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  مستندات قانونی وضع عوارض :

  قبل از انقالب : -1

   1334قانون شهرداري مصوب  45ماده  8بند  - 

  1346آیین نامه مالی شهرداري ها مصوب  30ماده  - 

  بعد از انقالب : -2

  1361قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب 35ماده  1بند   - 

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

   1375قانون شوراها و اصالحیه هاي بعدي آن مصوب 71ماده  16بند  -  

  1381عوارض مصوب قانون تجمیع  5ماده 1تبصره -  

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده1تبصره-   

  

  1334قانون شهرداري مصوب 

 شهر : شورايدر وظایف  -45ماده 

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

  

  1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله  - 30ماده 

شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهاي خدمات جدیدي که وضع و 

 ع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود. تصویب می گردد یا هر تغییري که در نو

  

  1361قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب 

  وظایف و اختیارات شوراي اسالمی شهر:-35ماده

ی مادامی که درآمدهاي پیش بینی شده کافی نباشد شوراي شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارض-1

  متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

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

هاي شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و الف ـ در صورتیکه درآمدهاي وصولی ناشی از عوارض تکافوي هزینه -43ماده 

  افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 
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  1375با اصالحیه هاي بعدي مصوب  قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران

 در وظایف شوراي اسالمی شهر : -71ماده 

تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از  – 16بند 

  سوي وزارت کشور اعالم می شود.

هر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالی ) شوراي اسالمی ش27/8/1386(اصالحی  - 77ماده 

  به منظور تأمین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

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

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

  

  1381قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب

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

 سال براي اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد 

  

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

ر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون شوراهاي اسالمی شهر و بخش جهت وضع ه - 1تبصره -50ماده 

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

  

  سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :

  قانون شهرداري :

مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستري رفع هر گونه اختالف بین  -77ماده 

هائی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیو انجمن شهر ارجاع می

ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و باشد اجراي اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می

وصول طلب شهرداري مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري 

  خواهد آمد.نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل تعیین می

مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع  -100ماده 

  ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمایند. 

هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان تواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداري می

  در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري نماید. 

و بناهاي خالف مشخصات مندرج در در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات  -1تبصره 

پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در 

از  هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري و یکیکمیسیون

نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم میشهر مطرح می اعضاي شوراي
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ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که بدون حق رأي براي اداي 

ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردي که شهرداري از ادامه ساختمان بدون کند ظرف مدت یک توضیح شرکت می

کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیري می

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

  نماید. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می

کرده شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداري رأساً اقدام 

  . 1و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بناي مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون  - 2تبصره 

هاي فرعی و هاي اصلی یا خیابانه موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بمی

اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح یا کوچه بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمه

م نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و مصرفی باشد، تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدا

از سه برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداري نمود 

کمیسیون در این مورد نسبت شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را بنماید. 

  .2به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداري  - 3تبصره 

هاي اصلی یا ظر مکانی (در بر خیابانتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نکمیسیون می

اي که متناسب با نوع استفاده از فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان هاي فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأي به اخذ جریمهخیابان

اید از حداقل دو از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداري مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نب

برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از 

پرداخت جریمه خودداري نمود شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخریب را 

  .3یون در این مورد نسبت به صدور رأي تخریب اقدام خواهد نمودبنماید. کمیس

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي  -4تبصره 

مجوز یک دهم ارزش معامالتی  تواند با صدور رأي بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بناي بدونرعایت شده باشد کمیسیون می

ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر 

مفاد  است از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس

  . 4عمل خواهد شد 3و  2هاي تبصره

تواند با توجه به موقعیت در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می -5تبصره 

امالتی ساختمان براي اي که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معمحلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ رأي به اخذ جریمه

                                                 
 - اصالحي مصوب ١.١٣٥٢/٥/١٧
 - اصالحي مصوب ١٣٥٨/٦/٢٧. ٢
 - اصالحي مصوب ١٣٥٨/٦/٢٧. ٣
  - اصالحي مصوب ٤.١٣٥٨/٦/٢٧
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باشد) شهرداري متر مربع می 25هر متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

  .5باشدمکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می

هاي مصوب رعایت هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در -6تبصره 

برهاي اصالحی را بنمایند. در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزي در این مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از 

مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی  ادامه عملیات جلوگیري و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف

  .6هاي ماده صد استو بهداشتی و شهرسازي در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیون

گردد از لحاظ انطباق مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می -7تبصره 

ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ا گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به شهرداري اعالم نکند پروانه و نقشه و محاسبات فنی ر

و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جریمه یا تخریب ساختمان گردد 

رابر قانون نظام معماري و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت شهرداري مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر ب

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأي تخریب به وسیله  6موضوع به 

ظام معماري و ساختمانی در کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامی ن

گردد. شهرداري مکلف است تا صدور رأي محکومیت به محض وقوف از پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می

ن ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختما 6تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نماید. مأموران شهرداري نیز مکلفند در مورد ساختمان

تخلف در پروانه به موقع جلوگیري نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات 

شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائی هم باشد از رسیدگی میقانونی به تخلف آنان 

  این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با استفاده از مأموران در مواردي که شهرداري مکلف به جلوگیري از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداري اجرا نشود می

  .7یات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی براي متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نمایداجرائ

هاي ناتمام ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختماندفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -8تبصره 

  هرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط ش

) معامله انجام گرفته و 24/11/1355ها (تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداري 6هائی که قبل از تصویب قانون در مورد ساختمان

گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد 

  باشد. الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می

هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدي حادث نگردیده باشد و در مورد ساختمان

ا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بن

  .8باشدمعامله بالمانع می

                                                 
  - اصالحي مصوب ٥.١٣٥٨/٦/٢٧
  - اصالحي مصوب ٦.١٣٥٨/٦/٢٧
 - اصالحي مصوب ١٣٥٨/٦/٢٧. ٧
 - اصالحي مصوب ٨.١٣٥٨/٦/٢٧
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٦ 

ماده صد  1هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ساختمان -9تبصره 

   .9باشندقانون شهرداري معاف می

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأي  -10ره تبص

ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن 

  .10اند. رأي این کمیسیون قطعی استصدور رأي قبلی شرکت داشتهغیر از افرادي باشند که در 

آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست.  -11تبصره 

  .11و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود

  

  

  

                                                 
 - الحاقي مصوب ١٣٥٨/٦/٢٧. ٩
 - الحاقي مصوب ١٠.١٣٥٨/٦/٢٧
 - الحاقي مصوب ١٣٥٨/٦/٢٧. ١١
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٧ 

   

  

  

  

  

ل اول 
��

  

  

  وسازسا�ت 
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٨ 

  

  

  

  

  

  هاي ساختمانیمقررات مربوط به صدور پروانه

عبارت اسـت: آخـرین ارزش  خواهد بودکه) P( اي داراییمبناي محاسبه عوارض براي شهرداري، براساس دفترچه قیمت منطقه -1

  گردد).ابالغ می هاي مستقیم  تعیین وقانون مالیات 64که مالك عمل اداره کل امور مالیاتی است (طبق ماده  معامالتی زمین

اي بر ملک مشرف بـه معبـر مـالك عمـل باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه چند برچنانچه ملکی داراي  -2

  خواهد بود.

اي آنها تعیین نشده اسـت، مـالك عمـل ها که هنوز قیمت منطقهعمق این خیابان درمورد هاي درحال تملک و احداث:خیابان  -3

هـایی کـه شـود، و یـا خیابـان یـا خیابـانخیابانی است که امتداد آن به خیابان آتی االحداث متصـل مـیاي میانگین قیمت منطقه

  گیرد، خواهد بود.درمجاورت خیابان آتی االحداث قرارمی

اي آنهـا اي و ضریب مرغوبیت میادین جدیداالحداث و عمق این میادین که در ایـن تعرفـه قیمـت منطقـهمنطقه درمورد قیمت -4

هـایی اسـت کـه امتـداد آن بـه اي یکی از خیابانتعیین نشده است، تا تعیین قیمت منطقه بندي جدید، مالك عمل قیمت منطقه

  باشد.دارا میاي را میدان جدید االحداث متصل و بیشترین قیمت منطقه

اي بوده و راه دسترسی آنها از گذر دیگري تأمین شده اسـت، مـالك محاسـبه قیمـت امالکی که در مجاورت فضاي سبز حاشیه -5

  اي گذري است که راه دسترسی در آن واقع شده است.منطقه

بـه منظـور  29/10/89شـهري مصـوب قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسـوده و ناکارآمـد  8ماده طبق   -6

ضوع این قـانون، کلیـه وهاي مصوب متشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازي و نوسازي طرح

هـاي هاي یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافـتهاي اجرایی طرحامالك و اراضی واقع در پروژه

قانون سـاماندهی و  16فرسوده و ناکارآمد شهري با کاربري مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده 

ها مکلفند نسبت بـه تقسـیط و ها، شهرداريشود و در خصوص سایر کاربريمی 1387حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 

بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن  ها، به ازاءیا مشارکت در پروژه

تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشـی براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجري طرح می

این تخفیفات شامل تغییر کـاربري، حـذف  ح با شهرداري تهاتر نماید.طراز فضاهاي احداثی طرح اقدام و یا انجام خدمات مورد نیاز 

  باشد.پارکینگ و عوارض تجاري نمی

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

بـر روي درب ورودي و نیـز نصـب تـابلو مشخصـات پروانـه قید جمله اجبار به نماسازي قبل از پایانکار و نصـب دریچـه پسـتی  -8

  روي فرم صدور پروانه ساختمانی الزامی است. ساختمانی در محل احداث ساختمان بر

 1ماده 
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٩ 

هـاي هـاي اجرایـی و سـازمانکلیه دسـتگاه«توسعه  ششمانون برنامه پنج ساله ق 193به استناد آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده  -9

ها و اماکن مورد استفاده عموم به ویژه بـراي سازي محیط فیزیکی شهري، ساختمانمکلفند، در خصوص مناسبدولتی و غیردولتی 

      هـاي عمـومی کـه امکانـات مـورد نظـر قـانون مـذکور را رعایـتافراد داراي معلولیت اقدام نمایند. بنابراین صدور مجوز سـاختمان

  هـایی کـه مـالکین و ه رعایت قانون مـذکور بـوده و صـدور پایانکـار بـه سـاختماناند، مقدور نخواهد بود. شهرداري مکلف ب ننموده

  .»اند، مقدور نخواهند بودهاي ساختمانی اقدام ننموده هاي آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه سازنده

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

هایی که در خصوص نحوه محاسبات عوارض پروانه، تمدید، پایانکار ساختمانی تا تاریخ تصـویب ها و بخشنامهکلیه دستورالعمل -11

  گردد.اثر مین تعرفه صادر شده است ملغی و بال ای

اي ناي احداثی و یا تبدیلی در جدول مربوطه با قیمـت منطقـهدرصد، صرفاً عوارض اضافه ب 100در صورت درخواست پایانکار  -12

  .گردد خذاروز محاسبه و 

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

اي روز محاسبه و ما به التفاوت مربوطه با قیمت منطقهبنا در جدول باشد. نحوه محاسبه عوارض کل زیرپروانه می تجدیدعوارض 

  .گردد خذاحاصله 

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

  گردد. خذاي روز محاسبه و ابا قیمت منطقه بنا احداثی

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

  .ناشی از عدم اطالع متوجه مالک و مهندس ناظر خواهد شد

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

تخلف محسوب شده و پرونده به ساختمانی شناسنامه صدور  باشد و انجام هرگونه عملیات ساختمانی قبلسنامه ساختمانی میشنا

  (ق.ش) ارجاع خواهد شد. 100کمیسیون ماده 

قـانون  29مـاده  2تعیین نـوع کـاربري آن، برابـر تبصـره  هاي ساختمانی عالوه برپروانه شهرداري مکلف است درهنگام صدور -17

نوسازي و عمران شهري باید حداکثر مدتی را که براي پایان یـافتن سـاختمان ضروریسـت، قیـد نمایـد و بـه مـالکین اعـالم شـود 

  .درصورتیکه در مهلت مقرر جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض مربوطه خواهند شد

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

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

طبق احداث واحدهاي تجاري یک طبقه  به منظور خودکفایی مساجد از نظر تأمین مخارج، در صورت تأیید سازمان اوقاف، -20

بوده مترمربع  50 مترمربع (مساحت زمین) حداکثر  زیربناي تجاري 750بالمانع است. در مساجد زیر  ضوابط طرح جامع و تفصیلی

فضاهاي تجاري فوق قابل فروش و واگذاري نبوده و  بایست عوارض پروانه را به صورت رایگان صادر نماید، ضمناً  و شهرداري می

   .(طبق ضوابط طرح تفصیلی)براي مخارج اصلی و عمرانی مسجد مورد استفاده می باشد

هاي یت عملکرد تجاري نباید بر فرم بناي مذهبی و فضاي حاصل از آن خدشه وارد کند و فعالیتؤهاي قابل ربخش: توضیح

 مذهبی باشد. مستقر در آن متناسب با کاربري



  ����ه �وارض ���داری آب � 

                                                                                                                      10 

  رئیس شوراي اسالمی شهر آب بر                                                                                                                                                                               

١٠ 

ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و واحدهاي وابسته به آنها که با اصول بازرگانی شرکت -21

  باشند.شوند، مشمول تعرفه عوارض پذیره تجاري  براي صدور پروانه ساختمانی میاداره می

جانبازي و رزمندگان  %20هاي معظم شهداء (فرزند و همسر و پدر و مادر شهید)، آزادگان و جانبازان باالي در مورد خانواده -22

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

متر مربع از عوارض پروانه مسکونی رایگان براي یک  80کل کشور یا هر قانون خاص مصوب  تا بودجه ساالنه قانون با توجه به 

حذف مند خواهند شد. این تسهیالت مشمول عوارضی مثل مازاد بر تراکم، کسري مساحت تفکیک، واحد و براي یک بار بهره

 شود.ین تسهیالت استفاده نموده اند نمیپارکینگ نخواهد بود. ضمنا تسهیالت این بند مشمول افرادي که قبالً از ا

د. در صورت هرگونه استفاده 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 جاري از جمله طرح در کمیسیون ماده غیر، 

پروانه ساختمانی  1383قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب اردیبهشت سال  9ماده  2ی طبق تبصره معلوالن گرام -23

کیت معلول باشد مربع تجاري و مطابق ضوابط شهرسازي براي یک بار به شرطی که در مالمتر 30مربع مسکونی و تا متر 80تا 

  باشد. صدور پروانه، آماده سازي زمین و کارشناسی آنها رایگان می عوارض

در زمـان ي با سه سـال سـابقه کـار در شـهرداري و اعضـاي شـوراي اسـالمی شـهر کارکنان رسمی و قرارداد مقرر گردید از  -24

ر از تغییر کاربري و تجاري) براي متر مربع زیربنا، صرفاً در کاربري مسکونی (به غی 400درخواست صدور پروانه ساختمانی تا سقف 

  یکبار در طول خدمت، عوارض پروانه ساختمانی أخذ نگردد.

  می باشد. 98ودن در قانون بودجه کشور در سال منوط به پایدار ب 23و  22توجه : اعتبار ماده 

  

  

  ها)هاي ساختمانی (کلیه کاربريمقررات تمدید پروانه

تقاضاي تمدید نمایند؛ صرفاً مشمول  اتمام مدت زمان مندرج در پروانه هاي ساختمانی چنانچه قبل ازکلیه دارندگان پروانه -1

  خواهند بود. عرصه عوارض نوسازي حق کارشناسی و پرداخت

مالک  دبیرخانه شهرداري بوده و : مالك تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداري جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وي در1تبصره

بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارك الزم جهت تمدید را به شهرداري تسلیم نماید. در غیر اینصورت درخواست ثبت  می

 از کل عوارض در زمان صدور جریمه درصد 5مشمول پرداخت عالوه بر عوارض فوق  گردد ودرجه اعتبار ساقط می شده از

 خواهد بود.به ازاي هر سال تاخیر پروانه

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

  عوارض تمدید خواهند شد.جریمه نمایند، مشمول پرداخت باشد به شهرداري مراجعه میمستلزم تمدید پروانه می

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

  می باشد.قابل تمدید  به شرح ذیل اعتبار پروانه ساختمانی از تاریخ صدور یک سال می باشد که به طور متوالی دو بار :4تبصره 

  سال 3جمعا اعتبار پروانه بار تمدید یک ساله =  2 -یک سال اعتبار پروانه   متر زیربنا : 300ساختمان هاي تا 

  سال 5جمعا اعتبار پروانه  بار تمدید دو ساله = 2 - یک سال اعتبار پروانه  متر زیربنا : 500 تا  ساختمان هاي

 2ماده 
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١١ 

  سال  7جمعااعتبار پروانه    –  بارتمدید دوساله3  - یک سال اعتبارپروانه  مترزیربنا: 900ساختمان هاي تا 

  

  

  

  

  

  

  هاي ساختمانیمقررات تجدید و اصالح پروانه

) آنها به اتمام رسیده باشد، به شرح ذیل اقدام سال یاهفت یا پنج سههاي ساختمانی که اعتبار قانونی (براي تجدید پروانه -1

  شد: خواهد

عوارض کلیه کدهاي صدور پروانه سـاختمانی بـه نـرخ روز  صدور پروانه جدید،الف: اگر عملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت 

الزم بذکر است مبلغ واریزي توسط مالک در پروانه ابطال شده از مبلغ محاسبه شده در پروانـه جدیـد  محاسبه و وصول خواهد شد.

  کسر خواهد شد.

شده از طریق واحد شهرسازي گواهی احداث صادر، و نسـبت ب: اگر عملیات ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث  

  به محاسبه کل عوارض به نرخ روز اقدام و به میزان درصد عملیات باقی مانده وصول خواهد شد.

ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خالفی براي بناي احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانـه طبـق بنـد الـف محاسـبه و 

  د.وصول خواهد ش

نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خالفی یا پایانکار صادر کلیه افرادي که جهت اصالح پروانه به شهرداري مراجعه می -2

اساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصـول  شده باشد درصورت درخواست اصالح، صرفاً عوارض زیربناي درخواستی بر

  خواهد شد.

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

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

  

  

اند، مشمول پروانه نشده خذادستورنقشه اقدام نموده، لیکن بنا به دالیلی تاکنون موفق به  کلیه افرادي که نسبت به دریافت

  گردند:موارد زیر می

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

از تاریخ واریز نقدي فیش جهت دریافت پروانه ساختمانی مراجعه نمایند، هیچگونه  شده باشد، چنانچه درطی مدت یکسالدرآمد 

وجهی از بابت 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. 

