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 مستندات قانونی وضع عوارض :

 قبل از انقالب : -1

  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند  - 

 1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده  - 

 بعد از انقالب : -2

 آئین نامه مالی نحوه اقساط 32ماده      - 

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 35ماده  1بند   -

 1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 43بند الف ماده - 

  1375صوبقانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن م 71ماده  16بند  - 

 1381قانون تجمیع عوارض مصوب  5ماده 1تبصره - 

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده1تبصره-  
 

 1334قانون شهرداری مصوب 

 شهر : شورایدر وظایف  -45ماده 

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

 

 1346شهرداریها مصوب آیین نامه مالی 

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری  -30ماده 

و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد 

 ا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.ی

 

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 

 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:-35ماده

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

 امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

 1369قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

و افزایش های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید الف ـ در صورتیکه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه -43ماده 

 عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.

 1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه های بعدی مصوب 

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 
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ض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوار – 16بند 

 وزارت کشور اعالم می شود.

( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به 27/8/1386)اصالحی  - 77ماده 

 رانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عم

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

 عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید.

 

 1381قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب

ماه هر سال بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمنوضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -1تبصره -5ماده 

 گردد برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی

 

 تبصره یک را تنفیذ می نماید 50که ماده   1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده  - 1تبصره -5ماده 

 برای اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعالم عمومی نمایند.باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال 

 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :

 قانون شهرداری :

رفع هر گونه اختالف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و  -77ماده 

هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد كميسيون مزبور قطعي است. بدهيشود و تصميم انجمن شهر ارجاع مي

باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب الزم االجرا، به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي

نمايد و در باشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين ميشهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي ن

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

و شروع ساختمان از  مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي -100ماده 

 شهرداري پروانه اخذ نمايند.

هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در تواند از عمليات ساختماني ساختمانشهرداري مي

 زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

ظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه در موارد مذكور فوق كه از لحا -1تبصره 

هائي ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون

شهر  از اعضاي شوراي ز قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكيمركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي ا

نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبًا ارسال دارد پس از انقضاء مدت شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم ميمطرح مي

كند ظرف مدت يك ماه ق رأي براي اداي توضيح شركت ميمذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون ح

كند مكلف تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي
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ير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غ

 موضوع رسيدگي خواهد كرد.

 نمايد.در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي

قدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر ا

 .1هزينه آن را طبق مقررات آئين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون  -2تبصره 

هاي فرعي و يا هاي اصلي يا خياباندر صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابان تواندمي

اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، كوچه بن باز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه

مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. )جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش تعيين و شهرداري 

معامالتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است 

ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام  مجدداً پرونده را به همان كميسيون

 .2خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون  -3تبصره 

هاي فرعي و يا هاي اصلي يا خيابانت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابانتواند در صورت عدم ضرورمي

اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين كوچه باز يا بن بست( رأي به اخذ جريمه

سبت به وصول جريمه اقدام نمايد )جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي و شهرداري مكلف است براساس آن ن

ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است 

و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع 

 .3خواهد نمود

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت  -4تبصره 

اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم  تواند با صدور رأي برشده باشد كميسيون مي

ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بالمانع بودن 

 عمل خواهد شد. 3و  2هاي د. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرهصدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نماي

تواند با توجه به موقعيت محلي و در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون مي -5تبصره 

قل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع اي كه حدانوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه

باشد( شهرداري مكلف به اخذ جريمه متر مربع مي 25فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد )مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 

 باشد.تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي

                                                 
 - اصالحي مصوب 1.1352/5/17
 - اصالحي مصوب 1358/6/27. 2
 - اصالحي مصوب 1358/6/27. 3
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هاي مصوب رعايت برهاي ز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحدر مورد تجاو -6تبصره 

 اصالحي را بنمايند. در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات

سيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و جلوگيري و پرونده امر را به كمي

 .1هاي ماده صد استشهرسازي در ساختمان رسيدگي در صالحيت كميسيون

ز لحاظ انطباق ساختمان گردد امهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي -7تبصره 

ه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و ها و محاسبات فني ضميمبا مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

و موضوع منتهي به محاسبات فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به شهرداري اعالم نكند 

طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است 

ماه تا سه سال  6مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 

ز كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر محروميت ا

مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد 

ري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون گردد. شهرداكثيراالنتشار اعالم مي

ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.  6ماده صد به مدت حداكثر 

ت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد ها نظارمأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان

شود و در صورتي كه عمل صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي

 از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد

تواند با استفاده از مأموران اجرائيات در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي

 .2خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد

هاي ناتمام گواهي ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختماندفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -8تبصره 

 عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

( معامله انجام گرفته و از يد 24/11/1355ها )تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري 6قانون هائي كه قبل از تصويب در مورد ساختمان

مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با 

 باشد.مي ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع

هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك در مورد ساختمان

و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع 

 .3باشدمي

ماده صد قانون  1هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ساختمان -9تبصره 

 .4باشندشهرداري معاف مي

                                                 
  - اصالحي مصوب 1.1358/6/27
 - اصالحي مصوب 1358/6/27. 2
 - اصالحي مصوب 3.1358/6/27
 - الحاقي مصوب 1358/6/27. 4
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از تاريخ ابالغ رأي ظرف در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او  -10تبصره 

مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي 

 .1اند. رأي اين كميسيون قطعي استباشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته

پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. و اين  آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان -11تبصره 

 .2ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 - الحاقي مصوب 1.1358/6/27
 - الحاقي مصوب 1358/6/27. 2
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 فصل اول
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 های ساختمانیمقررات مربوط به صدور پروانه

 (.1346براساس قیمت یک مترمربع زیربنا خواهدبود آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب مبنای محاسبه عوارض برای شهرداری،  -1

ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد  بر متریباشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت  چند برچنانچه ملکی دارای  -2

یافلکه واقع شده باشد عوارض براساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که ازمیدان وهمچنین درصورتی که ملکی درمیدان بود

 .یافلکه منشعب میگردد محاسبه خواهدشد

ای آنها تعیین نشده است، مالک عمل میانگین ها که هنوز قیمت منطقهعمق این خیابان درمورد های درحال تملک و احداث:خیابان  -3

هایی که درمجاورت خیابان آتی شود، و یا خیابان یا خیاباننی است که امتداد آن به خیابان آتی االحداث متصل میخیاباای قیمت منطقه

 گیرد، خواهد بود.االحداث قرارمی

ای آنها تعیین ای و ضریب مرغوبیت میادین جدیداالحداث و عمق این میادین که در این تعرفه قیمت منطقهدرمورد قیمت منطقه -4

هایی است که امتداد آن به میدان جدید ای یکی از خیاباننشده است، تا تعیین قیمت منطقه بندی جدید، مالک عمل قیمت منطقه

 باشد.ای را دارا میاالحداث متصل و بیشترین قیمت منطقه

ای ست، مالک محاسبه قیمت منطقهای بوده و راه دسترسی آنها از گذر دیگری تأمین شده اامالکی که در مجاورت فضای سبز حاشیه -5

 گذری است که راه دسترسی در آن واقع شده است.

به منظور تشویق  29/10/89قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب  8ماده طبق   -6

ضوع این قانون، کلیه امالک و اراضی وهای مصوب مسازی طرحمالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نو

های فرسوده و ناکارآمد های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای اجرایی طرحواقع در پروژه

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه  16شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده 

 شودمی 1387مسکن مصوب سال 

 خواهد بود. برای کلیه اماکن امنیتی و حفاظتی مقدار زیربنای درخواستی برابر مقررات و ضوابط طرح تفصیلی -7

ابلو مشخصات پروانه ساختمانی در قید جمله اجبار به نماسازی قبل از پایانکار و نصب دریچه پستی بر روی درب ورودی و نیز نصب ت -8

 روی فرم صدور پروانه ساختمانی الزامی است. محل احداث ساختمان بر

ها و سازی محیط فیزیکی شهری، ساختمانهای دولتی و غیردولتی مکلفند، در خصوص مناسبهای اجرایی و سازمانکلیه دستگاه -9

های عمومی که امکانات مورد نظر معلولیت اقدام نمایند. بنابراین صدور مجوز ساختماناماکن مورد استفاده عموم به ویژه برای افراد دارای 

هایی که اند، مقدور نخواهد بود. شهرداری مکلف به رعایت قانون مذکور بوده و صدور پایانکار به ساختمان ننموده   قانون مذکور را رعایت

 .«اند، مقدور نخواهند بودهای ساختمانی اقدام ننموده خود طبق نقشههای آنها نسبت به انجام تعهدات  سازنده  مالکین و 

 .باشدقبل از دستور نقشه ممنوع می ساختمانی هر گونه مبلغ به صورت علی الحساب جهت صدور پروانه خذا -10

ن ساختمانی تا تاریخ تصویب ایهایی که در خصوص نحوه محاسبات عوارض پروانه، تمدید، پایانکار ها و بخشنامهکلیه دستورالعمل -11

 گردد.اثر میتعرفه صادر شده است ملغی و بال 

 قانون رفع موانع تولید 59اعمال ماده درصد،  100در صورت درخواست پایانکار  -12

 1ماده 
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بوده و مهلت تمدید پروانه نیز به اتمام رسیده باشد، مشمول عوارض  درصد100در صورتیکه میزان عملیات ساختمانی کمتر از  -13

 خذاای روز محاسبه و ما به التفاوت حاصله بنا در جدول مربوطه با قیمت منطقهباشد. نحوه محاسبه عوارض کل زیرپروانه می تجدید

 .گردد

قانونی پروانه به اتمام نرسیده باشد، صرفاً عوارض اضافه بنا درصد بوده و مهلت  100درصورتیکه میزان عملیات ساختمانی کمتر از -14

 گردد. خذای روز محاسبه و ابا قیمت منطقه احداثی

مالکین موظفند شروع عملیات ساختمانی را با تأیید مهندسین ناظر به شهرداری اعالم نمایند، در غیر این صورت عواقب ناشی از   -15

 .اظر خواهد شدعدم اطالع متوجه مالک و مهندس ن

صدور دستور نقشه و پرداخت عوارض متعلقه به منزله مجوز احداث نبوده و هرگونه ساخت و ساز صرفاً منوط به صدور شناسنامه  -16

تخلف محسوب شده و پرونده به کمیسیون ماده ساختمانی شناسنامه صدور  باشد و انجام هرگونه عملیات ساختمانی قبلساختمانی می

 ارجاع خواهد شد.)ق.ش(  100

قانون نوسازی و  29ماده  2تعیین نوع کاربری آن، برابر تبصره  های ساختمانی عالوه برپروانه شهرداری مکلف است درهنگام صدور -17

عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید و به مالکین اعالم شود درصورتیکه در مهلت 

 .قرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض مربوطه خواهند شدم

 الزامی است. 5درکلیه ساخت و سازها رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و مصوبات کمیسیون ماده  -18

 ضوابط شهرسازی صدور مجوز به صورت رایگان خواهد بود.متقاضیان احداث پارکینگ عمومی با رعایت به منظور تشویق  -19

-ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای وابسته به آنها که با اصول بازرگانی اداره میشرکت -20

 باشند.شوند، مشمول تعرفه عوارض پذیره تجاری  برای صدور پروانه ساختمانی می

جانبازی و رزمندگان بیش از  %20های معظم شهداء )فرزند و همسر و پدر و مادر شهید(، آزادگان و جانبازان باالی خانوادهدر مورد  -21

ماه حضور مستمر در جبهه و همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور با توجه به  6

متر مربع از عوارض پروانه مسکونی رایگان برای یک واحد و برای یک بار  120ر قانون خاص مصوب  تا بودجه ساالنه کل کشور یا هقانون 

پارکینگ نخواهد بود. ضمنا حذف مند خواهند شد. این تسهیالت مشمول عوارضی مثل مازاد بر تراکم، کسری مساحت تفکیک، بهره

 شود.استفاده نموده اند نمیتسهیالت این بند مشمول افرادی که قبالً از این تسهیالت 

د. در صورت هرگونه استفاده غیر، تسهیالت مقرر در این ماده در صورتی پا برجا خواهد که مطابق مجوز صادره مورد استفاده قرار گیر

 و تعرفه عوارض مربوطه خواهد بود. 100مشمول مقررات جاری از جمله طرح در کمیسیون ماده 

 

 

 

 ها(های ساختمانی )کلیه کاربریپروانهمقررات تمدید 

حق  تقاضای تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول پرداخت اتمام مدت زمان مندرج در پروانه های ساختمانی چنانچه قبل ازکلیه دارندگان پروانه -1

 خواهند بود. نوسازی 29ماده  2وپرداخت عوارض براساس تبصره كارشناسي 

 2ماده 
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 مالک می دبیرخانه شهرداری بوده و فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در: مالک تشخیص زمان مراجعه 1تبصره

 بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک الزم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید

انجام اموری که مستلزم  یا جهت پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و : کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در2تبصره 

 نمایندباشد به شهرداری مراجعه میتمدید پروانه می

 نمایند. اقدامکلیه مالکین بایستی هر سال در موعد مقرر مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید پروانه  :3تبصره 

 مطابق جدول زیر می باشداعتبار پروانه ساختمانی  :4تبصره 

 

 حداقل زمان اتمام عملیات ) ماه ( مساحت )مترمربع( ردیف

 12 300تا  1

2 300-2000 24 

3 2000-5000 36 

4 5000-10000 48 

 60 10000بیش از 5

 

 

 

 های ساختمانیمقررات تجدید و اصالح پروانه

 نوسازی  عمل خواهد شد. 29ماده  2تجدبد واصالح پروانه  ساختمانی وفق تبصره  -1

نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خالفی یا پایانکار صادر شده که جهت اصالح پروانه به شهرداری مراجعه میکلیه افرادی  -2

 اساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد. باشد درصورت درخواست اصالح، صرفاً عوارض زیربنای درخواستی بر

پروانه هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد، درصورتیکه پس از دریافت  -3

 به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد. بنا،رض برای طبقه اضافی یا افزایش درصورت درخواست اصالح پروانه صرفاً عوا

 

 

 

 3ماده 
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اند، مشمول موارد پروانه نشده خذادستورنقشه اقدام نموده، لیکن بنا به دالیلی تاکنون موفق به  کلیه افرادی که نسبت به دریافت

 گردند:زیر می

اند و ممهور به مهر درآمد برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده -1

از تاریخ واریز نقدی فیش جهت دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نمایند، هیچگونه وجهی از بابت  شده باشد، چنانچه درطی مدت یکسال

عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، درغیر این صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن وصول 

 خواهد شد.

متوالی از الباقی سه قسط رتیکه پرداخت عوارض پروانه به صورت اقساط بوده باشد چنانچه درصوقبل از صدور پروانه ساختمانی تبصره: 

 بدهی پرداخت نشده باشد، مشمول بند یک نبوده و عوارض به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت آن وصول خواهد شد.

اند، تا پایان کلیه عوارض متعلقه اقدام ننمودهرداخت و پبرای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف  -2

ای یا تغییر ضرایب در سال بعد، عوارض به را پرداخت نمایند، درصورت افزایش قیمت منطقه علقهمت بایست کلیه عوارض همان سال می

 نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

سازی نسبت به مبلغ پرداختي انجام نداده باشند در غیر این ونه ساخت و كه هیچگباشدموارد فوق الذكر مشمول افرادی مي -3

 .گردد)ق.ش( ارجاع مي 100آنها به كمیسیون ماده  صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده

 

 

 گردند:زیر مینمایند، مشمول موارد به دالیلی درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزی را می کلیه افرادی که بنا

نمایند و نسبت به تعیین تکلیف عوارض را طی می (هادرکلیه کاربری) های ساختمانیمراحل صدور پروانهکه آن دسته از متقاضیانی  -1

آنها از طریق واحد  درخواست انصراف یکهآنها صادر نگردیده، در صورت ساختمانی و هنوز پروانه اند )نقد و یا تقسیط(متعلقه اقدام نموده

 گردد.سترد میم مبالغ مابقی و سطح شهری کارشناسی مبلغ کسر پس ازصرفاً ، واقع گردد تأییدشهرسازی مورد 

در مدت اعتبار  و هیچگونه ساخت و سازی صادر گردیده استها( )در کلیه کاربری آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها -2

 .گرددپرداختی کسر و مابقی استرداد میمبلغ از کل درصد  10، پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته

 از درجه اعتبار ساقط و هیچگونه مبلغی مسترد نخواهد شد. ،تبصره: در صورت اتمام مدت اعتبار پروانه ساختمانی

 

 

 سایر موارد

باشد پس از رأی بر ابقای بنا در کمیسیون ماده  می ابالغ طرح جامع و تفصیلی زمان احداث آنها قبل ازکلیه تخلفات ساختمانی که  -1

 .خواهند بود ساختعوارض پرداخت جریمه و )ق. ش( مشمول  100

 باشد.)ق.ش( قابل محاسبه و وصول می 100کمیسیون ماده  جرایممربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر ساخت وصول عوارض  -2

 4ماده 

 5ماده 

 6ماده 
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گردد، لیکن عوارض مربوطه در سال مراجعه مؤدی به نرخ روز قابل با سال احداث تعیین می 100جرایم مربوط به کمیسیون ماده  -3

 محاسبه و وصول خواهد بود.

 .باشدمیعوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل محاسبه و وصول  -4

تعهد  خذابا  وریال  1،500،000تواند با وصول مبلغ از بین رفته باشد، شهرداری می در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا -5

مسئولیت سوء را صادر نماید، ضمناً شناسنامه ساختماني المثني رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودی در یکی از نشریات محلی 

 باشد.استفاده از پروانه مفقود شده بعهده صاحب پروانه می

خواهد شد و  خذا( ریال وپانصد یک میلیون)ریال  1500،000 که پروانه ساختمانی به نام شخص دیگری منتقل گردد، مبلغدر صورتی -6

 اگر اعتبار تمدید پروانه ساختمانی گذشته باشد، برابر ضوابط تمدید پروانه اقدام خواهد شد.

