك ارا:  1تبصره  

غ ج عناوان باابا رعايت ساير مقررات شهر سازي و در  يك اين قانون و

در اسناد صادره مجاز است و لي قطع درخات در هار محال و باا هار 

 ت . قانون ممنوع اس بدو ن كسب اجازه وفق مقررات اين  مساحت

بار اسااس  طارح جاامع و ياا : در پروانه هاي ساختماني كه  2تبصره  

د. تعداد درختاي كاه داري ها صادر مي شوز طرف شهرهادي شهرها ا

تعيين و قيد خواهد شد. در صورتي كه  يد قطع شوددر اثر ساختمان با

خت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون پ  از دريافت پروانه و قطع در

مقارر   به ساختمان نشود . مرتكب مشمول مجازاتهاي  عذر موجه اقدام

 در اين قانون خواهد شد.

كه به صاورت بااغ شاناخته ماي ن باغات و محلهايي  لكي: ما  3تبصره  

ي درختهاايي كاه اجاازه قطاع آناان از ساوي شوند مكلف اناد باه ازا

 دو برابر محيط بن درختان قطع شده  شهرداري صادر ميشود به تعداد

رخات يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد د  در همان محل و

بط و دساتور العمال ضاوا  ر طباقسانتي متر ب  10با محيط بن حداقل  

 اي موجود در فصل مناسب غرس نمايند. ه
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ت و آبياري درختان معابر ، مياادين ، بازر  اشت و حفاظ: ك4تبصره  

 ا مي باشد. راه ها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداري ه

ن جانشين ساختن و  : ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كرد  5صره  تب

مالز كه  درختان  باقطع  نهالستبهر  مه  از  برداري  و ه  قلمستانها   ، انها 

قانون   نامه هاي اجرايي اين  باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين 

 تعيين خواهد گرديد.  

باغات و     : جريمه قطع يا تخريب درختان در حاشيه خيابان،  6تبصره  

چنار،   صنوبر،  گونه  از  ها   سن  پارك  تا   ... و  سال    5مركبات 

 ريال مي باشد.   60.000.000سال    5ش از  و بيريال 40.000.000

: جريمه قطع يا تخريب درختان از گونه سريع الرشد صنوبر    7تبصره  

ريال و    000/000/80ريال و بيش از آن    000/000/50سال    5تا سن  

جنگلي)ت  گونه  سن  از  تا   )... و  نارون   كدام    5وسكا،  هر  سال 

 يال مي باشد. ر 100.000.000سال   5ريال و بيش از  000/000/60

  000/800/1: جريمه تخريب فضاي سبز بر حسب متر مربع    8ه  تبصر

شهرداري  ريال به تشخيص كارشناس فضاي سبز    2.500.000ريال تا  

 مي باشد.  
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 فصل دوم: 
خدمات بهای
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عیین وضعیت امالک  ه قانون تماده واحد 4اده سازی در اجرای تبصره بهاء خدمات آم: بهای خدماتنام  -1

 اقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و

 قانون شهرداري ها   55ماده  26پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  

مد پايدار و هزينه  قانون درآ  2قانون شوراها و ماده    80ماده  16مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  

 1/4/1401يها مصوب شهرداري هاو دهيار

 قانون شهرداري  77رايي وصول: كميسيون ماده ضمانت اج
 

تـدوین  هـای  شاخص 

بهــای نحــوه محاســبه 

ــدمات و ترتیبــات  خ

 وصول 

 ترتیبات وصول  ضوابط

 وني از اراضي واگذاري دولت  اراضي و واحد مسك%10نام درآمد: سهم -1 

تب استناد  ابنيه،امالك    6صره  به  تقويم  نحوه  مقانون  اراضي  هو  شهرداري  نياز  مصوب  ورد  ا 

شهرداري    28/08/1370 به  شده  تمام  قيمت  به  مسكوني  واحدهاي  و  اراضي  از  درصد  ده 

 واگذاري مي گردد. 

م1  تبصره  قانون  و  شرعي  اراضي  ابنيه،امالك،  معوض  تامين  جهت  اختيار :  در  كه  ردم 

گيرد مي  قرار  ها  است    شهرداري  موظف  واحده  % 10دولت  و  اراضي  ماز  قابل    كوني ساي 

ا قيمت تمام شده به شهرداري ها اختصاص دهد تا پ  از توافق بين مالكين و  واگذاري را ب

 دد. شهرداري ها به عنوان معوض تحويل گر

 

تا  -2 درآمد:  هن  %20نام  شهرداري  سهم  رايگان  هنگام اراضي  شهر  محدوده  به  ورود  گام 

مالك داخ تقاضاي  به  شهر  از حريم  اراضي خود  محدوده  ين جهت  تبصره چهل  برابر  ار  شهر 

به شرح ذيل رايگان به شهرداري تعلق مي    1367/ 29/8قانون تعيين وضعيت امالك مصوب  

 گيرد.  
 

طعه بندي و  اردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي ق : در مو1تبصره  

نبا به توسعه محدوده مزبور طتفكيك و ساختمان سازي ميسر  ي  بق طرح هاشد و احتياج 

مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي توانند در مقابل  مصوب توسعه شهري  

استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران  موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي  

انجام تعهدات مربوط به عمران و آشهر،   بر  ماده سازي زمين و واگذاري سطوح الزم  عالوه 

از اراضي آن ها را براي تامين    %20مات عمومي، حداكثر تا  سات و تجهيزات و خد براي تاسي

واقع در طرح هاي موضوع اين قانون و همچن اراضي  اراضي طرح هاي نوسازي و  عوض  ين 

 .دريافت نمايند بهسازي شهري،به طور رايگان 
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   خدمات کارشناسی و فنی اء  به: بهای خدماتنام  -2

 قانون شهرداري ها   55ماده  26بند  داري...به استناد  هنده: شهرپيشنهاد د

قانون درآمد پايدار و هزينه    2ها و ماده  قانون شورا  80ماده  16مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  

 1/4/1401هياريها مصوب شهرداري هاو د

 قانون شهرداري  77: كميسيون ماده ضمانت اجرايي وصول
 

و   هـای خـدماتبدوین نحوه محاسـبه  اخص های تش

 ترتیبات وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 به ازاي هرواحد  مسكوني    -1

 ريال   5.000.000 

  ه ازاي هر واحد ب  غيره و تجاري  -2

 ريال  15.000.000

  كارشناسي و  ستعالمات بانكيا،انجام امور اداري   -3

 ريال  2.000.000 فني

  اشجار     بهاي خدمات كارشناسي بازديد قطع  -4

 ريال  2.000.000

هر   به ازاي  عرصه ارشناسي بابت نقل و انتقال ك  -5

 ريال   10.000.000 واحد 
 

 صنعتي اري،اد تجاري، مسكوني، واحدهاي تفكيك عوارض

 شود:  مي زير تعيين شرح به

 وصول قابل  شهر حريم و انونيق ودهمحد  در عوارض اين

 . باشد  مي

 مي اطالق ساختمان به فقط  اعيان ماده دراين  :  1تبصره  

آخريننحو و شود محاسبه،   پايانكار مبناي بر متراژ ه 

تاييد شده شهرداري( نقشه هاي   باشد  مي صادره )طبق 

 پايانكار بر اساس تعداد واحد  صدور  زماندر   آن عوارض كه

 . است وصول قابل

تع  2ره  صتب بنا  كل  به  تعرفه  اين  عوارض  و  :  گرفته  لق 

قدرالسه ميزان  به  واحمشتركات  بين  مي  م  تقسيم  دها 

  شود.

در    3تبصره   و  كار  پايان  دريافت  زمان  در  عوارض  اين   :

صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر  

تقاضاي  زم يا  اعياني  تفكيك  تقاضاي  مالك  ان ديگري كه 

بدون  ممعا  گواهي و  است  وصول  قابل  باشد  داشته  له 

  است.ر قانوني تقاضاي مالك براي تفكيك ، وصول آن غي

در   4تبصره   مالك    :  چنانچه  كار  پايان  صدور  هنگام 

نباشد   اعياني  تفكيك  در  متقاضي  است  موظف  شهرداري 

نم قيد  كار  پايان  تفكيك  گواهي  براي  گواهي  اين  كه  ايد 

 اعياني فاقد ارزش است. 

 از استعالم به نياز كه پاسخهايي كليه براي ناسيش كار حق

شرح دارند  شهرداري  مي كه شود مي تعيين ذيل به 

از   واريز شهرداري حساب به بايستي )منظور  گردد 

 .عزام كارشناس به محل ملك نمي باشد(كارشناسي ا
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    خدمات کارشناسی ایمنی ساختمان  بهاء: تبهای خدمانام  -3

 انون شهرداري ها ق  55ماده  26رداري...به استناد  بند  هه: ش پيشنهاد دهند 

قانون درآمد پايدار و هزينه    2قانون شوراها و ماده    80ماده  16ند  مي شهر به استناد بوراي اسالمرجع تصويب كننده: ش 

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 قانون شهرداري  77نت اجرايي وصول: كميسيون ماده ضما
 

تدوین نحوه محاسبه عوارض و  های  شاخص

 صول ترتیبات و

 ضوابط ترتیبات وصول 

 

آتش نشاني براي همكاران    داوطلبين اخذ مهارت  ثبت نام   الف: هزينه

 ريال مي باشد. 5.000.000 چابكسرشهرداري و آتش نشاني 

داوطلبين   نام  ثبت  هزينه  آتش  ب:  براي  نشاني  آتش  مهارت  اخذ 

ي و آتش نشان هاي تابعه استان كه  رشهردانشانان داوطلب و همكارن  

نامش باشند در صورت معرفي  از شهغول به كار مي  داري يا آتش  رمه 

 ريال مي باشد.   6.500.000محل كار خود مبلغ نشاني 

به  1تبصره  نشاني  آتش  خودروهاي  و  تجهيزات  استقرار  هاي  هزينه   :

مديرغ صالحديد  با  تامين  شوراي  مصوبات  و  خاص  موارد  از  يت  ير 

 ت مي گردد.  درياف  21و   20مان بر اساس رديف هاي  زسا

كارشناسي  2تبصره   معادل  نشان:  ج  ي آتش  در حسابي  داگانه  بايستي 

 واريز و صرف خريد تجهيزات آتش نشاني گردد. 
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 مبنای محاسبه سیعنوان بهای خدمات کارشنا عنوان خدمات  ردیف 
مبلغ کارشناسی به 

 ریال

 ا حادثه یحریق  صدور گواهی   1

دثه تایید رسمی وقوع حریق یا حا 

در محل معین یا ذکر زمان و 

ن برآورد زمان  ووارده بدخسارت  

 کافی

از زمان 

کارشناسی تا 

پایان مرحله 

تدوین و تهیه 

گزارش به ازای هر 

 نفر/ساعت 

1.500.000   

با   در موارد فاقد بیمه 

صالحدید مدیریت به 

 صورت رایگان 

2 

یا   قت حریتعیین و صدور عل

حادثه به درخواست مالباخته، 

جع قضایی، انتظامی و مرا

 ... شرکت های بیمه و  

و   کارشناس جهت بررسی  ماعزا 

اعالم علت حریق یا حادثه با ذکر 

زمان و خسارات وارده و مکان وقوع 

 )داخل شهر(  

از زمان 

کارشناسی تا 

ان مرحله پای

تدوین و تهیه 

گزارش به ازای هر 

 نفر/ساعت 

2.400.000 

در موارد فاقد بیمه با 

یت به صالحدید مدیر

 صورت رایگان 

3 

 ات حریق ی تعیین و صدور عل

مالباخته، حادثه به درخواست  

مراجع قضایی، انتظامی و 

 شرکت های بیمه و ... 

اعزام کارشناس جهت بررسی و 

ه با ذکر اعالم علت حریق یا حادث

زمان و خسارات وارده و مکان وقوع 

 ر( )خارج از شه

زمان   از

کارشناسی تا 

پایان مرحله 

و تهیه   تدوین

گزارش به ازای هر 

 نفر/ساعت 

2.800.000 

زینه کارشناسی  ه

علت یابی به   برای 

خارج از شهر با 

صالحدید مدیران اخذ 

 گردد.

4 
بازدید و تهیه شناسنامه و 

 دستورالعمل ایمنی 

زام کارشناس جهت بازدید  اع

کارشناسی، تهیه شناسنامه یا 

مل ایمنی گزارش نارسایی عتورالدس

 ا ها و کمبوده

از زمان اعزام 

کارشناس تا تهیه 

نامه یا شناس

نظیم  ت

  دستورالعمل به

 ازای هرنفر/ساعت 

1.500.000 

5 

نظارت بر حسن اجرای طرح و 

دستورالعمل و صدور گواهی  

 تاییدیه ایمنی

رشناس به منظور نظارت، اعزام کا

 بازدید اولیه، بازدیدهای مجدد و

 کار  نپایا

از زمان اعزام 

 کارشناس تا صدور

تاییدیه ایمنی در 

هر مرحله از 

هر   به ازای   بازدید

 نفر/ ساعت

2.000.000 
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6 

آموزش دستگاه های آتش 

نشانی و خدمات مشاوره ای 

)پیشگیری، خرید تجهیزات 

 ایمنی و ...( 

قات و بررسی در زمینه  انجام تحقی

مسائل آموزشی )ایمنی و آتش  

 (نشانی

مان شروع تا زاز  

پایان ماموریت به 

هر ازای  

 نفر/ساعت 

1.700.000 

 آموزش پایه  7
انی نی با گرایش آتش نشمآموزش ای 

 برای گروه های مختلف شغلی 

ساعت آموزش    2

 تئوری و عملی 
2.000.000 

8 
آموزش نیمه حرفه 

 ای)مقدماتی(

زش ایمنی با گرایش آتش نشانی آمو

 برای گروه های مختلف شغلی 

ای هر زبه ا

 نفر/ساعت 
140.000 

9 
مه حرفه ای آموزش نی

 )تکمیلی(

نشانی   رایش آتشآموزش ایمنی با گ

 ی مختلف شغلی برای گروه ها

به ازای هر 

 نفر/ساعت 
170.000 

 آموزش حرفه ای )مقدماتی(  10

آموزش دروس پایه و مهارت های 

اتی آتش نشانی برای گروه مقدم 

 های کاری )آتش نشانان( 

ی هر به ازا

 فر/ساعت ن
190.000 

 متوسطه(آموزش حرفه ای)  11

آموزش دروس آتش نشانی جهت  

 با فنون حرفه ای و   ر ایی بیشتآشن

کسب مهارت های مربوطه برای 

 گروه های کاری )آتش نشانان( 

به ازای هر 

 نفر/ساعت 
220.000 

 الی(آموزش حرفه ای)ع 12

آموزش تخصصی آتش نشانی برای 

ش ت هان آگروه های کاری)فرماند

 نشانی 

به ازای هر 

 نفر/ساعت 
250.000 

13 
آموزش دانش آموزان 

 کاردانش 
 ذ مدرک مهارتخمنظور ا  به

ای هر به از

 نفر/ساعت 

بر اساس تعرفه اعالمی 

 آموزش و پرورش 

 به منظور اخذ مدرک مهارت اخذ آزمون ادواری  14
ای هر به از

 نفر/ساعت 
1.400.000 

15 
ده شارژ یا تعمیر خاموش کنن

 ستگاه های تنفسی دو  

خاموش کننده    شارژ یا تعمیر کلیه 

 ها  و دستگاه های تنفسی 

قیمت   وارزیابی  

گذاری توسط 

ارشناسان  ک

 مربوطه

حق %20بهای تمام شده + 

 الزحمه

16 
استقرار تجهیزات امداد و 

 نجات و اطفا حریق 
 3.800.000 هر ساعت دمهبا دو نفر خ

17 
استقرار خودروی امداد و 

 فا حریقطت و انجا

ر به منظور تامین ایمنی محل ب

اساس درخواست نهادهای دولتی و 

   خصوصی

ریت  وهر مام 

  حداکثر دو ساعت
6.000.000 
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18 

