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 تعاریف ، مفاهیم و کلیات : 1ماده 

  مالحظات 1-1 

 باشد 98افرایش عوارض نباید بیشتر از نرخ تورم سال  •

 تورمي و منفي  جلوگیری از اثرات •

 مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص  •

 گذارانتعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از سرمایه •

گذاران و ایجاد درآمد ایهعوارض با نگرش حمایت از سرمدریافت سهم شهرداری از پروژه ها به جای  •

 شهرداریپایدار

 های عمرانيها و انجام پروژههای دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیریمردم و دستگاهدادن  مشارکت •

 بالغ تعرفه به کلیه واحدهای شهرداری جهت رعایت آن ا •

 ایت آنها در وصول عوارض مصوبابالغ ضوابط شهرسازی به واحدهای درآمد شهرداری جهت رع •

 ، شورای شهر و فرمانداری )تأیید کننده( ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری •

 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه •

 ها و نهادهای دولتي ، نظامي و غیردولتي و...ها و سازماندستگاه به عوارض سال آیندهتعرفه ابالغ  •

 رعایت قوانین و مقررات جاری کشور •

 

  تعاریف ✓

    :p  قانون  64اجرای ماده  که در1398در سال زمینمعامالتي  عبارت است ارزش ،ای روزقیمت ) ارزش ( منطقه

 شده است .تعیین و اصالحیه های بعدی آن  1367های مستقیم مصوب سال مالیات

 یاد آوری  ✓

، احتمال افزایش بي رویه عوارض با فرمول های این دستورالعمل را 1398با توجه به افزایش ارزش منطقه ای  

تورمي و منفي آن ، ضرورت دارد نسبت به تعدیل منطقي ه منظور جلوگیری از آثار به دنبال داشته باشد . لذا ب

 مورد عمل سال پیش استفاده گردد. ای و یا ارزش منطقه.ضرایب در موقع پیشنهاد و تصویب تعرفه اقدام گردد

 :K  .ضریب و در فرمول های مختلف متفاوت است: S                        انی ملکمساحت عرصه یا اعي 

: Rp         رتبه حرفه مشاغلRL :       رتبه موقعيت مشاغلkb:      ضریب تعدیل :Ksضریب مساحت 
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 مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد 1-2

 30حداکثر باحیاط روی درب سایبان ،سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختمان  .1

متروباالتر حداکثر 10های معابرها و باالی پنجرهخانه  سایبان در حاشیه بام، معابر سانتیمتر پیش آمدگي در

باران گیر در ورودی های زیرزمین با مصالح غیر بنایي جهت پوشش پله های  ، درکلیه قطعات و سانتیمتر 25

  ورودی و رمپ

متر  3رصورت احداث بیش از مترمربع با ورودی از حیاط، د 3سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداکثر  .2

 رسیدگي خواهد شد. 100مساحت از طریق کمیسیون ماده  کل

 نماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شرطي که به معبر تجاوز نشده باشد..  .3

 ها بدون تغییر در ابعاد آنهاتعمیرات جزئي و تعویض در و پنجره .4

 ن های مسکوني تغییر در تقسیمات داخلي ساختما .5

ساختمان ، به شرطي که مغازه ها در یك مسیر گذر واقع  یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعادالحاق دو  .6

 .شوند

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  .7

 های سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن   .8

ودک، کتابخانه، ز مربوطه به عنوان مهد کها و... از اعیاني واحدهای مجاها، شرکتاستفاده ادارات، سازمان .9

 واحد آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشي و.... فقط برای کارکنان خود 

 تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجاد پارکینگ در اعیاني   .10

انباری  استفاده از زیر پله یاتراس بارعایت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقك باالی پله به عنوان .11

 لکین ساختمانبارضایت کلیه ما

های عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا مدت های موقت پروژاحداث ساختمان  .12

اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بوده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت به 

ست شهرداری ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان های کر اقدام نماید. بدیهي ابر چیدن تاسیسات فوق الذ

 نمود. تعهدثبتي اخذخواهد بحث این بند، مورد

 بدون پوشش سقف خود احداث حوض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاط  .13

 شهرداریاخذ مجوز از اجرای عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با  .14

 تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری  .15

تعمیر اساسي ساختمان های با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان میراث فرهنگي،بدیهي است که  .16

تعمیر اساسي که نیازمند ستون گذاری در داخل اعیاني موجودبوده بایستي به شکلي باشد که شکل ظاهری 

 ان تغییر نیابد.بي ساختمو دیوارهای جان
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عوارض پذیره 2/1تعویض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاری هابا اخذ  .17

 بدون افزایش ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتي که ملك عقب کشي نداشته باشد.

ملکي، کاربری آن با نوع درخواست فعالیت چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله  :1تبصره 

مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام بنا و ایمني و تأمین 

پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برای سایرین و دریافت عوارض استفاده 

یا  5. در صورت مغایرت کاربری ملك، بایستي کاربری آن مطابق ضوابط، توسط کمیسیون ماده جدید بالمانع است

 کمیته فني تغییر و بعدآ اقدام گردد.

یا کمیته فني تغییرات طرح های  5شهرداری باید قبل از ارجاع پرونده تغییر کاربری به کمیسیون ماده :2تبصره  

ه مصوب تضمین کافي از متقاضي دریافت نماید. بدیهي است عدم تعرف مطابقهادی در رابطه با مطالبات مربوطه 

 اخذ تضمین دلیل بر عدم پرداخت هزینه یا عوارض تغییر کاربری نخواهد بود.

 عمومی مقررات 1-3
 

ک مورخ 44025/ت251483و تصویبنامـه  1387/10/8ک مورخ 41134/ت182455به موجب تصویبنامه  ( 1

 25قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه جانبازان  138ل وع اصن موضکمیسیو 1388/12/17

تصویب  1درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا )همسر، فرزندان و والدین( و سایر مشمولین مقرر در ماده 

و تجاری ني کومسبع بیست متر مر برای یك بار تا یکصدو زیربنا وپذیره مذکور از پرداخت عوارضنامه وقانون 

باشند. مازاد بر یکصدوبیست مترمربع ضوابط شهرسازی معاف ميتا بیست مترمربع درکاربری مربوطه وبارعایت 

مشمول پرداخت عوارض است. درصورتي که دراین خصوص قوانین جدید مصوب و ابالغ گردد ، مالک عمل 

 ،بالکن( مي باشد.بنا،پذیرهصدور) زیرین تسهیالت صرفا شامل عوارض ا قوانین جدیدخواهد بود.

بیماران خاص سرپرست  معلوالن عزیز و کمیته امداد، به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي و         

 خانوار تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .

 باشند.معاف مي  خر مراجعه* افراد تحت پوشش بهزیستي از پرداخت عوارض نوسازی سال آ            

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکوني که مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي باشد  ( 2

این ماده استفاده  2و  1به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری به نام متقاضیان از تسهیالت بندهای 

 .خواهند کرد

  نخواهد بود. 100ماده  های مطروحه در کمیسیونمشمول پرونده  2و1تسهیالت بندهای 
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و  شهرسازیمقررات ازپروری معتادان با رعایت هائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بعوارض ساختمان (3

مذکور، ها یا استفاده غیر از موارد این نوع ساختمان تبدیلعوارض احداث ندارند. در صورت  در کاربری مربوطه

 با آنها رفتار خواهد شد.برابر مقررات شهرداری در زمان تبدیل 

باشد  یا حوزه های علمیه مترمربع( که در تملك مسجد 200برای احداث یك واحد مسکوني )حداکثر تا  ( 4

 صدور پروانه ساختماني عوارض ندارد.

زیربنا کسر پارکینگ الزامي وموردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و یا هادی در محاسبه عوارض مساحت  ( 5

ینگ به آن قسمت نیز عوارض تعلق خواهد شد. و در صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان پارک

 نخواهد گرفت.

ای گرانترین بر باشد قیمت منطقه در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي دارای چند بر ( 6

باشد( بعد از تعریض محاسبه شامل در ورودی یا پنجره ميملك مشرف به معبر )بر ملك اعم از بر دسترسي 

  خواهد شد.

باشند بنا به مالکین کلیه واحدهای مسکوني که دارای پروانه ساختماني معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( مي ( 7 

 های ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوععویض و تغییر نقشهضرورت اگر خواستار ت

 استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

های ساختماني و تعیین های ساختماني مسکوني که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشهپروانه ( 8

ن تعرفه ي کلیه عوارض مربوطه( تا قبل از اجرای این مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات ایتکلیف نهای

بدیهي است که  باشند.ي قبلي ميهای مذکور بر مبنای ضوابط قانوننبوده و شهرداری موظف به صدور پروانه

استفاده از این تبصره سال اجرای این مصوبه مجاز به  خردادها تا آخر های این نوع پروندهمالکین و ذینفع

قررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که این موضوع باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور مطابق ممي

 ع اقدام متقاضي به وی ابالغ گردد.باید به نحو شایسته کتباً موق

ست از فاصله بین دو تیغه )عرض دهنه مورد نظر برای هر مغازه یعني بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت ا ( 9

ب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن مغازه(، بنابراین چنانچه یك مغازه دارای چند در

ها از جهات مختلف باشند فقط ك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنهیعني به بزرگ ترین بر مل

 زه مالک عمل خواهد بود.اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغا
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ین متر باشد مالک محاسبه عوارض،بزرگتر 12معبر دیگر متر و  14:  اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری مثال

 ای خواهد بود. دهنه ملك )دهنه طوالني( با مبنای گران ترین ارزش منطقه

 مسکوني و تجاری وفق مقررات و ضوابطهای مختلط مسکوني، تجاری عوارض زیربنای مساحت در ساختمان ( 10

 رموردسایرساختمان های مختلط نیزعمل خواهدشد. مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهي است این موضوع د

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن بر ( کلیه عوارض پذیره مجتمع11

 خواهد شد. محاسبه مشرف به گذر ملك ترین بر ای گرانقیمت منطقه %100مبنای 

فضای باز مشاعي که در طول  پذیره تعلق گرفته و %50مع های تجاری عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجت ( 12

نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي

 بود.

 ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.پذیره واحدهای صنعتي کالً بر اساس قیمت منطقهعوارض  (  13

های مقاومت بسیج به انضمام کتابخانه ها و پایگاهها و تکایا و حسینیهاحداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 14

ها و صدور پروانه ید شدن نقشههای مقاومت بسیج از نظر احداث )پس از تأیو یا موزه در محوطه آنها، پایگاه

هایي از اماکن مذکور وارض ندارند. چنانچه قسمترایگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر( ع

ر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمایند به شرح ضوابط تعرفه، به عنوان تجاری و خدماتي و... در نظ

های های صندوقبود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمانمشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد 

کاهش یعني با  %20ها با های بانكدولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختماناعتباری عام المنفعه و غیر 

 عوارض متعلقه اقدام خواهد شد. %80وصول 

در صورت افزایش زیربنای پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جدیدصرفا با اشل و ضریب و ارزش  (15

 شود. ای زمان صدور مجوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول ميمنطقه

های اشتراکي و پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیاني درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر  ( 16

متر مربع برای هر واحد در پیلوت و داکت عوارض  15های مسکوني مانند روشنایي، انباری حداکثر تا انساختم

ساحت مقرر در طرح توسعه شهری باشد ولي احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثي کمتر از م

جابجایي و گنجایش  ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي که در

 خودروها ایراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسری یا کاهش پارکینگ دریافت نخواهد شد.
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 رح توسعه شهری و استفاده به عنوان پارکینگ به آندر صورت احداث پارکینگ اضافي و مازاد بر ضوابط ط ✓

 قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

های عمومي در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازی، پارکینگبه منظور تشویق سازندگان  ✓

 عوارض ندارد.

ضوابط شهرسازی در فضای باز به های عمومي دیگر با رعایت تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 17

 صورت سایبان بالمانع است.

عوارض زیربنای  %30معادل و گازعرضه مواد نفتي های های سایبان و مخازن سوخت جایگاهبرای قسمت ( 18

ها دیگر مثل تعویض صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیاني

 شود.. با مبنای تجاری وصول مي..روغن و فروشگاه و

رفیت و پرداخت غرامت به های مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشدر محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي ( 19

با ارزش منطقه ای معبرجدید مبنای محاسبه  ای عرض معبر بعد از عقب کشي امالک ومالك، ارزش منطقه

 عوارض خواهد بود.

 کمیسیوني به عوارض، مورد در شهرداری و مودی بین اختالف گونه هر شهرداری،رفع قانون 77 ماده موجب به ( 20

 مزبور کمیسیون تصمیم و میشود ارجاع شهر اسالمي شورای و دادگستری ، کشور وزارت نمایندگان از مرکب

 باشدهرگونه اقدام مغایر، غیر قانوني مي بوده و قطعي

 اداره وسیله به االجرا الزم اسناد مقررات طبق شود، مي داده خیصشت کمیسیون تصمیمات طبق هائیکه بدهي

 وصول و اجرائیه صدور به مزبور کمیسیون تصمیم برطبق است مکلف ثبت اجرای  .میباشد وصول قابل ثبت،

  .نماید مبادرت شهرداری طلب

  قدام الزم به عمل آورد.ضمناً شهرداری باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم ا 

 

زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضایعات آهن، الستیك و... که عالوه واحدهای آهن فروشي و بلوک ( 21

های نمایند قسمتباسکول استفاده ميهای مسقف و احداثي، از فضای باز به عنوان انبارکاال و برای قسمت

عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری  %30ای باز معادل مسقف مشمول عوارض پذیره تجاری بوده و فضاه

 %70ه تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، مشمول دریافت عوارض پذیر

 اهد شد.التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خومابه

در صورتي که  100ر کمیسیون ماده عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده د (22

 ینفع مقداری از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار توسط شهرداری محاسبه و مالك یا ذ
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 ل وگواهي مفاصا حساب صادرخواهدشد.واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصو

ریال  50000000مبلغ  100عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کمیسیون ماده ا اگر عوارض صدور پروانه ی مثال:

( از عوارض مذکور را پرداخت نماید و از پرداخت %20ریال ) 10000000مبلغ  1393باشد و مالك در سال 

 پرداخت بقیه بدهي عوارض مراجعه برای 1399بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نماید و در سال 

محاسبه زمان  %80از عوارض اعالمي، %20محاسبه و به دلیل پرداخت نماید کل عوارض به سال مراجعه 

 مراجعه اخذ خواهد شد.

 نخواهد بود.  100بدیهي است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده  ✓
 

های ساختماني را برای عوارض زیربنا و پذیره پروانه  %10 های دارای سازمان بهسازی ونوسازیشهرداری شهر ( 23

 نوسازی بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود بهسازی و 

از مبلغ قابل وصول با رعایت ضریب تعدیل مربوطه  ،بهای خدمات توسعه فضای سبزپرورش و سهم آموزش و  ( 24

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

 باشد.و حریم مصوب شهر مجاز ميتعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده وصول هرگونه عوارض این  (  25

عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با رعایت ی از بابت هبه درآمدهای شهردار ( 26

ي آن ( و ثبت در دفاتر مال 37ها ) به خصوص ماده سقف بودجه مصوب شهرداری و آیین نامه مالي شهرداری

 شود. شنامه بودجه سال مربوطه اعمالق بخمطابو صرفه و صالح شهر و شهرداری 

 جرایم نمي باشد. شاملبدیهي است تسیهالت این بند  ✓
 

، قبوض آب، مدارک : پروانه کسب ارائه یکي از اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهرمدارک  ( 27

ن آن از مراجع ذیصالح که در این سالیانه یا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودبرق، گاز، برگ پرداخت مالیات 

موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي بعد از  صورت وضعیت

اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه 

ام داخت عوارض سالیانه کسب در سال های قبل اقدخواهد نمود و درخصوص افرادی که نسبت به پر مشخص

قانون نظام صنفي کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق  27ماده  3اند به استناد تبصره نموده

 صنفي نخواهد بود.
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زوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین ارزش افهای شهرداری به استناد قانون مالیات بر کلیه معافیت ( 28

 ملغي شده لذا اعطای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد. کشوری

 منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع یا هادی، تفصیلي مي باشد. ( 29

محیط شهری و های غیر دولتي و ...در خصوص مناسب سازی های اجرایي دولتي و سازماندستگاه کلیه ( 30

یین نامه اجرایي بند )ج( مومي برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشابه آها و اماکن مورد استفاده عساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن اقدام  193ماده 

و یا سازنده  هایي که مالکینوده و صدور پایانکار به ساختماننمایند. بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن ب

های ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند ق نقشهآنها نسبت به انجام تعهدات خود طب

 ممنوع است.

ر تشخیص هر یك از مسوولین دولتي و مستخدمین و ماموریني که ماموقانون مجازات اسالمي  600مطابق    31)

مقررات قانوني اقدام و خالف قانوني یا زیاده بر ي به نفع دولت است بریا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مال

مذکور در وجه یا مالي اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محکوم خواهد شد. مجازات

ررات مجری است و در هر حال آنچه بر خالف قانون و مق این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز

 .گرددمسترد مياخذ نموده است به ذیحق 

کسي که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است  ،قانون مدني  301ماده      (32

 آن را به مالك تسلیم کند

 شهرداریدستورالعمل نحوه پرداخت مطالبات  2-4

عوارضات مربوط به صدور پروانه ساختماني، صدور (هرداری مطالبات شکلیه  %80نقدی، در صورت پرداخت  2-1 

 ( محاسبه و وصول خواهد شد. پروانه کسب و پیشه و ...

 بقیه عوارض ، جرایم  و هزینه های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود .

قانون  73: تقسیط مطالبات شهرداری بنا درخواست مودی و تشخیص و دستور کتبي شهردار با رعایت ماده   2-2

ارتقای نظام مالي  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 59تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 

 کشورصورت خواهد گرفت .