هایی که ( و یا معافیت17/2/87قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب های موجود در قوانین مصوب )پس از تصویب کلیه معافیت -7

توسعه اعمال خواهد شد؛ در هر حال  ششمقانون برنامه  181گردد با رعایت تبصره ذیل ماده بینی میدرقوانین بودجه سنواتی پیش

 گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ

 

 

 

 

 

 خواهد بود. قانون رفع موانع تولید 59طبق ماده  بصورت یکجا توسط متقاضیان ساخت در صورت پرداخت عوارض

 

 

 

 سهم آموزش و پرورش

 

عوارض زیربنا و پذیره، تفکیک عرصه و نوسازی یا سطح شهری   بایستی به حساب اعالم شده آموزش و پرورش  %3معادل تا بر اساس بند 

 واریز گردد.

ها پیش بینی و تأمین هایی که ساختمان آموزشی مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استاندر رابطه با مجتمع

 نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

 8ماده 

 7ماده 



 (های مسکونیها و آپارتمانتک واحدی و  بیش از یک واحد، مجتمع )محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمانی بخش مسکونی 

 

 

 عرض معبر
 زیربنای احداثی

 صدور پروانه  مترمربع عوارضقیمت یک 

 در حد تراکم پایهعوارض 

 )ارقام بریال(

 عوارض مازاد بر تراکم

 )ارقام بریال(

 عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر

 )ارقام بریال(

بند اعالمی صرفاً در زمان  6هزینه تامین پارکینگ )

 )ارقام بریال(  صدور پروانه(

 8از  های کمتربرمعابر و خیابان

 متر

 18000.000 400.000 500.000 300.000 متربع 100تا 
 18000.000 400.000 500.000 300.000 مترمربع 200تا 

 18000.000 400.000 550.000 300.000 متر 200بیش تر از 

 18000.000 400.000 450000 300.000 زیرزمین )مسکونی وانباری( و انباری

تا  8هاي بر معابر و خيابان

 متر 14كمتر از 

 20000.000 400.000 700.000 400.000 متربع 100تا 

 20000.000 400.000 700.000 400.000 مترمربع 200تا 

 20000.000 400.000 700.000 450.000 متر 200بیش تر از 

 20000.000 400.000 500.000 300.000 زیرزمین )مسکونی و انباری( و ا نباری

تا  14هاي خيابانبر معابر و 

 متر 24كمتر از 

 22000.000 500.000 800.000 500.000 متربع 100تا 

 22000.000 500.000 800.000 500.000 مترمربع 200تا 

 22000.000 500.000 800.000 550.000 متر 200بیش تر از 

 22000.000 400.000 600.000 500.000 زیرزمین )مسکونی و انباری( و ا نباری

 24هايبر معابر و خيابان

 مترو باالتر

 24000.000 600.000 900.000 600.000 متربع 100تا 

 24000.000 600.000 1000.000 600000 مترمربع 200تا 

 24000.000 600.000 1100.000 700.000 متر 200بیش تر از 

 500000 زیرزمین )مسکونی و انباری( و ا نباری

 

600.000 500.000 24000.000 

 30000.000 700.00 1300.000 850.000 خیابان امام )حدفاصل میدان امام خمینی تا خیابان الله (

 24000.000 600.000 400000 500.000 زیرزمین )مسکونی و انباری( و ا نباری

ازپل ورودی طرف گیلوان تامیدان امام خمینی وخ الله تاخ خیابان امام 

 مجتمع ادارات
700.000 350.000 600.000 

28000.000 

 500.000 350.000 400.000 زیرزمین )مسکونی و انباری( و ا نباری
24000.000 

 - 500.000 - 500.000 حریم شهر

 فرمول محاسباتي
مساحت  -)مساحت زیر بنا در حد تراكم پایه × قیمت یک مترمربع

 پاركینگ(

 = عوارض مازاد بر تراكم

 قیمت یک مترمربع ×

 مازاد بر تراكممساحت 

 

 بالكن و پیش آمدكيعوارض  =

 قیمت یک مترمربع ×

 مساحت بالكن و پیش آمدگي
 

 =هزینه تامین پاركینگ

)متراژ یک  25×هزینه تامین پاركینگ یک متر مربع

 تعداد پاركینگ تامین نشده× واحد پاركینگ( 

 9ماده 
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 خواهد بود. %20بعالوه  تبصره  نرخ های مذکوربرای زمین های دارای چند نبش تبصره:

 

 

 

 

 محاسبات عوارض پروانه واحدهای تجاری يك واحد و بیش از يك واحد

 

 زیربنای احداثی عرض معبر
 واحدهای تجاری پس از رأی ابقاء بنا  ساختمانی و صدور پروانه قیمت یک مترمربع عوارض

 )ریال(در حد تراکم پایه عوارض  
 )ریال( در حد تراکم پایهعوارض نیم طبقه،  انباری و تأسیسات 

 عوارض مازاد بر تراکم )ریال(
عوارض بالکن و پیش آمدگی 

 مشرف به معابر )ریال(

بند اعالمی صرفاً در زمان  6هزینه تامین پارکینگ )

 مازاد بر تراکم داخل تراکم )ارقام بریال(  صدور پروانه(

 400.000 500.000 350.000 250.000 350.000 متر 8های کمتر از خیابانمعابر و بر
18000.000 

 متر 14تا كمتر از  8هاي بر معابر و خيابان

 

 

450.000 200.000 300.000 700.000 400.000 20000.000 

 متر 24تا كمتر از  14هاي بر معابر و خيابان

 

 مترمربع 100بیش تر از 

650.000 320.000 720.000 800.000 500.000 22000.000 

 مترو باالتر 24 هايبر معابر و خيابان

 

 

800.000 500.000 800.000 1000.000 600.000 24000.000 

 - - - - - 600.000 حریم شهر

 30000.000 700.000 1300.000 900.000 500.000 1000.000 خیابان امام )حدفاصل میدان امام خمینی تاخیابان الله

ازپل ورودی طرف گیلوان تامیدان امام خمینی خ خیابان  امام 

 28000.000 600.000 1000.000 800.000 500000 800.000 الله تا خ مجتمع ادارات

 فرمول محاسباتی
 در کلیه مراحل صدور، اصالح  صدور پروانه جدید=صدور پروانه عوارض 

 مساحت زیر بنا در حد تراکم پایه( -)مساحت پارکینگ ×قیمت یک مترمربع 

 = عوارض مازاد بر تراکم

قیمت یک مترمربع مساحت  ×

 مازاد بر تراکم

 بالکن و پیش آمدکیعوارض  =

 قیمت یک مترمربع ×

 مساحت بالکن و پیش آمدگی

 =هزینه تامین پارکینگ

متراژ یک واحد ) 25×هزینه تامین پارکینگ یک متر مربع

 تعداد پارکینگ تامین نشده× پارکینگ( 

 

 خواهد بود. %20نرخ های مذکوربرای زمین های دارای چند نبش بعالوه تبصره: 

 

 

 

 

 

 10ماده 

 11ماده 
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 کاربریها در حد تراکم پایه )بخش اول( سایر های ساختمانی درات عوارض صدور پروانهبمحاس

 

 )ق.ش( 100صدور پروانه و یا پس از رأی ابقاء بنا در کمیسیون ماده در هنگام  كاربریهاسایر های ساختمانی در عوارض صدور پروانه  قیمت یک مترمربع

 شرح
های عوارض صدور پروانه

ساختمانی در حد تراکم پایه 

  واحدهای اداری

های ساختمانی در حد عوارض صدور پروانه

تراکم پایه واحد های صنعتی، کارگاهی، 

 سازی ، انباری و حمل و نقلگردشگری، هتل

های ساختمانی در حد تراکم پایه عوارض صدور پروانه

واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و 

، بخش دولتی و غیر دولتی اعم انتظامی، هنری، مهد کودک

 از اشخاص حقیقی یا حقوقی

های ساختمانی در حد تراکم پایه در عوارض صدور پروانه

ی درمانی شامل: بیمارستانهای خصوصی و دولتی، مطب هاکاربری

و  ، سونوگرافی، داروخانهپزشکان، بینایی سنجی، رادیولوژیست

 حرف وابسته به آن

 

 

 

800.000 1100.0000 900.000 1000.000 

 فرمول محاسباتی
در کلیه مراحل صدور پروانه ساختمانی در حد تراکم پایه قیمت یک مترمربع = عوارض  ×مساحت زیر بنا در حد تراکم پایه( -)مساحت پارکینگ

 صدور، اصالح و صدور پروانه جدید

  

 )بخش دوم(اد بر تراکم، بالکن و پیش آمدگی و هزینه تامین پارکینگ( )مازهای ساختمانی در سایر کاربریها سبات عوارض صدور پروانهمحا

 

 عرض معبر

 پس از رأی ابقاء بنا و های ساختمانی عوارض صدور پروانه  قیمت یک مترمربع

عوارض  

 درحدتراکم پایه

 

 عوارض مازاد بر تراکم

 (ریال)

عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر در زمان صدور 

 (ریالپروانه )
صرفاً در زمان صدور  بند اعالمی( 6هزینه تامین پارکینگ )

 پروانه

 18000.000 900.000 700000 350.000 متر 8هاي كمتر از برمعابر و خيابان

 22000000 1000.000 900000 650.000 متر 24 تا 8هاي برمعابر و خيابان

 24000.000 1000.000 1100000 1000.000 به باالمتر 24هاي برمعابر و خيابان

 فرمول محاسباتی
 

 

 

 تراکممازاد بر = عوارض 

 قیمت یک مترمربع ×

 مساحت مازاد بر تراکم

 بالکن و پیش آمدکیعوارض  =

 قیمت یک مترمربع ×

 مساحت بالکن و پیش آمدگی

 =هزینه تامین پارکینگ

متراژ یک واحد ) 25×هزینه تامین پارکینگ یک متر مربع

 تعداد پارکینگ تامین نشده× پارکینگ( 

    



 

 

 

 باشد.ها ضروری ميهای توسعه شهری احداث و تأمین پاركینگ برای ساختمانطرح: بر اساس ضوابط (1بند )

های توسعه شهری یا مجوز مراجع تواند بر اساس ضوابط طرح: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری مي(2بند )

 ، پروانه ساختماني صادر نماید:ركینگهادی( بدون تأمین پاهای های فني طرحیا كمیته 5های ماده قانوني )كمیسیون

متر و بیشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته  45السیر به عرض های سریعساختمان در بر خیابان .1

 باشد.

متر و بیشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل  20های به عرض ساختمان در فاصله یكصدمتری تقاطع خیابان .2

 .رو نداشته باشد

ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركینگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداری اجازه قطع  .3

 آن را نداده است.

 ، امكان عبور اتومبیل نباشد.هایي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچهساختمان در بر كوچه .4

 ، احداث پاركینگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.یب زیادساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت ش .5

كه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث در صورتي .6

 پاركینگ نمود.

 گردد.بر اساس ضوابط فني و شهرسازی تعیین مي 5: شیب مقرر در بند (3بند )

ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث ت درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه: شهرداری موظف اس(4بند )

 پاركینگ عمومي هزینه نماید.

 باید متناسب باهزینه احداث پاركینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.  K: ضریب(5بند )

های عمومي تامین نشده را در برای احداث پاركینگهای ها مكلف هستند عوارض دریافتي از پاركینگ(: شهرداری6بند )

 هزینه نمایند.

 مترمربع پاركینگ الزم است25(:برای هرواحد 7) 

، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلي شامل محاسبه عوارض : مساحت پاركینگ(8بند )

 گردد.نمي

 

 

 12ماده 
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باشد مگر در های مربوطه طبق طرح تفصیلی امکان پذیر میفوق الذکر در کاربری : صدور پروانه ساختمانی واحدهای1تبصره 

امکان پذیر بوده، و در این صورت  5شرایط خاص، که پس از درخواست متقاضیان و تأیید اداره مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 

 با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق تعرفه فوق محاسبه خواهد شد.

قانون اصالحی تأسیس و اداره  19ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی جهت أخذ پروانه ساختمانی براساس ماده : آموزشگاه 2تبصره 

های مالیاتی و برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیتدر  16/5/87مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 

 .حکم مدارس دولتی هستند عوارض در

ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهای وابسته به آنها که با اصول : شرکت3تبصره 

 باشند.شوند، مشمول تعرفه عوارض پذیره تجاری  برای صدور پروانه ساختمانی میبازرگانی اداره می
 

 

 

 

 مستحدثاتعوارض صدور مجوز حصار كشي امالک فاقد 

عوارض احداث دیوار برابر ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت تقاضای احداث دیوار 

های عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالک صرفاً درخواست حصاركشي و یا همراه با آن احداث واحد و فقط در كاربری

 ین عوارض دریافت خواهد شد.كوچكي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز ا

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

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

ها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد كشاورزی )خارج از محدوده شهرها( و مسكن و شهرسازی و... پارکچون سازمان 

 و با رعایت ضوابط طرح تفصیلي مقدور خواهد بود.

 :1تبصره 

 مالكین امالكي كه داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب كشي دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام نمایند مشمول این

 عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد كرد.

 :2تبصره 

 نمایند این عوارض شامل نمي شود.برای امالكي كه پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي

 :3تبصره 

 قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نخواهند بود. 55ماده  14و بند  110امالک ناشي از اجرای مواد 

 :4تبصره 

 فنس كشي عوارض احداث دیوار ندارد.

 :5تبصره 

 سانتي متر با مصالح ساختماني، مغایر مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد بود. 80احداث دیوار بیش از 

 باشد.ریال( مي 150.000عوارض هر متر طول احداث دیوار  )حداقل هر متر طول  ٭

 

 

 

 

 

 13ماده 



 مترمربع 500اراضی کمتر از (5)درصورت داشتن مجوز تغییرکاربری درکمیسیون ماده  ناشی ازاجراویاتغییرطرح های مصوب شهریعوارض 

 

 های مصوب  شهریویا تغییر طرحبرارزش افزوده ناشی از اجرعوارض 

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

، 5يا با درخواست مالك در کمیسیون ماده های مصوب شهری : امالکی که بر اساس طرح(1بند )  عوارض تغییر کاربری اراضی

 مطابق عناوين قید شده در تعرفه تغییر کاربری يابد اين عوارض اخذ خواهد شد.

مصوبه ابقاء يا تثبیت صادر  5: هر گونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده (2بند )

نکرده باشد مشمول پرداخت گردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرين پروانه تغییر می

 گردد.عوارض تغییر کاربری نمی

 مربعبه ازای هرمتر250000 فضای سبز )زراعی(به مسکونی 1

 مربعبه ازای هرمتر500003 مسکونی به تجاری 2

 مربعبه ازای هرمتر500004 فضای سبز به تجاری 3

 مربعبه ازای هرمتر200000 ساير 4

  

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض رديف

1 
برای امالکی که پس از تعريض 

 گیرنددر بر معبر قرار می

 × A ×  500.000×متراژ عرصه 

 عرض معبر جديد( -عرض معبر قديم)

هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام : زمان وصول اين عوارض به (1بند )

 باشد.( و همچنین  درخواست مالك میمعامله

، قسمتی از آن در تعريض قرار گیرد دراين حالت : امالکی که در اثر تعريض معبر(2بند )

 تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.شهرداری می

های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت انچه مالك برابر ضوابط طرح(: چن3بند )

 ، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.جديد را نداشته باشد

، ، دراين صورتشوندهای بعدی واقع می: امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه(4بند )

از عوارض موضوع اين تعرفه ، ....... درصدی متناسب با فاصله ملك ازعرض معبرجديد

 .محاسبه و وصول شود

A:   )ضريبی از برملك )طول يا عرض ملك 

2 
برای امالکی که پس از اجرای 

 طرح دارای باقیمانده هستند

عرض معبر )× A × 600.000×متراژ عرصه باقیمانده

 عرض معبر جديد(-قديم

3 

نشینی ندارند امالکی که عقب

ولی معبر مشرف به ملك 

 شودتعريض می

-عرض معبر قديم)× P × A*75000×متراژ عرصه

 عرض معبر جديد(

 15ماده 

 14ماده 



 

 

 هزینه خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری
 

 .گرددمی تایید کشور عیناًهای تش نشانی شهرداریطرح منابع درآمدی یکسان واحدهای آ

هنگام اخذ پروانه  1401تی  و خدماتی در ساليترب -آموزشی -اداری -ایمنی واحدهای مسکونیتعرفه عوارض طرح 
 ساختمانی )هرواحد(

 ردیف
 )مسكوني(متراژ

 مبلغ کل ثابت
 تا از

 000/3000/- مقطوع 150 0 1
 000/000/3/- مقطوع 200 150 2
 000/200/4/- مقطوع 250 200 3
 000/600/4/- مقطوع 300 250 4
 000/700/4/- مقطوع مترمربع به باال 300از 5

6 
 ،انباریتولیدی  –صنعتی  -واحدهای تجاری 

 متر مربع100تا
 000/4000/- مقطوع

7 
 باالترازواحدهای تجاری،انباری،تولیدی،صنعتی 

 مترمربع100
 5000.000 مقطوع

 000/000/7/- مقطوع مترمربع300واحدهای اداری  تا 8

 مقطوع به باالمترمربع 300ازواحدهای اداری  9
8000.000 

 

 

 

 

صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضی برای بازدیدهای بعدی به ازای ه ( بازدید اولیه کارشناسان ب 1تبصره 

 .شودریال دریافت می 000/2.500/-بازدید  هر

یا تجاری باکاربری انباری مورد استفاده متر( ازساختمان های مسکونی 100(اگرتمامی یک طبقه)بامتراژ باالی 2تبصره 

 قرار گیرد باتوجه به کاربری مربوطه)تجاری یاانباری( بهای خدمات آتش نشانی اخذ خواهدشد.

 

 

 

 

 

 

 16ماده 
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 هادر کلیه کاربری  بهای خدمات فضای سبز

 فضای سبز بهای خدمات فضای سبز

ساختمانی  وصول و جهت برای هرواحد  ریال 000/000/3مبلغ  های ساختمانیپروانهشود در هنگام صدور به شهرداری اجازه داده می

 گسترش فضاهای سبز شهری هزینه گردد.