 3ماده 

 4ماده 



  ����ه �وارض ���داری آب � 

                                                                                                                      12 

  رئیس شوراي اسالمی شهر آب بر                                                                                                                                                                               

١٢ 

متوالی از سه قسط درصورتیکه پرداخت عوارض پروانه به صورت اقساط بوده باشد چنانچه قبل از صدور پروانه ساختمانی تبصره: 

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

اند، تا کلیه عوارض متعلقه اقدام ننمودهو پرداخت  براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف -2

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

  عوارض به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

ساخت و سازي نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این ونه که هیچگباشدموارد فوق الذکر مشمول افرادي می -3

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

  

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

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

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

  گردد.سترد میم مبالغ مابقی و سطح شهري کارشناسی مبلغ کسر پس ازصرفاً ، واقع گردد تأییدطریق واحد شهرسازي مورد 

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

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

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

براي آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادي از واحدهاي مربوطه در مهلت  -3

(داخل تراکم و مازاد بر تراکم) امتناع نمایند و  مندرج در پروانه الباقی زیر بنا و لیکن بنا به دالیلی از ساخت ودهنمپروانه اقدام 

ها)، در صورت تأیید واحد اریزي نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند (در کلیه کاربريدرخواست استرداد وجه و

، و نسبت به اصالح پروانه به قابل استرداد بودهاز مبلغ واریزي نسبت به بناي ساخته نشده کسر و مابقی  درصد 10ي شهرساز

  گردد.میزان بناي احداث شده اقدام می

هاي ساختمانی در صورت انصراف متقاضی از بالغ وصولی در خصوص تغییر کاربري در هریک از مراحل صدور پروانهتبصره: کلیه م

 باشد.پروانه قابل استرداد نمی خذا

  

    سایر موارد

باشد پس از رأي بر ابقاي بنـا در کمیسـیون می ابالغ طرح جامع و تفصیلی کلیه تخلفات ساختمانی که زمان احداث آنها قبل از -1

  .خواهند بودعوارض پذیره پرداخت جریمه و (ق. ش) مشمول  100ماده  

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

گردد، لیکن عوارض مربوطه در سال مراجعه مـؤدي بـه نـرخ روز اث تعیین میبا سال احد 100جرایم مربوط به کمیسیون ماده  -3

  قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 5ماده 

 6ماده 
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  .باشدمیعوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل محاسبه و وصول  -4

 خـذابـا  وریـال  1،000،000تواند با وصول مبلغ در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا از بین رفته باشد، شهرداري می -5

را صـادر نمایـد، ضـمناً شناسنامه سـاختمانی المثنـی تعهد رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودي در یکی از نشریات محلـی 

  باشد.مسئولیت سوء استفاده از پروانه مفقود شده بعهده صاحب پروانه می

خواهد شـد و اگـر  خذا(پانصد هزارریال) ریال  500،000 مبلغکه پروانه ساختمانی به نام شخص دیگري منتقل گردد، در صورتی -6

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

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

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

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

  

  

  7ماده 

یل توسط متقاضیان مشمول تخفیفات ذوطلبانه و عوارض نوسازي بصورت دابصورت یکجا  ساخت در صورت پرداخت عوارض

 خواهند بود:

 

 

  

 
 
 

  

  

  

  

  سهم آموزش و پرورش 

وبرابر مصوبات چهارمین جلسه آموزش ،1372سال  قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 13ماده  3بر اساس بند 

شهرداري دفترامورشهري وشوراها  17/09/97مورخ  2316/42/47وبرابر اعالمیه شماره  14/07/97وپرورش استان زنجان مورخ 

عوارض دریافتی از شهروندان از قبیل عوارض صدور پروانه هاي ساختمانی، تفکیک زمین پذیره، و نوسازي را به  درصد 1معادل 

  شد.عنوان سهم این نهاد از مردم اخذ و مستقیماً از طریق حساب تعیین شده به خزانه شوراي آموزش و پرورش واریز خواهد 

  

  اي مسکونی تک واحدي در حد تراکم پایه  هاي ساختمانی بناهپروانه عوارض صدور

 عوارض پذیره یک متر مربع   سطح بناي یک واحد مسکونی

 P         85/0 متر مربع 200تا 

         90/0  متر مربع 400تا 

 جایزه خوش حسابی

 عوارض تخفیف

درصد 15تا   پروانه ساخت (بصورت یکجا) 

درصد 20تا  (پرداخت داوطلبانه)نوسازي    

 9ماده 

 8ماده 
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 P       0/ 95  متر مربع 600تا 

 P            1  متر مربع به باال 600از 

 عوارض پذیره مسکونی  =عوارض پذیره یک مترمربع ×مساحت زیر بنا) -(پارکینگ 

 

ت  
حا

ضی
تو

  

احداث       و به صورت یک واحد  همکف، یا به صورت دوبلکسمنظور از واحد مسکونی تک واحدي، اعیانی است که در : 1تبصره 

  شود.می 

در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیانی با رعایت : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزي 2تبصره 

، باشد. الزم به ذکر است احداث استخر، سوناقابل وصول می P 5مربع موارد ذکر شده و مقررات شهرسازي به ازاي یک مترضوابط 

  شود.تغییر کاربري نمیجکوزي و محوطه ورزشی موجب 

  گردد.عوارض می زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبه ء: مساحت انباري جز3تبصره 

  

  

  هاي مسکونیها و آپارتمانهاي ساختمانی  بیش از یک واحد، مجتمععوارض صدور پروانه

 عوارض پذیره یک متر مربع   مساحت زیر بنا

  P1 متر مربع 200تا 

 P1 متر مربع 400تا 

  P 10/1  متر مربع  600تا

 P15/1  متر به باال 600از 

  هاي مسکونیمجتمع عوارض پذیره =عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت زیر بنا) -(پارکینگ

 
ت 

حا
ضی

تو
  

  گردد.عوارض می زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبه ء: مساحت انباري جز1تبصره 

درصـورت تأییـد واحـد شهرسـازي در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزي در واحد مسکونی : 2تبصره 

 زي و محوطه ورزشی موجببراي متراژ موارد مذکور محاسبه خواهد شد. الزم به ذکر است احداث استخر، سونا، جکو p 3 عوارض با

  شود.تغییر کاربري نمی

  
  
  
  

  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري تک واحدي مجاز 

 عوارض پذیره یک متر مربع  طبقات  ردیف

  مابقی بلوکها   25p/1  متري 35درخیابان 63p/1  همکف  1

  """"       37p/1  متري 35درخیابان   P82/0  زیرزمین  2

  """"""    06p/2  متري35درخیابان    P04/1  اول  3

  """""     P82/0          """"  71p/1  دوم  4

  """"  P82/0       """""  1/37p  سوم و به باال  5

 10ماده 

 11ماده 
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  """  ١/٣٧p  """""       P82/0  انباري  6

  """   ١/٣٧p  """"      P82/0  نیم طبقه  7

 عوارض پذیره یک واحد تجاري=عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

  

  

 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد هاي تجاري بیش از یک واحد با ارتفاع و دهنه مجاز 

 عوارض پذیره یک متر مربع  طبقات ردیف

متري35درخیابان  0/ 22 همکف  1 p   مابقی بلوکها 0/37p 

"""""              0/ 13 زیرزمین  2 p       """""0/22p 

 0/11p           """""0/19p             """""        اول  3

"""                دوم  4 0/11p        """""0/19p 

 p       """"""0/15p """""        0/ 9 سوم و به باال  5

""""""         0/ 9 انباري 6 p       """"''0/15 

"""""         0/ 9 نیم طبقه  7 p         """""''0/15 

 عوارض پذیره بیش از یک واحد تجاري=عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

  

  

  

ض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاري با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط طرح تفصیلی رعوا  

 بلوکهایک مترمربع درمابقی   عوارض پذیره  متري35درخیابان  عوارض پذیره یک متر مربع  طبقات ردیف

2 همکف 1
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3/3
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0/8 زیرزمین 2
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p
 

1/34







 





1010
1 00 hhll

p
 

1,21 اول 3
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p  
2
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1 دوم 4
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0/8 سوم و به باال 5
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0/8 انباري 6
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1010
1 00 hhll

p
 

 12ماده 

 13ماده 



  ����ه �وارض ���داری آب � 

                                                                                                                      16 

  رئیس شوراي اسالمی شهر آب بر                                                                                                                                                                               

١٦ 

0/6 نیم طبقه 7
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P                                       قیمت منطقه اي دارایی = 

L(اجرا شده) عرض دهنه فعلی =  

0Lعرض دهنه مجاز =  

H(اجرا شده)ارتفاع فعلی =  

0Hارتفاع مجاز =  

 رعوارض پذیره یک واحد تجاري با دهنه و ارتفاع مغای =عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

  

 مربع بیش از یک واحد تجاري  با دهنه و ارتفاع مغایر با ضوابط طرح تفصیلی عوارض پذیره یک متر

گردد (در هر طبقه متناسب با ضریب مورد نظر محاسبه از فرمول کلی ذیل استفاده میها از یک باب بیشتر باشد براي تعداد مغازهچنانچه 

  در فرمول قرار گیرد).








 





101010
15.2 00 hhlln

pB  

Bف)= عواض پذیره یک مترمربع بیش از یک واحد تجاري با ارتفاع ودهنه مغایر با ضوابط طرح تفصیلی تجدید نظر (به عنوان مثال براي طبقه همک  

P اي دارایی                                      = قیمت منطقه 

Nتعداد واحد =  

L(اجرا شده) عرض دهنه فعلی =  

0Lعرض دهنه مجاز =  

H(اجرا شده)ارتفاع فعلی =  

0Hارتفاع مجاز =  

  باشد.هاي تفصیلی مینکته : منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده طرح

  

  

  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي اداري 

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یک متر مربع

  بیش از یک واحد  یک واحد

8p  1  همکف  1  10np  

4p  0/40  زیرزمین  2  10np  

P6  0/60  اول  3  10np  

4p  0/40  دوم و به باال  4  10np  

P2  0/40  انباري  5  10np  

P2  0/20  نیم طبقه  6  10np  

 عوارض پذیره واحدهاي اداري =عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

 14ماده 

 15ماده 
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  وهتل سازي گردشگريکارگاهی ،،عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد هاي صنعتی 

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یک متر مربع 

  بیش از یک واحد  یک واحد

P2  0/2  همکف  1  10np  

P1  0/1  زیرزمین  2  10np  

P1  0/1  اول  3  10np  

P1  0/1  دوم  4  10np  

p1  0/1  سوم و به باال  5  10np  

P1  0/1  انباري  6  10np  

P1  0/1  نیم طبقه  7  10np  

 عوارض پذیره واحدهاي صنعتی =عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

 

 

، عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي آموزشی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، هنري، مهد کودك

  حقوقی)بخش دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص (حقیقی یا 

ف
دی

 ر

 طبقات
 عوارض پذیره یک متر مربع 

  بیش از یک واحد  یک واحد

P4  0/5  همکف  1  10np  

P2  0/1  زیرزمین  2  10np  

P3  0/2  اول  3  10np  

P5/2 0/1  دوم  4  10np  

P2  0/1  سوم و به باال  5  10np  

P2  0/1  انباري  6  10np  

P2  0/1  نیم طبقه  7  10np  

ض
تو

حا
ی

ت  عوارض پذیره واحدهاي آموزشی =عوارض پذیره یک مترمربع  ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

 16ماده 

 17ماده 
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باشد مگر در هاي مربوطه طبق طرح تفصیلی امکان پذیر می: صدور پروانه ساختمانی واحدهاي فوق الذکر در کاربري1تبصره 

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

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

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

هاي مالیاتی و جیحات و کلیه معافیتبرخورداري از تخفیفات، تردر  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 واحدهاي وابسته به آنها که با اصول : شرکت3تبصره 

 باشند.میشوند، مشمول تعرفه عوارض پذیره تجاري  براي صدور پروانه ساختمانی بازرگانی اداره می

  
  
  
  
  

درمانی شامل : بیمارستانهاي خصوصی و دولتی، مطب پزشکان، هاي هاي ساختمانی در کاربريعوارض صدور پروانه

  به آنو حرف وابسته  ، سونوگرافی، داروخانهبینایی سنجی، رادیولوژیست

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یک متر مربع 

  بیش از یک واحد  یک واحد

P2 0/2  زیرزمین  1  10np  

P5/3  0/4  همکف  2  10np  

P2  0/3  از طبقه اول به باال  3  10np  

1P  0/1  انباري  4  10np  

 هاي درمانیعوارض پذیره کاربري = عوارض پذیره یک مترمربع ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

  

  

  ها عوارض ایجاد، گسترش و نگهداري فضاي سبز و زیبا سازي و مبلمان شهري  در کلیه کاربري

  عوارض گسترش و نگهداري فضاي سبز

از محل کلیه عوارض پروانه سـاختمانی و همچنـین از محـل  %3 هاي ساختمانیشود در هنگام صدور پروانهبه شهرداري اجازه داده می

  کلیه عوارض تخلفات ساختمانی وصول و جهت گسترش فضاهاي سبز شهري هزینه گردد.

  عوارض ایجاد، تجهیز و گسترش زیبا سازي و مبلمان شهري عمومی

از محل کلیه عوارض پروانه سـاختمانی و همچنـین از محـل  %3 هاي ساختمانیهنگام صدور پروانهشود در به شهرداري اجازه داده می

  کلیه عوارض تخلفات ساختمانی وصول و جهت گسترش وتجهیز زیباسازي ومبلمان شهري هزینه نمایند.

    
  

 18ماده 

 19ماده 
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  عوارض پذیره تأسیسات شهري 

  
  ردیف

 عوارض پذیره یک متر مربع 

  بیش از یک واحد  واحدیک 

1  
، پست گاز ، پستمنبع آب، پست ترانسفورماتور مانند شهريتجهیزات تأسیسات و

  مخابرات و غیره به ازاي هر متر مربع اعیانی
P9 0/9  10np  

P5  0/5  )، کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعیانیBTSدکل هاي برق و مخابرات(  2  10np  

 تأسیسات شهريعوارض پذیره  = عوارض پذیره یک مترمربع ×مساحت کل زیر بنا)  -(پارکینگ 

  

  

  

  

  نشانی و امور ایمنی شهرداريآتش خدمات عوارض 

                  مجموع عوارض ساخت   %5به هنگام صدور پروانه ساختمانی معادل  امور ایمنی شهرداريهزینه خدمات آتش نشانی و 

  (به غیر از آماده سازي) می باشد.

  

  

  

  

  پایهعوارض مازاد بر تراکم 

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

صـادر شـود،  5از طریق کمیسـیون مـاده در صورتیکه عالوه بر طرح تفصیلی، مجوز طبقه اضافی  نماید، لذابراي شهرداري ایجاد می

  گردد.عوارض مازاد بر تراکم طبق فرمول ذیل محاسبه می

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

صورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ایجاد طبقه اضافی و یا تبدیل برخالف مجوزهاي صادره نمایند ، در صـورت صـدور  در-2

  گردد.می براي طبقات اضافی با فرمول زیر محاسبه و أخذصرفاً (ق.ش)،  100از سوي کمیسیون ماده رأي بر ابقاء بنا 

  15×یک مترمربع پایه قیمت   100پس از ابقاء بنا از سوي کمیسیون ماده طبقات اضافی تراکم  متر مربع  مازاد برعوارض یک 

  
  
  
  
  
  

 20ماده 

 22ماده 

 21ماده 
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  و سایر فروش کاربري با قابلیت تجاري

ف
دی

 ر

 عوارض پذیره یک متر مربع نوع عوارض

  به تجاري عوارض تغییرکاربري   1

  P3   مترمربع 35تا 

  P2  مترمربع 100تا 

  P5/1  متر مربع 100بیش از 

  براي بالکن و انباري تجاري تغییر کاربريعوارض   2

  
P2   

 5p  از باغ و فضاي سبز به مسکونی 3

 4p  از سایر کاربري ها به مسکونی 4

 عوارض تغییر کاربري به تجاري =مساحت تجاري ×قیمت زمین با کاربري موجود)  -( قیمت زمین با کاربري تجاري × % 50

ت
حا

ضی
تو

 

مشمول پرداخت این عوارض بوده و از متقاضیانی که  را دارندکاربري تجاري  امکان) : امالکی که بر اساس طرح تفضیلی 1تبصره (

یا کمیته فنی و ابقـاء توسـط  5بر خالف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاري اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 

یـا کمیتـه  5ده کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربري به تجاري پس از اخذ مصوبه کمیسیون ما

  فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. 

، سرویس بهداشتی و نمازخانه از تجاري، عالوه بر فضاي باز طبقات، راهروي جلوي مغازه ها، راه پله ها ) : در مجتمع هاي2تبصره (

   صول است.پرداخت فروش کاربري تجاري معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل و

، طبقـه اول  %80براي طبقه همکف معادل ضریب مصوب، براي زیرزمین  ) : محاسبه این عوارض در مجتمع هاي تجاري3تبصره (

 همچنین عمق جبهه اول برابر ضریب مصوب و مازاد بـرمحاسبه می گردد.  %50و از طبقه سوم به باال معادل %60، طبقه دوم 70%

  جبهه اول محاسبه می گردد. %60و بعد از آن تا انتهاي مجتمع معادل   %80متر پشت جبهه اول  10آن تا 

  ) : عمق جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد.4تبصره (

     قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول  50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16) : این عوارض طبق بند 5تبصره (

  ددمی گر

  

  

  عوارض تعمیرات ساختمان 

 مبناي محاسبه   شرح  ردیف

  متر مربع اعیانی) یک(براي  P 5/0  تعمیرات داخلی واحد هاي تجاري و صنعتی  1

  متر مربع اعیانی) یک(براي  P3/0  داخلی واحد هاي اداري، آموزشی، فرهنگی، درمانی و ورزشیتعمیرات  2

  ریال 1000،000  تعمیرات واحدهاي مسکونی  3

  متر مربع اعیانی) یک(براي  P 1  )گذاريشامل تعویض سقف، ستون یا پل (تعمیرات اساسی در کلیه کاربریها   4

 24ماده 

 23ماده 
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ت 
حا

ضی
تو

  

باشد.میمل تعویض سقف، ستون یا پل گذاري شا اساسی : تعمیرات1تبصره   

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

رضایت کتبی درخواست و : در کلیه واحدهاي تجاري صدورکلیه مجوزهاي شهرداري اعم از مجوز تعمیرات و ... با 3تبصره 

  باشد.مالک یا مالکین مقدور می

 : نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعمیرات در واحدهاي صنعتی، تجاري، اداري، فرهنگی و ورزشی و درمانی طبق گزارش4تبصره 

  باشد.واحد شهرسازي می

  

  

                                                                    ارزش افزوده ناشی از اجراي طرحهاي تعریض یا توسعه معابر) عوارض حق مشرفیت (

ف
دی

 ر

 عوارض پذیره یک متر مربع نوع عوارض

  P10   در بر معبر قرار می گیرندمعبربراي امالکی که پس از تعریض   1

  P8  داراي باقیمانده هستند(احداث معبر)براي امالکی که پس از اجراي طرح   2

   P5  امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض می شود  3

 حق مشرفیتعوارض  =عرض معبر جدید)- عرض معبر قدیم(× K.P×متراژ عرصه

ت
حا

ضی
تو

 

) : زمان وصول عوارض حق مشرفیت به هنگام مراجعه مالک یا قائم مقام قانونی وي به شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملک او 1تبصره (

  قابل وصول خواهد بود . 

امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداري خسارتی به مالک پرداخت ننماید حق مشرفیت در ) : 2تبصره (

  مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است.

قرار می گیرند مادامی  قبل از عقب نشینی می باشد و ضمناً امالکی که پس از تعریض در بر معبر P) : در رابطه با بند یک مالك عمل 3تبصره (

   که مالک از بر جدید استفاده نمی کند و در و پنجره در بر جدید احداث نمی نماید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود.

درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و  30) : امالکی که پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع می شوند به ازاي هر جبهه 4تبصره (

   .قی باید پرداخت گرددماب

  قیمت روز (کارشناسی) ملک بیشتر باشد. %20) : مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر 5(تبصره 

  قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می گردد 50ماده  1قانون موسوم به شوراها و تبصره  71ماده 16) : این عوارض طبق بند 5تبصره (

  

  

  

   صدور مجوز نصب عوارض 

 مبناي محاسبه   شرح

 مترطول) هر(براي  P5  نصب پل 

 )مربعمتر هر(براي P25/0  نصب داربست در معابر عمومی

 .) : بدیهی است شهرداري در موارد فاقد مجوز نسبت به صدور اخطار جهت جمع آوري پل اقدام خواهد نمود1تبصره(

 25ماده 

 26ماده 
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  کشی حصارعوارض  

 مبناي محاسبه   شرح

 مترطول) یک(براي P1  دیوار کشی 

: صدور مجوز حصار کشی (دیوار کشی ، سوء گذران و... ) از سوي شهرداري با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک 1تبصره 

  پذیرد.واحد شهرسازي انجام می تأییددر صورت نداشتن منع قانونی و 

کشی(دیوار کشی، سوء گذران و...) به نام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه : صدور مجوز حصار 2تبصره 

  بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود.شود و مراتب میمجوزي در جهت احداث بنا محسوب نمی

مراجع و محاکم قضایی و ذیصالح مبنی بر تشکیک و یا  : چنانچه مدارك معتبري همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوي3تبصره 

  نفی مالکیت متقاضی به شهرداري ارائه شود، صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد شد.

 باشد.متر می 2: حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار کشی (دیوار کشی، سوء گذران و...)4تبصره 

 

  
 

  عوارض تفکیک حد نصاب و زیرحد نصاب عرصه 

  متر مربع  یکعوارض   عوارض تفکیک عرصه  ردیف

 متر مربع 500مسکونی با مساحت کمتر از کاربري الف) عوارض تفکیک 

 خواست تفکیک توسط مالکدر زمان در -

  P0,5  با کاربري مسکونی حد نصابتفکیک  عوارض  1

   P1,5  عوارض تفکیک زیرحد نصاب با کاربري مسکونی   2

 صادر شده باشد قانون ثبت 148و  147سند از طریق اداره ثبت طبق ماده  ی کهدر صورت  -

  P5/0  مسکونی عوارض تفکیک حد نصاب با کاربري  3

  P2,5  قانون ثبت) 148و  147عوارض تفکیک زیر حد نصاب با کاربري مسکونی (طبق ماده    4

 متر مربع 500تجاري با مساحت کمتر از کاربري ب) عوارض تفکیک 

 در زمان در خواست تفکیک توسط مالک -

  P1,5  تجاري  با کاربريعوارض تفکیک حد نصاب   5

  P5  عوارض تفکیک زیرحد نصاب  6

 صادر شده باشد قانون ثبت 148و  147سند از طریق اداره ثبت طبق ماده  ی کهدر صورت -

  P0,5  عوارض تفکیک حد نصاب تجاري   7

  P15  عوارض تفکیک زیرحد نصاب  8

  متر مربع 500ها با مساحت کمتر از ج) عوارض تفکیک سایر کاربري

  

  

 در زمان در خواست تفکیک توسط مالک -

 27ماده 

 28ماده 
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  P5/0  عوارض تفکیک حد نصاب  9

  P1  زیر حد نصابتفکیک عوارض   10

 صادر شده باشد قانون ثبت 148و  147سند از طریق اداره ثبت طبق ماده  ی کهدر صورت -

  P5/0  حد نصابتفکیک  عوارض  11

  P2  زیر حد نصابتفکیک  عوارض  12

  عوارض تفکیک حد نصاب= مساحت عرصه × عوارض یک متر مربع 

  عوارض تفکیک زیر حد نصاب =مساحت زیرحد نصاب × عوارض یک متر مربع 

قانون ثبت بدون استعالم از شهرداري سند  148و  147هایی که از طریق اداره ثبت به استناد ماده اراضی و ساختمان : از1تبصره 

 خواهد شد و در صورتیکه أخذمحاسبه و  عوارض تفکیکمالکیت ششدانگ صادر گردیده است، در زمان مراجعه مالک یا مالکین، 

ول پرداخت مشمدر صورت انحصار وراثت  و نیز صرفاً شهرداري انجام و یا از ید اولیه خارج شده باشد، تأییدنقل و انتقال سند با  قبالً

  .عوارض تفکیک نخواهد شد

 عـالوه بـر 100کمیسیون ماده  رأينقل و انتقال و یا پس از صدور یا پاسخ استعالم و مجوز  أخذ: عوارض تفکیک در هنگام 2تبصره 

  باشد.قابل وصول میجرایم، عوارض مربوطه هم 

باشند و لیکن در حریم جاده، فضاي سبز : امالکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می3تبصره 

  باشند.اند، مشمول پرداخت عوارض مذکور میسند دریافت داشته 148و 147و غیره قرار دارند و از طریق مواد 

اراضی با کاربري مزروعی و باغات درداخل حریم شهر انجام  صدور مجوز قانونی از سوي مراجع ذیصالح، تغییر درچنانچه با  :4تبصره 

  شود، عوارض تفکیک یا افراز براساس نوع کاربري تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است.

افراز ملکی داشته باشند، عوارض افراز برابر  دادگاه یا مقررات ثبت اسناد تقاضاي رأي: چنانچه مالک یا مالکین به موجب 5تبصره 

  تعرفه عوارض تفکیک وصول خواهد شد.

  ها در خصوص تفکیک اراضی الزامی است.قانون شهرداري 101: رعایت مفاد ماده اصالحی 6تبصره 

          المنفعه سسات خیریه عامؤ: واحدهاي فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و م7تبصره 

    باشند)شوند (فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمیاند و به صورت عام المنفعه اداره میغیر انتفاعی رسمی که به ثبت رسیده

باشند. بدیهی است هر زمان ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا با رعایت سایر ضوابط، از پرداخت عوارض تفکیک معاف می

  .مالکیت آن به غیر منتقل شود، مشمول عوارض تفکیک به نرخ روز خواهند بود م المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سندعا

راه و شهرسازي و شهرداري به افراد حقیقی  ادارههاي ذیصالح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن، : اراضی که از سوي دستگاه8تبصره 

تفصیلی به صورت اجاره و ... واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با  هاي طرحو حقوقی در کاربري

گردد، مگر آنکه گواهی صادره مشروط گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمیمجوز محاسبه می

  باشد.
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اري تفکیک و سهم شهرداري قبال پرداخت شده باشد این عوارض اخذ قانون شهرد 101در صورتی که اراضی طبق ماده  : 9تبصره 

  نخواهد شد.

  

  

  عوارض تفکیک اعیانی در واحدهاي مسکونی 

  
 یک متر مربععوارض 

  پس از رأي کمیسیون بر ابقاء بنا  در زمان صدور پروانه

  P2/1  P5/1  

  عوارض تفکیک اعیانی = بنامساحت زیر ×عوارض یک متر مربع

ت 
حا

ضی
تو

  

  باشد.: مسکن مهر مشمول عوارض تفکیک نمی1تبصره 

هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک واحد : در ساختمان2تبصره 

داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از مازاد یک واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور مستقل 

   طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد.
  : عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود.3 تبصره

و در صورت درخواست متقاضی براي تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگري که  : این عوارض در زمان دریافت پایان کار 4تبصره 

، وصول آن ت و بدون تقاضاي مالک براي تفکیکمالک تقاضاي تفکیک اعیانی یا تقاضاي گواهی معامله داشته باشد قابل وصول اس

   غیر قانونی است.

شهرداري موظف است در گواهی پایان کار قید : در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد  5تبصره 

  اعتبار می باشد.نماید که این گواهی براي تفکیک اعیانی فاقد 

  

  

  

  

 آمدگی مشرف به معابر عمومی پیش و عوارض بالکن

  

  شرح  ردیف

 متر مربع  یکعوارض 

  در زمان صدور پروانه
  پس از صدور رأي بر ابقا بنا از سوي 

  (ق.ش)   100کمیسیون ماده 

  P 9  P 11  واحدهاي مسکونی  1

  P10   P 12  ها واحدهاي تجاري، اداري، صنعتی و کلیه کاربري  2

ت
حا

ضی
تو

  

 مورد واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و ...  درباران گیر)  ءدر صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی (به جز: تبصره

  تأیید واحد شهرسازي قرار گیرد، شامل عوارض فوق خواهد شد.

 29ماده 

 30ماده 
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  (نقل و انتقال اعیانی)عوارض بر معامالت غیرمنقول  

  مبناي محاسبه  شرح

  قیمت دارایی  % 30 معادل  گیردمیمبناي قیمت تعیین شده دارایی تعلق  به کلیه اراضی مستغالت، مستحدثات، بر

  عوارض بر معامالت غیر منقول =مساحت اعیان  ×قیمت دارایی اعیان

  
   گردد، در مورد افرادي که امالك خود را به شهرداري منتقلعوارض این ردیف به هنگام صدورگواهی نقل و انتقال ملک أخذ میتبصره: 

این کنند و یا به منظور امورخیریه و عام المنفعه امالك خود را به صورت بالعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت  می

  باشند.عوارض معاف می

  

  

  عوارض نقل و انتقال سرقفلی مغازه 

  مبناي محاسبه  شرح

محل یا حقوق ناشی از موقعیت  از حق واگذاري محل (حق کسب و پیشه و یا حق تصرف

تجاري محل) به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق که مورد تأیید اداره مالیاتی محل 

  باشد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق وصول می گردد.می

برابرقیمت اعالمی حق  5/1معادل 

  واگذاري دارایی

گردد، در مورد افرادي که امالك خود را به شهرداري صدورگواهی نقل و انتقال ملک و سرقفلی أخذ میتبصره: عوارض این ردیف به هنگام 

کنند و یا به منظور امورخیریه و عام المنفعه امالك خود را به صورت بالعوض واگذار می نمایند با معرفی مراجع مربوطه از پرداخت منتقل می

  شند.باعوارض نقل و انتقال سرقفلی معاف می

  

  

  بهاي خدمات (جبران خسارت و پاکسازي )

 مبناي محاسبه   شرح  ردیف

0/1P  بهاي خدمات پاکسازي   1 ×زیر بنا   

0/1P  جبران خسارت   2 ×زیر بنا   

  توضیحات
هاي ساختمانی برمبناي پروانه صادره تبصره: محاسبه مربوط به پاکسازي و جبران خسارت در هنگام صدور پروانه

  باشد.نیز پس از رأي برابقاء بنا براي متراژ اضافه شده قابل محاسبه و وصول می و

  
  
  

 31ماده 

 32ماده 

 33ماده 

 34ماده 
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  استعالمات بهاي خدمات کارشناسی

 (ارقام بریال)   شرح  ردیف

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

  700،000  هامتر مربع در کلیه کاربري 500ازصدور پاسخ استعالم  براي متراژ  بیش   2

  1000،000  صدور پاسخ استعالم خارج از محدوده شهر(حریم شهر)  3

 

  گرددارسال می  5هایی که به کمیسیون ماده بهاي کارشناسی پرونده

 (ارقام بریال)   شرح  ردیف

  2،000،000  هاي مسکونی براي کاربري  1

  3،000،000  کاربريسایر پرونده ها با هر نوع   2

ت
حا

ضی
تو

  

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

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

 

  صدور پروانه ساختبهاي خدمات کارشناسی 

 (ارقام بریال)   شرح  ردیف

  700،000  صدور پروانه ساخت بهاي خدمات کارشناسی  1

  100،000  حق پرونده صدور پروانه ساخت  2

  400،000  براي هر واحد مسکونی  بهاي تاییدیه آتش نشانی  3

  

  

  عوارض حذف پارکینگ شرایط 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 

باشند. چنانچه طبق نمایند مطابق ضوابط طرح تفضیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهاي احداثی میساختمان می

تواند وفق ضوابط مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان پذیر نیست شهرداري در شرایط استثنایی می گزارشات توجیهی و فنی

بهاي آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان مورد نیاز اقدام نماید و در چنین مواردي کلیه وجوه  خذاطرح تفضیلی با 

  منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد.بایست درحساب مجزا نگهداري و  دریافتی توسط شهرداري می

  شرایط استثنایی حذف پارکینگالف) 

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

 35ماده 
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 دهد.ان کهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نمیساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت -2

 واقع شده و دسترسی دیگري ندارند. هاي پر تردد (سواره و یا پیاده)هاي تجاري که در بر خیابانساختمان -3

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

  در صورتیکه وضع و فرم زمین طوري 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

  

  هاي ساختمانی عوارض حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه - ب

  شرح و نحوه محاسبه عوارض کسر یا حذف پارکینگ اجباري در واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی، فرهنگی و ورزشی و ...

  عوارض هر متر مربع  شرح  ردیف

31 هادر کلیه کاربري  1 P 

ت  
حا

ضی
تو

  

ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و : نظر به اینکه شهرداري در کلیه کاربري1تبصره 

ها از متقاضیان هاي ساختمانی در کلیه کاربرينماید، لذا شهرداري موظف است در زمان صدور پروانهبدون أخذ هیچگونه مبلغی صادر می

  محضري مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ أخذ نماید.تعهد 

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

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

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

  
  

  ونوسازي عوارض سطح شهري

  ارزش عرصه و اعیان) 1,5 %(  و حریم شهر براي کلیه اراضی و امالك واقع در محدوده

  مربععوارض هر متر   شرح  ردیف

مساحت اعیانی×  عوارض اعیانی  1  p ( p=    × )000/200 % 1,5 

عرصهمساحت ×  عوارض عرصه  2  p  ×  % 1,5 

ت  
حا

ضی
تو

  

  

  ) : این عوارض از تاریخ تصویب آن در تعرفه هاي عوارض شهرداري از مالکین قابل وصول است.1تبصره (

  محاسبه و به مؤدیان ابالغ نماید.) : شهرداري مکلف است ساالنه این عوارض را 2تبصره (

  قانون نوسازي و عمران شهري مجاز به وصول این عوارض نمی باشند. 2) : شهرهاي مشمول ماده 3تبصره (

هاي بعد با نرخ روز محاسبه و اخذ  در صورت تاخیر در پرداخت بموقع عوارض سطح شهري، این عوارض در سال ) :4تبصره (

  خواهد شد

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

  .محاسبه خواهد شد 0,1براي کلیه ادارات و ارگاهاي دولتی ، نهادهاي غیر دولتی ، بانک ها ضریب عوارض سطح شهري ) :6تبصره (

 36ماده 

 
 37ماده 
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ل 
��

  مود

  

  

  پارکینکها) حذف یا کسر (قانون شهرداري 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 کسري پارکینگ در کلیه کاربریها

  ها قانون شهرداري 100ماده  11موضوع تبصره  

 متر مربع یکمبناي محاسبه   شرح

ها ريارزش معامالتی در رابطه با جرایم تخلفات حذف یا کسري پارکینگ در کلیه کارب  13P 

  

  
 

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

  قانون شهرداریها  100ماده  11موضوع تبصره 

 متر مربع (بریال) یکبهاي   شرح گروه ساختمان 

  P6,5  طبقه نی و فلزي و بنایی با هر نوع سقف وساختمان اسکلت بت

  

  
  

  سایر کاربریهاواحدهاي تجاري و تخلفات ساختمانی  جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با آیین نامه 

  قانون شهرداریها 100ماده  11موضوع تبصره 

 محاسبه یک متر مربع مبناي  شرح گروه ساختمان 

  P5  ساختمان اسکلت بتونی، فلزي و بنایی با هر نوع سقف و هر تعداد طبقه 

  
  
  

  ها تخلفات ساختمانی (اختالف ارتفاع) درکلیه کاربري جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با 

  ها قانون شهرداري 100ماده  11موضوع تبصره 

مبناي محاسبه یک متر   ساختمان هاشرح گروه   ردیف

 8P  مسکونی اختالف ارتفاع در کاربري  1 مربع

 13P  ها کاربري کاربري تجاري و سایراختالف ارتفاع در   2

 39ماده 

 40ماده 

 41ماده 

 42ماده 
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1L ارتفاع مجاز =  

2L ارتفاع موجود =  

S مساحت طبقه مورد تخلف ارتفاعی =  

M مقدار تخلف ارتفاع =  

( L1 – L2 ) × S = X 

X / L1 = M 

ارزش معامالتی ساختمان در رابطه با جرائم تخلفات ساختمانی (اخـتالف )  در : فضاي افزایش یافته (1تبصره  تخلفات ساختمانی (اختالف ارزش معامالتی ساختمان در رابطه با جرایم )  در M: فضاي افزایش یافته (1تبصره 

  شود.ضرب میها ارتفاع) در کلیه کاربري

هاي احداث شده و لزوم : در جهت رعایت اصول فنی و بهداشتی در مقررات ملی ساختمان براي ساختمان2تبصره 

ها رعایت خط آسمان و اصول همجواري در منظر شهري در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و درکلیه کاربري

  طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

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

  

  

  

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

  هاقانون شهرداري 100ماده  11تبصره موضوع 

ف
دی

ر
  

  حذف پارکینگ   هاارزش معامالتی تجاري و سایر کاربري  ارزش معامالتی مسکونی  سال

  P3,5  P5  P7  95سال   1

 P4,5  P6  9P  96سال   2

 5,5p 7p 11p  97سال       3

٨٩سال  ٤  ٧٫٥p ٩p ١٣p 

       

       

       

       

       

 43ماده 
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ل 
��

  م�و

  

 بهاي خدمات (جمع آوري حمل ودفن زباله) - 

  هاي شهري و فاضالب مربوط به رهاسازي زباله جرایم - 

  عوارض رفع سد معبر - 

  ذاري و نقل و انتقال وسائط نقلیهتعرفه عوارض شماره گ - 
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 تعرفه عوارض محلی و بهاي خدمات شهرداري 

