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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 ياسمه تعالب

 پيش گفتار

کرده و آثار گرانبها از خود به  يزندگ در آن ها سالهست که  ييت انسان هايمدن ت ويخ، هويشهر نشان از تار      

عالوه بر تحقق  يت شهريريز به عنوان دست اندرکاران مديفه ما نيدر عصر حاضر وظ. ادگار گذاشته انديندگان يآ

شهروندان، خلق آثار ماندگار از فرهنگ و  يمن و سالم برايا يطيبه حق و به روز مردم و فراهم آوردن مح يخواسته ها

 ييها در پاسخگو ياز شهرداريش نيتوجه به افزا با يو از طرفم يکن يم يست که در آن زندگا ينيسرزم انتيتمدن و د

 يت دشواريرا در وضع ها ياز شهردار ياريآنها، بسو مخارج  يش منابع درآمدين خود و شکاف رو به افزايبه مخاطب

 ان مدتيم - بلندمدت )شده  يبرنامه زمان بندبه حق مردم داشتن  يفلذا به منظور تحقق خواسته ها. قرارداده است 

دار و يپا يبه منابع درآمد يابيدست .باشد يم يمدون و مصوب و قابل اجرا ضرور يها در قالب طرح (کوتاه مدت-

 يشهردار يستم ماليو اصالح س (شود يوب محسها م يشهردار يدار برايپا عنوان درآمده که امروزه ب)نه يت هزيريمد

ت يريتواند مد يش مشارکت مردم در اداره امور شهر ميکارآمد و متخصص و مهمتر از همه افزا يانسان يرويها و ن

 يها در اجرا يد از وصول به موقع مطالبات شهرداريد البته نباين شده کمک نماييبه اهداف تع يابيرا در دست يشهر

 را ها يشهردار يمال يازهاياز ن يان بخش بزرگتو يق آن ميدق يات برارزش افزوده غافل شد بلکه با اجرايقانون مال

 .ن نمود يتام

 ياستاندار ي، معاون محترم امورعمرانيجان شرقيحسب االمر استاندار محترم آذربا ،به اهداف مذکور ليجهت ندر        

از  استفادهبا که  يتعرفه عوارض محلدستورالعمل ها از جمله  يخصوص منابع درآمد شهردار در الزم يزي، برنامه ر

شهرها و  ياسالم يار شوراهايدر اخت هشدن يتدو ها يشهردار و درآمد يران ماليکارشناسان و مدتجارب ارزنده 

و لحاظ  مذکوربا دستورالعمل  يمحل ق منابع درآمديرد تا با تطبيگ يقرار مز يو کارشناسان عزاستان محترم شهرداران 

لم و در  ده آل و سايدن به شهر اين شده در رسييدر جهت تحقق اهداف تعرا  يگام موثر شهر خود شنهاداتينظرات و پ

کارگروه  ياز جمله اعضا ين تعرفه عوارض محليکه در تدو يزانيه عزيله از کلينوسيبد .ميبردارز يشان شهروندان عز

مهندس عباس  يآقا ياستاندارمعاون محترم مدير کل دفترامور شهري ر کارگروه و يها باالخص دب يدرآمد شهردار

ت دارم يموفق يآرزو يت شهريريدست اندرکاران مد يتمام ير و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال برايتقد يخراسان

. 

 ايموحدن يمرتض                              

 و شوراها يرکل امورشهريمد                       
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 يباسمه تعال

 مقدمه

بره   کره  ضروريسرت روزمرره شرهروندان،    يدر زندگ يو مردم يها به عنوان نهاد محل يهردارگاه مهم شينظر به جا      

و مساعدت و مشارکت آنهرا را شراهد و موجرب عمرران و      يمردم توجه شده تا همراه تياکثر يق و خواسته منطقيسال

ندان مروثر اسرت شرفاف    شهرو يت منديو رضا يکه در همراه ياز موضوعات .ميباش يشهرها با مشارکت حداکثر يانآباد

ک ير ض از يه اقدامات و رفتار عادالنره و دور از تبعر  يت مردم در کليت وضعيو رعا يعموم يمقررات و اطالع رسان يساز

 .باشد يگر مياز طرف د يت بنديبا توجه به مقررات و خواست مردم و با الو حاصل ينه مناسب درآمدهايطرف و هز

هرا بره شرکل     يپرداخت مطالبات شهردارموضوع اخذ خدمات و  اري ها به منظوربيشترين مراجعه مردم به شهرد      

را بره همرراه    يادير ز يهرا  يتيها ، متأسفانه نارضا يسته شهرداريرغم خدمات شا يخدمات بوده که عل يعوارض و بها

 ي، آگهر  يجراز ل ماشرک ابره  مقررات  يو اطالع رسان يشفاف ساز -1 ،شهروندان يتمنديجلب رضادر ن يداشته ، بنابرا

قه محاسربه  يل و اجتنراب از اعمرال سرل   يع و تسره يجهت تسر اتوماسيوناستفاده از   -2... ، روزنامه و مجالت و يعموم

ان يمشرتر )به درخواست مراجعان  ييدر پاسخ گو يبخش خصوصو  ينترنتياستفاده از امکانات ا  -3 ،يشهردار مطالبات

، يامرور بره بخرش خصوصر     ي، واگرذار  وري و خالق و متخصص، ارتقاء بهره با تجربه يروهاياده از ناستف -4( يشهردار

طرح ها،  يو اجرا يريم گياز مشارکت شهروندان در تصم ي، استفاده حداکثريشهردار يخدمات و کارهازه کردن يمکان

کراهش   ه همرراه برا  ير ، نظرارت عال يهاي نادرست، آموزش شرهروند  هي، حذف رويو مشارکت درآمد زا يپروژه ها ياجرا

 .باشد يران شهريتواند مدنظر مد يمره يغها و  ن در پروژهيهاي نو روش ينيگزيو جا يگر يتصد

ق آن يو تطب يشهر و بررس يمحترم شورا يب اعضايو تصو يشنهاد تعرفه توسط شهرداريدر پ، است  ان ذکريشا      

 يعموم يانتشار آگهب و يتصو يت قانونت مهليضمن رعا يستيبا ،يفرماندار يته انطباق مصوبات شوراهايکم توسط

ا يو  ير منطقيغ که از کاهش يو شهروندان لحاظ شده به طور يبهمن ، صرفه و صالح شهر و شهردار 11حداکثر تا 

 . دگرد يعوارض خوددار يرقانونيغش يافزا

 يعباس خراسان                                                                   

 ر کارگروهيو دبوشوراها   يامور شهر معاون مديرکل                                                                       
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

:اعضای كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقي  

ودبير کارگروهي شهري وشوراهاي استاندارمعاون مدير کل امور عباس خراساني   

 استانداري شوراهاي  و شهري پرتوافکن کارشناس امورشهري دفتر امورمحمد رضا 

 رضالو کارشناس تشخيص منابع درآمدي شهرداري تبريز

 محمد زاده مسئول درآمد شهرداري ميانه

آذرشهر يوسفي مسئول در آمد شهرداري  

مامور وصول شهرداري وايقان طباطبايي حسابدار و  

شبستر قلي زاده مسئول امور مالي شهرداري  

 شايان مسئول درآمد شهرداري صوفيان

ژاد مسئول درآمد شهرداري سراب سرابي ن  

 عباسپور مسئول درآمد شهرداري مرند

 نصيري مسئول درآمد شهرداري سردرود

 محمودي مسئول درآمد شهرداري مراغه

 الهامي مسئول درآمد شهرداري عجبشير

 اماني مسئول درآمد شهرداري اهر

شهرداري بستان آباد نوري مسئول درآمد  

 شاهدي مسئول درآمد شهرداري ملکان

 علياري کارشناس مالي شهرداري سراب

 قطعي متصدي درآمد شهرداري اهر

 صحرايي مسئول درآمد شهرداري بناب

 شهرقي پور مسئول درآمد شهرداري هادين

 محمدزاده مسئول درآمد شهرداري باسمنج

 حدادي مسئول درآمد شهرداري هشترود
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 :ت فهرس

  مالحظات: 1ماده 

 از دريافت پروانه و پرداخت عوارض  يالت موارد مستثنيتسه: 2ماده

  يمقررات عموم: 3ماده 

  عوارض يتسهيالت تشويقي پرداخت نقد:  4ماده     

 عوارض صدور پروانه: 1ماده 

 د هاينحوه صدور پروانه ساختمان و تمد: 6ماده     

 تجديد بنا التيتسه: 7ماده 

 نحوه صدرو پروانه ساختمان المثني: 8ماده 

 خدمات يو بهااسترداد عوارض : 9 ماده

 عوارض احداث ديوار: 10 ماده

 ياضافعوارض ايجاد درب : 11 ماده

 عوارض مازاد بر تراکم : 12ماده 

 عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر: 13ماده 

 عوارض ابقاي ساختمان : 14ماده 

 ي از معبرعوارض بهره بردار: 11ماده 

 به واحدهاي بيشتراز تبديل يک يا چند واحد  يعوارض ارزش افزوده ناش:16ماده     

 يانيک اعيعوارض تفک: 17ماده     

 عوارض کسري مساحت کمتر از حد نصاب تفکيک : 18ماده 

 ورود امالك به محدوده شهرعوارض ارزش افزوده  :19 ماده    

  ي، تفکيک و افراز اراضيعموم سرانهو   ير کاربرييتغ( يم شهردارسه)عوارض ارزش افزوده :20ماده     

 ضوابط احداث پارکينگ: 21ماده    

 عوارض حق مشرفيت: 22ماده     
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 نحوه استفاده از ساختمان: 23ماده 

  (نقل و انتقال)عوارض معامله : 24ماده 

 عوارض فعاليت و حرفه : 21ماده 

 هاي خانگي عوارض فعاليت: 26 ماده

 عوارض فخاري سنتي و صنعتي: 27ماده     

 عوارض نصب تابلو  :28ماده 

 عوارض قطع درختان معابر شهر : 29ماده 

 يعوارض سطح شهر: 30ماده 

 يسبز ر توسعه فرهنگ شهرنشين يتوسعه فضا: 31 ماده

 پسماندت يريمدعوارض خدمات  :32ماده 

 عوارض ذبح احشام: 33ماده 

 عوارض حق الثبت : 34ماده 

 عوارض حق بيمه: 31ماده 

 عوارض حمل بار: 36 ماده    

 نظارت وطراحي ( حق)عوارض : 37ماده 

 عوارض حمل بار:   38ماده 

 عوارض توزين باسکول: 39 ماده

 عوارض سينما و نمايش : 40ماده 

 عوارض ساالنه دکل هاي مخابراتي: 41ماده 

 يمنيو امور ا يعوارض خدمات آتش نشان: 42ماده 

 ينه فنيمراکز معا: 43ماده 

 موزش و پرورشسهم آ: 44ماده 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 بهاي خدمات روضه الحسين: 41ماده  - 

 حق استفاده از جوب هاي شهرداري جهت انتقال آب به اراضي: 46ماده  -

 هزينه کارشناسي مامورفني شهرداري: 47ماده  - 

 هزينه ترميم حفاري هاي معابر شهر:48ماده-

 زيهزينه آماده سا: 49ماده  -

 هزينه خدمات کمسيون ها:10ماده -

 قانون شهرداري 100ماده  11تبصره : 11ماده  -

 تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهاي تاکسيراني: 12ماده  -

 تخلفات و جرايم تاکسيراني: 13ماده-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



خامنهشهرداري 4931سال محلی عوارض تعرفه لدستورالعم  

 

 
8 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

  مالحظات:  1ماده 
 

 تشويش و نگراني در مردم از ايجاد  خودداري 

 ات تورمي و منفي اثراز  يريجلوگ 

 محدوديت در موضوعات خاص مدنظر قرار دادن تشويق و  

 گذاران به منظور حمايت از سرمايه ير نقديو غ يبه شکل نقدآن  يتعديل عوارض و وصول تدريج 

گرذاران و ايجراد درآمرد پايردار      حمايت از سررمايه  با نگرش عوارض يپروژه ها به جااز  يسهم شهردار افتيدر 

 يشهردار

 يعمران يها ها و انجام پروژه يدر تصميم گير يو غير دولت يدولت يها مردم و دستگاهدادن رکت مشا 

  آن جهت رعايت يشهردار يابالغ تعرفه به کليه واحدها 

 ارض مصوبجهت رعايت آنها در وصول عو يدرآمد شهردار يبه واحدها يابالغ ضوابط شهرساز 

 ( تأييد کننده) يشهر و فرماندار ي، شورايارممهور نمودن کليه صفحات تعرفه به مهر شهرد 

 هزينه درآمدها در رديف هاي مربوطه 

 ...و يغيردولتو  ينظامدولتي ،  يها و نهادها ها و سازمان سال آينده دستگاهعوارض ابالغ  

 رعايت قوانين و مقررات جاري کشور 

استفاده شده است ؛ لذا براي   B Titrو  Naznin  Bاين دستورالعمل از فونت هاي   wordدر تهيه فايل  

 .جلوگيري از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت هاي مورد اشاره در رايانه نصب شده باشد

  تعاریف ￭

  :p اي روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتي زمين که مالك عمرل اداره امرور اقتصرادي و     منطقه( ارزش ) قيمت

 .گردد تعيين و ابالغ مي 1367هاي مستقيم مصوب سال  قانون ماليات 64ي ماده باشد و در اجرا دارائي هر شهر مي

:N  باشد مي 2عداد واحد تجاري و خدماتي که حداقل آن برابر با ت 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

K   :فرمول هاي مختلف متفاوت است ضريب است ودر. 

L :  طول دهنه تجاري وخدماتي به متر 

0 L :  طول دهنه مجاز تجاري وخدماتي به متر 

H  :  ارتفاع تجاري وخدماتي به متر 

hO : خدماتي مجاز به متر ارتفاع تجاري و 

A :عوارض هر مترمربع مازاد بر تراکم مجاز 

x                زمان مراجعهبتني طبق دفترچه ارزش معامالتي  هاي اسکلت فلزي و ميانگين حداکثر ارزش معامالتي ساختمان :

S :  عرصه يا اعياني ملکمساحت 

: Rp   رتبه حرفه مشاغل      RL : رتبه موقعيت مشاغل      kb :    ضريب تعديل    :Ksضريب مساحت 

____________________________________________________________________________________________ 

 اخت عوارضاز دريافت پروانه و پرد يالت موارد مستثنيتسه:  2ماده 

 اطياز ح يمترمربع با ورود 3سرويس بهداشتي در حياط به مقدار حداکثر  -1

 منفک ازساختمان يسايبان خودرو در حياط با مصالح غير بناي -2

 سانتيمتر پيش آمدگي در معابر 30حداکثر با حياط  روي درب  سايبان  -3

 يه قطعرات شرمال  يودرکلسانتيمتر 21حداکثر  متروباالتر10معابر يها ها و باالي پنجره خانه  سايبان درکناره بام -4

 (اطيورودبه ح)

 . .به معبر تجاوز نشده باشدکه  يبه شرطنماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملک بدون تجديد بناي آنها  -1

 ها بدون تغيير در ابعاد آنها تعميرات جزئي و تعويض در و پنجره -6

  يمسکون يتغيير در تقسيمات داخلي ساختمان ها -7

  ردرابعادساختمانييبدون تغ دو ياچند مغازه به همديگر الحاق  -9

 هاي سه طرف بسته  نصب پنجره به بالکن -10

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  -11

از اعياني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد کودك، کتابخانره، واحرد   ... ها و ها، شرکت استفاده ادارات، سازمان -12

 فقط براي کارکنان خود .... زشي وآموزش، غذا خوري، باشگاه ور

  ينگ در اعياني تبديل قسمتي از اعياني به پارکينگ و ايجاد پارک -13
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اطاقک باالي پله بره عنروان انبراري     ايت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ويتراس بارعااستفاده از زير پله يا -14

 ن ساختمانيه مالکيت کليبارضا

عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامره اوليره و يرا مردت     هاي  هاي موقت پروژ احداث ساختمان  -11

قابل  قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذکور نسبت بره برر    ياعتبار پروانه ساختمان

 يهرا دن سراختمان  ير مانکاردررابطره بابرچ يازپ ياسرت شرهردار   يهيبد. چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد

 .اخذخواهدنمود ين بند،تعهدثبتيموردبحث ا

 بدون پوشش سقفخود احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حياط  -16

 در امالك مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري يعقب کش ياجرا -17

 تعبيه و جابجايي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري  -18

تعميرر   است که يهيبدبا ارزش تاريخي و فرهنگي با تاييد سازمان ميراث فرهنگي، يها انتعمير اساسي ساختم -19

کره شرکل ظراهري و     باشرد  بره شرکلي   يسرت يبروده با ستون گذاري در داخل اعيراني موجود  ازمنديکه ن اساسي

 .ديوارهاي جانبي ساختمان تغيير نيابد

 رهيعروارض پرذ  2/1هابرا اخرذ    يگان،درمورد تجاريزش به صورت رايهادرصورت احتمال ر يض سقف مسکونيتعو -20

 (مساحت)ربنا يش ارتفاع وزيبدون افزا
 

 : 1تبصره  

چنانچه عليرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملکي، کاربري آن با نوع درخواست فعاليت مالرک در آن  