 

 

 

 

 مسکونی وغیرمسکونیعوارض مازاد بر تراکم 

لزوم ارائه خدمات مطلوب  نظر به اینکه تراکم ساخت در محدوده شهر در طرح تفصیلی لحاظ شده است و هرگونه ساخت و ساز مازاد -1

صادر شود،  5از طریق كمیسیون ماده در صورتیکه عالوه بر طرح تفصیلی، مجوز طبقه اضافی  نماید، لذابرای شهرداری ایجاد می

 گردد.عوارض مازاد بر تراکم طبق فرمول ذیل محاسبه می

 5عوارض یک متر مربع  مازاد بر تراکم پس از مجوز کمیسیون ماده 
 5/2×یک مترمربع قیمت 

 برابرقیمت منطقه

صورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ایجاد طبقه اضافی و یا تبدیل  در-2

از سوی كمیسیون برخالف مجوزهای صادره نمایند ، در صورت صدور رأی بر ابقاء بنا 

عوارض گردد.می برای طبقات اضافی با فرمول زیر محاسبه و أخذصرفاً )ق.ش(،  100ماده 

 100یک متر مربع  مازاد بر تراکم طبقات اضافی پس از ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 

 3×یک مترمربعقیمت 

 برابرقیمت

 

  

 

 

 

 عوارض تعمیرات ساختمان

 مبنای محاسبه شرح ردیف

 متر مربع اعیانی( یک)برای  قیمت%20 تعمیرات داخلی واحد های تجاری و صنعتی 1

 متر مربع اعیانی( یک)برای قیمت %30 داخلی واحد های اداری، آموزشی، فرهنگی، درمانی و ورزشیتعمیرات 2

 قیمت )برای یک متر مربع اعیانی(%10 تعمیرات واحدهای مسکونی 3

 متر مربع اعیانی( یک)برای قیمت %20 (گذاریشامل تعویض سقف، ستون یا پل )تعمیرات اساسی در کلیه کاربریها  4

 19ماده 

 17ماده 

 18ماده 
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 باشد.میمل تعویض سقف، ستون یا پل گذاری شا اساسی : تعمیرات1تبصره 

 بایست با هماهنگی مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال انجام شود.: تعمیرات می2تبصره 

رضایت کتبی درخواست و : در کلیه واحدهای تجاری صدورکلیه مجوزهای شهرداری اعم از مجوز تعمیرات و ... با 3تبصره 

 باشد.مالک یا مالکین مقدور می

: نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعمیرات در واحدهای صنعتی، تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی و درمانی طبق گزارش 4تبصره 

 باشد.واحد شهرسازی می

 

 

 

 بهای خدمات )جبران خسارت و پاکسازی (

 مبنای محاسبه شرح ردیف

 ریال 000/000/3 بهای خدمات پاکسازی 1

 براساس  قیمت تمام شده جبران خسارت 2

 توضیحات
های ساختمانی برمبنای پروانه صادره تبصره: محاسبه مربوط به پاکسازی و جبران خسارت در هنگام صدور پروانه

 باشد.و نیز پس از رأی برابقاء بنا برای متراژ اضافه شده قابل محاسبه و وصول می

 

 

 

 

 

 استعالمات بهای خدمات کارشناسی

 )ارقام بریال( شرح ردیف

 2500،000 هامتر مربع در کلیه کاربری 500صدور پاسخ استعالم تا متراژ  1

 3.500،000 هامتر مربع در کلیه کاربری 500صدور پاسخ استعالم  برای متراژ  بیش از 2

 3000،000 محدوده شهر)حریم شهر( صدور پاسخ استعالم خارج از 3

 

 گرددارسال می  5هایی که به کمیسیون ماده بهای کارشناسی پرونده

 )ارقام بریال( شرح ردیف

 8،500،000 های مسکونیبرای کاربری 1

 8،500،000 سایر پرونده ها با هر نوع کاربری 2

ت
حا

ضی
تو

 

گردد. در صورت رد و یا قبول آن مبلغ مسترد نمی بوده و 5ماده خذ شده جهت طرح پرونده در کمیسیون اتبصره: مبلغ 

 خذ نخواهد شد.دور پروانه بهای خدمات کارشناسی اضمناً در صورت نیاز به بازدید در هنگام ص

 

 

 20ماده 

 21ماده 
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 صدور پروانه ساختبهای خدمات کارشناسی 

 )ارقام بریال( شرح ردیف

 3.500،000 صدور پروانه ساخت بهای خدمات کارشناسی 1

 1000،000 حق پرونده صدور پروانه ساخت 2

 3000.000 برای هر واحد مسکونی بهای تاییدیه آتش نشانی 3

 برای هرمترمربع  000/20 آتش نشانی  واحد خدمات کارشناسی بهای 4

 

 

 پارکینگ تامین بهای خدماتشرایط استثنایی حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه 

با توجه به مشکالت کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان 

باشند. چنانچه طبق گزارشات توجیهی و نمایند مطابق ضوابط طرح تفضیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی میمی

بهای  خذاتواند وفق ضوابط طرح تفضیلی با ص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداری در شرایط استثنایی میفنی مشخ

بایست  آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردی کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداری می

 جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد. درحساب مجزا نگهداری و منحصراً

 

 شرایط استثنایی حذف پارکینگالف( 

 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 20هایی به عرض ساختمان در فاصله صد متری تقاطع خیابان -1

 دهد.باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نمی ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن -2

 واقع شده و دسترسی دیگری ندارند. های پر تردد )سواره و یا پیاده(های تجاری که در بر خیابانساختمان -3

 احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . یا عرض کم، ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد -4

 در صورتیکه وضع و فرم زمین طوری باشد )کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین( احداث پارکینگ مقدور نباشد. -5

 گردد.تبصره: عوارض حذف پارکینگ به هنگام صدور پروانه ساختمان و تحت شرایط مندرج در تعرفه محاسبه و وصول می

 

 های ساختمانیپارکینگ در هنگام صدور پروانه هزینه تامین  -ب

 شرح و نحوه محاسبه عوارض کسر یا حذف پارکینگ اجباری در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، فرهنگی و ورزشی و ...

 عوارض هر متر مربع شرح ردیف

 000/000/24 هادر کلیه کاربری 1

 22ماده 

 23ماده 
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ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و کلیه کاربری : نظر به اینکه شهرداری در1تبصره 

ها از متقاضیان های ساختمانی در کلیه کاربرینماید، لذا شهرداری موظف است در زمان صدور پروانهبدون أخذ هیچگونه مبلغی صادر می

 پارکینگ أخذ نماید.تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف 

: شهرداری مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به افتتاح حساب ویژه جهت تمرکز درآمدهای ناشی از عوارض حذف 2تبصره 

 های عمومی در سطح شهر هزینه نماید.های ساختمانی را جهت تأمین و احداث پارکینگپارکینگ در هنگام صدور پروانه

 متر مربع می باشد. 20متر مربع و در فضای باز  25مساحت هر واحد پارکینگ طبق طرح تفصیلی در فضای بسته  :3تبصره 

 
 
 
 
 
 
 

 نوسازیعوارض 

 ارزش عرصه و اعیان( 1.5 %)  و حریم شهر برای كلیه اراضي و امالک واقع در محدوده

 عوارض هر متر مربع شرح ردیف

 1.5 % ×  قانون نوسازی 4ارزش معامالتي ماده  مساحت اعیاني×  عوارض اعیاني 1

 p  ×  % 1.5 عرصهمساحت ×  عوارض عرصه 2 8

ت
حا

ضی
تو

 

 

 ( : این عوارض از تاریخ تصویب آن در تعرفه های عوارض شهرداری از مالكین قابل وصول است.1تبصره )

 و به مؤدیان ابالغ نماید. ( : شهرداری مكلف است ساالنه این عوارض را محاسبه2تبصره )

 قانون نوسازی و عمران شهری مجاز به وصول این عوارض نمي باشند. 2( : شهرهای مشمول ماده 3تبصره )

های بعد با نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد  ، این عوارض در سالنوسازیدر صورت تاخیر در پرداخت بموقع عوارض  ( :4تبصره )

 شد

 درصد تخفیف خواهد شد. 20در صورت پرداخت داوطلبانه این عوارض مشمول  ( :5تبصره )

 .محاسبه خواهد شد 0.1 نوسازیبرای كلیه ادارات و ارگاهای دولتي ، نهادهای غیر دولتي ، بانک ها ضریب عوارض ( :6تبصره )

 

 

 
 24ماده 
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 مودفصل 

 

 

 ها( حذف یا کسر پارکینک)قانون شهرداری 100جرایم کمیسیون ماده  -

 تخلفات ساختمانی جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با آیین نامه  -
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 آیین نامه ارزش معامالتی در رابطه با جرایم تخلفات حذف یا کسری پارکینگ در کلیه کاربریها

 هاقانون شهرداری 100ماده  11موضوع تبصره 

 متر مربع یکمبنای محاسبه  شرح

 000/000/22 ها معامالتی در رابطه با جرایم تخلفات حذف یا کسری پارکینگ در کلیه کاربری ارزش

 
 

 

 تخلفات ساختمانی واحدهای مسکونی جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با آیین نامه 

 قانون شهرداریها 100ماده  11موضوع تبصره 

 متر مربع )بریال( یکبهای  شرح گروه ساختمان

 ریال 000/000/1 طبقه نی و فلزی و بنایی با هر نوع سقف وساختمان اسکلت بت

 

 

 

 واحدهای تجاری و سایر کاربریهاتخلفات ساختمانی  جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با آیین نامه 

 قانون شهرداریها 100ماده  11موضوع تبصره 

 مبنای محاسبه یک متر مربع ساختمانشرح گروه 

 ریال 000/100/1 ساختمان اسکلت بتونی، فلزی و بنایی با هر نوع سقف و هر تعداد طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 هاتخلفات ساختمانی )اختالف ارتفاع( درکلیه کاربری جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با 

 هاشهرداریقانون  100ماده  11موضوع تبصره 

 مبنای محاسبه یک متر مربع شرح گروه ساختمان ها ردیف

 ریال 8000به ازای هرسانتیمتر ارتفاع مسکونی اختالف ارتفاع در کاربری 1

 ریال10000ارتفاع یمترهرسانت یبه ازا هاکاربری کاربری تجاری و سایراختالف ارتفاع در  2

 25ماده 

 26ماده 

 27ماده 

 28ماده 
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1L ارتفاع مجاز = 

2L ارتفاع موجود = 

S مساحت طبقه مورد تخلف ارتفاعی = 

M مقدار تخلف ارتفاع = 

S = X ×)  2L – 1( L 

= M 1X / L 

ارزش معامالتي ساختمان در رابطه با جرائم تخلفات ساختماني )اختالف (  در S: فضای افزایش یافته )1تبصره 

 شود.ضرب میها ارتفاع( در كلیه كاربری

های احداث شده و لزوم هداشتی در مقررات ملی ساختمان برای ساختمان: در جهت رعایت اصول فنی و ب2تبصره 

ها رعایت خط آسمان و اصول همجواری در منظر شهری در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و درکلیه کاربری

 طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 شود.: هیچگونه عوارضی مشمول اختالف ارتفاع در طبقات نمی3تبصره

 

ارزش معامالتي ساختمان در رابطه با جرایم تخلفات ساختماني )اختالف (  در M: فضای افزایش یافته )1تبصره 

 شود.ضرب میها ارتفاع( در كلیه كاربری

های احداث شده و لزوم : در جهت رعایت اصول فنی و بهداشتی در مقررات ملی ساختمان برای ساختمان2تبصره 

ها و اصول همجواری در منظر شهری در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و درکلیه کاربری رعایت خط آسمان

 طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 شود.مشمول اختالف ارتفاع در طبقات نمی)غیر از جریمه( : هیچگونه عوارضی 3تبصره

 

 

 

  

 
 

 

 

آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان در رابطه با جرایم تخلفات ساختمانی )برای هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح( 

 هاقانون شهرداری 100ماده  11موضوع تبصره 

ف
دی

ر
 

 حذف پارکینگ  هاارزش معامالتی تجاری و سایر کاربری ارزش معامالتی مسکونی سال

 P3.5 P5 P7 95سال  1

 P4.5 P6 9P 96سال  2

 5.5p 7p 11p 97سال  3

89سال  4  7.5p 9p 13p 

 9P 12P 19P 99سال  5

 9P 12P 19P 1400سال 6

     

     

          

 29ماده 
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 مسوصل ف 

 بهای خدمات )جمع آوری حمل ودفن زباله( -

 های شهری و فاضالبمربوط به رهاسازی زباله جرایم -

 معبرعوارض رفع سد  -

 ذاری و نقل و انتقال وسائط نقلیهتعرفه عوارض شماره گ -

 تعرفه صدورفعالیت واشتغال وتردد ماشینهای باری -
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 بهای خدمات پسماند )جمع آوری، حمل و دفن زباله(

 شرح ردیف

مصوب سال 

1400 

 ماهیانه )ریال(

پيشنهاد سال 

1401 

 ماهيانه )ريال(

 واحدهای مسکونی 1
 180.000 130.000 واحدهای مسکونی

 180.000 130.000 مسکن مهر و سکونتگاههای غیررسمی

2 
واحدهای تجاری، مغازه ها، سالن های ورزشی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر بیمه، سایت کارگاهی، 

 احداث شده اند( و ...خدمات محله )واحدهایی که در طبقات باالی تجاری، جهت ارائه خدمات اداری 
130.000 180.000 

 1.500.000 600.000 ای اشخاص حقیقی و حقوقیهای زنجیرهفروشگاه 3

4 
واحدهای تجاری که صرفاً به صورت 

 شودانباری استفاده می

 200.000 130.000 متر مربع 100تا 

 250.000 150.000 متر مربع 100بیش از 

 2.000.000 700.000  میوه فروشانهای حجره 5

6 
ها، شعب ها، مجتمعها و صندوقهای دولتی، بانکها، نهادها و شرکتکلیه ادارات، سازمان

 متر مربع( 500مرکزی بیمه  و دانشکده های دولتی و غیر دولتی )زیربنا بیش از 
700.000 1.500.000 

7 
ها و شعب ها، مجتمعصندوقها و های دولتی، بانکها، نهادها و شرکتکلیه ادارات، سازمان

 متر مربع( 500)زیربنای کمترازمرکزی بیمه  
600.000 1.300.000 

8 
کلیه فضاهای آموزشی از قبیل )مهد کودک، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از 

 ها و مراکز فرهنگی، هنریها، آموزشکدهدولتی، غیر دولتی و هیئت امنایی(، هنرستان
500.000 800.000 

 150.000 300.000 (CNGهای سوخت )پمپ بنزین، گاز و کلیه جایگاه 9

 8000.000 5000.000 بیمارستان های خصوصی ودولتی 10

 4.500.000 3.000.000 کلینیک 11

 5000.000 3.000.000 دولتی درمانگاه 12

 4600.000 3000.000 هاآزمایشگاه 13

 1000.000 800.000 دندان پزشکها 14

 و متخصص پزشکان عمومی 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.000 1000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهای خدمات پسماند )جمع آوری، حمل و دفن زباله(

 شرح ردیف
 400مصوب سال 

 ماهیانه )ریال(

پيشنهاد سال 

1401 

 ماهيانه )ريال(

 2500.000 1.800.000 تاالرهای پذیرایی 21

 1500.000 500.000 رستوران، غذاخوری و غذای آماده 22

 30ماده 
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 1000.000 300.000 ها و سایر موارد مشابهمهمانپذیرها، مسافرخانه 23

 

آئین نامه اجرایي قانون مدیریت پسماند   8و  7: بهای خدمات پسماند )جمع آوری، حمل و دفن زباله( به استناد ماده 1تبصره 

قانون تشكیالت وظایف و انتخاب شوراهای اسالمي  76ماده  26آئین نامه مالي شهرداریها و برابر بند  29ماده  3و طبق بند 

 شهر محاسبه و وصول خواهد شد

باشند؛ چنانچه در اماکن مذکور واحد از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف می هاي علميهو حوزهها، تکایا مساجد، حسینیه: 2تبصره 

 باشد.مات پسماند قابل وصول میتجاری استقرار داشته باشد متناسب با تعداد واحد، بهای خد

نمایند، طبق قانون پسماند موظفند آن  را به های عفونی در محدوده و حریم شهر می: کلیه مشاغلی که مبادرت به تولید زباله3تبصره 

ئولیتی در قبال آوری آن برای شهرداری میسر گردد در غیر این صورت شهرداری مسهای غیر عفونی و عادی  تبدیل نموده تا جمعزباله

 ها نخواهد داشت.آوری این زبالهجمع
بایست با مراجعه به اتاق باشد، می: برای آندسته از افرادی که دارای واحد تجاری بوده و بنا به اظهار خودشان، مغازه تعطیل می4تبصره 

پسماند بهای خدمات اصناف و اخذ گواهی مبنی بر عدم صدور جواز کسب برای ملک مذکور و عدم فعالیت اقدام و پس از ارائه تاییدیه، 

 فقط برای همان سال اخذ نخواهد شد.

بهای درصد و به باال دارند،  70یشرفت فیزیکی( : برای آندسته از امالکی که پروانه ساختمانی اخذ نموده و دارای عدم خالفی )پ5تبصره 

 قابل وصول میباشد.پسماند خدمات 

اند، بر اساس : برای آندسته از امالکی که پروانه ساختمانی اخذ نموده و هیچگونه مراجعه به شهرداری نداشته6تبصره 

انه نسبت به زیر بنا(  بعد از )جدول مدت صدور پرو 1طبق جدول ماده  مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی،

 پسماند و نوسازی به آن ملک تعلق خواهد گرفت.بهای خدمات اتمام مدت پروانه ساختمانی، 
درصد داشته باشد، بعد از  70: اگر ملکی بعد از اتمام مدت پروانه ساختمانی بصورت زمین بوده و یا پیشرفت فیزیکی کمتر از 7تبصره 

درصد  70پسماند برای همان سال اخذ نخواهد شد، لیکن برای بناهای با پیشرفت فیزیکی کمتر از خدمات  بهایتایید شهرسازی منطقه، 

-های متعدد از طریق بناهای در دست احداث عوارض زباله از سال بعد برقرار میباشند و با توجه به ایجاد زبالهموظف به تکمیل بنا می

 گردد.