  ماهیانه (بریال)   دفن زباله) بهاي خدمات (جمع آوري حمل و ردیف

 85,000  واحدهاي مسکونی 1

2 
واحدهاي تجاري مانند: دفاتر مهندسی، مؤسسات خدماتی، دفاترحقوقی، دفاتر پیشخوان دولت و پلیس 

  ها و صنوف مشابهو فعالیت 10+
85000 

  500000  و سایر موارد مشابه هامهمانپذیرها، مسافرخانه 4

 500000  اي مانند رفاه اتکا و کلیه فروشگاههاي مربوط به ادارات دولتی ،شرکتها، بانکهافروشگاههاي زنجیره 5

6  
  واحدهاي تجاري که صرفاً به صورت انباري استفاده می شود

  

 85000  متر مربع 100تا 

 150000  متر مربع 100بیش از 

 600,000  هاي میدان تره بار فروشان حجره  7

8  
هاي ورزشی  ها وسالنها، مجتمعها و صندوقهاي  دولتی، بانکها ، نهادها و شرکتکلیه  ادارات ، سازمان

  متر مربع) 500(زیربنا بیش از 
00,0005  

9  
هاي ورزشی  ها وسالنها، مجتمعها و صندوقهاي  دولتی، بانکها ، نهادها و شرکتکلیه  ادارات ، سازمان

  متر مربع ) 500از (زیربناي کمتر
,000005  

10  

کلیه فضاهاي آموزشی از قبیل (مهد کودك، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از انتفاعی، شاهد 

ها، آموزشکده ها و مراکز فرهنگی، و غیر انتفاعی) آموزشگاههاي کنکور و مؤسسات خصوصی هنرستان

  هنري

000400  

 CNG(  85000هاي سوخت (پمپ بنزین، گاز و کلیه جایگاه  11

 85000  نمایندگی هاي خودرو (ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کیا موتورز و ... )  12

13  
  الف) کلیه دفاتر مرکزي بیمه

    ب) کلیه شعبات بیمه

0،00032  

 

000,000,10  بیمارستان شهداي طارم  14  

 2500,000  درمانگاه  15

000,0052  خانه بهداشت  16  

000,0051  مطب پزشکان  17  

000,0025  کلینیک  18  

 44ماده 
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  ها هاي شهري وفاضالب درکلیه کاربريمربوط به رهاسازي زباله جریمه

ت مشخصی را در شبانه روز جهت      سازي عمومی، ساعامطلوب به شهروندان و فرهنگ شهرداري جهت ارائه خدمات بهینه و

  ا، ادارات، مدارس وکسبه که نقش رسانی نموده است. در این راستا برخی از نهادههاي شهري اطالعزباله آوري، حمل و دفنجمع 

در کنار  هاي خودها و فاضالبسزایی را در تولید زباله با حجم باال دارند، بدون رعایت ساعات مشخصه اقدام به رهاسازي زبالهب

هاي شهري شده است. لذاجهت جلوگیري از چنین اقدامات ها و آلودگیانواع بیمارينمایند، که باعث رشد و انتشار گذرها می

  :ي ذیل شامل حال متخلفین خواهد شدهاجریمه

  هاي شهري درهرنوع کاربري (غیر ازمسکونی)خارج از وقت مقرر رهاسازي زباله جریمه -1

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

  زباله برابر قیمت حرفه مورد نظر. تعرفه یکساله حمل و دفندرصد 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 شوارع فاضالب واحدهاي تجاري اداري وصنعتی و...(غیرازرهاسازي  جریمه -2

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

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

  ریال. 2،000،000مبلغ أخذ و مجدد

)،صدور و ارسـال اخطاریـه کتبـی هفتهدر صورت تکرار و عدم رفع تخلف مورد نظر در مدت تعیین شده (یک تخلف در بار سوم: 

  ریال. 4،000،000اخذ مبلغ  و مجدد

  

  در سطح معابر و شوارع وپساب زیتون رهاسازي فاضالب واحدهاي مسکونی  جریمه - 3

  صدور و ارسال اخطاریه کتبی مبنی بر عدم رهاسازي فاضالب مربوطه. بار اول:براي 

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

  ریال.  500،000مبلغ  اخذ

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

  ریال. 1،000،000مبلغ أخذو

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

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

 45ماده 
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عدم  درصورت تحویل آخرین اخطاریه (اخطار سوم) و باشد واخطاریه براي موارد الف، ب و ج یک ماه می مدت زمان هر :2تبصره

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

ریال وباردوم مبلغ  2,000,000: درواحدهاي مسکونی چنانچه پساب زیتون وامثالهم خارج شود براي مورداول مبلغ 3تبصره

  ریال اخذ گردد. 5,000,000ریال وبراي سومین باروتکرار آن  3,000,000

  

  

  

  عوارض رفع سد معبر 

در صورت توقیف اموال  معبرگردد، به سد نمایندکه منجرناشی از پیشروي درمعابرعمومی می معبر صنفی که اقدام به سدواحدهاي 

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

  ریال 500،000براي بار اول 

  ریال 1,000،000براي بار دوم 

  ریال 2،000،000براي بار سوم 

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

بلغ جریمه مذکور اقدام و جهت ترخیص کاالهاي خود مراجعه نمایند. در صورت عدم اقدام در ظرف مهلت مدت مقرر، روزانه م

  ریال به عنوان هزینه انبارداري از متخلف دریافت خواهد شد. 50،000

اي باید به تایید مالک اجناس برسد، در صورت استنکاف مالک از امضاي صورت : کاالهاي ضبط شده طی صورت جلسه2تبصره 

  اجرائیات، کافی خواهد بود. مأمورنیروي انتظامی همراه با  مأمورجلسه، امضاي 

ساعت جهت تحویل کاالهاي  24بایست ظرف مدت چه کاالهاي ضبط شده مالک فاسد شدنی باشد متخلف مینچنا: 3تبصره 

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

  واهد داشت..خواهد بود و شهرداري هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخ

   اي مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداري ارائه نمایند.بایست تعهد نامه: 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 شهرسازي  اقدام  -1

  آنها بر خورد خواهد شد.نمایند، به شرح ذیل با 

هاي ناشی از هر نوع حفاري که موجـب ایجـاد سـد معبـر : ریختن هر نوع مصالح و نخاله ساختمانی در معابر و خاکبرداري1تبصره 

     شود، شهرداري براي بار اول توسط اجرائیات منطقه طی اخطار کتبی مراتـب را بـه آنهـا ابـالغ و در صـورت اسـتنکاف، شـهرداري 

 بـه (همانند پسـماند)ریال 1،000،000قبال آن براي هر سرویس مبلغ تواند نسبت به تخلیه مصالح به بیرون از شهر اقدام و از  می

  عنوان عوارض حاصل از رفع سد معبر را به مالک ابالغ، تا به حساب شهرداري واریز نماید.

 46ماده 
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لف ساختمانی داشته و واحـد اجرائیـات نسـبت بـه دریافـت : براي آن دسته از کسانی که در حال ساخت و ساز بوده و تخ2تبصره 

در صـورت رفـع تخلـف و واریـز مبلـغ  یا نسبت به جمع آوري و توقیف  وسایل ساختمانی آنها اقدام نمـوده اسـت، مدارك مثبته و

  مانع است.سترداد وسایل و مدارك توقیفی بالریال به حساب شهرداري ا 500،000
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  وسائط نقلیه غیر سواري  سالیانه تعرفه عوارض

 ارقام بریال  شرح  ردیف

  800,000  چرخ 6انواع کامیون هاي   1

  1000,000  چرخ 10انواع کامیون هاي   2

  1,300,000  چرخ به باال 10انواع کامیون هاي   3

  1000,000  انواع اتوبوس  4

  650,000  انواع مینی بوس  5

  500,000  انواع وانت تک کابین  6

  2000,000  انواع ماشین آالت سنگین راهسازي ساختمانی، حفاري، از قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و ...  7

 120,000  انواع موتور سیکلت دنده اي  8

  50,000  انواع موتور سیکلت گازي  9

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

گیرد و بایستی شهروندان نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند لذا؛ به داخل یا 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 قانون  46استناد بند (و) ماده 

به ازاي هر ماه تأخیر قابل وصول  درصد 2قانون فوق) جریمه آن به میزان  43 مسافر برون شهري (صرفاً موضوع بند الف و ب ماده

  است.

 

 

    

 47ماده 
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ل 
��

  �ھارم

  قانون نوسازي 29ماده  2عوارض تأخیر عدم رعایت تبصره  - 

  عوارض تأخیر در اجراي نماي ساختمان  - 

 عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري - 

 عوارض حق االرض  - 

 عوارض بهاء خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی  - 

 عوارض صدور بارنامه  - 

 عوارض فک پلمپ  - 

 عوارض حق التوزین - 

 هاي سوختعوارض جایگاه - 

 عوارض استفاده از کاربریهاي غیر مرتبط - 

 هاي دانشجوییعوارض خوابگاه - 

  عوارض حق النظاره - 
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  قانون نوسازي 29ماده  2عوارض تأخیر عدم رعایت تبصره 

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

سال فوق براي  2برابر افزایش پیدا نموده و در صورت عدم تکمیل پس از  2اقدام ننمایند، عوارض نوسازي تا دو سال مدت فوق به 

  بیشتر گردد. درصد 4برابر مأخذ سال قبل افزایش خواهد یافت و حداکثر آن نباید از  2وارض نوسازي به عسالی که بگذرد  هر دو

  

  عوارض تأخیر در اجراي نماي ساختمان 

W× H × P  = سال عوارض تأخیر در اجراي نماکاري براي یک  

Wعرض ساختمان =    

Hارتفاع ساختمان  =  

Pقیمت منطقه اي دارایی =  

  یت می باشندؤ: منظور از سطح نماکاري، مشرف به بر اصلی که از معابر شهر قابل ر1تبصره 

باشد، مشمول عوارض تاخیر قبل از تاسیس شهرداري سند صادره  هایی که زمان احداث آنها برابر پایان کار یا:  ساختمان2تبصره 

  گردد.در اجراي نماي ساختمان نمی

مشمول عوارض اند، نما و اخذ پایانکار اقدام ننموده ي: افرادي که مهلت پروانه آنها به پایان رسیده است و نسبت به اجرا3تبصره 

  .گردندقانون نوسازي می 29ماده  2تأخیر در اجراي نما و عوارض تأخیر عدم رعایت تبصره 

مبادرت به اجراي تا شش ماهه اول سال  کلیه کسانی که ،انجام خواهد شدسال  ابتداي درکه با توجه به اطالع رسانی : 4تبصره 

نحوه شناسایی و اقدام از  ده ایشان لحاظ می گردد،نمبالغ متعلقه حاصل از فرمول فوق به عنوان بدهی ملک در پرو ؛ننمایندنما 

  .ید واحد شهرسازي خواهد بودأیت و دیدبازاز  پسشهرسازي  یات وئطریق واحد اجرا

  

  

  ها ي عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري براي کلیه کاربر

  شرح
به ازاي یک مبناي محاسبه 

 متر مربع اعیانی 

 P.5/0  ها به غیر از تجاريسهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري در کلیه کاربري

  P05/0  هاي تجاري سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانه هاي خدمات عمومی شهري از کاربري

 48ماده 

 49ماده 

 50ماده 
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قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، ساالنه  174خدمات عمومی شهري در اجراي بند (ب) ماده هاي : عوارض تأمین سرانه1تبصره 

  خواهد شد. أخذها توسط شهرداري محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداري توسط مؤدیان ازکلیه کاربري

   اعمال گردد. (سطح شهري) عوارض فوق در قبوض نوسازي: 2تبصره 

  

 عوارض حق االرض 

 توضیحات  عنوان و شرح عوارض

عوارض حق االرض (حق بهره 

 6برداري) در اجراي تبصره 

ها؛ قانون شهرداري 96ماده 

هاي عمومی، اراضی، کوچه

ها و کلیه معابر که مورد میدان

استفاده عموم و در مالکیت 

شهرداري است، لذا چنانچه 

اشخاص حقیقی، حقیقی و 

ادارات دولتی خواهان استفاده 

از اماکن عمومی شهر باشند 

مشمول پرداخت این عوارض 

 شوند.می

  ریال. 12،000،000نوع دکل مخابراتی در فضاي شهري  نصب هر -1

  ریال. 3،500،000مخابراتی  در سطح شهر هاي عوارض نصب کافو و کیوسک -2

  ریال. 130،000تیربرق نصب هر  -هزینه نصب تیر برق ضعیف  - الف

  ریال .180،000نصب هر تیربرق  -هزینه نصب تیر برق متوسط -ب

  ریال. 650،000نصب هر تیربرق - فشار قوي تیر برق هزینه نصب  -ج

  باشد.مبلغ نصب می %10عوارض سالیانه هر تیر برق  - د

حقیقی هاي آب، برق، گاز و مخابرات و کلیه اشخاص عوارض تأسیسات هوایی و زیر زمینی شرکت -3

  ریال.3،600و حقوقی در محدوده شهر به ازاي هر متر طول ساالنه.  

  ریال. 240،000هاي پستی هر عدد ساالنه.استفاد از اراضی و امالك عمومی جهت استقرار صندوق -4

هاي تلفن عمومی هر دستگاه باجه استفاده از اراضی و امالك عمومی جهت استقرار -5

  ریال. 500،000ساالنه

 

نسبت به  بایستی اطالعات کامل ودقیق را به شهرداري اعالم نموده و حقوقی مشمول عوارض حق االرض می :کلیه اشخاص حقیقی و1تبصره 

  (ق.ش) خواهد بود.77واریز مبالغ مربوطه اقدام نمایند، مرجع رسیدگی به اختالف کمیسیون ماده 

  کند.هاي ذي نفع ایجاد نمیها و شرکتمالکیتی براي ارگان: مسیر تحت انتقال و احداث، هیچگونه حق 2تبصره 

 أخذباشند به دلیل عام المنفعه بودن هیچگونه عوارضی در این خصوص : از کلیه صندوق هاي صدقات که در سطح شهر مستقر می3تبصره 

آن از شهرداري در جهت مکان استقرار و  الزم را بایستی در جهت زیباسازي و مبلمان شهري مجوزهاي متولی می مؤسساتگردد، لیکن نمی

  نمایند. أخذ

شخصی طبق تعرفه تأسیسات منصوبه مخابراتی  هاي مخابراتی در معابر عمومی وزمینی، زمینی و هوایی دکلهاي ثابت زیر: جهت پست 4تبصره 

  گردد.محاسبه واخذ می
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري قانونی است. 12/12/1386مورخ  1477-1481: وصول این عوارض به موجب دادنامه شماره  5تبصره 

  

  

  

  

  خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی  عوارض بهاي

متعلق به شهرداري است و با الف) در صورت نصب هرگونه منصوبات مخابراتی (تلفن همراه) در معابر، فضاي سبز و اماکنی که 

تأیید حوزه شهرسازي موانع عبور و مرور و ترافیکی ایجاد ننموده و منافی با زیبایی و سیماي شهري نباشد؛ عقد قرارداد اجاره 

 51ماده 

 52ماده 
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 حداکثر به مدت سه سال با انجام ارزیابی اجاره بها به نحوي که هر سال نسبت به خدمات ماهانه یا ساالنه توسط شهرداري قابل

  گردد.ضمنا عوارض نصب نیز به صورت مجزا محاسبه و وصول می دریافت است.

 ب) چنانچه منصوبات مخابراتی (تلفن همراه) از طریق عقد قرارداد مجري طرح با مالکین در امالك شخصی آنها نصب گردد

از رقم عقد اجاره از مخابرات یا متولی نصب منصوبات مخابراتی مشروط به اینکه از رقم کارشناسی کمتر نباشد توسط   درصد15

گردد و کارشناسی این امالك براساس عرف روز و طبق نظر کارشناسان شهرداري انجام و در صورت شهرداري ماهانه دریافت می

اس رسمی دادگستري اقدام گردد. ضمناً قبل از نصب جهت بررسی وضعیت ایمنی و بروز اختالف با هزینه ذینفع طبق نظر کارشن

  تأییدیه توسط پیمانکار یا مجري و از مراجه ذیصالح و آتش نشانی الزامی است. أخذفنی 

در و سایر امالك عمومی که به موجب قانون  ج) در صورت نصب دکل یا سایر تأسیسات مخابراتی در معابر عمومی و فضاي سبز

  گردد.مالکیت شهرداري است برابر مقررات نسبت به رفع تصرف اقدام می

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

  گردد.برخورد میبا آنها   (ج)عقد قرارداد به شهرداري مراجعه نمایند در غیر این صورت برابر بند 

  و) مبالغ فوق بایستی به گسترش فضاي سبز شهري هزینه گردد.

  

  وارض صدور بارنامه ع

  دریافت گردد.ریال 50،000به ازاي هر فقره بارنامه صادره مبلغ 

بایست؛ مربوطه نیز میهاي باربري طی فیش مجزا به حساب شهرداري واریز فیش مؤسسات: به هنگام صدور بارنامه توسط 1تبصره 

  ماهانه جهت کنترل  به شهرداري ارسال گردد.

  گردد.اخذ میریال 20،000: عوارض حمل بارهاي ترافیکی براساس تناژ کل بار به ازاي هر تن  2تبصره 

ن، گریدر و ها و وسایط نقلیه سنگین داخل شهري نظیر لودر، بیل مکانیکی، بتونر، دستگاه پمپ بتو: در خصوص محموله3تبصره 

 أخذریال (پنج هزار ریال) 5،000هاي سنگین در صورت صدور مجوز راهنمایی و رانندگی در هر مرحله به ازاي هر تن کامیون

  گردد.می

  

  

  عوارض فک پلمپ 

هاي مربوطه پلمپ می گردند، عوارض جهت فک پلمپ (به صورت قانونی) بـراي بـار اول اماکنی که در اجراي تصمیمات کمیسیون

هفت میلیون و پانصـد هـزار  و براي بار سوم دو میلیون و پانصد هزار ریالو در صورت تکرار براي بار دوم  ریال پانصد هزار

  گردد.دریافت و به حساب شهرداري مربوطه واریز  ریال

  

  

 53ماده 

 54ماده 
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  عوارض حق التوزین 

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

تسري دارد، باسکول داران موظفند مبالغ وصولی را به حساب شهرداري واریز  نیز هاي حریم شهرمحدوده خدماتی و به باسکول

  نمایند.