سرانه بهای خدمات ایمنی و 

آتش نشانی ساختمان های 

 سطح شهر

 ریال  1.500.000 واحد به ازای هر   واحدهای مسکونی  

19 

سرانه بهای خدمات ایمنی و 

ی ساختمان های نش نشاآت

 سطح شهر

 ریال   2.800.000 به ازای هر واحد ی واحدهای تجار

20 

های خدمات ایمنی و بسرانه  

آتش نشانی ساختمان های 

 سطح شهر

واحدهای صنعتی، گارگاهی و 

 تولیدی  
 ریال  3.300.000 به ازای هر واحد

21 

نه بهای خدمات ایمنی و سرا

آتش نشانی ساختمان های 

 سطح شهر

ن های اداری، خدماتی و اساختم

 ها سایر کاربری  
 ریال   2.500.000 به ازای هر واحد

22 

های خدمات ایمنی و بسرانه  

آتش نشانی ساختمان های 

 سطح شهر

ساختمان های آموزشی، 

بهداشتی،درمانی،ورزشی، فرهنگی،  

 جهانگردی و پارکینگ

 ریال  3.000.000 ازای هر واحد  به

23 

 منی وسرانه بهای خدمات ای

آتش نشانی ساختمان های 

 سطح شهر

 ریال  10.000.000 به ازای هر واحد ها و موسسات اعتباری   بانك
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 خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت ها و ناوگان حمل و نقل بار و مسافربهاء  : بهای خدماتنام  -4

 ي ها ر شهرداقانون   55ماده  26اد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  پيشنه

د پايدار و هزينه  قانون درآم  2ماده    وشوراها   قانون  80ماده  16مي شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي اسال

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 
 
 

 )ریال(  تعرفه خدمات شرح ردیف 

 400000 رانیسی تاک پروانه صدور 1

 350000 حقیقی  شخاصا رداریب بهره پروانه صدور 2

 300000 یس( سرو ی )تاکسیون شهررد نقل و حمل  پروانه صدور 3

 400000 کمکی  - تاکسیرانی پروانه صدور 4

 250000 تاکسیرانی  پروانه  تعویض و تمدید 5

6 
 حقیقی اشخاص برداری بهره پروانه تعویض و تمدید

 سالیانه 
350000 

 350000 انه سالی تاکسیرانی شهری کارت صدور 7

8 
 صاشخا اری برد بهره پروانه تعویض و تمدید

 های(سرویس تاکسی (حقوقی
3000000 

9 
 )تاکسی شخصی خودروهای برای شهری کارت  صدور

 سالیانه(  موقت
300000 

 250000 سالیانه  حقوقی اشخاص داریبر  بهره پروانه صدور 10

11 
 در مشغول رانندگان  برای  برداری ههر ب پروانه  خدمات

 یکساله)ویسهاسر اکسیت
300000 

12 
 در مشغول رانندگان  برای  اریدبر بهره پروانه  خدمات

 ماهانه )سیم بی تاکسی
250000 

 % ارزش خودرو  1/5 تاکسی  انتقال و نقل 13

 3000000 آژانسها انتقال و نقل 14

 150000 اول( شناسی )بار شهر امتحان 15
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 300000 (بار دومشناسی ) شهر تحانام 16

 200000 هیانه( ت سرویس دهی به رانندگان حاشیه شهر)ماخدما 17

18 
المث تاکسی صدور  و  تاکسیها  مفقودی  کارتهای  برای  نی 

 )سالیانه( هاسیسرو
200000 

 200000 در بدو ورود انییمتقاضپذیرش کلیه  19

 300000 نه( یای شخصی)سال هایو سوارسرویس دهی به مدارس  20

21 
ب پروانه  امتیاز  بردحق  واگذاراری  هره  سمندبا  تاکسی  -ی 

 ی آرد-پژو
5000000 

 5000000 ساله( 5سرویسها)ی تاکس ازیامتحق  22

 500000 تبدیل به احسن 23

 5000000 و غیره 90Lی پراید وهایتاکسحق امتیاز  24

25 
مکان   جابجایی  درون  هاشرکتحق  مسافر  نقل  و  حمل  ی 

 ی شهر
960000 

26 
م معرفی  برای  مجوز  داخصدور  تاکسی دیر  لی 

 سرویس)سالیانه( 
90000 

27 
کارشهز مکانینه  بازدید  جهت  تعرفه اسی  مورد  اولیه  ن 

 تاکسی سرویسها  انییمتقاض 
720000 

 200000 هزینه تعویض دفترچه مرخصی رانندگان  28

 8000000 امتیاز تاکسی ون حق 29

 1100000 تن 5/3ری با ظرفیت زیر ربصدور پروانه ناوگان با 30

 1400000 تن 6ا  ت 5/3پروانه ناوگان باربری با ظرفیت  صدور  31

 2000000 تن 6انه ناوگان باربری با ظرفیت بیش از صدور پرو 32

 .مصوب قابل وصول خواهد بود هپنجاه درصد تعرف  32-31-30در صورت تمدید بند های  تبصره: 
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 خدمات آرامستانبهاء  : بهای خدماتنام  -5

 ها  ين شهردار قانو  55ماده  26اري...به استناد  بند  پيشنهاد دهنده: شهرد

قانون درآمد پايدار و هزينه    2قانون شوراها و ماده    80هدما  16نده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  مرجع تصويب كن

 1/4/1401هاو دهياريها مصوب  يشهردار

 قانون شهرداري  77سيون ماده ضمانت اجرايي وصول: كمي
 

 تیبات وصول ر تضوابط   وین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصولشاخص های تد

 ريال  1.000.000شهر   حمل ميت داخل هزينه -1

 ريال  5.000 ميت خارج از شهر به ازاي هر كيلومتر  ل هزينه حم -2

 ريال  400.000 آمبوالن  رهر ساعت تاخي -3
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   خدمات ماشین آالت و تجهیزات شهرداری  بهاء: بهای خدماتنام  -6

 قانون شهرداري ها   55ده ما 26د  بند  ا.به استنيشنهاد دهنده: شهرداري..پ

ار و هزينه  د قانون درآمد پاي  2قانون شوراها و ماده    80ماده  16ه استناد بند  بمرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر 

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 داري قانون شهر 77ت اجرايي وصول: كميسيون ماده ضمان
 

ــدوین ن ــای ت ــاخص ه ــوه  ش ح

ــوارض و تربمحاســ  ــات  تیه ع ب

 وصول 

 ضوابط ترتیبات وصول 

 نظر كارشناس رسمي دادگستري مي باشد. ااجاره ماهيانه ماشين آالت ب 

 

 مبلغ اجاره  مبلغ هر ساعت/واحد مات دعنوان خ نوع خودرو ردیف 

 لودر  1
ات تسطیح و خاکبرداری و... انجام عملی

 ست مودیانمطابق با درخوا
 -- لریا  5.000.000

 یل باکهوب 2
یات تسطیح و خاکبرداری و... عمل  ام انج

 مطابق با درخواست مودیان
 -- ریال  4.500.000

  ریال  5.000.000 وط به ازای هر پاکت لودر شن مخلفروش   لودر  

  ریال  10.000.000 فروش شن سرندی به ازای هر پاکت لودر  لودر  

 تن   10بنز   3
با   بقحمل شن و ماسه و خاک و .... مطا

 واست مودیاندرخ

 ریال  7.500.000 ی هر سرویس داخل شهر  به ازا

 خارج ازبه ازای هر سرویس  

 رشه  حوزه
 ریال  10.000.000

4 

و   1921بنز

نکر تا911

 آب

 ا تانکر متصل به خودرو  ب  حمل آب

 ریال  3.500.000 داخل شهر به ازای هر سرویس  

  حوزهخارج ازبه ازای هر سرویس  

 شهر
 ریال  6.000.000

5 
 یسوزوا

 ب تانکر آ
 حمل آب با تانکر متصل به خودرو  

 ریال   2.500.000 داخل شهر زای هر سرویس  به ا

 لریا  5.000.000 شهروزه ح خارج از به ازای هر سرویس 
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ضاهای عمومی شهر دارای شرایط فنی و ایمنی و فاز معابر و  رداریخدمات بهره ببهاء : بهای خدماتنام  -7

 تردد راحمت دایجاد مز عدم

 قانون شهرداري ها   55اده م 26هاد دهنده: شهرداري...به استناد  بند  پيشن

قانون درآمد پايدار و هزينه    2نون شوراها و ماده  قا  80ماده  16ند  ه: شوراي اسالمي شهر به استناد بمرجع تصويب كنند 

 1/4/1401دهياريها مصوب  و شهرداري ها

 ي انون شهردارق 77ده ميسيون ما ضمانت اجرايي وصول: ك
 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و 

 رتیبات وصول ت

 ضوابط ترتیبات وصول 

  متر  10ا عرض گذر کمتر از  معابر ب  -1

S×15P×H 

 متر  34تا    10گذر    رضمعابر با ع  -2

S×25P×H 

 

 تر م 34معابر با عرض گذر بیشتر از   -3

S×30P×H 

 

S= مساحت قابل بهره برداری 

H= ه  كه براي تعرف  زيرانيل هيات وضريب تعد 

لعمل  دستورا  19به استناد مفاد ماده 1402سال 

   16وزارت كشور معادل   9/1402/ 30مورخ 

P=   7د ارزش منطقه اي دارايي موضوع بن

قانون پايدار و هزينه هاي   2ده ام 1تبصره 

1/4/1401شهرداري و دهياري ها مصوب   

  درصد مي باشد 

خواهند از  حال احداث ب  رهاي دن ساختمانچنانچه مالكين و يا سازندگا 

فاده نمايند يا براي محافظت عابرين  معابر شهري براي دپو مصالح است

يا هر حاي  نسبت به يا فن  و  معبر را    زالي كه قسمتي  احداث ديوار 

مشكل ايجاد  و  تردد  كندي  موجب  كه  شرطي  به  كند  راي  ب  اشغال 

ر  يشرح زعوارض به  شهروندان نشود به تشخيص شهرداري با پرداخت  

 ي شهرداري صادر خواهد شد.مجوز از سو

ق  :1تبصره   مبحعرض  اساس  بر  شهري  معابر  از  برداري  بهره  ث ابل 

استفاده حداكثر به    ل طول معبر قابمربوط در نظام مهندسي تعيين و  

 اندازه بر ملك مي باشد.

بر قطعه  مس: تعريف    2تبصره   از  برداري عبارت است  قابل بهره  احت 

 ي  طقه اي مسكوننرزش ما × 2 ×ن زمي

  10.000.000معابر به مبلغ  حداقل عوارض بهره برداري از  :  3تبصره  

   ريال مي باشد. 150.000.000مبلغ   ريال و حداكثر به

صورت استفاده از معابر شهري متقاضيان حق استفاده از    ر: د 4تبصره  

 سوم معابر مي توانند استفده نمايند.   يكحداكثر 
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 ترمیم آسفالت معابر  صدور مجوز حفاری، لکه گیری و خدماتبهاء : بهای خدمات منا -8

 ها  يقانون شهردار   55ماده  26ري...به استناد  بند  پيشنهاد دهنده: شهردا

و هزينه   قانون درآمد پايدار  2قانون شوراها و ماده    80هادم  16مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شهر به استناد بند  

 1/4/1401ها مصوب هاو دهياري يشهردار

 قانون شهرداري  77سيون ماده ضمانت اجرايي وصول: كمي
 

ین نحوه محاسـبه عـوارض و ترتیبـات شاخص های تدو

 وصول 

 تیبات وصول ر تضوابط 

 S×X =عوارض 

S= مساحت حفاري    

X= چابكسر المي شهر اس ضريب مصوب شوراي   
   

 ريال 4.000.000 آسفالت دو اليه 1

 ريال 4.000.000 رو يك اليه ارهسو و معابر تآسفال 2

 ريال 3.500.000  رنگي هاي پازل و موزائيك 3

 ريال 1.500.000 بتن 4

 ريال 200.000 شني/ خاكي 5
 

 سانتي متر محاسبه ميگردد.   100 ا عرض ت :1بند 

مسيرآسفالت  :2بند   سال  هادر  دو  جديدزير  ي 

پايه  20باافزايش قيمت  محدرصدي  و عوارض،    اسبه 

 يباشد.قابل وصول م

ين حالت به دليل  : برش با دستگاه كمشرسور در ا3بند  

ز هاي  اليه  به  وارده  توسط  خسارت  آسفالت  يرين 

مذك هاي  ميزان  دستگاه  به  نوار  م  1ور  عرض  به  تر 

 درخواستي شركت خدماتي اضافه مي شود.  

