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 مستندات قانونی وضع عوارض :

 قبل از انقالب : -1

  1334قانون شهرداری مصوب  45ماده  8بند  - 

 1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  30ماده  - 

 بعد از انقالب : -2

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

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

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

 1381عوارض مصوب قانون تجمیع  5ماده 1تبصره - 

 1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ماده1تبصره-  

 

  1334قانون شهرداری مصوب 

 شهر : شورایدر وظایف  -45ماده 

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

 

  1346آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

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

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

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

 

 1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 

 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:-35ماده

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

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

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

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

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

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

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 

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

 ی وزارت کشور اعالم می شود.سو

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

  به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.
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، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول  عوارض –تبصره 

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

 

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

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

 سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد 

 

  1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

می شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون شوراهای اسال - 1تبصره -50ماده 

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

 

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض :

 قانون شهرداری :

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

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

باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و ابل وصول مياسناد الزم االجرا، به وسيله اداره ثبت ق

وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري 

 ف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرتعيين مي

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

 ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. 

د پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاتواند از عمليات ساختماني ساختمانشهرداري مي

 در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري نمايد. 

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

داري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهر

از  هائي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكيكميسيون

نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً م ميشود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالشهر مطرح مي اعضاي شوراي

ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي 

مان بدون كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختتوضيح شركت مي

كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي

 مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. 

 نمايد. باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا
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شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده 

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

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

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

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

مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. )جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و 

اختمان براي هر مترمربع بناي اضافي بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود از سه برابر ارزش معامالتي س

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

 .2به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود

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

هاي اصلي يا تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني )در بر خيابانكميسيون مي

اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از ست( رأي به اخذ جريمههاي فرعي و يا كوچه باز يا بن بخيابان

نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد )جريمه نبايد از حداقل دو 

رمربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد( در صورتي كه ذينفع از برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر مت

پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را 

 .3بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود

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

تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر مترمربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي رعايت شده باشد كميسيون مي

كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر  ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي

است از ذينفع، بالمانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد 

 . 4عمل خواهد شد 3و  2هاي تبصره

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

اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه

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

 .5باشدمكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي

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

نمايند. در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از برهاي اصالحي را ب

                                                 
 - اصالحي مصوب 1.1352/5/17
 - اصالحي مصوب 1358/6/27. 2
 - اصالحي مصوب 1358/6/27. 3
  - اصالحي مصوب 4.1358/6/27
  - اصالحي مصوب 5.1358/6/27
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ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني 

 .1هاي ماده صد استسيدگي در صالحيت كميسيونو بهداشتي و شهرسازي در ساختمان ر

باق گردد از لحاظ انطسئوليت آنها احداث ميمهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به م -7تبصره 

تمان با مطابقت ساخ ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كارساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ي اعالم نكند به شهردار خلف راا گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نمايد و يا تپروانه و نقشه و محاسبات فني ر

 ختمان گرددريب ساو موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي جريمه يا تخ

به اهميت  ا توجهبرابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد شهرداري مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير ب

ه وسيله ي تخريب بماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأ 6موضوع به 

ختماني در و سا ظام معماريكميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي ن

ف از به محض وقو گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميتپروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيراالنتشار اعالم مي

ن ظر مربوطه براي ساختماماه از اخذ گواهي امضاء مهندس نا 6تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 

ز موارد و هر گاه ا ها نظارت نمايندجهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان

ررات وند طبق مقصيري شتخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تق

د از زائي هم باشجشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه رسيدگي ميقانوني به تخلف آنان 

 اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. 

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

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

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

 مايند. قيد ن هرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سندگواهي عدم خالف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط ش

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

ن يان ساختمابرگ پا گواهي عدم خالف يااز يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد 

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

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

ا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بن

 .3باشدمعامله بالمانع مي

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

  .4باشندقانون شهرداري معاف مي

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

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

 .1اند. رأي اين كميسيون قطعي استصدور رأي قبلي شركت داشتهغير از افرادي باشند كه در 

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

 .2و اين ارزش معامالتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود

 

 

 

                                                 
 - الحاقي مصوب 1.1358/6/27
 - الحاقي مصوب 1358/6/27. 2
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 فصل اول 
 

 وسازساخت 
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 های ساختمانیمقررات مربوط به صدور پروانه

عبارت استت: آخترین ارزش    خواهد بودکه( P) ای داراییمبنای محاسبه عوارض برای شهرداری، براساس دفترچه قیمت منطقه -1

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

ملک مشرف بته معبتر متالك عمتل      برای باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه چند برچنانچه ملکی دارای  -2

 خواهد بود.

متالك عمتل   ای آنها تعیین نشده استت،  ها که هنوز قیمت منطقهعمق این خیابان درمورد های درحال تملک و احداث:خیابان  -3

هتایی کته   شتود، و یتا خیابتان یتا خیابتان     خیابانی است که امتداد آن به خیابان آتی االحداث متصتل متی  ای میانگین قیمت منطقه

 گیرد، خواهد بود.درمجاورت خیابان آتی االحداث قرارمی

ای آنهتا  ن تعرفته قیمتت منطقته   ای و ضریب مرغوبیت میادین جدیداالحداث و عمق این میادین که در ایت درمورد قیمت منطقه -4

هتایی استت کته امتتداد آن بته      ای یکی از خیابانتعیین نشده است، تا تعیین قیمت منطقه بندی جدید، مالك عمل قیمت منطقه

 باشد.ای را دارا میمیدان جدید االحداث متصل و بیشترین قیمت منطقه

رسی آنها از گذر دیگری تأمین شده استت، متالك محاستبه قیمتت     ای بوده و راه دستامالکی که در مجاورت فضای سبز حاشیه -5

 ای گذری است که راه دسترسی در آن واقع شده است.منطقه

بته منوتور    29/10/89قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرستوده و ناکارآمتد شتهری مصتوب      8ماده طبق   -6

ضوع این قتانون، کلیته   وهای مصوب متسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحتشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و 

هتای  های یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتت های اجرایی طرحامالك و اراضی واقع در پروژه

قانون ستاماندهی و   16ساختمانی و تراکم، مشمول ماده فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه 

 شود می 1387حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 

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

پستتی بتر روی درب ورودی و نیتز نصتب تتابلو مشپصتات پروانته        قید جمله اجبار به نماسازی قبل از پایانکار و نصتب دریچته    -8

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

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

هتای عمتومی کته    استفاده عموم به ویژه برای افراد دارای معلولیت اقدام نمایند. بنابراین صتدور مجتوز ستاختمان   ها و اماکن مورد 

اند، مقدور نپواهد بود. شهرداری مکلف به رعایتت قتانون متذکور بتوده و صتدور       ننموده   امکانات مورد نور قانون مذکور را رعایت

انتد،  های ساختمانی اقدام ننموده های آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه ازندهس  هایی که مالکین و پایانکار به ساختمان

 .«مقدور نپواهند بود

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

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

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

 1ماده 
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ای درصد، صرفاً عوارض اضافه بنای احداثی و یا تبدیلی در جدول مربوطه با قیمتت منطقته   100در صورت درخواست پایانکار  -12

 .گردد خذاروز محاسبه و 

بوده و مهلت تمدید پروانه نیز به اتمام رسیده باشد، مشمول  درصد100صورتیکه میزان عملیات ساختمانی کمتر از در  -13

ای روز محاسبه و ما به التفاوت بنا در جدول مربوطه با قیمت منطقهباشد. نحوه محاسبه عوارض کل زیرپروانه می تجدیدعوارض 

 .گردد خذاحاصله 

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

 گردد. خذای روز محاسبه و ابا قیمت منطقه بنا احداثی

عواقب مالکین موظفند شروع عملیات ساختمانی را با تأیید مهندسین ناظر به شهرداری اعالم نمایند، در غیر این صورت   -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 صرفاً منوط به صدور  -16

سوب شده و پرونده به تپلف محساختمانی شناسنامه صدور  باشد و انجام هرگونه عملیات ساختمانی قبلشناسنامه ساختمانی می

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

قتانون   29متاده   2تعیین نتوع کتاربری آن، برابتر تبصتره      های ساختمانی عالوه برپروانه شهرداری مکلف است درهنگام صدور -17

نمایتد و بته متالکین اعتالم شتود      نوسازی و عمران شهری باید حداکثر مدتی را که برای پایان یتافتن ستاختمان ضروریستت، قیتد     

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

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

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

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

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

جانبازی و رزمندگان  %20های معوم شهداء )فرزند و همسر و پدر و مادر شهید(، آزادگان و جانبازان باالی در مورد خانواده -21

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

متر مربع از عوارض پروانه مسکونی رایگان برای یک  120بودجه ساالنه کل کشور یا هر قانون خاص مصوب  تا قانون با توجه به 

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

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

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

 ربوطه خواهد بود.و تعرفه عوارض م 100مشمول مقررات جاری از جمله طرح در کمیسیون ماده غیر، 
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 ها(های ساختمانی )کلیه کاربریمقررات تمدید پروانه

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

 خواهند بود. عرصه عوارض نوسازي حق كارشناسي و

مالک  دبیرخانه شهرداری بوده و مالك تشپیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در: 1تبصره

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

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

  نمایندمراجعه میباشد به شهرداری مستلزم تمدید پروانه می

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

 مطابق جدول زیر می باشداعتبار پروانه ساختمانی  :4تبصره 

 

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

 12 300تا  1

2 300-2000 24 

3 2000-5000 36 

4 5000-10000 48 

 60 10000بیش از 5

 

 

 

 

 

 2ماده 
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 های ساختمانیمقررات تجدید و اصالح پروانه

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

 شد: خواهد

عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ستاختمانی بته نترو روز     ساختمانی شروع نشده باشد، جهت صدور پروانه جدید،الف: اگر عملیات 

الزم بذکر است مبلغ واریزی توسط مالک در پروانه ابطال شده از مبلغ محاسبه شده در پروانته جدیتد    محاسبه و وصول خواهد شد.

 کسر خواهد شد.

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

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

بنتد التف محاستبه و    ج: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خالفی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانته طبتق   

 وصول خواهد شد.

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

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

 خواهد شد.

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

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

 

 

 

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

 گردند:موارد زیر می

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

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

وجهی از بابت عوارض صدور پروانه وصول نپواهد شد، درغیر این صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض به نرو روز محاسبه و 

 مابه التفاوت آن وصول خواهد شد. 

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 نرو روز محاسبه و ما به التفاوت آن وصول خواهد شد.

 3ماده 

 4ماده 
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اند، تا کلیه عوارض متعلقه اقدام ننمودهو پرداخت در شده و نسبت به تعیین تکلیف برای آن دسته از کسانی که دستور نقشه صا -2

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

 عوارض به نرو روز محاسبه و وصول خواهد شد.

ونه ساخت و سازی نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر این که هیچگباشدمشمول افرادی میموارد فوق الذکر  -3

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

 

 گردند:نمایند، مشمول موارد زیر میوجوه واریزی را میبه دالیلی درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد  کلیه افرادی که بنا

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

آنها از  درخواست انصراف یکهر صورتآنها صادر نگردیده، د ساختمانی و هنوز پروانه اند )نقد و یا تقسیط(عوارض متعلقه اقدام نموده

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

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

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

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

برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادی از واحدهای 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 واریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند )در کلیه کاربریدرخواست استرداد وجه 

، و نسبت به اصالح پروانه به قابل استرداد بودهاز مبلغ واریزی نسبت به بنای ساخته نشده کسر و مابقی  درصد 10ی شهرساز

 گردد.میزان بنای احداث شده اقدام می

های ساختمانی در صورت انصراف متقاضی از مبالغ وصولی در خصوص تغییر کاربری در هریک از مراحل صدور پروانهتبصره: کلیه 

 باشد.پروانه قابل استرداد نمی خذا

 

 

  سایر موارد

باشد پس از رأی بر ابقای بنتا در کمیستیون   می ابالغ طرح جامع و تفصیلی کلیه تپلفات 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 تپلفات ساختمانی عالوه بر ساخت وصول عوارض  -2

گردد، لیکن عوارض مربوطه در سال مراجعه متؤدی بته نترو روز    اث تعیین میبا سال احد 100جرایم مربوط به کمیسیون ماده  -3

 قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

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

 5ماده 

 6ماده 
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 ختذ ابتا   وریاال   1,000,000تواند با وصول مبلغ در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا از بین رفته باشد، شهرداری می -5

را صتادر نمایتد، ضتمناً    شناسنامه سااخمماني اممنناي   تعهد رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودی در یکی از نشریات محلتی  

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

خواهد شتد و اگتر    خذا)پانصد هزارریال( ریال  500,000 مبلغکه پروانه ساختمانی به نام شپص دیگری منتقل گردد، در صورتی -6

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

هایی که ( و یا معافیت17/2/87های 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 مینین بودجه سنواتی پیشدرقوا

 گونه تپفیف و معافیتی نپواهند بود.حال تپلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ

 

 

قانون رفع  59طبق ماده  توسط متقاضیانو عوارض نوسازی بصورت داوطلبانه بصورت یکجا  ساخت در صورت پرداخت عوارض

خواهد بود: موانع تولید  

 

 

 

 سهم آموزش و پرورش 

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

شهرداری دفترامورشهری وشوراها  17/09/97مورو  2316/42/47وبرابر اعالمیه شماره  14/07/97وپرورش استان زنجان مورو 

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

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

 

 

 های ساختمانی بناهای مسکونی تك واحدی در حد تراکم پایه  پروانه عوارض صدور

 عوارض پذیره یك متر مربع  سطح بنای یك واحد مسکونی

 P      1 مربعمتر  200تا 

05/1 متر مربع 400تا  P 

 P       13/1 متر مربع 600تا 

 P            30/1 متر مربع به باال 600از 

 عوارض پذیره مسکوني  =عوارض پذیره یک ممرمربع ×مساحت زیر بنا( -)پاركینگ 

 

 9ماده 

 8ماده 

 7ماده 
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ت  
حا

ضی
تو

 

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

 شود.می 

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

، باشد. الزم به ذکر است احداث استپر، سوناقابل وصول می P 5مربع موارد ذکر شده و مقررات شهرسازی به ازای یک مترضوابط 

 شود.جکوزی و محوطه ورزشی موجب تغییر کاربری نمی

 گردد.عوارض می ل محاسبهزیر بنا محسوب شده و شام ء: مساحت انباری جز3تبصره 

 

 

