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  سالم علیکم

، طبق 1402به پیوست یک جلد تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال  ؛احتراماً       

جدید ابالغی وازرت کشور جهت استحضار و بررسی ارسال می گردد، خواهشمند است بررسی و   دستورالعمل

  نتیجه را طی مصوبه اي براي اعالم عمومی و ارسال به سایر مراجع قانونی، اعالم فرمایند.

  

  

  

  

 ب برآ شهردار                                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شهر آب بر محترم شوراي اسالمی   ریاست

  1402و بهاي خدمات سال عوارض محلی  موضوع: تعرفه



     1402سال  - آب برعوارض و بهاي خدمات شهرداري  مصوبتعرفه                

 

علی محمودي                                                                                            حجت اله شعبانی                                                                                                                ٢
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  بسمه تعالی

  

قانون درآمدهاي  2ماده  1در راستاي اجراي تبصره  آب برعوارض محلی شهرداري 

جزء الف تبصره یک  9پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهاي کشور و همچنین بند 

 85و ماده   80قانون شوراهاي اسالمی    77و ماده  71ماده  16قانون مذکور و بند 

شهرداران بند  قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب

و  26قانون شهرداري و هزینه خدمات ،کارمزد و جرایم به استناد بند  55ماده  26

قانون تشکیالت وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب  80ماده 

قانون  80ماده  9شهرداران و دستور العمل ها و ایین نامه هاي اجرایی با استناد بند 

ات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران،  و به تشکیالت، وظایف و انتخاب

منظور وحدت رویه و رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقررات در خصوص وضع 

 شهرداري 28/10/1401مورخ  3669 عوارض و بهاي خدمات،طبق پیشنهاد شماره 

شوراي اسالمی ........  ............. مورخه  .............................   و طی مصوبه شماره آب بر 

  به تصویب رسید. آب بر شهر

  .شما براي خدا کار کنید، براي خدا پیش بروید، براي خدا زحمت بکشید، براي خدا همه کارها را انجام بدهید«

  »))امام خمینی(ره(                                                                                                          

  

ي مسئوالن، وظیفه سنگینی است. در نظام جمهوري اسالمی،پذیرش مسئولیت به معناي کامجویی از قدرت نیست، به وظیفه«

  معناي قبول زحمات خدمت به مردم است،این معناي قبول زحمت است، مسئولیت در نظام جمهوري اسالمی  این است.

  »(مقام معظم رهبري)                                                                                                           
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  صفحه فهرست مطالب ماده

  فصل اول  عوارض شهرداري

  مستحدثات

  عوارض صدور پروانه ساختمانی

  6  عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی براي امالك فاقد مستحدثات  1

  7  زیربنا (مسکونی )عوارض   2

  8  ) (کاربري مسکونی )5تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري وکمیسیون ماده (  3

  9  زیر بنا ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها )  4

5  
) ( غیر مسکونی اعم از 5وکمیسیون ماده (تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري 

  تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها)
10  

  11  یآمدگ شیبالکن و پعوارض بر   6

  11  عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالك (آالچیق ، پارکینگ مسقف ، استخر )  7

  12  عوارض تمدید پروانه ساختمانی  8

  13  ساختمانیعوارض تجدید پروانه   9

  13  عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی  10

  14  عوارض بر مشاغل  11

  تأسیسات

  16  عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهري ( دکلها ، تجهیزات و آنتن هاي مخابراتی ، ترانسفورماتورها و نظائر آنها )  12

  تبلیغات

  16  محیطیعوارض بر تابلوهاي تبلیغات   13

  ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري

  17  عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري  14

  17  عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري  15

  18  عمران شهري عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي  16

  18  باشند)قانون نوسازي و عمران شهري نمی 2هایی که مشمول ماده (شهر عوارض سطح شهر      17

  فصل دوم  بهاء خدمات شهرداري

  20  پزشکی ) –عمرانی  –ساختمانی  –غیر مسکونی  –طبق دستورالعمل ابالغی وزیر کشور (مسکونی  خدمات مدیریت پسماند يبها  18

  22  قطع اشجار عوارض -) 7- 2شماره ( تعرفه  19

  23  ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداریها 4بهاء خدمات آماده سازي در اجراي تبصره   20

  23  بهاء خدمات کارشناسی و فنی  21

  24  بهاء خدمات آرامستان ها  22

  25  بهاء خدمات ماشین آالت و تجهیزات  23

  27  بهاء خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومی شهري / روستایی داراي شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد  24

  28  بهاء خدمات صدور مجوز حفاري ، لکه گیري و ترمیم آسفالت معابر  25

  30  (ق.ش)   100ماده  11آئین نامه ارزش معامالتی در رابطه با تخلفات ساختمانی موضوع تبصره   26

  31  يمطالبات شهردار طیدستور العمل تقس  27

  32  پیوستها  
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   فصل اول

  عوارض شهرداري
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  مستحدثات

 عوارض صدور پروانه ساختمانی

  

  حصارکشی و دیوار کشی براي امالك فاقد مستحدثاتعوارض صدور مجوز  

طبقه بندي 

موضوعی پایه 

هاي وضع 

  عوارض محلی

  شرح عنوان
شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  عوارض و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

عوارض صدور   مستحدثات

  پروانه ساختمانی
عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار 

  مستحدثاتکشی براي امالك فاقد 

طول دیوار، ارتفاع دیوار ، نوع دیوار ( 

بتونی ، آجري ، فلزي ، فنس و نظائر 

  آنها)

مواردي که مالکین صرفاً درخواست احداث  در

دیوار در ملک خود را دارند مشمول پرداخت 

  این عوارض خواهند شد.

ض
ار

عو
ه 

سب
حا

 م
وه

ح
و ن

ذ 
خ

ما
  

�                                                            فرمول محاسبه = ��� × � × � × �  

P :16%  اي دارایـی آخـرین ارزش معـامالتی قیمت منطقه

  ابالغی در زمان تصویب این تعرفه می باشد

Hارتفاع دیوار :  

Lطول دیوار :  

Z 1-1-1: ضریب سازه طبق جدول 

  

 Zضریب سازه  1-1-1جدول 

 Zضریب  سازه   نوع دیوار

  5/1  بتونی

  1  آجري

  1  فلزي

  1  فنس و سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ماده 
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  زیربنا (مسکونی )عوارض 

طبقه بندي موضوعی 

پایه هاي وضع 

  عوارض محلی

  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین 

نحوه محاسبه عوارض 

  و ترتیبات وصول

  ضوابط ترتیبات وصول

ت
دثا

ح
ست

م
  

عوارض 

 صدور پروانه

  ساختمانی

  زیربنا

  ) (مسکونی

مساحت ، طبقات ، 

تعداد واحد، عمق ، 

دهنه ارتفاع ، نوع 

بهره برداري از 

  ساختمان

عوارض زیر بناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور راي ابقا در کمیسیون 

  )  قانون شهرداري ها بر اساس همین عناوین محاسبه میگردد.100ماده (

بناي احداثی صرفا ًیکی از عناوین موضوع این بخش وصول میگردد و امکان وصول از زیر 

  دو عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت هم زمان وجود ندارد.

از زیربناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد ، مشمول 

  پرداخت عوارض این بخش نمی گردد.

فرسوده تجمیع پالك ها صورت می گیرد شوراي اسالمی شهر می در مواردي که در بافت 

  تواند با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت تصویب نماید.

ض
ار

عو
ه 

سب
حا

 م
وه

ح
و ن

ذ 
خ

ما
  

  در کلیه مراحل زیر بنا زیربنا (مسکونی ) عوارض  C= A ×مساحت زیر بنا  -پارکینگ(مساحت 

P :16%  دارایـی آخـرین ارزش اي قیمت منطقـه

معامالتی ابالغی در زمان تصویب این تعرفه مـی 

  .باشد

C :  قیمت یک متر مربع زیربنا  

Zعدد  :  ضریبp  

  ) ی(مسکون ربنایعوارض زفرمول محاسبه یک متر مربع 
C=Z × P   

  

  1-2- 1جدول 

یک متر مربع محاسبه   

 عوارض زیربنا مسکونی

C= Z مساحت کاربري مسکونی ×P  

متر مربع 100تا   70 p 

متر مربع 180تا  100بیش از   80 p 

متر مربع 250تا  180بیش از   80 p 

متر مربع 400تا  250بیش از   80 p 

متر مربع 600تا  400بیش از   80 p 
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  ورزشی و نظائر آنها )عوارض زیر بنا ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، 

  

  

طبقه بندي موضوعی 

پایه هاي وضع 

  عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین 

نحوه محاسبه عوارض و 

  ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ت
دثا

ح
ست

م
  

عوارض 

صدور 

پروانه 

  ساختمانی

زیر بنا ( غیر 

مسکونی اعم از 

تجاري ، اداري ، 

فرهنگی ، 

ورزشی و نظائر 

  آنها )

، طبقات ، مساحت 

تعداد واحد، عمق ، 

ارتفاع ، نوع  ،دهنه

بهره برداري از 

  ساختمان

عوارض زیر بناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور راي ابقا در کمیسیون ماده 

  )  قانون شهرداري ها بر اساس همین عناوین محاسبه میگردد.100(

موضوع این بخش وصول میگردد و امکان وصول دو از زیر بناي احداثی صرفا ًیکی از عناوین 

  عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت هم زمان وجود ندارد.

از زیربناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد ، مشمول پرداخت 

  عوارض این بخش نمی گردد.

گیرد شوراي اسالمی شهر می تواند با در مواردي که در بافت فرسوده تجمیع پالك ها صورت می 

  لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت تصویب نماید.