اقساطي، از کل مطالبات شهرداری یك سوم نقدی و : در صورت پرداخت مطالبات شهرداری به صورت 1تبصره 

 ماه تقسیط خواهد شد. 36ي شهرداری ها تا آیین نامه مال 32باقیمانده با رعایت ماده 
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قطعه موکول به تادیه کلیه بدهي پایانکار ، انجام معامله و یا هر گونه مفاصا حساب  صدور: در هر صورت  2تبصره 

 ض مشمول ملك در زمان اخذ پایانکار قابل تقسیط نمي باشد.عوار مودی خواهد بود.مورد نظر 

 اقساطي، کارمزد به شرح زیر محاسبه و خواهد شد. ات شهرداری به صورتدر صورت پرداخت مطالب:  3تبصره 

+تعداد اقساط( × درصد مربوطه × مبلغ تقسیط شده1)  

        2400                                                                                    

 اقساط تا یك سال بدون کارمزد مي باشد

مي باشد %8د سال با کارمزاقساط تا دو   

مي باشد  %12اقساط تا سه سال با کارمزد   

وقع اقساط الزامي است. ضمناً در صورت عدم وصول به مصالحه نامه( جهت وصول به ماخذ)تعهدکتبي و تنظیم   

از موقع مطالبات تقسیط شده، باقیمانده آنها در صورت افزایش عوارض مربوطه  به نسبت به روز محاسبه و پس 

تناسب سازی وصول خواهد شد. و در صورت عدم افزایش مشمول قانون چك و از طریق مراجع قضایي نسبت به 

ی دادرسي و مبلغ تاخیر تادیه خواهد بود.ه همراه هزینه هااخذ اصل مبلغ چك  ب  

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا

 شهردار محترم ...

زبابت .................مبلغ ................ریال به شهرداری بدهکاربوده که به دلیل ... مالك پرونده شماره ........ااحتراما اینجانب ...............

عدم توانایي مالي قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و تقاضای تقسیط مبلغ فوق را دارم. خواهشمند است دستور 

در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط شده و منا متعهد مي شوم فرمایید اقدام الزم را معمول نمایند .ض

مطالبات به نسبت روز، محاسبه و پس از تناسب سازی وصول افزایش مبنای عوارض و بهای خدمات، باقيمانده 

 شود.
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 عوارض صدور پروانه ساختمان   :2ماده 

              مسکونی:  2-1-1

 عی مسکونی به ازاء هر مترمربعوارض زیر بنا 1جدول شماره 

 ، عوارض زیر بنای مسکونی  1جدول شماره  اتتوضیح

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره  
1

2
 خواهدشد محاسبهجدول فوق  

جاز طرح توسعه ر سطح اشغال و هر نوع تراکم مضوابط شامل زیربناهای افزون بمازاد بر: منظور از زیربنای  2تبصره 

 کمیته فني تغییرات طرح هادی اقدام خواهد شد.یا  5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  شهری

اصالحي سهم  101دارای سند مالکیت باشند طبق ماده که مترمربع  500: برای اراضي با مساحت بیش از 3تبصره

 شهرداری وصول خواهد شد. 

 جدول فوق محاسبه خواهد شد. 2عوارض زیر بنای خانه باغ ها با ضریب :  4 بصرهت

واحدی که از نظر امکانات بهداشتي دریك ملك )سرویس بهداشتي و حمام و آشپزخانه برای یك واحد  : 5تبصره 

 پیش بیني شده باشد( تك واحدی تلقي خواهد شد.

 رزشهای جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شدبرابر ا 5/1: عوارض انباری مسکوني با ضریب 6تبصره 

 6متر ارتفاع داشته باشند حداکثر تا  2/3درساختمان های دوبلکس و ... مسکوني که ارتفاع آنها بیش از  : 7تبصره 

 متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسکوني محاسبه و وصول خواهد . 

 70مساحت حداکثر یکصد متر مربع، با ضریب  : برای پروانه های ساختماني تك واحدی در یك طبقه به 8تبصره 

 ل مربوطه اعمال خواهد شد. درصد جدو

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

زیربنای مطابق 

ضوابط و فاقد مجوز 

 تفکیك عرصه

زیر بنای مازاد بر 

ضوابط و فاقد مجوز 

 تفکیك عرصه

 بالکن به شارع

 روباز
سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

1 
ن زیر زميهمکف ، اول ، دوم  

 دوم و پایين تر اول و
P5 P10 P12 P 20 

P20 P30 

 P 5 P12 P15 P15 به باال سوم  2
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منظور از زیربنای خارج از ضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز طرح توسعه  : 9تبصره 

 خواهد شد یا کمیته فني تغییرات طرح هادی اقدام 5شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

پیش آمدگي )بالکن( رعایت ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری و مصوبات شورای  درصدور مجوز :. 10تبصره 

 25/9/1387عالي شهرسازی و معماری ایران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء کیفي سیما و منظر شهری جلسه مورخ 

 الزامي میباشد 

یا کمیته فني  5میسیون ماده تصویب کز حد مجاز تفکیکي و در صورت : درصورت کوچك بودن قطعات ا 11تبصره 

 برای هرمترمربع خواهد بود . 5/1 تغییرات طرح هادی عوارض این ماده با ضریب

الف ( اسناد قدیمي و دارای اعیاني وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداری و وارد شده از خارج حریم به حریم 

 .نمي باشد 6عوارض تبصره  ضریبمشمول  دریا محدوده شهر

 45اراضي مجاز که در اثر اجرای طرح شهرداری کمتر از حد نصاب تفکیك شوند بعد از اجرای ماده ب ( برای 

 نمي باشد. 6قانون و لحاظ در آلبوم اجرایي طرح، مشمول ضریب عوارض تبصره 

 . اهد شدجدول فوق محاسبه خو 2: عوارض زیر بنای خانه باغ ها با ضریب  12تبصره 

 غیر مسکونی :  2-1-2

 خدماتیعوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد تجاری،  ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع ن بالک تجاری وخدماتی 

زیر بنای مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

زیر بنای مطابق 

ضوابط فاقدمجوز 

 تفکیك عرصه

زیر بنای مازاد بر 

ز ضوابط فاقدمجو

 عرصهتفکیك 

 روپوشیده روباز

 P12 P20 P18 P20 همکف

P40 P60 زیر زمین P8 P18 P12 P22 

 P6 P10 P10 P12 اول به باال 

 ، عوارض پذیره یك یا چند واحد تجاری، خدماتی 2توضیحات جدول شماره 
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االی همکف با دسترسي از داخل : عوارض انباری تجاری ، خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زیرزمین و ب 1تبصره 

 صول خواهد شد.عوارض طبقه مربوطه محاسبه و و %80ساختمان 

طبقه عوارض تجاری، خدماتي وصنعتي  %80: عوارض انباری تجاری، خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل ،  2تبصره 

ه تجاری و خدماتي و... ازطریق کمیسیون مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاد

 رسیدگي خواهدشد.100ماده 

: حداکثر مساحت بالکن ) نیم طبقه ( داخل واحد تجاری و خدماتي و باالی پارکینگ ملحق به تجاری و خدماتي   3تبصره 

در آن طبقه احداث  طبقه مربوطه ) طبقه ای که بالکن %60اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض مساحت  %50تا 

 یا ایجاد مي شود ( محاسبه خواهد شد.

: در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتي به تجاری و خدماتي مجاز، عوارض پذیره مساحت قسمت الحاقي  4تبصره 

 محاسبه و وصول خواهد شد . %60با ضریب ( 1ب/ طبق جدول

ن یك واحد مستقل ) یك اعیاني مربوطه ، این احداثي به عنوا %50ز : در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش ا 5تبصره 

 طبقه مستقل ( منظور خواهد شد. 

سبت به زیرزمین اول  برای هر طبقه زیرزمین ن %10: عوارض پذیره تجاری و خدماتي زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  6تبصره 

 تعدیل خواهد شد.

اصالحي سهم شهرداری  101اشند طبق ماده مترمربع که دارای سند مالکیت ب 500: برای اراضي با مساحت بیش از  7تبصره 

 وصول خواهد شد. 

 کارگاهی و سایر کاربری ها  ،صنعتی عوارض پذیره یك متر مربع از یك یا چند واحد  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع  بالکن سایر کاربری ها  انبارداری - صنعتی وکارگاهی

زیر بنای 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای 

مازاد 

 برضوابط

زیر بنای 

مطابق 

ضوابط 

فاقدمجوز 

تفکیك 

 عرصه

زیر بنای 

مازاد بر 

ضوابط 

فاقدمجوز 

تفکیك 

 عرصه

زیر بنای 

مطابق 

 ضوابط

بنای زیر 

مازاد 

 برضوابط

 روپوشیده روباز

 P3 P5 P10 P15 P5 P10 P15 P20 کليه طبقات

  کارگاهی و سایر کاربری ها ،چند واحد صنعتیعوارض پذیره یك یا   3توضیحات جدول شماره  
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:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 آموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پزشکي، ورزشي ، آموزشي،اداریهای شامل ساختمان سایر کاربری ها:  2تبصره 

سازمان بهزیستي، هالل احمر  ، کمیته امداد امام های مسئول،گاهمورد تأیید دست مراکز فرهنگي و هنری و تفریحي،

 در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد. و توانبخشي و ... 

قانون شهرداری به محل های تعیین شده  55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند :  3ه تبصر

مشمول مطابق  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریهزینه ساختماني و  کلیه عوارض پروانه %50شهرداری، 

 ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد. 

احداث شود مشمول ) باران گیر( پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان  : 4 تبصره 

 این عوارض نخواهد بود.

ل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم و ارتفاع و عرض ط شامضواب مازاد برمنظور از پذیره  :5 تبصره

یا کمیته فني تغییرات طرح هادی اقدام  5تصویب کمیسیون ماده دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت 

 خواهد شد.

خته شوند ، عوارض امالک واراضي که از بابت ورود به محدوده شهر طبق ضوابط شهرسازی بالمانع شنا:  6تبصره 

 حاسبه خواهد شد.درصد کاهش م 10زیر بنا و پذیره این گونه امالک واراضي با 

دارای مجوز از سازمان میراث تاالر های پذیرایي و رستوران ها و غذا خوری ها ، فست فود ها و... کلیه : 7تبصره 

بر اساس جدول مربوطه وصول خواهد  آنتجاری محسوب و عوارض  ،فرهنگي و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه 

  شد.

اصالحي سهم  101یت باشند طبق ماده مترمربع که دارای سند مالک 500: برای اراضي با مساحت بیش از 8تبصره 

 شهرداری وصول خواهد شد. 

 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید 2-2 

 صدور پروانه ساختمان  2-2-1

قانون شهرداری و  55ماده  24و بند  100ماده ن نوع استفاده از آنها به استناد صدور پروانه ساختماني و تعیی     

 قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود:  29ماده  2تبصره 

شود باید حداکثر مدتي که برای پایان یافتن ساختمان های ساختماني که از طرف شهرداری صادر ميدر پروانه  -1

 درج گردد. ضروریست و نوع استفاده از آن 
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اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در صورت   -2

 .به متقاضي اعالم خواهد نمودهیه نقشه را کتبا“ مطابقت ضوابط، مجوز ت

نماید و اقدام  وقتع در اسر مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداری  - 3

 صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد.زمان  معامالتي با ارزش ساختمانيپروانه عوارض 

 ر زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند. مالك مکلف است د  -4

های ساختماني د از تأیید نقشهعب تواندسال برای شروع عملیات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك مي مالك یك  - 5

با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید. این مجوز دلیلي برای برای شروع 

 ات ساختماني نمي باشد. عملی

اری با تفصیلي ساختماني نبوده و شهرد هاینقشهارائه نیاز به و امنیتي  های نظامي، انتظاميساختمانبرای   - 6

لزم به ها متعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه دستگاهعوارض احداث طبق مفاد این اعالم بر و کف و دریافت 

 باشند.شهرداری مياخذ پروانه احداث از 

یا  و تعهد محضری مراجع قضایيبه اسناد عادی و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضایي یا احراز مالکیت توسط   - 7

 برابر مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد.  شورای اسالمي شهرمحلي با تایید استشهادیه 

 ماه دیگر قابل تمدید مي باشد. 6اعتبار داشته و  ماه برای صدور پروانه 6مجوز تهیه نقشه   -8

 

 

 تجدید پروانه    تمدید و   2-2-2

اد مشکالت جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایج مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور  

چنانچه در مهلت مقرر، ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده 

 ر اقدام خواهد شد.با رعایت موارد زی احداث نشود پروانه ساختماني ساختمان

از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید  ، تاریخ تمدید پروانهاین ماده 1اجرای بند در   -1

 منظور خواهد شد. 

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي که موجب رکود عملیات   -2

رکود عملیات ساختماني از مهلت پروانه د با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت ساختماني شده باش

 د آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.و یا تمدی

شهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانکارموضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث  – 3

 . داری نمایدپرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء شده را نگهبه مالک ابالغ و در سوابق 
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منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجرای فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم   -4

 باشد.شروع به مهندس ناظر مي

اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید  - 5

نماکاری در صدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به این موضوع در هنگام صدور شود رایگان و 

 ست.ا به ایشان ضروری و اعالم کتبیپروانه ساختماني 

وض برای امالک غیرثبتي ضروری بوده و شهرداری قبل از مع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجرای اصالح -6

 ر صادر نماید. تواند پایان کااصالح سند نمي

نامه نگاری ، های مختلف مانند  شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختماني از روش-7

 و ...... موضوع را به مالکان اطالع رساني نماید . ارسال پيامک

 اقدام خواهد شد. به شرح ذیل قانون نوسازی 29ماده  2تمدید پروانه و تاخیر در پایانکار بر اساس تبصره  -8

برای پایان یافتن  که مدتي حداکثرشود باید  ه از طرف شهرداریها صادر ميکهای ساختماني  در پروانه :  متن قانون

باید  نمایند ميها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان  ه در میدانکساني کساختمان ضروری است قید گردد و

برای  کهدو سال بعد از مدتي  تا کهرسانند و در صورتي را به اتمام ب ها ساختمان خود ظرف مدت مقرر در پروانه

مام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم نات

قبل افزایش برابر مأخذ دو سال  ه بگذرد عوارض به دوکساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هر دو سالي  نیز اگر

ضایي توقیف شده باشد مشمول این از طرف مقامات ق کهگردد. ابنیه ناتمام  درصد در سال بالغ 4خواهد یافت تا به 

 .ماده نخواهد بود

 

 مدت اعتبار پروانه های ساختمانی و نحوه تمدید 4جدول شماره 

 زیربنای پروانه ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمدید
عملیات احداث ساختمان در  شروععدم 

 مدت مهلت پروانه وتمدید

 ماه 36 مترمربع 500تا  1

یك نوبت به 

 مدت دو سال

و  پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط

پروانه جدید مطابق ضوابط روز و تعرفه 

زمان مراجعه با کسر دریافتي قبلي صادر 

 مي شود.

پروانه ساختمانی این موضوع در متن 

تفهيم وی ائم مقام مالک یا قدرج و به 

 شود.

 

 ماه 48 مترمربع 1000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  3

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

مترمربع بعدی یك سال به مدت  5000هر 

سال  7پروانه اضافه مي شود.که در کل از 

 تجاوز ننماید
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 تسهیالت تجدید بنا 2-3

ني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازی شهر با رعایت آخرین ها با رعایت اصول فتمانبه منظور مقاوم سازی ساخ

  شود.شهرسازی، تسهیالتي به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ ميضوابط 

 عوارض تجدید بنا 2-3-1

علي شهر های قبل از طرح هادی و یا جامع فهای مسکوني مجاز و یا احداثيبه اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

از شهرداری عوارض  زیر بنا در کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ )پروانه( مجوز 

ندارد. چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق 

 ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

ي و... و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضوابط زمان های مجاز اداری و صنعتدر صورت نوسازی ساختمان -2

های تجاری و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و ه اندازه مساحت قبلي و در ساختمانمراجعه و ب

پروانه  عوارض متعلقه، %25سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پرداخت 

 ساخت صادر خواهد شد. 

و بهداشتي و توانبخشي و اداری و نظامي با  های مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشيدر صورت نوسازی ساختمان -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد  %10رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 شد. 

 %50ني  مطابق ضوابط شهرسازی معادل ( ناشي از صدور پروانه ساختما3)( و 2( و )1اضافه بنای بندهای ) -4

شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون ساماندهي اني وصول ميعوارض پروانه ساختم

 مسکن در صورت شمول الزامي است. این بند مشمول ساختمان های تجاری و خدماتي نخواهد بود. 

نظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی، معادل ت مسکوني به مدر تجمیع قطعا -5

 % تسهیالت این ماده ) عوارض زیر بنا ( دریافت خواهد شد.  25

های تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حریق تجدید بنای ساختمان -6

 گیرد. ذی صالح به اندازه اعیاني تخریب شده عوارض احداث تعلق نمي و... با تأیید مراجع

قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجرای عقب 100اده م 6در اجرای تبصره  -7

کشي و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهرداری مکلف به پرداخت غرامت نمي 

اقع در برابر مساحت، مقدار و 4تشویق شهروندان به نوسازی امالک  با اخذ پروانه ساختماني ، از باشد . جهت 

 .اخذ نخواهد شدعقب کشي عوارض پروانه 
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اقدامات الزم توسط  ،: در زمان نوسازی ملك در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداری تبصره

 شهرداری انجام خواهد گرفت .

 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 2-4

در موقع مفقودی و سرقت و آتش  و نیروی انتظامي مراجع ذی صالحصدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأیید 

به شرح زیرمقدور  هزینه بهای خدماتسوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت 

 خواهد بود.

 ریال برای هر مترمربع  3000مترمربع معادل  500ی تا زیربنا●

 ریال برای هر مترمربع 2500مترمربع معادل  1000تا  501زیربنای از ●

 ریال برای هر مترمربع 2000مترمربع معادل  2000تا  1001زیربنای از ●

 ریال برای هر مترمربع 1500مترمربع معادل  3000تا  2001زیربنای از ●

 ریال برای هر مترمربع 500رمربع معادل مت 3001از  زیربنای بیش●

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  2-5

بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفه به وصولي و عوارض زیر باطل در شرایط ساختماني الف( پروانه 

 مؤدی مسترد خواهد شد:

ت ساختماني در یا جامع جدید نسبت به شروع عملیاتغییرکاربری با تصویب طرح هادی مالك تا زمان  -1

 مدت اعتبار پروانه و تمدید های قانوني آن دارای پروانه اقدام ننموده باشد.