با  ب  :4بند   كه  حالت  اين  در  كاتر،  دستگاه  با  رش 

از دستگاه  ا درج استفاب ماتي )ت شركت خد درخواس  ده 

امكان   آسفالت(  برش  فقط  كاتر جهت  باشد.  مي  پذير 

 به مي گردد .  عرض نوار تعيين شده محاس 

اييك و بتني ( در  وزمحفاري )بستر  : عرض كانال  5بند  

كمش دستگاه  از  استفاده  امكان  فقط  حالت  ور  رس اين 

ي مطابق  ميسر مي باشد. بنابر اين عرض نوارهاي حفار 

 د.  اسبه مي گرد حم  3ند ب
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   حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی تخدمابهاء  نام بهای خدمات:  -9

 قانون شهرداري ها   55ده ما 26تناد  بند  پيشنهاد دهنده: شهرداري...به اس 

نه  ايدار و هزيپدرآمد قانون    2  قانون شوراها و ماده  80ماده  16به استناد بند  ر مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شه

 1/4/1401شهرداري هاو دهياريها مصوب 

 هرداري قانون ش  77مانت اجرايي وصول: كميسيون ماده ض
 

اسـبه شاخص های تدوین نحـوه مح 

 تیبات وصول تر عوارض و

 ضوابط ترتیبات وصول 

فروشي و يا با خودرو در معابر شهر ممنوع    ستفعاليت صنفي بصورت د  -الف 

قانون شهرداري با    55ماده     20و1ندهايتي براساس بسري بايه و شهردابود

 رفتار كند.  آنان

دين  ودروهاي حامل اجناس فروشي در ميااستقرار دست فروش ها و يا خ  -ب

شده  شهرداري  از  مشخص  صورتيكه  ودر  هفتگي  درروزهاي  شهرداري  سوي 

به  ير  مشروطا  ناگز  است  مانع  بال  ويژه  مناسبتهاي  در  باشد  اينكه   ن    به 

فعارشهردا زمينه  راچنان  ي  هفتگي(  )روز  ميادين  در  ص  اشخا  فراهم  ليت 

يرد  ستقرار دراختيار متقاضيان قرار گنمايد كه به صورت روزانه وسيال محل ا

 از سوي اشخاص سلب شود. ميرف اماكن عموتص كه امكان

فعا  -ج اينگونه  مبلغ  ليعوارض  بين  روزانه  ها  تا  1.000.000ت   ريال 

م 400.000 صبتناسب  ريال  ويا  صورت  احرفه  به  كه  بود  خواهند  مشابه  نف 

اليت داد ه خواهد  ا هفتگي وبا درخواست متقاضي وصول واجازه فع روزانه وي

 شد. 

 ريال.   200.000س باخودروروزانه مبلغ  ناجونه اقالم وافروش هرگ-د

 افتتاحيه نخواهد داشت. رضاينگونه فعاليتهاعوا -و

ا توسط واحد رفع سدمعبر  واثاثيه انه  لوازم  سدمعبركه   ازايجاد كنندگان  -ها  

اوري   نگهداري وحفشهرداري جمع  زيربابت  به شرح  اي  هزينه  اظت  ميشود 

 اموال توقيفي دريافت ميگردد.

 ريال. 200.000سد شدني روزانه فا  خوراكي و -1

 ريال.   200.000حجم انها روزانه   بهپوشاك واقالم مشابه باتوجه  -2

  200.000وجه به حجم انها روزانه  ه داران باتزضه مغام مورد عركليه اقال  -3

 ريال.

:  تبص ستاد  انباردار و عاونم ، مسوول هيوت  توسط  اجناس  ريالي ارزش ره 

 شد.  خواهد  تعيين متيق حداقل به رمعب سد  رفع
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 پسماند ت  خدمات مدیریبهاء  نام بهای خدمات:  -10

 ري ها قانون شهردا  55اده م 26بند   پيشنهاد دهنده: شهرداري...به استناد  

نه  قانون درآمد پايدار و هزي  2ماده  قانون شوراها و    80ماده  16ر به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي اسالمي شه

 1/4/1401دهياريها مصوب و اشهرداري ه

 قانون شهرداري  77ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 
 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

 وصول  رتیباتعوارض و ت

 ترتیبات وصول  ضوابط

 : شود مي تعيين يلذ شرح به زباله حمل هزينه 

ساالنه منازل  از زباله لحم خدمات  هزينه دريافت-1   بميزان  مسكوني 

 ريال  1.962.240

 ،بازارچه و شهرداري با دقراردا فاقد  يا و شهرداري با قرارداد طرف هاي دكه -2

  ت ماهيانهربصو الري  150.000  حداقل ديگر مكانهاي

ريال    3.000.000   خصوصي و دولتي بانكهاي از زباله  آوري جمع هزينه -3

 ماهيانه   بصورت

ويژه -4 و  ،    خصوصي  و ولتيد بيمارستانهاي پسماندهاي  شركتها   ، دانشگاهها 

 صورت مي هزينه شهرداري اخذ  با گانهداج داد قرار اساس  بر مكانهاي پر زباله  

  گيرد

خطر   از  غير  طبي خيص شت ههايآزمايشگا -5  بي  از  پ   عفوني  هاي  زباله 

 ها داروخانه ، روزي انهشب هاي كلينيك ماهيانه، بصورتريال    1.000.000 سازي

 . ريال 750.000ژي ماهيانه لوورادي و زشكاندندانش ،

 ريال   1.000.000 سازمانها ماهيانه مبلغو دولتي   ادارات زباله حمل هزينه -6

زباله هاي عفوني   غير از  لتي و خصوصي بهرستانهاي دواله بيمو دفن زباحمل  -7

سازي   پ  خطر  بي  سبك    از  خودرو  هر  ازاي  خودرو    3.000.000به  و  ريال 

 ريال  5.000.000سنگين 

و موسسات داخل محدوده و حر  مل ح  -8 و دانشگاهها  زباله شركتها    يم و دفن 

ازاي هر خودرو سبك   به    5.000.000ين  خودرو سنگ ريال و    3.000.000شهر 

 ريال

  4.000.000اي هر خودرو سبك  حمل ضايعات و نخاله هاي ساختماني به از  -9

 ريال   6.000.000گين  ريال و خودرو سن

دف  -10 و  رستوحمل  زباله  و...                انرن  زباله  پر  مراكز  و  تاالرها  و  هتلها  و                 ها 

p*s *25 % 
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تاالرستورانها،هتل  :  1تبصره   و  ك رها  س   ه هايي  به  باتاييد  اقدام  پسماند  ازمان 

 مبلغ فوق دريافت مي شود. %60نمايند  تفكيك زباله ازمبدا 

بخش نامه وزارت كشور  ر  دزاد بر آنچه  : در صورت ارائه خدمات زباله ما2تبصره  

 مشخص شده است به شكل فوق عمل خواهد شد.
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 سکول اوزین یا بحق ت  خدماتبهاء نام بهای خدمات:  -11

 انون شهرداري ها ق  55ماده  26ده: شهرداري...به استناد  بند  يشنهاد دهنپ

قانون درآمد پايدار و هزينه    2ا و ماده  اهرقانون شو  80هماد  16اسالمي شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده: شوراي 

 1/4/1401مصوب ا شهرداري هاو دهياريه

 داري رنون شهاق 77ماده ضمانت اجرايي وصول: كميسيون 
 

ص های تدوین نحـوه محاسـبه شاخ

 صول عوارض و ترتیبات و

 ضوابط ترتیبات وصول 

از   استفاده  خودرو  براي  ازاي  به  بار  ميدان  نيباسكول  وانت،  ..    ان سهاي  و 

ده  ل كاميون  امش ريال بابت باسكول و به ازاي خودوروهاي سنگين    80.000

   .. و  كه    120.000چرخ  ه  %30ريال  بابت  ب   ر از  حساقبض  به  اب  سكول 

 شهرداري واريز مي گرد.. 
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 صل سوم:ف

 سایر درآمدها 
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 رداری( شه  قانون 100ده ما 11ش معامالتی ساختمانی)تبصره  ارز: درآمدنام  -1

 استفاده می گردد.  100ادهم این جدول فقط برای استفاده جرایم تبصره های کمیسیون

 یـزانم تعیین برای مختلف مصالح نوع بـردکار با ساختمانهـای معامالتی جدول ارزشعرفه  ت

 ) شهرداری قانون 100 ماده 11 تبصره موضوع )  100 دهما آراء جریمه

 

 ساختمان ها با توجه به مصالح بکار رفته  انواع

 شرح  ف دیر
قیمت پیشنهادی  

 )ریال(

 12.000.000 مربعی  متر قرار از  طبقه 5ف تا سق  عون هر اب آرمه بتون ساختمانهای 1

 20.000.000 مربعی  متر قرار از به باال هطبق 5 ازف سق  نوع هر با آرمه بتون تمانهایساخ 2

 10.500.000 مربعی  متر قرار از طبقه 5تا   سقف نوع هر با فلزی اسکلت انهایتمخسا 3

 19.000.000 مربعی  رمت قرار از به باال  هطبق  5  زا  سقف نوع هر با فلزی اسکلت ساختمانهای 4

5 
 قرار از یا بتونی با ستون های فلزی مصالح بنایی اسکلت مختلط انهایساختم

 مربعی  متر
11.000.000 

6 
 با مخلوط خشت و گل و سنگ و چوبو آجری ی آجر  اسکلت مانهایختاس

 مربعی  متر قرار از سقف نوع هر
5.000.000 

7 
 رمت قرار از سقف نوع هر با شهسیمانی یا سنگ الز ا اعم کیوبل ساختمانهای

 عی مرب
5.000.000 

 4.500.000 مربعی  متر قرار از صنعتی( لی وی چوبی )معمو ساختمانها 8

9 
سایه بان ها، شامل نگهداری هر  و ، آشیانه هایا توقف گاها  ، سالن ها هارانبا

 ی هرنوع مصالح ازقرارمترمربع باال کانوع 
3.500.000 

 1.500.000 طول متر ارقر البه با متر 1/ 5ارتفاع  با لوکیب یا آجری دیوارهای 10

 2.000.000 بعیبا هر نوع مصالح از قرار متر مر گلخانه ها و استخر 11

 

 انجمـن تصـویب و داریشهر توسط تهیه از پس تمانساخ تیمعامال ارزش نامه آئین : 100 ماده  11 تبصره 

 .بود خواهد نظر یدتجد قابل یکبار سالی عامالتیم این ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در شهر
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 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت  %10نام درآمد: سهم -2

 

تبصره   استناد  ابنيه،  6به  تقويم  نحوه  وا قانون  مصوب    مالك  ها  شهرداري  نياز  مورد  درصد    28/08/1370اراضي  از ده 

 به شهرداري واگذاري مي گردد. ه اراضي و واحدهاي مسكوني به قيمت تمام شد 

ين معوض ابنيه،امالك، اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد دولت  امتت  : جه6بصره  ت

ها اختصاص دهد تا پ    ميكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداري  يواحدها  از اراضي و   %10موظف است  

 ل گردد. وي شهرداري ها به عنوان معوض تحو از توافق بين مالكين 

 

اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضای مالکین جهت  %20: تا درآمدم ان-3

شهر   حریم  از  خود  داخلباراضی  امالک  ه  وضعیت  تعیین  قانون  چهار  تبصره  برابر  شهر  مصوب    محدوده 

 ی تعلق می گیرد. ار به شرح ذیل رایگان به شهرد 1367/ 8/ 29
 

ه زمين عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي هي ته  ر مواردي ك د  : 4تبصره  

ار بگيرد،  طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قر قبور طبزميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده م

توانند در مقابل   اراضيمومراجع مزبور مي  با تقاضاي صاحبان  مزاياي ورود به محدوده توسعه و  ز  اه  راي استفادب  افقت 

سطوح واگذاري  و  زمين  سازي  آماده  و  عمران  به  مربوط  تعهدات  انجام  بر  عالوه  شهر،  ب  عمران  و  اي  رالزم  تاسيسات 

در طرح هاي موضوع اين  ع  ز اراضي آن ها را براي تامين عوض اراضي واقا  % 20تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا  

 ح هاي نوسازي و بهسازي شهري،به طور رايگان دريافت نمايند.طر  ضيهمچنين اراو قانون  

 

 نام درآمد: عوارض نوسازی و عمران شهری  -4

 

بعدي توسط شهرداري از شهروندان    با اصالحات  7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب    داستنا  هاين عوارض ب 

 دد.  گربايد وصول  

 

 توضیحات  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض  ردیف

 × مساحت اعیانی قانون نوسا ی  4ار ش معامالتی ماده  عوارض اعیانی  1
 

 × مساحت عرصه  ایطقه ×قیمت من% 5/2 عوارض عرصه  2
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 منقول)حق مالکانه(یرغو  وال منقول امفروش نام درآمد:  -5
 
نتقال منافع  انقل و  نبوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشد در زما شهرداري به متعلق كه ايي ه مغازه و ها دكه از

بعنوان عوارض انتفاع    %15انبه قيمت روز به ميز  رسمي دادگستريكارشناس    سرقفلي بر مبناي ارزيابي اداره دارايي يا

 د. ردگ ي لكيت اخذ م ماحق 

 يان دكه هاي واقع در معابر را  ندارد. تبصره : شهرداري حق واگذاري عرصه و اع
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 : مفصل چهار

 فهرست مشاغل 
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 وابسته کسبی فعالیتهای و ریحیتف ،  تبلیغاتی،ورزشی،هنری ،  آموزشی مؤسسات و ها آموزشگاه -ها بیمه -الف

 ضریب شغل نوع فعالیت ردیف 

 %25 بیمه  دفاتر  1

 %25 مه بی های گیدنماین  2

3  
  کودک مهد و سالمندان ،  لاطفا نگهداری های  محل ،  ها  پانسیون

 
15 % 

4  
 ... و زبان  -رسید کمك خصوصی تدریس های  کالس و ها  آموزشگاه

 
15 % 

5  

 نقشــه -بــرداری نقشــه -گلدوزی -ماشین نویسی -آرایش -طیخیا تعلیم های  آموزشگاه و مؤسسات

 الکترونیك -ای اموررایانه تعلیم  -موسیقی و آواز یمتعل -تلویزیون و رادیو -حسابداری  -نقاشی -کشی

 ... و اداری مدیریت و

15 % 

 % 15 رانندگی آموزشگاههای و سساتمؤ  6

 % 15 حسابداری و رسیبحسا مؤسسات  7

 % 15 مشابه  و سونا حمام و زیبایی و سالن ماساژبرقی -شنا استخر -ستیكژیمنا و ورزشی مؤسسات  8

 % 15 خصوصی و یعموم  هبگرما  9

 % 15 فیلم مونتاژ استودیو  10

11  
 اسیعک استودیو

 
15 % 

 % 15 فیلم و سینمائی و سیعکا لوازم فروشندگان و تعمیرکار  12

 % 15 ضبط و ویدئویی نوار نندگانکتکثیر و دگانشنفرو  13

 % 15 فیلمبرداری  تجهیزات  و تصویری - صوتی دستگاههای دهندگان  اجاره و فروشندگان  14