م)
اک

تر
د 

ح
ر 

 د
) 

ل
ح

را
 م

یه
کل

ر 
 د

ض
ار

عو
ه 

سب
حا

 م
وه

ح
و ن

ذ 
خ

ما
  

  در کلیه مراحل زیر بنا عوارض زیر بنا ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها ) =C ×مساحت زیر بنا)  -پارکینگ(مساحت

1- 3-1جدول   

یک متر مربع  محاسبه   

  )عوارض زیربنا  ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها 

 Cبا ابعادغیرمجاز Cمجازبا ابعاد   غیر مسکونی مساحت کاربري 

P   34P×(1  33  متر مربع 50تا  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

P   34P×(1  33  متر مربع 100تا  50بیش از  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

P   34P×(1  33  متر مربع 150تا  100بیش از  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

P   34P×(1  33  متر مربع 200تا  150بیش از  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

P   34P×(1  33  متر مربع 300تا  200بیش از  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

P   34P×(1  33  متر مربع 300بیش از  +  
�1��0

10 
+

�1��0

10 
)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 C : قیمت یک متر مربع زیر بنا  

P :16%  اي دارایی آخرین ارزش معامالتی ابالغی در زمان تصویب این تعرفه می باشدقیمت منطقه  

L0 :طول دهنه مجاز  

L1 :طول دهنه موجود  

H0 : ارتفاع مجاز  

 H1 : ارتفاع موجود  

   زیربنا  غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها  محاسبات عوارض 

با مد نظر قراردادن زیر بناي کل پروانه ساختمانی زیربنا  غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها   عوارض  براي تعیین ضرایب در محاسبه -

  شود. مربوط به هر کاربري در نظر گرفته می

تفاع) خواهد بود. در صورت درخواست مودي در زمان صدور پروانه با متر( ار 8/4متر( دهنه) و  5/3به ترتیب برابر با غیر مسکونی  دهنه و ارتفاع مورد نظر براي هر واحد  -

  محاسبه و وصول خواهد شد. 1-3- 1ل جدو در   Cبا ابعادغیرمجاز رت در دهنه و یا ارتفاع مطابقرعایت ضوابط شهرسازي در قالب عوارض مغای

  مغایرت دهنه، ارتفاع و تعداد محاسبه خواهد شد.  ها ...) بدون اعمال عوارض تبصره : براي قسمتهاي مشاعی ( وید، راهرو، راه پله ، آسانسور ، پله برقی و

ت با پروانه صادره به کمیسیون چنانچه تعداد باب یا دهنه و یا افزایش طول دهنه بیش از اندازه تعریف شده در پروانه ساختمانی احداث شده باشد موضوع تحت عنوان مغایر -

حاسبه م1-3-1جدول    Cبا ابعادغیرمجاز رت ابقاء بنا توسط کمیسیون ، تحت عنوان عوارض مغایرت در باب و دهنه و یا ارتفاع مطابقماده صد ( ق.ش) ارجاع و در صو

  و اخذ گردد.

 3ماده 
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  )5تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري وکمیسیون ماده ( 

  (کاربري مسکونی ) 

طبقه بندي 

موضوعی پایه هاي 

  وضع عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین 

نحوه محاسبه عوارض و 

  ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

  مستحدثات

ی
مان

خت
سا

ه 
وان

پر
ر 

دو
ص

ض 
وار

ع
  

تراکم تا حد مجاز طبق 

مصوبات مراجع تصویب 

کننده طرح هاي توسعه 

شهري وکمیسیون ماده 

  ) (کاربري مسکونی )5(

طبقات ، مساحت ، 

تعداد واحد، عمق ، 

دهنه ارتفاع ، نوع 

بهره برداري از 

  ساختمان

عوارض زیر بناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور راي ابقا در کمیسیون ماده 

  )  قانون شهرداري ها بر اساس همین عناوین محاسبه میگردد.100(

ین بخش وصول میگردد و امکان وصول دو از زیر بناي احداثی صرفا ًیکی از عناوین موضوع ا

  عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت هم زمان وجود ندارد.

از زیربناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد ، مشمول پرداخت 

  عوارض این بخش نمی گردد.

اسالمی شهر می تواند  در مواردي که در بافت فرسوده تجمیع پالك ها صورت می گیرد شوراي

  با لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت تصویب نماید.

  

  1-4-1جدول 

  محاسبه  یک متر مربع

  ) (کاربري مسکونی )5تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري وکمیسیون ماده ( 

  کاربري
مراجع  تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات

  تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري

و یا  5ماده اعطایی تراکم تا حد مجاز 

 کارگروه امور زیر بنایی

 5ماده اعطایی پیش آمدگی 

  کارگروه امور زیر بنایی

  90p   95 p  70 p  مسکونی

ها پس از تأیید واحد شهرسازي گیر) مورد استفاده در کلیه کاربري در جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران -1

  و پس از صدور راي بر ابقاء بنا، شامل عوارض خواهد شد.

حت این با عنایت به آراي متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در صورت وجود حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی، هیچ گونه عوارضی ت -2

  اخذ نخواهد شد.عنوان 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4ماده
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  ) 5تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري وکمیسیون ماده (

  ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها)

طبقه بندي موضوعی 

پایه هاي وضع 

  عوارض محلی
  شرح عنوان

تدوین شاخص هاي 

نحوه محاسبه عوارض و 

  ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

  مستحدثات

ی
مان

خت
سا

ه 
وان

پر
ر 

دو
ص

ض 
وار

ع
  

تراکم تا حد مجاز طبق 

مصوبات مراجع تصویب 

کننده طرح هاي توسعه 

شهري وکمیسیون ماده 

) ( غیر مسکونی اعم 5(

از تجاري ، اداري ، 

فرهنگی ، ورزشی و 

  نظائر آنها)

،  مساحت ، طبقات

تعداد واحد، عمق ، 

دهنه ارتفاع ، نوع 

بهره برداري از 

  ساختمان

عوارض زیر بناي مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت صدور راي ابقا در کمیسیون ماده 

  )  قانون شهرداري ها بر اساس همین عناوین محاسبه میگردد.100(

بخش وصول میگردد و امکان وصول دو از زیر بناي احداثی صرفا ًیکی از عناوین موضوع این 

  عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت هم زمان وجود ندارد.

از زیربناي پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین آن وجود دارد ، مشمول پرداخت 

  عوارض این بخش نمی گردد.

المی شهر می تواند با در مواردي که در بافت فرسوده تجمیع پالك ها صورت می گیرد شوراي اس

  لحاظ سیاست تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت تصویب نماید.

 
  

  1- 5-1جدول 

  محاسبه  یک متر مربع

  ( غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها)  )5تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري وکمیسیون ماده ( 

  کاربري
تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع 

  تصویب کننده طرح هاي توسعه شهري

و یا  5تراکم تا حد مجاز اعطایی ماده 

 کارگروه امور زیر بنایی

 5پیش آمدگی اعطایی ماده 

  کارگروه امور زیر بنایی

  p   50 p  100 p 40  تجاري

  p   90 p  120 p 75  اداري

  p   60 p  80 p 50  سایر کاربریها

ها پس از تأیید واحد شهرسازي و در جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جزء باران گیر) مورد استفاده در کلیه کاربري -1

  عوارض خواهد شد.پس از صدور راي بر ابقاء بنا، شامل 

حت این عنوان با عنایت به آراي متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداري در صورت وجود حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی، هیچ گونه عوارضی ت -2

  اخذ نخواهد شد.

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5ماده
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  یآمدگ شیبالکن و پعوارض بر 

طبقه بندي 

موضوعی پایه هاي 

  عوارض محلی وضع
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه عوارض و 

  ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

  مستحدثات
عوارض صدور 

  پروانه ساختمانی

بالکن و عوارض بر 

  یآمدگ شیپ

مساحت ، طبقات ، تعداد واحد ، عمق ، 

دهنه ارتفاع ، نوع بهره برداري از 

  ساختمان

پیش آمدگی صرفاً زیر بناي مربوط به بالکن و 

مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه 

  ساختمانی ) این عنوان می گردد.

  

ل
ح

را
 م

یه
کل

ر 
 د

ض
ار

عو
ه 

سب
حا

 م
وه

ح
و ن

ذ 
خ

ما
  

  

  فرمول محاسبه یک متر مربع عوارض

C=Z × P   

P :16%  اي دارایی آخرین ارزش معامالتی ابالغی در زمان تصویب این تعرفه می باشدقیمت منطقه  

C : قیمت یک متر مربع  

Z عدد :  ضریبp  

 p 70  مسکونی

  p 70  تجاري

  p 85  اداري

   p 85  سایر کاربریها

 
 
 

  عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالك (آالچیق ، پارکینگ مسقف ، استخر )

طبقه بندي موضوعی پایه 

  شرح عنوان  هاي وضع عوارض محلی
محاسبه شاخص هاي تدوین نحوه 

  ضوابط ترتیبات وصول  عوارض و ترتیبات وصول

ت
دثا

ح
ست

م
  

عوارض صدور 

پروانه 

  ساختمانی

عوارض مستحدثات واقع در 

،  وطه امالك ( آالچیقمح

  پارکینگ مسقف ، استخر )

  طول ، عرض ، ارتفاع

در صورت عدم مغایرت با ضوابط طرح 

هاي توسعه شهري یا روستایی وصول 

  باشد.این عنوان مجاز می 

ض
ار

عو
ه 

سب
حا

 م
وه

ح
و ن

ذ 
خ

ما
  

در صورتیکه مالکین صرفاً درخواست احداث آالچیق ، پارکینگ مسقف ، استخر در ملک خود را دارند مشمول پرداخت این عوارض خواهند 

  بود که طبق فرمول زیر خواهند بود :

� = 50p × � × � 

P  :16%  در زمان تصویب این تعرفه می باشد اي دارایی آخرین ارزش معامالتی ابالغیقیمت منطقه.  