 پسماند بصورت جداگانه  ارسال گردد.بهای خدمات ، قبوض نوسازی و ذیرایی و یا رستوران می باشند: هتل هایی که دارای تاالر پ8تبصره 

باشند در قبال ارائه تأییدیه از اداره برق مبنی بر اینکه بیش از شش ماه هزینه : آندسته از واحدهای مسکونی که فاقد سکنه می9تبصره 

 پسماند اخذ نخواهد شد.بهای خدمات شته، فقط برای همان سال برق آن واحد صفر بوده و هیچگونه کارکردی ندا

ها در مواقعی که به صورت غیر معمول نسبت به تولید زباله اقدام نموده باشند، ضمن اخطار : مشاغل پرزباله و الستیک فروش10تبصره 

 عدم ایجاد زباله برای هزینه تمام شده جمع آوری و حمل آن محاسبه و وصول گردد.

: باتوجه به اهميت ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني بهاي خدمات پسماند واحدهاي تجاري كه فعاليت آنها 11 تبصره

برداري از بوده و چنانچه در هر مقطع زماني نحوه فعاليت و بهره درصد تخفيف 50فروش كتاب مي باشد، مشمول 

 دريافت خواهد شدواحد كتابفروشي تغيير يابد بهاي خدمات پسماند به صورت كامل 
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 فرمول محاسباتی خدمات پسماند مسکونی-1

L=F.D.R(CT+CD).E1.E2 

 ضریب تعدیل ضریب تشویق واحدهای مسکونی

7/0 4/0 

 ِِ اداری ِ خدماتی ِکارگاهی ِصنعتی وتولیدی فرمول محاسباتی خدمات واحدهای تجاری  -2

 درنظر گرفته شده(  5/0یا    1)  -E3ضریب تعدیل        

C   =   wi  .(ct  . cd  ).     D    .E2  .E3 

 

 واحدهای تجاری

wi ضریب تعدیل ضریب تشویق 

 1 7/0 کیلوگرم 32 پرزباله

 5/0 7/0 کیلوگرم10 متوسط

 5/0 7/0 کیلوگرم 5 کم زباله

 

 

 واحدهای اداری

wi ضریب تعدیل ضریب تشویق 

 1 7/0 کیلوگرم 32 پرزباله

 1 7/0 کیلوگرم25 متوسط

 1 7/0 کیلوگرم 16 کم زباله
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 واحدهای خدماتی

wi ضریب تعدیل ضریب تشویق 

 5/0 7/0 کیلوگرم 600 پرزباله

 5/0 7/0 کیلوگرم100 متوسط

 1 7/0 کیلوگرم 16 کم زباله

 

 

واحدهای صنعتی     

 وتولیدی

wi ضریب تعدیل ضریب تشویق 

 1 7/0 کیلوگرم 16 پرزباله

 1 7/0 کیلوگرم8 کم زباله

  

 ) بهای تمام شده پردازش +بهای تمام شده زباله(سرانه تولیدشده زباله توسط هرفرد*روزهای سال*بعد خانوار=بهای ساالنه خدمات مسکونیضریب تشویق*ضریب تعدیل

 قیمت ضریب تعدیل R واحدهای مسکونی

 ریال 000/160/2 4/0 7/0

 ِِ اداری ِ خدماتی ِکارگاهی ِصنعتی وتولیدی رمول محاسباتی خدمات واحدهای تجاری ف -1

 درنظر گرفته شده(  5/0یا    1)  -E3ضریب تعدیل        

C   =   wi  .(ct  . cd  ).     D    .E2  .E3 

 

 واحدهای تجاری

wi  قیمت ساالنه تعدیلضریب 

 000/000/20 1 کیلوگرم 32 پرزباله

 000/500/3 5/0 کیلوگرم10 متوسط

 000/500/1 5/0 کیلوگرم 5 کم زباله
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 واحدهای اداری

wi 
یلتعد یبضر  

 

ساالنه یمتق  

 000/000/18 1 کیلوگرم 32 پرزباله

 000/600/15 1 کیلوگرم25 متوسط

 000/000/10 1 کیلوگرم 16 کم زباله

 

 

 واحدهای خدماتی

wi 

یلتعد یبضر ساالنه یمتق   

 000/000/188 5/0 کیلوگرم 600 پرزباله

 000/000/31 5/0 کیلوگرم100 متوسط

 000/000/10 1 کیلوگرم 16 کم زباله

 

 

واحدهای صنعتی     

 وتولیدی

wi 

یلتعد یبضر ساالنه یمتق   

 000/000/10 1 کیلوگرم 16 پرزباله

 000/000/5 1 کیلوگرم8 کم زباله

 

 هاهای شهری وفاضالب درکلیه کاربریمربوط به رهاسازی زباله جریمه

ت مشخصی را در شبانه روز جهت      جمع سازی عمومی، ساعامطلوب به شهروندان و فرهنگ شهرداری جهت ارائه خدمات بهینه و

سزایی را در ب  ات، مدارس وکسبه که نقش ا، اداررسانی نموده است. در این راستا برخی از نهادههای شهری اطالعآوری، حمل و دفن زباله

نمایند، که در کنار گذرها می های خودها و فاضالبتولید زباله با حجم باال دارند، بدون رعایت ساعات مشخصه اقدام به رهاسازی زباله

ی ذیل شامل حال هاریمههای شهری شده است. لذاجهت جلوگیری از چنین اقدامات جها و آلودگیباعث رشد و انتشار انواع بیماری

 :متخلفین خواهد شد

 

 30ماده 
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 های شهری درهرنوع کاربری )غیر ازمسکونی(خارج از وقت مقرررهاسازی زباله جریمه -1

 :  صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم تکرار آن.تخلف در بار اول

 زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر. یکساله حمل و دفنتعرفه درصد 50صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه معادل: تخلف در بار دوم

 تعرفه یکساله حمل و دفن زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر. کل:  صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه معادل تخلف در بار سوم

 

 مسکونی( در سطح معابر و شوارعرهاسازی فاضالب واحدهای تجاری اداری وصنعتی و...)غیراز جریمه -2

 صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضالب مربوطه. :تخلف در بار اول

 و صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجدد (،هفتهدرصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده )یک تخلف در بار دوم: 

 ریال.3،000،000مبلغ أخذ

 و (،صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجددهفتهدر صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده )یک تخلف در بار سوم: 

 ریال. 5،000،000اخذ مبلغ 

 

 در سطح معابر و شوارعوپساب زیتون رهاسازی فاضالب واحدهای مسکونی  جریمه -3

 صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازی فاضالب مربوطه. برای بار اول:

 اخذ و (،صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجددهفتهدرصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت تعیین شده )یک  برای بار دوم:

 ریال. 2000،000مبلغ 

 أخذو (،صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجددهفتهتعیین شده )یک  درصورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مهلت برای بار سوم:

 ریال. 3،000،000مبلغ

واریز  شهرداریهای تعبیه شده به حساب اجرائیات صورت پذیرفته ومبالغ طی فیش مأمورینصدور اخطاریه توسط  شناسایی و :1تبصره 

 برابر مقررات برخورد خواهد شد. متخلفین وصول هرگونه وجه نقد دراین خصوص ممنوع بوده وبا گردد،می

عدم رفع  درصورت تحویل آخرین اخطاریه )اخطار سوم( و باشد واخطاریه برای موارد الف، ب و ج یک ماه می مدت زمان هر :2تبصره

 یها ارجاع می نماید.رقانون شهردا 55ماده  20شهرداری پرونده مربوطه را به کمیسیون بند  مشکل در مدت یک ماه،

 4.000.000ریال وباردوم مبلغ  3.000.000: درواحدهای مسکونی چنانچه پساب زیتون وامثالهم خارج شود برای مورداول مبلغ 3تبصره

 ریال اخذ گردد. 5.000.000ریال وبرای سومین باروتکرار آن 
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 رفع سد معبر بهای خدمات

در صورت توقیف اموال آنها  معبرگردد، به سد نمایندکه منجرپیشروی درمعابرعمومی میناشی از  معبر واحدهای صنفی که اقدام به سد

 توسط مأمورین سد معبر، شهرداری مبالغ زیر را به عنوان عوارض رفع سد معبر از متخلف دریافت خواهد نمود.

 ریال 1000،000برای بار اول 

 ریال 1.500،000برای بار دوم 

 ریال 2،500،000برای بار سوم 

روز نسبت به پرداخت جریمه  5بایست ظرف مدت مبارزه با سد معبر ضبط گردیده، می مأمورین: افرادی که کاالهایشان توسط 1تبصره 

ریال به  100،000مذکور اقدام و جهت ترخیص کاالهای خود مراجعه نمایند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، روزانه مبلغ 

 ارداری از متخلف دریافت خواهد شد.عنوان هزینه انب

ای باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضای صورت جلسه، : کاالهای ضبط شده طی صورت جلسه2تبصره 

 اجرائیات، کافی خواهد بود. مأمورنیروی انتظامی همراه با  مأمورامضای 

ساعت جهت تحویل کاالهای خویش  24بایست ظرف مدت دنی باشد متخلف میچه کاالهای ضبط شده مالک فاسد شن: چنا3تبصره 

های حاصله از تعلل و عواقب جانبی آن متوجه صاحب کاال خواهد بود و مراجعه و نسبت به ترخیص اقدام نماید، در غیر این صورت زیان

 شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت..

 ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.یست تعهد نامهبا: متخلفین می4تبصره 

، کسانی که با ریختن هر نوع مصالح  و یا نخاله ساختمانی، موجب سد معبر شوند و یا نسبت به احداث خارج از ضوابط شهرسازی  اقدام نمایند -1

 به شرح ذیل با آنها بر خورد خواهد شد.

های ناشی از هر نوع حفاری که موجب ایجاد سد معبر شود، ریختن هر نوع مصالح و نخاله ساختمانی در معابر و خاکبرداری: 1تبصره 

تواند نسبت به  می شهرداری برای بار اول توسط اجرائیات منطقه طی اخطار کتبی مراتب را به آنها ابالغ و در صورت استنکاف، شهرداری 

عنوان عوارض حاصل از رفع  به )همانند پسماند(یالر000/500/3قبال آن برای هر سرویس مبلغ شهر اقدام و از تخلیه مصالح به بیرون از 

 سد معبر را به مالک ابالغ، تا به حساب شهرداری واریز نماید.

به دریافت مدارک : برای آن دسته از کسانی که در حال ساخت و ساز بوده و تخلف ساختمانی داشته و واحد اجرائیات نسبت 2تبصره 

ریال به  1000،000در صورت رفع تخلف و واریز مبلغ  یا نسبت به جمع آوری و توقیف  وسایل ساختمانی آنها اقدام نموده است، مثبته و

 مانع است.سترداد وسایل و مدارک توقیفی بالحساب شهرداری ا
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 وسائط نقلیه غیر سواری سالیانه تعرفه عوارض

 ارقام بریال شرح ردیف

 000/500/2 چرخ 6انواع کامیون های  1

 3800.000 چرخ 10انواع کامیون های  2

 4.500.000 چرخ به باال 10انواع کامیون های  3

 2500.000 انواع اتوبوس 4

 1500.000 انواع مینی بوس 5

 1500.000 انواع وانت تک کابین 6

 3500.000 ساختمانی، حفاری، از قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و ...انواع ماشین آالت سنگین راهسازی  7

 200.000 انواع موتور سیکلت دنده ای 8

قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا  43نظر به اینکه طبق بند )ب( ماده  تبصره:

گیرد و بایستی شهروندان نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند لذا؛ به استناد بند )و( وارداتی حسب مورد عوارض سالیانه به آنها تعلق می

مالیات بر ارزش افزوده در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه خودرو و همچنین حمل و نقل مسافر برون شهری قانون  46ماده 

 ازای هر ماه تأخیر قابل وصول استبه  درصد 2قانون فوق( جریمه آن به میزان  43 )صرفاً موضوع بند الف و ب ماده

 

  

 32ماده 
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 بارینها ی تعرفه عوارض صدورپروانه فعالیت واشتغال وتردد ماشی

 صدورکارت تردد صدوروتمدید پروانه اشتغال فعالیتصدور وتمدیدپروانه   ردیف

 ريال 000/1000 ریال 000/500/1 ریال 000/500/1 انواع کامیون های ده تن به باال 1

 انواع کامیون های ایسوزو وخاور 2

 
 ريال000/1000 ریال 000/1100 ریال 000/1100

 ريال 000/750 ریال 000/850 ریال 000/850 انواع  وانت 3
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 چهارمفصل 

 قانون نوسازی 29ماده  2تأخیر عدم رعایت تبصره  جریمه -

 عوارض بهاء خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی -

 عوارض حق التوزین -

 معاینه فنیعوارض  -

 بهای خدمات غرفه ها ونمایشگاههای فروش فصلی -
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 قانون نوسازی 29ماده  2تأخیر عدم رعایت تبصره  جریمه

هایی که ظرف مدت مقرر در پروانه ساخت نسبت به تکمیل ساختمان خود اقدام قانون نوسازی، ساختمان 29ماده  2به استناد تبصره 

سالی  سال فوق برای هر دو 2و در صورت عدم تکمیل پس از برابر افزایش پیدا نموده  2ننمایند، عوارض نوسازی تا دو سال مدت فوق به 

 درصد بیشتر گردد. 4برابر مأخذ سال قبل افزایش خواهد یافت و حداکثر آن نباید از  2وارض نوسازی به عکه بگذرد 

 

 

 

 ) مجوز احداث پروانه( مخابراتی دکل هایخدمات از تأسیسات  بهای

منصوبات مخابراتی )تلفن همراه( در معابر، فضای سبز و اماکنی که متعلق به شهرداری است و با تأیید حوزه الف( در صورت نصب هرگونه 

شهرسازی موانع عبور و مرور و ترافیکی ایجاد ننموده و منافی با زیبایی و سیمای شهری نباشد؛ عقد قرارداد اجاره حداکثر به مدت سه 

  وی که هر سال نسبت به خدمات ماهانه یا ساالنه توسط شهرداری قابل دریافت است.سال با انجام ارزیابی اجاره بها به نح

و سایر امالک عمومی که به موجب قانون در مالکیت  ج( در صورت نصب دکل یا سایر تأسیسات مخابراتی در معابر عمومی و فضای سبز

 گردد.شهرداری است برابر مقررات نسبت به رفع تصرف اقدام می

اند و بدون مجوز و پرداخت حق و حقوق شهرداری باشد، بایستی جهت عقد مصوبه اقدام نمودهاین هایی که قبل از شرکتمورد د( در 

 گردد.با آنها برخورد می  )ج(قرارداد به شهرداری مراجعه نمایند در غیر این صورت برابر بند 

 و( مبالغ فوق بایستی به گسترش فضای سبز شهری هزینه گردد.

 

 

 

 حق التوزین بهای

حیطه وصول این عوارض در محدوده  از مبلغ حق توزین را از باسکولداران وصول نماید. درصد 10شود معادل به شهرداری اجازه داده می

 نمایند.تسری دارد، باسکول داران موظفند مبالغ وصولی را به حساب شهرداری واریز  نیز های حریم شهرخدماتی و به باسکول

 گیرد.المنفعه دارد، تعلق نمیهای دولتی که جنبه عامبه باسکولاین عوارض :  تبصره

 

 

 

 33ماده 

 34ماده 

 35ماده 
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 عوارض معاینه فنی

 

 .هر معاینه فنی وصول نماید درصد 10 شود ازکلیه خودروها اعم ازسبک وسنگین معادلبه شهرداری اجازه داده می

 واحدواریز نمایند، این مبالغ بایستی به حساب  مذکور را به صورت مجزا به حساب اعالمی شهرداریمراکز معاینه فنی موظفند مبالغ 

 یا تهیه خودروهای مورد نیاز خدمات عمومی شهری هزینه گردد. خدمات موتوری واریز و جهت راه اندازی و

 

 

 

 

 

 فصلی و دائمی ی فروشغرفه ها و نمایشگاهها بهای خدمات

تخصصي، ادواری، فصلي و دائمي و بازارهای روز در محدوده و حریم اعم از فروش،  غرفه ها و نمایشگاهها عوارض

 (به استثناء نمایشگاههای صنایع دستي و فرشكه در اراضي خصوصي برگزار گردد )شهر 
 اجاره واگذاری غرفه %  10

 
تخصصي، ادواری، فصلي و دائمي و بازارهای روز در محدوده و حریم اعم از فروش،  عوارض غرفه ها و نمایشگاهها

 (به استثناء نمایشگاههای صنایع دستي و فرشبرگزار گردد ) متعلق به شهرداریكه در اراضي شهر 
 اجاره واگذاری غرفه%  20

 عوارض بازار هفتگي شنبه بازار

 
 ریال 000/300غرفه  هر 

 ریال 200

 

 ریال 000/200هرغرفه  فروشانعوارض بازارروز میوه 

 ریال ماهیانه 000/500 دكه  واستقرار عوارض نصب

 ریال برای هرمترمربع 000/200 عوارض نصب داربست

ت
حا

ضی
تو

 

غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد كسر و  ی ادواری،  فصلي و دائمي مكلفند سهم شهرداری از اجاره بها ( : متولیان برگزاری نمایشگاهها1تبصره)

 به حساب شهرداری واریز نمایند.

، عوارض وصولي را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به برگزاری نمایشگاه( : متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت 2تبصره )

 ه مربوطه مي باشد.شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیق

، مأموران وصول شهرداری مي توانند با مراجعه به محل عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود( : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله ب3تبصره )

ند در غیر این دفتر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایند ، مسئولین نمایشگاه مكلف به همكاری با مأمورین شهرداری مي باش

 صورت شهرداری مي تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانوني خود اقدام نماید.