استحکام بنا و ايمني و تأمين پارکينگ مرورد   يه گواهيارا ساختمان تطبيق نمايد موافقت با درخواست مالک در صورت

. سايرين و دريافت عوارض استفاده جديد بالمانع است ينياز براي فعاليت جديد و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برا

تغيير و بعدآ  ييا کميته فن 1توسط کميسيون ماده  ،ضوابط مطابقآن  يکاربر يملک، بايست يدر صورت مغايرت کاربر

 .گردد اقدام
  

 : 2تبصره 

در رابطه  يهاد يرات طرح هاييتغ يته فنيکم اي 1 شهرداري بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير کاربري به کميسيون ماده

بديهي است عدم اخذ تضمين دليل برر  . از متقاضي دريافت نمايد يبا مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمين کاف

 .يير کاربري نخواهد بودا عوارض تغيعدم پرداخت هزينه 
__________________________________________________________________ 

 

  يمقررات عموم: 3ماده 
 

ك مرور   44021ت/211483و تصويبنامرره   1387/10/8ك مرور   41134ت/182411به موجرب تصرويبنامه    ( 1

 21، کليره جانبرازان   حمايت ازايثرارگران وقانون جامع  قانون اساسي 138کميسيون موضوع اصل  1388/12/17

 نامه  تصويب 1و ساير مشمولين مقرر در ماده ( همسر، فرزندان و والدين)درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا 
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مترر   وبيسرت ا يکصدتر  مسرکوني  هاي صدور پروانه ساخت و هزينه براي يک بارمذکور از پرداخت عوارض  وقانون

عوارض مازاد برر ترراکم،    يبه استثنا مربع درکاربري مربوطه وبارعايت ضوابط شهرسازيتجاري تابيست متر مربع

 . مترمربع مشمول پرداخت عوارض است وبيستمازاد بر يکصد. باشند معاف ميکسري مساحت تفکيک، پارکينگ 

ن بنرد در  يالت ايسهت ،بيماران خاص سرپرست خانوارته امداديو کم يستين بهزيت از تحت پوششيبه منظور حما        

 .ز اعمال خواهد شد يمورد آنها ن

پروانره   1383قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب ارديبهشت سال  9ماده  2معلوالن عزيز طبق تبصره  ( 2

مربوطره و مطرابق ضروابط شهرسرازي      يدر کاربر يمتر مربع تجار 20و تا  يمتر مربع مسکون 120ساختماني تا 

صردور پروانره، آمراده سرازي زمرين و      ( عروارض )هراي   که در مالکيت معلول باشد هزينره  يشرط يک بار به يبرا

 . باشد رايگان مي ده ميليون رِيال سقفتا کارشناسي آنها

  درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسکوني که مالکيت آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد به

ن مراده اسرتفاده   ير ا 2و  1 يالت بنردها يبه نام متقاضيان از تسره واگذاري  شرط ارائه سند مالکيت يا قرارداد

 .خواهند کرد

 .بود نخواهد 100ماده  کميسيون مطروحه در مشمول پرونده هاي 2و1تسهيالت بندهاي  ٭

هائي چون آسايشگاه معلوالن و سرالمندان، برازپروري معترادان برا رعايرت مقرررات شهرسرازي         عوارض ساختمان (3

ها يا استفاده غير از موارد مذکور، در زمان تبديل برابرر   ل اين نوع ساختمانيدر صورت تبد. احداث ندارند عوارض

 .مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد

که در تملک مسجد باشرد صردور پروانره سراختماني     ( مترمربع 200حداکثر تا )براي احداث يک واحد مسکوني  ( 4

 .عوارض ندارد

ورثه بوده و حداکثر تعرداد واحردهاي مسرکوني بره      چند هائي که مالکيت آنها به صورت مشاعي متعلق به يندر زم ( 1

تعداد ورثه باشد براي يک بار عوارض صدور پروانه ساختماني آن عبارت است از متوسط زير بناي هر واحد کره از  

محاسربه   يابق عروارض ترک واحرد   بر تعداد واحد مسرکوني مطر  ( سطح ناخالص کل بنا)تقسيم سطح کل زيربنا 

 .خواهد شد
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در محاسبه عوارض زيربنا کسر خواهد  يو يا هاد يمطابق ضوابط طرح تفصيل وموردنياز يمساحت پارکينگ الزام ( 6

و در صورت احداث پارکينگ اضافي و استفاده به عنوان پارکينگ به آن قسمت نيرز عروارض تعلرق نخواهرد     . شد

 .گرفت

اي روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتي زمين که مالك عمرل اداره امرور اقتصرادي و     قهمنط( ارزش)قيمت  ( 7

تعيرين و ابرالغ    1367هراي مسرتقيم مصروب سرال      قرانون ماليرات   64باشد و در اجراي ماده  دارائي هر شهر مي

 .گردد مي

اي گرانترين بر ملرک   مت منطقهدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي داراي چند بر باشد قي ( 8

بعد از تعرريض محاسربه خواهرد    ( باشد يپنجره م يا يبر ملک اعم از بر دسترسي شامل در ورود)مشرف به معبر 

  .شد

باشند بنا به ضرورت  مي( از لحاظ مدت اعتبار)مالکين کليه واحدهاي مسکوني که داراي پروانه ساختماني معتبر  ( 9 

هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده باشند  غيير نقشهاگر خواستار تعويض و ت

 .مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود

و تعيرين   يسراختمان  يهرا  تهيه و تأييد نقشره )هاي ساختماني مسکوني که مراحل صدورشان وفق مقررات  پروانه ( 10

اين مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات اين تعرفه نبوده و  يتا قبل از اجرا( عوارض مربوطهکليه  يتکليف نهاي

اسرت کره مرالکين و     يبديه .باشند هاي مذکور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي مي شهرداري موظف به صدور پروانه

کره  . باشرند  يه از اين تبصره ماين مصوبه مجاز به استفاد يسال اجرا شهريورها تا آخر  اين نوع پرونده يها ذينفع

ين موضروع بايرد بره نحرو     در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد که ا

 .ابالغ گردد يبه و يموقع اقدام متقاض شايسته کتباً

عررض  )فاصله بين دو تيغره   عبارت است از ،دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل ( 11

، بنابراين چنانچه يک مغازه داراي چند درب باشد مالك محاسبه دهنه مجاز اسرت و بره اضرافه طرول آن     (مغازه

هرا از جهرات مختلرف باشرند فقرط       چنانچه دهنه. به بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت ييعن

 .ك عمل خواهد بوداضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه مال

دهنه  بزرگترينمتر باشد مالك محاسبه عوارض، 12متر و معبر ديگر  14 يبه معبر ياگر دهنه مجاز واحد تجار  :مثال

 . خواهد بود يا گران ترين ارزش منطقه يبا مبنا( يدهنه طوالن)ملک 
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 وفرق مقرررات و ضروابط    يارهاي مختلط مسکوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکوني و تجر  در ساختمان ( 12

 . بديهي است اين موضوع درموردسايرساختمان هاي مختلط نيزعمل خواهدشد .مربوطه دريافت خواهد شد

هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تيمچه، سراي در زمان احداث و صردور پروانره آن برر     عوارض پذيره مجتمع کليه (13

 . محاسبه خواهد شد بر ملک گرانترين اي قيمت منطقه% 100 يمبنا

 

فضاي براز مشراعي کره در طرول      و پذيره تعلق گرفته% 10 يتجار يمجتمع ها ها وپاساژ راهرو يعوارض فضاها ( 14

نمايد مشمول عروارض پرذيره نخواهرد     ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي

 .بود

 .اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد  بر اساس قيمت منطقهعوارض پذيره واحدهاي صنعتي کالً (  11

هاي مقاومت بسيج به انضمام کتابخانره و   ها و پايگاه ها و تکايا و حسينيه احداث ساختمان براي مساجد، امام زاده ( 16

 رايگان پروانهها و صدور  از تأييد شدن نقشه پس)هاي مقاومت بسيج از نظر احداث  پايگاه ،يا موزه در محوطه آنها

هايي از اماکن مذکور به عنوان  چنانچه قسمت. عوارض ندارند( سطح شهر نوسازي و ساختماني و پرداخت عوارض

نمايند به شرح ضروابط تعرفره، مشرمول     رخواستدر نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني د... تجاري و خدماتي و

عرام   ياعتبرار  يهرا  صرندوق  يها خت عوارض ساختمانپرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پردا

عوارض % 80کاهش يعني با وصول % 20ها با  بانک يها مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان يالمنفعه و غير دولت

 .متعلقه اقدام خواهد شد

 يا رزش منطقهبا اشل و ضريب و ا صرفاجديد ياحداث يدر صورت افزايش زيربناي پروانه ساختماني عوارض اعيان  (17 

  .شود يزمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول م

هراي اشرتراکي    به منظور تشويق احرداث پارکينرگ، هرر گونره اعيراني پيلروت و پارکينرگ و همچنرين قسرمت          ( 18

متر مربع براي هر واحد در پيلوت و داکرت عروارض    11تا حداکثر  مانند روشنايي، انباري يمسکون يها ساختمان

ظرفيت  يباشد ول يکمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهر ياحداث ندارد و چنانکه مساحت پارکينگ احداث

گنجايش تعداد خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطي کره در جابجرايي و گنجرايش خودروهرا     

 .نخواهد شد يا حذف يا کاهش پارکينگ دريافت يتحت عنوان کسر يايراد وارد نشود عوارض

      در صورت احداث پارکينگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده بره عنروان پارکينرگ بره آن

 .قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت
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 عوارض يمربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرساز يدر کاربر يعموم يها به منظور تشويق سازندگان پارکينگ ،

 .ندارد

براز بره    يدر فضرا  يديگر با رعايت ضوابط شهرسراز  يعموم يها ادارات و ساختمان و ه هاينگ کارخانأمين پارکت  (19

 .صورت سايبان بالمانع است

 يصرنعت  يعروارض زيربنرا  % 30هاي عرضه مواد نفتري معرادل    هاي سايبان و مخازن سوخت جايگاه براي قسمت ( 20

هرا ديگرر مثرل تعرويض روغرن و       يو اعيران  يادار يبا مبنا يخواهد شد و عوارض قسمت دفتر وصولمحاسبه و 

 . شود يم وصولبا مبناي تجاري ... فروشگاه و

ومخرازن گرازو تاسيسرات     هراي سرايبان   قسمت 1393هاي عرضه گاز در سال  ه منظور حمايت از احداث جايگاهب  

ول پرداخرت عروارض   ها که به منظور تأمين گاز خودروها احرداث شروند مشرم    اين جايگاه جانبي تقويت فشارگاز

 .نخواهند بود

مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشررفيت و پرداخرت غرامرت بره      يها يدر محاسبه عوارض صدور پروانه و گواه ( 21

محاسربه   يمبنرا  معبرجديرد  وبرا ارزش منطقره اي   امرالك  يعرض معبر بعد از عقب کش يا مالک، ارزش منطقه

 .عوارض خواهد بود

، مرجع رفرع اخرتالف کميسريون    يو مؤد يف در مورد عوارض و بهاي خدمات بين شهرداردر صورت بروز اختال ( 22

 . باشد يم يبوده و هرگونه اقدام مغاير، غير قانون يقانون شهردار 77مقرر در ماده 

  .دالزم به عمل آورضمناً شهرداري بايد نسبت به فعال نمودن کميسيون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام *  
 

% 10کاهش حرداقل   يآن قانون يعن 16و حمايت از توليد و عرضه مسکن و به ويژه ماده  يرعايت قانون سامانده ( 23

و مقرررات  و مقرررات مسرکن مهرر     يمانده مطالبات شهردار يعوارض ساخت و تراکم و تقسيط بدون کارمزد باق

 .است يالزامت از بافت فرسوده يحما

 وسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شداست مبلغ کاهش يافته مذکور ت يبديه. 
 

قانون اساسي يعنري   127موضوع اصل  22/6/88ن مور  43161ت/126160مصوبه شماره  4رعايت بند الف ماده ( 24

 .ريال عوارض زيربنا براي هر مترمربع واحدهاي طرح مسکن مهر الزامي است 100.000اعمال حداکثر 

که عالوه برراي  ... روش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، الستيک وزني و ف واحدهاي آهن فروشي و بلوك ( 21

هراي مسرقف    نماينرد قسرمت   از فضاي باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده مري  ،هاي مسقف و احداثي قسمت
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عوارض استفاده به عنروان فضراي تجراري مشرمول     % 30مشمول عوارض پذيره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 

% 70 ،مسرقف نمرودن همران محرل     يبررا اخرذ مجروز   در صرورت  فت عوارض پذيره تجراري خواهرد برود و    دريا

 .خواهد شد وصولالتفاوت زمان مراجعه محاسبه و  مابه

ماه به صورت رسمي، پيماني، قراردادي مشرغول خردمت    24که بيش از  محل براي کارکنان شاغل در شهرداري ( 26

 .ميليون ريال عوارض احداث ندارد 20ي يکبار در طول خدمت تا سقف مسکوناحداث ساختمان  يبراباشند 

 .هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود مشمول افراد شاغل در شرکت اين بند ضمناً تسهيالت  

در صرورتي کره    100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني ساختمان هاي ابقاء شرده در کميسريون مراده     ( 27

نفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقردار واريرز   يمحاسبه و مالک يا ذ توسط شهرداري

 .تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب صادرخواهدشدمطالبات  باقيمانده درصدشده کسر و

 

ريال باشد  10000000مبلغ  100ده اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کميسيون ما :مثال

از عوارض مذکور را پرداخت نمايد و از پرداخت بقيه بدهي %( 20)ريال  10000000مبلغ  1393و مالک در سال 

براي پرداخت بقيه بدهي عوارض مراجعه نمايرد کرل    1393عوارض اعالمي شهرداري خودداري نمايد و در سال 

محاسبه زمان مراجعره  % 80از عوارض اعالمي،% 20به دليل پرداخت  محاسبه و( 1389)عوارض به سال مراجعه 

 .اخذ خواهد شد

  نخواهد بود 100بديهي است اين بند مشمول جرايم آراء کميسيون ماده . 

در جهرت توسرعه امرر     يو گردشرگر  يمورد تأييد سازمان ميراث فرهنگ يها در صورت تبديل استفاده ساختمان ( 28

 .ن بابت دريافت نخواهد شدياز ا يان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عوارضبا تأييد سازم يگردشگر

در صورت آيين نامه اجرايي آن  12و ماده قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي  8ماده اجراي در راستاي  ( 29

اقرامتي  و  يدشرگر و امراکن گر احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسرافرتي و تأسيسرات   

در کاربري مربوطه با تأييرد سرازمان ميرراث    ( نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشي مثل استخر)

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه عوارض پذيره 

 .صنعتي خواهند بود

 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصروب   22ماده  4است به استناد بند  يهيبد

ن بند با اقساط پنج ترا ده سراله از شرروع    يسات اي؛ عوارض ناشي از تغيير کاربري و فروش تراکم تأس11/8/84

 .گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد برداري با تقاضاي سازمان گردشگري توسط سرمايه بهره
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به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصي در راستاي افزايش و توسعه مراکز فرهنگي و گردشرگري   (  30

هراي ورزشري،    هرا و مجموعره   هاي فرهنگي، کتابخانه، سينما، مراکز تفريحي و ورزشي از قبيل سالن از قبيل خانه

هاي چهار سرتاره و   ونه گردشگري مصوب، هتلهاي گردشگري و مراکز نم مراکز توريستي و اقامتي از قبيل کمپ

کل زيربنا به عنوان واحد تجاري بردون اخرذ   % 2بيشتر در مقابل مجموع زيربناهاي احداثي با اشل مربوطه مجوز 

کاربري اين امالك چنانچه تعيين نشده باشد منظور خرارج از محردوده و داخرل    . عوارض مجوز صادر خواهد شد

قرانون   1مراده   1تبصرره  )راحل مربوطه تغيير کاربري از سازمان جهراد کشراورزي   حريم شهر باشد پس از طي م

تغييرر کراربري و   ( عروارض )شهرداري معادل قسمت اعياني ايجادي، هزينره  ( حفظ کاربري باغات و اراضي زراعي

ه مطابق فرمرول مربوطر  % 20و سهم شهرداري را معادل  (درصورت شمول ورود به محدوده شهر)ورود به محدوده

 .اخذ خواهد نمود ضمناً طي مراحل تصويب کاربري مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است

( به جانشيني قائم مقرام شروراي اسرالمي شرهر    )وزارت کشور  28/4/1371مور   34/3/1/8616بخشنامه شماره (   31

 100يسريون مراده   گونه موارد به کم لغو و در صورت ارجاع اين 1/1/1366درخصوص تخلفات ساختماني قبل از 

 .خواهد شد يدگيرستخلف وقوع براساس سال 

را شهرداري برراي   پروانه هاي ساختماني عوارض زيربنا و پذيره% 10  شهرهاي داراي سازمان بهسازي ونوسازي   (32

 بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود 

از مبلغ قابل وصول با رعايت ي،، توسعه فرهنگ شهرنشيننشاني، فضاي سبز سهم آموزش و پرورش و عوارض آتش ( 33

 .ضريب تعديل مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد

 .باشد وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي (  34

شهر با رعايرت   يو تصويب شورا ياراز بابت  عوارض و هزينه خدمات با پيشنهاد شهرد يشهردار يهبه درآمدها ( 31

و ثبت در دفراتر مرالي و   ( آن  37به خصوص ماده ) ها  و آيين نامه مالي شهرداري يسقف بودجه مصوب شهردار

و  يسرپرست و ناتوان، حادثره ديرده، نخبگران، کارکنران شرهردار      يافراد ب يبرا يصرفه و صالح شهر و شهردار

 .ودبايستي اعمال ش..... فرزندان آنها و

 بديهي است تسيهالت اين بند مشمول جرايم نمي باشد. 
 