 های مسکونیها و آپارتمانهای ساختمانی  بیش از یك واحد، مجتمععوارض صدور پروانه

 عوارض پذیره یك متر مربع  مساحت زیر بنا

 P16/1 متر مربع 200تا 

 P18/1 متر مربع 400تا 

 P 32/1 متر مربع  600تا

 P38/1 متر به باال 600از 

 هاي مسکونيمجممع وارض پذیرهع =عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت زیر بنا( -)پاركینگ

 
ت 

حا
ضی

تو
 

 گردد.عوارض می محاسبه درصد 70 زیر بنا محسوب شده و شامل ء: مساحت انباری جز1تبصره 

درصتورت تأییتد واحتد شهرستازی     در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استپر، سونا، جکوزی در واحد مسکونی : 2تبصره 

 زی و محوطه ورزشی موجبمذکور محاسبه خواهد شد. الزم به ذکر است احداث استپر، سونا، جکوبرای متراژ موارد  p 3 عوارض با

 شود.تغییر کاربری نمی

 

 

 

 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری تك واحدی مجاز 

 عوارض پذیره یك متر مربع طبقات ردیف

 مابقی بلوکها   45p/1 متری 35درخیابان p  1/90 همکف 1

 """"      p 80/0 متری 35درخیابان   P40/1 زیرزمین 2

 """"""    06p/2 متری35درخیابان    1/20p اول 3

 """""   P1          """" 2p دوم 4

 """"  p1       """"" 1/50p سوم و به باال 5

 """  P1       """"" 1/50p انباری 6

 """   1p      """" 1/50p نیم طبقه 7

 عوارض پذیره یک واحد تجاري=عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت زیر بنا(  -)پاركینگ 

 

 10ماده 

 11ماده 
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 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد های تجاری بیش از یك واحد با ارتفاع و دهنه مجاز 

 عوارض پذیره یك متر مربع  طبقات ردیف

 مابقی بلوکها   75p/1 متری 35درخیابان 5p/1 همکف 1

 """"    1/50p متری 35درخیابان   25p/1 زیرزمین 2

 """"""    50p/1 متری35درخیابان    1/20p اول 3

 """""        P1          """" 1/40p دوم 4

 """"  P1       """"" 1/35p سوم و به باال 5

 """  P1       """"" 1/35p انباری 6

 """   P1      """" 1/35 p نیم طبقه 7

 عوارض پذیره بیش از یک واحد تجاري=عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت زیر بنا(  -)پاركینگ 

 

 

 

 

 

 ع مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مربع بیش از یك واحد تجاری  با دهنه و ارتفایك متر زیربناعوارض 

گردد )در هر طبقه متناسب با ضریب مورد نور ها از یک باب بیشتر باشد برای محاسبه از فرمول کلی ذیل استفاده میتعداد مغازهچنانچه 

 در فرمول قرار گیرد(.








 





101010
15.2 00 hhlln

pB 

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

P ای دارایی                                      = قیمت منطقه 

Nتعداد واحد = 

L)عرض دهنه فعلی )اجرا شده = 

0Lعرض دهنه مجاز = 

H)ارتفاع فعلی)اجرا شده = 

0Hارتفاع مجاز = 

 باشد.های تفصیلی مینکته : منوور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده طرح

 

 

 

 12ماده 

 13ماده 
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 عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای اداری 

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یك متر مربع

 بیش از یك واحد یك واحد

10P 1/5 همکف 1
 10np  

5p 0 زیرزمین 2  10np /60 

7P 0 اول 3  10np /60 

5p 0 دوم و به باال 4  10np /50 

2/5p 0 انباری 5  10np /50 

P2 0 نیم طبقه 6  10np /25 

 عوارض پذیره واحدهاي اداري =عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت كل زیر بنا(  -)پاركینگ 

 

 

 

 

 وهتل سازی گردشگریکارگاهی ،،عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد های صنعتی 

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یك متر مربع 

 بیش از یك واحد یك واحد

3p 1 همکف 1  10np  

1/2p 1 زیرزمین 2  10np  

P2 1 اول 3  10np  

1/5p 1 دوم 4  10np  

P2/1 1 سوم و به باال 5  10np  

2P1 1/ انباری 6  10np  

1/2p 1 نیم طبقه 7  10np  

 عوارض پذیره واحدهاي صنعمي =عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت كل زیر بنا(  -)پاركینگ 

 
 
 
 
 
 
 

 14ماده 

 15ماده 
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، ساختمانی واحدهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، هنری، مهد کودک عوارض صدور پروانه

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

ف
دی

 ر

 طبقات
 عوارض پذیره یك متر مربع 

 بیش از یك واحد یك واحد

P5 0 همکف 1  10np /8 
P3 0 زیرزمین 2  10np /2 
P4 0 اول 3  10np /3 
P5/3 0 دوم 4  10np /2 
P3 0 سوم و به باال 5  10np /2 
P3 0 انباری 6  10np /2 
P3 0 نیم طبقه 7  10np /2 

ت
حا

ضی
تو

 

 عوارض پذیره واحدهاي آموزشي =عوارض پذیره یک ممرمربع  ×مساحت كل زیر بنا(  -)پاركینگ

مگر در باشد های مربوطه طبق طرح تفصیلی امکان پذیر می: صدور پروانه ساختمانی واحدهای فوق الذکر در کاربری1تبصره 

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

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

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

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

 حکم مدارس دولتی هستند.  عوارض در

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

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

 

 

 

درمانی شامل : بیمارستانهای خصوصی و دولتی، مطب پزشکان، های های ساختمانی در کاربریعوارض صدور پروانه

 به آنو حرف وابسته  ، سونوگرافی، داروخانهبینایی سنجی، رادیولوژیست

 طبقات ردیف
 عوارض پذیره یك متر مربع 

 بیش از یك واحد یك واحد

P5/2 0 زیرزمین 1  10np /4 

P4 0 همکف 2  10np /5 

2/5p 0 از طبقه اول به باال 3  10np /4 

1/3P 0 انباری 4  10np /2 

 هاي درمانيعوارض پذیره كاربري = عوارض پذیره یک ممرمربع ×مساحت كل زیر بنا(  -)پاركینگ 

 16ماده 

 17ماده 
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 نشانی و امور ایمنی شهرداریآتش خدمات عوارض 

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

 )به غیر از آماده سازی( می باشد.
 

 

 

 

 

 مسکونی وغیرمسکونیعوارض مازاد بر تراکم 

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

صتادر شتود،    5از طریق كمیسایون مااده   در صورتیکه عالوه بر طرح تفصیلی، مجوز طبقه اضافی  نماید، لذابرای شهرداری ایجاد می

 گردد.می عوارض مازاد بر تراکم طبق فرمول ذیل محاسبه

 5/6×یك مترمربع پایه قیمت  5عوارض یك متر مربع  مازاد بر تراکم پس از مجوز کمیسیون ماده 

صورتیکه اشپاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ایجاد طبقه اضافی و یا تبدیل برخالف مجوزهای صادره نمایند ، در صتورت صتدور    در-2

 گردد.می برای طبقات اضافی با فرمول زیر محاسبه و أخذصرفاً )ق.ش(,  100از سوي كمیسیون ماده رأی بر ابقاء بنا 

 20×یك مترمربع پایه قیمت  100پس از ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده طبقات اضافی تراکم  عوارض یك متر مربع  مازاد بر

 

  

 

 

 5بعدازمصوبه کمیسیون مادهو سایر با قابلیت تجاری کاربریارزش افزوده ناشی ازتغییرعوارض 

ف
دی

 عوارض پذیره یك متر مربع نوع عوارض ر

 

 به تجاري عوارض تغییركاربري  1

 P5/3  مترمربع 35تا 

 P4/2 مترمربع 100تا 

 P2 متر مربع 100بیش از 

 براي بامکن و انباري تجاري تغییر كاربريعوارض  2

 
P40/2  

 7P باغ و فضاي سبز به مسکونياز  3

 20ماده 

 19ماده 

 21ماده 
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 5/5p از سایر كاربري ها به مسکوني 4

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

ت
حا

ضی
تو

 

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

یا کمیته فنی و ابقتاء توستط    5بر خالف پروانه ساختمانی نسبت به احداث تجاری اقدام نموده اند پس از طرح در کمیسیون ماده 

یتا کمیتته    5ده کمیسیون ماده صد قابل وصول است. همچنین متقاضیان تغییر کاربری به تجاری پس از اخذ مصوبه کمیسیون ما

 فنی می بایستی نسبت به پرداخت این عوارض اقدام نمایند. 

، سرویس بهداشتی و نمازخانه از تجاری، عالوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه ها، راه پله ها ( : در مجتمع های2تبصره )

  صول است.پرداخت فروش کاربری تجاری معاف بوده و صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل و

، طبقته اول   %80برای طبقه همکف معادل ضریب مصوب، برای زیرزمین  ( : محاسبه این عوارض در مجتمع های تجاری3تبصره )

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

 جبهه اول محاسبه می گردد. %60و بعد از آن تا انتهای 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 

 مبنای محاسبه  شرح ردیف

 متر مربع اعیانی( یک)برای  P 6/0 تعمیرات داخلی واحد های تجاری و صنعتی 1

 متر مربع اعیانی( یک)برای  0/4p داخلی واحد های اداری، آموزشی، فرهنگی، درمانی و ورزشیتعمیرات 2

 ریال 1000،000 تعمیرات واحدهای مسکونی 3

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

حا
ضی

تو
 

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

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

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

 باشد.مالک یا مالکین مقدور می

 : نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعمیرات در واحدهای صنعتی، تجاری، اداری، فرهنگی و ورزشی و درمانی طبق گزارش4تبصره 

 باشد.واحد شهرسازی می
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                                                                     (شهری توسعهطرحهای  تغییرکاربری وارزش افزوده ناشی از  عوارض )

ف
دی

 عوارض پذیره یك متر مربع نوع عوارض ر

 P15  معبر قرار مي گیرنددر بر معبربراي امالكي كه پس از تعریض  1 

 P10 داراي باقیمانده هسمند)احداث معبر(براي امالكي كه پس از اجراي طرح  2

  P10 امالكي كه عقب نشیني ندارند ومي معبر مشرف به ملک تعریض مي شود 3

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

ت
حا

ضی
تو

 

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

 قابل وصول خواهد بود . 

امالکی که در اثر تعریض معبر ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری 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 نپواهد بود.

درصد از حق مشرفیت جبهه اول کسر و  30( : امالکی که پس از اجرای طرح در جبهه های بعدی واقع می شوند به ازای هر جبهه 4تبصره )

  .مابقی باید پرداخت گردد

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

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

 

 

 

 

 برای امالک فاقدمستحدثاتکشی حصارعوارض  

 مبنای محاسبه  شرح

 مترطول( یک)برای 1/20p دیوار کشی 

 25ماده 

 23ماده 
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: صدور مجوز حصار کشی )دیوار کشی ، سوء گذران و... ( از سوی شهرداری با ارائه سند مالکیت رسمی و با درخواست مالک 1تبصره 

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

نزله محصور نمودن آن تلقی شده و هیچگونه : صدور مجوز حصار کشی)دیوار کشی، سوء گذران و...( به نام مالک صرفاً به م2تبصره 

 بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.شود و مراتب میمجوزی در جهت احداث بنا محسوب نمی

: چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوی مراجع و محاکم قضایی و ذیصالح مبنی بر تشکیک و یا 3تبصره 

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

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

 

 

 

 آمدگی مشرف به معابر عمومی پیش و عوارض بالکن

 

 شرح ردیف
 متر مربع  یكعوارض 

 صدور پروانهدر زمان 
 پس از صدور رأی بر ابقا بنا از سوی 

 )ق.ش(   100کمیسیون ماده 

 P 11 P 14 واحدهای مسکونی 1

 P12  P 15 ها واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و کلیه کاربری 2

ت
حا

ضی
تو

 

 مورد واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و ...  درباران گیر(  ءدر صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی )به جز: تبصره

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

 

 

 بهای خدمات )جبران خسارت و پاکسازی (

 مبنای محاسبه  شرح ردیف

0/1P بهای خدمات پاکسازی  1 ×زیر بنا   

0/1P جبران خسارت  2 ×زیر بنا   

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

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

 

 

 

 

 

 

 26ماده 

 27ماده 

 28ماده 
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 استعالمات بهای خدمات کارشناسی

 )ارقام بریال(  شرح ردیف

 900،000          هامتر مربع در کلیه کاربری 500صدور پاسخ استعالم تا متراژ  1

 1.200،000 هامتر مربع در کلیه کاربری 500صدور پاسخ استعالم  برای متراژ  بیش از 2

 1.300،000 صدور پاسخ استعالم خارج از محدوده شهر)حریم شهر( 3

 

 گرددارسال می  5کمیسیون ماده هایی که به بهای کارشناسی پرونده

 )ارقام بریال(  شرح ردیف

 4،500،000 های مسکونی برای کاربری 1

 5،500،000 سایر پرونده ها با هر نوع کاربری 2

ت
حا

ضی
تو

 

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

 خذ نپواهد شد.دور پروانه بهای خدمات کارشناسی ادر صورت نیاز به بازدید در هنگام ص ضمناً

 

 صدور پروانه ساختبهای خدمات کارشناسی 

 )ارقام بریال(  شرح ردیف

 1.500،000 صدور پروانه ساخت بهای خدمات کارشناسی 1

 400،000 حق پرونده صدور پروانه ساخت 2

 950.000 برای هر واحد مسکونی  نشانیبهای تاییدیه آتش  3

 

 

 پارکینگ  بهای خدمات تامینشرایط استثنایی حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی و نحوه محاسبه  

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

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

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

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

 بایست درحساب مجزا نگهداری و منحصراً جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد. دریافتی توسط شهرداری می
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 شرایط استثنایی حذف پارکینگالف( 

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

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

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

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

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

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

 

 

 های ساختمانی پارکینگ در هنگام صدور پروانه هزینه تامین  -ب

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

  عوارض هر متر مربع شرح ردیف

 15P هادر کلیه کاربری 1

ت  
حا

ضی
تو

 

ها، پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی به صورت رایگان و : نور به اینکه شهرداری در کلیه کاربری1تبصره 

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

 تعهد محضری مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ أخذ نماید.