 

 

 36ماده 

 37 ماده
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پنجمفصل 
 

 و بهای خدمات )زباله( واحدهای تجاری عوارض کسب و پیشه -

 ها عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک -

 عوارض پارگینگ خودرو -

 ی تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض  -

 عوارض قطع اشجار -
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 و بهای خدمات واحدهای تجاری مشاغلعوارض 
 

 گروه : خواربار مواد غذایی و خشکبار و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 (زباله)بهای خدمات 

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 فروش (خواربار فروش )عطاری و سقط  1

 140،000 70،000 سوپر مارکت داران 2

 140،000 70،000 مراکز فروش و عمده فروشی سوسیس و کالباس )فرآورده های گوشتی ( 3

 140،000 70،000 فروشندگان آجیل و خشکبار )جزء( 4

 140،000 70،000 آبنبات و نقل فروش و تولید کننده و عمده فروش آبنبات پز جزء فروش 5

 140،000 70،000 بنکداران مواد غذایی 6

 140،000 70،000 فروشندگان قهوه و کاکائو 7

 140،000 70،000 قصابی )فروش گوشت گاوی ، گوسفندی( 8

 140،000 70،000 مرغ و ماهی ، پرنده ، تخم مرغ فروشی 9

 140،000 70،000 کشک سایی 10

 140،000 70،000 فروشندگان چای )داخلی و خارجی( 11

 140،000 70،000 انبار و پخش نوشابه های غیر الکلی 12

 140،000 70،000 فروشندگان ترشیجات ، مرباجات ، سس و رب گوجه فرنگی 13

 140،000 70،000 لبنیات )ماست بندان( 14

 140،000 70،000 عمده فروشان خوراک دام و طیور ، علوفه 15

 140،000 70،000 (15فروشندگان جزء )بند  16

 140،000 70،000 بار فروشان  )میوه و تره بار ( 17

 140،000 70،000 میوه فروشان جزء 18

 140،000 70،000 سبزی فروشی ها و سبزی خرد کنی ها 19

 140،000 70،000 عمده فروشی و توزیع کنندگان مرغ 20

 140،000 70،000 برنج فروشان 21

 140،000 70،000 پرورش دهندگان ماکیان 22

 140،000 70،000 فروشندگان مواد پروتئینی  )پرورش اندام( 23

 140،000 70،000 پنیر –خیار شور  –عمده فروشان خرما  24

 140،000 70،000 یخ فروشان 25

 140،000 70،000 چوبداران اغنام و احشام 26

 140،000 70،000 فروشندگان ضایعات 27

28 
دباغ و فروشندگان پوست و  –ساالمبوروروده پاک کنی و پیه آب کنی 

 روده
70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان حبوبات 29

 140،000 70،000 های قندریزیکارگاه 30

 38ماده 
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 گروه : فروشندگان اغذیه و خوراکی ها و کافه قنادی ها و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 2500،000 300،000 رستوران ها ، تاالر پذیرایی 1

 8000،000 80،000 چلوکبابی و چلوخورشتی 2

 140،000 70،000 اغذیه فروشی ها )خوراک سرد و گرم( 3

 140،000 70،000 کبابی ، حلیم پزی ، آش فروشی ، لبو فروشی و باقالپز 4

 140،000 70،000 کله پزی و سیرابی فروشی 5

 140،000 70،000 جگرکی 6

 140،000 70،000 قهوه خانه و چایخانه 7

 140،000 70،000 کافه قنادی )پخت و فروش( 8

 140،000 70،000 شیرینی فروشی )فقط( 9

 140،000 70،000 قنادی )شیرینی پزی( 10

 140،000 70،000 آب میوه فروشکافه تریا و بستنی فروشی ،  11

 140،000 70،000 فروشندگان آرد 12

 140،000 70،000 نانوایی سنتی و سفید پزی 13

 140،000 70،000 نانوایی ماشینی ، فانتزی ، فریزی 14

 140،000 70،000 رشته بری و تولید کنندگان انواع رشته های خوراکی 15

 140،000 70،000 بستنیتولید کنندگان و فروشندگان نان  16

 140،000 70،000 کافی نت و کافی شاپ 17

 140،000 70،000 پخش عمده بستنی 18

 140،000 70،000 تولید ، فروشندگان نمک عمده 19

 140،000 70،000 سلف سرویس وسالنهای عروسی وپذیرایی 20

 000/250 70،000 غذای آماده 21

 140،000 70.000 تخمه پزی ودانه های روغنی 22

 5.000.000 1000.000 فروشگاه های بزرگ زنجیره ای 23
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 صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 1

2 
فروشندگان لوازم خانگی، نفتی، گازی، یخچال فریزر، بخاری، کولر و نظایر 

 آن
70،000 140،000 

 140،000 70،000 تعمیرکار وسایل گازسوز 3

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم باطری، ساعت و ماشین های تحریر و نظایر آن 4

 140،000 70،000 سمساری و امانت فروشی 5

 140،000 70،000 کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی 6

 140،000 70،000 کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو، اکو، پنکه، چراغ و نظایر آن 7

 140،000 70،000 پرده دوزی، پرده فروشی و نصب انواع پرده و پارچه 8

 140،000 70،000 فروشندگان موکت و انواع کفپوش و کاغذ دیواری پرده کرکره 9

 140،000 70،000 فروشندگان فرش ماشینی 10

 140،000 70،000 فروشندگان پتو، روتختی، حوله، انواع لحاف پشم شیشه، بالش گلدوزی 11

 140،000 70،000 فروشندگان فرش دستباف 12

 140،000 70،000 تعمیرکاران و رفوگران فرش و تعمیرات پشتی 13

 140،000 70،000 جاجیم ، زیلوفروشندگان گلیم ،  14

 140،000 70،000 دفاتر قالی شویی 15

 140،000 70،000 فروشندگان چینی و بلور جات 16

 140،000 70،000 فروشندگان اجناس لوکس کادویی 17

 140،000 70،000 آیینه ساز و آیینه فروش و شمعدان ساز 18

 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزیینی 19

20 
 5فروشندگان صنایع دستی، جارو دستی )جارو رشتی (، جعبه،های 

 سانتی )برای تزیین(
70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالین 21

 140،000 70،000 فروشندگان ظروف یک بار مصرف 22

 140،000 70،000 نخ ریسی 23

 140،000 70،000 سازنده آرم های مختلف تجاریطراح و  24

 140،000 70،000 کانتینر و نظایر آن –کانکس  –کیوسک  –سازندگان و فروشندگان دکه  25

 140،000 70،000 توپ های تزیینی –فروشندگان گل های طبیعی درختچه های تزیینی  6

27 
و  صنایع فلزی، چوبی، پالستیکی و فروشندگان انواع ظروف روی

 آلومینیوم و تزریق پالستیک
70،000 140،000 
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 صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

28 
فانوس ، چراغ توری ، المپ  ،روشندگان سماور ، چراغ خوراک پزیف

 های گازی، برقی، نفتی
70،000 140،000 

 140،000 70،000 عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیک و مالمین 29

 140،000 70،000 28فروشندگان جزء بند  30

31 

عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش ، ماشین 

تراش، مته برقی، کمپرسور، پمپ آب و نظایر آن  دستگاه بندی 

 دستمال کاغذی

70،000 140،000 

 140،000 70،000 31فروشندگان جزء بند  32

 140،000 70،000 فروشندگان باسکول و ترازو های بزرگ 33

34 
فروشندگان جزء ماشین های بستنی ، چرخ گوشت ، قهوه جوش ، 

 ترازو های عقربه دار
70،000 140،000 

35 
گوشت ، قهوه جوش ، ترازو نمایندگی های ماشین های بستنی ، چرخ 

 های عقربه ای
70،000 140،000 

36 
نمایندگی ماشین های بافندگی و انواع چرخ های خیاطی و خانگی و 

 صنعتی
70،000 140،000 

 140،000 70،000 35فروشندگان جزء بند  37

 140،000 70،000 فروشندگان خط و گوشی موبایل و تلفن ثابت 38

 140،000 70،000 میز های شیشه ایفروشندگان انواع  39

 140،000 70،000 نمایشگاه لوستر تا دو دهنه 40

 140،000 70،000 نمایشگاه لوستر از دو دهنه و بیشتر 41

 140،000 70،000 نمایشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی 42

 140،000 70،000 باسکول و قپان داران 43

 140،000 70،000 فروشندگان شومینه و لوازم آن 44

 140،000 70،000 فروشندگان و نصب کنندگان پارتیشن 45

 140،000 70،000 کارگاه های پنجه کشی و اتوکشی جوراب و دستکش 46

 140،000 70،000 برزنت فروشی ها 47

 140،000 70،000 زری بافی و ترمه دوزی 48

 140،000 70،000 کارگاههای قالی بافی ونقشه کشی قالی 49

 140،000 70،000 عمده فروشان انواع دوربین عکاسی، فیلم برداری و.... 50

 140،000 70،000 فروشندگان قطعات یدکی وسایل  صوتی وتصویری 51
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 گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 خدمات )زباله( بهای

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات 1

 140،000 70،000 فروشندگان عینک طبی و آفتابی 2

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه برداری و نقشه کشی )جزء( 3

 140،000 70،000 فروشندگان تابلو و گالری های نقاشی و هنری 4

 140،000 70،000 سازندگان تابلو های نئون و پالستیک، الک و مهر ژالتینی، برنجی 5

6 
تابلو نویسی، نقاشی، خطاطی، طراحی، تایپ و عریضه نویسی و نظایر 

 آنها
70،000 140،000 

 140،000 70،000 عمده فروشان اسباب بازی )وارد کنندگان( 7

 140،000 70،000 (7بازی بند فروشندگان جزء )اسباب  8

9 
های هنری، نوازندگان، تئاتر فروشندگان وسایل موسیقی)اجرای گروه

 و ...(
70،000 140،000 

 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی 10

 140،000 70،000 انتشاراتی و چاپ، لوازم التحریر مؤسسات 11

 140،000 70،000 همسطحچاپخانه دارای ماشین های  12

 140،000 70،000 چاپخانه دارای ماشین های افست 13

 140،000 70،000 چاپخانه و حروفچینی کامپیوتری 14

 140،000 70،000 کلیشه و گراور سازی چاپخانه 15

 140،000 70،000 چاپ نقشه، اوزالید، زیراکس مؤسسات 16

 140،000 70،000 شناسایی و نظایر آنفتوکپی پرسکاران گواهینامه ، کارت  17

 140،000 70،000 انتشاراتی مؤسسات 18

 140،000 70،000 کتاب فروشی ها و لوازم التحریر 19

 140،000 70،000 پاکت سازی–دفتر سازی  –عمده فروشان انواع کاغذ  20

 140،000 70،000 19فروشندگان جزء بند  21

 140،000 70،000 التحریر ابر تخته پاک کنفروشندگان عمده انواع لوازم  22

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم التحریر جزء انواع پوستر 23
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24 
فروشندگان ماشین های حساب ، تحریر ، زیراکس ، پلی کپی ، 

 فتوکپی و نظایر آن
70،000 140،000 

 140،000 70،000 ایای و خدمات رایانهفروشندگان ماشین های اداری، رایانه 25

 140،000 70،000 خرازی فروشان 26

 140،000 70،000 عمده فروشان دستمال های کاغذی 27

 

 

 

 

 

 

 گروه : فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 فروشندگان کاموا 28

 140،000 70،000 فروشندگان کارت عروسی 29

 140،000 70،000 صابون پز و صابون فروش عمده 30

 140،000 70،000 کارگاه های تولید کننده مایعات پاک کننده 31

 140،000 70،000 رنگرزی منسوجات 32

 140،000 70،000 فروشندگان و واردکنندگان گیسوی مصنوعی 33

 140،000 70،000 کاشت مصنوعی مؤسسات 34

 140،000 70،000 گلساز 35

 140،000 70،000 دکمه فروش، سنگ دوز و دکمه منگنه 36

 

 

 

 کیف و کفش و نظایر آن –گروه : فروشندگان پوشاک و قماش 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 قماش فروشان 1

 140،000 70،000 بنکدار و عمده فروشی پارچه 2

 140،000 70،000 خیاطی مردانه 3

 140،000 70،000 خیاطی زنانه 4

 140،000 70،000 فروشگاه های بزرگ لباس و پوشاک و نظایر آن 5

 140،000 70،000 پوشاک فروش 6

 140،000 70،000 انواع لوازم خیاطیفروشندگان  7
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 140،000 70،000 فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس 8

 140،000 70،000 فروشندگان جزء پنبه 9

10 
فروشندگان انواع جوراب و زیرپوش و نظایر آن ، دستکش ، کیسه 

 حمام ، کاله، تی شرت بچه گانه کشباف
70،000 140،000 

 140،000 70،000 چادر و خیمه سازانفروشندگان انواع  11

 140،000 70،000 فروشندگان کیف ، چمدان، سراجان ، کمربند 12

 140،000 70،000 فروشندگان کفش ماشینی 13

 140،000 70،000 فروشندگان کفش های دست دوز 14

 140،000 70،000 تعمیرکاران کفش واکسی 15

 140،000 70،000 بچه گانه –تریکو  -فروشندگان کاالی کش باف 16

 140،000 70،000 لحاف دوز ، پنبه زن ، نخ بافی 17

 140،000 70،000 لباس شویی و خشک شویی 18

 140،000 70،000 فروشندگان وسایل ورزشی و بدنسازی 19

 140،000 70،000 سیسمونی ، لباس نوزاد 20

 140،000 70،000 عمده فروشان پوشاک 21

 140،000 70،000 دست دوزتولیدی کفش  22

 140،000 70،000 تولیدی پوشاک 23

 140،000 70،000 عمده فروش پشم، مو وکرک 24

 140،000 70،000 فروشنده جزء پشم، مو وکرک 25

 140،000 70،000 سری دوز پیراهن 26

 140،000 70،000 تولیدکنندگان انواع جوراب و زیر پوش 27

 140،000 70،000 شیمیایی و مواد کشبافیفروشندگان جزء الیاف  28

 140،000 70،000 پوستین دوز و پوستین فروش 29

 140،000 70،000 تولیدی کفش 30

 

 گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

1 
ماشین نویسی، حسابداری، تقویتی، نقشه برداری، الکترونیک، آموزشگاه 

 آرایش، خیاطی، خطاطی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن
70،000 140،000 

2 
آموزشگاه ها )اعم از تدریس زبان های خارجه ، تقویتی ، تجدیدی و 

 آموزشی(
70،000 140،000 

 200،000 70،000 باربری و مسافربری مؤسساتبنگاه ها و  3

 300،000 70،000 مسافرخانه 4

 300،000 70،000 مهدکودک )پانسیون نگهداری اطفال تا پنج سال( آمادگی 5
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6 
باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم بدون رستوران،سینما ، تریا، 

 آرایشگاه
70،000 140،000 

7 
باشگاه ها و کلوپ های تفریحات سالم با رستوران،سینما ، تریا، 

 و تئاترآرایشگاه 
70،000 140،000 

 300،000 120،000 آموزشگاه رانندگی 8

 140،000 70،000 ماساژور تناسب اندام و حمام سونا ، جکوزی و استخرها مؤسسات 9

 140،000 70،000 آرایشگاه مردانه 10

 140،000 70،000 آرایشگاه زنانه 11

 140،000 70،000 آژانس کرایه دهی اتومبیل سواری 12

 140،000 70،000 دفاتر بارکش )باربری ( شهری 13

14 
خدمات منزل مانند: تخلیه چاه، تنظیفات، لوله بازکنی و  مؤسسات

 ایزوگام وعایق کاری پشت بام و نظایر آن
70،000 140،000 

15 
دفاتر مهندسین مشاور مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمانی و راه، 

 معدن و تأسیسات و نظایر آن
70،000 140،000 

 140،000 70،000 دفاتر حسابرسی مالی ، حقوقی ، گمرکی و نظایر آن 16

 140،000 70،000 تبلیغاتی و آگهی های تجاری مؤسسات 17

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم بیمارستانی، جراحی، آزمایشگاهی ، رادیولوژی 18

 140،000 70،000 دفاتر سرویس نظافت ساختمان 19

 140،000 70،000 سمپاشی منازل و باغات 20

 140،000 70،000 بدنسازی –مجموعه های ورزشی  21

 140،000 70،000 ریلی -دریایی–زمینی  –آژانس های فروش بلیط هواپیمایی  22

 140،000 70،000 فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش 23

 200،000 70،000 دفاتر اسناد رسمی 24

 

 

 

 عمومی و پزشکی و  نظایر آنگروه : خدمات 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 حفاری ، چاه های عمیق و نیمه عمیق مؤسسات 25

 140،000 70،000 دفاتر باربری برون شهری و درون شهری 26

 140،000 70،000 های رایانه ای خدمات فنی کامپیوتر و بازی 27

 140،000 70،000 داروخانه ها و فروشندگان انواع وسایل بهداشتی )دراگ استور( 28

 300،000 100،000 داروخانه های دامپزشکی 29

 000/000/8 500،000 ودولتی بیمارستان های خصوصی 30
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 000/500/5 200،000 درمانگاه و کلینیک های درمانی 31

 1000،000 150،000 پزشکان متخصصمطب  32

 1000،000 150000 مطب دندانپزشکان و جراح 33

 1000،000 150،000 مطب پزشکان عمومی 34

 250،000 100،000 مطب مامایی 35

 140،000 100،000 دندان سازی تجربی 36

37 
مراکز سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، رادیوگرافی ، آزمایشگاه تشخیص 

 آن پزشکی و نظایر
70،000 000/000/2 

 800،000 70،000 مطب و کلینیک های دامپزشکی 38

 300.000 70،000 گرمابه داران 39

 140،000 70،000 مشاور امالک 40

 140،000 70،000 فروشندگان دارو های گیاهی 41

 140،000 70،000 ویدیو کلوپ ها 42

 140،000 70،000 خدمات پیک موتوری 43

 200،000 70،000 حجامت و خونگیری و مراکز ترک اعتیاد مؤسسات 44

 140،000 70،000 فرهنگسرا ها 45

 140،000 70،000 تزریقات وپانسمان 46

 140،000 70،000 دفاتر نصب وخدمات پس از فروش وراه اندازی آسانسور 47

 140،000 70،000 دفاتر کرایه ماشین آالت سنگین لودر،بولوزروجرثقیل و.... 48

 140،000 70،000 فروشندگان کاالهای پزشکی و دندان پزشکی 49

 