پروانه کسب از اتحاديره، قبروض   : از مدارك  يکيارائه مدارك اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري  ( 36

ين که در ا ز مراجع ذيصالحپروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن ا اي آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه

بعرد از   ياحرداث  يانير چنانچره اع صورت وضعيت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هيچ نوع عوارض نبروده و  
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وجود هريک از اين مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسربه جريمره و همچنرين     باشد تأسيس شهرداري

ارض ساليانه کسرب در  عوارض سال هاي قبل مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي که نسبت به پرداخت عو

قانون نظام صنفي کشور، برگ پرداخت عوارض موجب  27ماده  3اند به استناد تبصره  سال هاي قبل اقدام نموده

 .احراز حقوق صنفي نخواهد بود

 يشرده لرذا اعطرا    يملغو قانون برنامه پنجم به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده  يشهردار يها کليه معافيت ( 37

 .باشد يم يوجاهت قانون فاقده معافيت هرگون

 .منظور از طرح توسعه شهري، طرح جامع يا هادي، تفصيلي مي باشد ( 38

در خصروص مناسرب سرازي محريط شرهري و      ...هراي غيرر دولتري و     هاي اجرايي دولتي و سرازمان  دستگاه کليه ( 39

( ج)مکلفند مشابه آيين نامره اجرايري بنرد     ها و اماکن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلوليت، ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمايرت از معلرولين و آيرين نامره اجرايري آن اقردام        193ماده 

هايي که مالکين و يا سازنده آنهرا   بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بوده و صدور پايانکار به ساختمان. نمايند

هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده باشند ممنوع  م تعهدات خود طبق نقشهنسبت به انجا

 .است

باغات شهر به شرط احداث حصار و نگهداري مطلوب از درختان آن که در پايان هر سال توسط شهرداري بازديرد   ( 40

وظف اسرت نسربت بره شناسرنامه دار     م يضمنا شهردار. شوند يو تأييد شود مشمول پرداخت عوارض معامله نم

 .شهر اقدام نمايد ينمودن کليه باغات و درختان معابر عموم

___________________________________________________________ 

 عوارض  یپرداخت نقدتسهيالت تشويقي :  4ماده 

هراي سراخت و    کليره عروارض پروانره    به منظور تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت نقدي    

آمدگي در معابر عمومي، مازاد بر تراکم  زيربنا، پذيره، پيش)هاي کسب و پيشه، عوارض ابقاي اعياني  اصالحيه آنها، پروانه

زير محاسبه و عوارض تفکيک اعياني با ضرايب تعديل ، کسري مساحت،عوارض تفکيک االرض ، حق(وفاقد توقفگاه اعياني

 :د شدو اخذ خواه
 

 « يالت نقديتسه» 
 

 %67 عوارض متعلقه در طول سال 
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 « يپرداخت اقساط »
 

 

 تعداد اقساط

 به ماه 
3 7 9 12 11 11 21 22 26 30 33 37 

 عوارض 

 متعلقه
61% 10% 12% 12% 17% 11% 90% 92% 92% 97% 91% 100% 

 

پرداخت اقساطي، مشمول تسهيالت ايرن مراده   اين تسهيالت صرفاً مشمول پرداختي هاي نقدي بوده و در صورت ( الف

افرت  يدر يه به صرورت قسرط  يک سوم نقد و بقين ماده يمطالبات مشمول ا يضمناً در وصول اقساط. نخواهد بود

 .خواهد شد

هاي فرسوده، اين تسهيالت مشرمول مروارد مرذکور     بيني تسهيالت الزم براي مسکن مهر و بافت با توجه به پيش ( ب 

 .باشد نمي

، تغيير کاربري، عوارض خرودرو،  100اين تسهيالت صرفاً شامل موارد فوق بوده و مشمول جرايم کميسيون ماده  ( ج

ها و فروش مستغالت و تأسيسات شهرداري، عوارض عدم امکان تأمين  پارکينگ و تمديد و تجديد پروانه و  اجاره

کليه معامالت، نوسازي، سهم شهرداري نخواهرد  هاي حفاري و آماده سازي، عوارض  تأخير در اخذ پايانکار، هزينه

 بود

ماه شرهرداري مري توانردبا    36درصورت پيش بيني دريافت اقساطي مطالبات شهرداري درقوانين بعدي به بيش از (    د

 .رعايت قوانين مربوطه اقدام الزم بعمل آورد
    __________________________________________________________    

 عوارض صدور پروانه ساختمان  :  5ده ما

 :يمسکون( الف
 تك واحدی يصدور پروانه ساختمان مسکون( 1/الف

 

 عوارض مقدار عنوان عوارض

 p 2+ ریال  10000 زیربناي هر واحد مسکوني 

 اقدام خواهد شداین عوارض  2در خصوص خانه باغ ها با ضریب 
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 های چند واحدی مسکوني ر مربع ساختمانعوارض صدور پروانه ساختماني هر مت( 2/الف

 سطح ناخالص بنا

 

P +10000 2   ×ميانگين سطح واحد 

100 

 

 هاي مسکوني ميانگين سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص كل بنا تقسيم بر واحد* 

                              .                                         خواهد بود pب یمنظور از حداقل ، پس از اعمال ضر* 

سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه براي يک واحد پيش )واحدي که از نظر امکانات بهداشتي دريک ملک  : 1تبصره 

 .تک واحدي تلقي خواهد شد( بيني شده باشد

قانون اساسي  127موضوع اصل  22/6/88ن مور  43161ت/126160مصوبه شماره  4رعايت بند الف ماده  : 2تبصره 

 ژ.ريال عوارض زيربنا براي هر مترمربع واحدهاي طرح مسکن مهر الزامي است 100.000يعني اعمال حداکثر 

در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حد تراکم پايه براساس ضوابط شهرسرازي مرالك عمرل قررار      : 3تبصره 

 .دگير مي

 :  ير مسکونيغ( ب

 .اضافه خواهد شد 1000عدد   pبه  يجاردر محاسبه عوارض ت:  1/ب

عروارض   %80از داخرل مغرازه    يبا دسترس همکف ين و بااليرزميو طبقات ز طبقه همکف يو خدمات يتجار يانبار:  2/ب

 .خواهد شد و وصول طبقه مربوطه محاسبه

طره محاسربه و اخرذ    طبقره مربو  يتجار عوارض% 60مستقل ،  يبا دسترس طبقات يو خدمات يتجار يعوارض انبار:  3/ب

رسريدگي  100کميسريون مراده   ازطريرق  ... درصورت تبديل اين نوع انباري ها به استفاده تجاري و خردماتي و . خواهد شد

 .خواهدشد

 %10 ترا   ينرگ ملحرق بره تجرار    يپارک يو براال  يو خدمات يداخل واحد تجار( م طبقه ين) حداکثر مساحت بالکن :  4/ب

 .محاسبه خواهد شد مربوطه طبقه% 60عوارض  ،يتوسعه شهر طرحمطابق ضوابط  مساحت اعياني

، برالکن   يانياز داخل اع يا واحدها با دسترسيبه عنوان واحد ( م طبقه ين) داخل واحدهادر صورت استفاده از بالکن :  1/ب

  يو خدمات يتجار يو واحدها مثل بانک ها. ک طبقه منظور خواهد شديمذکور 

 .محاسبه خواهد شد 4با ضريب  ن مادهيا يو خدمات يتجار واحدهايعوارض :  6/ب

ن اول  يرزمير ن نسبت به زيرزميهر طبقه ز يبرا% 10ب ين دوم و سوم به ترتيرزميز يو خدمات يره تجاريعوارض پذ:  7/ب
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 .ل خواهد شديتعد

ض پرذيره تجراري   در صورتي که ارتفاع وعرض دهنه تجاري هردو مغاير ضوابط مجاز طرح توسعه شهري باشد عروار :  8/ب

 1/1د برا ضرريب   مغاير ضروابط باشر  ( عرض وارتفاع ) ودر صورتي که يکي از موارد مذکور  2/1،خدماتي اين ماده با ضريب 

 محاسبه خواهد شد 

 
 در هر طبقه صنعتيو  .... واحد تجاري، اداري، فرهنگي ويا چند عوارض پذيره يک متر مربع از يک ( 1/ب

 ( يمطابق طرح توسعه شهر) با دهنه و ارتفاع مجاز 

 صنعتي ...فرهنگي و اداري يتجاري و خدمات طبقات

 P1 P1/1 P1/1 P همکف

 P3 P1/1 P1/1 P زیرزمين

 P1/2 P1/1 P1/1 P به باال  اول

 
 

 : 1 تبصره

کرز  مرا ،يو تفريحر  ، ورزشييو حرف پزشک آموزش عالي، بهداشتي و درماني ،هاي آموزشي شامل ساختمان... فرهنگي و

در  سرازمان بهزيسرتي، هرالل احمرر و توانبخشري      ،کميته امداد امرام  مسئول، يها مورد تأييد دستگاه فرهنگي و هنري

 .مي باشد يو حقوق يقيتوسط اشخاص حق مربوطه يکاربر

 

 : 2تبصره 
 ،ترر ارتفراع  م 6حرداکثر ترا    داشرته باشرند  ارتفراع   متر2/3مسکوني که ارتفاع آنها بيش از ...و درساختمان هاي دوبلکس

 . عوارض دو طبقه مسکوني محاسبه و  وصول خواهد شد 

 . هر واحد دوبلکس يک واحد تلقي و مشمول ضوابط يک واحد خواهد بود: توضيح اينکه

 

 : 3تبصره 
قانون شهرداري به محل هاي تعيرين شرده شرهرداري،     11ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند 

 . پروانه ساختماني و هزينه تغيير کاربري مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد کليه عوارض% 10
________________________________________________________________________________ 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 د هايو تمد نحوه صدور پروانه ساختمان:  6ماده 

 صدور پروانه ساختمان ( الف

قانون شهرداري و تبصره  11ماده  24و بند  100ي و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده صدور پروانه ساختمان     

 : قانون نوسازي به شرح زير خواهد بود 29ماده  2

شود بايد حداکثر مدتي که برراي پايران يرافتن سراختمان      هاي ساختماني که از طرف شهرداري صادر مي در پروانه  -1

 . ه از آن درج گرددضروريست و نوع استفاد

اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالک در شهرداري شروع خواهد شرد و شرهرداري در صرورت      -2

 .به متقاضي اعالم خواهد نمود “ مطابقت ضوابط، مجوز تهيه نقشه را کتبا

نمايد و عوارض  اقدام  وقت  در اسرع  يمالک موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به شهردار  - 3

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

 . مالک مکلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند  -4

هاي ساختماني با  بعد از تأييد نقشه تواند ضمناً مالک مي. ساختماني مهلت دارد سال براي شروع عمليات  يکمالک   - 1

اين مجوز دليلي براي برراي شرروع عمليرات    . زمين اقدام نمايد يدريافت مجوز نسبت به تجهيزکارگاه و آماده ساز

 . ساختماني نمي باشد

با اعرالم  ه و شهرداري ساختماني نبود يتفصيل  هاي نقشه ارائه  نياز به  و امنيتي   هاي نظامي، انتظامي ساختمان براي   - 6

به اخذ پروانه ملزم ها  ضمناً کليه دستگاه. اقدام خواهد نمودتعرفه  وارض احداث طبق مفاد اين ع دريافت  بر و کف و

 .باشند احداث از شهرداري مي

مقررات  و تعهد محضري برابر ييت توسط مراجع قضايا احراز مالکيبه اسناد عادي و غير ثبتي با اخذ تنفيذ قضايي   - 7

 . شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد

 .باشد يد ميگر قابل تمديماه د 6و صدور پروانه اعتبار داشته  يماه برا 6ه نقشه يمجوز ته  -8
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

    پروانهوتجديد د يتمد(   ب

 يز ايجاد مشکالت ترافيکاز متروکه ماندن آنها و ممانعت ا يمالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگير  

احداث   چنانچه در مهلت مقرر، ساختمان مهلت پروانه ساختماني بوده  يحداکثر تا انتها... و يو مبلمان شهر يو اجتماع

 .خواهد شداقدام با رعايت موارد زير   نشود پروانه ساختماني

ام مهلت پروانره و تمديرد اول در دبيرخانره    که درخواست مالک قبل از اتم يبه شرط اعتبارپروانه تمديد اول و دوم  -1

  .عوارض ندارد ثبت شود يشهردار

اين ماده، تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخررين تمديرد    1بند  ياجرا  -2

 .تاريخ تمديد مانع تمديد نخواهد بود  بنابراين سپري شدن .منظور خواهد شد

صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالک و يا صردور احکرام قضرايي کره موجرب رکرود عمليرات        در   -3

از مهلت پروانره و   يساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عمليات ساختمان

 .خواهد شد تمديديا تمديد آن نسبت به بقيه مدت 

را به صورت کتبي موقع اخذ پروانه احداث  موضوعبه منظور رعايت ضوابط تمديدها و پايانکارشهرداري مکلف است   –4

 . به مالک ابالغ و در سوابق پرونده ملکي يک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نمايد

بره اعرالم    فمکلر و مالرک   بروده اجراي فونداسيون  يمندرج در پروانه ساختمان منظور از شروع عمليات ساختماني  -1

 .باشد شروع به مهندس ناظر مي

 .رديگ يتعلق نم 1371قبل از  يساختمان يپروانه ها يانکار براير در اخذ پايعوارض تأخ  -6

ظر مربوطه تأييد که مراحل احداث توسط مهندس نا يآن به شرط يپروانه و تمديدها ياخذ پايانکار در مهلت قانون  -7

است لذا متوجه ساختن مالک به اين موضوع در هنگام صدور پروانه  يپايانکار الزام نماکاري در صدور و شود رايگان

 .ساختماني و اعالم کتبي به ايشان ضروريست

قانون ثبت و صلح معوض براي امالك غيرثبتي ضروري بوده و شهرداري قبل  41اصالح سند در اجراي ماده  -8

 . تواند پايان کار صادر نمايد از اصالح سند نمي
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 زیربناي پروانه ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمدیدها
عوارض تأخير در تمدید و 

 پایانکار تاپایان مهلت پروانه

عوارض تأخير در تمدید و اخذ 

پایانکار بعد از مهلت تمدیدهادر 

ساختمان هاي پایان یافته و پایان 

 نيافته

عدم شروع 

عمليات احداث 

ساختمان در مدت 

انه مهلت پرو

 تمدیدهاو

تجدید پروانه  رضعوا

قبل ازانقضاي مدت 

 پروانه وتمدید ها

 ماه 37 مترمربع 100تا  1

دو نوبت 

تمدید ساالنه 

هر بار به مدت 

 یک سال

در صورت عدم مراجعه 

جهت تمدید، به ازاي هر ماه 

سال  2تا سقف )تأخير

درصد /.1معادل ( شمسي

 زمان صدور پروانه

به ازاي هر ماه تأخير از زمان اتمام 

درصد  1ین اعتبار معادل آخر

عوارض زمان صدور پروانه حداكثر 

درصد عوارض زمان صدور 10تا 

كه در . پروانه تعلق خواهد گرفت

صورت اتمام ساختمان پایانکار 

صادر و در صورت عدم اتمام 

ساختمان عالوه بروصول عوارض 

فوق الذكر، پروانه با دریافت 

درصد عوارض زمان صدور، مجوز 10

سال  2ه به مدت تجدیدپروان

 .تجدید اعتبار مي شود

پروانه قبلي ابطال 

و پروانه جدید 

مطابق ضوابط روز 

و تعرفه زمان 

مراجعه با كسر 

دریافتي قبلي 

پروانه جدید صادر 

 .مي شود

 

عوارض %10معادل 

صدورپروانه اخذ 

وپروانه به مدت 

سال تجدید  2

اعتبارخواهد شد 

واین موضوع 

درصورت عدم اتمام 

ن براي ساختما

دومين 

بارتکرارخواهدشد 

ومهلت بعدي 

درصورت عدم ا تمام 

ساختمان ازهرماه 

تمدید معادل 

عوارض زمان 1%

صدورمحاسبه واخذ 

 .خواهد شد

 ماه 21 مترمربع 1000تا  2

 ماه 12 مترمربع 2000تا  3

 ماه 70 مترمربع 1000تا  2

1 

مترمربع بعدي  1000هر 

پروانه یک سال به مدت 

 .اضافه مي شود

در عوارض تمدید و تجدید پروانه، عوارض تغييركاربري : توضيح

 .تفکيک تعلق نمي گيرد-آماده سازي-كسري مساحت –

 

 تجديد بنا التيتسه:  7ماده 

ت آخررين  ها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور نوسازي شرهر برا رعاير    به منظور مقاوم سازي ساختمان