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

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

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

 ارزش عرصه و اعیان( 1.5 %)  و حریم شهر براي كلیه اراضي و امالك واقع در محدوده

  عوارض هر متر مربع شرح ردیف

مساحت اعیاني×  عوارض اعیاني 1  p ( p=    × (000/200 % 1.5 

عرصهمساحت ×  عوارض عرصه 2  p  ×  % 1.5 

ت  
حا

ضی
تو

 

 

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

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

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

هاي بعد با نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد  , این عوارض در سالنوسازيدر صورت تاخیر در پرداخت بموقع عوارض  ( :4تبصره )

 شد

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

 .محاسبه خواهد شد 0.1ضریب عوارض سطح شهري براي كلیه ادارات و ارگاهاي دوممي , نهادهاي غیر دوممي , بانک ها ( :6تبصره )
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 مودفصل 
 

 

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

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

 ها قانون شهرداری 100ماده  11موضوع تبصره  

 متر مربع یكمبنای محاسبه  شرح

ها ارزش معامالتی در رابطه با جرایم تپلفات حذف یا کسری پارکینگ در کلیه کاربری  19P 

 
 

 

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

 قانون شهرداریها  100ماده  11موضوع تبصره 

 متر مربع )بریال( یكبهای  شرح گروه ساختمان 

 طبقه نی و فلزی و بنایی با هر نوع سقف وساختمان اسکلت بت
 مازاد بر تراکم مجاز تراکم مجاز

P9 P15 

 

 

 

 سایر کاربریهاواحدهای تجاری و تخلفات ساختمانی  جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با آیین نامه 

 قانون شهرداریها 100ماده  11موضوع تبصره 

 مبنای محاسبه یك متر مربع شرح گروه ساختمان 

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

 مازاد بر تراکم مجاز تراکم مجاز

P12 P18 
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 ها تخلفات ساختمانی )اختالف ارتفاع( درکلیه کاربری جرایمارزش معامالتی ساختمان در رابطه با 

 ها قانون شهرداری 100ماده  11موضوع تبصره 

مبنای محاسبه یك متر  شرح گروه ساختمان ها ردیف

 10P مسکونی اختالف ارتفاع در کاربری 1 مربع

51 ها کاربری کاربری تجاری و سایراختالف ارتفاع در  2 P 

1L ارتفاع مجاز = 

2L ارتفاع موجود = 

S مساحت طبقه مورد تپلف ارتفاعی = 

M مقدار تپلف ارتفاع = 

( L1 – L2 ) × S = X 

X / L1 = M 

ارزش معامالتي ساخممان در رابطه با جرائم تخلفات ساخمماني )اخامالف  (  در S: فضای افزایش یافته )1تبصره 

 شود.ضرب میها ارتفاع( در كلیه كاربري

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

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

 طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 شود.: هیچگونه عوارضی مشمول اختالف ارتفاع در طبقات نمی3تبصره

 

معامالتي ساخممان در رابطه با جرایم تخلفات ساخمماني )اخمالف ارزش (  در M: فضای افزایش یافته )1تبصره 

 شود.ضرب میها ارتفاع( در كلیه كاربري

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

ها فاع، در تمام طبقات و درکلیه کاربریرعایت خط آسمان و اصول همجواری در منور شهری در صورت تپلف در ارت

 طبق فرمول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

 شود.مشمول اختالف ارتفاع در طبقات نمی)غیر از جریمه( : هیچگونه عوارضی 3تبصره
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ارزش معامالتی ساختمان در رابطه با جرایم تخلفات ساختمانی )برای هر نوع سقف و هر تعداد طبقه با هرنوع مصالح( آیین نامه 

 هاقانون شهرداری 100ماده  11موضوع تبصره 

ف
دی

ر
 

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

 P3.5 P5 P7 95سال  1

 P4.5 P6 9P 96سال  2

 5.5p 7p 11p 97سال      3

89سال  4  7.5p 9p 13p 

 9P 12P 19P 99سال  5

 9P 12P 19P 1400سال 
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 مسوفصل 

 بهای خدمات )جمع آوری حمل ودفن زباله( -
 های شهری و فاضالب مربوط به رهاسازی زباله جرایم -

 عوارض رفع سد معبر -

 ذاری و نقل و انتقال وسائط نقلیهتعرفه عوارض شماره گ -

 تعرفه صدورفعالیت واشتغال وتردد ماشینهای باری -
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 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری 

 ماهیانه )بریال(  دفن زباله( بهای خدمات )جمع آوری حمل و ردیف

000031. مسکونی واحدهای 1  

2 
واحدهای تجاری مانند: دفاتر مهندسی، مؤسسات خدماتی، دفاترحقوقی، دفاتر پیشپوان دولت و پلیس 

 ها و صنوف مشابهو فعالیت 10+
000031  

 600000 و سایر موارد مشابه هامهمانپذیرها، مسافرخانه 4

000006 مربوط به ادارات دولتی ،شرکتها، بانکهاای مانند رفاه اتکا و کلیه فروشگاههای فروشگاههای زنجیره 5  

6 
 واحدهای تجاری که صرفاً به صورت انباری استفاده می شود

 

000031 متر مربع 100تا   

000051 متر مربع 100بیش از   

00.0007 های میدان تره بار فروشان حجره 7  

8 
های ورزشی  ها وسالنها، مجتمعها و صندوقبانکهای  دولتی، ها ، نهادها و شرکتکلیه  ادارات ، سازمان

 متر مربع( 500)زیربنا بیش از 
00.0007  

9 
های ورزشی  ها وسالنها، مجتمعها و صندوقهای  دولتی، بانکها ، نهادها و شرکتکلیه  ادارات ، سازمان

 متر مربع ( 500از )زیربنای کمتر
.000006  

10 
)مهد کودك، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اعم از انتفاعی، شاهد کلیه فضاهای آموزشی از قبیل 

ها، آموزشکده ها و مراکز فرهنگی، و غیر انتفاعی( آموزشگاههای کنکور و مؤسسات خصوصی هنرستان

 هنری
000005  

000051 (CNGهای سوخت )پمپ بنزین، گاز و کلیه جایگاه 11  

15 خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کیا موتورز و ... (نمایندگی های خودرو )ایران  12 0000  

13 
 الف( کلیه دفاتر مرکزی بیمه

  ب( کلیه شعبات بیمه

000،002  

 

000.000.15 بیمارستان شهدای طارم 14  

00.00030 درمانگاه 15  

000.0052 خانه بهداشت 16  

000.008 مطب پزشکان 17  

000.0030 کلینیک 18  
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 ها های شهری وفاضالب درکلیه کاربریمربوط به رهاسازی زباله جریمه

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

  ا، ادارات، مدارس وکسبه که نقش رسانی نموده است. در این راستا برخی از نهادههای شهری اطالعآوری، حمل و دفن زبالهجمع 

در کنار  های خودها و فاضالبسزایی را در تولید زباله با حجم باال دارند، بدون رعایت ساعات مشپصه اقدام به رهاسازی زبالهب

اقدامات های شهری شده است. لذاجهت جلوگیری از چنین ها و آلودگینمایند، که باعث رشد و انتشار انواع بیماریگذرها می

 :ی ذیل شامل حال متپلفین خواهد شدهاجریمه

 های شهری درهرنوع کاربری )غیر ازمسکونی(خارج از وقت مقرر رهاسازی زباله جریمه -1

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

 زباله برابر قیمت حرفه مورد نور. 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 نور. کل:  صدور و ارسال اخطاریه کتبی و جریمه معادل تخلف در بار سوم

 

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

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

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

 ریال. 2،000،000مبلغ أخذ و مجدد

(،صدور و ارستال اخطاریته کتبتی    هفتهدر صورت تکرار و عدم رفع تپلف مورد نور در مدت تعیین شده )یک تخلف در بار سوم: 

 ریال. 4،000،000اخذ مبلغ  و مجدد

 

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

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

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

 ریال.  1000،000مبلغ  اخذ

 (،صدور و ارسال اخطاریه کتبی مجددهفتهت تعیین شده )یک درصورت تکرار و عدم رفع تپلف مورد نور در مهل براي بار سوم:

 ریال. 2،000،000مبلغ أخذو

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

 متپلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد. وصول هرگونه وجه نقد دراین خصوص ممنوع بوده وبا گردد،واریز می
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عدم  درصورت تحویل آخرین اخطاریه )اخطار سوم( و باشد واخطاریه برای موارد الف، ب و ج یک ماه می مدت زمان هر :2تبصره

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

ریال وباردوم مبلغ  2.000.000: درواحدهای مسکونی چنانچه پساب زیتون وامثالهم خارج شود برای مورداول مبلغ 3تبصره

 ریال اخذ گردد. 5.000.000ریال وبرای سومین باروتکرار آن  3.000.000

 

 

 

 عوارض رفع سد معبر 

در صورت توقیف اموال  معبرگردد، به سد نمایندکه منجردرمعابرعمومی میناشی از پیشروی  معبر واحدهای صنفی که اقدام به سد

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

 ریال 700،000برای بار اول 

 ریال 1.400،000برای بار دوم 

 ریال 2،200،000برای بار سوم 

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

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

 از متپلف دریافت خواهد شد. ریال به عنوان هزینه انبارداری 50،000

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

 اجرائیات، کافی خواهد بود. مأمورنیروی انتوامی همراه با  مأمورجلسه، امضای 

ساعت جهت تحویل کاالهای  24بایست ظرف مدت شد متپلف میچه کاالهای ضبط شده مالک فاسد شدنی بان: چنا3تبصره 

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

 خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نپواهد داشت..

  ای مبنی بر عدم تکرار در ایجاد سد معبر به شهرداری ارائه نمایند.هد نامهبایست تع: متپلفین می4تبصره 

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

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

های ناشی از هر نوع حفاری که موجتب ایجتاد ستد معبتر     نوع مصالح و نپاله ساختمانی در معابر و خاکبرداری : ریپتن هر1تبصره 

     شود، شهرداری برای بار اول توسط اجرائیات منطقه طی اخطار کتبی مراتتب را بته آنهتا ابتالغ و در صتورت استتنکاف، شتهرداری        

 بته  )هماننتد پستماند(  یالر000/500/1قبال آن برای هر سرویس مبلغ اقدام و از تواند نسبت به تپلیه مصالح به بیرون از شهر  می

 عنوان عوارض حاصل از رفع سد معبر را به مالک ابالغ، تا به حساب شهرداری واریز نماید.
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ریافتت  : برای آن دسته از کسانی که در حال ساخت و ساز بوده و تپلف ساختمانی داشته و واحتد اجرائیتات نستبت بته د    2تبصره 

در صتورت رفتع تپلتف و واریتز مبلتغ       یا نسبت به جمع آوری و توقیف  وسایل ساختمانی آنها اقدام نمتوده استت،   مدارك مثبته و

 مانع است.سترداد وسایل و مدارك توقیفی بالریال به حساب شهرداری ا 500،000

 

 

 وسائط نقلیه غیر سواری  سالیانه تعرفه عوارض

 ارقام بریال شرح ردیف

 000/500/1 چرو 6انواع کامیون های  1

 1800.000 چرو 10انواع کامیون های  2

 2.000.000 چرو به باال 10انواع کامیون های  3

 1500.000 انواع اتوبوس 4

 1000.000 انواع مینی بوس 5

 1000.000 انواع وانت تک کابین 6

 2500.000 حفاری، از قبیل لودر، گریدر، بیل مکانیکی و ... انواع ماشین آالت سنگین راهسازی ساختمانی، 7

000150. انواع موتور سیکلت دنده ای 8  

قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید  43نور 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 

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

 است
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 باریتعرفه عوارض صدورپروانه فعالیت واشتغال وتردد ماشینها ی 

 صدورکارت تردد صدوروتمدید پروانه اشتغال فعالیتصدور وتمدیدپروانه   ردیف

 ریال 000/700 ریال 000/300/1 ریال 000/300/1 انواع کامیون های ده تن به باال 1

 انواع کامیون های ایسوزو وخاور 2

 
 ریال 000/700 ریال 000/900 ریال 000/900

 ریال 000/650 ریال 000/700 ریال 000/700 انواع  وانت  3
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 چهارمفصل 

 قانون نوسازی 29ماده  2عوارض تأخیر عدم رعایت تبصره  -

 عوارض تأخیر در اجرای نمای ساختمان  -

 عوارض تأمین سرانه های خدمات عمومی شهری -

 عوارض بهاء خدمات از تأسیسات منصوبه مخابراتی  -

 عوارض صدور بارنامه  -

 عوارض فك پلمپ  -

 عوارض حق التوزین -

 های سوختعوارض جایگاه -

 عوارض استفاده از کاربریهای غیر مرتبط -

 های دانشجوییعوارض خوابگاه -
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 قانون نوسازی 29ماده  2تأخیر عدم رعایت تبصره  جریمه

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

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

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

 

 مخابراتی  دکل هایخدمات از تأسیسات  بهای 

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

تأیید حوزه شهرسازی موانع عبور و مرور و ترافیکی ایجاد ننموده و منافی با زیبایی و سیمای شهری نباشد؛ عقد قرارداد اجاره 

شهرداری قابل  حداکثر به مدت سه سال با انجام ارزیابی اجاره بها به نحوی که هر سال نسبت به خدمات ماهانه یا ساالنه توسط

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

و سایر امالك عمومی که به موجب قانون در  ج( در صورت نصب دکل یا سایر تأسیسات مپابراتی در معابر عمومی و فضای سبز

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

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

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

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

 

 

 فك پلمپ  جریمه

های مربوطه پلمپ می گردند، عوارض جهت فک پلمپ )به صورت قانونی( بترای بتار اول   اماکنی که در اجرای تصمیمات کمیسیون

هفت میلیون و پانصاد هازار    و برای بار سوم دو میلیون و پانصد هزار ریالو در صورت تکرار برای بار دوم  ریال پانصد هزار

 گردد.دریافت و به حساب شهرداری مربوطه واریز  ریال

 

 

 

 

 43ماده 

 52ماده 

 44ماده 

 45ماده 
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 حق التوزین  بهای

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

تسری دارد، باسکول داران موظفند مبالغ وصولی را به حساب شهرداری واریز  نیز شهرهای حریم محدوده خدماتی و به باسکول

 نمایند.

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

 

 

 عوارض معاینه فنی 

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

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

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

 

   بدون مجوزعوارض استفاده از واحدهای 

به منوور جلوگیری از کسب و پیشه وری افرادی که بدون مجوز شهرداری در سطح شهر فعالیت می نمایند و تشویق افتراد جهتت   

مجوزهای الزم به منوور کنترل دولت در نوع  فعالیت و جلوگیری از مفاستد اجتمتاعی بته شتهرداری اجتازه داده متی شتود،         أخذ

تعهد و اقرارنامه رسمی ، وصول تا آنان بتوانند در طول ستال   أخذعوارض استفاده از واحدهای غیر مرتبط برای یکسال از شاغلین با 

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

 و ضمناً وصول این مبلغ هیچگونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب ملک ایجاد نمی کند.