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

  

  

  عوارض معاینه فنی 

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

واریز نمایند، این مبالغ بایستی به حساب  مجزا به حساب اعالمی شهرداريمراکز معاینه فنی موظفند مبالغ مذکور را به صورت 

  یا تهیه خودروهاي مورد نیاز خدمات عمومی شهري هزینه گردد. خدمات موتوري واریز و جهت راه اندازي و واحد

  

  عوارض استفاده از واحدهاي غیرمرتبط  

به منظور جلوگیري از کسب و پیشه وري افرادي که بدون مجوز شهرداري در سطح شهر فعالیت می نمایند و تشویق افـراد جهـت 

مجوزهاي الزم به منظور کنترل دولت در نوع  فعالیت و جلوگیري از مفاسـد اجتمـاعی بـه شـهرداري اجـازه داده مـی شـود،  أخذ

تعهد و اقرارنامه رسمی ، وصول تا آنان بتوانند در طول سـال  أخذي یکسال از شاغلین با عوارض استفاده از واحدهاي غیر مرتبط برا

مجوز نمایند برابر مقررات اقدام خواهد شد  أخذمجوز اقدام نمایند. بدیهی است در صورتیکه در طول سال نتوانستند  أخذنسبت به 

  ي صاحب ملک ایجاد نمی کند.و ضمناً وصول این مبلغ هیچگونه حقی در خصوص تغییر کاربري برا

  عوارض استفاده از واحدهاي غیرمرتبط =  P 2× مساحت 

  

  

  هاي دانشجویی عوارض خوابگاه 

شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربري جهت استفاده خوابگاه به شهرداري اجازه داده می

  .مبلغ ماهیانه اجاره را اخذ نمایند درصد 5دانشجویی اجاره دهند، معادل 

 55ماده 

 56ماده 

   57 ماده

 58 ماده
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  باشد.: تشخیص محل خوابگاه دانشجویی با کارشناس شهرداري می1تبصره 

  آپارتمان و پانسیون) عوارض شهرداري را در پایان هر سه ماه به شهرداري پرداخت نماید. : مالک محل (ساختمانی،2تبصره 

مربع در ماه محاسبه به ازاي هر متر p1: در صورتیکه مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداري نماید عوارض آن معادل 3تبصره 

  گردد.و وصول می

  

  

  عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی                                                                 

  خواهد بود. حق الثبت %8عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معادل 

  

  

  

                                                                   فصلی و دائمی ي فروشعوارض غرفه ها و نمایشگاهها

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

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

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

  )به استثناء نمایشگاههاي صنایع دستی و فرشبرگزار گردد ( متعلق به شهرداريکه در اراضی شهر 
اجاره واگذاري غرفه % 20  

  هفتگی شنبه بازارعوارض بازار 
ریال 000/010غرفه  هر   

ت 
حا

ضی
تو

  

غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد کسر و  ي ادواري،  فصلی و دائمی مکلفند سهم شهرداري از اجاره بها ) : متولیان برگزاري نمایشگاهها1تبصره(

  به حساب شهرداري واریز نمایند.

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

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

، مأموران وصول شهرداري می توانند با مراجعه به محل ولیان نمایشگاه خواهد بودعهده مت) : مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله ب3تبصره (

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

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

  

  

  

 59 ماده

 60 ماده
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ل 
��

م
���

  

  و بهاي خدمات (زباله) واحدهاي تجاري عوارض کسب و پیشه - 

      حقوق افتتاحیه و نقل و انتقال کسب -           

  ها                                                                   عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک - 

  عوارض پارگینگ خودرو - 

  ي تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض  - 

  عوارض قطع اشجار                                                                  - 
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 واحدهاي تجاريعوارض کسب و پیشه و بهاي خدمات 

  گروه : خواربار مواد غذایی و خشکبار و نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

   )زباله(بهاي خدمات 

  ماهیانه به ریال

  70،000  30،000  خواربار فروش (عطاري و سقط فروش )  1

  70،000  40،000  سوپر مارکت داران   2

  70،000  35،000  فروشی سوسیس و کالباس (فرآورده هاي گوشتی )مراکز فروش و عمده   3

 70000  40،000  فروشندگان آجیل و خشکبار (جزء)  4

0،0007  30،000  آبنبات و نقل فروش و تولید کننده و عمده فروش آبنبات پز جزء فروش   5  

  70،000 40،000  بنکداران مواد غذایی   6

0،0007  30،000  فروشندگان قهوه و کاکائو  7  

0،0007  35،000  قصابی (فروش گوشت گاوي ، گوسفندي)  8  

0،0007  35،000  مرغ و ماهی ، پرنده ، تخم مرغ فروشی   9  

 70,000  25،000  کشک سایی  10

0،0007  30،000  فروشندگان چاي (داخلی و خارجی)  11  

  70،000  50،000  انبار و پخش نوشابه هاي غیر الکلی   12

0،0007  30،000  فروشندگان ترشیجات ، مرباجات ، سس و رب گوجه فرنگی   13  

0،0007  30،000  لبنیات (ماست بندان)  14  

  70،000  40،000  عمده فروشان خوراك دام و طیور ، علوفه  15

0،0007  30،000  )15فروشندگان جزء (بند   16  

  70،000  50،000  بار فروشان  (میوه و تره بار )  17

  120,000  30،000  فروشان جزءمیوه   18

  70,000  30،000  سبزي فروشی ها و سبزي خرد کنی ها  19

  70،000  50،000  عمده فروشی و توزیع کنندگان مرغ  20

000/70  40،000  برنج فروشان  21  

 70،000  30،000  پرورش دهندگان ماکیان  22

 70،000  40،000  فروشندگان مواد پروتئینی  (پرورش اندام)  23

  70،000  50،000  پنیر  –خیار شور  –عمده فروشان خرما   24

 70،000  30،000  یخ فروشان  25

  70،000  30،000  چوبداران اغنام و احشام  26

 70،000  30،000  فروشندگان ضایعات  27

28  
دبـاغ و فروشـندگان پوسـت و  –ساالمبوروروده پاك کنی و پیه آب کنـی 

  روده
30،000  70،000  

 70،000  40،000  حبوباتفروشندگان   29

  70،000  50،000  هاي قندریزيکارگاه  30

 61ماده 
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  گروه : فروشندگان اغذیه و خوراکی ها و کافه قنادي ها و نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  1،100،000  100،000  رستوران ها ، تاالر پذیرایی  1

  600،000  50،000  چلوکبابی و چلوخورشتی  2

  70،000  40،000  اغذیه فروشی ها (خوراك سرد و گرم)  3

  70،000  30،000  کبابی ، حلیم پزي ، آش فروشی ، لبو فروشی و باقالپز   4

  70،000  30،000  کله پزي و سیرابی فروشی   5

  70،000  30،000  جگرکی  6

  70،000  30،000  قهوه خانه و چایخانه  7

  70،000  40،000  کافه قنادي (پخت و فروش)  8

  70،000  30،000  شیرینی فروشی (فقط)  9

  70،000  30،000  قنادي (شیرینی پزي)  10

  70،000  35،000  کافه تریا و بستنی فروشی ، آب میوه فروش   11

  70،000  30،000  فروشندگان آرد   12

  70،000  30،000  نانوایی سنتی و سفید پزي  13

  70،000  35،000  نانوایی ماشینی ، فانتزي ، فریزي  14

  70،000  30،000  رشته بري و تولید کنندگان انواع رشته هاي خوراکی   15

  70،000  30،000  تولید کنندگان و فروشندگان نان بستنی   16

  70000  40،000  کافی نت و کافی شاپ  17

  70000  40،000  پخش عمده بستنی   18

  70،000  30،000  تولید ، فروشندگان نمک عمده   19

  1،100،000  70،000  سلف سرویس وسالنهاي عروسی وپذیرایی   20

  70،000  50،000  غذاي آماده  21

  70،000  30،000  تخمه پزي ودانه هاي روغنی  22

  1,000,000  500,000  فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي   23

  
  

  صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  60،000  فروشندگان لوازم صوتی و تصویري  1

2  
فروشندگان لوازم خانگی، نفتی، گازي، یخچال فریزر، بخاري، کولر و نظـایر 

  آن 
60،000  70،000  

  70،000  30،000  وسایل گازسوزتعمیرکار   3

  70،000  50،000  فروشندگان لوازم باطري، ساعت و ماشین هاي تحریر و نظایر آن   4
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  70،000  30،000  سمساري و امانت فروشی  5

  70،000  35،000  کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی   6

  70،000  30،000  کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو، اکو، پنکه، چراغ و نظایر آن   7

  70،000  40،000  پرده دوزي، پرده فروشی و نصب انواع پرده و پارچه  8

  70،000  40،000  فروشندگان موکت و انواع کفپوش و کاغذ دیواري پرده کرکره   9

  70,000  50،000  فروشندگان فرش ماشینی   10

  70،000  40،000  فروشندگان پتو، روتختی، حوله، انواع لحاف پشم شیشه، بالش گلدوزي  11

  70،000  50،000  فروشندگان فرش دستباف  12

  70،000  35،000  تعمیرکاران و رفوگران فرش و تعمیرات پشتی  13

  70،000  40،000  فروشندگان گلیم ، جاجیم ، زیلو  14

  70،000  60،000  دفاتر قالی شویی  15

  70،000  40،000  فروشندگان چینی و بلور جات  16

  70،000  50،000  فروشندگان اجناس لوکس کادویی   17

  70،000  50،000  آیینه ساز و آیینه فروش و شمعدان ساز   18

  70،000  40،000  سازندگان و فروشندگان مجسمه هاي تزیینی   19

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

  سانتی (براي تزیین)
40،000  70،000  

  70،000  30،000  فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالین   21

  70،000  40،000  فروشندگان ظروف یک بار مصرف  22

  70،000  30،000  نخ ریسی  23

  70،000  35،000  طراح و سازنده آرم هاي مختلف تجاري  24

  70،000  50،000  کانتینر و نظایر آن  –کانکس  –کیوسک  –سازندگان و فروشندگان دکه   25

  70،000  40،000  توپ هاي تزیینی –فروشندگان گل هاي طبیعی درختچه هاي تزیینی   6

27  
صنایع فلزي، چوبی، پالستیکی و فروشندگان انواع ظروف روي و 

  آلومینیوم و تزریق پالستیک
40،000  70،000  

  
  
  
  
  
  
  

  صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

28  
فانوس ، چراغ توري ، المپ  ،روشندگان سماور ، چراغ خوراك پزيف

  هاي گازي، برقی، نفتی 
35،000  70،000  

  70،000  50،000  عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیک و مالمین   29

  70،000  40،000  28فروشندگان جزء بند   30
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31  

عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش ، ماشین 

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

  دستمال کاغذي 

70،000  70،000  

  70،000  60،000  31فروشندگان جزء بند   32

  70،000  45،000  فروشندگان باسکول و ترازو هاي بزرگ  33

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

  ترازو هاي عقربه دار 
40،000  70،000  

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

  هاي عقربه اي 
70،000  70،000  

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

  صنعتی 
60،000  70،000  

  70،000  40،000  35فروشندگان جزء بند   37

  70،000  40،000  فروشندگان خط و گوشی موبایل و تلفن ثابت   38

  70،000  40،000  فروشندگان انواع میز هاي شیشه اي   39

  70،000  50،000  نمایشگاه لوستر تا دو دهنه  40

  70،000  60،000  نمایشگاه لوستر از دو دهنه و بیشتر  41

  70،000  10،000  نمایشگاه لوستر براي هر طبقه اضافی  42

  70،000  40،000  باسکول و قپان داران  43

  70،000  40،000  فروشندگان شومینه و لوازم آن   44

  70،000  50،000  پارتیشن فروشندگان و نصب کنندگان  45

  70،000  30،000  کارگاه هاي پنجه کشی و اتوکشی جوراب و دستکش   46

  70،000  30،000  برزنت فروشی ها  47

  70،000  30،000  زري بافی و ترمه دوزي  48

  70،000  35،000  کارگاههاي قالی بافی ونقشه کشی قالی  49

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

  70،000  40،000  فروشندگان قطعات یدکی وسایل  صوتی وتصویري  51

  
  
  
  
 

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  50،000  لوازم آرایشی و زیبایی و عطریاتفروشندگان   1

  70،000  50،000  فروشندگان عینک طبی و آفتابی  2

  70،000  40،000  فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه برداري و نقشه کشی (جزء)  3

  70،000  40،000  فروشندگان تابلو و گالري هاي نقاشی و هنري  4
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  70،000  40،000  الك و مهر ژالتینی، برنجی سازندگان تابلو هاي نئون و پالستیک،  5

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

  آنها
40،000  70،000  

  70،000  60،000  عمده فروشان اسباب بازي (وارد کنندگان)  7

  70،000  40،000  )7فروشندگان جزء (اسباب بازي بند   8

9  
هاي هنري، نوازندگان، تئاتر موسیقی(اجراي گروهفروشندگان وسایل 

  و ...)
40،000  70،000  

  70،000  40،000  سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی  10

  70،000  50،000  انتشاراتی و چاپ، لوازم التحریر مؤسسات  11

  70،000  60،000  چاپخانه داراي ماشین هاي همسطح  12

  70،000  60،000  افستچاپخانه داراي ماشین هاي   13

  70،000  50،000  چاپخانه و حروفچینی کامپیوتري  14

  70،000  50،000  کلیشه و گراور سازي چاپخانه  15

  70،000  45،000  چاپ نقشه، اوزالید، زیراکس مؤسسات  16

  70،000  35،000  فتوکپی پرسکاران گواهینامه ، کارت شناسایی و نظایر آن  17

  70،000  40،000  انتشاراتی مؤسسات  18

  70،000  40،000  کتاب فروشی ها و لوازم التحریر  19

  70،000  50،000  پاکت سازي–دفتر سازي  –عمده فروشان انواع کاغذ   20

  70،000  40،000  19فروشندگان جزء بند   21

  70،000  50،000  فروشندگان عمده انواع لوازم التحریر ابر تخته پاك کن  22

  70،000  35،000  التحریر جزء انواع پوسترفروشندگان لوازم   23

24  
فروشندگان ماشین هاي حساب ، تحریر ، زیراکس ، پلی کپی ، 

  فتوکپی و نظایر آن
40،000  70،000  

  70،000  50،000  اياي و خدمات رایانهفروشندگان ماشین هاي اداري، رایانه  25

  70،000  40،000  خرازي فروشان  26

  70،000  50،000  هاي کاغذيعمده فروشان دستمال   27

  
  
  

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  40،000  فروشندگان کاموا  28

  70،000  40،000  فروشندگان کارت عروسی  29

  70،000  40،000  صابون پز و صابون فروش عمده  30

  70،000  60،000  کارگاه هاي تولید کننده مایعات پاك کننده  31
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  70،000  40،000  رنگرزي منسوجات  32

  70،000  30،000  فروشندگان و واردکنندگان گیسوي مصنوعی   33

  70،000  50،000  کاشت مصنوعی مؤسسات  34

  70،000  30،000  گلساز  35

  70،000  40،000  دکمه فروش، سنگ دوز و دکمه منگنه  36

  
  
 

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  50،000  قماش فروشان  1

  70،000  60،000  بنکدار و عمده فروشی پارچه  2

  70،000  40،000  خیاطی مردانه  3

  70،000  40،000  خیاطی زنانه  4

  70،000  60،000  فروشگاه هاي بزرگ لباس و پوشاك و نظایر آن   5

  70،000  60،000  پوشاك فروش  6

  70،000  40،000  فروشندگان انواع لوازم خیاطی  7

  70،000  45،000  فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس  8

  70،000  30،000  فروشندگان جزء پنبه   9

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

  حمام ، کاله، تی شرت بچه گانه کشباف
40،000  70،000  

  70،000  40،000  فروشندگان انواع چادر و خیمه سازان  11

  70،000  45،000  فروشندگان کیف ، چمدان، سراجان ، کمربند  12

  70،000  40،000  فروشندگان کفش ماشینی  13

  70،000  40،000  فروشندگان کفش هاي دست دوز   14

  70،000  30،000  تعمیرکاران کفش واکسی  15

  70،000  50،000  بچه گانه –تریکو  - فروشندگان کاالي کش باف  16

  70،000  30،000  لحاف دوز ، پنبه زن ، نخ بافی  17

  70،000  40،000  شوییلباس شویی و خشک   18

  70،000  40،000  فروشندگان وسایل ورزشی و بدنسازي  19

  70،000  45،000  سیسمونی ، لباس نوزاد   20

  70،000  50،000  عمده فروشان پوشاك  21

  70،000  40،000  تولیدي کفش دست دوز  22

  70،000  60،000  تولیدي پوشاك  23
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  70،000  50،000  عمده فروش پشم، مو وکرك  24

  70،000  35،000  فروشنده جزء پشم، مو وکرك  25

  70،000  40،000  سري دوز پیراهن  26

  70،000  45،000  تولیدکنندگان انواع جوراب و زیر پوش  27

  70،000  35،000  فروشندگان جزء الیاف شیمیایی و مواد کشبافی  28

  70،000  40،000  پوستین دوز و پوستین فروش  29

  70،000  60،000  تولیدي کفش  30

 

  گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

1  
آموزشگاه ماشین نویسی، حسابداري، تقویتی، نقشه برداري، الکترونیک، 

  آرایش، خیاطی، خطاطی، نقاشی، موسیقی و نظایر آن 
40،000  70،000  

2  
آموزشگاه ها (اعم از تدریس زبان هاي خارجه ، تقویتی ، تجدیدي و 

  آموزشی)
40،000  70،000  

  70،000  50،000  باربري و مسافربري  مؤسساتبنگاه ها و   3

  70،000  50،000  مسافرخانه  4

  70،000  50،000  مهدکودك (پانسیون نگهداري اطفال تا پنج سال) آمادگی  5

6  
باشگاه ها و کلوپ هاي تفریحات سالم بدون رستوران،سینما ، تریا، 

  آرایشگاه
40،000  100،000  

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

  آرایشگاه و تئاتر 
50،000  150،000  

  70،000  70،000  آموزشگاه رانندگی   8

  600،000  40،000  ماساژور تناسب اندام و حمام سونا ، جکوزي و استخرها مؤسسات  9

  70،000  40،000  آرایشگاه مردانه  10

  70،000  40،000  آرایشگاه زنانه   11

  100،000  50،000  آژانس کرایه دهی اتومبیل سواري   12

  100،000  40،000  دفاتر بارکش (باربري ) شهري  13

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

  ایزوگام وعایق کاري پشت بام و نظایر آن
40،000  70،000  

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

  معدن و تأسیسات و نظایر آن
45،000  70،000  

  70،000  40،000  آن دفاتر حسابرسی مالی ، حقوقی ، گمرکی و نظایر  16

  70،000  50،000  تبلیغاتی و آگهی هاي تجاري  مؤسسات  17

  70،000  50،000  فروشندگان لوازم بیمارستانی، جراحی، آزمایشگاهی ، رادیولوژي  18
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  70،000  40،000  دفاتر سرویس نظافت ساختمان  19

  70،000  35،000  سمپاشی منازل و باغات   20

  70،000  50،000  بدنسازي –مجموعه هاي ورزشی   21

  70،000  50،000  ریلی - دریایی–زمینی  –آژانس هاي فروش بلیط هواپیمایی   22

  70،000  40،000  فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش   23

  70،000  50،000  دفاتر اسناد رسمی   24

  
  
  

  گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000 50،000  حفاري ، چاه هاي عمیق و نیمه عمیق مؤسسات  25