 Hارتفاع :  

 Lطول :  

 

  

 
 

 6ماده 

 7ماده 
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  یپروانه ساختمان دیعوارض تمد
 

طبقه بندي موضوعی 

پایه هاي وضع 

  عوارض محلی

شرح 

  عنوان

شاخص هاي تدوین 

نحوه محاسبه عوارض 

  و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ت
ثا

د
ح

ست
م

  

عوارض 

تمدید پروانه 

  ساختمانی

درصدي عوارض 

صدور پروانه 

  ساختمانی

در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی 

صادره با ضوابط طرح هاي توسعه شهري مغایرت نداشته باشد ، پروانه تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدید 

درصد ( با تصویب شوراي مربوطه ) عوارض صدور پروانه  3اول رایگان و براي سال دوم حداکثر پروانه براي سال 

ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود ، عوارض تمدید پروانه هر 

ی یابد تا به بیست درصد عوارض صدور سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش م

به نرخ روز بالغ گردد . اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد،  علیرغم مغایرت با طرح هاي 

توسعه شهري ، طبق این تعرفه تمدید می گردد. امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از 

  ی باشند.این ضوابط مستنی م

قانون نوسازي و عمران شهري ، شهرداري موظف است با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی  29رماده 2مطابق تبصره 

  را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه صادره درج نماید.

  1-8-1جدول 

 مدت تمدید و تجدید پروانه ساختمانی نسبت به زیر بنا

 مدت زمان اتمام عملیات (ماه) زیربناي کل (متر مربع)

300تا   12 

300-  2000  24 

2000-  5000  36 

5000-  10000  48 

10000بیش از   60 

  

   1-8-2جدول 

  محاسبه عوارض تمدید پروانه ساختمانی

  محاسبه  سال

  رایکان  اول

  به نرخ روزدرصد عوارض صدور پروانه ساختمانی  3  دوم

  درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز 2هر سال   بعد از سال دوم
  

  

شروع گردیده باشد در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر  -1

  تمدید خواهد شد. 1-8-2پروانه ساختمانی طبق جدول شماره 

انه ساختمانی صادره با در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و در صورت مغایرت و یا عدم مغایرت  پرو  -2

 تمدید میگردد.1- 8-2ضوابط طرح هاي توسعه شهري ، پروانه طبق جدول شماره 

  لغ گردد.تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می یابد تا به بیست درصد عوارض به نرخ روز با: عوارض  1تبصره 

 :  امالکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده اند از این ضوابط مستثنی می باشند.2تبصره 

  

 8ماده 
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  پروانه ساختمانیعوارض تجدید 
طبقه بندي موضوعی پایه 

  شرح عنوان  هاي وضع عوارض محلی
شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  ضوابط ترتیبات وصول  عوارض و ترتیبات وصول

ت
ثا

د
ح

ست
م

  

عوارض 

تجدید 

پروانه 

  ساختمانی

طبق ضوابط هر یک از 

عناوین مربوط به عوارض 

صدور پروانه ساختمانی 

  محاسبه می شود .

تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و در مواردي که 

عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع  نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح هاي توسعه 

پیش گفته  شهري تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفاً در صورت وجود همه شرایط

پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ 

  روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودي لحاظ می گردد.

الزم به توضیح است در مواردي که مودي درخواست اصالح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفاً 

  ض زیر بناي مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.عوار

شروع نشده باشد، در در مواردي که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر 

( طرح تفصیلی)  تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفاً در صورت وجود همه شرایط فوق پروانه قبلی صورتی که ضوابط طرح هاي توسعه شهري 

  غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  مستحدثات

  عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی

طبقه بندي موضوعی پایه 

  هاي وضع عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  عوارض و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ت
ثا

حد
ست

م
  

عوارض آتش نشانی 

در هنگام صدور 

  پروانه ساختمانی

ضریبی از عوارض صدور پروانه 

  ساختمانی

( با تصویب شوراي مربوطه ) عوارض  % 4میزان این عنوان عوارض حداکثر 

صدور پروانه ساختمانی تعیین می شود و باید به حساب جداگانه مربوط به 

شهرداري واریز ( بصورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداري / دهیاري 

متناسب با شرایط محلی ) و جهت مصرف صد در صد آن در توسعه و 

  تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد.

  عوارض صدور پروانه ساختمانی  % 4معادل محاسبات : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 10 ماده 

 9ماده 



     1402سال  - آب برعوارض و بهاي خدمات شهرداري  مصوبتعرفه                

 

علی محمودي                                                                                            حجت اله شعبانی                                                                                                                ١٣

  آب بررئیس شوراي شهر                                                                                                                                       بر آب شهردار 

 

  عوارض بر مشاغل

طبقه بندي موضوعی پایه 

  هاي وضع عوارض محلی

شرح 

  عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه عوارض و 

  ضوابط ترتیبات وصول  ترتیبات وصول

  مستحدثات
عوارض 

  بر مشاغل

نرخ پایه شغل ، مساحت ، موقعیت جغرافیایی 

( طبقه وقوع ، راسته و مرکزفعالیت تجاري )، 

  تعداد روز فعالیت در سال 

اخذ این نوع عوارض بصورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حرف خاص از جمله 

ادین میوه و قانون شهرداري ها ، جایگاه سوخت ، بازارهاي می 55ماده  24مشاغل موضوع بند 

  تره بار و نظائر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت می باشند امکان پذیر است.

  

محاسبات 

عوارض بر 

  مشاغل

  

  

  

� =
�� × � × � × �

���
 × ��� 

P :16%  اي دارایی آخرین ارزش معامالتی ابالغی در زمان تصویب این تعرفه می باشدقیمت منطقه  

S 1-11-1شغل ( طبق جدول : ضریب(  

M 4-25-2: موقعیت جغرافیایی یا محل استقرار ( طبق جدول(  

L 1-11-3: ضریب مساحت (طبق جدول(  

  : روزهاي سال 365

  : روزهاي کاري سال296

  

  ) S( ضریب شغل 1-11-1جدول 

  ضریب  نام رسته نام اتحادیه

خدمات ساختمانی و 

 عمرانی

مصالح ساختمانی، خرده فروشی لـوازم برقـی ، آبـی ، خرده و عمده فروشی آهن آالت ، تولید انواع درب و پنجره ،پارتیشن  و   

لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز، جوشکاري، لوازم الکتریکی، لوازم بهداشت ساختمان، تاسیسات  گاز ، شوفاژ و تهویه مطبوع

 مکانیکی ساختمان، شیشه بران

4,8  

  4,8  چلوکبابی و رستورانهاخدمات تهیه غذا، ساندویچ فروشی، کبابی ،   تغذیه 

 خدمات خودروئی

باطري سازي،تراشکاري ، صافکاري ، مکانیکی سبک و سنگین، دوچرخه سازي،برق ماشین ، تعمیرات پمپ ،تعـویض روغنـی،  

سیم پیچان و قفل سازان، شیشه اتومبیـل ،صـافکاري، تعمیرکـاران دوچرخـه و موتـور سـیکلت، نقاشـان  ریخته گري،تودوزي،

  اتومبیل، الستیک و پنچرگیران، لوازم یدکی،

4,8  

خدمات فرش ، پوشاك و 

 البسه

شـلوار ،  رنگرزي و شستشوي نخ خامه، چله دوانی و دارکش قالی یا فرش، پشم و خامه ،پرداخت کـار قـالی یـا فـرش، کـت و 

 پیراهن ، خیاطی و تعمیرات ، لباس فروشان
3,7  

 فروشگاهها 

خرده و عمده فروشی آجیل و خشکبار، برنج،حبوبات، و مواد غذائی، لوازم خانگی بزرگ و کوچک، ، لبنیـات ، خواروبـار ،صـنایع  

بستنی و آبمیوه فروشان، صنایع دستی ،  دستی، میوه و تره بار، کتاب فروشی و لوازم التحریر، کفاشان و کفش فروشان، قنادان ،

 پروتئینی و گوشتی ،قصابی ادوات کشاورزي، رنگ و ابزار و یراق،  لوازم بهداشتی و آرایشی، لوازم خانگی و اداري،

3,7  

  3,7 تزیینات ساختمان، کاغذ دیواري، کابینت سازي، پرده دوزي،  تزئینات داخلی ساختمان

  3,7 تعمیر لوازم خانگی برقی ، صوتی و تصویري، گازسوز، یخچال، خرده و عمده فروشی سوخت ، گاز مایع   تعمیر کاران لوازم خانگی

  3,7 مشاورین امالك و اتومبیل ، نانوایان آرایشگري زنانه و مردانه،  کامپیوتر و تلفن همراه، عکاسان و تصویربرداران،  خدمات 

  3,7    سایر اصناف

  (مشاغل خاص به غیر از نظام صنفی) 

  ضریب  نام رسته نام اتحادیه

  9,1 بانک خصوصی و دولتی   مشاغل داراي مجوز از بانک مرکزي 

   پزشکان، داروخانه و سایر خدمات پزشکی  مشاغل داراي مجوز ازدانشگاه علوم پزشکی 

   دولتی و خصوصیمرکز دانشگاهی اعم از   مشاغل داراي مجوز از وزارت علوم 

  8 دفتر وکالت، دفتر ثبت اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طالق مشاغل داراي مجوز از قوه قضائیه و ادارات  

  9,1 تعاونی ها ، فروشگاهها  مشاغل داراي مجوز از اداره کل تعاون 

  7,2 ساختمان، معدن ، کشاورزي، نقشه برداريدفتر فنی و مهندسی راه و   مشاغل داراي مجوز از  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 11 ماده 
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  تأسیسات

  ،ترانسفورماتورها و نظائر آنها )عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهري ( دکلها ، تجهیزات و آنتن هاي مخابراتی 

طبقه بندي موضوعی پایه 

  هاي وضع عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات 

  وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

  تأسیسات
عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهري 

( دکلها ، تجهیزات و آنتن هاي مخابراتی ، 

  و نظائر آنها )ترانسفورماتورها 

موقعیت جغرافیایی (شامل پارکها ، ×مساحت ، ارتفاع 

امالك بال استفاده عمومی ، امالك شخصی و نظائر آنها ) ، 

  تعداد تجهیزات

این عنوان عوارض فقط یکبار و هنگام 

  صدور مجوز وصول می گردد.