 بدون مجوزعوارض اسمفاده از واحدهاي  =  P 2× مساحت 

 باشد.با کارشناس شهرداری می: تشپیص محل خوابگاه دانشجویی 1تبصره 

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

سبه مربع در ماه محابه ازای هر متر p1: در صورتیکه مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل 3تبصره 

 گردد.و وصول می

 

 

 

 46ماده 

   47 ماده
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 عوارض حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی                                                                 

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

 

 

 

                                                                    فصلی و دائمی ی فروشغرفه ها و نمایشگاهها بهای خدمات

تخصصي, ادواري, فصلي و دائمي و بازارهاي روز در محدوده و حریم اعم از فروش,  عوارض غرفه ها و نمایشگاهها

 (نمایشگاههاي صنایع دسمي و فرشبه اسمنناء كه در اراضي خصوصي برگزار گردد )شهر 
اجاره واگذاري غرفه %  10  

 
تخصصي, ادواري, فصلي و دائمي و بازارهاي روز در محدوده و حریم اعم از فروش,  عوارض غرفه ها و نمایشگاهها

 (به اسمنناء نمایشگاههاي صنایع دسمي و فرشبرگزار گردد ) ممعلق به شهرداريكه در اراضي شهر 
واگذاري غرفه اجاره%  20  

ریال 000/150غرفه  هر  عوارض بازار هفمگي شنبه بازار  

ت 
حا

ضی
تو

 

غرفه مورد اجاره را از طرف قرارداد كسر و  ي ادواري,  فصلي و دائمي مکلفند سهم شهرداري از اجاره بها ( : ممومیان برگزاري نمایشگاهها1تبصره)

  به حساب شهرداري واریز نمایند.

, عوارض وصومي را به حساب شهرداري واریز و رسید آن را به برگزاري نمایشگاه( : ممومیان برگزاري نمایشگاه موظفند در مهلت 2تبصره )

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

, مأموران وصول شهرداري مي توانند با مراجعه به محل ومیان نمایشگاه خواهد بودعهده مم( : مسئومیت وصول و واریز وجوه حاصله ب3تبصره )

 دفمر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصومي اقدام نمایند , مسئومین نمایشگاه مکلف به همکاري با مأمورین شهرداري مي باشند در غیر این

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

 

 

 

 

 48 ماده

 49 ماده



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

39 

 پنجمفصل 

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

     حقوق افتتاحیه و نقل و انتقال کسب -          

 ها                                                                   عوارض سالیانه و حق افتتاح بانك -

 عوارض پارگینگ خودرو -

 ی تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض  -

 عوارض قطع اشجار                                                                  -
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 و بهای خدمات واحدهای تجاری مشاغلعوارض 

 گروه : خواربار مواد غذایی و خشکبار و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

  (زباله)بهای خدمات 

 ماهیانه به ریال

 100،000 50،000 خواربار فروش )عطاری و سقط فروش ( 1

 100،000 50،000 سوپر مارکت داران  2

 100،000 55،000 مراکز فروش و عمده فروشی سوسیس و کالباس )فرآورده های گوشتی ( 3

 100،000 40،000 فروشندگان آجیل و خشکبار )جزء( 4

 100،000 30،000 آبنبات و نقل فروش و تولید کننده و عمده فروش آبنبات پز جزء فروش  5

000،40 بنکداران مواد غذایی   6  100،000 

 100،000 40،000 قهوه و کاکائو فروشندگان 7

 100،000 50،000 قصابی )فروش گوشت گاوی ، گوسفندی( 8

 100،000 40،000 مرغ و ماهی ، پرنده ، تپم مرغ فروشی   9

 100،000 35،000 کشک سایی 10

 100،000 30،000 فروشندگان چای )داخلی و خارجی( 11

 100،000 50،000 انبار و پپش نوشابه های غیر الکلی   12

 100،000 30،000 فروشندگان ترشیجات ، مرباجات ، سس و رب گوجه فرنگی   13

 100،000 30،000 لبنیات )ماست بندان( 14

 100،000 40،000 عمده فروشان خوراك دام و طیور ، علوفه 15

 100،000 30،000 (15فروشندگان جزء )بند  16

 100،000 50،000 بار فروشان  )میوه و تره بار ( 17

 100،000 30،000 میوه فروشان جزء 18

 100،000 40،000 سبزی فروشی ها و سبزی خرد کنی ها 19

 100،000 50،000 عمده فروشی و توزیع کنندگان مرغ 20

 100،000 40،000 برنج فروشان 21

 100،000 30،000 پرورش دهندگان ماکیان 22

 100،000 40،000 اندام(فروشندگان مواد پروتئینی  )پرورش  23

 100،000 50،000 پنیر  –خیار شور  –عمده فروشان خرما  24

 100،000 30،000 یخ فروشان 25

 100،000 30،000 چوبداران اغنام و احشام 26

 100،000 30،000 فروشندگان ضایعات 27

28 
دبتاغ و فروشتندگان پوستت و     –ساالمبوروروده پاك کنی و پیه آب کنتی  

 روده
30،000 100،000 

 100،000 40،000 فروشندگان حبوبات 29

 100،000 50،000 های قندریزیکارگاه 30

 50ماده 
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 گروه : فروشندگان اغذیه و خوراکی ها و کافه قنادی ها و نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 1،100،000 100،000 ها ، تاالر پذیراییرستوران  1

 600،000 70،000 چلوکبابی و چلوخورشتی 2

 100،000 40،000 اغذیه فروشی ها )خوراك سرد و گرم( 3

 100،000 30،000 کبابی ، حلیم پزی ، آش فروشی ، لبو فروشی و باقالپز   4

 100،000 30،000 کله پزی و سیرابی فروشی   5

 100،000 30،000 جگرکی 6

 100،000 50،000 قهوه خانه و چایپانه 7

 100،000 50،000 کافه قنادی )پپت و فروش( 8

 100،000 30،000 شیرینی فروشی )فقط( 9

 100،000 30،000 قنادی )شیرینی پزی( 10

 100،000 35،000 کافه تریا و بستنی فروشی ، آب میوه فروش   11

 100،000 30،000 فروشندگان آرد  12

 100،000 30،000 نانوایی سنتی و سفید پزی 13

 100،000 35،000 نانوایی ماشینی ، فانتزی ، فریزی 14

 100،000 30،000 رشته بری و تولید کنندگان انواع رشته های خوراکی  15

 100،000 30،000 تولید کنندگان و فروشندگان نان بستنی  16

 100،000 40،000 کافی نت و کافی شاپ 17

 100،000 40،000 پپش عمده بستنی  18

 100،000 30،000 تولید ، فروشندگان نمک عمده   19

 1100000 70،000 سلف سرویس وسالنهای عروسی وپذیرایی   20

 100،000 70،000 غذای آماده 21

 100،000 30،000 تپمه پزی ودانه های روغنی 22

 1.000.000 500.000 فروشگاه های بزرگ زنجیره ای  23

 

 

 صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 60،000 فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 1

2 
فروشندگان لوازم خانگی، نفتی، گازی، یپچال فریزر، بپاری، کولر و نوتایر  

 آن 
60،000 100،000 

 100،000 40،000 تعمیرکار وسایل گازسوز 3

 100،000 50،000 فروشندگان لوازم باطری، ساعت و ماشین های تحریر و نوایر آن  4
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 100،000 30،000 سمساری و امانت فروشی 5

 100،000 45،000 کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرایی   6

 100،000 30،000 کرایه دهندگان وسایل برقی نویر بلندگو، اکو، پنکه، چراغ و نوایر آن  7

 100،000 40،000 پرده دوزی، پرده فروشی و نصب انواع پرده و پارچه 8

 100،000 40،000 فروشندگان موکت و انواع کفپوش و کاغذ دیواری پرده کرکره   9

 100،000 50،000 فروشندگان فرش ماشینی   10

 100،000 40،000 فروشندگان پتو، روتپتی، حوله، انواع لحاف پشم شیشه، بالش گلدوزی 11

 100،000 50،000 فروشندگان فرش دستباف 12

 100،000 35،000 فرش و تعمیرات پشتی تعمیرکاران و رفوگران 13

 100،000 40،000 فروشندگان گلیم ، جاجیم ، زیلو 14

 100،000 60،000 دفاتر قالی شویی 15

 100،000 40،000 فروشندگان چینی و بلور جات 16

 100،000 50،000 فروشندگان اجناس لوکس کادویی   17

 100،000 50،000 آیینه ساز و آیینه فروش و شمعدان ساز  18

 100،000 40،000 سازندگان و فروشندگان مجسمه های تزیینی  19

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

 سانتی )برای تزیین(
40،000 100،000 

 100،000 30،000 فروشندگان و سازندگان ظروف و لوازم سفالین  21

 100،000 40،000 مصرففروشندگان ظروف یک بار  22

 100،000 30،000 نخ ریسی 23

 100،000 35،000 طراح و سازنده آرم های مپتلف تجاری 24

 100،000 50،000 کانتینر و نوایر آن  –کانکس  –کیوسک  –سازندگان و فروشندگان دکه  25

 100،000 40،000 توپ های تزیینی –فروشندگان گل های طبیعی درختچه های تزیینی  6

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

 آلومینیوم و تزریق پالستیک
40،000 100،000 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی و نظایر آن –گروه : فروشندگان لوازم خانگی 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

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

 های گازی، برقی، نفتی 
35،000 100،000 

 100،000 50،000 عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیک و مالمین  29

 100،000 40،000 28فروشندگان جزء بند  30



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

43 

31 

عمده فروشان انواع ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش ، ماشین 

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

 دستمال کاغذی 

70،000 100،000 

 100،000 60،000 31فروشندگان جزء بند  32

 100،000 45،000 فروشندگان باسکول و ترازو های بزرگ 33

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

 ترازو های عقربه دار 
40،000 100،000 

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

 های عقربه ای 
70،000 100،000 

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

 صنعتی 
60،000 100،000 

 100،000 40،000 35فروشندگان جزء بند  37

 100،000 40،000 فروشندگان خط و گوشی موبایل و تلفن ثابت  38

 100،000 40،000 فروشندگان انواع میز های شیشه ای  39

 100،000 50،000 نمایشگاه لوستر تا دو دهنه 40

 100،000 60،000 نمایشگاه لوستر از دو دهنه و بیشتر 41

 100،000 10،000 نمایشگاه لوستر برای هر طبقه اضافی 42

 100،000 40،000 باسکول و قپان داران 43

 100،000 40،000 فروشندگان شومینه و لوازم آن  44

 100،000 50،000 فروشندگان و نصب کنندگان پارتیشن 45

 100،000 30،000 کارگاه های پنجه کشی و اتوکشی جوراب و دستکش  46

 100،000 30،000 برزنت فروشی ها 47

 100،000 30،000 زری بافی و ترمه دوزی 48

 100،000 35،000 کارگاههای قالی بافی ونقشه کشی قالی 49

 100،000 50،000 عمده فروشان انواع دوربین عکاسی، فیلم برداری و.... 50

 100،000 40،000 فروشندگان قطعات یدکی وسایل  صوتی وتصویری 51

 

 

 

 

 

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 50،000 فروشندگان لوازم آرایشی و زیبایی و عطریات 1

 100،000 50،000 فروشندگان عینک طبی و آفتابی 2

 100،000 40،000 فروشندگان لوازم مهندسی ، نقشه برداری و نقشه کشی )جزء( 3

 100،000 40،000 فروشندگان تابلو و گالری های نقاشی و هنری 4
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 100،000 40،000 سازندگان تابلو های نئون و پالستیک، الك و مهر ژالتینی، برنجی 5

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

 آنها
40،000 100،000 

 100،000 60،000 عمده فروشان اسباب بازی )وارد کنندگان( 7

 100،000 40،000 (7فروشندگان جزء )اسباب بازی بند  8

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

 و ...(
40،000 100،000 

 100،000 40،000 سازندگان و فروشندگان وسایل موسیقی سنتی 10

 100،000 50،000 انتشاراتی و چاپ، لوازم التحریر مؤسسات 11

 100،000 60،000 چاپپانه دارای ماشین های همسطح 12

 100،000 60،000 چاپپانه دارای ماشین های افست 13

 100،000 50،000 چاپپانه و حروفچینی کامپیوتری 14

 100،000 50،000 کلیشه و گراور سازی چاپپانه 15

 100،000 45،000 چاپ نقشه، اوزالید، زیراکس مؤسسات 16

 100،000 35،000 فتوکپی پرسکاران گواهینامه ، کارت شناسایی و نوایر آن 17

 100،000 40،000 انتشاراتی مؤسسات 18

 100،000 40،000 کتاب فروشی ها و لوازم التحریر 19

 100،000 50،000 پاکت سازی–دفتر سازی  –عمده فروشان انواع کاغذ  20

 100،000 40،000 19فروشندگان جزء بند  21

 100،000 50،000 فروشندگان عمده انواع لوازم التحریر ابر تپته پاك کن 22

 100،000 35،000 فروشندگان لوازم التحریر جزء انواع پوستر 23

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

 فتوکپی و نوایر آن
40،000 100،000 

 100،000 50،000 ایای و خدمات رایانهفروشندگان ماشین های اداری، رایانه 25

 100،000 40،000 خرازی فروشان 26

 100،000 50،000 عمده فروشان دستمال های کاغذی 27

 

 

 

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 40،000 فروشندگان کاموا 28

 100،000 40،000 فروشندگان کارت عروسی 29

 100،000 40،000 صابون پز و صابون فروش عمده 30

 100،000 60،000 تولید کننده مایعات پاك کننده کارگاه های 31
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 100،000 40،000 رنگرزی منسوجات 32

 100،000 30،000 فروشندگان و واردکنندگان گیسوی مصنوعی  33

 100،000 50،000 کاشت مصنوعی مؤسسات 34

 100،000 30،000 گلساز 35

 100،000 40،000 دکمه فروش، سنگ دوز و دکمه منگنه 36

 

 

 