  .شود يضوابط شهرسازي، تسهيالتي به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ م

 عوارض تجديد بنا

هاي قبل از طرح هادي و يا جامع فعلي شرهر در   مجاز و يا احداثي يهاي مسکون به اندازه مساحت اعياني ساختمان -1

. عوارض  زير بنا نردارد  يمجوز از شهردار( پروانه)با اخذ  يبرابر ضوابط طرح توسعه شهرحداکثر کاربري مربوطه و 

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقردور نباشرد مطرابق ضروابط     

 .طرح مذکور اقدام خواهد شد

ه و با رعايت کاربري مربوطه و ساير ضوابط زمان مراجعر ... و يو صنعت يمجاز ادار يها ساختمان يدر صورت نوساز -2

و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراکم و سطح مجاز  يتجار يها و در ساختمان يو به اندازه مساحت قبل
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عروارض متعلقره، پروانره سراخت صرادر      % 21زمان مراجعه با پرداخرت   ياشغال زمين مندرج در طرح توسعه شهر

 . خواهد شد

و اداري و نظرامي برا    يو توانبخشر  يو بهداشرت  يموزشر ، آي، ورزشيمجاز فرهنگ يها ساختمان يدر صورت نوساز -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صرادر خواهرد   % 10با پرداخت  يرعايت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبل

 . شد

عوارض % 10ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازي معادل ( 3)و ( 2)و ( 1) ياضافه بناي بندها -4

مسکن در  يشايان ذکر است که رعايت مقررات قوانين خاص مثل قانون سامانده. شود يساختماني وصول مپروانه 

 . اين بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتي نخواهد بود. است يصورت شمول الزام

 21ادل در تجميع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعايت ضوابط شهرسازي، معر  -5

 . دريافت خواهد شد( عوارض زير بنا ) تسهيالت اين ماده % 

... هاي تخريب شده ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمين، حريق و تجديد بناي ساختمان -6

 . گيرد صالح به اندازه اعياني تخريب شده عوارض احداث تعلق نمي يبا تأييد مراجع ذ

ماده صرفاً شامل عوارض پذيره و زيربنا بوده و ساير عوارض مثل عوارض مازاد تراکم مطابق ضوابط و تسهيالت اين   -7

  .تعرفه اخذ خواهد شد

 

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثني:  8ماده 

تش و سرقت و آ يدر موقع مفقود يانتظام يصالح از جمله نيرو يصدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأييد مراجع ذ

 .مقدور خواهد بود و ساير حوادث غير مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت کارمزد به شرح زير يسوز

 هر مترمربع  يریال برا 3000مترمربع معادل  100تا  يزیربنا ٭

 هر مترمربع يریال برا 2100مترمربع معادل  1000تا  101از  يزیربنا ٭

 هر مترمربع يریال برا 2000مترمربع معادل  2000تا  1001از  يزیربنا ٭

 هر مترمربع يریال برا 1100مترمربع معادل  3000تا  2001از  يزیربنا ٭

 هر مترمربع يریال برا 100مترمربع معادل  3001بيش از  يزیربنا ٭

 .دریافت خواهد شد يپروانه صادره به عنوان كارمزد پروانه المثن
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 ها نهيو هز وارضنحوه استرداد ع:   9ماده 

بعد از کسر هزينه خدمات شهرداري  مطابق تعرفه به مؤدي  وصولي  و عوارض  زير باطل  در شرايط  ساختماني  پروانه ( الف

 :مسترد خواهد شد

تغييرکاربري با تصويب طرح هادي يا جامع جديد نسبت به شروع عمليات ساختماني در مدت اعتبار  مالک تا زمان   -1

 .پروانه اقدام ننموده باشد يتمديد هاي قانوني آن داراپروانه و 

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

چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون کسر هزينره ترا مردت اعتبرار پروانره و        -3

 .پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايدتمديد تا يک سال از احداث آن منصرف و ابطال 

کره موجرب انصرراف    ....( ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و)توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهري   -4

صرالح بردون کسرر کرارمزد عروارض       يمالک از ادامه احداث ساختمان شود که با تأييد موضوع توسرط مراجرع ذ  

 .شود يمسترد م يدريافت

 اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون کسر کارمزد  -1
 

 يدريرافت ... و يدر صورت انصراف مالک از انجام معامله و حفاري و تأييد دفاتر اسرناد رسرم   يمعامله و حفار يگواه( ب

 .با کسر کار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد يشهردار

 
 .ي با كسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان هزينه شهرداری، مسترد خواهد شدعوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختمان * 

 

 ميلياد ريال 1تا  مبلغ
 ارديليم 1بر مازاد

 ميلياد ريال 2تا 

 ارد يليم 2بر مازاد

 ميليارد ريال 3تا 

ارقام ارد و يليم 3بر مازاد

 بعدي

 %1 %2 %3 %2 درصد استرداد

 

 .لبات شهرداري به صورت واريز نقدي يا چک رديف هاي اين ماده خواهد بوداين استرداد مشمول کل مطا( ج
 

 

  عوارض احداث ديوار: 10 ماده

ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقرط در صرورت    صرفاً مطابقعوارض احداث ديوار 

مالرک صررفاً درخواسرت حصارکشري و يرا      که  يزراع يو باغ و اراض يعموم يها يتقاضاي احداث ديوار و فقط در کاربر

 .همراه با آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض دريافت خواهد شد
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متر  يسانت 80بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  يفقط برا يزراع يو باغ و اراض يعموم يها ياحداث ديوار در کاربر

زمين و و استعالم  يبر حفظ وضعيت باغ و مزروع يمبن ييا فنس با اخذ تعهد ثبت و بقيه به صورت نرده يبا مصالح بناي

و مسکن و ( خارج از محدوده شهرها) يها و يا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد کشاورز چون سازمان پارك ياز مراجع

يوار براي اراضي مسرکوني  وهم چنين عوارض احداث د.مقدور خواهد بود يو با رعايت ضوابط طرح تفصيل... و يشهرساز

 .در حاصلضرب ارتفاع خواهد بود(ريال10000حداقل هرمتر طول )p2داخل محدوده 

 

 :1تبصره 
صدور مجوز حصارکشي بنام مالک صرفًا به منزله محصور نمرودن آن تلقري، هيچگونره مجروزي در جهرت احرداث بنرا        

 .راحتاً قيد شودبايست در مجوز صادره از سوي شهرداري ص محسوب نشده و مراتب مي
 

 : 2تبصره 
اقدام نمايند مشرمول   يديوار خود مطابق طرح توسعه شهر يکه داوطلبانه و رايگان  نسبت به عقب کش يمالکين امالک

  .دريافت نخواهد کرد يمبلغ ياين عوارض نبوده و شهردار
 

 :3تبصره 
 .شود ياين عوارض شامل نم نمايند ياخذ م(  به غير از خانه باغ ) که پروانه ساخت  يامالک يبرا
 

 :2تبصره 
 .اقدام خواهد شد  110مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده  ،يقانون شهردار 110مواد  يامالك ناشي از اجرا

 

 :1تبصره 
 .عوارض احداث ديوار ندارد يفنس کش

 

 :7تبصره 
 . موجود تلقي و غير قانوني خواهد بود سانتي متر با مصالح ساختماني، مغاير مقررات 80احداث ديوار بيش از  
 

 (ریال 10000حداقل هرمتر طول) p2  عوارض هر متر طول احداث دیوار

 

 

 (ارزش افزوده) يعوارض ايجاد در اضاف: 11ماده 
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در ضرلع   يمالک جهرت ايجراد در اضراف    يقانون شهرداري در صورت تقاضا 101و ماده  96ماده  6در اجراي تبصره     

، عوارض ايجاد درب به ازاي ايجاد هر درب به شرح زير محاسربه و  (معبر يهمان ضلع دارا) ير معابر عمومديگر ملک د

و اشرافيت به واحردهاي   يترافيک يها مثل مزاحمت يموضوع عدم ايجاد مشکالت يدر ايجاد در اضاف. دريافت خواهد شد

عضوي  -حقوقي  -شهرسازي  –کارشناسان امالك ) بايد توسط هيات تشخيص ... و ارايه خدمات و يهمسايه و شهردار

 يبررا  يو تأييرد شرود ترا مشرکالت     يبررس( نماينده ثبت اسناد –نماينده فرمانداري  –درآمد  -حمل  و نقل   -از شورا 

 .سايرين ايجاد نگردد

 

 .در صدور مجوز موضوع اين ماده رعايت ضوابط شهرسازي الزامي است :1تبصره 

أت ير د موضروع توسرط ه  يير و تأ يرت برا ضروابط شهرسراز   ينگ در صورت عدم مغايپارک يرودک ويش از يب :2تبصره 

 .  ن ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد يص مقرر در ايتشخ

عروارض ايرن مراده دريافرت     درب اضرافي  درصورت تعيين تکليرف  در صورت دريافت عوارض حق مشرفيت  :3تبصره  

 .نخواهد شد

أت يد هيييجاد هر گونه باز شو درکوچه هاي بن باز دراختيار شهرداري بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با تأا :2تبصره 

 .ص مجاز خواهد بوديتشخ

کوچه و يا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکيرت امرالك قيرد و جرزء      :1تبصره 

 .تاسيسات آب و برق و گاز و فاضالب بيرون از آنها قرار گرفته باشدعرصه آنها محسوب گردد و نيز شبکه 

به لحاظ حقوقي ايجاد هرگونه درب سواره و پياده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زماني مي توانرد   :7تبصره

و کوچه مورد نظرر   صورت پذيرد که کوچه يا معبر عمومي بوده واسناد مالکيت امالك آن حد به معبر تعريف شده باشد

 .در مالکيت خاص يک پالك نباشد

متر باشد مالك عمرل همران    20در محاسبه عوارض اين ماده در صورتي که طول بر مشرف به گذر بيش از  :6تبصره 

 .متر خواهد بود 20

ا ير  نرگ يک درب پارکير و  متر1/1تا عرض  ک درب نفررويحداکثر  يجاد درب برابر ضوابط شهرسازيمجوز ا :1تبصره 

ت ضروابط  ير ص و برا رعا يأت تشرخ ير د هيير ش از آن صررفاً برا تأ  يبر  يبوده در صورت تقاضامجاز متر  3به عرض اط يح

ک درب نفرررو و  ير ش از يمجاز مجتمع ها بر  يتعداد درب ها ضمناً .ر خواهد بود يامکان پذ يل حقوقيو مسا يشهرساز

 .عمل خواهد شد ين رو مطابق ضوابط شهرسازيک درب ماشي

واحد و  10ز ش ايکه ب ييمجاز بوده مگر در ساختمان ها يک وروديصدور مجوز حداکثر از هر ضلع قطعات  :9 تبصره

  (يت ضوابط شهرسازيبا رعا) متر باشد 11ش از يب ،يجاد درب اضافياطول ضلع 
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 . و کمتر ممنوع است يمتر 6در معابر با عرض  يجاد درب اضافيا :10تبصره 

برا  ( ير اختصاصيغ)فقط در معابر  مترو6درمعابرباعرض بيش از يجاد درب اضافيدور مجوز ادر هر صورت ص :11تبصره 

 .باشد  ير ميامکان پذ صيأت تشخيد هييو با تأ يمقررات جارو  يشهرسازو  يل حقوقيت مسايرعا

ري شرهر  باتوجه به وضعيت هرشهروارزش افزوده ناشي ازايجاد درب اضافي شوراي اسرالمي شرهر و شرهردا    :12تبصره 

 مربوطه مي تواندنسبت به تعديل يا افزايش عوارض ايجاد درب اقدام نمايد

 

 متر 12فرمول عوارض ايجاد درب معابر تا عرض 

 
عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت             

 ×        × p × عرض درب 

 2 1 

.باشد ريال مي 20000اي  حداقل ارزش منطقه  

مقداري در تعريض واقع  ،فاقد درب يمعبر عمومبر طرح توسعه شهري از اي برا در صورتي که قطعه -1

گردد شهرداري در مقابل رعايت بر اصالحي، مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاري 

 .دکررايگان قسمتي از ملک به معبر صادر خواهد 

قانون  100ماده  6ه در صورت ايجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري، در اجراي تبصر -2

در صورت رأي بالمانع کميسيون . گيري خواهد شد شهرداري در کميسيون مربوطه طرح و تصميم

 .شود اقدام مي 2، عوارض ايجاد درب اين ماده با ضريب 100ماده 

مقابل  هدر صورتي مقدور خواهد بود که درب ايجادي روبروي درب قطع دربصدور مجوز ايجاد -3

 ..نباشد

 .هاي ماشين رو به طرف داخل امالك خواهد بود درببازشوهاي  -4

 (ريال 30000) Pحداقل  P 1/1متري،  18تا  12ضريب معابر با عرض  -1

 (ريال 30000) Pو حداقل  P 21/1متري،  24تا  18ضريب معابر با عرض 

 (ريال 30000) Pو حداقل  P 1/1متري،  30تا  24ضريب معابر با عرض 

 (ريال 30000) Pو حداقل  P 71/1متري،  31تا  30ضريب معابر با عرض 

 (ريال 30000) Pو حداقل  P 2متري و بيشتر،  31ضريب معابر با عرض 

 .ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد -6
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  .مواردي که منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود  ◙

 

 ازاد بر تراكم ومازاد سطح اشغالعوارض م:  12ماده 

 (يته فنيا کمي 1صرفاً در صورت تصويب مازاد تراکم از سوي کميسيون ماده )                  

که مازاد بر تراکم و سطح اشرغال   يمازاد بر تراکم پايه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراکمي و يا سطح اشغال  -1

موضروع تصرويب   ياکميته فني تغِيرات طرح هادي  1ماده   کميسيون  و از طريق بوده   شهري طرح تفصيلي و هادي 

 .شده باشد

بيني شده و تراکم مجاز تراکمري اسرت کره     پيش يتراکم پايه حداقل تراکمي است که در ضوابط طرح توسعه شهر  -2

 .تراکم پايه مجوز آن را داده است بر افزون توسعه شهري طرح

 .کم و مازاد سطح اشغال مطابق تعرفه عوارض محلي اخذ خواهد شدعوارض مازاد بر ترا  -3

هاي صنعتي،  اداري، بهداشرتي، درمراني، فرهنگري و هنرري،      عوارض مازاد بر تراکم و مازاد سطح اشغال ساختمان  -4

 معادل يه فنيا کمي 1آموزشي، توريستي، نظامي و انتظامي و ورزشي در صورت تصويب موضوع در کميسيون ماده 

 .يک برابرعوارض پذيره احداث ساختمان محاسبه و وصول خواهد شد

 P 10 عوارض مازاد بر تراكم پايه و مازاد سطح اشغال

A=( 7 عوارض مازاد بر تراكم مجاز x + P) k 

 

A عوارض هر مترمربع مازاد بر تراکم مجاز 

x زمان مراجعه يطبق دفترچه ارزش معامالت يو بتن ياسکلت فلز يها ساختمان يمالتارزش معا حداکثر ميانگين 

P عرصه يارزش معامالت 

k عرصه يضريب ارزش معامالت 
 

نحوه عمرل  ذکرشود يايکي ازآنها تفکيک و تعريف نشده ،شهر تراکم پايه و مجاز ييا هاد ياگر در طرح تفصيل :1تبصره 

 .واهد بودمازاد بر تراکم مجاز خ يبر مبنا

 .باشد ن ماده مييعوارض زيربنا عالوه بر عوارض مازاد تراکم ا :2تبصره 
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 . محاسبه خواهد شد 1/1عوارض اين ماده با ضريب  يتجار يها يدر کاربر :3تبصره 

مترراکم و شرلوغ و مرکرزي شرهر و برراي       محرالت مي توان در پيشنهاد وتصويب عوارض ايرن مراده، برراي    : 2تبصره 

خاص با افزايش عوارض اين ماده محدوديت اعمال نمود و در مقابل براي مناطقي از شهر جهرت تشرويق بره    کاربريهاي 

ها و قسمت حاشيه شهرها نسبت به تعديل عروارض ايرن    ساخت و سازهاي مرتفع شهر و توسعه آن مناطق مثل شهرك

 . ماده اقدام کرد

 .باشد نشيني و اصالح سند مي بعد از عقبوصول عوارض مازاد بر تراکم پايه بر اساس عرصه  :1تبصره

بيني شده در طرح و همچنين سطح اشرغال در نقراط مختلرف     ميزان تراکم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش : 7تبصره 

 .بود دخواه مصوب شهر بر اساس ضوابط طرح توسعه شهري

 

 kضريب 

 %71ريال معادل  20000يا کمتر از  يمساو يا ارزش منطقه

 %81ريال معادل  40000يا کمتر از  يريال و مساو 20000بيشتر از  يا قهارزش منط

 %100ريال معادل  60000يا کمتر از  يريال و مساو 40000بيشتر از  يا ارزش منطقه

 %111ريال معادل  80000يا کمتر از  يريال و مساو 60000بيشتر از  يا ارزش منطقه

 %130ريال معادل  100000يا کمتر از  يريال و مساو 80000بيشتر از  يا ارزش منطقه

 %141ريال معادل  120000يا کمتر از  يريال و مساو 100000بيشتر از  يا ارزش منطقه

 %160ريال معادل  140000يا کمتر از  يريال و مساو 120000بيشتر از  يا ارزش منطقه

 %171ريال معادل  120000يابيشتر از  يمساو يا ارزش منطقه

 