 و ماخذ

 نحوه

 محاسبه

  عوارض

  ��� ×مساحت سطح اشغال تأسیسات       شهري: تجهیزات تأسیسات وبراي محاسبه عوارض سطح اشغال عرصه جهت نصب 

  باشد . یم نظر حجم مد ای, مساحت  ساتیتاس سطح اشغال : با توجه به نوعتوضیحات: 

  ��� ×ارتفاع تأسیسات نصب شده                               و تأسیسات مورد نظر: مخابراتی هاي دکلبراي محاسبه عوارض ارتفاع 

  باشد. یدکل مد نظر م میحر سطح اشغال : طول ضربدر عرضتوضیحات: 

مجوز ایجاد  تأسیسات در کلیه مودیان حقیقی و حقوقی که نیاز به نصب دکل و ترانسفورماتور ، پست هاي مخابراتی و ... دارند باید قبل از احداث نسبت به دریافت  -

  نمایند.عرصه مورد نظر از نظر شهرداري اقدام 

  

  

  

  

  

  

  بهاي خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه  

 صدورکارت تردد  صدوروتمدید پروانه اشتغال  فعالیتصدور وتمدیدپروانه     ردیف

  ریال000/000/1  ریال000/500/1  ریال 500/1/ 000  انواع کامیون هاي ده تن به باال و اتوبوس  1

  کامیون هاي ایسوزو وخاور و مینی بوسانواع   2

  
  ریال 000/000/1  ریال 000/100/1  ریال 000/100/1

  ریال 000/750  ریال 000/850  ریال000/850  انواع  وانت بار و ون  3

 12 ماده 
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  تبلیغات

  عوارض بر تابلوهاي تبلیغات محیطی

طبقه بندي موضوعی پایه 

  شرح عنوان  هاي وضع عوارض محلی
شاخص هاي تدوین نحوه 

  ضوابط ترتیبات وصول  محاسبه عوارض و ترتیبات وصول

  تبلیغات

عوارض بر 

تابلوهاي 

تبلیغات 

  محیطی

ابعاد تابلو ، موقعیت 

جغرافیایی ، مدت زمان 

  بهره برداري

در صورتی که تابلو نصب شده در سطح شهر داراي این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت 

تابلو صرفاً بر سر درب  -2مندرجات روي تابلو کامال منطبق بر مجوز فعالیت واحد باشد.  - 1عوارض نمی گردد: 

ابعاد تابلو کامالً منطبق بر مصوبه شوراي عالی  -3بیش از یک عدد نباشد. یا نماي محل فعالیت نصب شده و 

شهرسازي و معماري در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهري و همچنین دستورالعمل 

قانون شوراهاي اسالمی ( در صورت وجود دستورالعمل ) باشد. در صورتی که تابلو نصب  80ماده  25موضوع بند 

  ده هر یک از این ویژگی ها را نداشته باشد مشمول پرداخت عوارض این عنوان می گردد.ش

�  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض = �� × � ×  طول متر

ت
حا

ضی
تو

:
  

=p   قیمت منطقه اي  

=t  (روزانه) مدت زمان بهره برداري  

  سایر توضیحات به شرح زیر:

  این سه ویژگی باشد تابلو معرفی بوده و مشمول پرداخت عوارض نمی گردد:در صورتی که تابلو نصب شده در سطح شهر داراي 

 مندرجات روي تابلو کامالً منطبق  بر مجوز فعالیت واحد باشد. -1

 تابلو صرفاً بر سردرب یا نماي محل  فعالیت نصب شده  و بیش از یک عدد نباشد. -2

معماري در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري و همچنین  ابعاد تابلو کامالً منطبق بر مصوبه شوراي عالی شهرسازي و  -3

 قانون شوراها اسالمی باشد. 80ماده  25دستورالعمل موضوع بند 

4-   tمدت زمان بهره برداري روزانه میباشد   

  

  

  

  

  

  ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري

  تعیین کاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهريعوارض ارزش افزوده ناشی از 

طبقه بندي موضوعی 

پایه هاي وضع عوارض 

  محلی

  شرح عنوان
شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  عوارض و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ارزش افزوده ناشی 

از اجراي طرح هاي 

  توسعه شهري

عوارض ارزش افزوده 

ناشی از تعیین کاربري 

عرصه در اجراي طرح 

  هاي توسعه شهري 

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی 

  از تعیین کاربري

در  صورتی که به درخواست مالک ، ملک فاقد کاربري تعیین کاربري شده و 

ایجاد  قدام ارزش افزوده براي ملکایا کاربري قبلی آن تغییر یابد، و از این 

شود ، مشمول پراخت این عنوان عوارض می گردد. میزان این عوارض نباید 

درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد. اگر درخواست مالک جهت  40بیشتر از 

تغییر کاربري ثبت نشده باشد، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداري از 

  نمی گردد.کاربري جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان 

ماخذ و نحوه 

  محاسبه عوارض
  بعد از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري درصد از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تعیین کاربري 30

  

  

  

 14 ماده

 13 ماده 
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 ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهري

  توسعه شهريعوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري عرصه در اجراي طرح هاي 

طبقه بندي موضوعی پایه 

  هاي وضع عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  عوارض و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ارزش افزوده ناشی از 

اجراي طرح هاي 

  توسعه شهري

عوارض ارزش افزوده 

ناشی از تغییر کاربري 

عرصه در اجراي طرح 

  هاي توسعه شهري

ارزش افزوده ضریبی از 

ایجاد شده ناشی از تغییر 

  کاربري

در  صورتی که به درخواست مالک ، ملک فاقد کاربري تعیین کاربري 

قدام ارزش افزوده اشده و یا کاربري قبلی آن تغییر یابد، و از این 

براي ملک ایجاد شود ، مشمول پراخت این عنوان عوارض می گردد. 

درصد ارزش افزوده ایجاد شده  40میزان این عوارض نباید بیشتر از 

باشد. اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربري ثبت نشده باشد، تا 

زمانی که مالک درخواست بهره برداري از کاربري جدید را نداشته 

  باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد.

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

  عوارض

بعد از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري درصد از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربري 02  

  نحوه محاسبه و دریافت :

.خواهد بود مابه التفاوت ارزش اولیه ملک (طرح قبلی)  با  ارزش ملک در طرح جدید طبق برآورد کارشناسی رسمی دادگستري  02٪  

  

 
 

  ناشی از اجراي طرح هاي توسعه شهريارزش افزوده 

  عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح هاي عمران شهري

طبقه بندي موضوعی پایه هاي وضع 

  عوارض محلی
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین نحوه محاسبه 

  عوارض و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

ارزش افزوده ناشی از اجراي 

  طرح هاي توسعه شهري

ارزش افزوده ناشی از عوارض 

  اجراي طرح هاي عمران شهري

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی 

  از اجراي طرح عمرانی توسط شهرداري

این عنوان عوارض از اراضی و امالکی که بر اثر اجراي 

طرح هاي احداث یا تعریض معابر براي آنها ارزش افزوده 

ارزش درصد  40ایجاد می گردد ، حداکثر به میزان 

  افزوده ایجاد شده براي یکبار قابل وصول می باشد.

تريدرصد از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربري بعد از ارجاع به کارشناس رسمی دادگس 03  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض  

  

  

  

      نوسازيعوارض 

  نوسازي عوارض 

  ارزش عرصه و اعیان) 2,5 %براي کلیه اراضی و امالك واقع در محدوده و حریم شهر ( 

 عوارض هر متر مربع   شرح  ردیف

مساحت اعیانی×  عوارض اعیانی  1  p ( p=    ) ×000/660 % 2,5 

مساحت عرصه×  عوارض عرصه  2  p  ×  % 2,5 

  

  

  

 17ماده

 16ماده

 15 ماده 
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  فصل دوم

  بهاء خدمات شهرداري
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  طبق دستورالعمل ابالغی وزیر کشور  خدمات مدیریت پسماند يبها

 پزشکی ) –عمرانی  –ساختمانی  –غیر مسکونی  –(مسکونی 

بهاي خدمات  ، طبق دستورالعمل ذیل ( نحوه پرداخت)بر اساس شاخص هاي قید شده در دستور العمل مربوطه ابالغی وزارت کشور و ترتیبات قانونی مرتبط (قیمت تمام شده 

  مدیریت پسماندهاي عادي (شهري) سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور )

مواد  و اصالحات و الحاقات بعدي آن و  01/03/1375ي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها به استناد اختیارات ماده هشتاد

وزیران و با توجه به دستورالعمل هیئت  10/05/1384نامه اجرایی آن مصوب آیین)4و ماده (مجلس شوراي اسالمی و   20/02/1383ها مصوب قانون مدیریت پسماند )8) و (7(

موظف است از اول فروردین ماه   آب بر، شهرداري   11/09/1399مورخ  141148نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي ابالغی از سوي وزارت کشور به شماره 

از کلیه واحدهاي مسکونی و غیر مسکونی بر اساس موارد و روش ذیل اقدام و درآمد حاصله را  نسبت به محاسبه و وصول بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي شهري 1402سال 