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 50،000 قماش فروشان 1

 100،000 60،000 بنکدار و عمده فروشی پارچه 2

 100،000 40،000 خیاطی مردانه 3

 100،000 40،000 زنانه خیاطی 4

 100،000 60،000 فروشگاه های بزرگ لباس و پوشاك و نوایر آن  5

 100،000 60،000 پوشاك فروش 6

 100،000 40،000 فروشندگان انواع لوازم خیاطی 7

 100،000 45،000 فروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس 8

 100،000 30،000 فروشندگان جزء پنبه  9

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

 حمام ، کاله، تی شرت بچه گانه کشباف
40،000 100،000 

 100،000 40،000 فروشندگان انواع چادر و خیمه سازان 11

 100،000 45،000 فروشندگان کیف ، چمدان، سراجان ، کمربند 12

 100،000 40،000 فروشندگان کفش ماشینی 13

 100،000 40،000 فروشندگان کفش های دست دوز  14

 100،000 30،000 تعمیرکاران کفش واکسی 15

 100،000 50،000 بچه گانه –تریکو  -فروشندگان کاالی کش باف 16

 100،000 30،000 لحاف دوز ، پنبه زن ، نخ بافی 17

 100،000 40،000 لباس شویی و خشک شویی 18

 100،000 40،000 وسایل ورزشی و بدنسازیفروشندگان  19

 100،000 45،000 سیسمونی ، لباس نوزاد  20

 100،000 50،000 عمده فروشان پوشاك 21

 100،000 40،000 تولیدی کفش دست دوز 22

 100،000 60،000 تولیدی پوشاك 23
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 100،000 50،000 عمده فروش پشم، مو وکرك 24

 100،000 35،000 فروشنده جزء پشم، مو وکرك 25

 100،000 40،000 سری دوز پیراهن 26

 100،000 45،000 تولیدکنندگان انواع جوراب و زیر پوش 27

 100،000 35،000 فروشندگان جزء الیاف شیمیایی و مواد کشبافی 28

 100،000 40،000 پوستین دوز و پوستین فروش 29

 100،000 60،000 تولیدی کفش 30

 

 عمومی و پزشکی و  نظایر آنگروه : خدمات 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

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

 آرایش، خیاطی، خطاطی، نقاشی، موسیقی و نوایر آن 
40،000 100،000 

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

 آموزشی(
40،000 100،000 

 100،000 50،000 باربری و مسافربری  مؤسساتبنگاه ها و  3

 100،000 50،000 مسافرخانه 4

 100،000 50،000 مهدکودك )پانسیون نگهداری اطفال تا پنج سال( آمادگی 5

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

 آرایشگاه
40،000 100،000 

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

 آرایشگاه و تئاتر 
50،000 100،000 

 100،000 80،000 آموزشگاه رانندگی  8

 600،000 40،000 ماساژور تناسب اندام و حمام سونا ، جکوزی و استپرها مؤسسات 9

 100،000 40،000 آرایشگاه مردانه 10

 100،000 40،000 آرایشگاه زنانه  11

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

 100،000 40،000 دفاتر بارکش )باربری ( شهری 13

14 
خدمات منزل مانند: تپلیه چاه، تنویفات، لوله بازکنی و  مؤسسات

 ایزوگام وعایق کاری پشت بام و نوایر آن
40،000 100،000 

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

 معدن و تأسیسات و نوایر آن
45،000 100،000 

 100،000 40،000 نوایر آندفاتر حسابرسی مالی ، حقوقی ، گمرکی و  16

 100،000 50،000 تبلیغاتی و آگهی های تجاری  مؤسسات 17

 100،000 50،000 فروشندگان لوازم بیمارستانی، جراحی، آزمایشگاهی ، رادیولوژی 18
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 100،000 40،000 دفاتر سرویس نوافت ساختمان 19

 100،000 35،000 سمپاشی منازل و باغات  20

 100،000 50،000 بدنسازی –مجموعه های ورزشی  21

 100،000 50،000 ریلی -دریایی–زمینی  –آژانس های فروش بلیط هواپیمایی  22

 100،000 40،000 فروشندگان سنگ قبر و سنگ تراش  23

 100،000 50،000 دفاتر اسناد رسمی  24

 

 

 

 گروه : خدمات عمومی و پزشکی و  نظایر آن

 صنوفعناوین  ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 50،000 حفاری ، چاه های عمیق و نیمه عمیق مؤسسات 25

 100،000 50،000 دفاتر باربری برون شهری و درون شهری  26

 100،000 40،000 خدمات فنی کامپیوتر و بازی های رایانه ای  27

 100،000 50،000 داروخانه ها و فروشندگان انواع وسایل بهداشتی )دراگ استور( 28

 100،000 70،000 داروخانه های دامپزشکی  29

 000/000/5 100،000 بیمارستان های خصوصی 30

 4،000،000 100،000 درمانگاه و کلینیک های درمانی  31

 350،000 100،000 مطب پزشکان متپصص 32

000،480 100،000 دندانپزشکان و جراحمطب  33  

 250،000 100،000 مطب پزشکان عمومی  34

 250،000 50،000 مطب مامایی 35

 100،000 50،000 دندان سازی تجربی 36

37 
مراکز سونوگرافی ، فیزیوتراپی ، رادیوگرافی ، آزمایشگاه تشپیص 

 پزشکی و نوایر آن 
200،000 2،000،000 

 300،000 150،000 مطب و کلینیک های دامپزشکی  38

 100،000 50،000 گرمابه داران  39

 100،000 60،000 مشاور امالك 40

 100،000 40،000 فروشندگان دارو های گیاهی 41

 100،000 40،000 ویدیو کلوپ ها  42

 100،000 40،000 خدمات پیک موتوری  43

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

 150،000 60،000 فرهنگسرا ها 45



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

48 

 120،000 40،000 تزریقات وپانسمان 46

 100،000 55،000 دفاتر نصب وخدمات پس از فروش وراه اندازی آسانسور 47

 100،000 60،000 دفاتر کرایه ماشین آالت سنگین لودر،بولوزروجرثقیل و.... 48

 100،000 50،000 فروشندگان کاالهای پزشکی و دندان پزشکی 49

 

 گروه : خدمات اتومبیل و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

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

 100،000 40،000 توقف گاه ها و پارکینگ های شبانه روزی  2

 100،000 60،000 تعمیرکاران ماشین آالت سنگین و موتور آب کشاورزی  3

 100،000 40،000 تعمیرکاران موتور سیکلت ، دوچرخه 4

 100،000 40،000 تعمیرکاران آمپر ، کیلومتر شمار ، درجه آب ، داشبورت  5

 100،000 40،000 رادیاتور ،اگزوز سازگلگیرساز ،  6

 100،000 40،000 مکانیک اتومبیل ، باطری ساز سیم کش اتومبیل،  7

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

 لنت کوبی، 
40،000 100،000 

 100،000 45،000 تراش کاران اتومبیل ،فلزات ، قاب ساز  9

 100،000 40،000 اطاق ساز انواع اتومبیل  و تانکر سازان و شاسی کش  10

 100،000 40،000 سپرسازان اتومبیل و پرس کاران  11

 100،000 40،000 قفل و کلید ساز اتومبیل و منزل 12

 100،000 40،000 حلقه زنی کیف و ... –واشربری  13

 100،000 40،000 تعمیرکاران و فروشندگان رادیو ضبط اتومبیل 14

 100،000 40،000 لوله کشی ترمز خودرو )بادی و روغنی ( 15

 100،000 40،000 استیلن –اکسیژن  –جوشکار برق  16

 100،000 40،000 سیم پیچ –تعمیر کاران انواع الکترو موتور  17

 100،000 40،000 نصب کنندگان شیشه اتومبیل  18

 100،000 50،000 خودروفروشندگان لوازم لوکس و تزیین  19

 100،000 50،000 گازسوز کاران خودرو ها  20

 100،000 40،000 فروشندگان الستیک دست دوم خودرو ها  21

 100،000 35،000 تلمبه ساز بادی ،برقی  22

 100،000 40،000 آهنگر اتومبیل 23

 100،000 40،000 نقاش اتومبیل 24
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 100،000 40،000 وجلوبندی سازکمک فنر ساز تنویم فرمان  25

 100،000 40،000 فروشندگان پیچ ومهره 26

 100،000 40،000 کارگاه اره تیز کنی 27

 100،000 40،000 های حفاظتی و دزد گیر اتومبیلفروش و نصب سیستم 28

 

 

 

 نظایر آنگروه تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریك، صوتی و تصویری و فیلمبرداری ، فروشندگان و  

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 40،000 تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو  1

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

 الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یپچال 
50،000 100،000 

3 

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

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

 خوراك پزی و نوایر آن 

45،000 100،000 

 100،000 45،000 تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی و فیلمبرداری  4

 100،000 50،000 فروشندگان لوازم الکتریک و سیم کشی ساختمان  5

 100،000 40،000 تعمیرکاران وسایل موسیقی سنتی 6

7 
فروشندگان دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، انواع پروژکتور ، 

 لوازم عکاسی و انواع فیلم
50،000 100،000 

 100،000 60،000 فیلماستودیو فیلمبرداری و آتلیه های عکاسی و ظهور  8

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

 خودرو
45،000 100،000 

 100،000 50،000 خدمات برق صنعتی  10

 100،000 50،000 صنعتی  –سیم پیچی وسایل برقی خانگی  11

 100،000 45،000 تعمیرکار کامپیوتر 12
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 اتومبیل و موتورسیکلت و  نظایر آنگروه : فروشندگان قطعات 

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 40،000 تعمیرکاران رادیو ، تلویزیون ، وسایل صوتی و ویدئو  1

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

 الکتروموتور و سیم پیچی، جوشکاری لوله های یپچال 
50،000 100،000 

3 

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

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

 نوایر آن  خوراك پزی و

45،000 100،000 

 100،000 50،000 فروشندگان شیشه خم اتومبیل  4

 100،000 50،000 فروشندگان موتور سیکلت و دوچرخه 5

 100،000 80،000 فروشندگان اتومبیل )نمایشگاه( 6

 100،000 55،000 فروشندگان الستیک اتومبیل ، تراکتور ، موتورسیکلت ، دوچرخه 7

 100،000 45،000 سازندگان و فروشندگان فنر  8

 100،000 45،000 استارت و باطری انواع خودروها  –فروشندگان دینام  9

 100،000 40،000 قیرپاشی اتومبیل  10

 100،000 50،000 فروشندگان رنگ اتومبیل  11

 100،000 100،000 نمایندگی شرکت های خودرو سازی  12

 400،000 90،000 تعمیرگاه های مجاز خودرونمایندگان  13

 200،000 40،000 رادیاتور سازی  14

 100،000 45،000 فروشندگان روغن موتور وضد یخ 15

 100،000 70،000 فروشندگان ماشین آالت وموتورهای کشاورزی 16

 

 

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 100،000 40،000 فروشندگان چوب ، زغال و زغال سنگ 1

 100،000 35،000 حصیر بافی و حصیر فروشی 2

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

 صندلی چوبی و فلزی  –معمولی( 
70،000 100،000 

 100،000 80،000 نمایشگاه مبل بیش از دو دهنه 4

 100،000 10،000 نمایشگاه مبل برای هر طبقه اضافی  5

 100،000 40،000معرق کاری و رویه  –فروشگاه خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور  6



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

51 

 کوبان مبل

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

 سازی، صحاف، آلبوم ساز و قاب ساز طراحان مدل کفش 
40،000 100،000 

 100،000 50،000 (دکور ساز )اعم از چوبی ، فلزی ، پالستیکی ، آلبوم ساز ، قاب ساز  8

 100،000 45،000 نمایشگاه ها و فروشگاه های کلکسیون تمبر کبریت و نوایر آن   9

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

 آن 
50،000 100،000 

 100،000 55،000 عمده فروشان انواع چوب و تراورس و تپته 11

 100،000 40،000 (11فروشندگان جزء )بند  12

 100،000 45،000 کارگاه های چوب بری  13

 100،000 40،000 سازندگان و فروشندگان انواع قفس پرندگان  14

 100،000 40،000 کارتن مقوایی تعمیرات  ءفروشندگان جز 15

 100،000 40،000 درودگران )نجار( رنگ چوب  16

 100،000 40،000 کارتن سازی ، جعبه ساز 17

 100،000 50،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودك تا دو دهنه  18

 100،000 70،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودك بیش از دو دهنه 19

 100،000 10،000 نمایشگاه های البسه و مبلمان کودك برای هر طبقه اضافی  20

 100،000 50،000 گل نرده –پایه فلزی سیم خاردار  –آهنگران درب و پنجره آهنی  21

 100،000 50،000 آلمینیوم کاران  22

 100،000 50،000 حلب بری  –سازندگان کانال مولر و بپاری و انواع بشکه و لوازم طبی  23

 

 

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

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

 فرغون –خرطومی 
70،000 100،000 

25 
فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره ، 

 پالستیک کهنه
45،000 100،000 

 100،000 40،000 ریپته گری و قالب سازی  26

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

 کاری فلزات و مونتاژ کاران 
40،000 100،000 

 100،000 50،000 تزیینات ساختمان  28

 100،000 60،000 فروشندگان ضایعات آهن  29

 100،000 50،000 فروشندگان گاو صندوق  30

 100،000 45،000 سازندگان آرك اوپن آشپزخانه  31
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 100،000 45،000 سازندگان و فروشندگان فایبر گالس  32

 100،000 50،000 یبر ف -فروشندگان تپته سه الیی 33

 100،000 40،000 خمکاری مس، ورق گالوانیزه و آهن 34

 100،000 50،000 سازندگان کابینت 35

 100،000 40،000 مصنوعات فلزی و چوبینقاشی  36

 100،000 40،000 برشکاری آهن 37

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

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(
100،000 

 100،000 80،000 طال فروش و طال ساز  1

 100،000 60،000 و بدلی جاتنقره ساز و نقره فروش و ملیله کار  2

 100،000 50،000 عقیق و فیروزه فروش  3

 100،000 50،000 عتیقه فروشی 4

 100،000 55،000 عمده فروشان انواع ساعت 5

 100،000 45،000 (5فروشندگان ساعت جزء )بند  6

 100،000 70،000 صرافی ها )فروشندگان ارز و سکه ( و نوایر 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(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