 گروه : خدمات اتومبیل و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 350،000 70،000 تعمیر گاه ها و اتوسرویس ها 1

 250،000 70،000 های شبانه روزیتوقف گاه ها و پارکینگ  2

 140،000 70،000 تعمیرکاران ماشین آالت سنگین و موتور آب کشاورزی 3

 140،000 70،000 تعمیرکاران موتور سیکلت ، دوچرخه 4

 140،000 70،000 تعمیرکاران آمپر ، کیلومتر شمار ، درجه آب ، داشبورت 5

 140،000 70،000 گلگیرساز ، رادیاتور ،اگزوز ساز 6

 200.000 70،000 مکانیک اتومبیل ، باطری ساز سیم کش اتومبیل، 7

8 
تعویض روغن ،پنچرگیری، باالنس چرخ ، ، تشک دوز و تودوزی، 

 لنت کوبی،
70،000 250،000 
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 140،000 70،000 تراش کاران اتومبیل ،فلزات ، قاب ساز 9

 140،000 70،000 کشاطاق ساز انواع اتومبیل  و تانکر سازان و شاسی  10

 140،000 70،000 سپرسازان اتومبیل و پرس کاران 11

 140،000 70،000 قفل و کلید ساز اتومبیل و منزل 12

 140،000 70،000 حلقه زنی کیف و ... –واشربری  13

 140،000 70،000 تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل 14

 140،000 70،000 روغنی (لوله کشی ترمز خودرو )بادی و  15

 140،000 70،000 استیلن –اکسیژن  –جوشکار برق  16

 140،000 70،000 سیم پیچ –تعمیر کاران انواع الکترو موتور  17

 140،000 70،000 نصب کنندگان شیشه اتومبیل 18

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم لوکس و تزیین خودرو 19

 140،000 70،000 گازسوز کاران خودرو ها 20

 140،000 70،000 فروشندگان الستیک دست دوم خودرو ها 21

 140،000 70،000 تلمبه ساز بادی ،برقی 22

 140،000 70،000 آهنگر اتومبیل 23

 140،000 70،000 نقاش اتومبیل 24

 140،000 70،000 کمک فنر ساز تنظیم فرمان وجلوبندی ساز 25

 140،000 70،000 فروشندگان پیچ ومهره 26

 140،000 70،000 کارگاه اره تیز کنی 27

 140،000 70،000 های حفاظتی و دزد گیر اتومبیلفروش و نصب سیستم 28

 

 

 

 گروه تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریک، صوتی و تصویری و فیلمبرداری ، فروشندگان و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 ریال( )ماهیانه به

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو 1

2 
تعمیرکاران یخچال ، فریزر ، لباس شویی، آب گرمکن، جاروبرقی ، 

 الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یخچال
70،000 140،000 

3 

معمولی و الکترونیک ،همراه، ساعت ، فتوکپی، تعمیرکاران تلفن های 

ماشین حساب، تحریر، نفت سوز ، از قبیل بخاری ، سماور ، چراغ 

 خوراک پزی و نظایر آن

70،000 140،000 

 140،000 70،000 تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی و فیلمبرداری 4
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 140،000 70،000 فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی ساختمان 5

 140،000 70،000 تعمیرکاران وسایل موسیقی سنتی 6

7 
فروشندگان دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، انواع پروژکتور ، 

 لوازم عکاسی و انواع فیلم
70،000 140،000 

 140،000 70،000 استودیو فیلمبرداری و آتلیه های عکاسی و ظهور فیلم 8

9 
پمپ گازوئیل  جک و–تعمیرکاران پمپ آب و پمپ های شناور 

 خودرو
70،000 140،000 

 140،000 70،000 خدمات برق صنعتی 10

 140،000 70،000 صنعتی –سیم پیچی وسایل برقی خانگی  11

 140،000 70،000 تعمیرکار کامپیوتر 12
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 گروه : فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو 1

2 
تعمیرکاران یخچال ، فریزر ، لباس شویی، آب گرمکن، جاروبرقی ، 

 الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یخچال
70،000 250،000 

3 

تعمیرکاران تلفن های معمولی و الکترونیک ،همراه، ساعت ، فتوکپی، 

ماشین حساب، تحریر، نفت سوز ، از قبیل بخاری ، سماور ، چراغ 

 خوراک پزی و نظایر آن

70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان شیشه خم اتومبیل 4

 140،000 70،000 فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه 5

 140،000 70،000 فروشندگان اتومبیل )نمایشگاه( 6

 200،000 70،000 فروشندگان الستیک اتومبیل ، تراکتور ، موتورسیکلت ، دوچرخه 7

 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان فنر 8

 140،000 70،000 استارت و باطری انواع خودروها –فروشندگان دینام  9

 140،000 70،000 قیرپاشی اتومبیل 10

 140،000 70،000 فروشندگان رنگ اتومبیل 11

 140،000 70،000 نمایندگی شرکت های خودرو سازی 12

 400،000 70،000 نمایندگان تعمیرگاه های مجاز خودرو 13

 200،000 70،000 رادیاتور سازی 14

 140،000 70،000 فروشندگان روغن موتور وضد یخ 15

 140،000 70،000 وموتورهای کشاورزیفروشندگان ماشین آالت  16

 

 

 گروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار ، فروشندگان  و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 140،000 70،000 فروشندگان چوب ، زغال و زغال سنگ 1

 140،000 70،000 حصیر بافی و حصیر فروشی 2

3 
نمایشگاه مبل تا دو دهنه شامل: صندلی ، درب و کمد )کارگاه های 

 صندلی چوبی و فلزی –معمولی( 
70،000 140،000 

 140،000 70،000 نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه 4

 140،000 70،000 نمایشگاه مبل برای هر طبقه اضافی 5

 140،000 70،000معرق کاری و رویه  –فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور  6
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 کوبان مبل

7 
طراحان و سازندگان قالب های چوبی ، حکاکی مهر پالستیکی ، پالک 

 سازی، صحاف، آلبوم ساز و قاب ساز طراحان مدل کفش
70،000 140،000 

 140،000 70،000 (دکور ساز )اعم از چوبی ، فلزی ، پالستیکی ، آلبوم ساز ، قاب ساز  8

 140،000 70،000 نمایشگاه ها و فروشگاه های کلکسیون تمبر کبریت و نظایر آن 9

10 
و نظایر و کابینت آهن کار  ءفروشندگان مصنوعات فلزی به صورت جز

 آن
70،000 140،000 

 140،000 70،000 چوب و تراورس و تخته عمده فروشان انواع 11

 140،000 70،000 (11فروشندگان جزء )بند  12

 140،000 70،000 کارگاه های چوب بری 13

 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان 14

 140،000 70،000 کارتن مقوایی تعمیرات ءفروشندگان جز 15

 140،000 70،000 درودگران )نجار( رنگ چوب 16

 140،000 70،000 کارتن سازی ، جعبه ساز 17

 140،000 70،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه 18

 140،000 70،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک بیش از دو دهنه 19

 140،000 70،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودک برای هر طبقه اضافی 20

 140،000 70،000 گل نرده –پایه فلزی سیم خاردار  –آهنگران درب و پنجره آهنی  21

 140،000 70،000 آلمینیوم کاران 22

 140،000 70،000 حلب بری –سازندگان کانال مولر و بخاری و انواع بشکه و لوازم طبی  23

 

 

 کار ، فروشندگان  و  نظایر آنگروه : درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

24 
لوله  –فروشندگان آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه 

 فرغون –خرطومی 
70،000 300،000 

25 
قبیل درب و پنجره ، فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از 

 پالستیک کهنه
70،000 140،000 

 140،000 70،000 ریخته گری و قالب سازی 26

27 
آبکاران فلزات از قبیل آب نیکل و کرم و ورشورنگ فلز ، پرداخت 

 کاری فلزات و مونتاژ کاران
70،000 140،000 

 140،000 70،000 تزیینات ساختمان 28

 140،000 70،000 فروشندگان ضایعات آهن 29

 140،000 70،000 فروشندگان گاو صندوق 30

 140،000 70،000 سازندگان آرک اوپن آشپزخانه 31
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 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان فایبر گالس 32

 140،000 70،000 فیبر -فروشندگان تخته سه الیی 33

 140،000 70،000 خمکاری مس، ورق گالوانیزه و آهن 34

 140،000 70،000 سازندگان کابینت 35

 140،000 70،000 نقاشی مصنوعات فلزی و چوبی 36

 140،000 70،000 برشکاری آهن 37

 گروه : فروشندگان طال و جواهر و ساعت فروش و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(
140،000 

 140،000 70،000 طال فروش و طال ساز 1

 140،000 70،000 نقره ساز و نقره فروش و ملیله کار و بدلی جات 2

 140،000 70،000 عقیق و فیروزه فروش 3

 140،000 70،000 عتیقه فروشی 4

 140،000 70،000 عمده فروشان انواع ساعت 5

 140،000 70،000 (5فروشندگان ساعت جزء )بند  6

 140،000 70،000 و نظایر آنصرافی ها )فروشندگان ارز و سکه (  7
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 گروه : فروشندگان مصالح ساختمانی و ابزار آالت و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

1 
لوازم بهداشتی وساختمانی وابزار و یراق،دستگیره،قفل و لوال، 

 بنایی و نظایر آنقلموی رنگ و لوازم 
70،000 140،000 

 140،000 70،000 تیرچه بلوک –مصالح فروشان  2

 140،000 70،000 دفاتر فروش آجر های ماشینی و فشاری 3

 140،000 70،000 فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر و نظایر آن 4

 140،000 70،000 نقاشی ساختمان 5

6 
از قبیل چیلر، فن کوئل، شوفاژ فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان 

 مشعل های حرارتی ، هواکش، بادبزن های برقی
70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان انواع ایرانیت و فارسیت و انواع پولیکا 7

 140،000 70،000 فروشندگان انواع گونی ، کنف، قیرگونی 8

 140،000 70،000 فروشندگان گچبری های پیش ساخته 9

 140،000 70،000 فروشگاه های درب های پیش ساخته 10

 140،000 70،000 اجاره دهندگان داربست فلزی 11

12 
فروشندگان سموم و دفع آفات نباتی و کود های آلی و بذر 

 کشاورزی وشیمیایی
70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان دستگاه های حرارتی و برودتی 13

 140،000 70،000 سرامیک و موزاییک سازیفروشندگان کاشی و  14

 140،000 70،000 فروشندگان سنگ ساختمانی و نظایر آن 15

 140،000 70،000 شیشه بر ها 16

 140،000 70،000 لوله کشی ساختمان اعم از آب سرد و گرم و گاز 17

 140،000 70،000 دفاتر کرایه دهی ابزار آالت کشاورزی 18

 140،000 70،000 ایزوگام –آسفالت کاران بام ساختمان  19

 140،000 120،000 نبشی –صفحه ستون  -میلگرد –فروشندگان تیرآهن  20

 140،000 70،000 انواع کرکره سازان 21

 140،000 100،000 بخاری دست دوم –آبگرمکن  –نفت  -فروشندگان تانکر آب 22

 140،000 100،000 دستگاه میکسچرشناژبندان و بتون ریزان با  23

 140،000 70،000 کارگاههای سنگ بری وسنگ کوبی 24

 140،000 70،000 وارد کنندگان وعمده فروشان انواع آهن االت ساختمانی وصنعتی 25

 140،000 70،000 فرشندگان کاالی اسفنجی پشم شیشه ویونولیت 26

 140،000 70،000 چلنگر )کلید ساز(، نعلبند و نعل ساز 27
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 گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

 350،000 100،000 جایگاه های پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد سوختی 1

 140،000 70،000 یئبه طور جزشعب فروش نفت  2

 140،000 70،000 پیمانکاران نفت مشعل، گازوییل ، مازوت 3

 140،000 70،000 عمده فروشان وسایل ایمنی آتش نشانی 4

 140،000 70،000 (4فروشندگان جزء )بند  5

 140،000 70،000 جرثقیل داران 6

 140،000 70،000 آکواریومپرورش دهندگان ماهی های تزیینی و فروشندگان  7

 140،000 70،000 عمده فروشان مس و قلع 8

 140،000 70،000 سفید گر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی 9

 140،000 70،000 سازندگان و فروشندگان یراق ، پرچم و عالئم نظامی 10

 140،000 70،000 سرد خانه ها 11

 140،000 70،000 انبار کاالهای بازرگانی 12

 140،000 70،000 پرنده و قناری فروش 13

 140،000 70،000 عمده فروشان لوازم صید ماهی و شکار 14

 140،000 70،000 (14فروشندگان جزء )بند  15

16 

تعاونی های توزیع و مصرف شبکه گسترده مانند تعاونی های سپه، 

تاسیس شهر و روستا و نظایر آن، شغب مرکزی تا سه سال بعد از 

پرداخت عوارض معاف می باشند شعب فرعی تعاونی های توزیع ، 

مصرف کارمندان و کارگران سازمان های دولتی و غیر دولتی و 

کارخانجات ، شعب مرکزی و شعب فرعی فروشگاه های بزرگ نظیر 

 قدس و نظایر آن

100،000 140،000 

17 
و کارگاه  صدور پروانه نمایشگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین

 متر عرصه500های تولیدی تا سقف 
120،000 140،000 

18 
صدور پروانه نمایشگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و کارگاه 

 متر عرصه500های تولیدی باالتر از 
150،000 140،000 

 140،000 70،000 انبار نگهداری کاال 19

20 
،کارگران خدمات دفاتر مخابراتی و خدمات مشترکین تلفن همراه 

 پستی
70،000 140،000 

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم کفش 21

تعمیرکاران و سازندگان تیغه های صنعتی و سازندگان و فروشندگان  22

 ساطور و نظایر آن -چاقو
70،000 140،000 

 140،000 70،000 تکثیر و فروش نوار کاست، سی دی ، دی وی دی 23

 140،000 70،000 قنادیفروشندگان لوازم  24

 140،000 70،000 تعمیرکاران ظروف تفلون 25
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 گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله(

 ماهیانه به ریال

26 
وکالت ازدواج و طالق و سایر  –حقوقی  -انواع دفاتر نمایندگی )بیمه

 دفاتر (
100،000 140،000 

 140،000 70،000 تورهای سیاحتی و زیارتی 27

 140،000 70،000 پارچه ، شابلون ، چاپ پیراهن ، چاپ کفش –چاپ سیلک چادر  28

 140،000 100،000 صندوق قرض الحسنه و صندوق اعتباری 29

 140،000 70،000 فروشندگان گاز اکسیژن 30

 140،000 70،000 سنگ شویی البسه 31

 140،000 100،000 کارواش 32

 140،000 70،000 فروشندگان کپسول گاز و پیک نیک پرکنی 33

 140،000 70،000 فروشندگان ماهی های تزیینی و آکواریوم 34

 140،000 70،000 فروشندگان جعبه های میوه )چوبی و پالستیکی( 35

 140،000 70،000 انواع و اقسام کاال و محصوالت و فرآورده هابسته بندی  36

 140،000 70،000 کیوسک و دکه داران 37

 140،000 70،000 شرکتهای سیلندر گاز پرکنی وکپسول های آتش نشانی 38

 140،000 70،000 کنده کاری مس 40

 140،000 70،000 فروشندگان لوازم مخابراتی 41

 140،000 70،000 فروشجاروبند و جارو  42

 140،000 70،000 کارگاه یا مغازه گلدوزی و قالبدوزی 43
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 ها سالیانه بانک

 متر مربع یکعوارض  نوع عوارض ردیف

1 
 و تعاونی های اعتبارها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه  عوارض سالیانه بانک

 
5/0 ×P  ×   شعبهمساحت اعیانی 

ت
حا

ضی
تو

 

، اتاق نگهبانی مجزا ری می باشد و شامل سرویس بهداشتی( : مالک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجا1تبصره )

 ، البی ، بایگانی ، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه ، نمازخانه و ... نمی شود .

 138720هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره  29/2/1387مورخ  113( : به استناد دادنامه شماره 2تبصره )

 ها قابل وصول است. وزارت کشور عوارض سالیانه بانک 16/8/1388مورخ 

 
 

 

 

 

 عوارض پارگینگ خودرو

 ارقام بریال عنوان عوارض ردیف

1 
 در معبر عمومی خودرو پارکینگعوارض 

10000 

 هرساعت اضافیریال به ازای  7000

2 
 در معبر عمومی موتور سیکلت عوارض  پارک

2000 

 ریال به ازای هرساعت اضافی 2000

3 
 شخصیدر امالک  عوارض پارکینگ

 ریال برای ساعت اول و 20،000

 ریال به ازای هرساعت اضافی 10000

های  توقف     : به منظور توزیع ظرفیت موجود توقفگاههای حاشیه معابر و روان سازی و برقراری نظم در ترافیک و جلوگیری از 1تبصره 

 طوالنی توسط تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه و افزایش سرعت در عبور دهی و تخلیه به موقع معابر به استناد قانون جدید راهنمایی و

ی اجـازه داده شـود با همـاهنگی و همکاری با نیروی انتـظامی و انجام اهداف فوق توسـط مجـری طـرح )پیمانکار( رانندگی به شـهردار

ریال دریافت  2،000ساعت  سیکلت برای هرریال و از موتور 5000رض هر ساعت حداکثر زمان توقف دو ساعت بوده و عواجاری سال  در

 نماید.

شهرداری موظف است نسبت به ساماندهی و ابالغ تعرفه عوارض پارکینگ به افراد، مؤسسات و امالکی که صالحیت ایجاد  :3توضیح بند 

پارکینگ اختصاصی را دارند، پس از اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و رعایت اصول و مقررات شهرسازی اقدام نماید لذا اخذ هرگونه مبلغ 

شهرداری با استفاده  ،طبق تعرفه اعالمی و مصوب شورای اسالمی شهر می باشد و در صورت بروز تخلف بایست از بابت بهای پارکینگ می

 40ماده 

 39ماده 
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تایید مجوز برای مکانهای دارای شرایط پارکینگ جهت تشویق بخش خصوصی  صدور و از اهرمهای قانونی با متخلفین برخورد خواهد کرد.