 .هاي مدیریت پسماند نمایدصرف هزینه

نامه اجرایی قانون مذکور ) آیین1و ماده ( 20/02/1382ها مصوب قانون مدیریت پسماند )2کار رفته ، عالوه بر تعاریف مندرج در ماده (ها و اصطالحات بهواژه  :)1ماده یکم (

 :باشدبه شرح ذیل می 01805/1384مورخ ه 32561/ت28488به شماره 

ها به تولیدکنندگان پسماندهاي عادي در واحدها و اماکن مسکونی و غیر شده توسط شهرداريشده خدمات ارائههزینه تمام  :بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي -الف

 .باشدمسکونی (اعم از مالک و مستاجر) واقع در محدوده و حریم شهرها می

  .باشندشخص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده پسماند می   :مؤدي -ب

  1-18- 1جدول بایست بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي را براساس محاسبات می آب بر شهرداري  :)2ماده دوم (

  .از مؤدیان دریافت نماید و(به تفکیک واحدهاي مسکونی و غیر مسکونی) به صورت سالیانه محاسبه  

هاي مسکونی یا بهاي خدمات مدیریت پسماند از واحدهاي مسکونی اعم از واحدهاي مسکونی که داراي منزل مسکونی دو واحدي بوده یا واقع در مجتمع :)1تبصره یکم (

 گیرند. بردار تعلق میسایر واحدها، به واحدهاي بهره

برداري با هر واحد مسکونی (واحد مذکور حداقل شش ماه ؤدي مبنی بر عدم بهرههاي آب، برق و گاز واحد خالی توسط مدر صورت ارائه گواهی مدارك و مستندات فیش

  .ریت پسماند تعلق نخواهد گرفتبالاستفاده باشد) توسط مالک واحدي ارائه شود، و بازدید واحد خدمات شهري پس از تایید رئیس شوراي شهر به واحد یادشده بهاي خدمات مدی

  بایست با تأییدیه رئیس شوراي شهر و پس از ارائه تاییدیه، عوارض پسماند تأیید شده به همان سالها اخذ نخواهد شد.ه با هر نوع کاربري ، میبراي آندسته از بناهاي بالاستفاد

مدیریت پسماند واحدهاي غیر با توجه به تغییر روش محاسبه بهاي خدمات پسماند غیر مسکونی مبتنی بر دستورالعمل ابالغی وزارت کشور، بهاي خدمات  :)2تبصره دوم (

کمتر باشد. براي سنوات آتی شرط مذکور بایستی  1400) آن در سال 1/3سوم (بیشتر یا از یک 1401) برابر بهاي خدمات مذکور در سال 10نباید از ده ( 1402مسکونی در سال

 .نسبت به سال ماقبل آن، مبناي محاسبه قرار گیرد

ها براساس جا تسویه نمایند، بدهی آن) خود را یک1401بدهی معوقه پسماند (تا پایان سال  1402جرا شدن این مصوبه، مودیانی که در سال االاز تاریخ الزم :)3تبصره سوم (

اي پسماند مصوب ، براساس آخرین به1401کلیه معوقات بهاي خدمات مدیریت پسماند عادي مودیان بعد از سال  1403گردد و از سال سال هاي گذشته محاسبه و اخذ می

 .گرددمحاسبه و اخذ می آب برشوراي اسالمی شهر 

هاي غیر عفونی و عادي  نمایند، طبق قانون پسماند موظفند آن  را به زبالههاي عفونی در محدوده و حریم شهر میکلیه مشاغلی که مبادرت به تولید زباله :)4تبصره چهارم (

 ها نخواهد داشت.آوري این زبالهي میسر گردد در غیر این صورت شهرداري مسئولیتی در قبال جمعآوري آن براي شهردارتبدیل نموده تا جمع

درصد و به باال دارند، و همچنین براي تمدید پروانه  70براي آندسته از امالکی که پروانه ساختمانی اخذ نموده و داراي عدم خالفی (پیشرفت فیزیکی)  :)5تبصره پنجم (

  د بهاي خدمات پسماند قابل وصول میباشد.مراجعه نموده ان

اند،و بهره برداري شده است ، بهاي خدمات پسماند و سطح شهر  به آن ملک تعلق براي آندسته از امالکی که پروانه ساختمانی اخذ نموده و هیچگونه مراجعه به شهرداري نداشته

 خواهد گرفت.

، مکلف به  آب برنفعان) واحدهاي مسکونی و غیر مسکونی واقع در محدوده قانونی شهر و حریم الکین و ذيبردار (ماشخاص حقیقی و حقوقی بهره :)6تبصره ششم (

حساب، بدهی معوقه بهاي خدمات مدیریت پسماند آن واحدها باشند. در صورت نقل و انتقال امالك یا واگذاري بدون پرداخت و تسویهپرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند می

 .گیرنده خواهد بودخص انتقالبه عهده ش

  18 ماده
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هاي اقدام و هزینه آب برموظف است نسبت به ارائه خدمات به کلیه تولیدکنندگان پسماندهاي عادي در محدوده قانونی و خدماتی شهر  آب برشهرداري  :)7تبصره هفتم (

 .مرتبط را مطابق این مصوبه مطالبه نماید

باشند. چنانچه در هاي دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسماند نمیاماکن مذهبی، اقلیت ها، تکایا،مساجد، حسینیه :)8تبصره هشتم (

 .اند خواهند بوداین اماکن واحدهاي غیر مرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسم

  1- 18-1 جدول

 نحوه محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت پسماند (عادي)

 :شهر آب بربهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادي براي اماکن مسکونی 

ضریب تشویق 

 تفکیک از مبدأ 
× 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع ) 

یک کیلو گرم 

پسماند عادي 

  شهري

+ 
هزینه جمع آوري و حمل و 

نقل یک کیلو گرم پسماند 

 عادي 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

 روز 
× 

بعد خانوار 

آب شهر 

 بر
= 

بهاي خدمات پسماند یک 

آب خانوار شهري در شهر 

 بر

1 × 0,43 × 300 + 3000 × 1 × 365 × 4,5 = 2،200،000 

                              

 :شهر آب بربهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادي واحد هاي تجاري 

ضریب تشویق 

  تفکیک از مبدأ 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع یک 

کیلو گرم پسماند 

 عادي شهري 
+ 

هزینه جمع آوري و حمل  

و نقل یک کیلو گرم 

 پسماند عادي ) 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

   روز 
= 

بهاي پسماند یک واحد 

در  , صنعتی و غیرهتجاري 

 آب برشهر 

1 × 1 × 400 + 5000 × 1,5 × 365 
  

= 2،956،500 

                              

 :آب برت پرداختی پسماند عادي براي ادارات و بانک ها شهر بهاي خدما

ضریب تشویق 

  تفکیک از مبدأ 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع یک 

کیلو گرم پسماند 

 عادي شهري 
+ 

هزینه جمع آوري و حمل  

و نقل یک کیلو گرم 

 پسماند عادي ) 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

   روز 
= 

بهاي خدمات پسماند ادارات  

 آب بردر شهر 

1 × 0,8 × 500 + 6000 × 12 × 365 
  

= 21،000،000 

                              

 خدمات پرداختی پسماند عادي براي مدارس روزانه و شبانه روزي:بهاي 

ضریب تشویق 

  تفکیک از مبدأ 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع یک 

کیلو گرم پسماند 

 عادي شهري 
+ 

هزینه جمع آوري و حمل  

و نقل یک کیلو گرم 

 پسماند عادي ) 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

   روز 
= 

بهاي ساالنه پسماند مدارس 

 روزانه  

0,6 × 0,4 × 400 + 3000 × 20 × 365 
  

= 5،956،800 

                              

 بهاي خدمات پرداختی پسماند عادي براي احشام سبک:

ضریب تشویق 

  تفکیک از مبدأ 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع یک 

کیلو گرم پسماند 

 عادي شهري 
+ 

هزینه جمع آوري و حمل  

و نقل یک کیلو گرم 

 پسماند عادي ) 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

   روز 
= 

بهاي ساالنه پسماند احشام 

 سبک براي یک دام

0,2 × 0,1 × 2000 + 1800 × 2 × 365 
  

= 55،480 

                              

 بهاي خدمات پرداختی پسماند عادي براي احشام سنگین

ضریب تشویق 

  تفکیک از مبدأ 

ضریب 

تعدیل 

 منطقه اي 
× 

هزینه دفع یک 

کیلو گرم پسماند 

 عادي شهري 
+ 

هزینه جمع آوري و حمل  

و نقل یک کیلو گرم 

 پسماند عادي ) 
× 

سرانه تولید 

پسماند در شهر 

 مربوطه 
× 

365 

   روز 
= 

بهاي ساالنه پسماند احشام 

 سنگین براي یک دام

0,2 × 0,1 × 3000 + 3000 × 2 × 365 
  

= 87،600 
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  قطع اشجارعوارض 
  

 عوارض قطع درختان معابر شهر - 

 به که هایی محل و باغات پارکها، بزرگراه ها، میادین، معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، رویه بی قطع از جلوگیري و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به

  .است ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها حریم و قانونی در محدوده مساحت هر با درخت داراي که هایی محل سایر نیز و شوند شناخته باغ صورت

 تحت عوارضی درختان و سبز فضاي وارده به خسارات از بخشی جبران براي شهرها سبز فضاي گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجراي در

 و اتومبیل با برخورد مانند درختان عمدي غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق نوع درخواست حسب بر مذکور نامه آئین 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان

  . رسید خواهد سبز فضاي گسترش و امورزیربنایی به مصرف عوارض ازاین حاصل درآمدهاي درصد صد که گردد می غیره به شرح زیرتعیین

  عوارض قطع اشجار :

  000/000/15سانتیمتر محیط از بن درخت  20هر اصله درخت تا عوارض قطع اشجار به ازاء : 1تبصره  

  000/000/20سانتیمتر محیط از بن درخت  40عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت تا : 2تبصره 

  000/000/25سانتیمتر محیط از بن درخت  40عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت بیشتر از : 3تبصره 

  خدمات آماده سازيبهاء 

  ماده واحده قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح هاي دولتی و شهرداریها 4در اجراي تبصره  

  شرح عنوان  
شاخص هاي تدوین بهاء خدمات و 

  ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

عناوین 

بهاء 

  خدمات

ماده  4بهاء خدمات آماده سازي در اجراي تبصره 

وضعیت امالك واقع در طرح واحده قانون تعیین 

  هاي دولتی و شهرداریها

  قیمت تمام شده
این عنوان بهاء خدمات صرفاً در صورت ارائه خدمات مستقیم به شهروندان در 

  اجراي قانون مربوطه قابل وصول خواهد بود.