1 
 ال،لوازم بهداشتی وساختمانی وابزار و یراق،دستگیره،قفل و لو

 قلموی رنگ و لوازم بنایی و نوایر آن 
60،000 100،000 

 100،000 55،000 تیرچه بلوك –مصالح فروشان  2

 100،000 50،000 دفاتر فروش آجر های ماشینی و فشاری  3

 100،000 45،000 فروشندگان انواع رنگ و لوازم استپر و نوایر آن  4

 100،000 40،000 نقاشی ساختمان  5

6 
 فاژشوفروشندگان تهویه مطبوع ساختمان از قبیل چیلر، فن کوئل، 

 مشعل های حرارتی ، هواکش، بادبزن های برقی
50،000 100،000 

 100،000 45،000 فروشندگان انواع ایرانیت و فارسیت و انواع پولیکا 7

 100،000 40،000 فروشندگان انواع گونی ، کنف، قیرگونی  8

 100،000 45،000 فروشندگان گچبری های پیش ساخته 9

 100،000 50،000 پیش ساختهفروشگاه های درب های  10

 100،000 50،000 اجاره دهندگان داربست فلزی  11

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

 کشاورزی وشیمیایی
55،000 100،000 

 100،000 60،000 فروشندگان دستگاه های حرارتی و برودتی  13

 100،000 50،000 فروشندگان کاشی و سرامیک و موزاییک سازی  14

 100،000 55،000 فروشندگان سنگ ساختمانی و نوایر آن  15

 100،000 40،000 شیشه بر ها 16

 100،000 45،000 لوله کشی ساختمان اعم از آب سرد و گرم و گاز  17

 100،000 50،000 دفاتر کرایه دهی ابزار آالت کشاورزی  18

 100،000 45،000 ایزوگام –آسفالت کاران بام ساختمان  19

 100،000 80،000 نبشی  –صفحه ستون  -میلگرد –فروشندگان تیرآهن  20

 100،000 50،000 انواع کرکره سازان  21

 100،000 45،000 بپاری دست دوم –آبگرمکن  –نفت  -فروشندگان تانکر آب 22

 100،000 45،000 دستگاه میکسچرشناژبندان و بتون ریزان با  23

 100،000 50،000 کارگاههای سنگ بری وسنگ کوبی 24

 100،000 80،000 وارد کنندگان وعمده فروشان انواع آهن االت ساختمانی وصنعتی 25

 100،000 40،000 فرشندگان کاالی اسفنجی پشم شیشه ویونولیت 26

 100،000 40،000 چلنگر )کلید ساز(، نعلبند و نعل ساز 27
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 گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

 350،000 80،000 جایگاه های پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد سوختی  1

 100،000 40،000 یئطور جزشعب فروش نفت به  2

 100،000 60،000 پیمانکاران نفت مشعل، گازوییل ، مازوت 70،000

 100،000 50،000 عمده فروشان وسایل ایمنی آتش نشانی  4

 100،000 45،000 (4فروشندگان جزء )بند  5

 100،000 60،000 جرثقیل داران  70،000

 100،000 40،000 فروشندگان آکواریومپرورش دهندگان ماهی های تزیینی و  7

 100،000 55،000 عمده فروشان مس و قلع 8

 100،000 45،000 سفید گر و مس ساز و فروشندگان ظروف مسی  9

 100،000 40،000 سازندگان و فروشندگان یراق ، پرچم و عالئم نوامی  10

 100،000 55،000 سرد خانه ها 11

 100،000 50،000 انبار کاالهای بازرگانی  12

 100،000 35،000 پرنده و قناری فروش  13

 100،000 45،000 عمده فروشان لوازم صید ماهی و شکار  14

 100،000 35،000 (14فروشندگان جزء )بند  15

16 

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

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

پرداخت عوارض معاف می باشند شعب فرعی تعاونی های توزیع ، 

مصرف کارمندان و کارگران سازمان های دولتی و غیر دولتی و 

ی فروشگاه های بزرگ نویر کارخانجات ، شعب مرکزی و شعب فرع

 قدس و نوایر آن 

70،000 100،000 

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

 متر عرصه500های تولیدی تا سقف 
70،000 100،000 

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

 عرصهمتر 500های تولیدی باالتر از 
80،000 100،000 

 100،000 55،000 انبار نگهداری کاال  19

20 
دفاتر مپابراتی و خدمات مشترکین تلفن همراه ،کارگران خدمات 

 پستی 
60،000 100،000 

 100،000 50،000 فروشندگان لوازم کفش 21

تعمیرکاران و سازندگان تیغه های صنعتی و سازندگان و فروشندگان  22

 و نوایر آنساطور  -چاقو
40،000 100،000 

 100،000 40،000 تکثیر و فروش نوار کاست، سی دی ، دی وی دی 23

 100،000 40،000 فروشندگان لوازم قنادی  24
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 100،000 40،000 تعمیرکاران ظروف تفلون 25

 

 

 

 گروه : سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و  نظایر آن

 عناوین صنوف ردیف
 عوارض کسب و پیشه 

 )ماهیانه به ریال(

 بهای خدمات )زباله( 

 ماهیانه به ریال

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

 دفاتر (
60،000 100،000 

 100،000 70،000 تورهای سیاحتی و زیارتی  27

 100،000 55،000 پارچه ، شابلون ، چاپ پیراهن ، چاپ کفش  –چاپ سیلک چادر  28

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

 100،000 50،000 فروشندگان گاز اکسیژن 30

 100،000 40،000 سنگ شویی البسه 31

 100،000 70،000 کارواش  32

 100،000 40،000 فروشندگان کپسول گاز و پیک نیک پرکنی 33

 100،000 40،000 فروشندگان ماهی های تزیینی و آکواریوم 34

 100،000 40،000 فروشندگان جعبه های میوه )چوبی و پالستیکی( 35

 100،000 45،000 بسته بندی انواع و اقسام کاال و محصوالت و فرآورده ها  36

 100،000 30،000 کیوسک و دکه داران  37

 100،000 50،000 پرکنی وکپسول های آتش نشانیشرکتهای سیلندر گاز  38

 100،000 30،000 کنده کاری مس 40

 100،000 40،000 فروشندگان لوازم مپابراتی 41

 100،000 30،000 جاروبند و جارو فروش 42

 100،000 40،000 کارگاه یا مغازه گلدوزی و قالبدوزی  43
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 حقوق افتتاحیه و نقل و انتقال کسب 

 مبنای محاسبه شرح

 سه برابر تعرفه صنفی حق افتتاحیه )تشکیل پرونده کسب و پیشه(

صورت پذیرد، در صورت داشتن بدهی قبلی پس از تسویه حساب شهر  واحد صنفی در محدوده تغییر مکانهنگامی که  :1تبصره 

.و تکمیل پرونده، صرفاً نسبت به اخذ بهای خدمات کارشناسی اقدام گردد شهرداریبا   

شتده باشتد و نیتز     تأییتد : در صورتیکه عدم فعالیت واحد صنفی مورد نور، از سوی مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطته  2تبصره 

مدت استفاده از پروانه فعالیت به اتمام رسیده باشد، از تاریخ اتمام مهلت و یا ابطال پروانه کسب و پیشه هیچگونته مبلغتی دریافتت    

 نپواهد شد.

 

 
 

 ها                                                                   سالیانه و حق افتتاح بانك

 متر مربع  یكعوارض  نوع عوارض ردیف

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

 
  5/0 ×P  ×   شعبهمساحت اعیانی 

ت
حا

ضی
تو

 

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

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

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

 ها قابل وصول است.  انکوزارت کشور عوارض سالیانه ب 16/8/1388مورو 

 
 

 

  

 51ماده 

 52ماده 
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 عوارض پارگینگ خودرو

 ارقام بریال  عنوان عوارض  ردیف

1 
 در معبر عمومی خودرو پارکینگعوارض 

5000 

ریال به ازای هرساعت اضافی 5000   

2 
 در معبر عمومی موتور سیکلت عوارض  پارك

2000 

ریال به ازای هرساعت اضافی 2000   

3 
 شپصیدر امالك  پارکینگعوارض 

ریال برای ساعت اول و 000،10  

ریال به ازای هرساعت اضافی 000،5   

     : به منوور توزیع ظرفیت موجتود توقفگاههتای حاشتیه معتابر و روان ستازی و برقتراری نوتم در ترافیتک و جلتوگیری از          1تبصره 

افزایش سرعت در عبور دهی و تپلیه به موقع معابر به استتناد قتانون   های طوالنی توسط تعدادی از دارندگان وسایل نقلیه و  توقف

رانندگی به شتهرداری اجتازه داده شتود با همتاهنگی و همکاری با نیروی انتتوامی و انجام اهداف فتوق توستتط    جدید راهنمایی و

سیکلت بترای  ریال و از موتور 5000ساعت رض هر حداکثر زمان توقف دو ساعت بوده و عواجاری سال  مجتری طترح )پیمانکار( در

 ریال دریافت نماید. 2،000ساعت  هر

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

ول و مقررات شهرسازی اقدام نماید لذا اخذ ایجاد پارکینگ اختصاصی را دارند، پس از اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و رعایت اص

 ،بایست طبق تعرفه اعالمی و مصوب شورای اسالمی شهر می باشد و در صورت بروز تپلف هرگونه مبلغ از بابت بهای پارکینگ می

رایط پارکینگ تایید مجوز برای مکانهای دارای ش صدور و شهرداری با استفاده از اهرمهای قانونی با متپلفین برخورد خواهد کرد.

 جهت تشویق بپش خصوصی مبلغی از طریق شهرداری اخذ نپواهد شد.

 

 

 ی تبلیغاتی تابلو هاتعرفه عوارض 

 مبنای محاسبه )بریال( عنوان عوارض یا بهای خدمات ردیف

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

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

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

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

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

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

 53ماده 

 54ماده 
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 ریال روزانه)به ازای هر متر مربع( 20000 عوارض دیوار نویسی 7

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

 

 مبنای محاسبه)بریال( عنوان عوارض یا بهای خدمات ردیف

 400،000 جریمه و هزینه جمع آوری تابلو 20

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

 نصف تعرفه فعلی مأخوذه تمدید عوارض تابلو 22

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

در زمتان تحویتل تابلوهتای     درصتد 15آوری بته ازای  های جمتع آوری خواهد نمود و هزینهبه جمع این صورت شهرداری رأساً اقدام

 آوری شده از مالک اخذ خواهد شد.جمع

بلو خواهتد بتود و در صتورت عتدم             آوری تتا : در صورت عدم توافق شهرداری با ادامه نصتب تتابلو مالتک موظتف بته جمتع      2تبصره 

را در زمتان تحویتل تتابلو اختذ نمتوده، در       درصد 15آوری به اضافه آوری اقدام و هزینه جمعه جمعشهرداری نسبت ب ،آوریجمع 

موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو جدید ضمن وصول عوارض معوقه براساس تعرفه این ردیف )سال زمان تعلق( یا صتدور  صورت 

 از آن به بعد محاسبه و وصول خواهد شد

شتهر بتدون کستب     و حتریم در محدوده روی دیوارها و نصب بر چسب و یا تابلو تبلیغاتی  آگهی تبلیغاتی هر نوع نوشتن : 3تبصره  

های ممنوع، مطالب و تصاویر یا تابلوی تبلیغاتی نوشته و یا نصب شود عتوارض  است. در صورتی که در محل مجوز شهرداری ممنوع

 ل خواهد شد.خدمات پاك سازی مطابق تعرفه عوارض محلی وصو

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

 

 

 

 عوارض قطع اشجار                                                                 

 هر اصلهعوارض  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( : تشپیص تعیین محیط بن درخت مطابق با ماده )1تبصره)

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

شمولیت این تعرفه ناظر به قطع اشجار در معابر عمومی ، باغات و پارکهای متعلق به شهرداری 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 شهرداری جانم

اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ”آیین نامه قانون   . به منوور استفهام واقعی از این تعرفه رعایتمی نماید خواهند بودن تعیی

 مجمع تشپیص مصلحت نوام الزامی است. 1388مصوب “ شورای انقالب 1359مصوب 
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ششمفصل 
 

 

  

  

 عمومی معابردر هزينه حفاري  -

 آماده سازي بهاي خدمات -

 جدول قيمت كاركرد ماشين آالت شهرداري -

 جدول قيمت مصالح توليدي -

 ليست بهاي خدمات آمبوالنس حمل ميت  -

 

 

 

 



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

60 

 

 

 

 

 

 

 آماده سازي بهاي خدمات

 قيمت  )بريال( واحد شرح عمليات  رديف

 

1 

 

 جدولگذاری

 000/500/3 متر طول نهر

 000/800/1 متر طول تک جدول

 000/200/2 متر طول کانیوو
 000/300 متر مربع زير سازی 2

 000/400/1 متر مربع آسفالت 3

 000/800/1 متر مربع پیاده روسازی 4
 

 عوارض فوق اخذ خواهد شد.درصد  50 ,كاربري اداري  بجزاز كلیه كاربریهاي مسکوني و تجاري و ... : 1تبصره 

 این هزینه به معابر پیش بیني شده در طرح توسعه شهري  به محاظ مصامحه  با شهرداري مشمول نخواهد شد.: 2تبصره 

 .مورد اسمفاده خواهد بود  بَرهر دو براي امالك دو بر, مبناي  محاسبه بر اساس مقدار : 3تبصره 

  

 عمومی معابردر هزينه حفاري 

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

 آسفالت مسير زيرسازي شده بدون آسفالتمسير خاكی  بدون زيرسازيمسير خاكی 

 1/1 ضريب  ×  ريال000/000/1  ×  (متر مکعب مساحت حفاري ) ردیف دوم  50%

 

 1/1ضريب  ×   ريال000/650/3  ×    (متر مربعمساحت حفاري )
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 جدول قيمت كاركرد ماشين آالت شهرداري

 بابت كت بيل مکانيکی لودر نيسان تراكتور آذرخش كمپرسی شرح

مخلوط و نخاله هاي 

 ساختمانی

000/200/2 

 ريال

000/750 

 ريال

000/1000 

 ريال

000/900 

 ريال

— — — 

كاركرد ماشين آالت 

 به ازاي هر ساعت 

— — — — 000/000/3 

 ريال

000/400/2 

 ريال

000/500/2 

 ريال

 

 

 

 

 جدول قيمت مصالح توليدي

 قيمت  )ريال( شرح مصالح رديف

 000/300 )هر عدد(  50×  50جدول  1

 000/270 )هر عدد( 40×  50جدول  2

 000/240 )هر عدد( 30×  50جدول  3

 000/370 )هر عدد( 70×  40 جدول 4

 000/000/3 )هر عدد( 80×  50دال بتنی  5

 000/820 كف پوش ساده هر متر مربع 6

 000/860 كف پوش رنگی  هر متر مربع 7

 

  قيمت  )ريال( شرح معابر تخريبی رديف

 000/000/15 هر متر طولكانال  1

 000/500/5 هر متر طول نهر 2

 000/500/3 هر متر طول تك جدول 3

 000/800/3 هر متر طولكانيوو   4
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 ليست بهاي خدمات آمبوالنس حمل ميت 

 مبلغ هزینه مقصد مبدأ ردیف

 ريال  000/700/1 قانقلی چای علیا و سفلی -کوهکن -قانقلی چای -هارون آباد -آستاکل -هزار رود آب بر 1