 

  عمومي عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر:  13ماده 
 

ساختمان به شکل بالکن و تراس اعم از روباز يرا روپوشريده و يرا     يش آمدگياز پ يناش يجادياز بابت ارزش افزوده ا    

ر يو سامطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يا هادي بوده  يت شهرداريکه تحت مالک يمعابر عموم درد يمف يزيربنا

 .اخذ خواهد شدن و ييزير تععوارض ازاي هر مترمربع به  يبط جارضوا

آخرين طبقه ساختمان که به منظور استفاده سايبان احداث شرود مشرمول ايرن عروارض     سقف پيش آمدگي  :1تبصره 

 .نخواهد بود

 .  ها خواهد بود اين عوارض عالوه بر عوارض زير بناي احداثي :2تبصره 

 .محاسبه خواهد شد  2/1ربنا يطرف باز در محاسبه عوارض ز3و2تراس روباز و   :3تبصره 
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آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کميسيون ماده  چنانچه پيش :2تبصره 

 صورت مازاد بر تراکم مجراز برر مبنراي تعرفره مربوطره     ه ب ديمف يربناي، در صورت زآمدگي وصول عوارض پيشو  100

 .محاسبه خواهد شد

پيش آمدگي بالکن به معابربصورت زيربنراي مفيدوسره وچهرارطرف بسرته ،هرم درمسراحت کرل زيربنراوهم          :1تبصره

 .درمحاسبه تراکم منظورخواهدشد

 

 عوارض پيش آمدگي ساختمان 

 p11 بر عوارض زیربناعالوه ( طرف بسته 3)هرمترمربع زیر بناي روبسته مفيد و بالکن روپوشيده و داراي دیوارهاي جانبي 

 p6 عالوه بر عوارض زیربناتراس رو باز و دو طرف باز و فاقد دیوارهاي جانبي  هرمترمربع

 

  عوارض هر در صورت پيش آمدگي ساختمان ها در معابر عمومي ؛ رعايت ضوابط ومقررات مربوطه الزامي بوده و

 . کرد دخواهآمدگي از قيمت روز زمين تجاوز ن مترمربع پيش

 

   عوارض ابقای ساختمان:  14ماده 
 

ابقاء  100کميسيون ماده   و از سوي  احداث م شهريا حريدر محدوده  و يا مازاد بر پروانه پروانه  که بدون  بناهاييه يکل     

 . شوند

 .مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد

احداث و در طرح توسعه شهر، تراکم آن تعريف نشرده باشرد و   غير مربوطه  يدر کاربر يکه ساختمان يدر صورت ( الف

هرا در   ابقاء شود عوارض مازاد تراکم اين نوع ساختمان 100از طريق کميسيون ماده  يرغم اعتراض شهردار يعل

سرال   1از تاريخ ابالغ طررح توسرعه شرهري    ... (  طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك واقع)صورتي که 

سال از ابرالغ   1چنانچه قبل از انقضاي . باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شدسپري شده 

ابقراء   100طرح توسعه شهري، ساختماني بدون مجوز و در کاربري غير مربوطه احداث و توسط کميسيون ماده 

ول عروارض مرازاد ترراکم    مشرم ( جهت اسرتفاده پارکينرگ  )شوند کل زير بنا به غير از پيلوت و زير زمين  يقطع

 ها، کليه متعلقات هرر واحرد اعرم از پارکينرگ     ضمناً شهرداري مکلف است در زمان تفکيک آپارتمان. خواهد بود

هاي ساختمان براي هر واحد پيش بيني شده در صدور گرواهي تفکيرک و    را که در نقشه...  و انباري و (توقفگاه)

مندرج در پروانه  (توقفگاه) آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکينگگواهي معامله قيد کند و صدور مجوز تفکيک 

 .باشد احداث به هر واحد ممنوع مي
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 . اين بند شامل باغات نيز خواهد شد :تبصره

و  توقفگراه   ين برردن فضرا  ياز بر  يعوارض ارزش افزوده ناشر زيربنا ر پذيره ر   )در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض  ( ب

 يمثل باغ با استفاده مسرکون »ابقاء شده  يمساحت عرصه نوع اعيان يمازاد بر تراکم ر کسر  ر از آن ديگراستفاده 

سربز و   يفضرا  –تفکيرک عرصره    - يدر معرابر عمروم   ير پيش آمدگ« محاسبه خواهد شد يمسکون يکه کسر

عروارض   به غير از اين رديف عوارض، بقيه. محاسبه خواهد بود يمبنا(  ينه آتش نشانيهز ر ينيفرهنگ شهرنش

 . در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد

 .صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد تحت عنوان يدر صورت دريافت عوارض ابقاء، عوارض :تبصره

متقاضي براي واريز مطالبرات شرهرداري و    حساب مفاصا صدور مطالبه و و عوارض ابقاي اعياني در زمان مراجعه ( ج

 .گواهي مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد اخذ

به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي ساختمان هاي فاقدپروانه و رعايت ضوابط گذربندي مقرر در طرح  ( د

 .تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد% 10هاي فوق با  توسعه شهري ، عوارض ابقاء رديف

اعياني فاقد فضاي باز مطابق ضوابط شهرسازي باشد عوارضي تحرت   در صورت ابقاي اعياني، چنانچه ملک داراي ( هر

براي هر مترمربع کسري فضاي باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهاي عمرومي   P10عنوان کسري فضاي باز معادل 

 .استفاده خواهد شد

 .عالوه بر عوارض اين ماده است هزينه آماده سازي ( و

کاربري وسرانه عمومي  غير مجاز مطابق ماده مربوط به عوارض ارزش افزوده تغيير از بابت استفاده غير در کاربري    ( ز

 ؛ تفکيک اراضي وافراز اقدام خواهد شد

 

  ها ساختمانعوارض ابقاي  
 

 عوارض ضوابط ينوع كاربر فیرد

  برابر عوارض صدورپروانه 1/1 رعایت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي كاربري مربوط 1

  برابر عوارض صدورپروانه 2 تراكم مجاز ژهیبه وعدم رعایت ضوابط شهرسازي، فني و بهداشتي  بوطكاربري مر 2

  برابر عوارض صدور پروانه 3 يانيهر نوع اع كاربري غيرمربوط 3

 خواهد شد  اقدام( الذكر ردیف فوق 3)برابر  1/1هاي تجاري با ضریب  عوارض ابقاي ساختمان 2

 

  :با اعمال ضرايب بندهای عوارض ابقای ساختمان ها های بدون توقفگاهعوارض ابقای ساختمان 
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عوارض ابقاي ساختمان هاي غيرمجاز  فاقد توقفگاه و تبدیل توقفگاه هاي مقرر در پروانه 

 100ساختماني به استفاده غير و ابقاء شده توسط كميسيون ماده 
  + P ریال 1000) 10 * 21)

 

هراي بردون توقفگراه را در حسراب خراص و      رآمد حاصل از عروارض ابقراي سراختمان   شهرداري موظف است د :تبصره

عمومي مطابق بودجه ساالنه شرهرداري  ( توقفگاه)شود واريز و صرفاً به منظور احداث پارکينگ  اي که افتتاح ميجداگانه

 .باشد انوني ميبديهي است هر گونه استفاده غير و تحت هر شرايطي از وجوه اين ماده غير ق. هزينه نمايد

 نحوه بهره برداری از معبر:  15ماده 

  

ها نسربت بره جمرع     مالکين يا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخاله     

از آنها اخذ عوارض مقرر در اين ماده  ،گزارش مأموران شهرداريجاد مزاحمت و يعدم اآوري آنها اقدام نمايند در صورت 

 .خواهد شد

 يهاي احداثي امکان جمع آوري مصالح وجرود نداشرته باشرد و برا رعايرت مسرائل ايمنر        چنانچه براي مالکين ساختمان

از بخواهند حداکثر شهروندان 
3

1
معابر شهر براي دپوي مصالح استفاده نمايند و يا براي محافظت عابرين نسبت به عرض 

ر اشرخاص  يو سرا  يدولت يا چنانچه شرکت هاي ار و يا فنس و يا هرحائلي که قسمتي از معابر را اشغال کننداحداث ديو

ا توسرعه و  ير احداث ساختمان  يز کارگاه برايا تجهيمصالح  يدپو يشهر برا يعموم يبخواهند از معابر و فضاها يحقوق

 .انه و با رعايت موارد زير مجوز صادر خواهد شدبا پرداخت عوارض ماه ندياستفاده نما... انشعابات و  يواگذار

قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربروط در نظرام مهندسري تعيرين و طرول معبرر قابرل         عرض  -1

 . خواهد شد استفاده حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته 

 . شهرداري تعيين خواهد شد پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداري از سوي  که اراضي -2

و ترددکنندگان بره عهرده مالرک يرا     ن يريو عدم مزاحمت به سانصب عاليم هشدار دهنده و ايمني همسايگان   -3

 .پيمانکار بوده و در صورت قصور مالک يا پيمانکار، تعهدات ايجاد شده به عهده مالک يا پيمانکار خواهد شد

 .خواهد بود  يشهردار يا واحد خدمات شهري ن ماده به عهده معاونتيا ينظارت بر اجرا -4

شرهرداري در مروارد   ک مورد و مجتمع ها دو مورد بروده و  ير مجتمع يغهر پالك  يبراگان يرامجوز نصب پل  -1

آوري پل اقدام و در صورت عردم اقردام مرؤثر از سروي      پل نسبت به صدور اخطار جهت جمعنصب فاقد مجوز 

 .دنمواقدام خواهد آوري پل  مالکين رأساً نسبت به جمع

  .باشد يم ير قانونيغ يبه شهردار وجهبا پرداخت  يحت يپل اضاف صدور مجوز نصب است يهيبد ◙
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برداري كهه در زمهان مراجعهه     مساحت قابل بهره (الیر 10000معادل  Pحداقل ) 1Pعوارض ماهانه بهره برداري از معبر معادل  

اخهذ پایهان كهار     يبه هنگهام مراجعهه بهرا    يشهردار يقبل يو یا با اعالم كتب يمنیت ضوابط ایبا رعا اخذ مجوز استفاده يبرا

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

 

 از تبديل يك يا چند واحد به واحدهای بيشتر يعوارض ارزش افزوده ناش:  16ماده 
 

و  يجمله شهرسراز  در صورت اخذ مجوز تبديل يک يا چند واحد  به  واحدهاي  بيشتر با رعايت ضوابط مربوطه از  -1

 . خواهد شداخذ  ضبه زمان مراجعه مابه التفاوت عوار،  يتوسعه شهر ير مقررات مندرج در طرح هايسا

ا ير ل واحرد  يها نسبت به پروانه اخذ شده به افزايش واحدهاي بيشرتر در اثرر تبرد    در مواردي که مالکين ساختمان  -2

عوارض ارزش  ، يعالوه بر اخذ عوارض قانونابقاء شوند  100ده د و از طريق کميسيون مانمجاز اقدام نماي يواحدها

فرمرول   برابرر  6 بيبا ضر يو خدمات يتجار يو برا يمسکون براي هر متر مربع p7افزوده ناشي از اين اقدام معادل 

 .   تبديلي به عنوان عوارض تبديل محاسبه و وصول خواهد شد يواحدها ره زمان مراجعه ازيعوارض پذ

عوارض اين ماده وصرول  %  60ي واحدهاي ايجادي فاقد مجوز که ضوابط پارکينگ و فضاي باز را رعايت نمايند برا  -3

 .مي شود

__________________________________________________________  

 

 ها به صورت واحد يا طبقاتي عوارض تفکيك كليه اعياني:  17ماده 
 

ياني منجر به ارزش افزوده ملک و اعياني را موجب شده عوارض تفکيک اعياني با رعايت با توجه به اينکه تفکيک اع     

 .اين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد

 .شود واحد بوده مشمول مي 1هايي که بيش از  براي کليه ساختمان( الف

احرد و بيشرتر برا ذکرر     و 3عوارض اين ماده در زمان درخواست متقاضي براي دريافت پايانکار براي ساختمان هراي  ( ب

هرا و يرا تقاضراي گرواهي معاملره بره يکري از واحردها          دريافت عوارض تفکيک يا تقاضاي تفکيک اعياني کليه ساختمان

  .محاسبه و وصول خواهد شد

فاقرد   يانير ک اعير تفک يبررا  ين گرواه يشود که ا يذکر م يشهردار ين ماده در گواهيافت عوارض ايدر صورت عدم در

 .ارزش است
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ر صورتي که به هر نحو تفکيکي بدون استعالم شهرداري انجام شرده باشرد بره هنگرام مراجعره مرالکين هريرک از        د( ج

 .واحدهاي تفکيک شده عوارض اين ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد

برر پرداخرت عروارض    طبقه به هنگام صدور پروانره سراختماني مبنري     2اخذ تعهد ثبتي از مالکين ساختمان هاي تا ( د

 .تفکيک موقع اقدام به تفکيک اعياني

 .باشد يم يمسکون يک واحدهايمعادل عوارض تفک به غيرازتجاري ها ير کاربريسا يانياع يک واحدهايعوارض تفک( و

 kpx   =عوارض هر متر مربع 

x: ق م م  64زي و بتون آرمه مطابق دفترچه ارزش معامالتي ماده ارزش معامالتي اعياني فل حداکثر ميانگين 

p :10  واحد  21تا  -   ارزش معامالتي روز دارايي% 

 %9 واحد 10تا  26از  -  

K     : 8 واحد 100تا  11از   -                ضريب مربوطه% 

 %7 واحد 200تا  101از  -      

 %1 به باال 201از  -      

 .  فرمول عوارض تفکيک مسکوني مي باشد 2عوارض تفکيک واحدهاي تجاري با ضريب ( ره

را که ... ها، کليه متعلقات هر واحد اعم از پارکينگ و انباري و شهرداري مکلف است در زمان تفکيک آپارتمان :1تبصره  

تفکيک و گواهي معامله قيد کند و صدور مجروز   هاي ساختمان براي هر واحد پيش بيني شده در صدور گواهي در نقشه

مگر اينکه از طريق . باشد تفکيک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکينگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع مي

 . براي تخلف مذکور رأي ابقاء صادر شده باشد 100کميسيون ماده 

ده پارکينگ احرداث شرود بايسرتي سرهم هرر واحرد بره انردازه         پيلوت به منظور استفا ،چنانچه در ساختمان :2تبصره 

  . پارکينگ قابل استفاده در مجوز تفکيک مشخصاً قيد شود

مستقل اعم از مسکوني، تجاري و اداري  يدر صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکيک به واحدها :3تبصره 

چنانچه . فاد پروانه هر واحد تأمين و در مجوز قيد شده باشدبه شرطي مقدور است که پارکينگ مورد نياز مطابق م.... و

هاي احداثي مطابق ضوابط، عوارض کسري پارکينگ را به دليل عدم امکان ايجاد پارکينگ پرداخت نموده  ساختمان
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 2و ماده )قانون مديريت حمل و نقل و سوخت  1ضمناً رعايت ماده . باشند مشمول قسمت اول اين تبصره نخواهند بود

 . الزامي است( کل کشور 1386قانون بودجه سال  13آيين نامه اجرايي تبصره 

 عوارض كسری مساحت كمتر از حد نصاب تفکيك:  18ماده 

به شررح  کسري مساحت عرصه قطعات تفکيکي کمتر از حد نصاب تفکيک طرح تفصيلي يا هادي  اين عوارض به مقدار

 : که در صورت. گيرد تعلق مي زير

ايرن عروارض مطرابق     1وافق اوليه با شهرداري براي مقدار کسري و تصويب از طريق کميسريون مراده   در صورت ت -1

 . تعرفه وصول خواهد شد

 148و  147مرواد   ي، مانند اسناد صرادره در اجررا  يمراحل تفکيک از شهردار يدريافت سند از اداره ثبت بدون ط -2

 . قانون ثبت اسناد و ساير قوانين و مقررات جاري

در اراضي با مساحت کمتر از حد نصاب تفکيکي متناسرب برا    100تخلفات ساختماني توسط کميسيون ماده  ابقاي -3

 .، دريافت خواهد شد(کاربري مورد استفاده ابقاء شده)نوع استفاده از ساختمان 

ا و وارد شرده از خرارج حرريم بره حرريم ير       يوضع موجود و قبل از تأسيس شرهردار  ياعيان يو دارا ياسناد قديم -4

 .شوند يمحدوده شهر مشمول اين عوارض نم

 .باشد در تقاضاهاي تفکيک عرصه رعايت ضوابط شهرسازي الزامي مي -1

 .قانون نوسازي و عمران شهري خواهد بود 18عوارض اين ماده مشمول امالك ماده  -6

وصرول   عوارض اين ماده براي هر قطعه در صورتي که تفکيک جديد حادث نشده و تغييري حاصل نشود يرک برار   -7

 .خواهد شد

قرانون و   41براي اراضي مجاز که در اثر اجراي طرح شهرداري کمتر از حد نصاب تفکيک شوند بعد از اجراي ماده  -8