15  
 ك ی  درجهدانه  رم  شگاهیآرا

  دو  درجه    

25% 

15 % 

16  
 جه یك درزنانه   آرایشگاه

 دو    درجه

25% 

15 % 

 %20 دفاتر تبلیغاتی   17
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 وابسته  کسبی فعالیتهای  و توریستی مؤسسات  و  پیمانکاری  و  نقل  و حمل  مؤسسات  -ب
 ضریب شغل نوع فعالیت یف رد

 %20  باربری شرکتهای و مؤسسات – بنگاهها   18

19  
 و  دریایی -زمینی -هوایی قلن و لحم مؤسسات دگیهایننمای

 توریستی خدمات دفاتر

20% 

 %20 فریحی(ت های  کش مسافر(موتوری قایق  20

 %20 ( یتفریح های کش رمساف(پاروئی قایق  21

 %20 کاال  انواع بندی بسته  22

 %20 سمسار((کار امانت و داخلی  کار ملالع حق  23

 %30 غیره  و تلفن و امالک مشاور  24

 %30 نظایر  و کارشناسی امور -ای  رهمشاو -دسینمه اترفد  25

 %25 طالق  و ازدواج -رسمی سنادا دفاتر  26

 %25 وکالت امور  27

 %20 دارالترجمه  28

 %20 خابراتیم  و پستی دماتخ دفاتر  29

 %20 زیارت و حج گروه مدیران  30

 %20 بنزین( پمپ غیر(نفتی مواد فروش عاملین  31

 %20 بنزین  پمپ  32
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 بستهوا کسبی فعالیتهای و  مربوطه لوازم  یه و نقلط وسائ –تی عالت صنآماشین  -ج
 ضریب شغل نوع فعالیت ردیف 

 %20 اتومبیل فروشگاههای و انمایشگاهه  33

 % 15 )واشرکا(شویی   شینما  34

 %25 نقلیه  طوسائ یدکی لوازم و منفصله قطعات  35

 %20 اتومبیل شیشه فروشندگان  36

 % 15 فروش قاورا و اتومبیل کنندگان اوراق  37

 % 15 رگیر پنچ و اتومبیل چرخ باالنس و فرمان یزانم  و متنظی  38

 % 15 ایزوالسیون( (اتومبیل پاشی قیر  39

 % 15 اتومبیل کش سیم ساز و باطری ،  دینام کولر،  ژکنندهارش و کار سرویس -تعمیرکار   40

 % 15 آبکاری  و خودرو سپر انواع تعمیرکار-جوشکار و صافکار  41

 % 15 چالک صفحه کوبی لنت  42

 % 15 کننده( بازسازی و تعمیر(ازیرسرادیاتو  43

 % 15 فنرساز کمك و تومبیلا آهنگر  44

 % 15 اتومبیل  نقاش  45

 % 15 اتومبیل روغن فروش و تعویض  46

 % 15 بوس  مینی و اتوبوس،   کامیونت و کامیون قبیل از سنگین اشینهایم  مکانیك  47

 % 15 سواری  اتومبیل مکانیك  48

 % 15 ل یاتومب تودوزی با سراج  49

 % 15  ... )و دزدگیر( حیث هر از خودرو واعان تزیئنات  50

% 15 ختمانی سا -کشاورزی -سازی راه -صنعتی آالت ماشین  51  

 % 15 موتوری رخهچ سه  و سیکلت موتور  52

 % 15 دوچرخه  53

 %20  جرثقیل دهندگان کرایه  54

 %20 بار تاکسی و تلفنی تاکسی دفاتر  55

 %20 سواری  دهندگان کرایه  56

 %20 گنپارکی  57
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 وابسته کسبی فعالیتهای سوزو گاز -سوز نفت -برقی وسایل -الکترونیکی و مکانیکی ههایتگادس  -د

 ب شغلریض تفکیك شغلی  نوع فعالیت ردیف 

58  
  انواع مشعل و سفورماتورتران – الکتروموتور -جوشکاری -برق مولد هایرموتو

 

 

 %20 فروشنده              

 %20      قطعات     فروشنده

 % 15 ه              نندرکتعمی

 % 15           دهنده     کرایه

59  
 تر  و خشك باطری انواع

 

 %25 فروش             دهعم

 % 15      فروش         دهخر

 % 15  هود  و  هواکش انواع های فروشنده  60

 باد و آب های پمپ انواع و آب تصفیه دستگاههای  61

 %20 فروشنده     

 %20 قطعات   روشندهف

 % 15 تعمیرکننده        

 % 15 ه      دهند کرایه

 بافی  کاموا -افیب جوراب ماشینهای -خیاطی چرخ  62

 %20   فروش     عمده

 % 15 فروش        خرده

 % 15 قطعات       فروشنده

 % 15 تعمیرکننده          

63  
 رنظای و )برودتی و حرارتی -تصویری -صوتی(خانگی لوازم

 

 

 %20   وشفر گینمایند

 % 15  فروش عمده

 % 15        وشفر خرده

 % 10    قطعات فروشنده

 % 10    مجاز تعمیرکننده

 % 15   زغیرمجا کنندهیرتعم

 نظایر و چاپ ماشینهای و اداری ماشینهای  64

 %20              فروشنده

 %20     قطعات فروشنده

 % 15      زمجا تعمیرگاه

 % 15           دهتعمیرکنن نظایر و چاپ ماشینهای و اداری اینهماشی  65

 به مشا اجناس و سازی نیبست کن،ماشینهای سرد آب  66

 %20             هفروشند

 % 15 قطعات       فروشنده

 % 15     مجاز تعمیرگاه

 % 15  تعمیرکننده          

67  
 موسیقی آالت

 

 %20              فروشنده

 % 15  قطعات     دهشنفرو

 % 15            تعمیرکننده

 % 15          دهنده کرایه

68  
 صنعتی برق ساز تابلو

 
 20% 
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69  

 غهایچرا -چراغهای تزئینی-تزئینی لوازم و لوستر -برقی لوازم نگافروشند

 رینظا و آنتن -آباژور -دیواری و و سقفی خیابانی و پارکی از اعم فلورسنت

 کتریکی(ل)اآن

 20% 

70  

 نفت-برقی(روشنائی  -پزی خوراک -فانوس -دار باطری-بادی -توری چراغهای

 )سوز گاز -سوز

 

 % 15              فروشنده

 % 15      تقطعا فروشنده

 % 15            تعمیرکننده

 عینك و ساعت مختلف نواعا  71

 % 15  فروش         عمده

 % 15  فروش         خرده

 % 15           کننده تعمیر

72  
 توزین دستگاههای سایر و قپان

 

 % 15         فروش عمده

 % 15         فروش خرده

 %20  هیگیری ما و شکار لوازم – اسلحه  73

 % 15  بازی اسباب  74

 % 15  کشی نقشه و مهندسی لوازم فروشنده  75

 % 15  تلفن  تعمیرکار و شنده فرو  76

77  
 نرم و افزار فروشنده سخت ،  رینگهدا و ریتعم  ،  یانداز وراه نصب( رایانه

 ...   و لوازم افزار
 20% 

 %20  محلی( وسرویسهای رنتاینت( رسانی اطالع خدمات ارائه  78

 % 15  نشانی  آتش ستگاههاید و لوازم ندهوشفر  79

80  
 و الکتریکی و غیر  ازالکتریکی اعم مردانه و زنانه ایشگاهآر ووسائل لوازم

 اهآن به مربوط لوازم

 % 15     فروش       عمده

 % 15  فروش         خرده

 % 15  زیتون  گیر هسته ایکارگاهه  81

 % 15  برنج  ندهکن آرد کارگاههای  82

 %20  و فتوکپی ر  خدمات کامپیوت  83
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 وابسته  کسبی فعالیتهای و آنها مصنوعات و معمولی فلزات و هساختمانی،شیش معدنی،صنایع محصوالت   :هـ

 لشغضریب   غلی شتفکیك   فعالیت نوع ردیف 

 % 15  وقطعات بتنی ختمانیسا سنگ و بلوک و آجر انواع فروش دفاتر  84

 % 15  بهداشت  لوازم فروشندگان و فروش یندگی نما  85

 %15  بنایی و ساختمانی  الحصم  فروشندگان  86

 % 15  سنگ قبور  حکاکی وفروش  87

 % 15  پیش تزئینی گچی لوازم انواع ونصب فروشندگی  88

 % 15  ساختمانی هشیش انگفروشند  89

 % 15  کوراسیون د و ای شیشه دربهای انواع فروشندگان  90

 %20  شمعدان و آئینه و تزئینی چراغهای فروشندگان  91

 % 15  روی ظروف وشیشه  زنی گل -عکس چاپ و باق و آئینه اندگفروشن  92

 % 15  وگلدان سفاالی وگلی  سفال و سرامیك -چینی ظروف و بلور فروشندگان  93

 %20  انیتایر قور  – لوله شندگانوفر  94

 %30  -نبشی -آهن تیر- آالت آهن انواع فروشندگان  95

 % 15  فلزی   دفاتر اجرای داربست  96

 % 15  مشابه  و کنتکس – سیونالایزو  اجرای دفاتر  97

 % 15  ماسه  و شن فروش دفاتر  98

 % 10  چلنگر  99

 % 15  دوم دست و قراضه آلومینیوم و آهن فروشنده  100

 %20  فلزی مصنوعات و دکور و رهپنج و درب روشندهف و سازنده  101

102  

 

 غیره  و کازیه -قفسه-تاب-کابینت-فایل-کمد -یصندل -میز

 

 %20 نما یشگاه    

 %20 شی     روعمده ف

 % 15 خرده فروش      

 % 15  غیره  و شیروانی ورق سازی کرکره کارگاه  103

 وغیره  مهره و پیچ  و آالت یراق – لوال و قفل  104
 %30      یه فروشدعم

 %20 رده فروشی     خ

 % 15  ساز  کلید  105

 % 15  ساز تانکر  106

 % 15   ظرف  -  کرایه دهندگان میز وصندلی  107

108  
 اتصاالت و کانال کولر -ناودان -بخاری هللو نظیر فروش یحلب و ساز حلبی

  وطهمرب
 

15 % 

 %20  حلب  ورق فروشنده  109

 % 15  ریز  چدن  و گر ریخته  110

 % 15  تراشکار  111

 %25  روشهرفواج و هرسازاجو  112

 %25  فروش  طال و زرگر  113

 %25  زرگری ابزار و لوازم شندهفرو  114
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 %25  طال تعمیرات و کاری سفید -کاری لحیم  115

116  
 دلی ب آالت زیور

 

 %20 فروش         عمده

 % 15       فروش   خرده

117  
 نقره 

 

 %20 عمده فروش        

 % 15 فروش         خرده

 % 15  خاکی  زیر غیربه    فیسن و یقدیم شیاءا ندگانشفرو  118

 % 15  روی  و برنج -مس ظروف روشندهف و سازنده  119

 % 15  قنادی لوازم انفروشندگ  120

 %20  بازکنی هلول و چاه یهخلت دفاتر  121

 %20  م گر و سرد آب کشی لوله دفاتر  122

 %20  شهری گاز  کشی لوله دفاتر  123

 آالت شیر و یلنگش انواع و کشی لوله لوازم فروشنده  124
 %20 فروش       ده عم

 % 15 خرده فروش        

 %20  فلزی صفحات و ورق انواع برش  125

126  
 قفس-قفسه-خانهبکتا-آشپزخانه ملواز قبیل  از سیمی لوازم وشندهفر

 آنها  امثال و پرندگان
 

20% 

 میخ  127
 %20 عمده فروش       

 % 15 خرده فروش       
                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 وابسته  کسبی  فعالیتهای و  ونشر  چاپ  -افزار نوشت و مقوا و  کاغذ  -چوبی مصنوعات و وبچ  -و
 شغل  یبضر تفکیك شغلی  فعالیت نوع ردیف 

 %20  چوب  کاری پرس و بری چوب هکارگا  128

 %20  الوار  و چوب انواع فروشندگان  129

 %20   وغیره افرمیک   و نئوپان و تراورس و ال سه تخته و فیبر فروشندگان  130

 % 15  مصنوعات چوبی و دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده  131

 مبل نمایشگاه  132

 %35 هنه                   د  2 تا

 رایب دهنه 2از   شبی

 اضافی                       هر دهنه

15 % 

 % 15 اضافه      طبقه هر برای

133  
 و غیره  هیسه،کازفق تاب،  کابینت،  فایل،  صندلی،کمد،  میز، 

 

 %20 شگاه                   ماین

 %20 وش              فر عمده

 % 15         فروش         خرده

 % 15  ساخته پیش رهنجپ و درب  فروشنده  134

 % 15  بیچو های جعبه انواع فروشنده و سازنده  135

 % 15  آن نظائر و تفنگ ساز قنداق-کار منبت و ساز خاتم  136

 % 10  فروش  مهیز و شفرو ذغال  137

 %20  التحریر لوازم و کتاب روشندهف  138

 % 15  ناشران((کتاب نشر و عطب  139

 %20  چاپخانه   140

 % 10  جراید فروش های دکه  141

 % 15   نقاشی هایو ابلو پوستر فروشنده ،  نویس پرده  ،  نویس ولتاب تابلو،  شقان  142

 % 15  آن نظائر و پالستیك جلد پرس ،  اوزالید فتوکپی،   143

 % 15  لیتوگراف و گراور ساز،  کلیشه از،س رمه ،  ساز کالپ ،  اککح  144

 % 15   و...  پستال کارت ت عروسی، ،کار ویزی ارتک فروشندگان  و کنندگان تهیه  145

 % 15  صحافی  146
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 وابسته  کسبی  فعالیتهای و  آن  مصنوعات و  جیر -چرم-کائوچویی -پالستیکی -الستیکی صنایع -ز

 ضریب شغل فعالیت نوع ردیف 

147  

 تورهای و اسفنج  و مشمع و نمالمی  و  وپالستیکی الستیکی مصنوعات و هنجرپ و درب  گاندفروشن

 آن  انواع و نایلونی

 

15 % 

 % 15 ابری  و اسفنجی یبالشها و وابشخخو . تشك فروشندگان  148

149  
 )مصنوعی  یا طبیعی(ورنی و جیر -چرم و خام پوست انواع فروشندگان

 