  70،000  50،000  دفاتر باربري برون شهري و درون شهري   26

  70،000  40،000  خدمات فنی کامپیوتر و بازي هاي رایانه اي   27

  70،000  50،000  انواع وسایل بهداشتی (دراگ استور)داروخانه ها و فروشندگان   28

  70،000  45،000  داروخانه هاي دامپزشکی   29

  40،000،000  100،000  بیمارستان هاي خصوصی  30

  4،000،000  90،000  درمانگاه و کلینیک هاي درمانی   31

  350،000  80،000  مطب پزشکان متخصص  32

 480،000  70،000  مطب دندانپزشکان و جراح  33

  250،000  60،000  مطب پزشکان عمومی   34

  250،000  50،000  مطب مامایی  35

  100،000  50،000  دندان سازي تجربی  36

37  
مراکز سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، رادیوگرافی ، آزمایشگاه تشخیص 

  پزشکی و نظایر آن 
70،000  2،000،000  

  300،000  60،000  مطب و کلینیک هاي دامپزشکی   38

  70،000  50،000  گرمابه داران   39

  70،000  60،000  مشاور امالك  40

  70،000  40،000  فروشندگان دارو هاي گیاهی  41

  70،000  40،000  ویدیو کلوپ ها   42

  70،000  40،000  خدمات پیک موتوري   43

  150،000  50،000  حجامت و خونگیري و مراکز ترك اعتیاد  مؤسسات  44

  150،000  60،000  فرهنگسرا ها  45
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  120،000  40،000  تزریقات وپانسمان  46

  70،000  55،000  دفاتر نصب وخدمات پس از فروش وراه اندازي آسانسور  47

  70،000  60،000  دفاتر کرایه ماشین آالت سنگین لودر،بولوزروجرثقیل و....  48

  70،000  50،000  فروشندگان کاالهاي پزشکی و دندان پزشکی  49

  

  خدمات اتومبیل و  نظایر آنگروه : 

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  350،000  50،000  تعمیر گاه ها و اتوسرویس ها   1

  70،000  40،000  توقف گاه ها و پارکینگ هاي شبانه روزي   2

  70،000  60،000  تعمیرکاران ماشین آالت سنگین و موتور آب کشاورزي   3

  70،000  40،000  تعمیرکاران موتور سیکلت ، دوچرخه  4

  70،000  40،000  تعمیرکاران آمپر ، کیلومتر شمار ، درجه آب ، داشبورت   5

  70،000  40،000  گلگیرساز ، رادیاتور ،اگزوز ساز  6

  70،000  40،000  مکانیک اتومبیل ، باطري ساز سیم کش اتومبیل،   7

8  
تعویض روغن ،پنچرگیري، باالنس چرخ ، ، تشک دوز و تودوزي، 

  لنت کوبی، 
40،000  70،000  

  70،000  45،000  تراش کاران اتومبیل ،فلزات ، قاب ساز   9

  70،000  40،000  اطاق ساز انواع اتومبیل  و تانکر سازان و شاسی کش   10

  70،000  40،000  سپرسازان اتومبیل و پرس کاران   11

  70،000  40،000  قفل و کلید ساز اتومبیل و منزل  12

  70،000  40،000  حلقه زنی کیف و ... –واشربري   13

  70،000  40،000  تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل  14

  70،000  40،000  لوله کشی ترمز خودرو (بادي و روغنی )  15

  70،000  40،000  استیلن –اکسیژن  –جوشکار برق   16

  70،000  40،000  سیم پیچ –تعمیر کاران انواع الکترو موتور   17

  70،000  40،000  نصب کنندگان شیشه اتومبیل   18

  70،000  50،000  فروشندگان لوازم لوکس و تزیین خودرو  19

  70،000  50،000  گازسوز کاران خودرو ها   20

  70،000  40،000  فروشندگان الستیک دست دوم خودرو ها   21

  70،000  35،000  تلمبه ساز بادي ،برقی   22

  70،000  40،000  آهنگر اتومبیل  23

  70،000  40،000  نقاش اتومبیل  24
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  70،000  40،000  کمک فنر ساز تنظیم فرمان وجلوبندي ساز  25

  70،000  40،000  فروشندگان پیچ ومهره  26

  70،000  40،000  اره تیز کنیکارگاه   27

  70،000  40،000  هاي حفاظتی و دزد گیر اتومبیلفروش و نصب سیستم  28

 

 

 

  گروه تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریک، صوتی و تصویري و فیلمبرداري ، فروشندگان و  نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  40،000  تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو   1

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

  الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاري لوله هاي یخچال 
50،000  70،000  

3  

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

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

  خوراك پزي و نظایر آن 

45،000  70،000  

  70،000  45،000  تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی و فیلمبرداري   4

  70،000  50،000  فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی ساختمان   5

  70،000  40،000  تعمیرکاران وسایل موسیقی سنتی  6

7  
فروشندگان دوربین هاي عکاسی و فیلمبرداري، انواع پروژکتور ، 

  لوازم عکاسی و انواع فیلم
50،000  70،000  

  70،000  60،000  استودیو فیلمبرداري و آتلیه هاي عکاسی و ظهور فیلم  8

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

  خودرو
45،000  70،000  

  70،000  50،000  خدمات برق صنعتی   10

  70،000  50،000  صنعتی  –سیم پیچی وسایل برقی خانگی   11

  70،000  45،000  تعمیرکار کامپیوتر  12
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  موتورسیکلت و  نظایر آنگروه : فروشندگان قطعات اتومبیل و 

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  40،000  تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو   1

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

  الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاري لوله هاي یخچال 
50،000  70،000  

3  

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

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

  نظایر آن خوراك پزي و 

45،000  70،000  

  70،000  50،000  فروشندگان شیشه خم اتومبیل   4

  70،000  50،000  فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه  5

  70،000  80،000  فروشندگان اتومبیل (نمایشگاه)  6

  70،000  55،000  فروشندگان الستیک اتومبیل ، تراکتور ، موتورسیکلت ، دوچرخه  7

  70،000  45،000  سازندگان و فروشندگان فنر   8

  70،000  45،000  استارت و باطري انواع خودروها  –فروشندگان دینام   9

  70،000  40،000  قیرپاشی اتومبیل   10

  70،000  50،000  فروشندگان رنگ اتومبیل   11

  360،000  100،000  نمایندگی شرکت هاي خودرو سازي   12

  360،000  90،000  هاي مجاز خودرونمایندگان تعمیرگاه   13

  70،000  40،000  رادیاتور سازي   14

  70،000  45،000  فروشندگان روغن موتور وضد یخ  15

  70،000  70،000  فروشندگان ماشین آالت وموتورهاي کشاورزي  16

  
  

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  40،000  فروشندگان چوب ، زغال و زغال سنگ  1

  70،000  35،000  حصیر بافی و حصیر فروشی  2

3  
نمایشگاه مبل تا دو دهنه شامل: صندلی ، درب و کمد (کارگاه هاي 

  صندلی چوبی و فلزي  –معمولی) 
70،000  70،000  

  70،000  80،000  نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه  4

  70،000  10،000  نمایشگاه مبل براي هر طبقه اضافی   5

  70،000  40،000معرق کاري و رویه  –فروشگاه خاتم کاري و منبت کاري و مینیاتور   6
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  کوبان مبل

7  
طراحان و سازندگان قالب هاي چوبی ، حکاکی مهر پالستیکی ، پالك 

  سازي، صحاف، آلبوم ساز و قاب ساز طراحان مدل کفش 
40،000  70،000  

  70،000  50،000  )دکور ساز (اعم از چوبی ، فلزي ، پالستیکی ، آلبوم ساز ، قاب ساز   8

  70،000  45،000  نمایشگاه ها و فروشگاه هاي کلکسیون تمبر کبریت و نظایر آن    9

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

  آن 
50،000  70،000  

  70،000  55،000  عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تخته  11

  70،000  40،000  )11فروشندگان جزء (بند   12

  70،000  45،000  کارگاه هاي چوب بري   13

  70،000  40،000  سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان   14

  70،000  40،000  کارتن مقوایی تعمیرات  ءفروشندگان جز  15

  70،000  40،000  درودگران (نجار) رنگ چوب   16

  70،000  40،000  کارتن سازي ، جعبه ساز  17

  70،000  50،000  نمایشگاه هاي البسه و مبلمان کودك تا دو دهنه   18

  70،000  70،000  نمایشگاه هاي البسه و مبلمان کودك بیش از دو دهنه  19

  70،000  10،000  نمایشگاه هاي البسه و مبلمان کودك براي هر طبقه اضافی   20

  70،000  50،000  گل نرده –پایه فلزي سیم خاردار  –آهنگران درب و پنجره آهنی   21

  70،000  50،000  آلمینیوم کاران   22

  70،000  50،000  حلب بري  –سازندگان کانال مولر و بخاري و انواع بشکه و لوازم طبی   23

  
  

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

24  
لوله  –فروشندگان آهن ، پروفیل و انواع لوله هاي فلزي و گالوانیزه 

  فرغون –خرطومی 
70،000  70،000  

25  
فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره ، 

  پالستیک کهنه
45،000  70،000  

  70،000  40،000  ریخته گري و قالب سازي   26

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

  کاري فلزات و مونتاژ کاران 
40،000  70،000  

  70،000  50،000  تزیینات ساختمان   28

  70،000  60،000  فروشندگان ضایعات آهن   29

  70،000  50،000  فروشندگان گاو صندوق   30

  70،000  45،000  سازندگان آرك اوپن آشپزخانه   31
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  70،000  45،000  سازندگان و فروشندگان فایبر گالس   32

  70،000  50،000  فیبر  - فروشندگان تخته سه الیی  33

  70،000  40،000  خمکاري مس، ورق گالوانیزه و آهن  34

  70،000  50،000  سازندگان کابینت  35

  70،000  40،000  چوبینقاشی مصنوعات فلزي و   36

  70،000  40،000  برشکاري آهن  37

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

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  70،000  80،000  طال فروش و طال ساز   1

  70،000  60،000  ملیله کار و بدلی جاتنقره ساز و نقره فروش و   2

  70،000  50،000  عقیق و فیروزه فروش   3

  70،000  50،000  عتیقه فروشی  4

  70،000  55،000  عمده فروشان انواع ساعت  5

  70،000  45،000  )5فروشندگان ساعت جزء (بند   6

  70،000  70،000  صرافی ها (فروشندگان ارز و سکه ) و نظایر آن   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)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

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

  قلموي رنگ و لوازم بنایی و نظایر آن 
60،000  70،000  

  70،000  55،000  تیرچه بلوك –مصالح فروشان   2

  70،000  50،000  دفاتر فروش آجر هاي ماشینی و فشاري   3

  70،000  45،000  فروشندگان انواع رنگ و لوازم استخر و نظایر آن   4

  70،000  40،000  نقاشی ساختمان   5

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

  مشعل هاي حرارتی ، هواکش، بادبزن هاي برقی
50،000  70،000  

  70،000  45،000  فروشندگان انواع ایرانیت و فارسیت و انواع پولیکا  7

  70،000  40،000  فروشندگان انواع گونی ، کنف، قیرگونی   8

  70،000  45،000  فروشندگان گچبري هاي پیش ساخته  9

  70،000  50،000  ساختهفروشگاه هاي درب هاي پیش   10

  70،000  50،000  اجاره دهندگان داربست فلزي   11

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

  کشاورزي وشیمیایی
55،000  70،000  

  70،000  60،000  فروشندگان دستگاه هاي حرارتی و برودتی   13

  70،000  50،000  فروشندگان کاشی و سرامیک و موزاییک سازي   14

  70،000  55،000  فروشندگان سنگ ساختمانی و نظایر آن   15

  70،000  40،000  شیشه بر ها  16

  70،000 45،000  لوله کشی ساختمان اعم از آب سرد و گرم و گاز   17

  70،000  50،000  دفاتر کرایه دهی ابزار آالت کشاورزي   18

  70،000  45،000  ایزوگام –آسفالت کاران بام ساختمان   19

  70،000  80،000  نبشی  –صفحه ستون  -میلگرد –فروشندگان تیرآهن   20

  70،000  40،000  انواع کرکره سازان   21

  70،000  45،000  بخاري دست دوم –آبگرمکن  –نفت  - فروشندگان تانکر آب  22

  70،000  45،000  شناژبندان و بتون ریزان با دستگاه میکسچر  23

  70،000  50،000  سنگ بري وسنگ کوبیکارگاههاي   24

  70،000  80،000  وارد کنندگان وعمده فروشان انواع آهن االت ساختمانی وصنعتی  25

  70،000  40،000  فرشندگان کاالي اسفنجی پشم شیشه ویونولیت  26

  70،000  40،000  چلنگر (کلید ساز)، نعلبند و نعل ساز  27
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  فروش مواد نفتی و  نظایر آنگروه : سایر اقالم عوارض جایگاه هاي 

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

  350،000  80،000  جایگاه هاي پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد سوختی   1

  70،000  40،000  یئشعب فروش نفت به طور جز  2

  70،000  60،000  مشعل، گازوییل ، مازوتپیمانکاران نفت   70،000

  70،000  50،000  عمده فروشان وسایل ایمنی آتش نشانی   4

  70،000  45،000  )4فروشندگان جزء (بند   5

  70،000  60،000  جرثقیل داران   70،000

  70،000  40،000  پرورش دهندگان ماهی هاي تزیینی و فروشندگان آکواریوم  7

  70،000  55،000  عمده فروشان مس و قلع  8

  70،000  45،000  سفید گر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی   9

  70،000  40،000  سازندگان و فروشندگان یراق ، پرچم و عالئم نظامی   10

  70،000  55،000  سرد خانه ها  11

  70،000  50،000  انبار کاالهاي بازرگانی   12

  70،000  35،000  پرنده و قناري فروش   13

  70،000  45،000  عمده فروشان لوازم صید ماهی و شکار   14

  70،000  35،000  )14فروشندگان جزء (بند   15

16  

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

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

پرداخت عوارض معاف می باشند شعب فرعی تعاونی هاي توزیع ، 

مصرف کارمندان و کارگران سازمان هاي دولتی و غیر دولتی و 

ی فروشگاه هاي بزرگ نظیر کارخانجات ، شعب مرکزي و شعب فرع

  قدس و نظایر آن 

70،000  70،000  

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

  متر عرصه500هاي تولیدي تا سقف 
70،000  70،000  

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

  عرصهمتر 500هاي تولیدي باالتر از 
80،000  70،000  

  70،000  55،000  انبار نگهداري کاال   19

20  
دفاتر مخابراتی و خدمات مشترکین تلفن همراه ،کارگران خدمات 

  پستی 
60،000  70،000  

  70،000  50،000  فروشندگان لوازم کفش  21

تعمیرکاران و سازندگان تیغه هاي صنعتی و سازندگان و فروشندگان   22

  نظایر آنساطور و  - چاقو

40،000  70،000  

  70،000  40،000  تکثیر و فروش نوار کاست، سی دي ، دي وي دي  23

  70،000  40،000  فروشندگان لوازم قنادي   24
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  70،000  40،000  تعمیرکاران ظروف تفلون  25

  
  
  

  گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه هاي فروش مواد نفتی و  نظایر آن

  عناوین صنوف  ردیف
  عوارض کسب و پیشه 

  (ماهیانه به ریال)

  بهاي خدمات (زباله) 

  ماهیانه به ریال

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

  دفاتر )
60،000  70،000  

  70،000  70،000  تورهاي سیاحتی و زیارتی   27

  70،000  55،000  پارچه ، شابلون ، چاپ پیراهن ، چاپ کفش  –چاپ سیلک چادر   28

  70،000  --   صندوق قرض الحسنه و صندوق اعتباري   29

  70،000  50،000  فروشندگان گاز اکسیژن  30

  70،000  40،000  سنگ شویی البسه  31

  70،000  70،000  کارواش   32

  70،000  40،000  فروشندگان کپسول گاز و پیک نیک پرکنی  33

  70،000  40،000  فروشندگان ماهی هاي تزیینی و آکواریوم  34

  70،000  40،000  فروشندگان جعبه هاي میوه (چوبی و پالستیکی)  35

  70،000  45،000  بسته بندي انواع و اقسام کاال و محصوالت و فرآورده ها   36

  70،000  30،000  کیوسک و دکه داران   37

  70،000  50،000  وکپسول هاي آتش نشانیشرکتهاي سیلندر گاز پرکنی   38

  70،000  30،000  کنده کاري مس  40

  70،000  40،000  فروشندگان لوازم مخابراتی  41

  70،000  30،000  جاروبند و جارو فروش  42

  70،000  40،000  کارگاه یا مغازه گلدوزي و قالبدوزي   43
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  حقوق افتتاحیه و نقل و انتقال کسب 

  مبناي محاسبه  شرح

  سه برابر تعرفه صنفی  حق افتتاحیه (تشکیل پرونده کسب و پیشه)

ه حساب صورت پذیرد، در صورت داشتن بدهی قبلی پس از تسویشهر  واحد صنفی در محدوده تغییر مکانهنگامی که  :1تبصره 

.و تکمیل پرونده، صرفًا نسبت به اخذ بهاي خدمات کارشناسی اقدام گردد شهرداريبا   

شـده باشـد و نیـز  تأییـد: در صورتیکه عدم فعالیت واحد صنفی مورد نظر، از سوي مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطـه 2تبصره 

مدت استفاده از پروانه فعالیت به اتمام رسیده باشد، از تاریخ اتمام مهلت و یا ابطال پروانه کسب و پیشه هیچگونـه مبلغـی دریافـت 

  نخواهد شد.

  

  

 

  ها                                                                   عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک

 متر مربع  یکعوارض   نوع عوارض  ردیف

  برابر عوارض سالیانه 5  ها و موسسات مالی و اعتباري و قرض الحسنه و تعاونی هاي اعتبار عوارض حق افتتاح شعب بانک  1

2  
  و تعاونی هاي اعتبارها و موسسات مالی و اعتباري و قرض الحسنه  سالیانه بانکعوارض 

  
  5/0 ×P  ×   شعبهمساحت اعیانی  

ت
حا

ضی
تو

  

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

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

 138720هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 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 

  
  

  

   

 62ماده 

 63ماده 
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  عوارض پارگینگ خودرو

  ارقام بریال   عنوان عوارض   ردیف

1  
  در معبر عمومی خودرو پارکینگعوارض 

5000 

ریال به ازاي هرساعت اضافی 5000   

2  
  در معبر عمومی موتور سیکلت عوارض  پارك

2000 

ریال به ازاي هرساعت اضافی 2000   

3  
  شخصیدر امالك  عوارض پارکینگ

اول و ریال براي ساعت 10،000  

ریال به ازاي هرساعت اضافی 5،000   

     : به منظور توزیع ظرفیت موجـود توقفگاههـاي حاشـیه معـابر و روان سـازي و برقـراري نظـم در ترافیـک و جلـوگیري از 1تبصره 

اسـتناد قـانون  هاي طوالنی توسط تعدادي از دارندگان وسایل نقلیه و افزایش سرعت در عبور دهی و تخلیه به موقع معابر به توقف

رانندگی به شـهرداري اجـازه داده شـود با همـاهنگی و همکاري با نیروي انتـظامی و انجام اهداف فـوق توســط  جدید راهنمایی و

سیکلت بـراي ریال و از موتور 5000رض هر ساعت حداکثر زمان توقف دو ساعت بوده و عواجاري سال  مجـري طـرح (پیمانکار) در

  یال دریافت نماید.ر 2،000ساعت  هر

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

ایجاد پارکینگ اختصاصی را دارند، پس از اخذ مجوزهاي الزم از شهرداري و رعایت اصول و مقررات شهرسازي اقدام نماید لذا اخذ 

 ،طبق تعرفه اعالمی و مصوب شوراي اسالمی شهر می باشد و در صورت بروز تخلف بایست هرگونه مبلغ از بابت بهاي پارکینگ می

تایید مجوز براي مکانهاي داراي شرایط پارکینگ  صدور و شهرداري با استفاده از اهرمهاي قانونی با متخلفین برخورد خواهد کرد.