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

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

 -قاضی بالغی -رزه بند -شیراب -الزين -سرخه ديزج -محمدآباد -میدان مطهری -انارستان

 سماور -قالت -کهیا -سانسیز -مورستانه

 

000/500/2  = 

  -شقاقی -انذر -چورزق -شقاقی چورزق -ايچ -تشوير -لهنه زرده -ارشت -جیا آب بر 4

هندی  -آلتین کش -مهرام آباد -چمله -قارقلی چم -تسکین -تشوير -پاوه رود -انذر

 گیالنکشه -کندی

000/800/2  = 

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

 چرزه -هباالکو -بنارود -گاوخوس -نوکیان -سیاورود

000/200/3  = 

 =  000/500/3 علی آباد -رستم آباد -لوشان -رودبار -منجیل -تازه کند -ولیس -گندم آباد آب بر 6

 

 

7 

 

 آب بر

 

 

 آب بر –آب بر 

 

 = 000/000/1آمبوالنس :   

 =  000/600هزينه شستشو :   

 =000/200/1هزينه کفن :   

 =000/000/2عدد :    6سنگ قبر )بتن( 

 = 000/500ماسه و پاکسازی :   

 = 000/000/15هزينه قبرآماده جمعا: 

 = 000/000/6 زنجان آب بر 8

 = 000/500/7 آب بر پزشکی قانونی –زنجان  آب بر 9

 000/000/8 )ايجرود( -زرين آباد -خدابنده -خرمدره -ابهر آب بر 10

 =000/500/8 صومعه سرا -شفت -فومن -رشت -قزوين -تاکستان آب بر 11

 =000/500/9 میانه -بیجار -آبیک -رودسر -انزلی -الهیجان آب بر 12

 = 000/000/14 سنندج  -تبريز -اردبیل  -تهران آب بر 13

 ريال آمبوالنس000/000/1الف(  به ساير شهرستانها آب بر 14

 ريال000/45ب( به ازای هر کیلومتر  

 ازفایش مبالغ فوق پس ازاراهئ الیحه واتیید شورا بالمانع می باشد %10تبصره :ردصورت نوسان قیمت وتورم بیش از

 60ماده 
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 هفتم فصل

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

 های روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه -

 مقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد  -

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

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

 هامقررات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابان -

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

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

 ترجیحاً تپته کوبی (.ها و معابر اصلی های ساختمانی الزامی است )در خیابانایجاد حصار ایمنی برای کارگاه -1

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

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

رو خیابان ها برابر حداکثر عمق اشغال پیاده -3
2
1

های اصتلی کمتتر از   رو در خیابانرو مشروط به اینکه باقیمانده پیادهعرض پیاده 

 متر نباشد. 8/0متر و فرعی  2/1

 محدوده اشغال شده به هیچ وجه مشکلی برای رفوژهای فضای سبز به وجود نیاورد. -4

 الزم با شهرداری امکان پذیر می باشد.اشغال بیش از حد مجاز معابر توسط سقف ایمنی با هماهنگی  3و  2با توجه به بند های  -5

بایستتی طترح   هایی که محدوده حصار یا سقف ایمنی اجباراً نیاز به اشغال کل پیاده رو یا قسمتی از سواره رو باشد میدر کارگاه -6

 راهنمایی رانندگی برسد.پلیس اصالح موقت و ایمنی ترافیکی به تایید شهرداری و 

هایی کته  های مرتفع و محلی از ریزش و سقوط اجسام و مصالح به سطح معبر برای ساختمانایجاد سقف ایمنی جهت جلوگیر -7

 محدودیت حصار در عمق مناسب دارند از سوی مالکین الزامی است.

پروانه ساختمان و یا تعمیرات، محدوده حصار یا سقف ایمنی را با همتاهنگی مهنتدس نتاظر یتا      أخذمالکین موظفند در هنگام  -9

 نمایند. أخذناظر ساختمان بر روی نقشه موقعیت ارائه و مجوز الزم را از شهرداری منطقه 

ه بترای تعمیترات   حداکثر مدت استفاده از حصار و سقف ایمنی در معابر برابر متدت اعتبتار پروانته ستاختمان و یتا متدتی کت        -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. أخذدر مدت یکسال برآورد و  بندیبرابر قیمت منطقه 5و بدون پرداخت هزینه اشغال و مازاد آن هر مترمربع 

ریتال متی باشتد برابتر دوازده هتزار ریتال        12,000بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بنتدی زیتر   تبصره : حداقل قیمت منطقه

 محاسبه و در محاسبات منوور خواهد گردید.

 

 های روشنایی در معابر پیاده مقررات اجرایی نصب پایه

 روشنایی فاقد پایه ستونی و به صورت دیوار کوب انتپاب و روی جرز، ستون و یا سایر سطوح جدار پیاده رو نصب گردد.منبع  -1

، نصب منتابع روشتنایی   مبنی بر عدم مزاحمت برای درختان و فضای سبز موجود شهرداریدر صورت کسب مجوز الزم از  تبصره :

 باشد.در محدوده فضای سبز پیاده رو ها بالمانع می

 متر از سطح پیاده رو در نور گرفته شود. 2/2ترین قسمت بازوی روشنایی متر و پایین 5/2میزان ارتفاع منبع و روشنایی  -2

 61ماده 
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       نوع، شکل، اندازه و میزان روشنایی بنا بتر انتپتاب متقاضتی استت، بته نحتوی کته بتا تشتپیص شتهرداری مزاحمتتی بترای             —3

 د.های مجاور نداشته باش همسایه

چنانچه قبالً در نقاطی نسبت به نصب روشنایی در سطح پیاده رو بدون مجوز اقدام گردیتده و مشپصتات آنهتا مغتایر بتا مفتاد        -4

 دستورالعمل حاضر باشد مناطق با همکاری واحد تجاری مربوطه نسبت به حذف و جایگزین نمودن آنها به مرور زمان اقدام نمایند.

کننتد و موجتب آزار چشتم عتابرین و     های خیره کننده )بدون محافظ و کالهتک الزم( استتفاده متی   پمنابع روشنایی که از الم -5

 رانندگان می شود حذف شوند.

 رعایت کلیه ضوابط ایمنی توسط متقاضی در حین نصب و پس از آن امری الزامی خواهد بود. -6

 

 و ایام سوگواریمقررات مربوط به آذین بندی و چراغانی به مناسبت اعیاد 

متر  5/2ترین قسمت طاقی کمتر نبوده و از کف پیاده رو رو تا پایینارتفاع چراغانی یا طاق از کف خیابان )سطح آسفالت( سواره -1

 کمتر نباشد.

رو( کته مزاحمتت جتدی بترای     متر در پیتاده  5/2رو و متر در سواره 5/4ای 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

ایمنتی الزم  روها( با هماهنگی راهنمتایی و راننتدگی و استتفاده از عالیتم     در زمان نصب و جمع آوری طاق نصرت )داخل سواره -4

 اقدام گردد.

بتا تشتپیص شتهرداری و    و ... صترفا   ایستتگاه صتلواتی   تکیته هتا،   پیاده روها بترای  معابر عمومی و امکان بهره برداری از سطح -5

در  منتهی الیه و نصف پیاده رو و اخذ مجوزهای الزم برای مدت معین امکانپذیر می باشتد. در  هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی

 .نمودشهرداری نسب به جمع آوری آن اقدام خواهد  ،و صدور دستور از مراجع قانونیراض همسایگان صورت اعت

 باشد.می  مسئولیت و رعایت کلیه موارد ایمنی مشپصاً به عهده متقاضی -6

 

 رو های تجاری از سایبان در پیادهمقررات مربوط به استفاده واحد

انواع مرسوم برتری ندارد و صرفاً اجرای صحیح هر  نوع از آنها و یکنواختی و تشابه و در امتتداد   هیچ نوع سایبانی نسبت به سایر-1

 باشد.هم بودن مطلوب می

 گردد. أخذقبل از نصب سایبان هماهنگی و توافق مالکین مجاور  -2

 باشد .ن به عهده استفاده کننده میمسئولیت و مراعات کلیه اصول ایمنی و استحکام سایبان در مقابل وزش باد و برف و بارا -3

مجوز از ادارات مربوطه در شهرداری دارد )صرفاً نام واحد مربوطه در  أخذانجام تبلیغات متصل به سایبان یا روی سایبان نیاز به  -4

 سایز کوچک جهت مراجعین بالمانع است(.

 63ماده 
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 است.رو ممنوع متری از کف پیاده 2سایبان زیر ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -5

 .می باشد رومتری به باال برابر حداکثر مجاز بالکن در همان پیاده 5/2ثابت سایبان از ارتفاع  ءاجزا زدگی پیش -6

 سانتی متر. 20متری حداکثر  5/2متری تا  2سایبان از ارتفاع  ءزدگی اجزاپیش -7

 رو واقع نشود.متر از کف پیاده 2ر از هیچ یک از اجزاء سپت و متحرك سایبان )چوب ،فلز و ... ( در ارتفاع کمت -8

هتای  واحدهای تجاری واقع در یک ساختمان که ارتفاع کف و سقف مشابه دارند، تشتویق شتوند در فرصتت مناستب از ستایبان      -9

 متحدالشکل و یکنواخت استفاده نمایند.

 زم اصالح یا جمع آوری گردد.های خارج از استاندارد فوق الذکر در فرصت مناسب و با هماهنگی الکلیه سایبان -10

 های فرسوده در فرصت مناسب مرمت یا تعویض گردند.کلیه سایبان -11

های بزرگ که طرح نمای ویژه دارند، نمونه مناسب با هماهنگی مالکین و شهرداری انتپاب و با سیاست تشتویقی  در ساختمان -12

 نسبت به همانند سازی اقدام گردد.

 

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

 پالکاردها باید فقط به صورت عمودی نصب گردد. -1

 تواند به طور موقت اتپاذ تصمیم نماید.در موارد استثنایی شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و جوانب میتبصره :

 ابعاد پالکاردها با نور شهرداری خواهد بود. -2

 محل و تعداد پالکارد هنگام صدور مجوز توسط شهرداری مشپص شود. -3

ها و معتابر و همچنتین فاصتله نصتب پالکتارد      ها و طول خیابانتعداد پالکارد مجاز جهت نصب در هر میدان و در تقاطع خیابان -4

 بعدی هنگام صدور مجوز توسط شهرداری معین خواهد شد.

 گام صدور مجوز توسط شهرداری باید مشپص گردد.تاریخ نصب و جمع آوری پالکارد هن -5

پس از اتمام زمان تعیین شده متقاضی بایستی نسبت به جمع آوری پالکاردها اقدام نمایتد؛ بتدیهی استت در غیتر ایتن صتورت        -6

 باشد.از درخواست کننده می درصد15شهرداری مجاز به جمع آوری آنها و دریافت هزینه متعلقه به اضافه 

های ذیربط را در ارتباط با برگزاری کار مورد نور خود کسب بایستی قبل از نصب پالکارد از هر نور موافقت کلیه ارگان متقاضی -7

 نموده باشد؛ بدیهی است مسئولیت مفاد مندرج در پالکاردها به عهده متقاضی خواهد بود.

کاردها اقدام و متقاضتی حتق هیچگونته اعتراضتی     شهرداری نسبت به جمع آوری پال مأموریندر صورت عدم رعایت موارد فوق  -8

 نپواهد داشت.

قیمت منطقه بندی محل نصب بته ازای هتر روز    درصد 10بهای امتیاز بهره برداری از محل نصب براساس متراژ پالکارد ضربدر  -9

 تعیین می گردد.

متی باشتد برابتر دوازده هتزار ریتال       یاال ر12,000حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیتر  تبصره :

 محاسبه و در محاسبات منوور خواهد گردید.
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 هامقررات مربوط به رنگ آمیزی، ساماندهی و زیباسازی بدنه خیابان

کرکره ها منحصر به سطوحی می باشد که اساساً جهت رنگ آمیزی تهیه شده اند مانند: مشپص کردن رنگ جهت بدنه خیابان  -1

های چوبی که جنس و مشپصات ساخت آنها متناسب با رنگ آمیزی منوور های آهنی، درب و پنجرهآهنی مغازه ها، درب و پنجره

      شده است )این اقدام در مورد کلیه سطوح قابل رویت و در همه طبقات به وسیله مالتک یتا متالکین مربوطته و بتا نوتر شتهرداری        

 باید انجام پذیرد(. می

ها و معابر اصلی با توجه به بافت و موقعیت هر محل و نوع مصالح ساختمانی به کار رفته با همتاهنگی و جلتب   نماسازی خیابان  -2

همکاری مجامع امور صنفی و سایر مراجع ذیربط و به طور زیبا و هماهنگ با محیط توسط مالک یا مالکین و بتا نوتارت شتهرداری    

 صورت گیرد.

 

 مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم ونصب تابلوهای پزشکان               

 سانتی متر( 50×70سایز تابلو معادل ابعاد رایج تابلو پزشکان حداکثر ) -1

 گیرد.تابلو دو طرفه پالستیک با قاب فلزی و منبع نور فلورسنت متحدالرنگ که در داخل تابلو قرار می -جنس تابلو   -2

یا چند مطب باشد( حتماً به صتورت پیوستته و در داختل     2های پزشکی )هر ساختمان که شامل مجموعه تابلوها در ساختمان  -3

 ها یا بیشتر از آن تهیه شده، با رعایت اصول فنی و ایمنی نصب گردد.یک قاب نردبانی که به تعداد مطب

 شکی، عمود بر ساختمان خواهد بود.نحوه استقرار قاب اصلی )نردبانی( صرفاً برای مشاغل پز  -4

 متر خواهد بود. 5/2حداقل ارتفاع از سطح پیاده تا زیر قاب تابلو   -5

ستانتی   70حتی االمکان حداقل فاصله عرضی تابلو از حد مالکیت هر ساختمان برابر عرض بالکن مجاز در آن خیابان به عتالوه    -6

سانتی متر باشتد،   70وجه نباید بیش از حداکثر مجاز بالکن در هر خیابان به عالوه متر خواهد بود. میزان پیش زدگی تابلو به هیچ 

 باید مد نور قرار گیرد.رو میبدیهی است کلیه موارد ایمنی و ایستایی با توجه به موقعیت هر پیاده

 آوری گردند.، بایستی جمعباشد( میسانتیمتر 50×70کلیه تابلوهای پزشکی که خارج از سایز استاندارد معمول حداکثر )  -7

ورق پالستیک و قاب فلزی یا منبع نور از داخل استفاده گردیده استت   ءکلیه تابلوهای پزشکی که در ساخت آن مصالحی به جز -8

 می باید جمع آوری گردند.