 پروانه ساختماني از طرف مراجع قضایي ابطال شده باشد.   -2

تا مدت اعتبار پروانه و پروانه ساختماني بدون کسر هزینه چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور   -3

 یك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید. تمدید تا

عوارض دریافتي  هزینه خدمات شهرداریسر کصورت انصراف مالك از انجام حفاری دریافتي شهرداری با  در -4

 .شودمسترد مي

 اده خواهد بود.صورت واریز نقدی ردیف های این م داد مشمول کل مطالبات شهرداری بهاین استر* 
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 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  5جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدی 3مازاد بر

 %1 %2 %3 %4 بهای خدمات

 

وصولي بدون کسر هزینه خدمات شهرداری مطابق تعرفه به و عوارض زیر باطل ایط در شرختماني ساب( پروانه 

 مؤدی مسترد خواهد شد

توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری )ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزی و....( که   -1

 ربطع توسط مراجع ذی موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود با تأیید موضو

 اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری  -2

 انصراف قبل از تغییرکاربری و در صورت تقلیل مساحت مندرج در قرارداد  -3

 عوارض ابقای ساختمان  2-6

 .شد محاسبه خواهد صدور پروانه عوارض ابقاءمانندعوارض  100درصورت ابقای اعیاني ها در کمیسیون ماده 

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره موضوع1399ی احداثي سال ي ساختمان هاارزش معامالت

 

 ارزش معامالتي اعیاني ها = 6ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول شماره 

 

 قانون شهرداری از طریق کارشناس رسمي با ارجاع کمیسیون تعیین خواهد  100ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي

 شد.

ابقاء  100کمیسیون ماده  و از سوی یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداثو پروانه بدون که کلیه بناهایي   

 شوند. مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زیر اقدام خواهد شد.

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره  2-6-1

در مورد اخذ جرایم  قابل  اسالمي شهر شورایآیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب 

 این ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود. و اجراست

 نحوه تعيين قدمت ساختمان ها: 

 ی ممیزی امالک هابر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب  – 2

 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزیکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي  – 3
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 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

 ... و سند مالکیت و... بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و – 5

 تخلفات ساختماني بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین  – 6

 های تخلفات قبلي بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 های صادره برای نقل و انتقال و بانك و ادارات و... بر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي – 9

 
ارزش معامالتی ساختمان 6شماره ل جدو  

 

ه ریالغ بمبل الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف  

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  000009  

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  000009  

طبقه هر متر مربع 5سقف تاساختمان اسکلت فلزی با هر نوع  3  000009  

طبقه به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  4  000090  

ساختمان مختلط بنایي با ستون های فلزی یا بتوني) که معموال در وسط ساختمان اجرا   5

 مي شود(
000070  

000006 اسکلت آجری 6  

وچوباسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ  7  000003  

000003 ساختمان های تمام چوب معمولي 8  

9 
زچوب های صنعتي و اشباع پیش ساخته یا ساخته شده اساختمان های تمام صنعتي )

 شده( 
00000120  

 ب ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر

000060 اسکلت آجری یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 10  

000006 اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11  

ف گاه هاها یا توقج ( سالن  
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 ی: عوارض حصارکش3ماده

تضیات محل فقط در صورت تقاضای عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مق

باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصارکشي و یا همراه با های عمومي و احداث دیوار و فقط در کاربری

 انه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد شد.آن احداث واحد کوچکي مثل خ

سانتي متر با  80زراعي فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع های عمومي و باغ و اراضي احداث دیوار در کاربری

استعالم مصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و 

( وراه و ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی )خارج از محدوده شهرهااز مراجعي چون سازمان پارک

 .شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری مقدور خواهد بود

000060 با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12  

000070 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 13  

000040 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14  

 د( آشیانه و سایبان ها

000045 باپایه های چوبي و مصالح بنایي با هرنوع سقف 15  

های فلزی یاستون های بتون آرمه ایهباپ 16  0000013  

 ه ( تاسیسات

ژ سانترالدستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 17  4000000 

خنك کننده ( –تهویه مطبوع )گرمایش  18  0000060  

0000090 آسانسور و سایر 19  

 و( سایر احداثي ها

000030 احداث هردیوار )هرمترطول ( 20  

احداث پارکینگ مسکوني و یا غیر قابل استفاده بودن آن هرمترمربع عدم ارزش معامالتي  21  0000210  

 2400000 ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده بودن 22
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ی در جهت صدور مجوز حصارکشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هیچگونه مجوز: 1تبصره

 بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.احداث بنا محسوب نشده و مراتب مي

مالکین امالکي که داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب کشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام :  2تبصره 

 نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد کرد.

 نمایند این عوارض شامل نمي شود.برای امالکي که پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي: 3تبصره 

اقدام  110قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  110امالک ناشي از اجرای مواد  : 4هصرتب

 خواهد شد .
 ندارد.فنس کشي عوارض احداث دیوار : 5تبصره 

 سانتي متر با مصالح ساختماني، مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد 80احداث دیوار بیش از  : 6تبصره 

 بود.
عوارض هرمتر احداث دیوار 7جدول شماره   

 

 (ریال 20000)حداقل هرمتر طولP4 عوارض هر متر طول احداث دیوار

 

 تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر: عوارض ارزش افزوده ناشی از  4ماده 

 و شهرسازی جمله از همربوط ضوابط رعایت با بیشتر واحدهای به واحد چند یا یك تبدیل مجوز اخذ صورت در -1

 . شد خواهد اخذ عوارض التفاوت مابه مراجعه زمان به،  شهری توسعه های طرح در مندرج مقررات سایر

،  100 ماده کمیسیون ابقاء طریق از شده مجاز یا شده اخذ پروانه به نسبت هاساختمان مالکین که مواردی در -2

 ابقاء 100 ماده کمیسیون طریق از و نمایند اقدام مجاز واحدهای ای واحد تبدیل اثر در بیشتر واحدهای افزایش به

 مسکوني مربع متر هر برای p7 معادل اقدام این از ناشي افزوده ارزش عوارض،  قانوني عوارض اخذ بر عالوه شوند

 ازمیانگین مراجعه زمان پذیره عوارض فرمول برابر 2 ضریب با شده جدا خدماتي و تجاری برای و شده جدا

 .   شد خواهد وصول و محاسبه تبدیل عوارض عنوان به تبدیلي واحدهای

 ماده این عوارض%  50 نمایند رعایت را باز فضای و پارکینگ ضوابط که مجوز فاقد ایجادی واحدهای برای -3

 .شود مي وصول

 ماده این رضعوا مساوی واحد یا واحد ازکوچکترین، واحد چند یا دو به واحد یك تفکیك درصورت :1 تبصره

 . شد خواهد دریافت

 دریافت هرعنوان تحت عوارضي.... و مسکوني و خدماتي – تجاری واحد چند یا دو تجمیع صورت در: 2 تبصره

 .شد نخواهد
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 : سهم ارزش افزوده ورود به محدوده شهر 5ماده 

 الف ( اراضی وارد شده به محدوده شهر  

شوند عالوه بر ر وارد ميت هر شهر یا طي مراحل قانوني به محدوده شهاز بابت کلیه امالکي که بنا به مقتضیا    

ضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در اجرای تبصره تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومي و خدماتي و تأمین ارا

، توسط کل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری %10معادل ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالک و ...  4

  متقاضي به شهرداری واگذار خواهد شد.

مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب  :1تبصره

 و اصالحات بعدی آن خواهد بود. 29/8/1367سال

ورت عدم امکان واگذاری ملك الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که در ص :2تبصره 

درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد  10یك قطعه باشد ؛ مقدار  یعني سهم شهرداری کمتر از

 شد.

حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد. در صورت حفظ  :3تبصره

فظ کاربری قبل ست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني برحامالک مزروعي و باغ از سوی مالك و درخوا

از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، سهم فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات 

وصول  بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیك ، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری

 خواهد شد.

حدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومي اراضي که بعد از ورود به م: 4تبصره 

مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده 

 شهر دریافت نخواهد شد.

سهم این  %50عي ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تولیدی ریهای زرابرای کارب:  5تبصره 

 ماده تعیین مي گردد.

 ( امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهرب

 شوند، بعددوده شهر از محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعداً وارد محخارج  ملکيچنانچه      

های خارج از حریم قانون شهرداری )اعیاني 99کمیسیون مقرر در ماده  از سویآن از رسیدگي به تخلفات ساختماني 
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های خارج از محدوده و داخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شدن )اعیاني 100شهر( یا ماده 

کل عرصه ملك  %10الک دارای اعیاني به محدوده شهر، معادل ( ورود امش افزوده اعیاني آن، از بابت مزایای ) ارز

 به هنگام اخذ خدمات از شهرداری ، توسط متقاضي به شهرداری واگذار خواهد شد.

اراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومي مثل  (8

ي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر ورزشي، بهداشتي، فرهنگ

 و از بابت کاربری سهمي دریافت نخواهد شد.

 %50عي ، باغ و برای کاربریهای مورد استفاده صنعتي، کارگاهي و تولیدی، سهم شهرداری ( برای کاربریهای زرا9

 تعیین مي گردد.

با تعيين شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفين )اعتراض شهرداری به عهده گروهی بط ذیر قيمت کارشناس رسمی*  

س رسمی ، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با متشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود( به قيمت کارشنا

   پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

 ناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض کارش قيمت

 خواهد شد.

ها، با درخواست مالك برای ورود به محدوده شهر، عالوه بر جریمه اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان :1تبصره 

 باشد. تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي

های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیرد. ضمناً بعد از ورود به ساختمان :2تبصره 

 اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد.  به محدوده شهر هرگونه

: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي ا زملك بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملك 3تبصره 

رشناس رسمي دادگستری درصد سهم شهرداری با قیمت کا 10یعني سهم شهرداری کمتر از یك قطعه باشد، مقدار 

 دریافت خواهد شد.
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و ارزش افزوده  قانون شهرداری)تفکیك و افراز( 101: سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالح ماده  6ماده 

 استفاده از خدمات شهرداری

تقسیم یك ملك شود. بنابراین کوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي به قطعاتملك بزرگ  بندیقطعه 

گیرد تفکیك تلقي ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت ميهای آب و گاز و دکلبه دو یا چند قطعه در اثر  عبور لوله

  نشده و سهمي  ندارد.

 :راین تفکيک به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شداببن

قطعات مالک )اختصاصی قطعات مالک( عالوه بر سهم شهرداری، توسط مالک در اختیار شهرداری معابر داخل سهم  -

 قرار می گیرد.

ون مستحدثات، بزرگترین قطعه از قطعات تفکیکی از به هنگام تفکیک و افراز اراضی و امالک دارای مستحدثات یا بد -

ک قطعه به عنوان سابقه که در اخذ سهم ر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یمساحت کل کس

 شهرداری و یا محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد.

 تفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط -

 تفکیک اراضى غیر مسکونى -

 تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -

 صالحیرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذمزو تفکیک باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -

تقسیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقد سند در صورت ابقاى  -

 مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گیرد.سهمی  100اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

به شرط تملیک در داخل حریم ومحدوده شهر واگذارمیشودمشمول این  زمینی که ازطریق ادارات دولتی به صورت اجاره -

 .ماده میباشد

های های آماده سازی اراضي تفکیك شده و پیاده روها و کوچهبر اساس قانون تعیین وضعیت امالک کلیه هزینه-

 مرتبط معابر حاصل از تفکیك بر عهده مالك است. 

شهرسازی و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي داخل محدوده و حریم شهرها زمیني که از طریق منابع طبیعي یا راه و -

 باشند.شود مشمول این ماده ميبه صورت استیجاری واگذار مي
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اصالحی قانون  101ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره25/8/1390زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ -

( این قانون 4شورای محترم نگهبان تسری تبصره ) 2/9/90مورخه  44599/30/90شهرداری نمی باشد. با توجه به نظریه شماره 

به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری برای 

ود . بدیهی است مالکیت این این اراضی طبق ضوابط جاری الزامی است و سرانه های شوارع و معابر و خدماتی باید تامین ش

 اراضی )سرانه ها (همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

زمیني که کاربری آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهنگي و مذهبي -

 باشند.مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیك مستثني مي

قانون اصالحي قانون ثبت و سایر قوانین جاری، سند دریافت وسهم  148و  147استناد مواد کلیه امالکي که به -

 اند مشمول پرداخت سهم تفکیك و افراز بر مبنای سال مراجعه خواهند بود.تفکیك را به شهرداری پرداخت ننموده

قابل وصول و در مورد تخلفات پس  سهم تفکیك و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال-

 باشد.عالوه بر جرائم، قابل وصول مي 100از صدور رأی کمیسیون ماده 

در امالک قولنامه ای ) غیرثبتي (مورد قبول شهرداری که به هر دلیلي به شهرداری مراجعه مي شود ودر کمیسیون   -

ي شوند ) بدون تعیین تکلیف تفکیك عرصه( ، یا قانون شهرداری اعیاني این نوع امالک واراضي ابقا م 100ماده 

جهت اخذ پروانه ساختماني ویا استعالم ویا ....... به شهرداری مراجعه مي نمایند تفکیك )سهم مشاعي( معادل این 

 سهم محاسبه و اخذ خواهد شد.

با کاربری مربوطه  داخل محدوده شهرمترمربع با سند عادی  500حت تا متقاضیان تفکیك و افراز اراضي با مسا -

قانون زمین شهری مبني بر بایر بودن در صورت تأیید نقشه تفکیکي توسط  12)مجاز( با اعالم کمیسیون ماده 

 قانون شهرداری ( مشمول مقررات تفکیك خواهد شد. 101شهرداری )اجرای قانون اصالح ماده 

حدوده شهر با کاربری مربوط )مجاز(که دارای مترمربع در داخل م500متقاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از-

 اعیاني مي باشند.این سهم دریافت خواهد شد.

قانون ثبت یا قوانین  148و 147قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیك عرصه به آندسته از امالکي که به استناد ماده  -

ون شهرداری( به شرح ذیل تفکیك اصالحي قان 101مبادرت به اخذ سند نموده اند)قبل وبعداز اجرای ماده  بعدی

 اخذ خواهد شد:
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ح اصالحی قانون شهرداری به شر 101متر مربع که دارای سند ششدانگ یا عادی می باشند به استناد ماده  500برای قطعات باالی 

 زیر اقدام خواهد شد:

 جدول الف( کاربری های مسکونی ، تجاری 

 درصد )خالص قطعات ( مساحت ردیف

 درصد 10 متر مربع 1000مترمربع تا  500قطعات  1

 درصد 15 متر مربع 3000مترمربع تا  1000قطعات باالی   2

 درصد 20 متر مربع 5000مترمربع تا  3000قطعات باالی   3

 مترمربع 5000ی  قطعات باال 4
درصد از  25درصد سهم سرانه های عمومي و خدماتي و  25

 درصد ( سهم معابر و شوارع عمومي   75/18باقي مانده ملك )

 

ذیربط با تعيين شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفين )اعتراض شهرداری به عهده گروهی  قيمت کارشناس رسمی

قيمت کارشناس رسمی ، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با خواهد بود( به متشکل از کارشناسان  مرتبط 

   پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.

  قيمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض

 خواهد شد.

 جدول ب( کاربری های صنعتی وکارگاهی و انباری

 ردیف
 مساحت

 ) مترمربع (

قطعات حاصل از 

 تفکیک
 سهم شهرداری

 % 7 حداکثر دو قطعه 2000کمتر از  1

 % 5/6 وبیشتر 2000 6000تا  2000 2

 %6 و بیشتر 3000 15000تا  6000 3

 %5 و بیشتر 7500 15000بیش از  4
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منظور استفاده کاربری عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، ی طرح توسعه شهری به اراضي که مطابق کاربر

 تفکیك سهمي دریافت نخواهد شد.مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود از بابت 

  داری میتواند معادل که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهردر مواردی

 قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید.

خواهد شد. در صورت اعتراض طرفين )اعتراض شهرداری به عهده گروهی متشکل از ذیربط با تعيين شهرداری وصول  قيمت کارشناس رسمی

ين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی کارشناسان  مرتبط خواهد بود( به قيمت کارشناس رسمی ، موضوع تعي

  توسط معترض ارجاع خواهد شد.

 .قيمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض خواهد شد 

 و در صورتیکه در ردیف دول های الف و ب طبق ضوابط شهرسازی می باشد سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق ج

د )سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و شوارع عمومی ( بیشتر از درصدهای فوق جدول الف، سهم شهرداری در هر مور 5

ستی مانده درصدها را بصورت باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی اگر درصدهای فوق کمتر باشد بای

بیشتر بودن یک سهم از سهم دیگر کسر  قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت

 . نخواهد شد )بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد. (

  کلیف اراضي فاقد سند رسمي و سایر تعیین ت و قانون قانون ثبت اسناد 148و147برای اسنادی که از طریق مواد

 مربع باشد طبق موارد فوق، عمل خواهد شد. متر 500صادر شده باشند و مساحت آنها بیشتر از  قوانین جاری

  درصورتي که در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزوده خدمات

تعیین و درصورت درخواست و  6و  5ه سهم ماد%75زمان باشد در مجموع  شهرداری و تفکیك به صورت هم

 تعیین مي شود. 6سهم ماده  %70استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیك 

 متر مربع  4000مثال: تغییر کاربری ملکي با کاربری زراعي یا فضای سبز به تجاری به مساحت 

 ح زیر خواهد بود:مطالبات)سهم ( شهرداری به شر

 4000×%10= 400محدوده شهر )سهم ورود به محدود شهر (                       مترمربع   سهم ورود به  -1

 3600×% 45=1620سهم استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری                     متر مربع    -2
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 4000-(400+1620)×%75/43= 25/866وارع     متر مربع   سهم سرانه های عمومي ، خدماتي و معابر و ش -3

با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك و ورود به محدوده شهر در 

 به مساحت ودرصد زیر تعیین مي گردد : 6و  5سهم شهرداری مطابق ماده  %70مجموع 

 (  400+1620+25/866)×%75=2164.68متر مربع                 درصد              117/54سهم شهرداری  

 4000-68/2164=1835.32درصد                                    متر مربع   88/45سهم مالك  

در مثال باال درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك  ، سهم شهرداری به شرح 

 ود:  زیر تعیین مي ش

 4000×%45= 1800وده خدمات شهرداری به تجاری          مترمربع       سهم استفاده از ارزش افز -1

 4000-(1800)×%75/43=  5/962سهم سرانه های عمومي ، خدماتي و معابر و شوارع            متر مربع      -2

سهم شهرداری  %70ی و تفکیك در مجموع با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهردار

 به مساحت  و درصد زیر تعیین مي گردد :   6مطابق ماده 

                                                               (                                1800+5/962)×%70=2210درصد                      متر مربع    25/55سهم شهرداری  

                                                                                              4000-2210= 1790درصد                        متر مربع          75/44سهم مالك    

 

فقط در توسعه فضای و  شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعي را حفظ -1

 سبز استفاده نماید.