  جهت تشویق بخش خصوصی مبلغی از طریق شهرداري اخذ نخواهد شد.

  

  

  ي تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض 

  مبناي محاسبه (بریال) عنوان عوارض یا بهاي خدمات ردیف

 ریال روزانه (به ازاي هر متر مربع)25000  عوارض تابلو (بیلبورد)  1

 ریال روزانه(به ازاي هر متر مربع)10000  )عوارض تابلو (بنر  2

 ریال روزانه(به ازاي هر متر مربع) 7000  )پارچه نویسیعوراض تابلو (  3

 ریال ماهانه(به ازاي هر متر مربع) 5000  عوارض تابلو (سردرب)  4

 ریال ماهیانه(به ازاي هر متر مربع) 10000  )پزشکانعوراض تابلو (  5

 ریال ماهیانه(به ازاي هر متر مربع) 10000  عوارض تابلو (دیجیتالی)  6

 64ماده 

 65ماده 
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 ریال روزانه(به ازاي هر متر مربع) 20000  عوارض دیوار نویسی  7

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

  

  مبناي محاسبه(بریال) عنوان عوارض یا بهاي خدمات ردیف

  400،000  جریمه و هزینه جمع آوري تابلو  20

  متر مربع ریال براي هر 100،000  آوري داربستجریمه و هزینه جمع  21

  نصف تعرفه فعلی مأخوذه  تمدید عوارض تابلو  22

آوري یا تعویض اقدام گردد. در غیر دادن مهلت به مالکین جهت جمع : تابلوهاي فرسوده و مغایر با زیبایی سیماي شهر و با1تبصره 

در زمـان تحویـل تابلوهـاي  درصـد15آوري بـه ازاي هاي جمـعآوري خواهد نمود و هزینهاین صورت شهرداري رأساً اقدام به جمع

  آوري شده از مالک اخذ خواهد شد.جمع

بلو خواهـد بـود و در صـورت عـدم         آوري تـا: در صورت عدم توافق شهرداري با ادامه نصـب تـابلو مالـک موظـف بـه جمـع2تبصره 

ان تحویـل تـابلو اخـذ نمـوده، در را در زمـ درصد 15آوري به اضافه آوري اقدام و هزینه جمعشهرداري نسبت به جمع ،آوريجمع 

موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو جدید ضمن وصول عوارض معوقه براساس تعرفه این ردیف (سال زمان تعلق) یا صـدور صورت 

  از آن به بعد محاسبه و وصول خواهد شد

شـهر بـدون کسـب  و حـریمدر محدوده روي دیوارها و نصب بر چسب و یا تابلو تبلیغاتی  آگهی تبلیغاتی هر نوع نوشتن : 3تبصره  

هاي ممنوع، مطالب و تصاویر یا تابلوي تبلیغاتی نوشته و یا نصب شود عـوارض است. در صورتی که در محل مجوز شهرداري ممنوع

  محلی وصول خواهد شد.خدمات پاك سازي مطابق تعرفه عوارض 

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

  

  

  

  عوارض قطع اشجار                                                                 

 اصلههر عوارض   نوع عوارض  ردیف

  ریال000/000/15  سانتیمتر محیط از بن درخت  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  29/6/1373شوراي انقالب و مصوب  3/11/1359فضاي سبز در شهرها موضوع تصویب نامه مورخ 

شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار در معابر عمومی ، باغات و پارکهاي متعلق به شهرداري می باشد و بنابراین قطع اشجار توسط  ) :2تبصره (

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 شهرداري جانم

اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ”آیین نامه قانون   . به منظور استفهام واقعی از این تعرفه رعایتمی نماید خواهند بود نتعیی

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

  

  

 66ماده 
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ل 
��

م
��

  

 

   

   

  عمومی معابردر هزینه حفاري  -

  آماده سازي عوارض -

  جدول قیمت کارکرد ماشین آالت شهرداري -

  جدول قیمت مصالح تولیدي -

 لیست بھاي خدمات آمبوالنس حمل میت  -
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  آماده سازي عوارض

  قیمت  (بریال)  واحد  شرح عملیات   ردیف

  

1  

  

  جدولگذاري

  000/480/1  متر طول  نهر

  000/800  متر طول  تک جدول

  000/850  متر طول  کانیوو

  000/150  متر مربع  زیر سازي  2

  000/600  متر مربع  آسفالت  3

  000/750  متر مربع  پیاده روسازي  4

  

  عوارض فوق اخذ خواهد شد.درصد  50 ،کاربري اداري  بجزاز کلیه کاربریهاي مسکونی و تجاري و ... : 1تبصره 

  این هزینه به معابر پیش بینی شده در طرح توسعه شهري  به لحاظ مصالحه  با شهرداري مشمول نخواهد شد.: 2تبصره 

  .مورد استفاده خواهد بود  بَرهر دو براي امالك دو بر، مبناي  محاسبه بر اساس مقدار : 3تبصره 

  
 
 
 

  عمومی معابردر هزینه حفاري 

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

 آسفالت ، زیرسازي، جدول ، پیاده رومسیر زیرسازي شده بدون آسفالتمسیر خاکی  بدون زیرسازيمسیر خاکی 

 1/1 ضریب  ×  ریال 000/500  ×  )متر مکعب مساحت حفاري (  ردیف دوم   30 %

 

ضریب  ×   ریال 1/200/000  ×    )متر مربعمساحت حفاري (

1/1 

 

 67ماده 

 68ماده 

 69ماده 
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  جدول قیمت کارکرد ماشین آالت شهرداري

 بابت کت بیل مکانیکی لودر نیسان تراکتور آذرخش کمپرسی شرح

مخلوط و نخاله هاي 

 ساختمانی

000/850 

 ریال

000/450 

 ریال

000/450 

 ریال

000/400 

 ریال

— — — 

کارکرد ماشین آالت 

  به ازاي هر ساعت 

—  —  —  —  000/300/1 

 ریال

000/1000 

 ریال

000/000/1 

 ریال

  

  

  

  

  جدول قیمت مصالح تولیدي

 قیمت  (ریال) شرح مصالح ردیف

 000/85 (هر عدد)  50×  50جدول  1

 000/75 (هر عدد) 40×  50جدول  2

 000/75 (هر عدد) 30×  50جدول  3

 000/100/1 (هر عدد) 70×  50دال بتنی  4

 000/150/1 (هر عدد) 80×  50دال بتنی  5

 000/230 کف پوش ساده هر متر مربع 6

 000/250 کف پوش رنگی  هر متر مربع  7

  

   قیمت  (ریال) شرح معابر تخریبی ردیف

 000/500/3 هر متر طولکانال  1

 000/480/1 هر متر طول نهر 2

 000/810 هر متر طول تک جدول 3

 000/850 هر متر طولکانیوو   4

  
 
 

 لیست بھاي خدمات آمبوالنس حمل میت 

  مبلغ هزینه  مقصد  مبدأ  ردیف

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

 71ماده 

 70ماده 
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  =  000/200/1  دهنه -غالم چم -دستجرده -ونیسر -پیرچم -زهترآباد -ده بهار –خرم آیاد  -ماماالن  آب بر  2

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

رزه  - شیراب -الزین -سرخه دیزج -محمدآباد -میدان مطهري -انارستان - پاسار

  سماور - قالت -یاکه -سانسیز -مورستانه -قاضی بالغی -بند

  

000/500/1  =  

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

هندي  - آلتین کش -مهرام آباد -چمله -قارقلی چم -تسکین -تشویر -پاوه رود -انذر

  گیالنکشه -کندي

000/600/1  =  

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

  چرزه -باالکوه -بنارود -گاوخوس - نوکیان -سیاورود

000/800/1  =  

  =  000/000/2  علی آباد -رستم آباد -لوشان -رودبار -منجیل -تازه کند -ولیس -گندم آباد  آب بر  6

  

  

7  

  

  آب بر

  

  

  آب بر –آب بر 

  

  =  000/500آمبوالنس :   

  =  000/500هزینه شستشو :   

  =  000/500هزینه کفن :   

  =  000/600عدد :    6سنگ قبر (بتن) 

  =  000/400ماسه و پاکسازي :   

  =  000/500/2  زنجان  آب بر  8

  =  000/000/3  آب بر پزشکی قانونی –زنجان   آب بر  9

  000/500/3  (ایجرود) -زرین آباد -خدابنده - خرمدره -ابهر  آب بر  10

  =  000/700/3  صومعه سرا -شفت -فومن -رشت -قزوین - تاکستان  آب بر  11

  =  000/000/4  میانه - بیجار - آبیک - رودسر - انزلی -الهیجان  آب بر  12

  =  000/500/6  سنندج  -تبریز - اردبیل  -تهران  آب بر  13

  ریال آمبوالنس  000/500الف)   به سایر شهرستانها  آب بر  14

 000/17ب) به ازاي هر کیلومتر  

  ریال
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ل
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  مقررات مربوط به اشغال معابر توسط ساختمان هاي در حال ساخت یا تعمیر -

  هاي روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه -

  مقررات مربوط به آذین بندي و چراغانی به مناسبت اعیاد  -

  رو هاي تجاري از سایبان در پیادهمقررات مربوط به استفاده واحد -

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

  هامقررات مربوط به رنگ آمیزي، ساماندهی و زیباسازي بدنه خیابان -

  مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازي تابلوهاي سطح شهر ، -

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

  ها و معابر اصلی ترجیحاً تخته کوبی ).هاي ساختمانی الزامی است (در خیابانایجاد حصار ایمنی براي کارگاه -١

الزم به نحوي که در مـدت  هايرو و فضاي سبز، با توجه به شرایط محل و پیش بینیمحدوده حصار ایمنی در معابر بدون پیاده -٢

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

رو خیابان ها برابر حداکثر عمق اشغال پیاده -٣
2

1
هاي اصـلی کمتـر از رو در خیابانرو مشروط به اینکه باقیمانده پیادهعرض پیاده 

 متر نباشد. 8/0متر و فرعی  2/1

 وده اشغال شده به هیچ وجه مشکلی براي رفوژهاي فضاي سبز به وجود نیاورد.محد -٤

 اشغال بیش از حد مجاز معابر توسط سقف ایمنی با هماهنگی الزم با شهرداري امکان پذیر می باشد. 3و  2با توجه به بند هاي  -٥

بایسـتی طـرح پیاده رو یا قسمتی از سواره رو باشد میهایی که محدوده حصار یا سقف ایمنی اجباراً نیاز به اشغال کل در کارگاه -6

 راهنمایی رانندگی برسد.پلیس اصالح موقت و ایمنی ترافیکی به تایید شهرداري و 

هایی کـه هاي مرتفع و محلایجاد سقف ایمنی جهت جلوگیري از ریزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر براي ساختمان -7

 ارند از سوي مالکین الزامی است.محدودیت حصار در عمق مناسب د

پروانه ساختمان و یا تعمیرات، محدوده حصار یا سقف ایمنی را با همـاهنگی مهنـدس نـاظر یـا  أخذمالکین موظفند در هنگام  -9

 نمایند. أخذناظر ساختمان بر روي نقشه موقعیت ارائه و مجوز الزم را از شهرداري منطقه 

سقف ایمنی در معابر برابر مـدت اعتبـار پروانـه سـاختمان و یـا مـدتی کـه بـراي تعمیـرات حداکثر مدت استفاده از حصار و  -8

 ساختمان معین شده خواهد بود.

رو خیابان ها و کوچه ها با توجه به موارد فوق الذکر تا حداکثر عمق اشغال پیاده-10
2

1
 3مجوز الزم و رعایت مفاد بند  أخذمتر با  

  گردد. أخذبندي در مدت یکسال برآورد و برابر قیمت منطقه 5داخت هزینه اشغال و مازاد آن هر مترمربع و بدون پر

ریـال مـی باشـد برابـر دوازده هـزار ریـال  12،000بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بنـدي زیـر تبصره : حداقل قیمت منطقه

  محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید.

  

  هاي روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه

 منبع روشنایی فاقد پایه ستونی و به صورت دیوار کوب انتخاب و روي جرز، ستون و یا سایر سطوح جدار پیاده رو نصب گردد. -1

نصب منـابع روشـنایی  ،مبنی بر عدم مزاحمت براي درختان و فضاي سبز موجود شهرداريدر صورت کسب مجوز الزم از  تبصره :

  باشد.در محدوده فضاي سبز پیاده رو ها بالمانع می

  متر از سطح پیاده رو در نظر گرفته شود. 2/2ترین قسمت بازوي روشنایی متر و پایین 5/2میزان ارتفاع منبع و روشنایی  -2

 72ماده 
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       نوع، شکل، اندازه و میزان روشنایی بنا بـر انتخـاب متقاضـی اسـت، بـه نحـوي کـه بـا تشـخیص شـهرداري مزاحمتـی بـراي —3

  هاي مجاور نداشته باشد. همسایه

چنانچه قبالً در نقاطی نسبت به نصب روشنایی در سطح پیاده رو بدون مجوز اقدام گردیـده و مشخصـات آنهـا مغـایر بـا مفـاد  -4

  عمل حاضر باشد مناطق با همکاري واحد تجاري مربوطه نسبت به حذف و جایگزین نمودن آنها به مرور زمان اقدام نمایند.دستورال

کننـد و موجـب آزار چشـم عـابرین و هاي خیره کننده (بدون محافظ و کالهـک الزم) اسـتفاده مـیمنابع روشنایی که از المپ -5

  رانندگان می شود حذف شوند.

  ه ضوابط ایمنی توسط متقاضی در حین نصب و پس از آن امري الزامی خواهد بود.رعایت کلی -6

  

  و ایام سوگواريمقررات مربوط به آذین بندي و چراغانی به مناسبت اعیاد 

متر  5/2رو ترین قسمت طاقی کمتر نبوده و از کف پیاده رو تا پایینارتفاع چراغانی یا طاق از کف خیابان (سطح آسفالت) سواره -1

  کمتر نباشد.

رو) کـه مزاحمـت جـدي بـراي متر در پیـاده 5/2رو و متر در سواره 5/4اي به صورت سد معبر (یا مانع کمتر از ارتفاع هیچ پایه -2

 عابرین (سواره یا پیاده) داشته باشد داخل معبر پیاده یا سواره واقع نشود.

 زمان استفاده معین باشد. -3

روها) با هماهنگی راهنمـایی و راننـدگی و اسـتفاده از عالیـم ایمنـی الزم آوري طاق نصرت (داخل سوارهدر زمان نصب و جمع  -4

 اقدام گردد.

بـا تشـخیص شـهرداري و و ... صـرفا  ایسـتگاه صـلواتی تکیـه هـا، پیاده روها بـراي معابر عمومی و امکان بهره برداري از سطح -5

در  الیه و نصف پیاده رو و اخذ مجوزهاي الزم براي مدت معین امکانپذیر می باشـد.منتهی در  هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی

 .نمودشهرداري نسب به جمع آوري آن اقدام خواهد  ،و صدور دستور از مراجع قانونیصورت اعتراض همسایگان 

 باشد.می  مسئولیت و رعایت کلیه موارد ایمنی مشخصاً به عهده متقاضی -6

  

  رو هاي تجاري از سایبان در پیادهمربوط به استفاده واحدمقررات 

هیچ نوع سایبانی نسبت به سایر انواع مرسوم برتري ندارد و صرفاً اجراي صحیح هر  نوع از آنها و یکنواختی و تشابه و در امتـداد -1

  باشد.هم بودن مطلوب می

  گردد. أخذقبل از نصب سایبان هماهنگی و توافق مالکین مجاور  -2

  باشد .مسئولیت و مراعات کلیه اصول ایمنی و استحکام سایبان در مقابل وزش باد و برف و باران به عهده استفاده کننده می -3

مجوز از ادارات مربوطه در شهرداري دارد (صرفاً نام واحد مربوطه در  أخذانجام تبلیغات متصل به سایبان یا روي سایبان نیاز به  -4

  هت مراجعین بالمانع است).سایز کوچک ج
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  رو ممنوع است.متري از کف پیاده 2سایبان زیر ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -5

  .می باشد رومتري به باال برابر حداکثر مجاز بالکن در همان پیاده 5/2ثابت سایبان از ارتفاع  ءاجزا زدگی پیش -6

  سانتی متر. 20متري حداکثر  5/2متري تا  2سایبان از ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -7

  رو واقع نشود.متر از کف پیاده 2هیچ یک از اجزاء سخت و متحرك سایبان (چوب ،فلز و ... ) در ارتفاع کمتر از  -8

هـاي از سـایبان واحدهاي تجاري واقع در یک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشـویق شـوند در فرصـت مناسـب -9

  متحدالشکل و یکنواخت استفاده نمایند.

  هاي خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی الزم اصالح یا جمع آوري گردد.کلیه سایبان -10

  هاي فرسوده در فرصت مناسب مرمت یا تعویض گردند.کلیه سایبان -11

ه دارند، نمونه مناسب با هماهنگی مالکین و شهرداري انتخاب و با سیاست تشـویقی هاي بزرگ که طرح نماي ویژدر ساختمان -12

  نسبت به همانند سازي اقدام گردد.

  

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

  پالکاردها باید فقط به صورت عمودي نصب گردد. -1

  تواند به طور موقت اتخاذ تصمیم نماید.با رعایت کلیه ضوابط و جوانب میدر موارد استثنایی شهرداري تبصره :

  ابعاد پالکاردها با نظر شهرداري خواهد بود. -2

  محل و تعداد پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداري مشخص شود. -3

معـابر و همچنـین فاصـله نصـب پالکـارد ها و ها و طول خیابانتعداد پالکارد مجاز جهت نصب در هر میدان و در تقاطع خیابان -4

  بعدي هنگام صدور مجوز توسط شهرداري معین خواهد شد.