15 % 

 % 15 غیره  و یوعمصن یا عییطب چرم از پوشاک انواع فروشندگان  150

 %20 ه وابست مصنوعات و کیف-کفش -ساک -چمدان انواع فروشندگان و کنندگان تولید  151

 % 15 وز( د دست(فروش کفش و کفشدوز  152

 % 15 کفش کارخانجات های نمایندگی و شگاههاوفر  153

 % 15 کفش  قالبهای و کفش کنندگان تعمیر  154

 % 15 سراجی و کفاشی لوازم فروشندگان  155

 % 15 سازان پسائی و رمچ جزء ندگانشفرو  156

 % 15 مصرف  بار یك ستیکیپال ظروف فروشندگان  157

 %20 اتومبیل الستیك انواع فروشندگان  158

 % 15 پالستیکی  و فلورسنت -نئون بلوهایات سازندگان و نفروشندگا  159
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 بیمارستان  لوازم و پزشکی  حرف و  مشابه و بهداشتی دارویی،  شیمیایی،  صنایع -ح

 ضریب شغل شغلی   کیكتف فعالیت عون ردیف 

160  
 آرایشی و یبهداشت لوازم فروشگاه

 

 %20 فروش               عمده

 % 15 فروش               خرده

 % 15  ادکلن و رطع فروشندگان  161

162  
 مواد غذایی و نباتی آفات دفع سموم و دامی داروهای انواع فروشندگان

 حیوانی
 15 % 

 %20  لبیاتوم  و انمساخت گنر انواع فروشندگان  163

 % 15  شویی  سفید شویی،  خشك  164

 % 15  البسه انواع زنی سنگ گلدوزی،  زی، رنگر  165

166  
 ،  چرب صنعتی ایهاسید گریس،  ، یخ ضد موتور،  روغن انواع وشندگانفر

 معدنی های سوخت و روغن
 15 % 

 %20  دندانپزشکی و آزمایشگاهی و پزشکی کاالهای فروشندگان  167

 %30  صتخص وقف پزشکان مطب  168

 %25  متخصص  شکانپز طبم   169

170  
 دارای مدرک که عمومی پزشکان همچنین و امام عمومی،  پزشکان مطب

 )… و طب سوزنی پی، ا کاریوتر اتی، وپهمی( قبیل  از .باشند می مکمل بط
 20% 

 %25  مختلف های رشته متخصص دندانپزشکان مطب  171

 %20  تجربی دندانساز  172

 %20  شکیزدامپ های کلینیك و مطب  173

174  
 انستبیمار

 

 %20 دولتی  تخصص فوق

 %20 دولتی تخصص

 % 15 دولتی معمولی

 تخصص فوق

 خصوصی
20% 

 %20 خصوصی تخصص

 %20 صوصیخ معمولی

 %20 - کلینیك پلی  خصوصی های مانگاهرد  175

 %20  طبی تشخیص های شگاهآزمای  176

177  

 سی رافی، گ، سونویرادیولوژ توانبخشی( و )پزشکی فیزیوتراپی موسسات

 تراپی،  سزیوم تراپی،  کبالت  ،رادیوتراپی ، ماموگرافی ،  آی آر ام کن، اس تی

 ی(فروآنسفالوگراکتمغزی)ال نوار  -)رادیو ایزوتوپ( ای هسته پزشکی

 گوارشی، شنوایی و یروی سکوپیوآند شکن،  سنگ قلب،  نوار -ورزش

 )ادیومتری(،بینایی سنجی)اپتومتری( سنجی

 20% 

 %20  ستانماربی داخل انهخدارو و داروخانه  178
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 وابسته  کسبی فعالیتهای و  آنها تمصنوعا و  نساجی  الیاف  – ط

 ضریب شغل تفکیك شغلی  عالیتف نوع ردیف 

 مو و  کرک و مشپ پنبه،  شندهروف  179
 % 15 فروش              عمده

 % 10 فروش               خرده

180  
 ه نگا بچه و زنانه مردانه،  پوشاک از اعم فروش دوخته

 

 %20             ش  روف عمده

 % 15      فروش           خرده

 % 15  دوز(  تك( زنانه خیاط  181

 % 15  دوز(  تك( مردانه اطخی  182

 % 15  دوز  سری طخیا  183

 % 15  باف جوراب کشباف،  باف،  تریکو  184

 زیر لباس و کشباف و جوراب و، تریک  185
 % 15 فروش               عمده

 % 10              فروش    خرده

186  
 یرآن نظا و روتختی ملحفه،  پتو،  ، ولهح

 

 % 15 فروش               عمده

 % 10          فروش      خرده

 % 10  مختلف نواعا روسری فروشنده  187

 برزنتی  سایبان و چادر  188
 % 15           فروشنده         

 % 10 دهنده                کرایه

189  
 % 10  ره غی و حصیر گلیم،  ، خورجین زیلو،  فروشنده

 %20  هقالیچ و قالی دستباف،  فرش فروشنده

190  
 و کاغذ دیواری کرکره،  پرده ، کفپوش و موکت ماشینی،  فرش فروشنده

 ه یرغ

 %20              فروش  عمده

 % 15   فروش             خرده

 % 10  غیره و کارگاه از اعم شویی قالی  191

 کاموا   192
 % 15      فروش           عمده

 % 10               روشف خرده

 % 10  کاله وشندهفر و کننده تولید  193

 % 15  کار  کاله و کار لباس فروشنده  194

 ف مختل انواع  ،  یا پنبه تشك و لحاف  195

 عمده و کننده تولید

 فروش   

15 % 

 % 10 روش   ف خرده

 شیشه  پشم الیه با لحاف  196

 عمده و کننده تولید

 فروش   

15 % 

 % 10               فروش هدخر

 % 15  نساجی جاتکارخان های نمایندگی و فروشگاهها  197

198  
 ، الیافمیابریش  نخی،  پشمی،  از اعم پارچه فروشان طاقه و اران بنکد

 ی عمصنو

 10 % 

 % 15  فروش متر) بزاز  199
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 % 15  پرده  لوازم و فروش پرده و دوز پرده  200

201  
 چتایی  و گونی فروشنده

 

 % 15      فروش           عمده

 شندهو فرو کننده )تهیه دوز گالبتون باف،  مهتر ف، با زری  202
 15 % 

 % 10  ماشین بوسیله پارچه روی گلدوزی  203

 عروس لباس  204
 % 10 فروشنده

 % 10 هدهند کرایه

 % 10  دهنده(  کرایه( خنچه حجله،   205

206  
 )خارجی و لوکس اجناس و پوشاک( تیكبو

 
 

20% 

 %20  ورزشی لوازم و لباس فروشنده  207

 % 15  زخرا  208

209  
 می فروش الجی بهح از پس را غیره و پشم و نخ ضایعات که اصیشخا

 رسانند 
 

15 % 

 %20  کودک  لباس های فروشگاه و ککود سیسمونی  210

 % 15  نظامی وسایل و عالئم وزندهد و فروشنده  211

 % 15  دستی  صنایع فروشنده  212
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 وابسته  کسبی  لیتهای  فعا و  ها  آشامیدنی– ها اکی خور-ظ 
 ضریب شغل غلی ك شکیتف فعالیت نوع یف در

 %20  غذایی مواد سردخانه  213

 %20  بندی بسته و هفل از اعم گوسفند و گاو گوشت فروشندگان  214

 %20  میگو و ماهی نفروشندگا  215

 % 15  مرغ  تخم و مرغ فروشندگان  216

 % 15  زنده  طیور و روزه چند  جوجه  -مرغ ندگانفروش  217

 % 15  فروش( کل( مرغ تخم فروشندگان  218

 % 15  آن نظائر و قناری-بلبل-طوطی)غیرخوراکی گانرندپ فروشندگان  219

220  
 معا هاولی بصورت شود یا شسته اینکه از اعم طیور و مرغ پر فروشندگان

 شود مله
 15 % 

221  
 و  جگر و دل -نشیردا و سیراب -پاچه و کله فروشندگان

  خام بصورت غیره
 

15 % 

222  
-برنج یرش-حلیم قبیل از پزیشوآ)وشیردان سیراب -پاچه و کله(طباخی

 و  آش  -فرنی  
 

15 % 

 % 15  آکواریم و تزئینی های یماه فروشندگان  223

 % 15  غیره  و یمرغدار و دامی سیسات تأ و وازمل فروشندگان  224

 % 15  میدهند امانج سلف معامالت که بنکداران و فروشان بار  225

 % 15  سبزیجات و صیفی -میوه نواع ا فروشنده  226

 لبنی مواد  227
 %20               شفرو دهمع

 % 15 فروش               خرده

228  
 ممتاز      عطار

 درجه یك 

 15 % 

 15 % 

 فروش اروبارخو  229
 % 15 عمده فروش

 % 15 ده فروش خر

 برنج   230
 % 15 فروش               عمده

 % 10 فروش               خرده

 طبی  گیاهان و دارو  231
 % 15 فروش               عمده

 % 15            فروش     هخرد

 % 15  فروش گل  232

 % 15  مصنوعی گل انواع فروشندگان  233

 داخلی وخارجی –دی وفله  چای اعم از بسته بن  234
 % 15    ش            روعمده ف

 % 15 خرده فروش              

 شکبارخ  235
 % 15 عمده فروش              

 % 15 خرد ه فروش             

 % 10  وش رجو ف  236
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 % 10  خی نگافروشند  237

 % 15  فالوده  و سنتی و ماشینی از اعم بستنی انواع فروشندگان  238

 % 15  غذایی مواد فروشندگان  239

 % 10  سنتی ،  یینماش نانوائی  240

 % 15  فانتزی  نانوائی  241

 % 10  ترشیجات و سرکه فروشندگان  242

 % 15  پروتئینی  مواد و سوپرمارکت  243

 % 15  غیره  و گرمبره-کالباس -سیسوس یلبق از گوشتی های فراورده  244

 %20  چلوخورشتی  و چلوکبابی  245

 % 15  سرویس سلف و رستوران کافه  246

 % 15  فروشی  میوه آب و تریا افهک  247

 % 15  خانه قهوه  248

249  
 می غذاها سرو انواع و طبخ به  که سنتی خانه سفره یا سنتی خانه قهوه

 پردازند

 15 % 

 % 15  اغذیه فروش های کیوسك  250

 % 15  وهمی فروش یاه یوسكک  251

 % 15  قبیل  این از و پیتزا -سوخاری مرغ  252

 % 15  فروشی اغذیه و ساندویچ  253

 % 15  متفرقه  پزیهای خوراک  254

 % 15  تر و خشك ینیرشی انواع لیدتو کارگاه  255

 % 15  فروشنده(  و سازنده(فروشی شیرینی و قنادی  256

 % 15  فروش نبات آب و پز نبات آب  257

 % 15  شوفر وچهلک و ساز کلوچه  258

 % 15  قنادی  یاتر  259

 % 15  تفریحی کلوپ  260

 % 15  کاال  هایانبار  261

 % 15  کاال  انبارداری  262

 % 15  ی و ساختمان گیانخ از اعم دوم دست  وسائل شندگانفرو  263

 % 15  میق( ع نیمه و عمیق چاههای(حفاری مؤسسات  264

 % 15  اتومبیل اگزوز انواع فروشندگان  265

 % 15  لاتومبی  اگزوز انواع تعمیرکاران  266

 % 15  باالبر  و آسانسور انواع گانشندروف  267

 % 15  باالبر  و آسانسور انواع کاران یرتعم  268

 % 15  اتومبیل یگازوئیل های پمپ انواع وشندگانفر  269

 % 15  بیلاتوم  گازوئیلی های پمپ انواع کاران تعمیر  270

 %20  ارز  کنندگان تبدیل و صرافان  271

 % 15  شینی ام  زنی کبلو و سنگ تولیدی کارگاههای  272



84 

 

 % 15  آلومینیوم جوشکاری و میراتتع  273

 % 15  موتوری پیك  274

 %20  فروش( عمده(سیگارت فروشندگان  275

 % 15  روش(ف سیگارت)خرده فروشندگان  276

 % 15  فروشان  قطس  277

 %20  عمده( فروشان بار (بار تره و میوه فروشندگان  278

 %20  برنج کاران العمل حق  279

 % 15  قنادان( نف)صروغنی   انن انواع فروشندگان و پزندگان  280

281  
 صوتی لوازم باستثناء(نظائر آن و آرایشگاهی و گیخان لوازم تعمیرکنندگان

 (برودتی و حرارتی -وتصویری 

 20% 

 %20  همراه( موبایل)تلفن  انواع گاندفروشن  282

 %20  همراه( تلفن (موبایل انواع کارانتعمیر  283

 % 15  روش( ف عمده(مقوا  و کاغذ انواع فروشندگان  284

 % 15  فروش( خرده(مقوا  و کاغذ انواع گانندفروش  285

 % 10  مستعمل مقوا و کاغذ فروشندگان  286

 % 15  الکترونیك قطعات دگانفروشن  287

 % 15  الکترونیك  تقطعا یرکارانعمت  288

 % 10  نانوائی وسائل فروشندگان  289

 % 10  نانوائی  وسائل تعمیرکنندگان  290

 % 15  کواریومآ تزاو تجهی ومیآکوار یتزئین ماهیهای خوراک فروشندگان  291

 % 15  طیور و دام خوراک فروشندگان  292

 % 15  شی ورز لوازم و تجهیزات فروشندگان  293

294  
 پارس -سایپا -ایران خودرو از عما خودرو گیهایندنمای و شرکتها انواع

 .و .. خودرو

 15 % 

 % 15  نت کافی  295

 % 15  آن ایر ظون غذایی از پوشاک،مواد اعم منظوره تك فروشگاههای  296

 %20   آن ونظایر  غذایی از پوشاک،مواد اعم چندمنظوره هایگاهوشفر  297

 % 10  غیرانتفاعی  مدارس  298

 % 15  لواشی،تافتون و ...  از معدارند ا الیتفع مجتمع بصورت که نانواییهائی  299

 % 15  اندوز پیراهن  300

 % 10  لباس تعمیرات  301

 % 15  آن نظایر و ساختمانی برق کشی سیم دفاتر  302

 %20  ك تیاتوما درب  نصب  303

 % 15  چوبی لوازم و مبل کاران تعمیر  304

 %20  . ارتودنسی و .. ،  جراح دندانپزشکان مطب  305

 % 15  چسب لفتمخ انواع گانندکن توزیع هاو فروشگاه  306
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 % 15  فروشی  زیتون  307

308  
 بوف،پیتزا  ) قبیل از  غذایی بزرگ های رستوران

 (نظایرآن و پیزا آفتاب،پیزا

 20% 

 

 

تجـاری،  اداری،  مسکونی و واحـدهای اماکن برای پسماند تولیدکنندگان توسط ختیداپر بهای: هتوج بلاق

 در شـهرداری قـانون این شدن از اجرایی سپت پسماندها، ریمدی قانون باستناد و صنفی ماتیدولتی، خد