در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم  (2

 تفکیك شهرداری کسر خواهد شد و در رابطه با این نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد شد. 

ای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش نطقهش ممبنای ریالي ارز(  3

 منطقه ای در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود.

مصالحه ی باید طبق دارهای هادی شهریا کمیته تغییرات اساسي طرح 5قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده  (4

ضمانت الزم را اخذ نماید.شایان ذکر است قدر السهم شهرداری ،نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز یا ضمانت  نامه
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نامه بانکي معادل سهم اخذخواهد شدپس از تصویب موضوع در کمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد در 

ی ضبط یا به حساب جاری منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد دارحساب سپرده ، به ترتیب به نفع شهر

 بود.

باشند مشمول پرداخت این سهم امالکي که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری مي(5

 مي باشند.

ده کاربری عمومي مثل تفااراضي که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور اس (6

ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به 

 محدوده شهر از بابت کاربری سهمي دریافت نخواهد شد.

 .دام خواهد شدقا( اراضي و امالک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده 7

( برای اراضي و امالک زراعي و باغ مورد استفاده خانه باغ ، صنعتي، کارگاهي و تولیدی در خارج از محدوده و داخل 8

 درصد سهم این ماده تعیین مي گردد. 20حریم شهر 

فرهنگي، اراضي که مطابق کاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومي مثل ورزشي، بهداشتي،  *

 اهد شد.مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود بعد بابت تفکیك سهمي دریافت نخو

و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل در مواردی که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک * 

 نماید. قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  33کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

* درصورتیکه سهم شهرداری ازبابت خدمات عمومی و شوارع از درصد قید شده فوق بیشتر باشد ارتباطی به شهرداری ندارد 

رداری واگذار خواهد شد وسهم خدمات عمومی وشوارع ومعابر عمومی اصالحی به صورت رایگان به شه 101ماده 4وطبق تبصره 

مقدار اختصاص یافته به سرانه  ک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شد.طبق درصدهای فوق بوده ودر صورت بیشتر بودن ی

 فضای عمومي و خدماتي و همچنین شوارع و معابر عمومي )غیر اختصاصي قطعات مالك( طبق ضوابط شهرسازی از

 سهم شهرداری کسر خواهد شد.

( و مساحت آنها بیشتر 1390وبعد از1390باشند)سال قانون ثبت اسناد صادر شده  148و147* برای اسنادی که از طریق مواد 

 )اصالحی شهرداری101متر مربع باشدطبق موارد فوق، عمل خواهد شد)صدور سند پس از قانون 500از 

 مات شهرداریجدول ج( ارزش افزوده استفاده از خد

*در صورتي که امکان تفکیك زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات 

دادگستری )طبق کاربری شهرداری مطابق جدول فوق الذکر با قیمت روز براساس اعالم نظریه کارشناس رسمي 

د به حساب سپرده  شهرداری تودیع خواهد ي یا وجوه نقمعادل این مبلغ ضمانتنامه بانک خواهد بود. ضمناًتغییریافته( 

 عنوان کاربری ردیف

 کاربری مورد درخواست

 تجاری مسکوني

کارگاهي و 

و  صنعتي

 انبارداری

 باغ سایر پارکینگ

 - - - %10 %30 - مسکوني 1

 - - - - - - تجاری 2

 - %10 - %20 %45 %25 فضای سبزوبایر -زراعي -باغ 3

 - - - - %25 - کارگاهي و صنعتي 4

 - %20 - %25 %50 %40 پارکینگ 5

6 

-ورزشي -آموزشي -سایر) اداری

تاسیسات و تجهیزات  -بهداشتي

 شهری و ...(

30% 40% 15% - 10% - 
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شد و در صورتیکه مالك بعد از تصویب طرح در کمیسیون مغایرت طرح هادی انصراف نماید مطابق نحوه استرداد 

 ( اقدام خواهد شد.  2ماده ذیل عوارض و بهای خدمات )

دی استان بایستي سهم غایرت طرح ها: در طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به کمیسیون م1تبصره 

 شهرداری به صورت مشخص تعیین گردد.

استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از مفاد  5:در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده2تبصره 

یا وجوه مصالحه نامه بر ذمه مالك( باشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهرداری واقع نگردد ضمانتنامه 

تودیعي به حساب سپرده با درخواست مالك  بدون کسر کارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به نقد 

 ارسال خواهد شد.  5کمیسیون ماده

: اجرای این بند منوط به درخواست مالك وتنظیم مصالحه نامه في مابین مشارالیه وشهرداری بوده ودر 3تبصره

طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایي اعم از کیفری  واهد شد مالكمفادمصالحه نامه قید خ

 وحقوقي را از خود سلب مي نماید.

یا کارگروه تخـصـصي مغایرت طرح هادی که در راـستای وظایف ـشهرداری به کمـسیون  مـصالحه نامه هایی: 4تبـصره  

لي ـسال تـصویب موـضوع به ـسنوات آتي )خارج از ـسال  مورد  امور زیربنایي ارـسال مي گردد در ـصورتي که بنا به دالئ

بد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته،لذا مبلغ مصالحه نامه مورد مصالحه(انتقال یا

ر ـسال یچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در ـصورتي که مـصالحه نامه ها دقبول ـشهرداری بوده و ـشهرداری ه

ـصله ـشهرداری بالفا ـصویب مراجع مذکور قرار بگیرد  ـصالحه مورد ت ـسه از  مورد م ـصورتجل ـصویب و ابالغ مفاد  بعد از ت

ـسپرده مبادرت خوا ـضبط وجه نقد  ـضمانت نامه بانکي یا  ـضبط مبلغ  ـسبت به  هد نمود در این ـسوی مراجع مذکور ن

 خصوص  نیازی به اذن مودی نمي باشد.

 عرضه سوخت ایجاد جایگاه های  به منظور حمایت ازCNG  و ورود به محدوده  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت

 شهر عوارض یا سهمي دریافت نخواهد کرد.

 نخواهد شد. خدمات شهرداری اخذاز  ابقاء شوند. ارزش افزوده استفاده 100که در کمیسیون ماده کلیه بناهایي 

 یا و صادر پروانه ساختماني برای آن قبلي مجاز و شهرداریتفصیلي  طرحدر صورتي که کاربری و تراکم ملکي در 

درطرح تفصیلي  و شده باشدصادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رای ومطرح 100پرونده ملك در کمیسیون ماده

شهرداری   استفاده از خدمات و تغییر کاربریدرخواست در صورت  با طرح قبلي باشد مغایرتراکم آن   فعلي کاربری و

وجهي پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون  هرگونه ، شهرداری بدون دریافتمالك به کاربری  قبلي از سوی

 ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسي طرح 5ماده 



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  35کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

 چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حریم شهرتوسط کمیسیون تبصره یك ماده یك قانون حفظ کاربری 

اخذ ل مربوط جدو %20اراضي زراعي وباغات تغییر کاربری گردند ، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل 

 ز صادر گردد ، مبلغي اخذ نخواهد شد .خواهد شدو در صورتي که مطابق تبصره چهار ماده یك قانون مذکور مجو

  ده استفاده خدمات شهرداری را به منظور خریدزمین واحداث از درآمد حاصل از ارزش افزو %20شهرداریها موظفند حداقل

 فضاهای عمومي شهر هزینه نمایند.

ر نباشد شهرداری میتواند معادل قیمت که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسدر مواردی 

 آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری دریافت نماید.

)اعتراض شهرداری به عهده گروهی قيمت کارشناس رسميذیربط با تعيين شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفين 

به قيمت کارشناس رسمی ، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با متشکل از کارشناسان  مرتبط خواهد بود( 

 اع خواهد شد.پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارج

  قيمت کارشناسی احصاء شده توسط کارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض

 خواهد شد.

 : ضوابط احداث پارکینگ7ماده

و  ها الزامي بوده و بایستي مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیليپیش بیني و تامین پارکینگ در ساختمان

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن نسبت به ایجاد پارکینگ   1ده در اجرای ما

 اقدام گردد.

های دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان 1تبصره 

رت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت و اهمیت و ضرو رسیدگي و با توجه به قانون 100کمیسیون ماده 

ابقاء و عدم امکان ایجاد  100اولیه و قلع آثار تبدیلي صادر گردد. در صورتي که بر خالف آن توسط کمیسیون ماده 

پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید 

ساختمان هایي و  یید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق رأی کمیسیون اجرا خواهد شدظر )قطعي( و تأن

که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز ) مازاد یا فاقد پروانه ( احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض 

 ابقای اعیاني ها خواهد بود.

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح  100و رأی توسط کمیسیون ماده  اخت و پایانکار: در صدور پروانه س 2تبصره 

 توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن الزامي است .
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جداگانه به حساب  ها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ... را : شهرداری 3تبصره 

 ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومي هزینه نمایند .

 مشرفیت : عوارض بر حق 8ماده 

و  تصرف حقآیند شهرداری در ميشهرداری مالکیت به  با خرید و یا با تملكدر معابر شهر که  واقع امالککلیه      

بدون مجوز  آنحق بهره برداری از را داشته و هیچ شهروندی  رود اشخاصدیوار به منظور ممانعت از واحداث 

اند حق ایجاد مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداری اجازه نگرفتهکه بنابراین تا زمانيرا ندارد  شهرداری

گر اینکه حق ارتفاق درب به این امالک را هر چند که قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند م

 داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهای طرحدر اثر اجرای که و امالکي اراضي کلیه علیهذا مالکین

لحاق قسمتي از پالک پشت جبهه به جبهه و یا در توسعه و یا ا و یا تعریضي یا اصالحيچهارراه ها در برگذر احداثي 

ریافت مجوز ایجاد درب به خیابان توانند نسبت به دشوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، ميواقع مياصلي 

حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری ،اجرای  بر اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض

 محاسبه و وصول خواهد شد. و..  ، اصالح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیك طرح، نقل و انتقال

 زیر  برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :  فرمولحق مشرفیت مطابق برعوارض 

]6/0 (A-B)×L×P×S[×K 

A    عرض معبر جدیدP   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح 

B    عرض معبر قبليK   ضریب تعدیل 

 L   طول ضلع ملک مشرف به معبر 

  S مساحت باقي مانده ملک 

  عمل خواهد شد.2درکاربری های تجاری وخدماتي با ضریب 

 عمل خواهد شد.( 5/1متر مربع با ضریب  100عمل خواهد شد.) برای قطعات زیر  1درکاربری مسکوني با ضریب 

 عمل خواهد شد. 5/1درکاربری های اداری وغیره  با ضریب 
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وصول خواهد شد.فرمول  %25کاربری های باغ و مزروعي با حفظ کاربری در 

 عمل خواهد شد . 5/1تجاری با ضریب  – در کاربری های مختلط مسکوني 

 (Kجدول ضریب تعدیل ) 10جدول شماره 

 L K ردیف L K ردیف

 %16 متر 12تا  12 %5 تا یك متر 1

 %17 متر 13تا  13 %6 متر 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %19 متر 15تا  15 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 16تا  16 %9 متر 5تا  5

 %21 متر 17تا  17 %10 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7

 %23 متر 19تا  19 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %13 متر 9تا  9

 %25 متر 20بیش از  21 %14 متر 10تا  10

 - - - %15 متر 11تا  11

 

در مواردی که بعد از اجرای طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و میادین و چهارراه ها ، :  1تبصره 

ملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح تغییر کند از بابت ارزش افزوده ناشي 

حق مشرفیت بر مبنای کل مساحت ملك  بر شهرداری ، عوارضمعابر جدید توسط از اجرای طرح تعریض و یا ایجاد 

 برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و  بعد از اجرای طرح محاسبه و اخذ خواهد شد . 20با مبنای 

 ریال مي باشد. 20000مبنای محاسبه عوارض این ماده  Pحداقل :  2تبصره 



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  38کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

ارزش روز زمین )زمان مراجعه به شهرداری جهت پرداخت( %20مانده ملك از  عوارض حق مشرفیت باقي:  3تبصره 

 بیشتر نخواهد بود .

مول کالً عرض در معابر جدیداالحداث با هر عرض به دلیل فقدان معبر قبلي ، مبنای مورد محاسبه این فر:  4تبصره 

 معبر جدید خواهد بود .

ر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای معبر فقط برای یك بار تعلق حق مشرفیت در مواقع زیر و هبر: عوارض  5تبصره 

 گیرد: مي

گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام توافق برای خرید یا برای امالکي که قسمتي از آنها در مسیر تعریض قرار مي -

اخذ یا تهاتری )یعني ای روز، محاسبه و د از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مبنای ارزش منطقهبع

 ارزش واگذاری مالك و مطالبات شهرداری به صورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد شد. 

رای طرح به شرطي که به غیر از معبر احداثي راه در هنگام توافق برای خرید یا تملك قسمتي از امالک برای اج -

 دسترسي به ملك وجود نداشته باشد. 

گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدا در موقع معامله امالکي که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار مي -

 اند.نموده

ها که مساحت اری باقیمانده اراضي از اجرای طرحقانون نوسازی واگذ 18بند الف ماده به استناد تبصره  - 6تبصره 

ر ضوابط طرح تفصیلي یا هادی شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان آنها کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج د

یك قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه و مخروبه ماندن 

 د.ن گونه اراضي تماما“ توسط شهرداری از مالك خریداری و یا طبق قانون تملك اقدام نمایآن بایستي ای

قانون نوسازی به  19اراضي که دراجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری درمي آیند چنانچه در اجرای ماده  -

عوارض این ماده  %70ور امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجا

 دریافت خواهد شد.

توسط مالك ملك همجوار )پشت جبهه و یا برهای آن( خریداری و به ملك است که در بر معابر واقع چنانچه ملکي -

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. %70حق مشرفیت آنها عوارض بر خود الحاق نماید 

و مورد تأیید  مجاز در آمده به صورت زمان مرور و یا برحسب مجاز تفکیك به صورت ملکيعرصه : چنانچه  7تبصره 

گذربندی طرح هایپروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس درخواست مالك باشد و اینك قرارگرفته ری شهردا



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  39کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

صدور پروانه  در زمان استمکلف  شهرداریشهری باشد  توسعه مقرر در طرحهای کشيعقبرعایت به  فعلي، ملزم

تهاتر نماید و تراکم و  ساختمانيپروانه  حق مشرفیت وربکشي را با عوارض در عقبعرصه واقع ارزش ساختماني 

 سطح اشغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد. 

های احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا معابر جدیدی : در مواردی که در اثر اجرای طرح 8تبصره 

حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه ای گرانترین بر بر معابر مشرف شوند عوارض ایجاد شود جهاتي که از ملك به 

 ملك بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبنای محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت . 

متر باشد  25رتي که عمق یك پالک )قطعه( تفکیك شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از : در صو  9تبصره 

 متر اول اخذ خواهد شد. 25عوارض  %50متر آن پالک با مبنای  25برابر تعرفه و عمق بیش از  متر اول 25

 10ها حداکثر تا تقاطعها و خروجي میادین و حق مشرفیت امالک واقع در میادین و تقاطعبر : عوارض  10تبصره 

 شد.برابر فرمول این تعرفه محاسبه خواهد  5/1متر فاصله از محل مذکور با ضریب 

به بعد با مبنای این ماده  88های اجرا شده از اول سال حق مشرفیت طرحبر : محاسبه و اخذ عوارض  11تبصره 

 این تعرفه اقدام خواهد شد. %45، با مبنای 88های اجرا شده قبل از اقدام خواهد شد و برای طرح

امالک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل  عوارض این ماده به 1372حق مشرفیت از  بر با توجه به برقراری عوارض

 تعلق نخواهد گرفت. 1371از 

: محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری   12تبصره 

 ز جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاری و... دریافت خواهد شد. ا

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  45ه هزینه یا صدور پروانه ساختماني منوط به اجرای ماده : پرداخت هرگون 13تبصره 

 امالک شهرداری مي باشد.

اصالح معابر و میادین و ایجاد معابر و : درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و 14تبصره 

ا قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع میادین جدید في مابین شهرداری و مالك یا مالکین دررابطه ب

قیمت %20به کارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداری ازباقي مانده ملك 

 ری با تقویم کارشناس رسمي خواهد بود.روزبعد از اجرای شهردا
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درصد ( از مساحت امالک در نتیجه اجرای طرح  درصد )ده  10: در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از  15تبصره 

های مصوب شهری بدون دریافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جدید الحاق شده باشد برای باقي مانده این قبیل 

 امل نخواهد شد .امالک عوارض مشرفیت ش

 تعبیه درب  اضافی )ارزش افزوده( عوارض: 9ماده 

کلیه انهار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداری قانون شهرداری  101ماده و  96ماده  6در اجرای تبصره     

مي باشد لذا درصورتي که ملکي دارای بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر 

جاد در اضافي در صورت تقاضای مالك جهت ایسند مالکیت یا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذکر نشده باشد ، 

ر ملك در معابر عمومي )همان ضلع دارای معبر(، عوارض ایجاد درب به ازای ایجاد هر درب به شرح زیر در ضلع دیگ

های ترافیکي و اشرافیت محاسبه و دریافت خواهد شد. در ایجاد در اضافي موضوع عدم ایجاد مشکالتي مثل مزاحمت

  -شهرسازی  – کارشناسان امالک شخیص ) ت و... باید توسط هیات تبه واحدهای همسایه و شهرداری و ارایه خدما

( بررسي و تأیید شود تا مشکالتي برای سایرین نماینده فرمانداری –درآمد  -حمل  و نقل   -عضوی از شورا  -حقوقي

 ایجاد نگردد.