  تاریخ نصب و جمع آوري پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداري باید مشخص گردد. -5

غیـر ایـن صـورت پس از اتمام زمان تعیین شده متقاضی بایستی نسبت به جمع آوري پالکاردها اقدام نمایـد؛ بـدیهی اسـت در  -6

  باشد.از درخواست کننده می درصد15شهرداري مجاز به جمع آوري آنها و دریافت هزینه متعلقه به اضافه 

هاي ذیربط را در ارتباط با برگزاري کار مورد نظر خود کسب متقاضی بایستی قبل از نصب پالکارد از هر نظر موافقت کلیه ارگان -7

  مفاد مندرج در پالکاردها به عهده متقاضی خواهد بود.نموده باشد؛ بدیهی است مسئولیت 

شهرداري نسبت به جمع آوري پالکاردها اقدام و متقاضـی حـق هیچگونـه اعتراضـی  مأموریندر صورت عدم رعایت موارد فوق  -8

  نخواهد داشت.

ندي محل نصب بـه ازاي هـر روز قیمت منطقه ب درصد 10بهاي امتیاز بهره برداري از محل نصب براساس متراژ پالکارد ضربدر  -9

  تعیین می گردد.

مـی باشـد برابـر دوازده هـزار ریـال  ریـال12،000حداقل قیمت منطقه بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بندي زیـر تبصره :

  محاسبه و در محاسبات منظور خواهد گردید.

 76ماده 
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  هاخیابانمقررات مربوط به رنگ آمیزي، ساماندهی و زیباسازي بدنه 

ها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آمیزي تهیه شده اند مانند: کرکره مشخص کردن رنگ جهت بدنه خیابان  -1

هاي چوبی که جنس و مشخصات ساخت آنها متناسب با رنگ آمیزي منظور هاي آهنی، درب و پنجرهآهنی مغازه ها، درب و پنجره

      کلیه سطوح قابل رویت و در همه طبقات به وسیله مالـک یـا مـالکین مربوطـه و بـا نظـر شـهرداري  شده است (این اقدام در مورد

  باید انجام پذیرد). می

ها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعیت هر محل و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته با همـاهنگی و جلـب نماسازي خیابان  -2

یر مراجع ذیربط و به طور زیبا و هماهنگ با محیط توسط مالک یا مالکین و بـا نظـارت شـهرداري همکاري مجامع امور صنفی و سا

 صورت گیرد.

  

  مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم ونصب تابلوهاي پزشکان               

  سانتی متر) 50×70سایز تابلو معادل ابعاد رایج تابلو پزشکان حداکثر ( -1

 گیرد.تابلو دو طرفه پالستیک با قاب فلزي و منبع نور فلورسنت متحدالرنگ که در داخل تابلو قرار می -تابلو جنس   -2

یا چند مطب باشد) حتماً به صـورت پیوسـته و در داخـل  2هاي پزشکی (هر ساختمان که شامل مجموعه تابلوها در ساختمان  -3

 از آن تهیه شده، با رعایت اصول فنی و ایمنی نصب گردد.ها یا بیشتر یک قاب نردبانی که به تعداد مطب

 نحوه استقرار قاب اصلی (نردبانی) صرفاً براي مشاغل پزشکی، عمود بر ساختمان خواهد بود.  -4

 متر خواهد بود. 5/2حداقل ارتفاع از سطح پیاده تا زیر قاب تابلو   -5

سـانتی  70هر ساختمان برابر عرض بالکن مجاز در آن خیابان به عـالوه  حتی االمکان حداقل فاصله عرضی تابلو از حد مالکیت  -6

سانتی متر باشـد،  70متر خواهد بود. میزان پیش زدگی تابلو به هیچ وجه نباید بیش از حداکثر مجاز بالکن در هر خیابان به عالوه 

 د مد نظر قرار گیرد.بایرو میبدیهی است کلیه موارد ایمنی و ایستایی با توجه به موقعیت هر پیاده

 آوري گردند.باشد، بایستی جمع) میسانتیمتر 50×70کلیه تابلوهاي پزشکی که خارج از سایز استاندارد معمول حداکثر (  -7

ورق پالستیک و قاب فلزي یا منبع نور از داخل استفاده گردیده اسـت  ءکلیه تابلوهاي پزشکی که در ساخت آن مصالحی به جز -8

 آوري گردند. می باید جمع

 متر بوده در ارتفاع مناسب مجددا نصب گردند. 5/2رو کمتر از هایی که ارتفاع آنها از سطح پیادهتابلو -9

بایستی جمع آوري و در یا چند مطب) می2هاي پزشکی (ساختمان هاي شامل هاي منفرد منصوبه بر روي نماي مجتمعتابلو  -10

 اصول فنی ایمنی نصب شوند. قاب اصلی (نردبانی ) ساختمان با رعایت

 کلیه تابلوهاي پزشکی بالاستفاده باید جمع آوري گردد. -11

باشـد، حـذف یا چند تـابلو مربـوط بـه یـک پزشـک مـی 2هایی که مشرف به معابر اصلی بوده و داراي تابلوهاي اضافی مطب -12

 خواهند شد.

 77ماده 

 78ماده 
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  مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازي تابلوهاي سطح شهر 

  شود.هایی که به عنوان تابلو ثابت استفاده میحذف کلیه پالکاردها و تراکت -1

 گیرد.هاي که خارج از ضابطه در سایزها و اشکال مختلف در ساعاتی از شبانه روز مورد استفاده قرار میجمع آوري 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

 حذف، جایگزینی، تعمیر، نظافت، تابلوهاي فرسوده، ناهمگون، صدمه دیده و کثیف.  -5

 باشد.ل ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک میمراعات کلیه اصو -6

در کلیه موارد فوق الذکر اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب جهت اقدام الزم توسط شهرداري به مالـک یـا نماینـده آن ابـالغ  -7

 گردد.

  سانتی متر. 15متري از کف معبر حداکثر  5/2تا  2زدگی کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع پیش -8

     متـر  5/2سانتی متـر پیشـزدگی داشـته باشـد برابـر  15حداقل ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو از کف معبر، در صورتی که بیش از  -9

 باشد. می

 سانتی متر بیشتر از حد مجاز بالکن در همان محل. 15متري برابر  5/2زدگی کتیبه یا قاب تابلو باالي ارتفاع حداکثر پیش -10

کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پنـاه طبقـه اول بـا همـاهنگی  حداکثر ارتفاع -11

مجـوز  أخـذمتر در صورت مراعات سایر ضوابط نیاز بـه  2/1متر (تابلوهاي با ارتفاع بیش از  2/1مالکیت قانونی و حداکثر به ارتفاع 

  کوتاه مدت از شهرداري دارند).

  ثر طول کتیبه یا قاب تابلو هر واحد تجاري، خدماتی در همکف، برابر طول مالکیت آن واحد نسبت به معبر یا معابر.حداک -12

و در حـد  شیشه نویسی، نوشتن روي سایبان، استفاده از نئون متصل به شیشه در سایز متناسـب در جهـت شناسـایی مغـازه -13

 بالمانع است. راهنمایی عابران پیاده

 لو شناسایی واحدهاي تجاري عبارت است از:تاب   -14

  و آرم. گردد، شماره تلفن، فاکسنام، نوع فعالیت و خدمات، نوع محصول یا موادي که به طور دائم عرضه می

استفاده از انواع تابلوهاي قدیم و مرسوم، جدید و بدیع با مراعات سایر ضوابط و در صورتی که باعث آزار واحدهاي همجوار و    -15

  رو و سواره نباشد، بالمانع است.عابرین پیاده

هاي مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روي هـر قسـمت از بدنـه هاي بزرگ تجاري در قسمت فوقانی وروديتابلو مجموعه   -16

  نما بدون زمینه (نماي ساختمان زمینه آرم و حروف باشد) و متناسب با حجم ساختمان انجام گردد.

 تابلو رفتارهاي تجاري مستقر در داخل مجموعه برابر طرح داخلی مجموعه انجام گیرد.مشخصات   -17

 باشند .هاي تجاري مجاز به استفاده از تابلو در نماي بیرونی ساختمان نمیهاي مستقر در داخل مجموعهمغازه  -18

هـا و شرکت مؤسساتاند (دفاتر کار، واقع شده هاهاي تجاري و خدماتی (به غیر از مغازه ها) که در طبقات مجموعهتابلو واحد  -19

سانتی متر بیشتر از جد مجاز بالکن، همگـی از یـک  15زدگی ) به صورت مجموعه نردبانی متصل، افقی یا عمودي با حداکثر پیش

 79ماده 
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حـد مجموعـه و سانتی متر، اشغال طبقات نردبان براساس موقعیت هر واحد در وا 50*70نوع، همگی در یک اندازه، حداکثر اندازه 

انـد ، برابـر مقـررات تـابلو خـدمات هاي خدمات پزشکی واقع شـدهدر طبقات ساختمان انجام گیرد (در واحدهایی که در ساختمان

  پزشکی و با رنگ متفاوت عمل گردد).

ت کتیبـه قـاب و هایی که در طرح مصوب بدنه سازي یا نماسازي مشخصـاها و مجموعهها، محوطهاستفاده از تابلو در خیابان  -20

  بینی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود .تابلو پیش

ابالغ ضوابط نصب تابلو در مورد ساختمان هاي جدید باید هنگام صدور پروانـه مشـخص گـردد و ابـالغ ضـوابط بـراي سـایر   -21

شهرداري به مالکان جهت پیش بینـی هـاي  ساختمان هاي تجاري و خدماتی یا قبل از نماسازي ، یا قبل از پایان ساختمان توسط

 باشد.الزم ضروري است. مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می

ها و اماکن تاریخی صرفاً برابر طرح پیش بینی شـده عنـد اللـزوم بـا کسـب نظـر سـازمان میـراث استفاده از تابلو در محوطه  -22

 فرهنگی خواهد بود.

هاي تجاري که در طرح نماي آنها مشخصات محل و ابعاد تابلو پیش بینی شده است و با ضوابط تنظیمی مغایرت هدر مجموع  -23

 ندارند، برابر طرح نماسازي مربوطه اقدام خواهد شد.

نماسـازي هایی که داراي نماسازي پیوسته و موزون هستند و در طـرح کتیبه یا قاب تابلو واحدهاي تجاري همکف ساختمان  -24

 پیش بینی خاصی جهت تابلو نشده است.

  الف ) در محدوده زیر سقف همکف با مراعات سایر ضوابط.

ب) در صورتی که امکان اجراي بند الف نباشد، صرفاً استفاده از حروف برجسته با اتصال مناسب و بـدون قـاب و زمینـه در فاصـله 

  کیت قانونی ).سقف همکف تا زیر جان پناه طبقه اول (با هماهنگی مال

سانتی متر نیاز بـه  50×70اند و به هر علتی عالوه بر تابلو ها که در طبقات واقع شدهواحدهاي تجاري و خدماتی غیر از مغازه  -25

مجوز کوتاه مدت (حداقل یکسال) از شهرداري و صرفاً به صورت حروف متصل به نماي ساختمان بدون  أخذتابلو بزرگتري دارند، با 

  زمینه و با هماهنگی سایر مالکین ساختمان بالمانع است.قاب و 

استفاده از تابلو غیر از شناسایی واحد تجاري و یا اختصاص دادن تمام یا قسمتی از تابلو به عنوان تبلیغ تجاري مجـاز نبـوده و  -26

  گردد. أخذدر صورت مغایرت نداشتن با سایر ضوابط می بایستی از شهرداري، مجوز استفاده کوتاه مدت 

استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجاري روي بام مجاز نبوده مگر مـواردي کـه پـس از موافقـت مـالکین مجموعـه مجـوز  -27

  گردد. أخذمربوطه از شهرداري 

  هاي اسالمی باشد.نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئون و ارزش -28

  .اري خارجی توسط متقاضی ضروري استی با اداره کل ارشاد اسالمی در مورد تبلیغات تجهماهنگ -29

  مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می باشد. -30

 مـی باشـد برابـر دوازده هـزار ریـال ریال 12،000حداقل قیمت منطقه بندي به ازاي معابري که قیمت منطقه بندي زیر :1تبصره 

  محاسبه و منظور خواهد گردید.

  شود.در مورد تابلوهاي داراي دو بر، فرمول فوق در یک ضریب دو ضرب می:2تبصره 
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در خصوص تابلوهاي با حروف برجسته بدون کار، مساحت تابلو براساس حداکثر ابعاد عمـودي و افقـی حـروف برجسـته :3تبصره 

  گردد.محاسبه و تعیین می

باشـد براي مدت یک سال صادر و در آن قید می شود مجوز صادره دلیل بر تایید واحد صنفی یا ... محل نمیضمناً مجوزها حداقل 

  و در صورت تمایل طرفین و رعایت ضوابط این آیین نامه مدت فوق الذکر قابل تمدید خواهد بود.

  

  سکونی هاي ممقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب تابلو شناسایی مجتمع

هاي مسکونی جا نمایی و طـرح هماهنگی الزم از طریق مناطق شهرداري انجام تا قبل از صدور پروانه یا پایان ساختمان مجتمع -1

تابلو در قالب طرح نماسازي ارائه و تصویب شود (هر طرحی که توسط طراح ساختمان و طرح تابلو همراه طـرح نماسـازي مطـرح و 

  تصویب گردد).

گیرند و طرح خاصـی جهـت تـابلو شناسـایی در هاي مسکونی که به صورت یک ساختمان در طبقات شکل گرفته یا میمجتمع -2

نماسازي ندارند جهت تابلو یا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایز متناسب با ساختمان بـه صـورت 

 متصل به نماي ساختمان استفاده گردد.

گیرد صرفاً از تابلو یا پالك مرسـوم هاي متعدد داخل یک کوچه و یا خیابان شکل گرفته یا میهایی که از مجاورت پالكمجتمع -3

 ها یا کوچه استفاده گردد.و استاندارد اسامی خیابان

متصل بـه سـر درب هایی که داراي ورودي یا محوطه اختصاصی بوده، استفاده از تابلو به صورت حروف یا نشانه برجسته مجتمع -4

ه اختصاصی مجموعـه ورودي یا کتیبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صورت عدم امکان نصب پایه و تابلو متناسب، استفاده در محوط

 مجاز خواهد بود
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�ح�ی ���
  آب �   ����ه �وارض 

�ح�ی و ����ه �دمات  و ��ا�م ���داری آب � �ه � ج��ه �ماره
����ه �وارض 

.................... 

���ره  و ��عآ     �   .............. ماده  و .....................�   ..........................�ورخ
���ه، �نا  �  ����ھاد  �ماره   ............... 

 .................... ورخ �  .................���داری آب �   � ج��ه �ماره   .........................�ورخ   .............. 

  � ��و�� ر�ید.     ........................�ورخ  ...................... ���    �  �ماره    (  ��� د��ر �ورا)اسال�ی  �ورای 
 
 

  شهر آب بر اسالمی اسامی و امضاي اعضاي محترم شوراي
 
      ..................................................................................................................................        عابدین احمدي -
 
 
  ..................................محسن روحانی         ................................................................................................ -

  

  

  

  ...................................................................................................................................       جلیل جعفري  -

 
 
 .................................................................................................................................   اسماعیل زمانی  -
 
 
  .............................................................................................................................................   منوچهرشعبانی  -

  

  

  

                                                                                                      

  

  آب بر مهر شوراي اسالمی شهر                                                                                                                          
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  ���ه �عا�ی

 کـهآب بر تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم شهرداري     1397 /         /        ه در مورخ

صـفحه بـه  ...........مـاده و جمعـاً در. .................................. در.هدر جلسه شماره........................ مورخـ

              شــودتأییــد می   1397 /      /        همورخــ ......................تصــویب شــوراي شــهر رســیده بــه شــماره.

آگهی عمومی اقدام و از اول سال بعـد قابـل  سال جاري نسبت به انتشاربهمن  15تا ستی شهرداري بای و

  اجرا خواهد بود. 

 
 

 
 
 

  شهرستان طارم ي فرماندارمهر و امضا                                                                                                                                                                 

  (تأیید کننده مصوبه تعرفه عوارض)                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 ١پیوست 
 (بریال)٩٨ارزش اراضی دارایی در سال    

  بلوك  چهار  بلوك    سه  بلوك    دو  بلوك     یک  شرح عوارض

  000/65  000/65  000/80  000/96  تجاري

  لیخ اص 000/36  -1  مسکونی

2-   000/30             

1- 000/30 

2- 000/25  

1-  000/24  

2-     000/20  

1-    000/36  

2-     000/30  
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  000/42  000/36 000/36  000/42  اداري

 
 (بریال)٩٨ارزش اراضی دارایی در سال 

  بلوك هشت  هفتبلوك     ششبلوك      پنجبلوك       شرح عوارض

  000/136  000/136  000/120  200/85  تجاري

  خ اصلی 000/36  -1  مسکونی

2-   000/30             

3- 000/36 

4- 000/30  

1-  000/36  

2-     000/30  

1-      000/36  

2-      000/30  

  000/42  000/42 000/42  000/42  اداري

 
 (بریال)٩٨ارزش اراضی دارایی در سال 

  بلوك دوازدهم  یازدهمبلوك     دهمبلوك     نهمبلوك       شرح عوارض

  000/104  000/120  000/128  000/136  تجاري

  خ اصلی 000/36  -1  مسکونی

2-   000/30             

1-      000/36  

2-     000/30  

1-  000/36  

2-     000/30  

1-    000/36  

2-     000/30  

  000/42  000/42 000/42  000/42  اداري

  

 (بریال)٩٨ارزش اراضی دارایی در سال 
  شانزدهمبلوك   بلوك   پانزدهم  بلوك  چهار دهم  بلوك     سیزدهم  شرح عوارض

  000/52  000/52  000/52  500/45  تجاري

    000/30  -1  مسکونی

2-   000/25             

1-      000/30  

2-     000/25  

1-  000/36  

2-     000/30  

1-    000/36  

2-     000/30  

  000/42  000/42 000/36  000/36  اداري

          

  

  

  

  

 (بریال)٩٨ارزش اراضی دارایی در سال 
    بلوك   نوزدهم  بلوك  هیجدهم  بلوك     هفدهم  عوارضشرح 

    000/72  200/59  200/59  تجاري

    39/ 600    -1  مسکونی

2-     000/30             

1-      600/39  

2-     000/30  

1-  000/36  

2-     000/30  

  

    000/42 200/46  200/46  اداري
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،صنعتی ،کارگاهی ،گردشگري وهتل داري ،آموزشی ونظامی تبصره :ارزش اراضی براي واحدهاي خدماتی 

  ریال تعیین میگردد 000/70درهمه بلوکهاي فوق مبلغ 

 
 

 
برای ساختمانھای اسکلت دارایی ارزش معامالتی اعیانی 

 )١٣٩٨سال ( بتونی و فلزی
 

 
 لایر ٢٢٠٠٠٠

  

برای ساختمانھای  ١٣٩٨سال  مصوب ارزش معامالتی اعیانی
 و فلزیاسکلت بتونی 

 

 لایر ٢٢٠٠٠٠

  