  

  جدول قیمت مصالح تولیدي

 قیمت  (ریال) شرح مصالح ردیف

  000/770 (هر عدد)  50×  50جدول  1

 000/700 (هر عدد) 40×  50جدول  2

 000/630 (هر عدد) 30×  50جدول  3

 000/1000 (هر عدد) 70×  40جدول  4

 000/000/7 (هر عدد) 80×  50دال بتنی  5

 000/680/1 کف پوش ساده هر متر مربع 6

 000/100/2 کف پوش رنگی  هر متر مربع  7

  

   قیمت  (ریال) شرح معابر تخریبی ردیف

 000/000/35 هر متر طولکانال  1

 000/520/9 هر متر طول نهر 2

 000/300/6 هر متر طول تک جدول 3

 000/720/6 هر متر طولکانیوو   4

  19 ماده

  20 ماده
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  بهاء خدمات کارشناسی و فنی 

  

  
  شرح عنوان

شاخص هاي تدوین بهاء خدمات 

  و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

عناوین بهاء 

  خدمات

خدمات کارشناسی  بهاء

  و فنی
  ساعت –نفر 

خدمات تخصصی و فنی است که به صورت مستقیم توسط شهرداري ها ( سازمانها و شرکتهاي 

  قانون شهرداري ) و به درخواست متقاضی / مودي ارائه می گردد. 84و  54موضوع ماده 

ف
دی

ر
  

  توضیات  مبلغ ( ریال)  واحد  شرح

1  

نقل و انتقال و صدور کارشناسی صدور پروانه ،مفاصا حساب ، تفکیک استعالم کاربري و سایر استعالمات، 

، براي بازدید در صورت حضور هامتر مربع در کلیه کاربري 100:تا متراژ  سند وپاسخ استعالم زمین

  هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت 

  

  1،200،000 ساعت -نفر

هرگونه : در صورت 1تبصره 

تغییرات در دستور نقشه و یا 

بازدید مجدد، بهاي خدمات 

  کارشناسی اخذ خواهد گردید

: در صورتیکه جهت 2تبصره 

دریافت پاسخ استعالم در یک 

موضوع مشخص بدالیل 

مختلف در طول سه ماه جهت 

کارشناسی مجدد ارجاع گردد، 

بهاي خدمات کارشناسی 

  گرددوصول نمی

هر : در صورتیکه  3تبصره 

بازدید شهرسازي براي یک 

ساعت  3پالك ثبتی بیش از 

به طول انجامد مازاد بر آن به 

مبلغ  %50ازاي هر نفر ساعت 

  گردد. فوق اضافه می

 

نقل و انتقال و صدور کارشناسی صدور پروانه ،مفاصا حساب ، تفکیک استعالم کاربري و سایر استعالمات، 

در صورت ، براي بازدید  هامتر مربع در کلیه کاربري 300تا  100بیش از : متراژ  سند وپاسخ استعالم زمین

   حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت

  

  1،500،000  ساعت -نفر

نقل و انتقال و صدور کارشناسی صدور پروانه ،مفاصا حساب ، تفکیک استعالم کاربري و سایر استعالمات، 

، براي بازدید در صورت هامتر مربع در کلیه کاربري  500تا  300 بیش از متراژ  : سند وپاسخ استعالم زمین

  حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت 

  

  1،800،000  ساعت -نفر

نقل و انتقال و صدور کارشناسی صدور پروانه ،مفاصا حساب ، تفکیک استعالم کاربري و سایر استعالمات، 

، براي بازدید در صورت  هامتر مربع به باال در کلیه کاربري 500از متراژ  بیش سند وپاسخ استعالم زمین

  حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت 

  2،000،000  ساعت -نفر

2  
، براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت  صدور پاسخ استعالم خارج از محدوده شهر(حریم شهر)

  حداکثر سه ساعت
  2،500،000  ساعت -نفر

3  
، براي  ریال ) 1،500،000( بهاي هر عدد پالك آبی  بهاي خدمات کارشناسی براي  پالك آبی هر عدد

  بازدید در صورت حضور هرکارشناس
  500،000  ساعت -نفر

: جهت ساماندهی تبصره 

پالك آبی و نصب آن در 

سردرب منازل طبق تعرفه 

  فوق اقدام خواهد شد.

4  
، براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت  به ازاي هر بازدید جواز کسببهاي خدمات کارشناسی 

  حداکثر سه ساعت
    1،500،000  ساعت -نفر

5  
،  هر پروندهبراي  77ماده بدوي یا تجدید نظر کمیسیون  هاي ارسالی به پرونده بهاي خدمات کارشناسی

  براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت
    5،000،000  ساعت -نفر

6  
،  هر پروندهکمیسیون بدوي یا تجدید نظر ماده صد براي  هاي ارسالی به پرونده بهاي خدمات کارشناسی

  براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت
    3،500،000  ساعت -نفر

7  
، براي بازدید در صورت حضور  هر پروندهبراي  5پرونده به کمیسیون ماده و ارجاع بهاي خدمات تشکیل 

  هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت
    6،000،000  ساعت -نفر

8  

) و شمیم براي شهروندان و تکمیل مدارك و فرم هاي مذکور براي صدور سند UTMهزینه ارائه نقشه (

، براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه  هر سندبراي ثبتی از طرف شهرداري 

  ساعت

    6،000،000  ساعت -نفر

9  
، براي بازدید در  پروانه کسب هر پروندهبهاي خدمات تشکیل پرونده کسب و پیشه در زمان صدور براي 

  صورت حضور هرکارشناس به مدت حداکثر سه ساعت
    350،000  ساعت -نفر

10  
، براي بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت  بهاي خدمات کارشناسی حفاري براي شرکت ها

  حداکثر سه ساعت

  

  ساعت -نفر
3،000،000     
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11  
بازدید در صورت حضور هرکارشناس به مدت  ، برايبهاي خدمات کارشناسی حفاري براي اشخاص حقیقی

  حداکثر سه ساعت

  

  ساعت -نفر
1،500،000    

  

  ( ارقام به ریال)                                           بهاء خدمات آرامستان ها                                           

  

  مبلغ هزینه  مقصد  مبدأ  ردیف

  ریال 000/000/3  قانقلی چاي علیا و سفلی -کوهکن -قانقلی چاي -هارون آباد -آستاکل -رودهزار   آب بر  1

  =  000/500/3  دهنه -غالم چم -دستجرده -ونیسر -پیرچم -زهترآباد -ده بهار –خرم آیاد  -ماماالن  آب بر  2

 - پاسار - گیلوان - جزالندشت -کماندشت -میرزاخانلو - کلتان -وزنه سر - درام - ته دره  vvآب بر  3

 -قاضی بالغی - رزه بند -شیراب - الزین -سرخه دیزج - محمدآباد - میدان مطهري - انارستان

  سماور - قالت - کهیا -سانسیز -مورستانه

  

000/000/4  =  

  -شقاقی -انذر -چورزق -شقاقی چورزق -ایچ -تشویر -لهنه زرده -ارشت - جیا  آب بر  4

هندي  - آلتین کش -مهرام آباد -چمله -ی چمقارقل -تسکین -تشویر -پاوه رود -انذر

  گیالنکشه -کندي

000/500/4  =  

 -گوهر -شقاقی جزال - جوجورگان - شیت - ولیدر -ولیس - کسران -کلوئیم -کلوچ  آب بر  5

  علی آباد -چرزه -باالکوه -بنارود -گاوخوس - نوکیان -سیاورود

000/000/5  =  

  =  000/500/6  رستم آباد -لوشان -رودبار -منجیل -تازه کند -ولیس -گندم آباد  آب بر  6

  

  

7  

  

  آب بر

  

  

  آب بر –آب بر 

  

  = 000/000/1آمبوالنس :   

  =  000/1000هزینه شستشو :   

  =000/800/2هزینه کفن :   

  =000/800/3عدد :    6سنگ قبر (بتن) 

  = 000/1000ماسه و پاکسازي :   

  =000/000/32هزینه قبرآماده جمعا: 

  =000/000/3کیسه جسد: 

  = 000/000/10  زنجان  آب بر  8

  = 000/500/11  آب بر پزشکی قانونی –زنجان   آب بر  9

  000/500/12  (ایجرود) -زرین آباد -خدابنده - خرمدره -ابهر  آب بر  10

  =000/000/15  صومعه سرا -شفت -فومن -رشت -قزوین - تاکستان  آب بر  11

  =000/500/17  میانه - بیجار - آبیک - رودسر - انزلی -الهیجان  آب بر  12

  = 000/000/22  تبریز  - اردبیل  -تهران  آب بر  13

  ریال آمبوالنس000/500/1الف)   به سایر شهرستانها  آب بر  14

  ریال000/95ب) به ازاي هر کیلومتر  
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 بابت کت بیل مکانیکی لودر نیسان تراکتور آذرخش کمپرسی شرح

مخلوط و نخاله هاي 

 ساختمانی

000/500/4 

 ریال

000/2000 

 ریال

000/1500 

 ریال

000/500/1 

 ریال

— — — 

کارکرد ماشین آالت 

  به ازاي هر ساعت 

—  —  —  —  000/000/8 

 ریال

000/000/5  

 ریال

000/500/5 

 ریال

  

  

  بهاء خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومی شهري / روستایی داراي شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد

  

  شرح عنوان  
شاخص هاي تدوین بهاء 

  خدمات و ترتیبات وصول
  ضوابط ترتیبات وصول

بهاء عناوین 

  خدمات

بهاء خدمات بهره برداري از معابر و فضاهاي عمومی 

شهري / روستایی داراي شرایط فنی و ایمنی و عدم 

  ایجاد مزاحمت در تردد 

مساحت ، مدت زمان 

  بهره برداري

بهاء خدمات موضوع این بند به صورت دوره اي و متناسب با زمان 

د قابل وصول می استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قراردا

  باشد.