 در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازی الزامي است. :1تبصره 

ش از یك ورودی پارکینگ در صورت عدم مغایرت با ضوابط شهرسازی و تأیید موضوع توسط هیأت بی :2تبصره 

 تشخیص مقرر در این ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد .  

حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض این ماده دریافت بر در صورت دریافت عوارض :3تبصره 

 نخواهد شد.

ایجاد هر گونه باز شو درکوچه های بن باز دراختیار شهرداری بوده و بار عایت ضوابط مربوطه و با تأیید  :4تبصره 

 هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.

کوچه و یا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکیت امالک قید و جزء  :5تبصره 

 نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد. حسوب گردد وعرصه آنها م

به لحاظ حقوقي ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زماني مي تواند  :6تبصره

ف شده باشد و کوچه مورد ه معبر تعریصورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد ب

 نظر در مالکیت خاص یك پالک نباشد.
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متر باشد  20مشرف به گذر بیش از  عرض گذر یا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض این ماده در صورتي که  :7تبصره 

 متر خواهد بود. 20مالک عمل همان 

متر و یك درب 5/1نفررو تا عرض  حداکثر یك درب برای هر ملك ضوابط شهرسازیمجوز ایجاد درب برابر  :8تبصره 

با تأیید هیأت تشخیص و با رعایت  متر مجاز بوده در صورت تقاضای بیش از آن صرفاً 3پارکینگ یا حیاط به عرض 

درب ضوابط شهرسازی و مسایل حقوقي امکان پذیر خواهد بود . ضمناً تعداد درب های مجاز مجتمع ها بیش از یك 

ابق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.چنانچه عرض درب ماشین رو در ضوابط طرح رب ماشین رو مطنفررو و یك د

 متر باشد ضوابط مذکور مالک عمل شهرداری خواهد بود. 3توسعه شهری بیش از 

 100مگر در صورت ابقا در کمیسیون مادهمتر  ممنوع است  6با عرض کمتر از ایجاد درب اضافي در معابر  :9تبصره 

 طرح تفصیلي شهر.ا پیش بیني در و ی

مترو فقط در معابر )غیر اختصاصي( 6در هر صورت صدور مجوز ایجاد درب اضافي درمعابرباعرض بیش از :10تبصره 

 با رعایت مسایل حقوقي و شهرسازی و مقررات جاری و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذیر مي باشد .

ایجاد درب اضافي شورای اسالمي شهر و شهرداری شهر افزوده ناشي از ارزش باتوجه به وضعیت هرشهر و :11تبصره 

 مربوطه مي تواندنسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید

متر مربع باشد ، مالک عمل همان  500: در محاسبه عوارض این ماده درصورتي که مساحت قطعه بیش از  12تبصره 

 مترمربع خواهد بود. 500
 بادرخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در این ماده امکان پذیر خواهد بود. : ایجاد درب 13 تبصره

 : در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملك ، تابع ضوابط شهرسازی مي باشد. 14تبصره 

 ماني و ارگانهایدرصورت درخواست مالکان مراکز عمومي شامل مراکز آموزشي ، مراکز بهداشتي و در :15تبصره 

واحد( جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراری به معبری  20دولتي ، مجتمع های مسکوني )بیش از

 که هیچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد ، رایگان مي باشد .

 

 

 معابر: اضافی در  فرمول عوارض ایجاد درب 
عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت          

 × ×p× باشدریال مي 20000ای حداقل ارزش منطقه عرض درب  

 5 4 
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ای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومي فاقد درب، مقداری در تعریض واقع گردد در صورتي که قطعه -1

واگذاری رایگان قسمتي از شهرداری در مقابل رعایت بر اصالحي، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر 

 ر خواهد کرد.ملك به معبر صاد

طرح و  قانون شهرداری 100ماده در کمیسیون  اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری،در صورت ایجاد درب  -2

و یا تعیین تکلیف درب خارج از مفاد  100گیری خواهد شد. در صورت رأی بالمانع کمیسیون مادهتصمیم

 شود.اقدام مي 2این ماده با ضریب عوارض ایجاد درب پروانه 

 دی روبروی درب قطعه مقابل نباشد.جوز ایجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود که درب ایجاصدور م -3

 های ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود.بازشوهای درب -4

 ایجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد. -5

ریال  000/000/30 دیگر برای واحد های تجاری و خدماتي حداقلعوارض تعبیه درب اضافي از معبری  -6

 خواهد بود

منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود. مواردی که 
 في مابین شهرداری و مالك یا مالکین منعقد شده که حق هرگونه  قراردادیدر زمان صدور مجوز تعبیه درب اضافي

 . ي نمایداعتراض آتي را در هرمرجع از خود سلب و ساقط م

 : عوارض کارشناسی و بازدید10اده م 

ریال ) دویست پنجاه هزار ریال ( و برای حریم شهر 250.000هزینه بازدید برای امالک واراضي داخل محدوده شهر 

 اخذ خواهد شد  واحد  2یا بیش از   2در ساختمان های برای هر واحد  هزار ریال ( چهارصدریال )  400.000

 ریال )پنجاه هزار ریال( اخذ خواهد شد. 50000رونده یکبار برای هر ملك هزینه تشکیل پ

 بر مشاغل: عوارض  11ماده 

 با هماهنگي مجمع امور صنفي و اتحادیه های مربوطه تصویب و اجرا مي شود. 

 گردد. الف: عوارض اصناف مطابق جدولي که شهرداری تهیه مي کند تصویب مي

جدول فوق )بند الف( تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهایي ) مالیات بر ارزش  ب:چنانچه حرفه و یا صنفي در

 فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد.افزوده ( نگردد مطابق 

(sK ×S×bk×P×LR×pR) =عوارض ساالنه هر فعاليت و حرفه به مترمربع 

 این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:
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ها، میادین، بازار و های اصلي و فرعي،کوچهب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابانتاثیر موقعیت ملك در کس -1

 راسته، خیابان، محالتپاساژ، 

تاثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمایندگي، نمایشگاه، تجمالتي و تشریفاتي و لوکس،  -2

 رزی و.....دفاتر شرکتهای خدماتي و توزیعي و فني و مهندسي و کشاو

 ف لوکس، تجارتي، بازرگاني و....در نظرگرفتن اماکن خدماتي، بهداشتي و درماني و...تفاوت قائل شدن آن از حر -3

 توضیح فرمول عوارض فعالیت در شهر

 شود.سطح رتبه بندی می 3که در (Rank  professionالف( رتبه حرفه  )

 3رتبه اول با ضریب 

و شمعداني و لوستر، آلومینیوم فروشي، اسباب بازی، الکتریکي، بارفروشي، بزاری، شامل آهن فروشي، آیینه     

، رادیاتور فروشي، ساعت فروشي، سنگ تریکو و پوشاک و لباس فروشي ، درب و پنجره فروشي  بدلیجات طال و نقره، 

شیني، قنادی، کیف و ینیوم، فرش و موکت فروشي مافروشي، صرافیها، طال و جواهرفروشي، ظروف پالستیك و آلوم

فروشي، کاالی دندانپزشکي و لوازم آن، کاالی صوتي تصویری و لوازم، کامپیوتر و لوازم کفش فروشي، کاموا و پشم

آالت، لوازم آن، گل فروشي، الستیك فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي ساختمان و لوله، لوازم یدکي ماشین

ورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه کاری، نوار و سي دی فروشي، نایلون باس زنانه، لباس ورزشي، موتعکاسي، ل

 و شمع و ظروف پالستیك، لوازم مرغداری، لوازم بهداشتي، نمایندگي نوشابه

 2رتبه دوم ـ با ضریب 

یل، اره ه و آبلیموکشي، اوراق اتومبشامل امانت فروشي، آهنگری کشاورزی و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغور    

وزی، تیزکني، بلوکزني و موزائیك سازی، بافتني ماشیني ـ کش بافي، بازیهای کامپیوتری، پرس شیلنگ، پیراهن د

آالت ماشین و فروش  پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تریلي سازی، تولیدو فروش ، تولید پنچرگیری، تزئینات ساختمان 

روغن و فروشي، تعمیرات باطری و فروشي، تعمیرات کمك فنر،  تعمیرات طال و جواهر، تعویضکشاورزی و ادوات، 

کفش، کفاشي، کیف فروشي، تودوزی و فروش  تراشکاری و میل لنگ تراشي، تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه، تولید 

میر یر رادیو ضبط، تلویزیون، تعاتومبیل و چادر دوزی، تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمیر ماشینهای اداری، تعم

فنر پوشه، تعمیر جکهای اتومبیل، و فروش  فیلتر هوای خودرو، تابلو نویسي، تولید و فروش تلفن، تهیه و تولید 

، تودوزی مبل، تعمیر ماشین و ادوات کشاورزی، تولید و فروش پوشاک تعمیرات جلوبندی و تعمیر پمپ گازوئیلي، 
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ي، چراغ و سماور سازی، چوب بری و چوب فروشي، حلبي و خدمات، جرثقیل، جوراب بافتعمیر و مونتاژ کامپیوتر 

ومینیوم، سازی آهني و آلسازی و کرکره سازی، خیاطي مردانه، خیاطي زنانه، خرازی و لوازم خیاطي، درب و پنجره

برق صنعتي، سیم پیچي  ، رادیاتور سازی، صافکاری، سپرسازی رنگ و ابزارآالت، سیم کشيدفتر سازی، کارتن سازی 

، شوفاژ و تأسیسات پزی ، ساعت سازی، سنگ تراشي، سراجي، شیشه بری و قاب و عکس سازی، شیریني دینام

حرارتي، ظروف آلومینیوم سازی، عایق رطوبتي، عکاسي و فتوکپي و فیلمبرداری، عینك سازی، عروسك سازی، 

داروهای گیاهي و دامي،  وسائل زنبورداری، فروشندگانفروشندگي گچ پیش ساخته، فروشندگي ضایعات آهن، فروش 

سازی، کانتینر سازی، کلیدسازی، گلدوزی، لوله کشي، لنت کوبي، مهرسازی، مصالح ساختماني، نقاشي کابینت

 ریزی، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت.اتومبیل، نعلبندی، بخاری و دکور سازی و صنایع دستي، نبات

 1ضریب رتبه سوم ـ با 

، پارچه آبگوشت و کله پزی ـ کباب و حلیمآرایشگری ، آالیش خام فروشي، انواع ني، آژانس، از قبیل آبمیوه و بست    

وست، خواربار، سوپرمارکت کیلویي، پشم و پنبه فروشي، چلوکبابي، غذاخوری، قهوه خانه، حکاکي، خرید و فروش پ

ای پخش مواد غذایي، عطاری، ، ساندویچي، سبزی و میوه فروشي، سوسیس و کالباس و مرغ و ماهي، شرکت هو غیره 

، مرغ و داری ، کرایه ظروف، گرمابهدوزی، قصابي بافي و گلیم بافي و لحاف و تشكعالفي، فروشندگي نفت، فرش

 .تخم مرغ و ماهي فروشي، نان ماشیني و فانتزی و غیره، نمك کوبي، و..

 شود.بندی ميموقعیت به شرح ذیل رتبه  3که در ((Rank  Location ب( رتبه موقعیتي 

 ها و خیابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاری مطلوب از جمله پاساژها : میدان3رتبه اول با ضریب 

 ها: سایر خیابان2رتبه دوم با ضریب 

 : کوچه و محالت شهر 1رتبه سوم با ضریب 

 است (p)ای ملك هج( ارزش منطق

 ((Balancing –kد( ضریب تعدیل 

ها و میادین و... با توجه به موقعیت اقتصادی و وضعیت درآمدی ك از محالت و خیاباناین ضریب نسبت به هری

تواند تعیین و به تصویب شورای اسالمي شهر خواهد رسید که مي ها توسط شهرداریصنوف واقع در آن محدوده

 باشد. برای هر محله، منطقه، بازار، میادین، خیابان اصلي و فرعي متغیر 
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 . مي باشد./1/. و رتبه سوم برابر با 5/. ، رتبه دوم برابر با 7تعدیل با موقعیت رتبه اول برابر تبصره : ضریب 

 (Spaceهـ( مساحت محل فعالیت ) 

 k) -( Spaceمحل فعاليت:و: ضریب مساحت 

 - %60مترمربع  55تا  - %70مترمربع  45تا  - %80مترمربع  35تا  - %90متر مربع  25تا  - %100متر مربع 15تا  

 %50مترمربع  55بیشتر از 

ریال و مشاورین امالک  500000مبلغ برای هر دهنه توضیح: حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفي 

ز صاحب صنف دریافت خواهد محاسبه و ا بلغ سنوات قبلي اصناف مطابق مبدهي قبل ریال خواهد بود.3000000

 شد.

ض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد با توجه فه،فقط عوار: با تصویب این تعر 1تبصره 

 . النه به صورت متعادل لحاظ نماید.به حذف عوارض افتتاحیه شهرداری باید در محاسبه و دریافت عوارض سا

 پردازند مشمولافزوده مي و....مطابق قانون ارزشکه عوارض  تولید و یا  قرارداد و یا پیمان واحدهایي:  2تبصره 

 فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود. عوارض

 باشد..مبنای عدم فعالیت واحدهای کسبي ارائه گواهي اتحادیه صنفي مربوطه و تایید شهرداری مي:   3تبصره 

عوارض سالیانه و تاالرهای پذیرایي نیز مشمول پرداخت ای فروشگاه های زنجیرهمشاغل خاص مثل :   4تبصره 

 باشند.مي

 هاها ونمایشگاهبرپایی غرفه

ها اعم از فروش، تخصصي، ادواری، فصلي و دائمي و بازارهای روز در مناطقي که توسط ها ونمایشگاهبرپایي غرفه

ترافیکي، شود با توافق و شرایطي اعالمي شهرداری اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل شهرداری تعیین مي

 زامي است.مبلمان شهری و... ال

 توضیح:

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف  %5های ادواری، فصلي و دائمي مکلفند معادل متولیان برگزاری نمایشگاه -1

ری روز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداری واریز نمایند. در غیر این صورت شهردا 10قرارداد کسر و حداکثر تا 

 باشد.مي مجاز به وصول وثیقه مربوطه
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توانند مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداری مي -2

 با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایند

ود را به عنوان عوارض به شهرداری از بهای اجاره خ درصد 10یزان ها در بازارهای روز مکلفند به مصاحبان غرفه  -3

 پرداخت نمایند.

های صنایع دستي و فرش مجاز مي ه استثناء نمایشگاهب شهر حریم و محدوده در هانمایشگاه عوارض وصول -4

 باشد.  

 انبار واحدهای تولیدی و تجاری و اقتصادی و....  

شود. مربوطه وصول ميض ساالنه فعالیت و حرفه عوارمبنای  %50ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  عوارض - 1

عوارض این ماده وصول  %100در صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 

 خواهد شد.

درصد عوارض  10شود عوارضي معادل محوطه بازی که به منظور نگهداری تولیدات و یا مواد اولیه استفاده مي - 2

 شود.صول ميحرفه و

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداری عوارضي  6تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپری شدن  - 1

 شود.عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول مي %50معادل 

 شود.الیت و حرفه تعیین ميمعادل کل عوارض ساالنه فع تغییر فرد صنفي و یا حرفه - 2

 های خانگیعوارض فعالیت

 . باشند.های مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت ميها در مکانالف:چنانچه این فعالیت

چه فعالیت خانواده برای تولید صنایع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه در ب:چنان

ع دستي از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقي و تا زماني که فعالیت آنها مزاحمتي به تولید صنای

عوارض ساالنه حرفه و  %25آنها عوارضي معادل همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد برای فعالیت 

طاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا افعالیت تعلق مي

 شد 

خانوادگي اعم از فردی یا جمعي و همچنین فعالیت های هنری )نقاشي، خطاطي،خیاطي، منبت های فعالیتج( 

صنایع دستي با فعالیت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل که کارگاه  ،دوزی و...(کاری، سوزن 

 و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند. و آموزشگاه تلقي نشود
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 اجرا نماید.بیني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبیر و شهرداری مکلف است تمهیدات پیشتبصره  : 

 . شودعوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین مي %25های خانگي )کارگاهي(، معادل عوارض فعالیت

 

 : عوارض تبلیغات محیطی 12ماده 
،  96ماده  6قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور، تبصره  71ماده  25در اجرای تبصره بند  

همچنین آیین نامه پیش آمدگي  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وقانون شهرداری و 92و ماده  55ماده  27بند 

ر هماهنگي و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و های ساختماني در گذرها و به منظو

شهردای مکلف است ضوابط تابلوهای و انجام تبلیغات، نصب تابلو درزمینه متقاضیان به پاسخگویي ساماندهي امور و 

 .شد  در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بندهای زیر اقدام خواهدمجاز را از نظر اندازه و نوع 

 

 تعاریف
تابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع کاال و ارایه خدمات یا به منظور انتقال  -1

 ازاینکه عماپیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود، 

مستقل، متحرک، الکتریکي، نوشته بر یا با پایه  مان، بدون پایهساخت نمای یا بام برروی افقي،عمودی،مستقر

 پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.

 آرم،نام راداردوفاقدهرگونه مالك وحرفه کسب معرفي جنبه فقط که است تابلوهایي تابلوی شناسایي کسب: -2

 .باشد تجاری وکاالهای ازمحصوالت ای ونشانه

محصوالت و کاالهای تجاری داخلي یا خارجي  نشانه ای از تابلوی تجاری: تابلوهایي است که دارای آرم، نام و -3

 باشد.

 تابلوی فرهنگي و ترافیکي: تابلوهایي است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رساني باشد. -4

مترمربع که توسط پایه روی زمین در فضاهای عمومي  24بیلبورد: تابلوهایي با سطح قابل تبلیغ بیش از  -5

 .شهر نصب مي شود

 وابعاد دایم پیکره دارای که دیواری بردهای و دیوار کنار تابلوهای شامل تابلوهایي: مقیاس کوچك تابلوی -6

 .مترمربعباشند 24 از رکوچکت

 3استند: تابلوهای یك یا چند وجهي که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداکثر  -7

 مترمربع است.
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تکنولوژی بکار رفته الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روز و شب مورد استفاده ه : با توجه بشهری تلویزیون -8

 قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به مخاطب القاء مي گردد.