 .متر بوده در ارتفاع مناسب مجددا نصب گردند 5/2رو کمتر از هایی که ارتفاع آنها از سطح پیادهتابلو -9

بایستی جمع آوری و در یا چند مطب( می2های پزشکی )ساختمان های شامل های منفرد منصوبه بر روی نمای مجتمعتابلو  -10

 قاب اصلی )نردبانی ( ساختمان با رعایت اصول فنی ایمنی نصب شوند.

 کلیه تابلوهای پزشکی بالاستفاده باید جمع آوری گردد. -11

باشتد، حتذف   یا چند تتابلو مربتوط بته یتک پزشتک متی       2هایی که مشرف به معابر اصلی بوده و دارای تابلوهای اضافی مطب -12

 خواهند شد.

 66ماده 
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 مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب و بهسازی تابلوهای سطح شهر 

 شود.هایی که به عنوان تابلو ثابت استفاده میحذف کلیه پالکاردها و تراکت -1

 گیرد.های که خارج از ضابطه در سایزها و اشکال مپتلف در ساعاتی از شبانه روز مورد استفاده قرار میآوری کلیه تابلوجمع  -2

 شود.ها که به عنوان تابلو یا تبلیغ استفاده میامحاء کلیه دیوار نوشته -3

 گذرد.آنها می ها از تعطیلاند و یا مدتجایگزینی یا حذف تابلو واحدهایی که تغییر شغل داده -4

 حذف، جایگزینی، تعمیر، نوافت، تابلوهای فرسوده، ناهمگون، صدمه دیده و کثیف.  -5

 باشد.مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می -6

نماینتده آن ابتالغ   در کلیه موارد فوق الذکر اخطاریه کتبی با قید فرصت مناسب جهت اقدام الزم توسط شهرداری به مالتک یتا    -7

 گردد.

 سانتی متر. 15متری از کف معبر حداکثر  5/2تا  2زدگی کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع پیش -8

     متتر   5/2سانتی متتر پیشتزدگی داشتته باشتد برابتر       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. 15متری برابر  5/2یا قاب تابلو باالی ارتفاع زدگی کتیبه حداکثر پیش -10

حداکثر ارتفاع کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پنتاه طبقته اول بتا همتاهنگی      -11

مجتوز   أختذ متر در صورت مراعات سایر ضوابط نیاز بته   2/1ی با ارتفاع بیش از متر )تابلوها 2/1مالکیت قانونی و حداکثر به ارتفاع 

 کوتاه مدت از شهرداری دارند(.

 حداکثر طول کتیبه یا قاب تابلو هر واحد تجاری، خدماتی در همکف، برابر طول مالکیت آن واحد نسبت به معبر یا معابر. -12

و در حتد   نئون متصل به شیشه در سایز متناستب در جهتت شناستایی مغتازه     شیشه نویسی، نوشتن روی سایبان، استفاده از -13

 بالمانع است. راهنمایی عابران پیاده

 تابلو شناسایی واحدهای تجاری عبارت است از:   -14

 و آرم. گردد، شماره تلفن، فاکسنام، نوع فعالیت و خدمات، نوع محصول یا موادی که به طور دائم عرضه می

از انواع تابلوهای قدیم و مرسوم، جدید و بدیع با مراعات سایر ضوابط و در صورتی که باعث آزار واحدهای همجوار و  استفاده   -15

 رو و سواره نباشد، بالمانع است.عابرین پیاده

ز بدنته  های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی هتر قستمت ا  های بزرگ تجاری در قسمت فوقانی ورودیتابلو مجموعه   -16

 نما بدون زمینه )نمای ساختمان زمینه آرم و حروف باشد( و متناسب با حجم ساختمان انجام گردد.

 مشپصات تابلو رفتارهای تجاری مستقر در داخل مجموعه برابر طرح داخلی مجموعه انجام گیرد.  -17

 باشند .نمای بیرونی ساختمان نمیهای تجاری مجاز به استفاده از تابلو در های مستقر در داخل مجموعهمغازه  -18

هتا  و شرکت مؤسساتاند )دفاتر کار، ها واقع شدههای تجاری و خدماتی )به غیر از مغازه ها( که در طبقات مجموعهتابلو واحد  -19

ی از یتک  سانتی متر بیشتر از جد مجاز بالکن، همگت  15زدگی ( به صورت مجموعه نردبانی متصل، افقی یا عمودی با حداکثر پیش

 68ماده 



 تعرهف عوارض شهرداری آب رب 

                                                                                                                       

                       ئيس شوراي اسالمی شهر آب بر                  ر                                                                                                                                       

69 

سانتی متر، اشغال طبقات نردبان براساس موقعیت هر واحد در واحتد مجموعته و    50*70نوع، همگی در یک اندازه، حداکثر اندازه 

انتد ، برابتر مقتررات تتابلو ختدمات      های خدمات پزشکی واقع شتده در طبقات ساختمان انجام گیرد )در واحدهایی که در ساختمان

 ل گردد(.پزشکی و با رنگ متفاوت عم

هایی که در طرح مصوب بدنه سازی یا نماسازی مشپصتات کتیبته قتاب و    ها و مجموعهها، محوطهاستفاده از تابلو در خیابان  -20

 بینی شده است صرفاً برابر طرح مربوطه خواهد بود .تابلو پیش

مشتپص گتردد و ابتالغ ضتوابط بترای ستایر       ابالغ ضوابط نصب تابلو در مورد ساختمان های جدید باید هنگام صدور پروانته    -21

ساختمان های تجاری و خدماتی یا قبل از نماسازی ، یا قبل از پایان ساختمان توسط شهرداری به مالکان جهت پیش بینتی هتای   

 باشد.الزم ضروری است. مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می

اماکن تاریپی صرفاً برابر طرح پیش بینی شتده عنتد اللتزوم بتا کستب نوتر ستازمان میتراث          ها واستفاده از تابلو در محوطه  -22

 فرهنگی خواهد بود.

های تجاری که در طرح نمای آنها مشپصات محل و ابعاد تابلو پیش بینی شده است و با ضوابط تنویمی مغایرت در مجموعه  -23

 ندارند، برابر طرح نماسازی مربوطه اقدام خواهد شد.

هایی که دارای نماسازی پیوسته و موزون هستند و در طترح نماستازی   کتیبه یا قاب تابلو واحدهای تجاری همکف ساختمان  -24

 پیش بینی خاصی جهت تابلو نشده است.

 الف ( در محدوده زیر سقف همکف با مراعات سایر ضوابط.

حروف برجسته با اتصال مناسب و بتدون قتاب و زمینته در فاصتله     ب( در صورتی که امکان اجرای بند الف نباشد، صرفاً استفاده از 

 سقف همکف تا زیر جان پناه طبقه اول )با هماهنگی مالکیت قانونی (.

سانتی متر نیاز بته   50×70اند و به هر علتی عالوه بر تابلو ها که در طبقات واقع شدهواحدهای تجاری و خدماتی غیر از مغازه  -25

مجوز کوتاه مدت )حداقل یکسال( از شهرداری و صرفاً به صورت حروف متصل به نمای ساختمان بدون  أخذند، با تابلو بزرگتری دار

 قاب و زمینه و با هماهنگی سایر مالکین ساختمان بالمانع است.

استفاده از تابلو غیر از شناسایی واحد تجاری و یا اختصاص دادن تمام یا قسمتی از تابلو به عنوان تبلیغ تجاری مجتاز نبتوده و    -26

 گردد. أخذدر صورت مغایرت نداشتن با سایر ضوابط می بایستی از شهرداری، مجوز استفاده کوتاه مدت 

ی روی بام مجاز نبوده مگر متواردی کته پتس از موافقتت متالکین مجموعته مجتوز        استفاده از تابلو شناسایی یا تبلیغات تجار -27

 گردد. أخذمربوطه از شهرداری 

 های اسالمی باشد.نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئون و ارزش -28

 .توسط متقاضی ضروری است اری خارجیهماهنگی با اداره کل ارشاد اسالمی در مورد تبلیغات تج -29

 مراعات کلیه اصول ایمنی و ایستایی هر تابلو به عهده مالک می باشد. -30

متی باشتد برابتر دوازده هتزار ریتال       ریال 12,000حداقل قیمت منطقه بندی به ازای معابری که قیمت منطقه بندی زیر :1تبصره 

 محاسبه و منوور خواهد گردید.

 شود.دارای دو بر، فرمول فوق در یک ضریب دو ضرب میدر مورد تابلوهای :2تبصره 
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در خصوص تابلوهای با حروف برجسته بدون کار، مساحت تابلو براساس حداکثر ابعاد عمتودی و افقتی حتروف برجستته     :3تبصره 

 گردد.محاسبه و تعیین می

باشتد  ر تایید واحد صنفی یا ... محل نمیضمناً مجوزها حداقل برای مدت یک سال صادر و در آن قید می شود مجوز صادره دلیل ب

 و در صورت تمایل طرفین و رعایت ضوابط این آیین نامه مدت فوق الذکر قابل تمدید خواهد بود.

 

 های مسکونی مقررات مربوط به ساماندهی، تنظیم و نصب تابلو شناسایی مجتمع

های مسکونی جا نمایی و طترح  از صدور پروانه یا پایان ساختمان مجتمع هماهنگی الزم از طریق مناطق شهرداری انجام تا قبل -1

تابلو در قالب طرح نماسازی ارائه و تصویب شود )هر طرحی که توسط طراح ساختمان و طرح تابلو همراه طترح نماستازی مطترح و    

 تصویب گردد(.

گیرند و طرح خاصتی جهتت تتابلو شناستایی در     های مسکونی که به صورت یک ساختمان در طبقات شکل گرفته یا میمجتمع -2

نماسازی ندارند جهت تابلو یا نشانه از حروف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایز متناسب با ساختمان بته صتورت   

 متصل به نمای ساختمان استفاده گردد.

گیرد صرفاً از تابلو یا پالك مرستوم  شکل گرفته یا میهای متعدد داخل یک کوچه و یا خیابان هایی که از مجاورت پالكمجتمع -3

 ها یا کوچه استفاده گردد.و استاندارد اسامی خیابان

هایی که دارای ورودی یا محوطه اختصاصی بوده، استفاده از تابلو به صورت حروف یا نشانه برجسته متصل بته ستر درب   مجتمع -4

ه اختصاصی مجموعته  رت عدم امکان نصب پایه و تابلو متناسب، استفاده در محوطورودی یا کتیبه ساختمان نگهبانی مجاز و در صو

 مجاز خواهد بود

 

 

 

 
 
 
 

 69ماده 
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 آب رب   تعرهف عوارض محلی شهر
 ....................تعرهف عوارض محلی و زهینه خدمات  و رجايم شهرداری آب رب هک رد جلسه شماره

صفحه، بنا  هب   ............... تبصره  و جمعآ     رد   .............. ماده  و .....................رد   ..........................مورخ
 ورخ م  .................شهرداری آب رب   رد جلسه شماره   .........................مورخ   .............. پیشنهاد  شماره  

مورخ  ...................... هب  شماره    )  ثبت دفتر شورا(    شهراسالمی  شورای  ....................
 هب تصویب رسید.     ........................

 
 

 شهر آب بر اسالمی اسامی و امضاي اعضاي محترم شوراي
 
      ..................................................................................................................................        اسماعیل زمانی -
 

 
 ..................................محسن روحانی         ................................................................................................ -

 

 

 

 ...................................................................................................................................       جلیل جعفری  -

 

 
 .................................................................................................................................    عابدین احمدی -
 

 
 .............................................................................................................................................   منوچهرشعبانی  -

 
 
 

                                                                                                    
 

 آب بر مهر شوراي اسالمی شهر                                                                                                                          
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 بسمه تعالی
 کهه آب بر تعرفه عوارض محلی و هزينه خدمات و جرايم شهرداری     1399 /         /        ه در مورخ

صهححه بهه    ...........مهاده و جمعهاد در.   .................................. در.هدر جلسه شماره........................ مورخه 

              شههودتأيمههد مههی   1399 /      /        همورخهه ......................تصههويش شههورای شهههر رهههمده بههه شههماره.

آگهی عمومی اقدام و از اول هال بعهد قابه     هال جاری نسبت به انتشاربهمن  15تا ستی شهرداری باي و

 اجرا خواهد بود. 

 
 

 
 
 

 شهرستان طارم مهر و امضاي فرماندار                                                                                                                                                                 

 )تأييد كننده مصوبه تعرفه عوارض(                                                                                                                                                                                                                  
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 1پيوست 

 )بریال(99ارزش اراضی دارایی در سال    
 بلوک  چهار بلوک    سه بلوک    دو بلوک     يك شرح عوارض

 000/65 000/65 000/80 000/96 تجاری

 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 
 000/42 000/36 000/36 000/42 اداری

 

 )بریال(99ارزش اراضی دارایی در سال 
 بلوک هشت هفتبلوک    ششبلوک     پنجبلوک      شرح عوارض

 000/136 000/136 000/120 200/85 تجاری

 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 اداری

 

 )بریال(99ارزش اراضی دارایی در سال 
 بلوک دوازدهم يازدهمبلوک    دهمبلوک    نهمبلوک      شرح عوارض

 000/104 000/120 000/128 000/136 تجاری

 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 اداری
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 )بریال(99ارزش اراضی دارایی در سال 
 بلوک شانزدهم بلوک   پانزدهم بلوک  چهار دهم بلوک     سيزدهم شرح عوارض

 000/52 000/52 000/52 500/45 تجاری

   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 اداری

     

 

 

 

 

 )بریال(99ارزش اراضی دارایی در سال 
  بلوک   نوزدهم بلوک  هيجدهم بلوک     هفدهم شرح عوارض

  000/72 200/59 200/59 تجاری

   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 اداری

 
تبصره :ارزش اراضی برای واحدهای خدماتی ،صنعتی ،کارگاهی ،گردشگری وهتل داری ،آموزشی ونظامی 

 ریال تعیین میگردد 000/70درهمه بلوکهای فوق مبلغ 

 

 

 

 (1399)سال  تجاري براي ساختمانهاي اسکلت بتونی و فلزيدارایی ارزش معامالتی اعيانی 

 

 

 ریال 288000

 ریال265000 (1399)سال  مسکونی يو فلز یاسکلت بتون يساختمانها يبرا ییدارا يانیاع یارزش معامالت

 صنعتی و کارگاهی وغيرهبراي  1399سال  مصوب ارزش معامالتی اعيانی

 
 ریال144000

 