  

  

  

تخصصی، ادواري، فصلی و دائمی و بازارهاي روز در محدوده و حریم اعم از فروش،  عوارض غرفه ها و نمایشگاهها

  شهر که در اراضی خصوصی برگزار گردد (به استثناء نمایشگاههاي صنایع دستی و فرش)
اجاره واگذاري غرفه  % 10  

 
تخصصی، ادواري، فصلی و دائمی و بازارهاي روز در محدوده و حریم اعم از فروش،  نمایشگاههاعوارض غرفه ها و 

  شهر که در اراضی متعلق به شهرداري برگزار گردد (به استثناء نمایشگاههاي صنایع دستی و فرش)
اجاره واگذاري غرفه % 20  

  عوارض بازار هفتگی شنبه بازار
ریال 000/300هر غرفه    

  بازار روز میوه فروشانعوارض 
ریال 000/200 هر غرفه    

  عوارض نصب و استقرار دکه
ریال ماهیانه 000/2000  

  عوارض نصب داربست
ریال براي هر متر مربع 000/200  

  عوارض عریضه نویسی
ریال ماهیانه 000/3000  

ت 
حا

ضی
تو

  

مکلفند سهم شهرداري از اجاره بها  غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر و ) : متولیان برگزاري نمایشگاههاي ادواري،  فصلی و دائمی 1تبصره(

  به حساب شهرداري واریز نمایند.

) : متولیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت برگزاري نمایشگاه، عوارض وصولی را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به 2تبصره (

   این صورت شهرداري مجاز به وصول وثیقه مربوطه می باشد.شهرداري ارائه نمایند در غیر 

) : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري می توانند با مراجعه به محل 3تبصره (

به همکاري با مأمورین شهرداري می باشند در غیر این دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند ، مسئولین نمایشگاه مکلف 

   صورت شهرداري می تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

  

 24ماده



     1402سال  - آب برعوارض و بهاي خدمات شهرداري  مصوبتعرفه                

 

علی محمودي                                                                                            حجت اله شعبانی                                                                                                                ٢٤

  آب بررئیس شوراي شهر                                                                                                                                       بر آب شهردار 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  بهاء خدمات صدور مجوز حفاري ، لکه گیري و ترمیم آسفالت معابر

  ضوابط ترتیبات وصول  بهاء خدمات و ترتیبات وصولشاخص هاي تدوین   شرح عنوان  

عناوین بهاء 

  خدمات

بهاء خدمات صدور مجوز حفاري ، 

  لکه گیري و ترمیم آسفالت معابر

مساحت ، قیمت تمام شده ، عمر آسفالت ، مدت انجام عملیات ، نوع 

  حفاري ( طولی ، عرضی ، دستی ، مکانیکی ، ضریب اهمیت معبر 

درخواست مالک براي در مواردي که به 

  دریافت خدمات انجام می گردد.

 C= T ×(F× V) × K                                               فرمول محاسبه مجوز حفاري آسفالت :

C    :بهاي خدمات حفاري هر متر مربع آسفالت  

  :T  ) } : ارتفاع × طول (اعالمی توسط دفتر فنی شهرداري) ×0,75عرض  (در صورت ثابت بودن)مساحت {  

F   : درصد پولوس ) 150قیمت پایه ( بر اساس فهرست بهاي پایه ترمیم و بازسازي نوار حفاري آخرین سال ابالغی ( با احتساب 

K   : 1 آب برضریب منطقه اي شهر 

V   :150 )ضریب باال سري %150درصد پولوس(  

  ریال دریافت می گردد 4100000شده براي شهروندان براي هر متر مربع آسفالت ریزي مجوز حفاري در مسیرهاي 

.ریال دریافت می گردد 550000مجوز حفاري در مسیرهاي خاکی زیر سازي نشده براي شهروندان براي هر متر مربع   

  . ریال دریافت می گردد 1،100،000 طولبراي هر متر  وشهروندانادارات ، مجوز حفاري در مسیرهاي خاکی زیر سازي شده براي 
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  جـــــدول حفــــاري

ل
ح

را
م

 

 موارد

ف
دی

ر
 

 مربوطه شرح مراحل مختلف حفاري
 خدمات مازاد بر عدم رعایت مقررات

  بهاي

له
ح

مر
 

ار
حف

ز 
ل ا

قب
ي

 

ی
من

 ای
رد

وا
م

  

1 
عدم استفاده از تابلوهاي راهنمایی و رانندگی , چراغ چشمک زن و عدم رعایت شرایط 

 در مجوز حفاريتعیین شده 
 و دو برابر هزینه حفاريتعطیلی کار 

 هزینه حفاري %50 عدم نصب تابلوي مشخصات پروژه و مجریان در ابتدا و انتهاي پروژه 2

 و دو برابر هزینه حفاريتعطیلی کار  عدم استفاده از نوار زرد و داربست فلزي 3

ی
فن

د 
ار

مو
  

 دو برابر هزینه حفاري در مجوز حفاريعدم استفاده از ماشین آالت ذکر شده  4

 اخذ یک متر عرض بیش از عرض حفاري یا تخریب محلهاي کاتر زده شده -عدم استفاده از کاتر 5

  هزینه  حفاري دو برابر مورد جزو شرایط مجوز باشد)اگر عدم استفاده از پلیت بر روي ترانشه ( 6

ي
ار

حف
ن 

ما
 ز

در
 

ی
فن

د 
ار

مو
  

 مازاد حفاريدو برابر هزینه عرض  حفاري مندرج در مجوزعدم رعایت عرض  7

 مازاد طول حفاري هزینه برابر دو عدم رعایت طول حفاري مندرج در مجوز 8

 دو برابر هزینه حفاري داراي مجوز عدم مطابقت مسیرهاي حفاري شده با مسیرهاي درخواستی 9

د 
ار

مو

ص
خا

  

 داراي مجوز حفاري حفاري برابر هزینه پنج حفاري بدون اخذ مجوز 10

 سه برابر هزینه داراي مجوز حفاري است حفاري در محلهایی که شهرداري در مجوز ممنوع نموده 11

ي
ار

حف
ز 

د ا
بع

ه 
حل

مر
 

ی
فن

د 
ار

مو
  

 پر کردن اصولیسه برابر هزینه کندن مجدد و   و مفاد مجوز حفاري) در پر کردن ترانشه234عدم رعایت اصول فنی (آئین نامه  12

 دو برابر هزینه کندن مجدد و پر کردن اصولی عدم استفاده از مصالح مرغوب در پر کردن 13

 آسیب به فضاي سبز و رفیوژ خیابانها 14
سه برابر هزینه ترمیم میزان آسیب دیده با توجه به نوع 

 آن

د 
ار

مو

ي
از

س
اک

پ
  

 سه برابر هزینه پاکسازي معابر حاشیه کلیه معابر (طبق نامه )عدم پاکسازي و شستشوي کامل مسیرهاي حفاري و  15

 سه برابر هزینه نخاله برداري و حمل خاکها و پاکسازي باقی ماندن نخاله و خاك حاصل از حفاري در محل 16

د 
ار

مو

ل
وی

ح
ت

  

 کل ترمیم و پاکسازي دو برابر هزینه عدم تحویل بموقع مسیر حفاري پس از اتمام عملیات (زمان مندرج در مجوز)  17

  دو برابر هزینه کل ترمیم  و مصالح مورد نیاز  رسان گذاشته شده استهاي حفاري که به عهده شرکت خدماتعدم ترمیم محل  18

 پنج برابر هزینه حفاري داراي مجور حفاري سال 4براي معابر اسفالت با عمر کمتر از   19
  

  

  درصد اضافه خواهد شد. 50الستیکی است در صورت استفاده از بیل زنجیره اي مجوز براي بیل حفاري با بیل 

باشد بهاي مورد عمل سازمان برنامه و بودجه کشور  می رسان برابر آخرین فهرستهاي خدماتها و شرکتمبناي اخذ بهاي خدمات معابر از دستگاه -1

هاي حفار مکلفند قبل با اصالحات بعدي، کلیه شرکت 11/4/1334ها مصوب شهرداريقانون  103درصد پولوس ) و به استناد ماده  150( با احتساب 

 از هر گونه حفاري از شهرداري مجوز کتبی اخذ نمایند.