 تبلیغات ترسیمي : تبلیغات ترسیمي و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه. -9

10-  

 و تابلوها: عالئممحدودیت مکان نصب 

ها و سایر نصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایي و رانندگي، درختان، صخره -1

 عناصر طبیعي ممنوع است.

 نصب تابلوی تبلیغاتي بصورتي که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانوني دیگر گردد، ممنوع است.-2

یگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتي از هر تابلو یا چراغ هشدار ئم دنصب تابلو و عال -3

دهنده و انتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع 

 .است

گریز از حریق، راه آتش نشان ها، بازشو و  ، راهنصب عالئم و تابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام - 4

 نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است.

در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ) و این محل نصب به تایید مسئولین امور  -5

موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده نصب  تابلوتابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد(، دارندگان 

 .نمایند

و هر نوع تابلوی معابر ، نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری،میادین-6

 ممنوع است.غیرمجاز و پرخطر 

 ضوابط نصب تابلو

ری، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباری، صندوق های کلیه واحدهای صنفي، صنعتي، تولیدی، توزیعي، خدماتي، ادا -1

قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، حسینیه 

و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراکز علمي، ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراکز نظامي و انتظامي 

ي، درماني، بهداشتي و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یك تابلوی شناسایي واحد متبوع در چهارچوب پژوهش

 ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.

و طالق  ها، داروخانه ها، وکالی حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواجنصب تابلو شناسایي پزشکان، درمانگاه  - 1تبصره

و تره برابر توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحي شهری و سازمان میادین میوه 

 مي باشد. بار و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع
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 سایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد.برای مغازه های یك طبقه، تابلوی شنا : 2تبصره 

برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره های ساختمان  : 3تبصره 

 فوقاني نباشد.

ي احدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهي رسمي نمایندگتابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها، کارخانجات، و -2

کارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایي کسب محسوب  نامباشند و هیچ کاالی دیگری غیر از 

مي شود. این امتیاز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نمایندگي مرکزی در سطح شهر است و بیشتر از یك 

 پرداخت عوارض خواهد بود.یندگي در سطح شهر، از این امتیاز برخوردار نبوده و مشمول نما

مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتي )بیلبورد، تابلو، استند و تلویزیون( مطابق نظر کمیته مکانیابي و بر  -3

 پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد.

 وزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد.صدورمج -4

 یت کلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد.رعا -5

 شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهي الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود. -6

 

 های شهری نداشته و رایگان می باشند.مجوز از مدیریتتابلوهایی که نیاز به 

های در حال احداث حاوی نام کارفرما، ی موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمانتابلو ( 1

 1مجری، طراح معماری و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، کاربری آتي بنا، با ابعاد حداکثر 

 ترمربع )بصورت زرد رنگ( در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.م

مترمربع به تعداد یك عدد واقع  5/0تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداکثر  ( 2

 در هر ملك.

و نظایر آن،  تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني ( 3

 مترمربع. 25/0به مساحت حداکثر 

سیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و ... به مساحت پالک معرف تأ ( 4

 مترمربع. 25/0حداکثر 

 سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید. %25ها در صورتیکه از شیشه نویسي روی ویترین مغازه ( 5

 مترمربع. %25ات و هشدارهای ایمني و عمومي در ابعاد حداکثر تذکر ( 6

رساني و راهنمای شود شامل: تابلوهای انتظامي، تابلوهای اطالعتابلوهایي که از سوی مقامات رسمي نصب مي  (7

 مسیر و تابلوهای راهنمای شهری.
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باشد، گروهها و ران عضو آنها ميهائي که دولت جمهوری اسالمي ایپرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمان ( 8

 مدني.پیامهای دیني، نهادهای سیاسي 

تابلوهای کوچك که نمایانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهای کوچکي که جهت معرفي نام ساکنین یك  ( 9

 شوند. )به شرط عدم تبلیغ کاالهای تجاری(واحد مسکوني تعبیه مي

وانات اهیگیری، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیتابلوهای منع کننده از شکار، م ( 10

 وحشي و نظایر آن.

 

 فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 ریال 0.00051 هرمترمربع مقطوع  =یك ماه  مدت برای تبلیغاتي فضاهای عوارض محاسبه نحوه 

 

 K × p × s =ماهیك  مدت برای تبلیغاتي فضاهای عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب      =P ه ایزمین  منطقارزش        K ب= ضری 

  K جدول ضریب 11جدول شماره 

 K نوع تابلو

  وسایرفضاهای روباز تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

  مبلمان شهری و ایستگاه های اتوبوس، تاکسي ، مترو و قطارشهری هایاستندها، تابلو

  یاس، پل هاتابلوهای تبلیغاتي بزرگ )بیلبورد(، تابلوهای کوچك مق

  تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

  تلویزیون منصوب در معابر

 ضریبk باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری شود. 

 گردد.مي فضاهای تبلیغاتي برای کاالی خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

 جه ها قابل محاسبه مي باشد.: درتابلوهای چندوجهي مساحت کل و2تبصره

میلیون ریال و تبلیغات  5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 میلیون ریال برای مدت یکسال محاسبه گردد.  5تصویری )تلویزیون( به ازای هر مترمربع مبلغ 
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 رممنوع استالصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شه:  نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا 4تبصره

ریال و  000/500و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ 

بیش از یك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در 

موضوع، شهرداری از طریق مجامع امور صنفي و بازرگاني ر نفي در صورت عدم پرداخت و تکراهای صمورد واحد

 نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.

 نوسازی: عوارض  13ماده 

ک واقع در معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاني امال 

 محدوده، شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین مي شود. 

 کلیه اراضي بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصارتبصره :

شهرداری ه شده توسط از زمان اتمام مهلت داد اراضي بدون حصارکشي این گونه هر سالکشي نشده باشند به ازای 

  گیردميدر هر سال تعلق معادل دو برابر عوارض نوسازی  قانون نوسازی( 29مالك )مشابه ماده به 

 : عوارض قطع درختان معابر شهر 14ماده 

  معابر،میادین،بزرگراه در درخت نوع هر درختان،قطع بیرویه قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به

 در محدوده مساحت هر با درخت دارای که نیزسایرمحلهایي و شوند شناخته باغ صورت به که محلهایي و کها،باغاتها،پار

 .است ممنوع شهرداری اجازه بدون شهرها حریم و قانوني

 هوارده ب خسارات از بخشي جبران برای شهرها سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجرای در

 خواست نوع در برحسب مذکور نامه آئین 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضای

 صد در صد که میگردد وغیره به شرح زیرتعیین اتومبیل با خورد بر مانند درختان عمدی غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق

 . سبزخواهدرسید فضای گسترش و یربنایيز امور به مصرف عوارض این از حاصل درآمدهای
 ریال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد. 1000000حداقل مبلغ دریافتي :1تبصره 

عوارض مربوطه تعلق  %50در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداری غیر عمدی تشخیص داده شود :2تبصره  

 گیرد. مي

ها و... متعلق به شهرداری هزینه آن طبق نظریه کارشناس های پارکها و نهالدر صورت تخریب فضای سبز و گل:3تبصره 

 هزینه اضافي دریافت خواهد شد. %10فضای سبز و با 

 خواهدبود.)سبز فضای و پارکها سازمان (اجازه ازشهرداری به منوط برداری سر و هرس :هرگونه4تبصره 

 لاددیل عوارض قطع درخت در کلیه مع: ضریب تع5تبصره 
1

10
 باشد.)یك دهم( مي  
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 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 عمر درخت( ×هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن  ×)ضریب تعدیل 

 هزینه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود. -

ررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحه در صورت تقاضای قطع درخت توسط مالك و رعایت مق -

مجلس شورای اسالمي و اصالحي  14/12/87مورخ  1359در شهر مصوب قانوني حفظ و گسترش فضای سبز 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است. 20/4/88

 : بهای خدمات توسعه فضای سبز 15ماده 
 

 ه فضای سبز شهرعوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسع 2%

 (%3جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني )جمعاً معادل  1%

 

ها عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان تبصره:

ني توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشیدر و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و 

 . هزینه نمایند

 پسماندها: عوارض خدمات مدیریت 16ماده 

 

عوارض خدمات مدیریت انواع پسماندهای عادی ، پزشکي ،ویژه ، کشاورزی و صنعتي داخل محدوده و حریم شهر      

کلیه  با رعایت قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایي و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعیت هر شهر بایستي از

    حقوقي با تصویب شورای اسالمي شهر وصول گردد .واحدهای فعال شهر اعم از اشخاص حقیقي و 

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به تولید کمتر پسماند و  8این دستورالعمل باستناد ماده 

افزایش کمي و کیفي تفکیك از مبداء و بازیافت، کاربردی بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذیری، افزایش نقش 

تر و کاهش هزینه ها، جهت پسماندهای عادی تهیه  شوراهای اسالمي، تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب

 و توسط شورای شهر تصویب نماید.  گردیده است و هر شهرداری باید متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد
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قانون مدیریت پسماندها  2ها و اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده : واژه1ماده 

مصوب هیئت محترم دولت  1/5/84ه مورخ 32561/ت28488آیین نامه اجرایي شماره  1و ماده  20/2/1383مصوب 

 مي باشد.

در آمد مدیریت اجرایي پسماند ؛ عبارت است از بهای خدمات وصولي از تولید کنندگان کلیه پسماندهای   : منابع2ماده 

تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل عادی از جمله واحدها و اماکن مسکوني، تجاری، خدماتي، صنفي، 

 حریم شهرها.

تأدیه کننده بهای خدمات به مدیریت  لید کننده پسماند (کننده ؛ اشخاص حقیقي و یا حقوقي ) تو:پرداخت 3 ماد

 اجرایي مي باشند.

بدهي اشخاص : صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایي پسماند است که مشخصات و میزان 4ماده 

خت به حقیقي و یا حقوقي تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکي تنظیم و جهت پردا

 تولید کننده پسماند ارائه مي گردد. 

: رسید دریافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت کننده بوده که پس از واریز 5ماده 

 توسط بانك مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم مي گردد.بهای خدمات 

مات از سایر درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده که بر اساس ها موظف به تفکیك بهای خدتبصره: شهرداری 

 قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند مي گردد.

 مدیریت اجرایی پسماندها )به عنوان نمونه( : نحوه محاسبه بهای خدمات6ماده 

 ونیبهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسک

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E1 ×E2 

 Fنفر ( =  5/4بعد خانوار شهری )  

 Dروز ( =  365روزهای سال )     

 Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه ) کیلوگرم ( =     

 Ctهزینه جمع آوری و حمل و نقل یك کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه )ریال ( =   
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 Cdگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه )ریال ( = هزینه دفع یك کیلو   

وارض نوسازی یك واحد مسکوني شهر = ضریب تعدیل نسبت عوارض نوسازی واحد مسکوني مورد نظر به متوسط ع  

 Eمنطقه ای = 

5/1 >E> 4/0 با شرط 

تشویق جهت  مي باشد ( = ضریب 7/0نسبت پسماند تفکیك نشده به کل پسماند تولیدی ) حداقل این مقدار 

  Eگسترش تفکیك از مبدا = 

 Cبهای خدمات پسماند یك خانوار شهری در شهر مربوطه ) ریال ( =   

کیلوگرم و تفکیك از مبدا صورت نپذیرد و  7/0ثال: در صورتي که در یك شهر سرانه تولید پسماند به ازای هر نفر م

 130( به ترتیب معادل  1) جداول پیوست  2و  1 هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادی

ریال و عوارض نوسازی واحد  200000هر ریال باشد و متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسکوني در ش 40و 

 ریال مي گردد. 136820ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  140000مسکوني مورد نظر 

1×(200000  ÷140000  )× (130 +40  )×7./0 ×365× 5/4  =C 

136820 =C 

از سایر منابع شهرداری  درصد هزینه های مدیریت پسماند را 30: شورای اسالمي شهر مي تواند حداکثر تا 1تبصره 

 ( کسر نماید.Cتامین و معادل این رقم به عنوان یارانه از بهای خدمات محاسبه شده فوق  )

 ساله حذف گردد. 5 : یارانه منظور شده باید حداکثر در طي یك دوره2تبصره 

 . ریال تعیین میشود 150.000بهای مدیریت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:بهای 

توجه به نوع کسب تعیین مي ( عوارض کسب با )پنجاه درصد %50یت پسماند، صنوف خدمات مدیر بهای: 1بند 

 (ریال تعیین میشود 200.000ند هرواحد تجاری در سال حداقل مدیریت پسمابهای ) گردد .



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  55کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

خدمات ساالنه مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشي و شرکت های دولتي و  بهای:2بند 

( قفي، رهني یا وعوارض نوسازی ملك ) اعم از ملکي، اجاره ای %100خدماتي که صنف محسوب نمي گردند معادل 

 تعیین مي گردد.

مدیریت اجرایي  1عالوه بر بهای )عوارض( خدمات بند  ( 2: در مورد مشاغل پر زباله ) از قبیل لیست پیوست 1تبصره 

تر و حجم یا وزن ( که توسط شورای  _مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایي متناسب با نوع پسماند ) خشك 

 طه را دریافت دارد.اسالمي تصویب مي شود هزینه های مربو

معاف مي باشند. بدیهي است چنانچه در این اماکن  ها و تکایا از پرداخت مدیریت پسماند: مساجد، حسینیه2تبصره 

واحد های غیر مرتبط ) مانند واحد های تجاری و... ( مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول 

 ند بود.پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواه

 د معاف مي باشند.: مدارس دولتي و غیر انتفاعي از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسمان3تبصره 

: کلیه تولید کنندگان پسماندهای عادی و کشاورزی مستقر در حریم شهرها مکلفند عوارض خدمات جمع 7ماده 

ر مربوطه رسیده است به حساب آوری، جدا سازی، پردازش و دفع پسماندها را که به تصویب شورای اسالمي شه

 یند. شهرداری که به طور جداگانه افتتاح گردیده واریز نما

ها و دهیاری های کشور ( مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این دستور : وزارت کشور ) سازمان شهرداری8ماده 

 العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود.

ور تبصره به تصویب وزیر محترم کش 6ماده و  8قانون مدیریت پسماندها در  8تناد ماده این دستور العمل به اس

 رسیده و جهت اجرا به کلیه شهرداری های کشور ابالغ مي گردد.

 موارد خاص به شرح ذیل

 ریال  2.000.000ها ماهیانه   سرپرستي بانك -

 ریال 700.000بانك های خصوصي و دولتي ماهیانه  -

 ریال 200.000ماهانه ریال  شعبات آنها  500.000صندوق های  قرض الحسنه، مالي و اعتباری ماهیانه سرپرستي -

 صندوق های قرض الحسنه مساجد معاف مي باشند. -
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 ریال 500.000ها و مطب دامپزشکي ماهیانه داروخانه ها، تزریقات، ارتوپدها و آزمایشگاه -

 ریال  1.000.000الیانه س 10دفاتر پستي و مخابراتي  و پلیس + -

 لیست مشاغل پر زباله شهریجدول  12جدول شماره 

ف
دی
ر

 

 شغل ) واحد تجاری (
 مبلغ )ریال(

ف
دی
ر

 

 شغل ) واحد تجاری (
 مبلغ )ریال(

 10.000.000 تاالرهای پذیرائي 16 500.000 هاگل فروشي 1

 500.000 هاخواربار فروشي 17 500.000 هامیوه و سبزی فروشي 2

000.500 هاساندویچي 3  500.000 هاخشکبار و آجیل فروشي 18 

000.500 هامارکتسوپر  4  10.000.000 بار فروشان ) میوه و تره بار ( 19 

 هارستوران 5

000.500  

20 

ها ) خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و کارواش اتو سرویس

) 

3.000.000 

 ها و مهمانسراهاهتل 6

000.500  

21 

)کارگاههای بسته بندی محصوالت کشاورزی و کارخانجات 

).. 

15.000.000 

000.500 هادندانپزشکي 7  5.000.000 مراکز تجاری و پاساژها 22 

 ها و کلنیك های پزشکيمطب 8

000.500  

23 

ارگان های دولتي و غیر  _ها شرکت _نهادها  -مراکز اداری 

 دولتي

5.000.000 

9 

درمانگاه های ) پسماند غیر 

 ني (عفو

000.500  

 مراکز آموزشي ) به جز مدارس دولتي ( 24

5.000.000 

10 

ها ) پسماند غیر غفوني بیمارستان

) 

500000 

 مراکز آموزشي و... _بوفه های سینما  25

- 

 300000 هاکله پزی و سیرابي فورشي 26 250.000 آرایشگاه های مردانه و زنانه 11

 - راه آهن 27 300.000 هاآشپزخانه 12

 - ترمینال های مسافربری 28 300.000 هاکافه تریاها و کافي شاپ 13
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 1.000.000 دامداریهای داخل محدوده  29 300.000 هابستني و آبمیوه فروشي 14

15 

فروشگاه های مرغ و ماهي و تخم 

 مرغ

300.000 

 مبل سازی و درودگری و نجاری 30

500.000 

 : عوارض ذبح احشام 17ماده  

های باالی مدیریت کشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع با توجه به هزینه     

شهرداری سعي نماید تا به بخش خصوصي واگذار نماید و در صورت عدم امکان واگذاری یا حتي مدیریت توسط 

 وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود: بخش خصوصي، عوارض ذبح

 ریالي وزن گوشت.ارزش  %1معادل 
 

توضیح: عوارض این ماده متعلق به شهرداری بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و... مربوط به 

 ها به عهده پیمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود. سایر دستگاه

 : عوارض حق الثبت 18ماده 
اسناد رسمي حق ثبت از مجموع درآمد حاصل از  درصد، هشت 1362قانون بودجه سال  90در اجرای بند ج تبصره 

 به شهرداری ها اختصاص مي یابد. 1351اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک مصوب دی  123موضوع ماده 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها  19ماده 
 ت خواهد شد. توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخمطابق قانون مالیات برارزش افزوده 

 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسین 20ماده 
 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.

 : عوارض حمل بار 21ماده 
 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد. 