 مبلغی از طریق شهرداری اخذ نخواهد شد.

 

 

 ی تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض 

 مبنای محاسبه )بریال( عنوان عوارض یا بهای خدمات ردیف

 ریال روزانه )به ازای هر متر مربع(30000 عوارض تابلو )بیلبورد( 1

 ریال روزانه)به ازای هر متر مربع(25000 (عوارض تابلو )بنر 2

 ریال روزانه)به ازای هر متر مربع( 10000 (پارچه نویسیعوراض تابلو ) 3

 ریال ماهانه)به ازای هر متر مربع( 10000 عوارض تابلو )سردرب( 4

 ریال ماهیانه)به ازای هر متر مربع( 15000 (پزشکانعوراض تابلو ) 5

 ریال ماهیانه)به ازای هر متر مربع( 15000 عوارض تابلو )دیجیتالی( 6

 ریال روزانه)به ازای هر متر مربع( 20000 عوارض دیوار نویسی 7

 ریال روزانه )به ازای هر متر مربع( 20000 عوارض تابلو راهنما 8

 
 

 

 

 مبنای محاسبه)بریال( بهای خدمات ردیف

 500،000 جریمه و هزینه جمع آوری تابلو 20

 متر مربع ریال برای هر 100،000 آوری داربستجریمه و هزینه جمع 21

 نصف تعرفه فعلی مأخوذه عوارض تابلوتمدید  22

آوری یا تعویض اقدام گردد. در غیر این دادن مهلت به مالکین جهت جمع : تابلوهای فرسوده و مغایر با زیبایی سیمای شهر و با1تبصره 

آوری شده در زمان تحویل تابلوهای جمع درصد15آوری به ازای های جمعآوری خواهد نمود و هزینهصورت شهرداری رأساً اقدام به جمع

 از مالک اخذ خواهد شد.

بلو خواهد بود و در صورت عدم         جمع آوری تا: در صورت عدم توافق شهرداری با ادامه نصب تابلو مالک موظف به جمع2تبصره 

موافقت ان تحویل تابلو اخذ نموده، در صورت را در زم درصد 15آوری به اضافه آوری اقدام و هزینه جمعشهرداری نسبت به جمع ،آوری

شهرداری با ادامه نصب تابلو جدید ضمن وصول عوارض معوقه براساس تعرفه این ردیف )سال زمان تعلق( یا صدور از آن به بعد محاسبه و 

 وصول خواهد شد

شهر بدون کسب مجوز  و حریمدر محدوده روی دیوارها و نصب بر چسب و یا تابلو تبلیغاتی  آگهی تبلیغاتی هر نوع نوشتن : 3تبصره  

های ممنوع، مطالب و تصاویر یا تابلوی تبلیغاتی نوشته و یا نصب شود عوارض خدمات پاک است. در صورتی که در محل شهرداری ممنوع

 محلی وصول خواهد شد.سازی مطابق تعرفه عوارض 

 قانون شوراها قابل وصول است. 71 ماده 25قانون شهرداری و بند  92و ماده   55ماده  27به استناد بند این عوارض  :4تبصره 

 

 

 41ماده 
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 درختان عوارض قطع

 هر اصلهعوارض  نوع عوارض ردیف

 ریال000/000/15 از بن درختسانتیمتر محیط  20عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت تا  1

 ریال000/000/19 سانتیمتر محیط از بن درخت 40عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت تا  2

 ریال000/000/26 سانتیمتر محیط از بن درخت 40 بیشتر ازعوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت  3

ت
حا

ضی
تو

 

 

( الیحه قانونی حفظ و گسترش 1( ضوابط اجرائی مربوط به چگونگی ماده )14( : تشخیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده )1تبصره)

 وزارت کشور خواهد شد 29/6/1373شورای انقالب و مصوب  3/11/1359فضای سبز در شهرها موضوع تصویب نامه مورخ 

طع اشجار در معابر عمومی ، باغات و پارکهای متعلق به شهرداری می باشد و بنابراین قطع اشجار توسط ( : شمولیت این تعرفه ناظر به ق2تبصره )

ایی و مالکین باغات و باغچه ها و قلمستانها از تعلق این تعرفه مستثنی خواهد بود که صرفاً مکلف به کاشت دو نهال در مکانی که شهرداری جانم

اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ”آیین نامه قانون   ظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایت. به منن می نماید خواهند بودتعیی

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است. 1388مصوب “ شورای انقالب 1359مصوب 

 

 

 42ماده 



 معابر شهر درختانوارض قطع ع
 

 عوارض گسترش فضاي سبز
 بابت قطع غيرقانوني درختان معابر شهر -1

سال عمر به ازاي هر سال عمر درخت نيم در هزار  10و بيش از  %10سال  10ضريب تعديل عوارض قطع درخت در کليه معابر تا عمر 
 شود.ضريب تعديل در نظر گرفته مي

 ريال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد.15.000.000: حداقل مبلغ دريافتي 1تبصره 
 گيرد.عوارض مربوطه تعلق مي %50: در صورتي که قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غير عمدي تشخيص داده شود 2تبصره 
به شهرداري هزينه آن طبق نظريه کارشناس فضاي سبز و ها و... متعلق هاي پارکها و نهال: در صورت تخريب فضاي سبز و گل3تبصره 

 هزينه اضافي دريافت خواهد شد. %10با 
: در حوادث رانندگي که منجر به ورود خسارت به درختان و فضاي سبز و ساير فضاها شود از طريق شرکت هاي بيمه خودرو  4تبصره 

 پيگيري و وصول خواهد شد.
 ل حقوق يک ماهه يک نفر کارگر با مبناي اداره کار خواهد بود.هزينه نگهداري درخت برابر با حداق

در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالک و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي 
 نظام الزامي است. مجمع تشخيص مصلحت 20/4/88مجلس شوراي اسالمي و اصالحي  14/12/87مورخ  1359سبز در شهر مصوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات نحوه محاسبه عوارضماخذ و  عنوان تعرفه عوارض رديف

 درختانالف: هزينه قطع  1
)ضريب تعديل * هزينه نگهداري 
درخت در زمان قطع آن * عمر 
 درخت(

 اصالح قانون حفظ و گسترش"نامه قانون آيین (: به منظور استفهام واقعی از اين تعرفه رعايت1بند )

 زامی است.مجمع تشخیص مصلحت نظام ال 1388مصوب  "شورای انقالب 1359ها مصوب فضای سبز در شهر
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 ششمفصل 

 

 

 

 عمومی معابردر هزینه حفاری  -

 آماده سازی بهای خدمات -

 جدول قیمت کارکرد ماشین آالت شهرداری -

 جدول قیمت مصالح تولیدی -

 ليست بهای خدمات آمبوالنس حمل ميت -
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 آماده سازی بهای خدمات

 قیمت  )بریال( واحد شرح عملیات ردیف

 

1 

 

 جدولگذاری

 000/500/4 متر طول نهر

 000/200/3 متر طول تک جدول

 000/500/3 متر طول کانیوو
 000/450 متر مربع زير سازی 2

 000/650/3 متر مربع آسفالت 3

 000/500/3 متر مربع پیاده روسازی 4
 

 عوارض فوق اخذ خواهد شد.درصد  50 ،كاربری اداری  بجزاز كلیه كاربریهای مسكوني و تجاری و ... : 1تبصره 

 این هزینه به معابر پیش بیني شده در طرح توسعه شهری  به لحاظ مصالحه  با شهرداری مشمول نخواهد شد.: 2تبصره 

 .مورد استفاده خواهد بود  بَرهر دو برای امالک دو بر، مبنای  محاسبه بر اساس مقدار : 3تبصره 

  
 

 

 

 جدول قیمت کارکرد ماشین آالت شهرداری

 بابت کت بیل مكانیكی لودر نیسان تراکتور آذرخش کمپرسی شرح

مخلوط و نخاله های 

 ساختمانی

000/500/3 

 ريال

000/1500 

 ريال

000/1000 

 ريال

000/1500 

 ريال

— — — 

کارکرد ماشین آالت 

 به ازای هر ساعت

— — — — 000/000/5 

 ريال

000/4000 

 ريال

000/000/4 

 ريال

 

 

 

 عمومی معابردر هزینه حفاری 

 معاون محترم برنامه ریزی  و نظارت راهبردی ریس جمهور( 9/6/92مورخه  48528)بر اساس نامه شماره 

 آسفالتمسیر زیرسازی شده بدون آسفالتمسیر خاکی  بدون زیرسازیمسیر خاکی 

 1/1 ضریب  ×  ریال000/000/1  ×  (متر مكعب مساحت حفاری ) ردیف دوم  50%

 

 1/1ضریب  ×   ریال000/650/3  ×    (متر مربعمساحت حفاری )

 

ماده 
4343 

 44ماده 

 45ماده 
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 جدول قیمت مصالح تولیدی

 قیمت  )ریال( شرح مصالح ردیف

 000/550 )هر عدد(  50×  50جدول  1

 000/500 )هر عدد( 40×  50جدول  2

 000/450 )هر عدد( 30×  50جدول  3

 000/750 )هر عدد( 70×  40 جدول 4

 000/000/5 )هر عدد( 80×  50دال بتنی  5

 000/200/1 کف پوش ساده هر متر مربع 6

 000/500/1 کف پوش رنگی  هر متر مربع 7

 

 قیمت  )ریال( شرح معابر تخریبی ردیف

 000/000/25 هر متر طولکانال  1

 000/800/6 هر متر طول نهر 2

 000/500/4 هر متر طول تك جدول 3

 000/800/4 هر متر طولکانیوو   4
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 افزایش مبالغ فوق پس ازاراهئ الیحه واتیید شورا بالمانع می باشد %10تبصره :ردصورت نوسان قیمت وتورم بیش از

 ليست بهای خدمات آمبوالنس حمل ميت

 مبلغ هزینه مقصد مبدأ ردیف

 ريال  000/500/2 قانقلی چای عليا و سفلی -کوهکن -قانقلی چای -هارون آباد -آستاکل -هزار رود آب بر 1

 =  000/800/2 دهنه -غالم چم -دستجرده -ونيسر -پيرچم -زهترآباد -ده بهار –خرم آياد  -ماماالن آب بر 2

ميدان  -انارستان -پاسار -گيلوان -جزالندشت -کماندشت -ميرزاخانلو -کلتان -وزنه سر -درام -ته دره vvآب بر 3

 -کهيا -سانسيز -مورستانه -قاضی بالغی -رزه بند -شيراب -الزين -سرخه ديزج -محمدآباد -مطهری

 سماور -قالت

 

000/200/3  = 

 -پاوه رود -انذر  -شقاقی -انذر -چورزق -شقاقی چورزق -ايچ -تشوير -لهنه زرده -ارشت -جيا آب بر 4

 گيالنکشه -هندی کندی -آلتين کش -مهرام آباد -چمله -قارقلی چم -تسکين -تشوير
000/500/3  = 

 -گوهر -شقاقی جزال -جوجورگان -شيت -وليدر -وليس -کسران -کلوئيم -کلوچ آب بر 5

 چرزه -باالکوه -بنارود -گاوخوس -نوکيان -سياورود

000/000/4  = 

 =  000/000/5 علی آباد -رستم آباد -لوشان -رودبار -منجيل -تازه کند -وليس -گندم آباد آب بر 6

 

 

7 

 

 آب بر

 

 

 آب بر –آب بر 

 = 000/5000/1آمبوالنس :   

 =  000/800هزينه شستشو :   

 =000/200/2هزينه کفن :   

 =000/800/2عدد :    6سنگ قبر )بتن( 

 = 000/700ماسه و پاکسازی :   

 = 000/000/22هزينه قبرآماده جمعا: 

 = 000/000/8 زنجان آب بر 8

 = 000/500/8 آب بر پزشکی قانونی –زنجان  آب بر 9

 000/500/9 )ايجرود( -زرين آباد -خدابنده -خرمدره -ابهر آب بر 10

 =000/000/11 صومعه سرا -شفت -فومن -رشت -قزوين -تاکستان آب بر 11

 =000/000/13 ميانه -بيجار -آبيک -رودسر -انزلی -الهيجان آب بر 12

 = 000/000/18 سنندج -تبريز -اردبيل  -تهران آب بر 13

 ريال آمبوالنس000/500/1الف(  به ساير شهرستانها آب بر 14

 ريال000/55ب( به ازای هر کيلومتر  
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 هفتم فصل

 حال ساخت یا تعمیرمقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان های در  -  

 های روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه -

 مقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد  -

 رو های تجاری از سایبان در پیادهمقررات مربوط به استفاده واحد -

 مقررات مربوط به نصب پالکارد در سطح معابر و میادین سطح شهر -

 هاات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابانمقرر -

 مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر ، -

 تابلوهای پزشکان و مجتمع های مسکونی - 
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 مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان های در حال ساخت یا تعمیر

 ها و معابر اصلی ترجیحاً تخته کوبی (.های ساختمانی الزامی است )در خیابانایمنی برای کارگاهایجاد حصار  -1

های الزم به نحوی که در مدت برپایی رو و فضای سبز، با توجه به شرایط محل و پیش بینیمحدوده حصار ایمنی در معابر بدون پیاده -2

 باشد.مشکل خاصی جهت عبور و مرور پیاده و سواره نداشته 

رو خیابان ها برابر حداکثر عمق اشغال پیاده -3
2
1

متر  2/1های اصلی کمتر از رو در خیابانرو مشروط به اینکه باقیمانده پیادهعرض پیاده 

 متر نباشد. 8/0و فرعی 

 محدوده اشغال شده به هیچ وجه مشکلی برای رفوژهای فضای سبز به وجود نیاورد. -4

 اشغال بیش از حد مجاز معابر توسط سقف ایمنی با هماهنگی الزم با شهرداری امکان پذیر می باشد. 3و  2ه بند های با توجه ب -5

بایستی طرح اصالح هایی که محدوده حصار یا سقف ایمنی اجباراً نیاز به اشغال کل پیاده رو یا قسمتی از سواره رو باشد میدر کارگاه -6

 راهنمایی رانندگی برسد.پلیس ایید شهرداری و موقت و ایمنی ترافیکی به ت

هایی که های مرتفع و محلایجاد سقف ایمنی جهت جلوگیری از ریزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر برای ساختمان -7

 محدودیت حصار در عمق مناسب دارند از سوی مالکین الزامی است.

پروانه ساختمان و یا تعمیرات، محدوده حصار یا سقف ایمنی را با هماهنگی مهندس ناظر یا ناظر  أخذمالکین موظفند در هنگام  -9

 نمایند. أخذساختمان بر روی نقشه موقعیت ارائه و مجوز الزم را از شهرداری منطقه 

ه برای تعمیرات ساختمان معین حداکثر مدت استفاده از حصار و سقف ایمنی در معابر برابر مدت اعتبار پروانه ساختمان و یا مدتی ک -8

 شده خواهد بود.

رو خیابان ها و کوچه ها با توجه به موارد فوق الذکر تا حداکثر عمق اشغال پیاده-10
2
1

و  3مجوز الزم و رعایت مفاد بند  أخذمتر با  

 گردد. أخذدر مدت یکسال برآورد و  بندیبرابر قیمت منطقه 5بدون پرداخت هزینه اشغال و مازاد آن هر مترمربع 

ریال می باشد برابر دوازده هزار ریال محاسبه و در  12،000بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر تبصره : حداقل قیمت منطقه

 محاسبات منظور خواهد گردید.

 

 های روشنایی در معابر پیادهمقررات اجرایی نصب پایه

 روشنایی فاقد پایه ستونی و به صورت دیوار کوب انتخاب و روی جرز، ستون و یا سایر سطوح جدار پیاده رو نصب گردد.منبع  -1

، نصب منابع روشنایی در مبنی بر عدم مزاحمت برای درختان و فضای سبز موجود شهرداریدر صورت کسب مجوز الزم از  تبصره :

 باشد.محدوده فضای سبز پیاده رو ها بالمانع می

 متر از سطح پیاده رو در نظر گرفته شود. 2/2ترین قسمت بازوی روشنایی متر و پایین 5/2میزان ارتفاع منبع و روشنایی  -2

 48ماده 

 49ماده 
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های  همسایه       نوع، شکل، اندازه و میزان روشنایی بنا بر انتخاب متقاضی است، به نحوی که با تشخیص شهرداری مزاحمتی برای —3

 د.مجاور نداشته باش

چنانچه قبالً در نقاطی نسبت به نصب روشنایی در سطح پیاده رو بدون مجوز اقدام گردیده و مشخصات آنها مغایر با مفاد دستورالعمل  -4

 حاضر باشد مناطق با همکاری واحد تجاری مربوطه نسبت به حذف و جایگزین نمودن آنها به مرور زمان اقدام نمایند.

کنند و موجب آزار چشم عابرین و رانندگان می های خیره کننده )بدون محافظ و کالهک الزم( استفاده میپمنابع روشنایی که از الم -5

 شود حذف شوند.

 رعایت کلیه ضوابط ایمنی توسط متقاضی در حین نصب و پس از آن امری الزامی خواهد بود. -6

 

 و ایام سوگواریمقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد 

متر کمتر  5/2ترین قسمت طاقی کمتر نبوده و از کف پیاده رو رو تا پایینارتفاع چراغانی یا طاق از کف خیابان )سطح آسفالت( سواره -1

 نباشد.

رو( که مزاحمت جدی برای عابرین متر در پیاده 5/2رو و متر در سواره 5/4ای به صورت سد معبر )یا مانع کمتر از ارتفاع هیچ پایه -2

 )سواره یا پیاده( داشته باشد داخل معبر پیاده یا سواره واقع نشود.