 هاي ذیل ممنوع خواهد بود (به استثناء موارد ضروري طبق نظر مساعد مقامات مسئول).صدور مجوز حفاري (بجز حفاري اتفاقات) در تاریخ -2

  ام مهر.15ام شهریور تا 15بازگشایی مدارس:  از ایام  لف:ا

  ایام محرم : یکم تا سیزدهم محرم. ب:

  ایام صفر : هیجدهم تا سی ام صفر. ج:

  ایام انتخابات : طبق زمان اعالمی د:

یا تراکم با غلتک) براي  رعایت تمامی مقررات عمومی و فنی مخصوصا استفاده از کاتر و تراکم بستر حفاري (تراکم اعم از غرقاب، شفته آهکی و  -3

باشد. در صورت عدم مدیریت پیمانکار و طوالنی شدن عملیات شفته ریزي االجرا میهاي (نوارهاي حفاري و اتفاقات با اخذ مجوز) الزمکلیه حفاري

  جدول حفاري محاسبه خواهد شد. 5لبه هاي آسفالت کاتر زنی شده تخریب گردد ردیف 
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هاي هاي خدمات حفاري، در صورت پرداخت نقدي طبق جداول اعالمی در ابتداي سال و در صورت درج در حسابهاي خدمات رسان ببراي شرکت -4

 مابین لحاظ خواهد گردید.هاي فیمابین (با توجه به ارسال شاخص گروهی دوره انجام حفاري در آذر ماه همان سال) به روز محاسبه و در حسابفی

ان بندي ارائه شده نسبت به اجراي پروژه ، اقدام نماید. در صورت تأخیر موجه ، غیر موجه باید نسبت به پیمانکار موظف است طبق برنامه زم -5

جدول  18و  17جدول محاسبه خواهد شد و در صورت تأخیر غیر موجه طبق بند  15پاکسازي روزانه معابر اقدام نماید . در غیر اینصورت طبق بند 

 حفاري محاسبه خواهد شد.

 پذیر خواهد بود.ها (نوارهاي حفاري، اتفاقات و حفاري مردمی) بعد از اخذ مجوز حفاري امکانريتمامی حفا -6

باشد و در صورت مشاهده، حفاري متوقف و جرائم مربوطه اعمال استفاده از هر وسیله زنجیري (بیل، لودر و ...) در حفاریهاي سطح شهر ممنوع می -7

 خواهد گردید.

و فنی مخصوصا استفاده از کاتر و تراکم بستر حفاري (تراکم اعم از غرقاب، شفته آهکی و یا تراکم با غلتک) براي   رعایت تمامی مقررات عمومی -8

 باشد.االجرا میهاي (نوارهاي حفاري و اتفاقات با اخذ مجوز) الزمکلیه حفاري

  ان تسویه به روز محاسبه خواهد هزینه حفاري در زم -9

  

  

 
  

  (ق.ش) 100ماده  11نامه ارزش معامالتی در رابطه با تخلفات ساختمانی موضوع تبصره آئین 

این ارزش  آیین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر(شوراي اسالمی شهر) در مورد اخذ جرایم  قابل اجراست. و

  بود.معامالتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد 

  برابر محاسبه خواهد شد. 2باشد و بیش از  تراکم مجاز مبالغ جدول: مبالغ فوق الذکر حداقل پیشنهادي براي تراکم مجاز می1تبصره

 دهینگرد ینیب شیپ 1393تا  1388سنوات  یخدمات محل ينامه عوارض و بها نییها در آ يشهردار100موضوع قانون ماده  11جرائم تبصره  نکهی: با توجه به ا2تبصره

 یبود. و در ضمن در سنوات واهدخ 1394(مربوط به سنوات مذکور ) بر اساس دفترچه سال  100ماده  ونیسیکم ياز سو ياصدار يآرا يمحاسبه جرائم برا يلذا مبنا

ساختمان  ینشده است ، ارزش معامالت ینیب شیکه پ ریو سا يتجار يمحاسبه برا ينشده باشد مبنا ینیب شیپ ریو سا يتجار يساختمان ها یکه ارزش معامالت

  مالك خواهد بود. یمسکون يها

 
 

 
 

 

  تخلفات ساختمانی   میجرا آیین نامه ارزش معامالتی در رابطه با

  1402 مصوبها قانون شهرداري 100ماده  11(براي هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح) موضوع تبصره 

C= Z    فرمول  شرح ×P 

 28P  (ق.ش)) 100(قبل از اظهار نظر اعضاي کمیسیون ماده متر مربع مسکونیجریمه یک 

 70P (ق.ش)) 100(قبل از اظهار نظر اعضاي کمیسیون ماده جریمه یک متر حذف پارکینگ مسکونی

کمیسیون  (قبل از اظهار نظر اعضايغیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها  جریمه یک مترمربع 

 ))(ق.ش 100ماده 
45P 

(قبل از اظهار نظر اعضاي غیر مسکونی اعم از تجاري ، اداري ، فرهنگی ، ورزشی و نظائر آنها  جریمه یک متر حذف پارکینگ 

 (ق.ش)) 100کمیسیون ماده 
45P 

P :16%  باشداي دارایی آخرین ارزش معامالتی ابالغی در زمان تصویب این تعرفه می قیمت منطقه  

Z عدد :  ضریبp  

 26 ماده
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 27 ماده

  

 دستور العمل تقسیط مطالبات شهرداري

 )و اصالحات بعديآیین نامه مالی شهرداري ها  32ماده  (تکالیف مندرج در قوانین  بر اساسو  در راستاي وصول مطالبات آب برشهرداري  نکهیبه ا نظر

 59در صورت تقسیط ، هزینه تقسیط این عوارض را در اجراي ماده  . نمایدمی اقدام ماه  36عوارض و بهاء خدمات حداکثر به مدت  نسبت به تقسیط

  . الزم به توضیح است جرائم مشمول تقسیط نمی گردد.قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقاي نظام مالی کشور لحاظ می گردد 

در صورت تقاضاي پروانه  انیمؤد هیدر احداث و مساعدت در پرداخت، کل عیبراي سازندگان در جهت تسر زهیانگ جادیو ا به منظور رونق ساخت و ساز -1

) مهلت یبرابر مبلغ محاسبه شده فعل 5/1 ینامه بانک با اخذ ضمانت ( یکاف نیدر پرداخت عوارض آن با ارائه تضام یتجاري و مسکون یساختمان

 . شودی داده م کسالهی

اقدام نموده و پس از انجام  انیاز مؤد ( چک معتبر یا چک تضمین شده بانکی ) معتبر نیواحد درآمد نسبت به اخذ تضام ط،یصورت تقاضاي تقس در -2

 مقرر وصول گردد. دیتا در سر رس لیبانک تحو به و اداري یمراحل مال

 تقسیط مجدد مطالبات تقسیط شده ممنوع می باشد. -3

باشد،  ییمراجع قضا قیطر به طرح موضوع از ریشهرداري ناگز ط،یدر موعد مقرر تقس یجهت پرداخت بده انیمؤد ییتواناکه بعلت عدم  یدر مواقع -4

به  ستیبایبوده و م طیقابل تقس ریمبالغ غ نیا گردد . یم هیو تأد ریتأخ زیو ن یدادرس نهی: حق الوکاله، هزلیاز قب ییها نهیامر موجب تعلق هز نیا

 گردد. زیبه حساب شهرداري وار کجایصورت 

 و نقل و انتقال و ... را انکاریپا که درخواست یانیمؤد هیکل کنیباشد ل یحساب با شهرداري م هی، منوط به تسوانکاریپا و یصدور مفاصا حساب قطع  -5

نسبت به  ینامه بانک ضمانت و مساعدت شهروندان، شهرداري با اخذ لیخود را نداشته باشند، در جهت تسه یبده کجايیپرداخت یی داشته و توانا

 اقدام خواهد نمود. به تشخیص شهرداري   قسط 11در  یدرصد نقد و الباق 30حداقل  افتیصدور مفاصا حساب با در

 .باشدجدول تقسیط مطالبات شهرداري از بابت صدور پروانه ساختمانی به شرح ذیل می -6

 
  باشد. میلیون ریال ممنوع می دویست: تقسیط مبالغ کمتر از 1تبصره 

 باشد.(ق.ش) به شرح ذیل می 100از بابت عوارض و جرائم کمیسیون ماده  مطالبات شهرداري جدول تقسیط -7

 موضوع مطالبات ردیف
 1402مصوب 

 تعداد اقساط پرداخت نقدي

 ماه 6 درصد 50 تغییر کاربري 1

 یتواند با نظرکارشناسان سه نفره رسم یبا امالك خود را داشته باشد، شهرداري م یتهاتر بده لیو تما ییکه مالک (بدهکار) توانا یدر مواقع نیهمچن -8

 .دیاقدام و تهاتر نما عیبه صورت سهل الب یابیدادگستري نسبت به ارز

 = مبلغ کل بدهی مؤدي + مبلغ بدهی هر مؤدي از محل عوارض کارمزد

 

کارمزد =
∗ مبلغ بدھی مودی از محل عوارض  �� ∗ + تعداد اقساط) �)

����
 

 موضوع مطالبات
 1402مصوب 

 تعداد اقساط پرداخت نقدي

 ماه 6 درصد 50 صدور پروانه ساختمانی
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صفحه ، بنا به پیشنهاد  شماره  27ماده و جمعآ  27که در  آب برتعرفه عوارض محلی و خدمات شهرداري 

شوراي شهر به   1401 / 11  /28مورخ    عاديدر جلسه  آب برشهرداري  28/10/1401مورخ   3669

  به تصویب رسید.   1401/.……/  .……مورخ     .......................  شماره  شماره ( ثبت دفتر شورا) 

  

  

  )(تصویب کنندهنام و نام خانوادگی امضاي اعضاي شوراي شهر 

  

  علی  محموديآقاي   -1

 
 جواد عباسی يآقا -2

  

 احمديمروت  آقاي  -3

 
 فرزاد روحانی يآقا -4

 
  عابدین احمدي يآقا -5

  

   مهر شوراي شهر

  

  

      مورخفوق العاده که در جلسه  آب بردمات شهرداري تعرفه عوارض محلی و خ 1401/  11  / 28  در مورخ

 به تصویب شوراي شهر رسیده به شمارهصفحه  29ماده و جمعآ در  27در  11/1401 /28

بهمن سال جاري نسبت به  30شود که شهرداري باید تا تأیید می ............................... مورخ ..................................

  انتشارآگهی عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود. 

  

  طارممهر و امضاي فرمانداري شهرستان 

  

  