 . گردد می تعرفه زباله( این حمل )هزینه 33 جایگزین ماده   سرچابک
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 :یرأ خ یتار

 1378آبان  30  یکشنبه

 دادنامه: شماره 

78 /320                                                                                  

 

 : مقدمه   

کار براساس  هبد  ی دهب  هیتأد   ریبابت تأخ   یاند، اخذ هرگونه وجهاعالم داشته   یمیدادخواست تقد  یط  یشاک

  ی نگهبان طمعظم    یشورا  یو حت  باشدی ربا بوده و حرام مدر حکم    فیشرسره قدس   ی نینظر حضرت امام خم 

پ  14/ 10/ 1367رخ  مو  3378  و  12/ 4/ 1364خ  ور م  3845شماره    اتینظر به   ح یبه طور صر  باشدی م  وستیکه 

بخشنامه دستورالعملها،  آئتمام  و  اجازه   یهائنامهنیها  که  مب  را  تأخ   یغلاخذ  خسارت  عنوان  به   هیتأد  ریرا 

 نموده است. باطل اعالم  دهدیم

  یکل بده  % 12ل  معاد  ی غمبل  یموکل   ین ماپروانه ساخت  نهیهز   طیعد از تقسرفسنجان ب  یشهردار   نکه یبه ا   نظر

ماره شاقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل    هیدر توج   زین  راًی( اخذ نموده و اخرا به عنوان سود )بهره 

بدهکاران    یبده   طیاز تقس  یناشسود    %16خذ  ا  زی بر تجو  یکرمان مبن   یاستاندار  8/ 4/ 1377مورخ    42/ 4205

با عنانم لذا  آنجانوبه مراتب مع  تیوده،  از  و  اقدام شهردارلعمل مبحوث ورا ستکه د  یئنه  و  به    یعنه  مستند 

کامل   ری در تغا  ینور و احکام اسالم ار شرع  وبا دست  زیبوده و ماده موصوف ن  هایشهردار  یمال  نامهنیآئ  32ماده  

  ر یاخت  ابطال قسم   یتقاضا  یعدالت ادار  وانیقانون د   25و ماده    یاساس   ونقان  170اصل  به استناد    باشدیم

در  هایشهردار  یالم   هامننیآئ  32ماده   متضمن  بانک  افتیکه  بده  یبهره  بر   باشد یم  انیمؤد  یمازاد 

 . مینمایرا م 8/ 4/ 1377مورخ  42/ 4205دستورالعمل شماره 

 

 42/ 1195شماره  نامه یمذکور ط  تیکرمان در پاسخ به شکا یداراستان یو روستائ  یسرپرست دفتر امور شهر 

داشته ا  30/ 1/ 1378مورخ   به  ناعالم  ماده  تنااسد،  مفاد    ی برا   ان یمؤد  یبده   هایشهردار  یمال  نامهن ی آئ  32د 

درخو   یمدت به  توجه  با  نکند  تجاوز  سال  سه  از  خود اکه  متدشست  بهره  با  مل  اولان   طیتقس  رانیا  یبانك 

مده است  آ  یشاک  لی که در برگ دادخواست وک  آنچه. گرددیحال حاضر در قالب کارمزد وصول مو در    شودیم

را اخذ   یزی ( چهیتأد ریبابت )تأخ  نی از ا  هایست و شهرداربدهکار ا   یبده  هیتاد   ریبابت تأخ  یه وجرگونه  هاخذ  

عناکنندی نم با  مرا  تی.  اتبه  و  باال  تقاضا  طیتقس   نکهیب  بنابر  مان  انیمتقاض  یعوارض  لذا وصول   شودیجام 

 . دباشی م نقانون  ریل غ عم شودی اخذ م زیبانکها ن یتمام در نکارمزد که هم اکنو

 

 ی عموم أتیه یأر

و    هاامهنن یآئ  ی عدالت ادار  وانی قانون د  25و ماده    ران یا   یاسالم   یجمهور  ی قانون اساس  170موجب اصل    به

  ی مومع   أتیدر ه  یدگیر در قانون قابل اعتراض و رساز جهات مقر  هینظامات قوه مجر  ریو سا  هانامهب ی تصو

و از   شودیوب محکم قانون محس  درقوه مقننه    یهاونیسیصوب کمم  یهانامهن یآئ  نکهیاست. نظر به ا  وانید
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قوه مجر   قیمصاد نم  هیمقررات  ماده باعتراض    نی بنابرا   رودی به شمار  به   هایشهردار   یمال  نامهن یآئ   32  ه  که 

رسفوق   یونهایسیکم  بی تصو رس  ده یالذکر  قابل  ن  یدگیاست  امعان  هو  در  و .  ستین  وانی د  یعموم  أتیظر 

ه مزبور انشاء شده است متضمن وضع قاعده ماد  یهم بر مبنا  یاستاندار  8/ 4/ 1377  ل مورخمچون دستورالع 

 . دشبای قانون نم ریمغا ستین یآمره خاص

 

 ون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور نقا

تا    های شهردار   -59ماده   حداکثر  از  كیمکلفند  پس  نقد   هفته  پرداخت  حون  فیتکل  نییتع  ای   یپرداخت  ه 

 افتی در   ای  درخواست. ندیاقدام نما  یه ساختمان متقاض پروان  لی نسبت به صدور و تحو   هیست نورصض به ر عوا

قانو عوارض  بر  مازاد  پروانه    مهنگا  ینوجه  شهردار   ایصدور  توسط  پروانه  صدور  از  ممنوع    های بعد 

  ی را شو  بیو ص بود که به ت  هدخوا  یفی صورت نقد شامل درصد تخف  ( عوارض به %100صددرصد )   پرداختاست. 

م  ی سالما به . در پرداخت عورسدی شهر  نکجای   ایو    ی)قسط  هیصورت نس  ارض  م  زی(  به تصو   یزان یبه    ب یکه 

 . شودیم فهعوارض اضا پول و اعتبار به مبلغ یحداکثر تا نرخ مصوب شورا  رسدی مشهر  یماسال یشورا 

تقسیط مطالبات خود ناشی  : شهرداری مج   32ماده   به  نیست    ازاز  به تشخیص اردموگر در  م عوارض  ی که 

ل امصوب س  قانون اصالح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری  77ماده    کمیسیون منظور در

  بدهی مودی   ا نباشد که در این صورت ممکن استمودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکج   1344

از سه سال تجاوز با بهره  ن  برای مدتی که  ایران تقسیط شود ولی در هر  نك  باتداول  مکند  حال صدور ملی 

 مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است. 

 

 

 درصد تخفیف )جایزه خوش حسابی( میگردد.   25مشمول  ارضاتوع لیه ک : پرداخت نقدی1تبصره 

 د. ول عوارض اضافه )تقسیط( نمیگردماه مشم 4تا  کلیه عوارضات: تقسیط  2تبصره 

قانون ساماندهی و حمایت از تولیدو عرضه   16  با رعایت ماده   ماه   4بیش از    ضاتوارع   کلیهط  ی: تقس3تبصره 

مصوب    میز   87/ 02/ 25مسکن  نرخ  امشمول  تسهیالت س ن  از  ود  نظر  اعالم  مرکزی   با  بانك  بعنوان    سوی 

اضافه  عو شورا   می)تقسیط(ارض  توسط  که  پوگردد  وی  است  گردیده  تعیین  اعتبار  و  وجود  د  ل  صورت  ر 

به شهر می بخشند  یی  هارونده  پ به  که جاذبه خاصی  باشند، شهردار مجاز  اولویت شهر  یا  یا معرفی  نماد  و 

 درصد می باشد.   18تا  2در بازه  طد تقسیوساعالم نظر در خصوص  

: ع بهای خدمات، جرائم  مطالبات شهرداری   ، از بدهی عوارض  اموال منقول  بارتند  و  کمیسیون صد، فروش 

م و  اجبغیرمنقول  اارالغ  به  موضوع  شهرداری  تاسیسات  و  مالی    29ماده    4تا    1ندهای  ماکن  نامه  آیین 

ن  ( قرار می گیرد و آنان قانوناً مکلف به پرداخت آقوقی  ح یقی و  ق شهرداری ها که بر ذمه مودی ) اشخاص ح

 می باشند. 
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 شرایط تقسیط عوارض : الف: 
 باشد. ال ری 20.000.000تا مبلغ ر  صورتیکه جمع مبلغ عوارض حداکث در -1

 ماه قسط به تشخیص آقای شهردار.  5بقیه تا  درصد مبلغ نقد و 25حداقل 

 ریال باشد.   60.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  20.000.000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از  -2

 قای شهردار. ماه به تشخیص آ 8درصد نقد و بقیه تا  25قل حدا

 ریال باشد.   100.000.000ل بیشتر و حداکثر تا ریا 60.000.000عوارض از   لغدر صورتیکه جمع مب -3

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  12درصد نقد و بقیه تا  25حداقل 

 ریال باشد.  200.000.000ر تا ریال بیشتر و حداکث  100.000.000که جمع مبلغ عوارض از یر صورت د -4

 . آقای شهردار یصماه به تشخ  15د نقد و بقیه تا درص 25حداقل 

 ریال باشد.  400.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  200.000.000جمع مبلغ عوارض از  یکهرت در صو -5

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  18ه تا یدرصد نقد و بق  25حداقل  

 ریال باشد.  600.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  400.000.000ض از در صورتیکه جمع مبلغ عوار  -6

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  20ا بقیه ت درصد نقد و 25 حداقل 

 باشد.   ریال 1.000.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  600.000.000ورتیکه جمع مبلغ عوارض از  در ص -7

 آقای شهردار.  ماه به تشخیص 24درصد نقد و بقیه تا  25حداقل  

 ال باشد.  ری 2.000.000.000اکثر تا حدریال بیشتر و  1.000.000.000ز در صورتیکه جمع مبلغ عوارض ا -8

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  30بقیه تا  درصد نقد و 25حداقل  

 ریال بیشتر باشد.  2.000.000.000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از  -9

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  36درصد نقد و بقیه تا  25حداقل  

 بهای خدمات شهرداری   ب: شرایط تقسیط
 . باشد 20.000.000ا مبلغ ر تکثات حدامجمع بهای خد کهدر صورتی -1

 ماه.  6صد نقد و بقیه تا در 50 

 ریال باشد.  60.000.000اکثر تا دتر و حشریال بی 20.000.000در صورتیکه جمع بهای خدمات از  -2

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  8بقیه تا درصد نقد و  40       

 . ر باشدتریال بیش 60.000.000ت از رتیکه جمع بهای خدمادر صو -3

 تشخیص آقای شهردار. ماه به  12 تا  درصد نقد و بقیه 30 

 ج: شرایط تقسیط فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری 
 د. ریال باش 20.000.000ه جمع بهای خدمات حداکثر تا مبلغ کصورتی رد -1

 ماه. 6درصد نقد و بقیه تا   50     

 ریال باشد.  60.000.000تا  کثرداح تر وشریال بی 20.000.000ورتیکه جمع بهای خدمات از در ص -2

 ماه به تشخیص آقای شهردار  8درصد نقد و بقیه تا   40     
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 ریال بیشتر باشد.  60.000.000ز ات خدما در صورتیکه جمع بهای -3

 ماه به تشخیص آقای شهردار.   12 درصد نقد و بقیه تا30 

 ری داسیط اجاره اماکن و تاسیسات شهرد: شرایط تق
 . ریال باشد 20.000.000خدمات حداکثر تا مبلغ ای بهه جمع کدر صورتی -1

 ماه  6درصد نقد و بقیه تا  50 

رصد د40ریال باشد،  60.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  20.000.000در صورتیکه جمع بهای خدمات از  -2

 دار ماه به تشخیص آقای شهر 8نقد و بقیه تا 

 باشد. تر یشریال ب 60.000.000ز ا تدر صورتیکه جمع بهای خدما -3

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  12درصد نقد و بقیه تا  30 

 جرایم کمیسیون های ماده صد 
 ریال باشد.  20.000.000ض حداکثر تا مبلغ ر لغ عوابدر صورتیکه جمع م -1

 ردار ماه قسط به تشخیص آقای شه 5نقد و بقیه تا  درصد25حداقل 

 اشد.  ریال ب 60.000.000و حداکثر تا  شتربیریال  20.000.000از ض در صورتیکه جمع مبلغ عوار  -2

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  8درصد نقد و بقیه تا  25حداقل  

 ریال باشد.   100.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  60.000.000بلغ عوارض از  مه جمع کدر صورتی -3

 ردار. شهماه به تشخیص آقای  12بقیه تا درصد نقد و  25حداقل  

 ریال باشد.  200.000.000شتر و حداکثر تا ریال بی 100.000.000غ عوارض از مبل ع یکه جمت در صور -4

 تشخیص آقای شهردار.  ماه به 15درصد نقد و بقیه تا  25حداقل  

 ریال باشد.  400.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  200.000.000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از  -5

 شخیص آقای شهردار. ه تب ماه  18 قد و بقیه تان درصد 25حداقل  

 د. شریال با 600.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  400.000.000مع مبلغ عوارض از در صورتیکه ج -6

 ار. ماه به تشخیص آقای شهرد 20درصد نقد و بقیه تا  25اقل دح 

 .  ل باشداری 1.000.000.000ریال بیشتر و حداکثر تا  600.000.000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از   -7

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  24درصد نقد و بقیه تا  25داقل ح 

 ریال باشد.   2.000.000.000و حداکثر تا  بیشتر ل ریا 1000.000.000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از  -8

 ار. ماه به تشخیص آقای شهرد 30د نقد و بقیه تا درص 25حداقل  

 تر باشد. بیشل ریا 2.000.000.000ز ا در صورتیکه جمع مبلغ عوارض -9

 ماه به تشخیص آقای شهردار.  36بقیه تا  درصد نقد و 25حداقل  

 می باشد.  االجراء  میل الزذ: در خصوص تقسیط عوارض نکات 2ماده 

را طی و حداکثر تا   ویب شورای اسالمی باید تشریفات اداری مربوطو تص   عوارض پس از پیشنهاد شهرداری

بعد قابل وصول خواهد بود. پس   ح شهر اعالن عمومی و از اول سالسط  درر سال  ههم بهمن ماه  زد قبل از پان
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شهرداری بر اساس این دستورالعمل نسبت    ، تقسیط  یاز قطعی شدن عوارض مودی در صورت درخواست کتب

 اقدام خواهد نمود.  به تقسیط عوارض

 اشد. ب دمات نکات ذیل الزم االجراء می: در خصوص بهای خ 3ماده 

تشریفات اداری برای  شورای اسالمی شهر و طی  پس از پیشنهاد شهرداری و تصویب  ری  داات شهرمبهای خد

گ  ردد. بدیهی است وصول بهای خدمات همچون ورود به پارکینگمی می  وآگاهی استفاده کنندگان اعالن عم

. بودد  نخواه   طآن قابل تقسیغ  کن تفریحی به علت کم بودن مبال یا استفاده از خدمات در شهربازی و یا اما

ه ترمیم آسفالت و ...( بر اساس  ت شهرداری )شن، ماسه، آسفالت ، هزینبهای خدمات همچون فروش تولیدا

 قابل تقسیط خواهد بود.  رالعملو ن دستای

 ریال قابل تقسیط نمی باشد.  5.000.000هر گونه بهای خدمات کمتر از 

 جراء می باشد. اال زمذیل ال یرمنقول نکاتغ  : در خصوص فروش اموال منقول و4ماده 

اموال منق بنا  فروض  اما در مواقعی که  ی  له دالیبول و غیرمنقول در حالت عادی غیرقابل تقسیط می باشد. 