 .لحاظ در آلبوم اجرايي طرح، ثبت مشمول عوارض اين ماده نمي باشد

 
 

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P4 يمسکون

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P4 كارگاهي

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P9 یتجار

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) 1P ها یر كاربريسا

 

 

  به محدوده شهرامالک  ورود ارزش افزودهعوارض :  19 ماده

  وارد شده به محدوده شهر  ياراض( لف ا
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بره   يمراحرل قرانون   يبا طر شهر  که با تقاضاي مالک يا با تقاضاي شهرداري بنا به مقتضيات هر يامالکه ياز بابت کل    

از شوارع و يمورد ن ين اراضيو تأم يو خدمات يعموم يسرانه فضا ين و واگذاريشوند عالوه بر تأم يمحدوده شهر وارد م

کل ملرک بره هنگرام اخرذ     % 10معادل ... ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك و  4تبصره  يدر اجرا ، يمعابر عموم

 . واگذار خواهد شد يبه شهردار ييگان توسط متقاضرا ،يخدمات از شهردار

 مصروب اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصرويب قرانون تعيرين وضرعيت امرالك      ( يا سهم)مطالبه عوارض  :1تبصره

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

ر صورت عدم امکان واگرذاري ملرک   دکه الويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملک بوده  :2تبصره 

 .دريافت خواهد شدبه صورت عوارض درصد سهم شهرداري  10ک قطعه باشد ؛ مقدار يکمتر از  يسهم شهردار يعني

صورت حفظ امالك  در .اولويت اول برنامه هاي فضاي سبز شهرداري مي باشد حفظ باغات و توسعه آن ها در :3تبصره

حفظ کاربري قبل از ورود به مبني بر داريخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخردر سوي مالک و مزروعي و باغ از

 درمراجعات بعدي و  در و طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد عوارض فوق از گواهي معامله، درج آن در و محدوده شهر

 .شد خواهدوصول رداري حقوق شه ... ، تفکيک ، احداث ساختمان وريکارباز جمله تغيير صورت درخواست خدمات 

 

 ا حريم شهريساختمان وارد شده به محدوده  یعوارض امالک دارا( ب

غيرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شروند، بعرد از    ياز محدوده يا حريم شهر واقع و اعيان خارج   يملک چنانچه      

خرارج از حرريم    يهرا  ياعيران ) يقانون شرهردار  99کميسيون مقرر در ماده   از سوي آن  رسيدگي به تخلفات ساختماني 

و در صورت ابقاء و يا بالمانع شناخته شدن اعياني ( خارج از محدوده و داخل حريم شهر يها ياعيان) 100يا ماده ( شهر

ملرک بره هنگرام    عرصه کل % 10به محدوده شهر، معادل  يانياع يورود امالك دارا( ارزش افزوده )  ياياز بابت مزا آن،

 .واگذار خواهد شد يبه شهردار يرايگان توسط متقاض يخدمات از شهردار اخذ

در  و به شهرداري سهمي از ملرک بروده  ... قانون تعيين وضعيت امالك  4طبق تبصره الويت واگذاري مطالبات اين ماده 

 به شرح زير درصد سهم شهرداري 10 (ک قطعه باشديکمتر از  يشهردارسهم  يعني)صورت عدم امکان واگذاري ملک 

 . دريافت خواهد شد

 (الف و ب اين ماده  هایبند )نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

در صورت اعتراض طرفين به قيمت كارشناس رسمي ، موضوع تعيين . مطابق قيمت كارشناس رسمي با تعيين شهرداري وصول خواهد شد

 .نج نفر با پرداخت هزینه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شدقيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پ

 

در صورت فقردان   که. تغيير کاربري خواهد بودا يورود به محدوده از رزش بعد ، ااي مبناي ريالي ارزش منطقه :1تبصره 

 .نزديکترين بلوك و کاربري مربوطه خواهد بود يمنطقه ا ، ارزشآن در دفترچه ارزش معامالتي

 . باشد يو عوارض مربوطه م يعالوه بر جريمه تخلفات ساختمان ،ها در مورد ساختمان مادهاخذ عوارض اين  :2 تبصره

ضمناً بعرد از ورود بره   . گيرد يوارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نم يروستاها يها به ساختمان :3تبصره 

 . خواهد شد عملمطابق ضوابط زمان مراجعه ... اعم از تفکيک و احداث و يمحدوده شهر هرگونه اقدام عمران

______________________________________________________________________ 
 

 

 افرازو  يتفکيك اراض ،يو سرانه عموم یر كاربرييتغ( یسهم شهردار)رض ارزش افزوده عوا:  20ماده 
 

 مترمربع 500 ريز ياراض و افراز تفکيكو  یر كاربرييتغعوارض ( الف
 

 تفکيک عرصه

بنابراين تقسيم يک ملک به دو . شود با درخواست مالک، تفکيک اطالق ميو کوچکتر   به قطعات ملک بزرگ   بندي قطعه 

گيرد تفکيک تلقي نشده و  ها و تيرهاي برق و مشابه آنها صورت مي هاي آب و گاز و دکل يا چند قطعه در اثر  عبور لوله

  .عوارض ندارد

 :وصول خواهد شدن تعرفه يامطابق  يمطالبات شهردارابراين تفکيک به يکي از اشکال زير انجام و بن
 

 جهت وصول عوارض تفکيك مت روزين قييفرمول تع
 

 ير تجاريقيمت روز غ= {  S × (10000 ( P + 2 ×20 }×درصد مربوطه 

 .شد   عمل خواهد 3ب یضر با  يمت روز تجاريق

 

  از ارزش افزوده ناشي از تغييركاربری ، تفکيك ، افراز دارینحوه محاسبه سهم شهر

 
در صورت اعتراض طرفين به قيمت كارشناس رسممي،   .وصول خواهد شدبا تعيين شهرداری سهم شهرداری مطابق قيمت كارشناس رسمي  درصورت تغييركاربری، تفکيك، افراز: تبصره

 .نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شدموضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

هراي   هاي آماده سازي اراضي تفکيک شده و پياده روهرا و کوچره   بر اساس قانون تعيين وضعيت امالك کليه هزينه  (1

 . مرتبط معابر حاصل از تفکيک بر عهده مالک است

داخرل محردوده و   ازي و ساير اشخاص حقيقي و حقروقي  سو شهر راهزميني که از طريق منابع طبيعي يا اوقاف يا  (2

 .باشند شود مشمول اين ماده مي واگذار مي يجارياستبه صورت حريم شهرها 

و  يو اسرتفاده فرهنگر   يو حفرظ کراربر   و افرراز  بوده در صورت تفکيرک  يو مذهب يآن فرهنگ يکه کاربر يزمين (3

 .باشند يم ينمانند مسجد و کتابخانه از عوارض تفکيک مستث يمذهب

سند دريافت و عوارض  ،ين جارير قوانيو سا قانون اصالحي قانون ثبت 148و  147استناد مواد ه کليه امالکي که ب ( 4

 اخرذ   مراجعره سرال   يبرر مبنرا  و افراز اند مشمول پرداخت عوارض تفکيک  تفکيک را به شهرداري پرداخت ننموده

 .دوش مي

اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفرات  در هنگام و افراز عوارض تفکيک  ( 1

 .باشد ن عوارض قابل وصول مييعالوه بر جرائم، ا 100پس از صدور رأي کميسيون ماده 

ار ير ، توسرط مالرک در اخت  يعرالوه برر سرهم شرهردار    ( قطعرات مالرک   ياختصاص)مالک  قطعات معابر داخل سهم   (6

 .رديگ ير مقرا يشهردار

 مترمربع 500ر يز يو تفکيك و افراز اراض یر كاربرييعوارض تغ

 فیرد
وكاربري موجود يعنوان كاربر

 قبلي زمين

 مورد درخواست يكاربر

 کيعوارض تفک
 يتجار يمسکون

و  يكارگاه

 يصنعت
 ریسا نگيپارك

 - - %10 %20 - يمسکون 1

11% 

 - - - - - يتجار 2

 %10 %10 %20 %60 %30 و بایربزس يفضا -يزراع -باغ 3

 - - - %21 %10 يو صنعت يكارگاه 2

 %21 - %31 %70 %10 نگيپارك 1

7 

 -يآموزش -يادار) ریسا

 -بهداشتي-ورزشي

تاسيسات و تجهيزات شهري 

  ...(و 

21% 10% 20% - - 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

مترمربع باشد، مالک عمل شهرداری 500ترازچنانچه ملکي به صورت غيررسمي و غيرثبتي تفکيك ومساحت قطعات تفکيکي كم: تبصره

مشمابه   باشمند  سمند  فاقد مترمربع بدون مراجعه به شهرداری تفکيك و500بنابراين قطعاتي كه كمتراز.  سند اوليه وثبتي خواهدبود

 .مترمربع سهم شهرداری مطالبه خواهدشد 500قطعات باالی 

 مترمربع 500باالی   يو تفکيك اراض يعموم سرانه ،یر كاربرييتغ  از (یسهم شهردار) عوارض ارزش افزوده( ب

با اعرالم  ( مجاز)مربوطه  يمترمربع و بيشتر داخل محدوده شهر با کاربر100 با مساحت تفکيک و افراز اراضيمتقاضيان 

قانون  ياجرا) يتوسط شهردار يقانون زمين شهري مبني بر باير بودن در صورت تأييد نقشه تفکيک 12کميسيون ماده 

  .تفکيک خواهد شدمقررات  مشمول(  يقانون شهردار 101ماده صالح ا

 

به شکل قطعه يا قطعات مشخص نباشد  يشهردار مطالباتکه  يصرفاً زمان يقطعه يعن يدر صورت عدم امکان واگذار (1

 ت سه نفرره أيق هياز طر ،مت فرموليدر صورت اعتراض مالک به ق. خواهد شد روز مطابق فرمول مربوطه اقدامبا قيمت 

 . اقدام خواهد شد  يدادگستر يرسم انکارشناس

 يرا حفظ و فقط در توسعه فضا يباغ و زراع يکاربر درن ماده يا يموظف است قدرالسهم خود از بابت اجرا يشهردار (2

 .دينمااستفاده  يعموم يها يکاربر يباير برا يسبز و در رابطه با اراض

قطعرات   ير اختصاصر ير غ) ين شوارع و معابر عموميو همچن يو خدمات يعموم ياافته به سرانه فضيمقدار اختصاص  (3

 .کسر خواهد شد ياز سهم شهردار يطبق ضوابط شهرساز( مالک

مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شرهري از سرهم    يشهردارن توسط ياديمعابر و م جاديو ا طرح تعريض يدر اجرا (4

 . اقدام خواهد شد عوارض حق مشرفيتمطابق اين نوع امالك  با در رابطهکسر خواهد شد و  يشهردارک يتفک

مترمربع باشد مالك  100کمتر از  يکيک و مساحت قطعات تفکيتفک ير ثبتيو غ ير رسميبه صورت غ يچنانچه ملک (1

 . خواهد بود يه و ثبتيسند اول يعمل شهردار

فاقد ارزش منطقره   يکاربر بعد از تغيير چنانچه. اهد بودبعد از تغيير کاربري خو اي، ارزش مبناي ريالي ارزش منطقه  (6

 .خواهد بودعمل  يمبنانزديکترين بلوك و کاربري مربوطه باشد در  دفترچه ارزش معامالتي  يا

شرهرداري بايرد ضرمانت الزم را     يهاد يها تغييرات اساسي طرحته يکميا  1ماده  قبل از ارسال پرونده به کميسيون (7

ا ضرمانت  يز يوار ينقداً به حساب سپرده شهردار يرکاربرييعوارض مربوط به تغ% 10ذکر است معادل  انيشا.اخذ نمايد

ون مربوطره نسربت بره مصرالحه     يسر يتوسط کم ير کاربرييب تغيماه پس از تصو 3تا  ياخذ، چنانچه متقاض ينامه بانک

 .نامه اقدام خواهدنمود شهرداري مطابق مصالحهضبط و  يبه نفع شهردار يد سپرده وياقدام ننما يقطع
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

در صورتي که کاربري و تراکم  ملکي در طرح قبلي مجاز و شهرداري خدماتي مانند پروانه ساختماني و غيرره صرادر    (8

کميسيون به نموده در صورت تغيير کاربري آن ، شهرداري بدون دريافت هيچ گونه وجهي پرونده را جهت تغيير کاربري 

 .ارسال خواهد نمود ير کاربرييبه منظور تغ يهاد يها ساسي طرحته تغييرات اييا کم 1ماده 

مثرل   يعمروم  يبه منظور اسرتفاده کراربر   يطرح توسعه شهر يمطابق کاربرکه بعد از ورود به محدوده شهر  ياراض (9

استفاده شود بعد از اخرذ عروارض يرا سرهم      ي، تأسيسات و تجهيزات شهري، آموزشي، مذهبي، فرهنگي، بهداشتيورزش

 .دريافت نخواهد شد يسهم يورود به محدوده شهر از بابت کاربر

باشند مشمول پرداخت اين عروارض   داراي کاربري شناور از جمله تجاري مي يامالکي که براساس طرح توسعه شهر(10

 .باشند يم

اشتي و نمازخانره  سرويس بهدها،  از طبقات، راهروي جلوي مغازه، عالوه بر فضاي بخدماتي و هاي تجاري در مجتمع (11

 .صرفاً عوارض پذيره از آنها قابل وصول استنبوده کاربري تجاري ر ييعوارض تغمشمول پرداخت 

برراي   وبريش ازآن  براي طبقه همکف معادل ضريب مصروب  ک طبقهيش از يب يها يتجارمحاسبه اين عوارض در  (12

اين ماده عالوه برعوارض يک  مطالبات% 40 معادل و از طبقه سوم به باال% 10، طبقه دوم %60، طبقه اول %70زيرزمين 

 .شد دخواه وصول و محاسبه طبقه

قررار   يار شرهردار ي، توسط مالک در اختيعالوه بر سهم شهردار( قطعات مالک ياختصاص)معابر داخل سهم مالک  ( 13

 .رديگ يم

و  يو خردمات  يعموم ين سرانه فضايتأماز بابت  ارزش افزوده و  100توسط کميسيون ماده   در صورت ابقاي اعياني (14

 .ن ماده محاسبه و وصول خواهد شديا جدول عوارض% 40شهر  ياز شوارع و معابر عموميمورد ن ياراض

  

ت يا تثبيتغيير يا تعريف و  يملک يجديد نوع کاربر يدر طرح توسعه شهر يکه با تغيير طرح قبل يدر موارد (11

از شوارع و معابر يمورد ن يو اراض يو خدمات يعموم ين سرانه فضايک و تأمشده باشد از بابت  ارزش افزوده مل

 .ن ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شديعوارض ا% 10شهر  يعموم

در مواردي که با تغيير طرح قبلي در طرح توسعه شهري جديد نوع کاربري ملکي تغيير يا تعريف و يا تثبيت (16

ده ملک و تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي شده باشد از بابت ارزش افزو

 .شهرتمامي عوارض اين ماده به هنگام اخذ خدمات وصول خواهد شد
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 مترمربع 500 سهم شهرداری از  تغيير كاربری و سرانه عمومي، تفکيك اراضي باالی

 ردیف
عنوان كاربري 

 موجود

 كاربري مورد درخواست  

 عوارض تفکيک
 تجاري مسکوني

كارگاهي و 

 صنعتي
 باغ سایر پاركينگ

 قطعات %20 - - - %11 %31 - مسکوني 1

 قطعات %30 - - - - - - تجاري 2

3 
 -زراعي -باغ

 فضاي سبزوبایر
 قطعات 20% 2% 10% 10% 31% 10% 30%

2 
كارگاهي و 

 صنعتي
 قطعات 20% - - - - 30% -

 قطعات %10 - - %21 %31 %70 %10 پاركينگ 1

7 

 -اداري) سایر

 -آموزشي

-ورزشي

 -بهداشتي

تاسيسات و 

ات شهري تجهيز

 ...(و 

 قطعات 10% - 10% - 30% 10% 20%
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 ضوابط احداث پاركينگ:  21ماده 

در  و ييا تفصيل يمطابق ضوابط طرح جامع يا هاد يبايست الزامي بوده و ها در ساختمانپيش بيني و تامين پارکينگ      

قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايري آن نسربت بره ايجراد پارکينرگ        1اجراي ماده 

 .اقدام گردد

 : تواند بدون تأمين پاكينگ پروانه صادر نمايد به شرح زير است مواردی كه شهرداری به صورت استثنايي مي ٭

. رکينگ مستلزم قطع درختران کهرن بروده و قطرع آنهرا مجراز نباشرد       ساختمان در محلي واقع شود که ورود به پا - 1

 .تشخيص اين امر به عهده کميسيون مقرر در اليحه حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها خواهد بود

ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، وضع و فرم زمين احداث پاکينگ از نظر فني امکان  - 2

 . ودي پارکينگ از ساير اضالع ملک مقدور نباشدو پيش بيني ور

ها بايستي راه دسترسي خودرو بره ملرک و    ها و تقاطع هاي شرياني و چهارراه مالکين امالك مشرف به معابر و خيابان -3

تشخيص اين امر بره  . پارکينگ را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خوروهاي عبوري و عابرين بوجود نياورد

 . باشد مي( کارشناس فني  –صدور پروانه  –مسئول طرح و گذربندي  –معاون يا مسئول شهرسازي ) ه شهرداري عهد