 زمان استفاده معین باشد. -3

 یمنی الزم اقدام گردد.روها( با هماهنگی راهنمایی و رانندگی و استفاده از عالیم ادر زمان نصب و جمع آوری طاق نصرت )داخل سواره -4

با تشخیص شهرداری و هماهنگی و ... صرفا  ایستگاه صلواتی تکیه ها، پیاده روها برای معابر عمومی و امکان بهره برداری از سطح -5

اض در صورت اعتر منتهی الیه و نصف پیاده رو و اخذ مجوزهای الزم برای مدت معین امکانپذیر می باشد.در  پلیس راهنمایی و رانندگی

 .نمودشهرداری نسب به جمع آوری آن اقدام خواهد  ،و صدور دستور از مراجع قانونیهمسایگان 

 باشد.می  مسئولیت و رعایت کلیه موارد ایمنی مشخصاً به عهده متقاضی -6

 

 روهای تجاری از سایبان در پیادهمقررات مربوط به استفاده واحد

انواع مرسوم برتری ندارد و صرفاً اجرای صحیح هر  نوع از آنها و یکنواختی و تشابه و در امتداد هم هیچ نوع سایبانی نسبت به سایر -1

 باشد.بودن مطلوب می

 گردد. أخذقبل از نصب سایبان هماهنگی و توافق مالکین مجاور  -2

 باشد .به عهده استفاده کننده می مسئولیت و مراعات کلیه اصول ایمنی و استحکام سایبان در مقابل وزش باد و برف و باران -3

مجوز از ادارات مربوطه در شهرداری دارد )صرفاً نام واحد مربوطه در سایز  أخذانجام تبلیغات متصل به سایبان یا روی سایبان نیاز به  -4

 کوچک جهت مراجعین بالمانع است(.

 ست.رو ممنوع امتری از کف پیاده 2سایبان زیر ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -5

 50ماده 

 51ماده 
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 .می باشد رومتری به باال برابر حداکثر مجاز بالکن در همان پیاده 5/2ثابت سایبان از ارتفاع  ءاجزا زدگی پیش -6

 سانتی متر. 20متری حداکثر  5/2متری تا  2سایبان از ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -7

 رو واقع نشود.متر از کف پیاده 2از  هیچ یک از اجزاء سخت و متحرک سایبان )چوب ،فلز و ... ( در ارتفاع کمتر -8

های متحدالشکل واحدهای تجاری واقع در یک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشویق شوند در فرصت مناسب از سایبان -9

 و یکنواخت استفاده نمایند.

 زم اصالح یا جمع آوری گردد.های خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی الکلیه سایبان -10

 های فرسوده در فرصت مناسب مرمت یا تعویض گردند.کلیه سایبان -11

های بزرگ که طرح نمای ویژه دارند، نمونه مناسب با هماهنگی مالکین و شهرداری انتخاب و با سیاست تشویقی نسبت در ساختمان -12

 به همانند سازی اقدام گردد.

 

 مربوط به نصب پالکارد در سطح معابر و میادین سطح شهرمقررات 

 پالکاردها باید فقط به صورت عمودی نصب گردد. -1

 تواند به طور موقت اتخاذ تصمیم نماید.در موارد استثنایی شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و جوانب میتبصره :

 ابعاد پالکاردها با نظر شهرداری خواهد بود. -2

 تعداد پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداری مشخص شود.محل و  -3

ها و معابر و همچنین فاصله نصب پالکارد بعدی ها و طول خیابانتعداد پالکارد مجاز جهت نصب در هر میدان و در تقاطع خیابان -4

 هنگام صدور مجوز توسط شهرداری معین خواهد شد.

 ور مجوز توسط شهرداری باید مشخص گردد.تاریخ نصب و جمع آوری پالکارد هنگام صد -5

پس از اتمام زمان تعیین شده متقاضی بایستی نسبت به جمع آوری پالکاردها اقدام نماید؛ بدیهی است در غیر این صورت شهرداری  -6

 باشد.از درخواست کننده می درصد15مجاز به جمع آوری آنها و دریافت هزینه متعلقه به اضافه 

های ذیربط را در ارتباط با برگزاری کار مورد نظر خود کسب نموده بایستی قبل از نصب پالکارد از هر نظر موافقت کلیه ارگانمتقاضی  -7

 باشد؛ بدیهی است مسئولیت مفاد مندرج در پالکاردها به عهده متقاضی خواهد بود.

کاردها اقدام و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد شهرداری نسبت به جمع آوری پال مأموریندر صورت عدم رعایت موارد فوق  -8

 داشت.

قیمت منطقه بندی محل نصب به ازای هر روز تعیین  درصد 10بهای امتیاز بهره برداری از محل نصب براساس متراژ پالکارد ضربدر  -9

 می گردد.

می باشد برابر دوازده هزار ریال محاسبه و در  الری12،000حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر تبصره :

 محاسبات منظور خواهد گردید.

 52ماده 
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 هامقررات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابان

آهنی  ها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آمیزی تهیه شده اند مانند: کرکرهمشخص کردن رنگ جهت بدنه خیابان  -1

های چوبی که جنس و مشخصات ساخت آنها متناسب با رنگ آمیزی منظور شده است های آهنی، درب و پنجرهمغازه ها، درب و پنجره

باید انجام  می      )این اقدام در مورد کلیه سطوح قابل رویت و در همه طبقات به وسیله مالک یا مالکین مربوطه و با نظر شهرداری 

 پذیرد(.

ها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعیت هر محل و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته با هماهنگی و جلب همکاری نماسازی خیابان  -2

 مجامع امور صنفی و سایر مراجع ذیربط و به طور زیبا و هماهنگ با محیط توسط مالک یا مالکین و با نظارت شهرداری صورت گیرد.

 

 ربوط به ساماندهی، تنظیم ونصب تابلوهای پزشکانمقررات م

 سانتی متر( 50×70سایز تابلو معادل ابعاد رایج تابلو پزشکان حداکثر ) -1

 گیرد.تابلو دو طرفه پالستیک با قاب فلزی و منبع نور فلورسنت متحدالرنگ که در داخل تابلو قرار می -جنس تابلو   -2

یا چند مطب باشد( حتماً به صورت پیوسته و در داخل یک قاب  2های پزشکی )هر ساختمان که شامل مجموعه تابلوها در ساختمان  -3

 ها یا بیشتر از آن تهیه شده، با رعایت اصول فنی و ایمنی نصب گردد.نردبانی که به تعداد مطب

 بود. نحوه استقرار قاب اصلی )نردبانی( صرفاً برای مشاغل پزشکی، عمود بر ساختمان خواهد  -4

 متر خواهد بود. 5/2حداقل ارتفاع از سطح پیاده تا زیر قاب تابلو   -5

سانتی متر  70حتی االمکان حداقل فاصله عرضی تابلو از حد مالکیت هر ساختمان برابر عرض بالکن مجاز در آن خیابان به عالوه   -6

سانتی متر باشد، بدیهی  70از بالکن در هر خیابان به عالوه خواهد بود. میزان پیش زدگی تابلو به هیچ وجه نباید بیش از حداکثر مج

 باید مد نظر قرار گیرد.رو میاست کلیه موارد ایمنی و ایستایی با توجه به موقعیت هر پیاده

 آوری گردند.باشد، بایستی جمع( میسانتیمتر 50×70کلیه تابلوهای پزشکی که خارج از سایز استاندارد معمول حداکثر )  -7

ورق پالستیک و قاب فلزی یا منبع نور از داخل استفاده گردیده است می  ءکلیه تابلوهای پزشکی که در ساخت آن مصالحی به جز -8

 باید جمع آوری گردند.

 متر بوده در ارتفاع مناسب مجددا نصب گردند. 5/2رو کمتر از هایی که ارتفاع آنها از سطح پیادهتابلو -9

بایستی جمع آوری و در قاب یا چند مطب( می2های پزشکی )ساختمان های شامل منصوبه بر روی نمای مجتمعهای منفرد تابلو  -10

 اصلی )نردبانی ( ساختمان با رعایت اصول فنی ایمنی نصب شوند.

 کلیه تابلوهای پزشکی بالاستفاده باید جمع آوری گردد. -11

 باشد، حذف خواهند شد.یا چند تابلو مربوط به یک پزشک می 2بوده و دارای  هایی که مشرف به معابر اصلیتابلوهای اضافی مطب -12

 

 53ماده 

 54ماده 
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 مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر

 شود.هایی که به عنوان تابلو ثابت استفاده میحذف کلیه پالکاردها و تراکت -1

 گیرد.از ضابطه در سایزها و اشکال مختلف در ساعاتی از شبانه روز مورد استفاده قرار میهای که خارج جمع آوری کلیه تابلو -2

 شود.ها که به عنوان تابلو یا تبلیغ استفاده میامحاء کلیه دیوار نوشته -3

 گذرد.ها از تعطیل آنها میاند و یا مدتجایگزینی یا حذف تابلو واحدهایی که تغییر شغل داده -4

 جایگزینی، تعمیر، نظافت، تابلوهای فرسوده، ناهمگون، صدمه دیده و کثیف.حذف،   -5

 باشد.مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می -6

 در کلیه موارد فوق الذکر اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب جهت اقدام الزم توسط شهرداری به مالک یا نماینده آن ابالغ گردد. -7

 سانتی متر. 15متری از کف معبر حداکثر  5/2تا  2زدگی کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع پیش -8

 می     متر  5/2سانتی متر پیشزدگی داشته باشد برابر  15حداقل ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو از کف معبر، در صورتی که بیش از  -9

 باشد.

 سانتی متر بیشتر از حد مجاز بالکن در همان محل. 15متری برابر  5/2زدگی کتیبه یا قاب تابلو باالی ارتفاع حداکثر پیش -10

حداکثر ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکیت  -11

مجوز کوتاه مدت از  أخذمتر در صورت مراعات سایر ضوابط نیاز به  2/1متر )تابلوهای با ارتفاع بیش از  2/1قانونی و حداکثر به ارتفاع 

 دارند(. شهرداری

 حداکثر طول کتیبه یا قاب تابلو هر واحد تجاری، خدماتی در همکف، برابر طول مالکیت آن واحد نسبت به معبر یا معابر. -12

و در حد راهنمایی  شیشه نویسی، نوشتن روی سایبان، استفاده از نئون متصل به شیشه در سایز متناسب در جهت شناسایی مغازه -13

 نع است.بالما عابران پیاده

 تابلو شناسایی واحدهای تجاری عبارت است از:   -14

 و آرم. گردد، شماره تلفن، فاکسنام، نوع فعالیت و خدمات، نوع محصول یا موادی که به طور دائم عرضه می

واحدهای همجوار و عابرین استفاده از انواع تابلوهای قدیم و مرسوم، جدید و بدیع با مراعات سایر ضوابط و در صورتی که باعث آزار    -15

 رو و سواره نباشد، بالمانع است.پیاده

های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی هر قسمت از بدنه نما بدون های بزرگ تجاری در قسمت فوقانی ورودیتابلو مجموعه   -16

 گردد.زمینه )نمای ساختمان زمینه آرم و حروف باشد( و متناسب با حجم ساختمان انجام 

 مشخصات تابلو رفتارهای تجاری مستقر در داخل مجموعه برابر طرح داخلی مجموعه انجام گیرد.  -17

 باشند .های تجاری مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمیهای مستقر در داخل مجموعهمغازه -18

ها ( به و شرکت مؤسساتاند )دفاتر کار، ها واقع شدهر طبقات مجموعههای تجاری و خدماتی )به غیر از مغازه ها( که دتابلو واحد  -19

سانتی متر بیشتر از جد مجاز بالکن، همگی از یک نوع، همگی  15زدگی صورت مجموعه نردبانی متصل، افقی یا عمودی با حداکثر پیش

موقعیت هر واحد در واحد مجموعه و در طبقات ساختمان سانتی متر، اشغال طبقات نردبان براساس  50*70در یک اندازه، حداکثر اندازه 

 55ماده 
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اند ، برابر مقررات تابلو خدمات پزشکی و با رنگ متفاوت عمل های خدمات پزشکی واقع شدهانجام گیرد )در واحدهایی که در ساختمان

 گردد(.

ازی یا نماسازی مشخصات کتیبه قاب و تابلو هایی که در طرح مصوب بدنه سها و مجموعهها، محوطهاستفاده از تابلو در خیابان  -20

 بینی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود .پیش

ابالغ ضوابط نصب تابلو در مورد ساختمان های جدید باید هنگام صدور پروانه مشخص گردد و ابالغ ضوابط برای سایر ساختمان   -21

ز پایان ساختمان توسط شهرداری به مالکان جهت پیش بینی های الزم ضروری است. های تجاری و خدماتی یا قبل از نماسازی ، یا قبل ا

 باشد.مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می

ها و اماکن تاریخی صرفاً برابر طرح پیش بینی شده عند اللزوم با کسب نظر سازمان میراث فرهنگی استفاده از تابلو در محوطه -22

 بود. خواهد

های تجاری که در طرح نمای آنها مشخصات محل و ابعاد تابلو پیش بینی شده است و با ضوابط تنظیمی مغایرت در مجموعه  -23

 ندارند، برابر طرح نماسازی مربوطه اقدام خواهد شد.

ستند و در طرح نماسازی پیش هایی که دارای نماسازی پیوسته و موزون هکتیبه یا قاب تابلو واحدهای تجاری همکف ساختمان  -24

 بینی خاصی جهت تابلو نشده است.

 الف ( در محدوده زیر سقف همکف با مراعات سایر ضوابط.

ب( در صورتی که امکان اجرای بند الف نباشد، صرفاً استفاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و بدون قاب و زمینه در فاصله سقف 

 با هماهنگی مالکیت قانونی (.همکف تا زیر جان پناه طبقه اول )

سانتی متر نیاز به تابلو  50×70اند و به هر علتی عالوه بر تابلو ها که در طبقات واقع شدهواحدهای تجاری و خدماتی غیر از مغازه  -25

ان بدون قاب و مجوز کوتاه مدت )حداقل یکسال( از شهرداری و صرفاً به صورت حروف متصل به نمای ساختم أخذبزرگتری دارند، با 

 زمینه و با هماهنگی سایر مالکین ساختمان بالمانع است.

استفاده از تابلو غیر از شناسایی واحد تجاری و یا اختصاص دادن تمام یا قسمتی از تابلو به عنوان تبلیغ تجاری مجاز نبوده و در  -26

 گردد. أخذه کوتاه مدت صورت مغایرت نداشتن با سایر ضوابط می بایستی از شهرداری، مجوز استفاد

استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاری روی بام مجاز نبوده مگر مواردی که پس از موافقت مالکین مجموعه مجوز مربوطه از  -27

 گردد. أخذشهرداری 

 باشد.های اسالمی نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئون و ارزش -28

 .اری خارجی توسط متقاضی ضروری استهماهنگی با اداره کل ارشاد اسالمی در مورد تبلیغات تج -29

 مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می باشد. -30

هزار ریال محاسبه و  بیستمی باشد برابر  ریال 20،000حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر :1تبصره 

 منظور خواهد گردید.

 شود.در مورد تابلوهای دارای دو بر، فرمول فوق در یک ضریب دو ضرب می:2تبصره 
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در خصوص تابلوهای با حروف برجسته بدون کار، مساحت تابلو براساس حداکثر ابعاد عمودی و افقی حروف برجسته محاسبه و :3تبصره 

 گردد.تعیین می

باشد و در وزها حداقل برای مدت یک سال صادر و در آن قید می شود مجوز صادره دلیل بر تایید واحد صنفی یا ... محل نمیضمناً مج

 صورت تمایل طرفین و رعایت ضوابط این آیین نامه مدت فوق الذکر قابل تمدید خواهد بود.

 

 های مسکونیمجتمعمقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب تابلو شناسایی 

های مسکونی جا نمایی و طرح تابلو در هماهنگی الزم از طریق مناطق شهرداری انجام تا قبل از صدور پروانه یا پایان ساختمان مجتمع -1

 قالب طرح نماسازی ارائه و تصویب شود )هر طرحی که توسط طراح ساختمان و طرح تابلو همراه طرح نماسازی مطرح و تصویب گردد(.

گیرند و طرح خاصی جهت تابلو شناسایی در نماسازی های مسکونی که به صورت یک ساختمان در طبقات شکل گرفته یا میمجتمع -2

ندارند جهت تابلو یا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایز متناسب با ساختمان به صورت متصل به نمای 

 ساختمان استفاده گردد.

گیرد صرفاً از تابلو یا پالک مرسوم و های متعدد داخل یک کوچه و یا خیابان شکل گرفته یا میهایی که از مجاورت پالکمجتمع -3

 ها یا کوچه استفاده گردد.استاندارد اسامی خیابان

نشانه برجسته متصل به سر درب ورودی هایی که دارای ورودی یا محوطه اختصاصی بوده، استفاده از تابلو به صورت حروف یا مجتمع -4

ه اختصاصی مجموعه مجاز خواهد یا کتیبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صورت عدم امکان نصب پایه و تابلو متناسب، استفاده در محوط

 بود

 

 

 

 
 
 
 

 56ماده 
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 آب رب   تعرفه عوارض محلی شهر

صفحه، بنا  هب  پیشنهاد     73رد  جمعآ     تبصره  و     107   و     ماده   56رد    30/10/1400مورخ   ....................شماره تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات  و جرايم شهرداری آب رب که رد جلسه

مورخ  ...................... هب  شماره    )  ثبت دفتر شورا(شهر    اسالمی  شورای     30/10/1400    ورخم  .................شهرداری آب رب   رد جلسه شماره    1400  /30/09مورخ      3420    شماره 

 هب تصویب رسید.     ........................
 
 

 شهر آب بر اسالمی اسامی و امضای اعضای محترم شورای
 
 ..................................................................................................................................        مروت احمدی -
 

 
 ..................................................................................................................................         علی محمودی -

 

 

 

 ...................................................................................................................................        جواد عباسی -

 

 
 .................................................................................................................................    عابدین احمدی -
 

 
 .............................................................................................................................................    فرزاد روحانی -

 
 
 
 
 

 آب بر مهر شورای اسالمی شهر
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 بسمه تعالی

که در جلسه آب بر جرايم شهرداریتعرفه عوارض محلی و هزينه خدمات و     1400 / 11 /        ه در مورخ

صفحه به تصويب شورای شهر رسيده به  75ماده و جمعاً در 62در 30/10/1400همورخ          شماره

بهمن سال  15تا ستی شهرداری باي و  شودتأييد می   1400 / 09/    30   همورخ ......................شماره.

 و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود.آگهی عمومی اقدام  جاری نسبت به انتشار

 
 
 
 
 

 شهرستان طارم مهر و امضای فرماندار

 )تأیید کننده مصوبه تعرفه عوارض(
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