ت  بدهکار خود به شهرداری مراجعه و اظهار نداماعم از )قهری یا سهوی( طلب شهرداری وصول نگردیده و  

را جه آمادگی خود  یا  و  با وصولآقاو  نماید    پرداخت اعالم ت  نماید  بدهد که  تقسیطی    ی شهردار تشخیص 

رالعمل بصورت تقسیط وین دست ا مطالبات، صرفه و صالح شهرداری رعایت می گردد طلب شهرداری بر اساس 

 قابل وصول می باشد.  

ل اجاره ای ووصات ذیل الزم االجراء می باشد. صوص اجاره دادن اماکن و تاسیسات شهرداری نک: در خ5ماده 

شهرداری پرداخت گردد قابل تقسیط نمی باشد. در مواقعی که بنا اد باید ماهیانه یا سالیانه به  اردقره طبق  ک

های قانونی نتوانسته طلب   نسته بدهی خود را پرداخت نماید و شهرداری نیز با اهرماجر نتوابه دالیلی مست

ول طلب معوق)اجاره( وص  ایفقط بر  اجر، شهرداریستد. در صورت مراجعه و درخواست مخود را وصول نمای

 اساس دستورالعمل پیوست نسبت به تقسیط اقدام نماید.  می تواند بر

 یسیون های ماده صد نکات ذیل الزم االجراء می باشد. مهای ک  م: در خصوص جرای6ماده 

ماده    عرض و اعمال  همهای ماده صد )بدوی، تجدیدنظر،  فاد این دستورالعمل در خصوص جرایم کمیسیون  م

 عدالت اداری ( اعمال می گردد.   ون تشکیالت و آیین دادرسی دیوانقان 63
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 فصل ششم:

دستورالعمل تقسیط 

اری دات شهر بمطال

  چابکسر
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بخش سوم:نحوه  

ات و مطالبتقسیط 

نمونه هایی ا  رای 

 دیوان عدالت 
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 :یرأ خیرتا

 1378آبان  30 یکشنبه

 دادنامه: رهشما

78/320                                                                                                                                                                       

 : مقدمه

ار براساس نظر حضرت امام ک بده  ی بده  هیدتأ  ریبابت تأخ  ی، اخذ هرگونه وجهانداعالم داشته   ی میدادخواست تقد  یط  یشاک

حکم    ف یشرسره قدس   ینیخم م در  حرام  و  بوده  حت  باشد یربا  ط  یشورا  ی و  نگهبان  ورخ  م   3845  ه شمار  ات ینظر   یمعظم 

پ  که  14/ 1367/10مورخ    3378و    1364/4/12 صر  باشدیم   وستیبه  طور  ب  حیبه  دستورالعملها،  و امهخشن تمام  ها 

 نموده است.باطل اعالم  دهدیم  ه یتأد ری را به عنوان خسارت تأخ یغا ه اخذ مبلجا را که یهائنامهنیآئ

ه عنوان سود  را ب  ی کل بده  %12معادل    یمبلغ  ی موکل  ی مانتنه ساخ اپرو  نهی هز  ط یرفسنجان بعد ا  تقس  یشهردار  نکه ی به ا  نظر

 ی استاندار  1377/4/8مورخ    4205/42مل شماره  عالدامات خود مبادرت به اخذ دستوراق  هیدر توج  زین  راًی)بهره( اخذ نموده و اخ

مبن تجو   یکرمان  تقس  ی ناشسود    %16خذ  ا  زیبر  عنا   یبده   طیا   با  لذا  نموده،  م م به    تی بدهکاران  آنجائ عراتب  ا   و  که    ینونه 

دستور شرع    با  زیبوده و ماده موصوف ن  هایدارشهر  یمال  نامهنیآئ  32مستند به ماده    یرداره و اقدام شهعندستورالعمل مبحوث 

  یتقاضا  یعدالت ادار  وانیقانون د  25و ماده    یاساس  ونقان  170اصل  به استناد    باشدیکامل م   ری در تغا  یور و احکام اسالم نا

قسبا اخمطال  در  هایشهردار  یمال  نامهنیآئ  32ماده    ری ت  متضمن  بانک   افت یکه  بده  یبهره  بر    اشد بیم   انی مؤد  یما اد 

 .مینمایا م ر 8/ 1377/4خ رمو 4205/42دستورالعمل شماره 

شهر امور  دفتر  روستائ  یسرپرست  شکا  یاراستاند  یو  به  پاسخ  در  ط  تیکرمان  شماره    یمذکور  مورخ   1195/42نامه 

سه سال تجاو    ه ا ک  یمدت  یبرا  انیمؤد  ی بده  ها یشهردار  یالم   نامهنیآئ  32اند، به استناد مفاد ماده  اعالم داشته  1378/1/30

به توجه  با  متد  نرخواست خودشاد  نکند  بهره  مل  اولبا  کارمزد وصول  و در ح  شودیم   طیتقس  رانیا  یبانک  قالب  ال حاضر در 

وک  آنچه.گرددیم  دادخواست  برگ  در  وجه  یشاک  لیکه  هرگونه  اخذ  است  تأخ  یآمده  و بدهک   یبده  هیدتا  ریبابت  است  ار 

ا  هایشهردار )تأخ  نیا   چهیتأد  ری بابت  نم  یزی(  اخذ  با  کنندی را  مراتب  تیا عن.  ا  به  و  تقاضا  طیتقس  نکهیباال  بنابر    یعوارض 

 .باشدیقانون نم ر یمل غع  شودیم اخذ  زیبانکها ن  یدر تمام  نلذا وصول کارمزد که هم اکنو شودیام م انج انیمتقاض

 

 ی عموم  أتیه یرأ

و    هانامهب یتصو  و  هانامهنیآئ  یعدالت ادار  وانی قانون د  25ه  ماد  و   رانیا  یاسالم   یجمهور  یقانون اساس  170موجب اصل    به

مجر   ری سا قوه  مقرر  هینظامات  جهات  رس  ا   و  اعتراض  قابل  قانون  ه  یدگیدر  به  وانید  یعموم   أتیدر  نظر    نکه یا  است. 

 رود یبه شمار نم   هیمجرمقررات قوه    قیو ا  مصاد  شودیمحسوب م   حکم قانون  در  قوه مقننه  یونهایسیمصوب کم  یهانامهنیئآ

ماده  تراع  نیبنابرا به  تصو  هایشهردار  یمال  نامهنیآئ  32اض  به  رسوق ف  یونهایس یکم  بیکه  رس  دهی الذکر  قابل  و   یدگی است 

ماده مزبور انشاء شده    یهم بر مبنا  یاستاندار  1377/4/8چون دستورالعمل مورخ    و.  ستین  وانی د  یعموم   أتیامعان نظر در ه

 . باشدی مقانون ن ری مغا ستی ن یآمره خاص اعده است متضمن وضع ق

 

 رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور  نقانو

 هیصورت نسهه وه پرداخت عوارض بهحن فیکلت نییتع ای یهفته پس ا  پرداخت نقد کیمکلفند حداکثر تا    هایهردارش  -59ماده  

دور صهنگام    یانونق  وجه ما اد بر عوارض  افتیدر  ای  خواستدر.ندیاقدام نما  یروانه ساختمان متقاضپ  لیصدور و تحونسبت به  

جهت تشویق سرمایه گذارانی که قصد سههاخت و سهها    شهرداریمنوع است.م   هایبعد ا  صدور پروانه توسط شهردار  ایپروانه  

ه کههه بهه   قائههل شههود.  فیدرصد تخف    10  حداکثر تا  دصورت نق  رض به( عوا%100صددرصد )  پرداختواند در صورت  تمی    ندردا

 .دسریشهر م  یاسالم  یشورا بیتصو
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ل تقسیط  مدستورالع 

مطالبات شهرداری 
…….. 
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 چابكسر شهرداري  مطالبات سيط تق اجرائي  نامه  آيين

  ابكسرچشهر  يماسال ي شورا 5/ش 235 موضوع مصوبه شماره

  27/11/80ت مصوب  از مقررات دول  يم بخشي ظقانون تن  73اد ماده  خود به استن  9/11/96شهر در جلسه    ياسالم   يشورا

نحوه    ييدستورالعمل اجرا  4/1346/ 12ها مصوب  يشهردار  ين نامه مالييآ   32ح ماده  موضوع اصال   ي مالاس   ي مجل  شورا

 ابالغ نمود .  چابكسر ي دارب و به شهرير تصويز ح ربه ش ا راز اشخاص   يمحاسبه و وصول مطالبات شهردار

 رند. اد و ارسال ئه راا ي توب به شهردارمك  به صورترا درخواست خود  ي ستيرض باط عوايتقس  يمتقاض انيمؤد-1

قبل    ي شهردار-2 بدو  از هرگونه موظف است  پرداخت   ي مؤد  ييتوانا  از عدم ق  ممكنه  يبه طر  ي موافقت  به  عوارض    در 

  ي آقا  ياز سوفه  ي وظ  نياست كه ا  نيمأمور   ا باين امر با شهردار و  يص ايتشخد .  يالزم را كسب نما  يآگاه  اكجي  صورت

ود.  ب  ت شخص شهردار خواهد يا عدم موافقت فقط در صالحيت و  قاست مواف   يهيبد محوله شده باشد،  شان  يدار به اشهر

 هد شد . اخو يرف عن و مييشهر تع ي اسالم ي مذكور توسط شورا ن يمأموراز  يكيضمناً 

 است.   يالزام  ي هردارط مطالبات ش ي در تقس  ا ضامن  معتبريو  يمؤد ا سفته از  ياخذ چك و -3

  ي اش ن  عوارض   يط بدهيبه مجاز به تقس   ي و حقوق  يق يعم از حقاامالك اشخاص  و    يك اراضي نه تفكيدر زم  ي شهردار-5

نباشند،   ينقد   به صورت پرداخت عوارض متعلقه    و  نيمأ تن مربوطه قادر به  يا مالكيبوده چنانچه مالك و  ين  ك زمياز تفك

 ند .ي نما يواگذار  يردار شهك را به يورد تفكم  ياز اراض يتا قطعايقطعه   يق شهردار د معادل عوارض و حقومختار هستن

ل ين حال تبد يط عوارض همان ملك به اياز تقس  ي ن مربوطه ناش يمالك  يدهبه هنگام فروش و نقل و انتقال امالك ب-6

و ش ش  ابتدا  ي ردار هده  قانون ي كل  موظف است  از    يه مطالبات  را  مالكيمالك  خود  مربوي ا  نقل ن  اجازه  و    طه اخذ و سش  

ل شده است  يتبد ل  ن حايكه به ا  يمانده بده يباق  ي گرفته شده برا  ر نظر دكارمزد    صورت  ني ارا بدهد. در    يانتقال قطع

 است.  ي قابل محاسبه و بخشودگ

شتي  توجه به مشكالت معي   اي تقسيط آنها موافقت شده است باز مودياني كه با تقاضادسته   نشهرداري موظف است آ-7

 فت نگردد. د متعلقه درياو تورم موجود كارمز
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 1140در سال  يط مطالبات شهرداريقست ه نامه نحوه ويش 

 : يشهردار ط مطالباتينحوه تقس

 شهروندان از نقدي ه صورتب ساير مطالبات و قدين جرايم عوارض، از اعم شهرداري حقوق كه است اين اصل يك: ماده  

 و تعيين تقسيط  با فقتوام اخذ از  پ   ، ودخ دين واحده هدفع پرداخت در ائي مؤديتوان عدم صورت در د،شو وصول

 مالي نزد مدير و شده پر متقاضي ك( توسط ي)ضميمه شماره   رداريشه طالباتم تقسيط  درخواست فرم ،  اقساط تعداد

 رازاح از پ  را گشت متقاضيان اثر و امضاء ذيل مذكور مدير .شوديم انگشت اثر قشن و مربوطه امضاء مانزسا يا همنطق 

 . د ينماي م گواهي را متقاضي امضاء سنامه،ايا شن ملي رتكا تصوير نمودن يمهضم و هويت

 يا معتبر كسبه يا ولتد مندانراز كا ضامن نفر يك آن قانوني و خسارت دين پرداخت تضمين براي ديونم: دو اده م

اعتبار يتصالح واجد  كه اعتماد مورد اشخاص درخواست  فرم از ضامن به ربوطم قسمت كه د ينماي م رفيمع باشد  و 

 . د ينمايم تانگش اثر نقش و امضاء مالي مدير نزد  و مودهن تكميل را يط قست

 نامه شيوه ناي رعايت از ضامن رفيعلحاظ م به ريال   100000000سقف   تا شهرداري به  شهروندان ديون : تبصره

 . دضامن ندار معرفي به نيازي و بوده مستثني

 و مطابقت و ضامن اصلي جاري مديون يهاحساب فعاليت به بتنس عليه محال نكهايبا از استعالم اوراق طي: سه  ماده 

 (     2)ضميمه شماره  .شوديم پرسش  يشانا امضائات

 اريخت به معتبر چك  نمايد  پرداخت  ستيباي م ماه هر كه بلغيم و شده تعيين اقساط دتعدا هب  اصلي مديون از: چهار ماده

صورت   در تا گرددي م اخذ  تاريخ قيد  بدون بدهي  كل مبلغ  هب چك  فقره و يك دشوي م دريافت معين اقساط سررسيد 

 برآيند  وارده خسارات عهده زا تقسيط  در خواست فرم مندرجات شرح به ضامن و مديون اقساط  از كدام هر تأديه  عدم

 ود هر ازاي به  اند تويم نباشد  كچ تسليم به قادر اقساط تعداد به تقسيط  قاضيمت مدير مربوطه تشخيص با چنانچه.