 .ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسي مستقل براي تردد خودرو و استفاده پارکينگ مقدور نباشد-4

، شهرداري مي تواند پارکينگ را حذف معيت و صالحديد جغرافيايي و تراکم جه به موقعيت شهر و موقعيت جبا تو-1

 .و عوارض حذف پارکينگ اخذ نمايد

هرا و بازارهراي سرنتي و     هاي قديمي و مجراز واقرع در هرمحرل مثرل معرابر و تقراطع       در صورت نوسازي مغازه:1تبصره

ملي ايجراد  سرپوشيده در حد ابعاد و تعداد موجود يا بعد از رعايت تعريض طرح توسعه شهري و در صورت عدم امکان ع

شرود مسراحت    براي هر متر مربع به عنوان عوارض عردم ترأمين پارکينرگ تعيرين مري      p10پارکينگ، عوارضي معادل 

هاي فروق الرذکر و رعايرت     در صورت افزايش زيربناي مغازه. مترمربع خواهد بود 21پارکينگ براي محاسبه اين عوارض 

 .شود ه اعمال ميارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهري نيز اين تبصر

چنانچه براي ساختمان هاي مذکور عوارض يا هزينه هاي تحت عنوان کسري پارکينگ قبالً پرداخت شده باشد : توضيح

 .عوارض اين تبصره وصول نخواهد شد

 .ها از جمله تجاري و يا مسکوني بايستي پارکينگ مورد نياز تأمين و احداث گردد در کليه مجتمع: 2تبصره



خامنهشهرداري 4931سال محلی عوارض تعرفه لدستورالعم  

 

 
44 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

اين  2به غير از موارد تبصره .... و اداري، نظامي، خدماتي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي  هاي  اختماندر س:3تبصره

 .مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش بيني نمايند بايستي پارکينگ  ماده 

طبق ضوابط شهرسرازي عمرل     ي، تجاريمسکون  ها ي با تعداد پارکنيگ و محل احداث آنها در مجتمع در رابطه :4تبصره

 .خواهد شد

ولري در محاسربه   .در صورت احداث پارکينگ مقدار احداثي از زيربنا کسر و مشمول اخذ عروارض نخواهرد شرد   :1تبصره

 .سطح ناخالص چند واحدي مساحت آن مبناي محاسبه قرار خواهد گرفت 

 

نه به استفاده غير پارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون پروا يدارا يها در صورت تبديل پارکينگ ساختمان:  6تبصره 

برگشت به حالت اوليه و قلع آثرار   يو با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأ يرسيدگ 100ماده 

قسمت ابقاء و عدم امکان ايجاد پارکينگ در  100که بر خالف آن توسط کميسيون ماده  يدر صورت. صادر گردد يتبديل

 يو تأييد رأ( يقطع)تجديد نظر  يو در صورت صدور رأ يتوسط شهردار يبدو يديگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأ

تحرت عنروان    يکميسيون و اخذ جرايم صرادره آن، عوارضر   يرأ يبه شرح فوق ضمن اجراتخلف مذکور  يا ابقاي يبدو

  .عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد

احداث شوند مشرمول مقرررات   ( مازاد يا فاقد پروانه ) ساختمان هايي که بدون تأمين پارکينگ به صورت غيرمجاز      

 .اين ماده و عوارض ابقاي اعياني ها خواهد بود

رعايت مفاد پروانه و ضروابط طررح توسرعه     100توسط کميسيون ماده  يدر صدور پروانه ساخت و پايانکار و رأ:  7تبصره 

 .است  يآن الزامقانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيين نامه اجرايي به ويژه و  يشهر

 : عوارض عدم تأمين پاركينگ

مورد ويژه اين ماده به ازاي هر واحد پارکينگ حذف شده طبق ضوابط طرح تفصيلي يا هادي شهر، براي هر واحد  1در 

به هر مترر مربرع   (p+ريال 7000)ريال  7000اي به اضافه  ش منطقهبرابر ارز 20مترمربع ضروري بوده که  21مساحت 

 .گيرد تعلق مي

 20*21(p+ريال7000)                                                                                        
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 عوارض حق مشرفيت :  22ماده 

و احداث   تصرف  حق آيند شهرداري  در مي  شهرداري  مالکيت  به   با تملک با خريد و يا که  در معابر شهر  واقع  امالك کليه  

را   بردون مجروز شرهرداري     حق بهرره بررداري از آن   را داشته و هيچ شهروندي   ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص 

 .ندارد

اند حق ايجاد درب به ايرن امرالك را    تهکه مالکين همجوار چنين امالك عمومي از شهرداري اجازه نگرف بنابراين تا زماني

هر چند که قسمتي از اين امالك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينکه حق ارتفاق داشرته باشرند کره مسرتلزم     

 .پرداخت حق مشرفيت خواهند بود

و   معرابر و ميرادين    اصرالح  و  و توسرعه   احرداث، تعرريض   هاي  طرح در اثر اجراي  که  و امالکي  اراضي  کليه  عليهذا مالکين

شروند در صرورت پرداخرت عروارض حرق       واقع مري  و يا در توسعه   و يا تعريضي  يا اصالحي در برگذر احداثي  چهارراه ها

و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در . توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند مشرفيت، مي

 ند، پايان کار ساختمان يا تفکيکطرح، نقل و انتقال، اصالح س ياجرا، يافق و اخذ خدمات شهردارتو يمراجعه برازمان 

 . محاسبه و وصول خواهد شد

ر یه ز فرمهول  مطابق ندشو يدان ها و چهارراه ها واقع ميو م و بيشتر يمتر10در معابر پس از تعریض كه  يبه امالك عوارض حق مشرفيت

 : محاسبه و اخذ خواهد شد 

](A-B) *L*P*S[ *K 

A    ديعرض معبر جد 

B   يعرض معبر قبل 

L   طول ضلع ملک مشرف به معبر 

P  طرح  يبعد از اجرا يارزش منطقه ا 

S   مانده ملک يمساحت باق 

K   ليب تعديضر 

 . عمل خواهد  شد 2ب يبا ضر فرمول متر 100ر يقطعات ز *
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 .اهد شدعمل خو2درکاربري هاي تجاري وخدماتي با ضريب  *

 .عمل خواهد شد 1درکاربري مسکوني با ضريب  *  

 .عمل خواهد شد 1/1درکاربري هاي اداري وغيره  با ضريب *  

.فرمول وصول خواهد شد% 21درکاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ کاربري *  
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 (K)ل يب تعديجدول ضر

 L K فيرد L K فيرد

 %16 متر 12تا  12 %1 ک متريتا  1

 %17 متر 13تا  13 %6 رمت 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %19 متر 11تا  11 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 16تا  16 %9 متر 1تا  1

 %21 متر 17تا  17 %10 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7

 %23 متر 19تا  19 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %13 متر 9تا  9

 %21 متر 20ش از يب 21 %14 متر 10 تا 10

 - - - %11 متر 11تا  11

 

 ين و چهرارراه هرا ، ملکر   ياديجاد معابر و ميض و توسعه معابر موجود و ايطرح تعر يکه بعد از اجرا يدر موارد:  1 تبصره

 ياز اجررا  يناشر ر کند از بابت ارزش افزوده ييطرح تغ يقبل و بعد از اجرا ينشده و ارزش منطقه ا يمشمول عقب کش

 20 يکل مساحت ملک برا مبنرا   يت بر مبناي، عوارض حق مشرف يتوسط شهردار ديجاد معابر جديا ايض و يطرح تعر

 .طرح محاسبه و اخذ خواهد شد  يقبل و  بعد از اجرا يبرابر مابه التفاوت ارزش منطقه ا

 .باشد يال مير 20000ن ماده يارض امحاسبه عو يمبنا Pحداقل :  2 تبصره

شتر يب( جهت پرداخت يزمان مراجعه به شهردار)ن يارزش روز زم%20مانده ملک از  يت باقيعوارض حق مشرف:  3 تبصره

 .نخواهد بود 

کالً عرض معبر  ن فرموليمورد محاسبه ا ي، مبنا يل فقدان معبر قبليداالحداث با هر عرض به دليدر معابر جد:  4 تبصره

 .د خواهد بود يجد
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عوارض حق مشرفيت در مواقع زير و هر کدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي خيابان فقرط برراي يرک برار تعلرق      :  1تبصره 

 : گيرد مي

خريد يا بعد  يگيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق برا ياز آنها در مسير تعريض قرار م يکه قسمت يامالک يبرا -

ارزش  ييعنر ) يروز، محاسبه و اخرذ يرا تهراتر    يا ارزش منطقه يمبناطرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر  ياز اجرا

 . اقدام خواهد شد( شده و تهاتر خواهد شد يبه صورت ريز برآورد ريال يمالک و مطالبات شهردار يواگذار

 در هنگام توافق براي خريد يا تملک قسمتي از امالك براي اجراي طرح به شرطي که بره غيرر ازخيابران احرداثي راه     -

 . دسترسي به ملک وجود نداشته باشد

گيرند به سبب احرداث خيابران ارزش افرزوده پيردا      در موقع معامله امالکي که در بر خيابان واقع هستند و يا قرار مي -

 .اند نموده

ن از متر باشد و همچنري  12خيابان يا تعريض خيابان موجود که عرض آن قبل از اجرا بيش از  ياگر در اثر اجرا : 6تبصره 

که در تعريض قرار نگيرند به لحاظ ايجاد ارزش افزوده مطابق اين تعرفه عوارض حق مشررفيت دريافرت    يامالك مجاور

 . خواهد شد

  7تبصره 

ها که مساحت آنهرا کمترر از    قانون نوسازي واگذاري باقيمانده اراضي از اجراي طرح 18بند الف ماده  به استناد تبصره  -

در ضوابط طرح تفصيلي يا هادي شهر باشد به دليل شناخته نشدن به عنوان يک قطعه و عدم  حد نصاب تفکيک مندرج

امکان صدور سند به عنوان يک قطعه ممنوع است و به منظور جلوگيري از متروکه و مخروبه ماندن آن بايستي اين گونه 

 .ايدتوسط شهرداري از مالک خريداري و يا طبق قانون تملک اقدام نم“ اراضي تماما

به امالك  يقانون نوساز 19ماده  ياراضي که دراجراي طرح تعريض به مالکيت شهرداري درمي آيند چنانچه در اجرا -

عروارض ايرن مراده دريافرت     % 70همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده، حق مشرفيت امالك مجراور  

 .خواهد شد

خريرداري و بره ملرک    ( پشت جبهه و يا برهاي آن)توسط مالک ملک همجوار   است که در بر معابر واقع  چنانچه ملکي -

 .عوارض اين ماده دريافت خواهد شد% 70خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها 

و مرورد تأييرد     مجراز در آمرده      به صرورت   زمان مرور  و يا برحسب  مجاز تفکيک  به صورت  ملکي عرصه  چنانچه :  8تبصرره  

فعلي،  گذربندي  طرح هاي پروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس   درخواست  مالک  باشد و اينک  رگرفته قرا شهرداري 
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سراختماني   صدور پروانه   در زمان  است مکلف  شهري باشد شهرداري توسعه  مقرر در طرح هاي  کشي عقب رعايت  به  ملزم

تهاتر نمايد و تراکم و سطح اشغال بعرد از    ساختماني پروانه   ت وکشي را با عوارض حق مشرفي در عقب عرصه واقع  ارزش  

 . اقدام خواهد شد يطرح برابر ضوابط طرح توسعه شهر ياجرا

ايجراد   يجديرد  ا معرابر ير  احداث معابر جديد عالوه بر معبر موجود، معبر يها طرح يکه در اثر اجرا يدر موارد:  9تبصره 

ن بر ملک بااحتساب يگرانتر يت مطابق ارزش منطقه ايند عوارض حق مشرفوف شکه از ملک به معابر مشر يجهاتشود 

  .محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت  يمجموع طول اضالع مشرف به معابر مبنا

 21متر باشد  21بيش از  يتفکيک شده واقع در مسير تعريض شهردار( قطعه)که عمق يک پالك  يدر صورت:   10تبصره 

 .متر اول اخذ خواهد شد 21عوارض % 10 يمتر آن پالك با مبنا 21ه و عمق بيش از متر اول برابر تعرف

متر فاصله  10ها حداکثر تا  ميادين و تقاطع يها و خروج عوارض حق مشرفيت امالك واقع در ميادين و تقاطع:  11تبصره 

 .اين تعرفه محاسبه خواهد شدفرمول برابر  1/1از محل مذکور با ضريب 

ايرن مراده اقردام     يبه بعرد برا مبنرا    88اجرا شده از اول سال  يها محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفيت طرح:   12تبصره 

 .اين تعرفه اقدام خواهد شد% 41 ي، با مبنا88اجرا شده قبل از  يها طرح يخواهد شد و برا

ر اجررا گرديرده قبرل از    عوارض اين ماده به امالك واقرع در مسري   1372با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از  ◙

 .تعلق نخواهد گرفت 1371

از  ياخرذ هرگونره خردمات از شرهردار     يمحاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع بررا :   13تبصره 

 . دريافت خواهد شد... و يحفار يمعامله، گواه يجمله پروانه ساخت، گواه

قانون ثبت و ثبت در دفاتر امرالك   41وانه ساختماني منوط به اجراي ماده پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پر:  14تبصرره  

 .شهرداري مي باشد

جهت اجراي طرح توسرعه و تعرريض و اصرالح معرابر و ميرادين و ايجراد معرابر و        درصورت عدم حصول توافق : 11تبصره 

در طرح توسعه ، چنانچه موضروع بره   ميادين جديد في مابين شهرداري و مالک يا مالکين دررابطه با قيمت مقدار واقع 

قيمرت  %20کارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفيت شرهرداري ازبراقي مانرده ملرک     

 .روزبعد از اجراي شهرداري با تقويم کارشناس رسمي خواهد بود

________________________________________________________ 
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 ستفاده از ساختماننحوه ا:  23ماده 

از ساختمان را در ( نوع بهره برداري)قانون شهرداري موظف است نوع استفاده  11ماده  24شهرداري به استناد بند      

ها استفاده نمايد از طريق کميسيون  پروانه ساختماني قيد نمايد و چنانچه مالک مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعياني

مالک يا ذينفع جهت استفاده غير از مفراد   يو در صورت تقاضا .رسيدگي خواهد شد يقانون شهردار 100مقرر در ماده 

زمران تقاضرا    يمورد تقاضرا برا کراربر    يوضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه کاربر يها پروانه صادره و يا در ساختمان

برابر عوارض مربوطره   2با اخذ  يو بهداشت يو فن يتواند در صورت مطابقت ضوابط شهرساز يم يمطابقت نمايد شهردار

 .در اين تعرفه مجوز الزم را صادر نمايد

 شرايط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکوني به صورت يکي از حرف پزشکي 

شرکي در  حررف پز  با فعاليرت   در رابطه  واحده  ماده  مقررات   زير باشد بر اساس شرايط   داراي  ساختمان يک  که  در صورتي

و . باشرد  هاي مسکوني، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشرکي مري   ساختمان

 .باشد يشده م يبردار بهره يمساحت اعيان يا عوارض آن معادل يک برابر ارزش منطقه

بوده و داير نمودن واحد تزريقرات  به صدور مجوز فعاليت يک واحد مطب  مجاز شهرداري در هر واحد ساختمان ها - 1 

 .در آن و يا در واحد ساختماني بالمانع است

 .مورد نظر مورد تأييد باشد  فعاليت  براي و ايمني  از نظر فني  ساختمان  -2

 .مراجعين و کارکنان باشد  براي مناسب    پارکينگ داراي  ساختمان طبق ضوابط  -3

 حرف پزشکي  فعاليت  براي  ين آن ساختمان و همسايگاناز ساکن  ثبتي  رضايت نامه  ارائه -4

هراي   ها در سراختمان  ها و مدارس و دانشگاه تأسيس کلينيک درماني يا هر فعاليت عمومي ديگر از جمله بيمارستان - 1 

 .است ن مادهيا ير بندهايو سا موجود مستلزم رعايت کاربري و تأمين استحکام و ايمني بنا

گيررد بايسرتي ملرک     هايي که به منظور فعاليت مذکور مورد استفاده قرار مي طبيق کاربري ساختماناز طرفي عالوه بر ت

هراي ديگرر بره شرهر باشرد و       موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشکالت ترافيکي و مزاحمت يدارا

ته فني در استانداري ارجاع و برا تصرويب   يا کمي 1چنانچه ساختماني داراي شرايط الزم باشد مراتب به کميسيون ماده 

 .برداري اعمال نمايد تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره موضوع، شهرداري مي
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 :تبصره

 يارجاع و در صورت ابقا 100ون ماده يسيپرونده را به کم يستيبا يخالف پروانه صادره، شهردار يدر صورت بهره بردار

فات اخرذ مجروز محاسربه و اخرذ     يت تشرر ياز بابت عدم رعا 2ب ين ماده را با ضريعوارض ا يارون مذکور، شهرديسيکم

 .خواهد نمود 

 (نقل و انتقال)عوارض معامله :  24ماده 

با توجه به عدم تعلق عوارض معامله اموال غير منقول ناشي از اجراي قانون ماليات برارزش افرزوده وقرانون ماليرات         