 : عوارض توزین باسکول 22ماده

 ها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت نمایند.بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول %3معادل    

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول تبصره : چنانچه در 

ل واریز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا ًاز مؤدیان نسبت و به حساب شهرداری مح

 به وصول آن اقدام نخواهد کرد.
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 : عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری 23ماده 

 
 م اخذ پروانه ساختمانیتربیتی  و خدماتی هنگا -آموزشی -اداری -جدول تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای مسکونی 12جدول شماره 

 )ریال( مبلغ کل )ریال( هرمتر مربع مساحت ردیف

 240.000 مقطوع متر مربع 150تا  1

مربعمتر  250تا  2  480.000 مقطوع 

متر مربع 500تا  3  1800 900.000 

متر مربع 1000تا  4  2160 2.160.000 

متر مربع 1500تا  5  3000 4.500.000 

متر مربع 2000تا  6  3600 7.200.000 

متر مربع 2500تا  7  4200 10.500.000 

متر مربع 3000تا  8  4920 14760000 

متر مربع 3500تا  9  5760 20160000 

متر مربع4000تا  10  7200 28800000 

متر مربع 4500تا  11  8400 37800000 

متر مربع 5000تا  12  10200 51000000 

 - 12000 مترمربع به باال 5000از  13

 

 1400 انبار و پارکینگ در سال  –تجاری   –تولیدی   –تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی  13جدول شماره 

 ردیف
 مساحت

 مبلغ کل هرمتر مربع
 تا از

 000/420/- مقطوع 100 0 1

 - 4200 مترمربع به باال 100از  2
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ارقام تعیین  %60وني اقدام به احداث نمایند. معادل از تعاوني های مسکن که به صورت مجتمع های مسک(  1تبصره 

 شده دریافت خواهد شد.

بازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضي برای بازدیدهای بعدی به  ( 2تبصره 

 شود.ریال دریافت مي 000/100/-ازای هر بازدید 

 : سهم آموزش و پرورش24ماده 
 

 (و ابقا ) در زمان صدور پروانه ساختماني رض زیربنا و پذیره و تفکیك عرصه و نوسازی یا سطح شهریعوا %5معادل 

 تعیین و بایستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد. 

ها هایي که ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استاندر رابطه با مجتمع

 .د بودش بیني و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهنپی

 : هزینه ترمیم حفاری های معابر شهر 25ماده

ـشهرداری: کليه وزارتخانه 103ماده  ـسبت به قانون  ـصی مو فند قبل از هر گونه اقدامی ن ـصو ـسات دولتی و خ ـس ها و مو

ســات از قب 98و 97ـکارـهای عمرانی واقع در مـناطق مـندرج در ـماده  ســي ســایر ـتا شــبـکه تلفن و بر  وآا و  ـيل اـحداث 

ـسازی را بنماید این قبيل اقدام باید با موافقت کتبی  ـشهر ـشه جامع  ـصال راه های عمومی و فرعی و رعایت نق وهمچنين ات

ـسفالت ی ـست هر گونه خرابی و زیانی را که بر اقر اقدام مزبور به آ ـسه اقدام کننده مو ف ا ـس ا ـشهرداری انجام گيرد و مو

ـسب ـضع ـساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متنا ـشد ترميم نموده و به و ـشهرداری تعيين خواهد  ی که با جلب نظر 

شــده را با  شــهرداری خرابی و زیان وارده را ترميم و به حال اول در آورده هزینه تمام  صــد(  %10اول در آورد واال  )ده در

 رد.اضافه از طریق اجرای قبت اسناد وصول خواهد ک
 

ســتگاه شــبکه که تعدد  103ر در اجرای ماده ها و افراد حفار معابالف: چنانچه د ســعه  ســيرهای تو شــهرداری در م قانون 

ـشترکين خواهد بود آماده ترميم حفاری ـست م ـسهم اولين درخوا ـشهرداری  ـشند  ـساس آئين نامه هيتت دولت نبا ها بر ا

را مطابق قيمت حفاری الزم را صادر نماید وسهم بقيه مشترکين  کننده حفاری  را براساس قيمت روزمحاسبه واخذ ومجوز

 روز به هنگام مراجعه )درخواست انشعابات مربوط(  اخذ خواهد نمود.

ـستگاه ـشروع حفاری و پایان عمليات ترميم ا: چنانچه د ـستوری زمان  ـشند باید طی د ها و افراد حفار معابر آماده ترميم با

ـصورت ـشود و در  ـستناد ماده  به آنان ابالغ  ـصور به ا ـساا اقدام نماید.اخذ تعهدات الزم و قانون،  103ق ـشهرداری باید را

 آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفالت برای تحویل الزاميست.

ســات زیر زمينی و عابرین و  ســي صــدمه به تا ســتوليت هماهنگی ترافيکی با راهنمایی ورانندگی و ممانعت از ایجاد  ج: م

ـسایط نقليه وحق ـصب عالو ـشهروندان با ن ـستاندارد و چراغو  حقه امالک  های چـشمک زن و یا یم هـشدار دهنده و موانع ا

گماردن نگهبان به عهده دـستگاه حفار و )پيمانکاران دـستگاه حفار( اـست و ـشهرداری باید ـضمن ذکر آن در موافقت نامه، 

 در اجرای صحيح این موضوع مستمراا نظارت داشته باشد.
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 حفاری نمونه مجوز

 » صورتجلسه «
ـشرکت              ـساتی  ـسي ـشبکه تأ ـصالك  ـصوص ا ـسه در خ ـساعت ......................... جل در مورخه..............................  رأس 

ـتی.................................................. ســ ـخوا ـحل در ـم ـبه آدرس  ـفار..............................        ـترا  ....................ـح ـم   ........

ـبه طول..............................  مـتر عرض.......... ســـانـتی مـتر .......................... مـتر از نوع..............................     ....................

ـگا ـند ضـــاء کن ضــور ام ـبا ح ســـانتی متر  ـماعمق..............................  شــ ـمه  ـنا ـیل برابر  ره..............................  و ن ذ

ذیل  تاریخ..............................  اداره..............................تـشکيل گردید و بح  و بررـسی موـضوع در نهایت بـشرك توـضيحات

 تصميم گيری گردید. 

 خاکی و یا..... برابر کروکی ارائه شده ميباشد.  و نوع حفاری آسفالت وحفاری به طول..............................  متر  -1

 ( نحوه کندن آسفالت فقط توسط دستگاه کاتر می باشد.  2

ـشت و جمع 3 ـشد. ( بردا ـصله بعد از لوله گذاری به عهده اداره یا پيمانکار مربوطه می با ـصالح مازاد و تنظيف، بال فا آوری م

ســانتی ـبه کـنار و عمق دیگر طرگ دیگر در حين کـندن رـعاـیت ـتا در پر نمودن، زیر ل...................ـکه عمق                او   ....

 سازی دچار مشکل نگردد.

( رعایت نکات فنی و ایمنی و عالئم خطر و بيمه مستوليت مربوطه و حقو  حقه امالک شهروندان بر عهده اداره مربوطه  4

 ا راهنمایی و رانندگی را رأساا بنماید. شد که هماهنگی الزم بدستگاه حفار و پيمانکار می با

( در ـصورت افزایش حفاری مازاد بر مجوز فو  به مابه التفاوت محاـسبه خواهد ـشد و عدم رعایت حفاری با دـستگاه کاتر  5

 ر نماید. و سایر موارد شهرداری مجاز خواهد بود  ضمن تعطيلی هزینه را به نسبت تعدیل روز  محاسبه و منظو

 حفاری مذکور به مبلغ .............................. ریال برآورد می گردد. ( هزینه  6

ـشتر از  ـصره: عرض کليه حفاریها نباید بي ـصورت مطابق قيمتهای باال مازاد هزینه حفاری  60تب ـشد. در غير این ـسانتی متر با

 محاسبه و اخذ خواهد شد

 ای مترا  و تحویل صحيح موارد با خدمات شهری  و مامور فنی شهرداری الزاميست. ( تنظيم صورتجلسه اتمام کار بر 7

 ( مدت حفاری از تاریخ صورتجلسه به مدت..........................   روز ميباشد. 8

سانتی 0000000000000ت ) رویه آسفالت تا عمليات برگردان مسير حفاری به حالت اوليه به غير آسفال 3( ضمن تاکيد بند  9

 متر ( به عهده دستگاه حفار می باشد. 

 بند و یک صفحه و سه نسخه به شرك موارد فو  تنظيم و تهيه و هر یک حکم واحدی را دارد.  9این صورتجلسه در 

 

 باشد.وست تعرفه میپي 88یاداوری: فهرست  بهای واحد پایه رشته ترميم و بازسازی نوار حفاری درمعابر شهری 

 ینه ترمیم حفاریروش تعیین هز

ســفالت جهت ترميم محل -1 ســتاندارد مقدار برای تهيه آ ســفالت قير از نوع ) %7های حفاری طبق ا  MC( 85-100وزن آ

 باشد.مورد نياز می

 مورد نياز است. MC 250کيلوگرم قير از نوع  2/1برای قير پاشی زیر آسفالت بعد از آماده سازی نوار حفاری مقدار  -2

شــنامه التفمابه -3 ریزی معاونت برنامه 8/3/1387تاریخ  21861/100اوت قيمت به منظور جبران افزایش بهاء قير طبق بخ

ـصورت ع ـست جمهوری ) به  ـشاخق قيمت قير در بورس( مطابق فرمول ذیل و نظارت راهبردی ریا ـساا تا اعالم  لی الح

      باشد محاسبه و نافذ می
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F=(A-B)*V*1/14 
 ای قير مصرفی بر حسب ریال : مبلغ تفاوت بهFکه 

Aهای نفتی بر حسب ریال : قيمت نقدی زمان خرید قير در بورس فرآورده 

Bبهای قير پيش از افتتاك بورس : 

 

 100/85 70/60 ام سی امولسيون نام محصول

 870 870 1305 1650 ریال –کيلوگرم 

 

Vـشا ـسقف ا ـسب کيلوگرم، که با توجه به  ـشده بر ح ـصرگ  ـضافه: مقدار قير م ـست بهای پایه و ا ـشده در فهر کردن پنج ره 

 شود.درصد افت و ریز تعيين می

    84kg  5= افت %V = %8 = 80Kg + 
     84+12=96 kg =v                        

Kg 12  برای آسفالت ریزی هر متر مربع  2/1 * 10متر مربع( 10= )هر تن آسفالت در = 

 * (3/1 *1/1 *06/1ـشته ترميم وبازـسازی نوار حفاری در معابر ـشهری با اعمال ـضرایب )طبق فهرـست بهای واحد پایه ر -4

 قيمت طبق شماره آیتم.

 آید.جمع شده و هزینه حفاری آسفالت بدست می 3با مبلغ حاصل از بند  4از بند  مبلغ حاصل -5

 تغيير خواهد نمود. فهرست بها بدیهی است تعدیل آحاد بهای فهرست مذکور براساس کليات دفترچه -6

 الها با عمر بیش از چهار سها و خیابانالف( هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه

 متر در صورت عدم استفاده از کاتر (*طول حفاری 1مبلغ *)عرض حفاری + 

 

 با محاسبه ضریب منطقه ای 1388های مبنای فهرست بهای قيمت

 ریال733882     سانتی متر(        60ها )تاعمق در معابر و سواره رو-1

 ریال793654     نتيمتر(                سا 80ها  )تاعمق در بزرگراه-2

 ریال 600791      سانتی متر(      20اعمق بزرگراه ءسواره ؤمعابر  ) ت  -3

 ریال     124014زی    ریال               ا( خاکی بدون زیرسا 493705الف( معبر زیرسازی شده    -4

 ریال                                   315067     سانتيمتر              20پياده رو آسفالت  تا عمق  -5

 ریال 353519     سانتيمتر         20ا عمق معابر موزایيک وبتنی ت -6

صورت مطابق قيمتهای باال مازاد هزینه حفاری سانتی متر باشد. در غير این 60تبصره: عرض کليه حفاریها نباید بيش از 

 محاسبه و اخذ خواهد شد.

 ریال 27088ست بهائ اعالمی  در هر مورد           سانتی متر عمق بيش از فهر 10هر -7

 .(درحفاری خاکی زیرسازی یا فاقد زیر سازی، عمق مالک نمی باشد)

 ها با عمر کمتر از چهار سالها ودر خیابانو کوچه ب ( هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر   

 (3*16099+ طول حفاری (*عرض معبر *) 100ری یعنی:  )با توجه به ایين نامه حفا

  10و 8وکل اشل مربوطه طبق مواد  
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: شهرداری می تواند برای اشخاص حقيقی و شهروندان بنا به تصویب شورای شهر و رعایت صرفه و صالك 1تبصره

 درصد هزینه های حفاری را کاهش دهد.30ی حداکثر تا شهردار

 افزایش داده شده است.  1388نسبت به سال درصد 9: مضافاا 2تبصره

+طول حفاری (*عرض معبر 100متر در صورت عدم استفاده از کاتر (*طول حفاری{+}) 1:} مبلغ *)عرض حفاری + 

(*16099*3}) 

معابر امه در محاسبات بيشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن، مقرر گردید در با توجه به اینکه استفاده از فرمول آیين ن

اقدام    2سال اسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند  االف با ضریب   4ها و خيابان های با عمر کمتر از و کوچه

 شود. یعنی:

 2طول حفاری[*متر در صورت عدم استفاده از کاتر (* 1] مبلغ *)عرض حفاری + 

 ها عرض پياده رو مالک است.درحفاری پياده رو -

 باشد.ریال در متر مربع می 16099ی متر آسفالت رویه هزینه یک سانت -

 در صورت حفاری با کاتر عرض حفاری با عدد یک در فرمول جمع نمی شود. -

 باشد.در صورت تخریب فضای سبز به نسبت تخریبی قابل محاسبه می -

های سطحی ال دفع آاعبر ؛ عرض تمام شده دو طرگ خيابان یا کوچه شامل پياده رو وسواره رو وکانمنظور از عرض م -

 باشد.و فضای سبز می

ســال  - ـنا  ـحدود  1388ـبه  1387تغييرات مب ـمل  9در  ســتورالع ـنای د ـجه مب صــد بوده در نتي ـماره  11/8/88در شــ

ـشود؛ بهای ردیف معاون نظارت راهبردی رئيس جمهور اعمال و چنانچه  74427/22/20 ـشر ن ـست بها منت ـسال فهر در هر 

ـست  بهای  ـست های آخرین فهر ـشتم )عمليات خاکی و مرمت نوار حفاری( فهر ـصل ه ـشاخق گروهی ف ابالغی با اعمال 

 بهای واحد پایه شبکه توزیع آا مورد تعدیل قرار می گيرد.

 .عوارض این ماده وصول خواهد شد %40در حفاریهای خارج از محدوده شهر 

 : آماده سازی26ماده 

ـصه را دارند و منجر به  -1      ـست تفکیك عر ـسازی امالکي که مالکین درخوا ـست طبق ماده  ایجاد معبر جدیدآماده   101گردیده ا

 .استعهده متقاضیان  به آئین نامه اجرای قانون ساماندهي و حمایت از تولید مسکن 8و نیز ماده  هایشهردارقانون 

ســت امالکي که  -  2 ســازی هنوز در گذر  هر نوعدرخوا ســاختماني را دارند و آماده   هاآنگواهي به غیر از پروانه 

 آماده سازی به عهده مالکین مي باشد. (آسفالت ،يکشجدولزیرسازی، است )صورت نگرفته 

 آماده سازی کوی ها و شهرکها بر عهده متقاضیان مي باشد. -3    

عرض 

كوچه با 

خيابان به 

 متر

عرض 

سواره 

رو به 

 متر

 

تعداد و مشخصات جدول به كار رفته در يك 

 متر طول

هزينه يك متر طول 

 جدول گذاري معابر

هزينه يك متر 

مربع آسفالت و 

زير سازي معابر  

 ()ريال

هزينه جدول گذاري به ازاء هر 

 (Aمتر طول بر قطعات )

هزينه زير سازي و 

آسفالت به ازاء هر 

متر طول بر 

 (Bقطعات)

زينه جمع ه

آماده سازي 

A+B  به ازاء

هر متر طول بر 

 قطعات  )ريال(
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 ها و جرایم مربوط به تاکسیرانی : هزینه 27ماده 

ماده آئين  نامه اجرائی قانون الحا  یک تبصره  3ها و مجوزهای موـضوع تبصره وانهتعرفه هزینه خدمات و هزینه ـصدور پر

اـشخاص به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکـسيرانی و حق امتياز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال برای 

 حقيقی و حقوقی.