 .نمايد  دريافت چك فقره كي ماهانه قسط 

«  ميا نميم د تعه قانوني خسارات  كليه  جمله »پرداخت كل وجه چك را با اين و خود مشخصات رجد با ضامن  :1تبصره  

  .د ينمايم  امضاء را مأخوذه چكهاي ظهر

 نمايد  كچ تقديم به رتادمب شرايط  واجد  لثشخصي ثا تواند يم باشد جاري حساب اقد ف اصلي مديون چنانچه :2تبصره 

 يچكهاظهر   اصلي مديون عليه محال بانك از استعالم از پ  و مالاع نامه هشيو ك ايني ماده   در مذكور مقررات و

 دبو خواهد  2 ماده موضوع  معتبر ضامن معرفي  بهمكلف   اصلي مديون بهر حال . كند ي م پرداخت تعهد  و ضاءم ا را رومذك
. 

 به  مالي يستمس  در  عليه  بانك محال به ارائه جهت گردد وصول معين عد امو در د يباي م كه مأخوذه چكهاي: پنج  ماده 

 به نسبت نامه شيوه اين وفق اقساط پرداخت عدم صورت رد تا شودي منگهداري   سوابق در  كلي چك و افتاده جريان

 . شود اقدام وصول آن

 فرم طي مراتب ، شود م پرداختد ع گواهي صدور هب منجر رسيد  سر رد دريافتي هايچك از كدام هر چنانچه: شش ماده 

 اقدام چك  وجه ختاپرد به نسبت روز ده ظرف تا شودي م ابالغ و ضامن اصلي مديون ( به 3شماره   ه)ضميم اخطاريه

 اقدام هت ج پرونده شكيل ت با مدارك مربوطه اريهاخط ابالغ وصف با منضا يا اصلي مديون مراجعه عدم ورتص نمايد. در

 با مديون اخطاريه طي نخست وقت وتف  بدون ستا مكلف حقوقي اداره  .گرددي مارسال   حقوقي هرادا به قضائي و قانوني

 .برآيد  امنض و اصلي مديون از دين  كل ه وصولب نسبت اي يك هفته  لتهم از  پ و نموده حجت اتمام ضامن و اصلي
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 شهرداري براي آنها حسابيد و ب شده واجهم پرداخت عدم گواهي با ايشان يطيتقس يهاچك كه اشخاصي: هفت  ماده 

 تضرر موجبات و نشده موافقت ايشان ديون تقسيط مجدد با صاحبان چك در سوابق    ياماست با درج اس  دهگردي احراز

 .گرددن فراهم شهرداري

 ركزيم بانك گواهي با كهبانكهايي   و يدولت بانكهاي  از صادره چكهاي نامه شيوه اين در چك از منظور: هشت ماده

 . باشد ينم اعتباري و مالي اتمؤسس از اي صادرهه حواله و شامل ند ينماي م چك صدور هب مبادرت

 تأديه از ونمدي نكول در صورت پيگيري صعوبت ظلحا به استان از  خارج انكهايب عهده صادره چكهاي دريافت: نه ماده

  . باشد ي م وارده خسارت نضام كننده دريافت و ودهب ممنوع

 . باشد ي مممنوع   مديون كامل حساب تسويه از قبل معامله انجام براي بالمانع هصدور هرگون : ده  ماده
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 تعالي  بسمه

 «           1مه ي»ضم

  شهرداري مطالبات ط يتقس ستادرخو

تاريخ  ..........از رهادص ................. شناسنامه شماره........... فرزند ................ رتشه ..................... ينجانبا

 يكد پست ..................تلفن .................................. منزل نشاني به ............ ساكن ...........اهل ...........تولد 

 حساب ايارد  ................... يد پست ك ................. فنتل.................... محل كار............. شغل……..……

شماره ...................  بانك در  جاري  مبلغ دارم تقاضا مالي توانايي عدم علت به ........................ به 

 . دارند  ريافتد تقسيط  به صورت اريشهرد آيين نامه و مقررات طبق را اينجانب بدهي ........................
 

 ي قاضاثر انگشت مت  امضاء و

 امضاء .                      شوديم اهيگو هويت احراز از  پ متقاضي نگشتا اثر امضاء و

 مالي مدير                           (              شودي م ضميمه ،شناسنامه ملي كارت تصوير (

 ...............از صادره ............ اسنامهشن شماره ............. فرزند  .................... شهرت ................ اينجانب

كد  ..................نفتل ......................... منزل نشاني به .............. ساكن ................اهل ..............تولد  تاريخ

كار............. يپست پست................... تلفن........................................محل   شغل  .................. يكد 

..................... آقا به ............... بانك  جاري داراي حساب ...................  كامالً را  ....................... خانم/ يشماره 

 هر تاخ پرد به  نسبت اليهمشار چنانچه و نموده تضمين اًقانون و  شرعاً ورقه جات اينمندر طبق نامبرده بدهي و شناسمي م

كيفيتي به و نموده نكول معين طاقسا يك  به را دين كل پرداخت انباينج ننمايد  پرداخت هر 

 تعهد  رأساً اجرائي عشر نيم و دادرسي هزينه ، تأديهتأخير  خسارت جمله از آن عاترمتف و ريال ........................مبلغ

 وصول قابل ينجانبا از  واحده دفعتاً و شده حال دينل  ك اقساط از  كدام هر  پرداخت عدم صورت در و نموده تقبل و

 . باشدي م

 ضامن  انگشت اثر و  امضاء

 امضاء                        .دشويم يگواه هويت احراز از پ  ضامن انگشت اثر امضاء و

 مالي  مدير                                         ( شوديم ضميمه سنامه،شنا ملي كارت )تصوير

 

  كننده  اقدام امضاء                مالي ريمد امضاء                   ضامن ضاءام                  متقاضي    ضاءام
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 «  2»ضميمه

 ............................. كرم بانتاست محير

 عليكم  سالم

 قبال در دارد نظر رد يو شهردار اشد بيم اربدهك هرداريش  اين  به ..................... انم  خ/ياينكه آقا به نظر احتراماً

 هعهد  ..................... هرشما جاري حساب از ريال   .............. مبلغ جمعاً به  چك فقره  ............ تعداد نامبرده بدهي

 يشهردار اين به را قفو حساب بودن  مسدود  يا فعال همكاري و  مساعدت اعمال با ستا نمايد، خواهشمند  بانك اخذ  آن

 .فرمايند  را گواهي چك متن مضاءا تصح و اعالم

                                                                                                                                              

 .......... شهردار ............
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 « 3 ضميمه  »

 

 ................................شهرداري  از

 ...............................................نشاني   به  ................................ خانم /آقاي به

 قانوني  اخطار : موضوع 

 عليكم  سالم

 غبل م به ..................مورخ   ...................... شماره به چك فقره ..................... اينكه به رنظ

 چك پرداخت  عدم گواهي عليه محال بانك و نموده ............. صادر........   شهرداري وجه در ريال   ..........................

 پرداخت ه عدمب عنايت  با  است  مقتضي ا لذ  .است نموده صادر .................... مورخ ....................ماره ش  به را مزبور

 با اخطاريه اين رؤيت از روز ده مدت طي  ...........................خانم  /يآقا  نضام و ابعاليجن هداتتع و چك وجه

 اقدام صورت ينا غير در بديهي است . نمايند  اختپرد را چك وجه .................. شهرداري واحد حسابداري به مراجعه

 . د يآي م عمله ب امنتض نحو به نو ضام اصلي ونمدي طرفيت به قضايي و يقانون

                                                                                                                                                   

 شهردار ...................

 پرداخت و مراجعه جهت ..................................................نشاني   به ................. آقاي ضامن : ثاني خهنس

 .انتن ضميموضوع ا
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 بسمه تعالـــی 

 

 ماده يک تعاريف : 

 مؤدی :  -1

اء ه پرداخـت عـوارض و بهـن و مقررات قانون شهرداری مکلف بـقی و حقوقی طبق قوانییخاص حقشکلیه ا

 خدمات می باشند . 

 ی :طالبات شهردارم -2

و غیـر منقـول و مبـالغ   ء خدمات ، جرائم کمیسیون صد ، فروش اموال منقولای عوارض ، بهز بدها  عبارتند

هرداریها که بر ذمه مؤدی آئین نامه مالی ش  29  ه ماد  4  ات  1اجاره اماکن و تأسیسات شهرداری موضوع بندهای  

 . اشند ب رداخت آن میناً مکلف به پار می گیرد و آنان قانوحقیقی و حقوقی ( قر ) اشخاص

 ط تقسیط عوارض : یالف : شرا

 ریال باشد . 100/ 000/ 000اکثر تا مبلغ در صورتیکه جمع مبلغ عوارض حد -1

 تشخیص آقای شهردار .  ماه به 12 تا 3درصد نقد و بقیه بین  50

 د . ریال باش 300/ 000/ 000تر و حداکثر تا ریال بیش 100/ 000/ 000در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از  -2

 ماه به تشخیص آقای شهردار   18ات 3بقیه بین  نقد ود درص 50

 اشد . بریال  500/ 000/ 000ریال بیشتر و حداکثر تا  300/ 000/ 000مبلغ عوارض از  در صورتیکه جمع -3

 ردار . ماه به تشخیص آقای شه 24تا  6ین درصد نقد و بقیه ب 40

 ریال کمتر باشد .  1/ 000/ 000/ 000تا اکثر حدال بیشتر و ری 500/ 000/ 000که جمع مبلغ عوارض از در صورتی -4

 ماه به تشخیص آقای شهردار .  24تا  6درصد نقد و بقیه بین  30

 شد . ریال بیشتر با 1/ 000/ 000/ 000 در صورتیکه جمع مبلغ عوارض از -5

 آقای شهردار . ماه به تشخیص  36تا  6درصد نقد و بقیه بین  40
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 می باشد .  ال لزم الجرات ذینکقسیط عوارض : در خصوص ت 2ماده 

یب شورای اسالمی باید تشریفات اداری مربوط را طی و حداکثر  تـا عوارض پس از پیشنهاد شهرداری و تصو

 د بود . بعد قابل وصول خواه طح شهر اعالن عمومی و ازاول  سالبهمن ماه هر سال در س انزدهمپقبل از 

رداری براساس این دستور العمـل هبی تقسیط ، شست کتوادر صورت درخن عوارض مؤدی  پس از قطعی شد

 ارض اقدام خواهد نمود . نسبت به تقسیط عو

 باشد .  جرا میدر خصوص بهای خدمات نکات ذیل لزم ال -3ماده 

برای  شهر و طی تشریفات اداریتصویب شورای اسالمی هرداری پس از پیشنهاد شهرداری و  بهای خدمات ش

 ردد . بدیهی اسـت وصـول بهـای خـدمات همچـون ورود بـهگن عمومی می  ن اعالگاستفاده کنندآگاهی ا

بل تقسیط نخواهد مبالغ آن قاودن بپارکینگ یا استفاده از خدمات در شهر بازی و یا اماکن تفریحی بعلت کم 

 (  زینه تـرمیم آسـفالت ، ... ، آسفالت ، ه  ات شهرداری ) شن ، ماسهت هم چون فروش تولیدبود . بهای خدما

 س این دستورالعمل قابل تقسیط خواهد بود . ابراس

  ریال قابل تقسیط نمی باشد .  2000000ات کمتر از هر گونه بهای خدم

 می باشد . یر منقول نکات ذیل لزم الجراء اموال منقول و غ فروش : درخصوص 4ماده 

  یر قابل تقسیط می باشد . ر حالت عادی غال منقول و غیر منقول دفروش امو

داری وصول نگردیده و بـدهکار خـود بـه ر مواقعی که بنا به دالیلی اعم از ) قهری یا سهوی ( طلب شهردامّا  

قـای شـهردار د را جهـت پرداخـت اعـالم نمایـد و آو یا آمادگی خو  دنمای  شهرداری مراجعه و اظهار ندامت

لـب شـهرداری طگـردد  ی  و صالح شهرداری رعایت م  طالبات ، صرفههد که با وصول تقسیطی متشخیص بد

 باشد .  ل میت تقسیط قابل وصوصوربراساس این دستورالعمل ب
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  : 5ماده 

 می باشد . ذیل الزم االجرا  کاتندر خصوص اجاره دادن اماکن و تأسیسات شهرداری 

 .  دد ، قابل تقسیط نمی باشری پرداخت گردنه یا سالیانه به شهرداقرارداد باید ماهیا وصول اجاره ای که طبق

ت نماید و شهرداری نیز با اهرم های قانونی واقعی که بنا به دالیلی مستأجر نتوانسته بدهی خود را پرداخم  در

فقـط بـرای وصـول   اجعه و درخواست مستأجر ، شهرداریاید . در صورت مرمل نونتوانسته طلب خود را وص

  م نماید . ادسیط اققرالعمل پیوست نسبت به تد براساس دستومعوق ) اجاره ( می توانطلب 

 : 6ماده 

 ت ذیل الزم االجرا می باشد . درخصوص جرایم کمیسیون های ماده صد نکا

مـال بدوی ، تجدید نظر ، هم عـرض و اع  ون های ماده صد )یمیسکمفاد این دستورالعمل در خصوص جرایم  

 اری ( اعمال می گردد . یوان عدالت ادشکیالت و آیین دادرسی دقانون ت 63ماده  

  : 7ماده 

  ی خواهد بود . در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤد

 : 8ماده 

ر رداری ، بدهی ناشی از اقساط مذکووسط بدهکار به شهتاط  سدر صورت عدم پرداخت به موقع هر یك از اق 

دام الزم قـاقررات  م  ی اقساط برابر ضوابط وجهت وصول مابقود و شهرداری مکلف است  تبدیل به حال می ش

 بعمل آورد . 
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 : 9ماده 

          یؤدیان یا بدهکاران که به موجب قوانین جاری ایجاد شـده بـه قـوت خـود بـاقتعهدات قبلی شهرداری و م

 می باشد 

 

 

 : 10اده م

ت ، ارگانهـا ، باشد . ادارا  حقیقی و حقوقی خصوصی میقسیط مطالبات اشخاص  این دستورالعمل مخصوص ت

. در صـورت درخواسـت  مکلفند کلیه بدهی خود را یکجا بصورت نقد پرداخـت نماینـد ائیهای اجرستگاهد

با ارسال الیحه پیشـنهادی یط بدهی خود موضوع  سقتهریك از ادارات ، ارگانها و دستگاههای اجرائی جهت  

 گردید .  م اتخاذ خواهدمی شهر طرح و تصمیم الزدر جلسه شورای اسال شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 