 قيمت مقطوع جمعيت عناوین کلی خدمات ردیف

 120000 -  نده قبت نام و پذیرش اوليه از متقاضيانتشکيل پرو 1

2 
کالس  -امتياز خدمات و برگزاری ؛ آزمون شهرسازی

 توجيهی
5000 15000 

3 
امتياز حاصل حاصل از صدور پروانه تاکسيرانی ) 

 کارت(  مدت اعتبار پروانه دوسال –کارنامه  –دفترچه 
300000 200000 

 %مبلغ صدور 35 300000 ( 3) مربوط به ردیف اعتبارتمدید پروانه تاکسيرانی  4

5 
اعتبارصدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص 

 اعتباردوسال (حقيقی ) مدت 
300000 150000 

 6تا 

 متري
 215640 (53464*4/5/)2 2/142572 53464 142574 رديف آبرو 1 4/5

 277718 (53464*6. 5/ )2 2/207917 53464 207917 رديف آبرو كانيو 1 6.5 متري 8

 392370 (53464*9/6/ )2 (2*207917/)2 53464 2*207917 رديف آبرو كانيو 2 9/6 متري 10

 440488 (53464*7/8.)2 (2*207917/)2 53464 2*207917 رديف آبرو كانيو 2 7/8 متري 12

 623752 (83167*10/)2 (2*207917/)2 83167 2*207917 رديف آبرو كانيو 2 10 متري 14

 677811 (83167*3/11/ )2 (2*207917/)2 83167 2*207917 رديف آبرو كانيو 2 3/11 متري 16

 727711 (83167*5/12/ )2 (2*207917/)2 83167 2*207917 رديف جدول دوبل 2 5/12 متري 18

 935628 (83167*5/13/ )2 (2*207917/)2(+2*166334/)2 83167 2*207917+2*166334 رديف تك جدول 2رديف جدول دوبل +  2 5/13 متري20

 1128695 (83167*16/ )2 (2*297025/)2(+2*166334/)2 83167 2*207917+2*166334 لرديف تك جدو4رديف جدول دوبل +  2 16 متري 24

 1758388 (118810*19/ )2 (2*297025/)2(+2*166334/)2 118810 2*297025+4*166334 رديف تك جدول 4رديف جدول دوبل + 2 19 متري 30

 1877198 (118810*19/ )2 (2*297025/)2(+2*166334/)2 118810 2*297025+4*166334 رديف تك جدول 4رديف جدول دوبل + 2 21 متري 35

 2293033 (118810*19/ )2 (2*297025/)2(+2*166334/)2 118810 2*297025+4*166334 رديف تك جدول 4رديف جدول دوبل + 2 28 متري 45
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 قيمت مقطوع جمعيت عناوین کلی خدمات ردیف

6 
تمدیدپروانه بهره برداری اشخاص حقيقی ) مربوط به 

 ( 5ردیف 
 مبلغ صدور 30% 300000

7 
نی امتيارتعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسيرا

 درطول مدت اعتبار
 80000 

8 
امتياز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالک شخصی 

 به تاکسی
 % مبلغ صدور 2 خودروارزش روز 

 ریال15000  حق عضویت ماهيانه به ازاء  هر دستگاه تاکسی ماهيانه 9

10 
امتياز به کارگيری تاکسی در تاکسی بی سيم فرودگاه 

 راه آهن و ترمينال
 ریال300000 ماهيانه

11 
امتياز نقل و انتقال و حقو  بهره برداری پروانه بهره برداری 

 انتقال سند تاکسی به خرید و فروشاشخاص حقيقی 
 % صدور 4 ارزش روزخودرو

12 
امتيازصدور پروانه نمایندگی  شرکت های حمل ونقل 

 سال( 5درون شهری ) مدت اعتبار
300000 20000000 

 2000000 200000 ه پروانه نمایندگیهزینه خدمات ساليان 13

 % مبلغ صدور 30 300000 هزینه تمدید پروانه شرکت های حمل و نقل 14

15 
امتياز و انتقال پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل 

 درون شهری

سهام واگذا ری  به قيمت روز 12% بند 20

 مبایعه نامه

16 

هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی دراتحادیه 

اکسيرانی سراسرکشور وسا.زمان های حمل و نقل ت

 همگانی )برای هرخودرو(

ساليانه توسط هيات مدیره اتحادیه 

تاکسيرانی حمل و نقل همگانی کشور 

 شود.تصویب می

 

 آئين نامه اجرایی قانون الحا  یک تبصره به ماده واحده قانون الحا  یک تبصره به 4*پروانه تاکسيرانی: به استناد ماده  

ياز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال برای اشخاص ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيرانی و حق امت

 حقيقی و حقوقی.

 آئين نامه اجرایی قانون الحا  یک تبصره به ماده واحده 9*پروانه بهره برداری: به استناد ماده 

حده آئين نامه اجرایی قانون الحا  یک تبصره به ماده وا 13استناد ماده  *پروانه شرکت های حمل ونقل درون شهری: به

 قانون

 آئين نامه اجرایی قانون الحا  یک تبصره به ماده واحده قانون14* نقل و انتقال به استناد ماده 

 باشد. * اخذ هرگونه وجهی بجزءوجوه مندرج در جدول فو  الذکر، توسط اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی ممنوع می
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 * دریافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هيات مدیره شورای سازمان و شورای اسالمی شهر مقدور خواهد بود. 

 

 مقدار هزینه   عنوان هزینه   ردیف

1   

حق امتياز هر دستگاه اتوبوس، مينی 

بوس و تاکسی شهری و وانت بار تلفنی و 

 انواع خودروهای داخل شهری 

 % قيمت کارخانه 5/1هر دستگاه معادل 

 تومان حداکثر مبلغ هر دستگاه خودروی سنگين سه ميليون

 خواهد بود. 

 

 

 جدول تخلفات و جرایم تاکسیرانی پیشنهادی
 

 نوع اقدام تخلفات تاکسيرانی ) دارنده پروانه تاکسيرانی(  ردیف

 تابع تصميمات هيتت انضباطی عدم انجام خدمات نوبت کاری )شيفت معين شده(  1

   عدم انجام سرویس دهی مقرر شده در پروانه  2

   عدم انجام خدمت دهی در مسير معين شده در پروانه  3

   عدم انجام خدمت دهی در مکان و زمان معين شده  4

   عدم انجام برنامه های مربوط به کشيک 5

   عدم دقت بر انجام مرتب و ایف بيرون و داخل تاکسی 6

 معرفی به هيتت انضباطی می و اجتماعی درهنگام فعاليت رعایت شتون اسالعدم 7

 معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه عدم نظارت بر نصب لوازم و اشيای غير مجاز در تاکسی  8

9 
ســط رانـنده هنـگام  ســتـفاده از لـباس فرم و تنظيف تو ـعدم نـظارت بر ا

 فعاليت
  

10 

ـسيله نقل ـسایی راننده و و ـشنا ـصب پالک کد  يه تاکـسی در داخل عدم ن

ســيرانی  ســازمان تاک شــهرداری یا ســتورالعمل  ســاس د اتومبيل برا

 وسپردن تاکسی به افراد فاقد پروانه 

  

 سپردن تاکسی برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسيرانی  11
ـسط بازرس در یکی از  ـسی تو توقف تاک

 ها ومعرفی به هيتت انضباطیپارکينگ

12 
ســط فـعالـيت ـبدون مج ســی در زـمانی ـکه پرواـنه بهره برداری تو وزـتاک

 مراجع ذیربط اخذ ویا بطور موقت باطل شده است 

ـب ـباطی  ضــ ـبه هيـتت ان ه ازای هر معرفی 

 روزو اخذ جریمه 

13 
ـيت خود  رگ  ـعال ـيل نمودن ف ـیاتعط ـمت  ـخد  48ـعدم اعالم ترک 

 ازتاریخ توقف تاکسی به شهرداری یاسازمان تاکسيرانی ساعت
 هيتت انضباطی و اخذ جریمهمعرفی به 

ـخذ   ـباطی و ا ضــ ـتت ان ـبه هي معرفی 

 جریمه

 عدم رعایت نرخ های مصو.ا حمل مسافر
14 

 15 نصب کپسول آتش نشانی سالم درتاکسیعدم   

 16 نداشتن برگ معاینه اداره راهنمایی ورانندگی   
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ـضباطی ومنع تردد و  معرفی به هيتت ان

 اخذ جریمه

شــتن رنگ آميزی، خط صــب در بدنه  ندا شــی و عالیم قابل نقش و ن ک

 ها تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل
17 

 معرفی به هيتت انضباطی
 عدم نصب تاکسی متر در صورت الزام به نصب و استفاده از 

 آن و عدم نظارت بر استفاده از آن 

18 

 

ـضباطی و منع تردد و  معرفی به هيتت ان

 اخذ جریمه

ســازـمان ارـعدم توـجه ـبه اخـط شــهرداری ـیا ســين )  ـها و ـتذکرات ـبازر

 تاکسيرانی(
19 

 معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه
ـساعت و یا بدون  ـساعتی حداکثر چهار  ـضافه کار  عدم رعایت انجام ا

 رعایت احتساا اضافه کار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد 
20 

 معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه

ـصی بيش از اطالع نداد ـشهرداری یا  3ن مرخ روز رانندگان کمک به  

شــدن یکی از  ســيرانی که باع  تعطيل  نوبت های کاری ســازمان تاک

 تاکسی شود

21 

 معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه
ـشهرداری یا  ـسخ قرارداد با راننده به  ـسه ف ـصورت جل ـسال  عدم ار

 ساعت  24سازمان تاکسيرانی   رگ 
22 

 23 خدمت در نوبت کاری)شيفت( معين شده درپروانهعدم انجام   

 24 عدم انجام سرویس مشخق شده در پروانه   

 25 عدم انجام فعاليت در مسير معين شده در پروانه   

  
شــهرداری  ســط  شــده تو ســير،زـمان معين  ـعدم انـجام فـعالـيت در م

 یاسازمان تاکسيرانی
26 

 27 تاکسيرانی به غيرپروانه تاکسيرانی متعلق به خود جهت سپردن  معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه

ـسازمان در  ـسط بازرس  ـسی تو توقف تاک

ـيت از  ـع ـب ـت ـين و  ـع ـم ـهای  ـنگ  ـي ـک ـپار

 تصميمات هيتت انضباطی و اخذ جریمه

 

ـصات مندرج در پروانه  ـشخ ـصات آن با م ـشخ ـسی که م رانندگی با تاک

 مطابقت ندارد 
28 

  معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه

 

 امتناع ازحمل مسافر بدون عذر موجه
29 

 معرفی به هيتت انضباطی
عدم رعایت ـشتون اـسالمی و اجتماعی که برابر دـستورالعمل های ارایه 

 شده می بایستی رعایت شوند
30 

 31 عدم انجام کشيک های محوله و رعایت مقررات آن   

صــميمات  ســاس ت توقف و منع تردد برا

 هيتت انضباطی 
 32 ه جرم در هنگام تاکسيرانی و بااستفاده از تاکسی ارتکاا ب

 33 عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر  

 34 عدم رعایت نرخ مصوا  
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ـسط بازرس  ـسی تو منع تردد و توقف تاک

ـسازمان در یکی از پارکينگ های معين 

 تبعيت از تصميمات هيتت  انضباطی

 آن(عدم نصب تاکسی متر )در صورت الزام به نصب 

35 

ـضباطی و   منع تردد و معرفی به هيتت ان

 اخذ جریمه

 عدم استفاده از تاکسی متر 
36 

ضـــباطی  منع تردد و معرفی ـبه هيـتت ان

شــدن  صــميم گيری و اجـباری  جـهت ت

ـين و  آـموزش ـيک و ـقواـن ـنگ ـتراـف ـفرـه

ـمدت  ـبه  ســيرانی  ـتاک  70ـتا  20مقررات 

 ساعت اخذ جریمه 

ســه بار در ماه با اخذ عدم  تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی بيش از 

 خالفی در موقع تمدید پروانه تاکسيرانی

37 

 38 های صادره عدم انجام نظافت بيرون و داخل تاکسی برابر دستورالعمل  

 39 عدم استفاده ازلباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارایه سرویس   

  

ه بر روی ـشيـشه عدم نـصب پالک که نرخ کرایه و کارت ـشناـسایی رانند

ـسافر در داخل اتومبيل در  عقب خودرو برای رویت خارج و همچنين م

 محل رویت برابر دستورالعمل شهرداری / سازمان (

40 

ـمات  صــمي ـتابع ت منع تردد و توقف آن 

 هيتت انضباطی و اخذ جریمه

ســط مراجع ذی ربط  ســی که پروانه بهره برداری آن تو رانندگی با تاک

صــدور پروانه بهره برداری جدید  طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا 

 اطالع آنباطل شده است پس از 

41 

  

عدم استفاده از تابلو خارج از سرویس در مواردی که بنا به دالیل نقق 

ضــطرار قابل توجيه پذیرش  فنی اتومبيل با پایان نوبت کاری یا بنا به ا

 مسافر ممکن نباشد. 

42 

ـپا ـنگ و مـنع تردد و توقف آن در  رکي

 معرفی به هيتت انضباطی و اخذ جریمه

ـسازمان عدم توجه کامل به اخطار ـشهرداری /  ـسان )  ها و تذکرات بازر

 (در امور تاکسيرانی
43 

ـضباطی  ـصدور رأی هيتت ان منع تردد تا 

 و اخذ جریمه

ـسيرانی  ـسير که برای تاک ـشهر یا م خروج بدون مجوز از محدوده ای از 

ـصات آن د ـشخ ـسی که م ـشده گردیده یا تاک ـسيرانی قيد  ر پروانه تاک

 است مجاز اعالم شده است 

44 

 

 

 : توضیح

 1و2و3و4و5و6و8و9و11و10و13و14و17و19و20و21و22و23و2624و25و26و27جریمه ردیفهای -1

 ریال پيشنهاد می شود. 200000ریال تا  50000و مبلغ 28و31و33و34و36و38و39و40و42و43و44

 ریال پيشنهاد می شود. 500000ریال تا  250000مبلغ  12جریمه ردیف  -2

 ریال پيشنهاد می شود. 500000ریال  100000مبلغ  16و 27و 29و 41جریمه ردیف های  -3

 ریال پيشنهاد می شود. 200000ریال تا  50000مبلغ  15جریمه ردیف  -4



 دستورالعمل تعرهف عوارض محلی شهرداری اهی استان آرذبایجان رشقی
 

                                                                                  68کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی                         

 

با اشل هماهنگ نافذ  های کشور در ارتباط با حمل و نقلها و دهياریتبصره: دستورالعمل سازمان شهرداری

 باشد.می

 ریال ميباشد.30000شهری وپروانه تاکسيرانی )به ازای هرماه( جریمه عدم تمدید به موقع کارت-5

 

 : حق جلسه 28ماده 

ارسالي دفتر امور شهری و شوراها به شماره  وزیر محترم کشور و 17/7/1397مورخ  128225طبق بخشنامه شماره 

خارج از اختیارات شورا و هر گونه اقدام مازاد بر بخشنامه فوق .اقدام خواهد شد  26/7/1397مورخه  194472

 شهرداری مي باشد.

 : تسهیالت تشویقی29ماده 

آیین نامه اجرایي آن در صورت  12قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -1

)نظیر  اتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگری و اقامتياحداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دف

هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأیید سازمان میراث فرهنگي، 

د کاربری های گردشگری چنانچه تعیین نشده باش ندارند .صنایع دستي و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختماني 

طي مراحل مربوطه تغییر کاربری از سازمان جهاد کشاورزی )منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از 

معادل قسمت اعیاني ایجادی، ارزش افزوده قانون حفظ کاربری باغات و اراضي زراعي( شهرداری  1ماده  1)تبصره 

ود به محدوده شهر( را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي عوارض ورود به محدوده )درصورت شمول ورخدمات شهرداری و 

 تصویب کاربری مربوطه از مبادی ذیربط الزامي است.مراحل 

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشگری از  -2

های ورزشي، مراکز ها و مجموعهي از قبیل سالنهای فرهنگي، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحي و ورزشقبیل خانه

ها در مقابل مجموع زیربناهای های گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتلتوریستي و اقامتي از قبیل کمپ

 کل زیربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد. %2احداثي با اشل مربوطه مجوز 

 1399ینه پسماند واحدهای گردشگری درسال حذف عوارض یا هز-3

های مورد تأیید سازمان میراث فرهنگي و گردشگری در جهت توسعه ورت تبدیل استفاده ساختماندر ص-4

میراث فرهنگي، صنایع دستي  با تأیید سازمان این ماده و ساختمان های بوم گردی 2مقرر در بند  امرگردشگری

 شد.یافت نخواهد دروگردشگری عوارضي از این بابت 
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نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری صدورپروانه ساختماني مسکوني  احیاء ، بهسازی وبه منظور حمایت از  - 5

 %50درمناطق بافت های فرسوده درحدتراکم مجاز طرح های توسعه شهری رایگان بوده واز زیربنای خارج از ضوابط 

 عوارض وصول خواهدشد .

در مقابل حوادث غیرمترقبه )سیل ، زلزله ، آتش  مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها به منظور تشویق -5

 درصد کاهش وصول خواهد شد .30سوزی و  .... ( بهای خدمات پسماند با 

 

 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری تیمورلو:

رزش قانون مالیات بر ا 50ماده  1جرای تبصره های اجرایي آن در او آئین نامهها این تعرفه و دستورالعمل     

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای  85و سایر بندهای آن و ماده  80ماده  26، 16، 9های افزوده، بند

قانون شهرداری  74و ماده  55ماده  26، بند و اصالحات بعدی آن 1375مصوب اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

مورخ  3065یشنهاد شماره پماده به همراه تبصره های مربوطه طبق  29 امه مالي شهرداریها درآیین ن 30و ماده 

شورای اسالمي شهر تیمورلو به تصویب  1399 /10 /18مورخ   114شهرداری تیمورلو در جلسه  09/10/1399

 رسید. 

یفات افزوده، بایستي کلیه تشر مالیات بر ارزشقانون  50ماده  1تبصره و  قانون شهرداری 47ماده  در اجرای     

قانون شهرداری اجرای   57طي شود. طبق ماده  1398 بهمن سال 15آگهي عمومي قبل از تصویب و تأیید و 

مقررات شهرداری که جنبه عمومي دارد و به تصویب شورای اسالمي شهر رسیده پس از اعالم عمومي برای کلیه 

 ساکنین شهر الزم الرعایه خواهد بود.
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  رداری )پیشنهاد دهنده (امضای شهردار و مهر شه

 شهردار -عليرضا اسدی

       

 

 تعرفه عوارض محلی شهرداری تیمورلو 
ماده و بهای خدمات و دستورالعمل   29شهرداری تيمورلو که در  1400سال تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم 

 3065صفحه، بنا به پيشنهاد شماره   70و جمعاا در های مربوطه ره و تعاریف و آیين نامه های اجرایی و قوانين مرتبط تبص

شورای اسالمی شهر تيمورلو به تصویب  18/10/1398مورخه   114شهرداری تيمورلو در جلسه شماره  09/10/99مورخ 

 رسيد. 

 (نام خانوادگی امضای اعضای شورای شهر )تصویب کننده نام و

 

 عليرضا بشيری -

 

 محمدنقی رجبی  - 

 

 سعيد دیوخار  -

 

 محمدرضا تيمورلویی  -

 

 ناصر عليزاده -

 

  مهر شورای اسالمی شهر تيمورلو
 

در مورخ ................. تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم شهرداری................که در جلسه شماره......... 

ره و جمعاا در........... صفحه به تصویب شورای شهر رسيده به شماره............ مورخ............... در............. ماده و......... تبص

بهمن سال جاری نسبت به انتشارآگهی عمومی اقدام و از اول سال  15شود که شهرداری باید تا .......... تأیيد میمورخ.......

 بعد قابل اجرا خواهد بود. 

 

 ه تعرفه عوارض( مهر و امضای فرماندار )تأیید کننده مصوب

 

 