وسايط  امالك، مستغالت، مستحدثات، سرقفلي و   معامالت عوارض به شهرداري ها  12و  19له مواد هاي مستقيم از جم

 تعيرين   شرود بره شررح زيرر     انجام مري ( اي قولنامه به صورت )و غيررسمي ( در دفاتر)رسمي   به صورت موتوري که  نقليه  

 : وصول خواهد شد

 (نقل و انتقال)عوارض معامله 

 

 معادل: الت، مستحدثاتامالک، مستغ -الف

 1 × ([يمساحت اعيان× يبرابر ارزش اعيان 1( + )مساحت عرصه ×« ارزش عرصه برابر  1+ ریال  10000» ]) ×% 1/1

 

 معادل : سرقفلي -ب

  1مطابق ماده  عوارض پذيره مربوطه يک مترمربع × 12 ×(  S) يمساحت اعيان ×% 11

 

 عوارض وسائط نقليه موتوری  -ج

 قليه بنزینيوسائط ن - 

 ریال  000/20سال عمر براي انواع موتورسيکلت معادل  10زیر  -1

 ریال 000/100سيلندر معادل  2سال عمر براي خودروهاي تا  10زیر  -2

 ریال 000/110سيلندر معادل  2سال عمر براي خودروهاي باالي  10زیر  -3

 .شود به عوارض مذكور اضافه مي% 21سال عمر،  10باالي  -2

 ...(اعم از اتوبوس، ميني بوس، کاميون، تريلي و انواع ماشين آالت سنگين و کشاورزي و)عوارض وسائط نقليه گازوئيلي  -
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 ریال 000/100سال عمر به ازاي هر محور  10زیر  -1

 .شود ، به عوارض مذكور اضافه مي%21سال عمر  10باالي  -2

 

 منقول و مزايده اموال و امالک و مستغالت غيرمنقول  -د

هراي بيمره، نهادهراي انقرالب اسرالمي و کليره        ها، شرکت هاي دولتي، بانک ها و ادارات، مؤسسات، شرکت کليه سازمان 

بهاي معامله را به عنوان عوارض از برنده مزايده اخذ و % 2مؤسسات حقيقي و حقوقي در مزايده کليه اموال خود بايستي 

 .به حساب شهرداري واريز نمايند

از جملره انتقرال بره نرام     ( حالت عمومي پيدا کند)به نام شهر و شهروندان  يا وقف و شرط عمره  و انتقال نقل :    1تبصره  

 .عوارض نداردو به نام همسر و فرزندان مراکز مذهبي، علمي، فرهنگي، خيريه 

 

آيند  يدر م يه تملک شهردارب يشهردار يعمران يها طرح يکه در اثر اجرا ينقل و انتقال امالك و مستحدثات:   2تبصرره  

 .عوارض نقل و انتقال ندارند

 .رهن امالك و مستحدثات به غير از هزينه کارشناسي عوارض نقل و انتقال ندارند:  3تبصره  

در صورتي که واحد تجاري به صورت سرقفلي و مالکيت معامله شود عوارض امالك و سرقفلي برا هرم دريافرت    :  4تبصره  

 .خواهد شد

گواهي معامله امالك و مستحدثات صادره توسط شهرداري تا پايان سال صدور در صورت نياز به تمديد مهلت و :  1تبصره 

 .عدم ايجاد تغييرات توسط مالک يا ذينفع در ملک، بدون دريافت عوارض، مهلت آن تمديد خواهد شد

ر سال صدور در دفاتر اسناد رسمي معامله صادره د يو سرقفل در صورتي که گواهي معامله امالك و مستحدثات:  6تبصره 

انجام نشود در صورت استعالم دفاتر اسناد رسمي در سال بعد، شهرداري با مبناي زمان مراجعه مابره التفراوت عروارض    

 .معامله را اخذ و گواهي معامله را تمديد خواهد کرد

ولي معامله انجام نشرود در صرورت انصرراف     صادر يو سرقفل در صورتي که گواهي معامله امالك و مستحدثات:  7تبصرره  

عروارض معاملره،   % 10يا تغيير نام در گواهي معاملره، شرهرداري برا دريافرت      يمالک از معامله و تأييد دفاتر اسناد رسم

 . گواهي جديد صادر خواهد کرد
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تناد قرانون مالرک و   بره اسر  ( امالك شرهرداري )هاي تجاري واگذاري شهرداري  در صورت معامله ملکي سرقفلي:  8تبصره 

ارزش افزوده با قيمت گذاري هيرأت ارزيرابي شرهرداري از بابرت ارزش افرزوده سررقفلي و سرهم مالکانره         % 10مستأجر 

 9تبصره .محاسبه و اخذ خواهد شد

 .هزار مترمربع، نصف عوارض اين ماده وصول خواهد شد 10براي نقل و انتقال اراضي باالي   : 9تبصره 

 عاليت و حرفهعوارض ف:  25ماده 

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

 : الف

 . گردد عوارض اصناف مطابق جدولي که شهرداري تهيه مي کند تصويب مي

 :ب

 ماليات بر ارزش افزوده) تطبيق نکند و شامل عوارض محصول نهايي ( بند الف)چنانچه حرفه و يا صنفي در جدول فوق 

 .نگردد مطابق فرمول زير عوارض وصول خواهد شد( 

 

 ( K s× S × kb ×P × RL× Rp)  =عوارض ساالنه هر فعاليت و حرفه به مترمربع 

 

 :اين عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله

، برازار و  هرا، ميرادين   هاي اصلي و فرعي،کوچره  تاثير موقعيت ملک در کسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خيابان -1

 پاساژ، راسته، خيابان، محالت

تاثير نوع فعاليت در کسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمايندگي، نمايشگاه، تجمالتي و تشريفاتي و لوکس، دفراتر   -2

 .....شرکتهاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و کشاورزي و

 ....قائل شدن آن از حرف لوکس، تجارتي، بازرگاني وتفاوت ...در نظرگرفتن اماکن خدماتي، بهداشتي و درماني و -3
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 توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

 .شود سطح رتبه بندي مي 3كه در (Rank  profession) رتبه حرفه ( الف

 3رتبه اول با ضریب 

، بزاري، بدليجات شامل آهن فروشي، آيينه و شمعداني و لوستر، آلومينيوم فروشي، اسباب بازي، الکتريکي، بارفروشي    

طال و نقره، بانکف تريکو و پوشاك و لبراس فروشري، پيمانکراري، حسابرسري، درب و پنجرره فروشري، دفراتر شررکتها،         

دفترخانه، رادياتور فروشي، ساعت فروشي، سنگ فروشي، صرافيها، طال و جواهرفروشي، ظروف پالسرتيک و آلومينيروم،   

فروشي، کاالي دندانپزشکي و لوازم آن، کاالي صوتي  وشي، کاموا و پشمفرش و موکت فروشي ماشيني، قنادي، کفش فر

تصويري و لوازم، کامپيوتر و لوازم آن، گل فروشي، الستيک فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي ساختمان و لوله، لوازم 

آن، مقاطعه کراري، نروار و   آالت، لوازم عکاسي، لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسيکلت و دوچرخه و لوازم  يدکي ماشين

 سي دي فروشي، نايلون و شمع و ظروف پالستيک، نمايندگي بيمه، لوازم مرغداري، لوازم بهداشتي، نمايندگي نوشابه

 2رتبه دوم ه با ضریب 

امانت فروشي، آهنگري کشاورزي و اتومبيل، اطاق سازي چوبي اتومبيل، آبغوره و آبليموکشي، اوراق اتومبيرل،  شامل     

ره تيزکني، بلوکزني و موزائيک سازي، بافتني ماشيني ر کش بافي، بازيهاي کامپيوتري، پرس شريلنگ، پيرراهن دوزي،    ا

آالت  پنچرگيري، تزئينات ساختمان، توليد مواد پالستيکي، توليد پوشاك، توليد پيراهن زنانه، تريلي سازي، توليد ماشين

روغن و فروشي، تعميرات براطري و فروشري، تعميررات کمرک فنرر،       کشاورزي و ادوات، تعميرات طال و جواهر، تعويض

تراشکاري و ميل لنگ تراشي، تعمير موتورسيکلت و دوچرخه، توليد کفش، کفاشي، کيف فروشري، ترودوزي اتومبيرل و    

، تهيه و چادر دوزي، تعمير لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمير ماشينهاي اداري، تعمير راديو ضبط، تلويزيون، تعمير تلفن

توليد فيلتر هواي خودرو، تابلو نويسي، توليد فنر پوشه، تعميرر جکهراي اتومبيرل، تعميررات جلوبنردي و تعميرر پمرپ        

گازوئيلي، توليد پوشاك و توليد کفش، تودوزي مبرل، تعميرر ماشرين و ادوات کشراورزي، تعميرر و مونتراژ کرامپيوتر و        

ي، چوب بري و چوب فروشي، حلبي سازي و کرکره سازي، خيراطي  خدمات، جرثقيل، جوراب بافي، چراغ و سماور ساز

سازي آهني و آلومينيوم، دفتر سازي، کارتن سازي، داروخانه،  مردانه، خياطي زنانه، خرازي و لوازم خياطي، درب و پنجره

ي، سرنگ  رادياتور سازي، صافکاري، سپرسازي رنگ و ابزارآالت، سيم کشي برق صنعتي، سيم پيچي دينام، ساعت سراز 

تراشي، سراجي، شيشه بري و قاب و عکس سازي، شيريني پزشي، شوفاژ و تأسيسات حرارتي، ظروف آلومينيوم سرازي،  

عايق رطوبتي، عکاسي و فتوکپي و فيلمبرداري، عينک سازي، عروسک سازي، عريضره نويسري، فروشرندگي گرچ پريش      

سازي، کرانتينر   گان داروهاي گياهي و دامي، کابينتساخته، فروشندگي ضايعات آهن، فروش وسائل زنبورداري، فروشند
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سازي، کليدسازي، گلدوزي، لوله کشي، لنت کوبي، مهرسازي، مصالح ساختماني، نقاشي اتومبيرل، نعلبنردي، بخراري و    

 .ريزي، نمايشگاه ماشين، بنگاه معامالت دکور سازي و صنايع دستي، نبات

 1رتبه سوم ر با ضريب 

ها و مؤسسات فرهنگي و هنري، آرايشگري مردانه، آرايشگري زنانه، آاليش  بستني، آژانس، آموزشگاهاز قبيل آبميوه و     

خام فروشي، آبگوشت و کله پزي ر کباب و حليم، بيمارستان، پارچه کيلويي، پشم و پنبه فروشي، چلوکبابي، غذاخوري،  

درمانگاه، سراندويچي، سربزي و ميروه فروشري،      قهوه خانه، حکاکي، خريد و فروش پوست، خواربار، سوپرمارکت و غيره،

برافي و گلريم    سوسيس و کالباس و مرغ و ماهي، شرکت هاي پخش مواد غذايي، عطاري، عالفي، فروشندگي نفت، فرش

ها، مؤسسات ثبتي، مرغ و تخرم   داري، مطب دوزي، قصابي گاوي و گوسفندي، کرايه ظروف، گرمابه بافي و لحاف و تشک

 ...، نان ماشيني و فانتزي و غيره، نمک کوبي، سالن هاي ورزشي از قبيل بدنسازي، بيليارد ومرغ و ماهي فروشي

 .شود موقعيت به شرح ذيل رتبه بندي مي 3که در ((Rank  Location رتبه موقعيتي ( ب

  ها و خيابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاري مطلوب از جمله پاساژها ميدان :3رتبه اول با ضريب 

 ها ساير خيابان :2به دوم با ضريب رت

  کوچه و محالت شهر :1رتبه سوم با ضريب 

 است  (p)اي ملک  ارزش منطقه( ج

 

 ((Balancing –kضريب تعديل ( د

با توجه به موقعيت اقتصادي و وضعيت درآمدي صرنوف  ... ها و ميادين و اين ضريب نسبت به هريک از محالت و خيابان

تواند براي هر محله،  تعيين و به تصويب شوراي اسالمي شهر خواهد رسيد که مي  وسط شهرداريها ت واقع در آن محدوده

 . منطقه، بازار، ميادين، خيابان اصلي و فرعي متغير باشد

و موقعيت اقتصادي صنوف بعد ... ها و ميادین و با توجه به محالت و خيابان 6/0تا  01/0ضریب تعدیل برابر با  
 .باشد با تصویب شورا قابل اجرا مي( ب) و ضریب مساحت محل فعاليت( الف)ليت از مساحت محل فعا

 ( Space ) مساحت محل فعاليت( هر

 k) -( Space  :محل فعاليتضريب مساحت : و
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مترمربهع   11تها   -% 60مترمربع  21تا  -% 10مترمربع  31تا  -% 90متر مربع  21تا  -% 100متر مربع  11تا  

 %10مترمربع  11بيشتر از  -% 70

ریهال   1000000ریال و مشاورین امهال    200000مبلغ  يحداقل عوارض ساالنه فعاليت هر واحد صنف: توضيح

 .خواهد بود

فقط عوارض ساالنه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحيه دريافت نخواهد شد با توجه بره   با تصويب اين تعرفه،:  1تبصره 

 . در محاسبه و دريافت عوارض ساالنه به صورت متعادل لحاظ نمايدبايد  يحذف عوارض افتتاحيه شهردار

صرنفي، خردماتي،    حررف   کليره    مشمول و غير مشمول قانون نظام صرنفي، شرامل    صنوف و کليه حرف  عوارض:  2تبصره 

 . است    ... و اقتصادي، تجاري، بازرگاني، صنعتي 

  عروارض   پردازنرد مشرمول   مي مطابق قانون ارزش افزوده....و و يا پيمان  که عوارض  توليد و يا  قرارداد واحدهايي:  3تبصره 

 .فعاليت و انبار و محوطه نخواهند بود

 .باشد مبناي عدم فعاليت واحدهاي کسبي ارائه گواهي اتحاديه صنفي مربوطه و تاييد شهرداري مي:   2تبصره 

يأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريره حقروقي شرماره    ه 29/2/1387مور   113به استناد دادنامه شماره :   1تبصره 

 .خواهد شدوصول ن ماده يمطابق ات بانک ها يوزارت کشور عوارض فعال 16/8/1388مور   138720

بيمارستان هاي دولتي بجز واحدهاي متعلق به بخش خصوصي مشمول پرداخت عوارض محل کسب نخواهند  :  7تبصره 

 .شد

اي،  کشي، فروشگاه هاي زنجيره هاي مصرف، مطب پزشکان، دفاتر وکالت، دفاتر نقشه ل تعاونيمشاغل خاص مث:   6تبصره 

هاي محلي، آموزشگاههاي رانندگي، دفتر بيمه و باشگاه ها و تاالرهراي پرذيرايي نيرز مشرمول پرداخرت عروارض        تعاوني

 .باشند ساليانه مي

 ها نمايشگاه ها و غرفه يبرپاي :ج

کره توسرط    يها اعم از فروش، تخصصري، ادواري، فصرلي و دائمري و بازارهراي روز در منراطق      شگاهنماي ها و غرفه يبرپاي

، مبلمان ياقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافيک يشهردار ياعالم يشود با توافق و شرايط يتعيين م يشهردار

 .است يالزام... و يشهر

 :حيتوض
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اجاره بها و غرفره مرورد اجراره را از طررف     % 1فصلي و دائمي مکلفند معادل  هاي ادواري، متوليان برگزاري نمايشگاه -1

در غير اين صرورت شرهرداري   . روز بعد از اتمام نمايشگاه به حساب شهرداري واريز نمايند 10قرارداد کسر و حداکثر تا 

 .باشد مجاز به وصول وثيقه مربوطه مي

تواننرد برا    ليان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري ميمسئوليت وصول و واريز وجوه حاصله به عهده متو -2

 مراجعه به محل دفتر نمايشگاه نسبت به بررسي ميزان وصولي اقدام نمايند

درصد از بهاي اجاره خود را به عنوان عوارض به شرهرداري  .......... ها در بازارهاي روز مکلفند به ميزان  صاحبان غرفه  -3

 .پرداخت نمايند

 .  باشد يهاي صنايع دستي و فرش مجاز م ها در محدوده و حريم شهر به استثناء نمايشگاه وصول عوارض نمايشگاه -4

 ....انبار واحدهای توليدی و تجاری و اقتصادی و: د

در . شود مربوطه وصول مي عوارض ساالنه فعاليت و حرفه   يمبنا% 10ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل   عوارض - 1

عوارض اين ماده وصرول خواهرد   % 100صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 

 .شد

درصرد عروارض    10شرود عوارضري معرادل     يکه به منظور نگهداري توليدات و يا مواد اوليه استفاده م يمحوطه باز - 2

 .شود حرفه وصول مي

 تبصره  

تعطيل شود و مدارك مثبته به تأييد کميسيون مراده  .... کسب و حرفه و  مل غيرمترقبه محلچنانچه بر اثرحوادث و عوا

 . برسد عوارض به همان مدت تعلق نخواهد گرفت 77
 

 تعويض صنف و حرفه و محل و فرد : هم

معهادل  ضي عوار يماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهردار 6شدن  يتغيير نوع صنف و يا محل فعاليت قبل از سپر - 1

 .شود عوارض ساالنه فعاليت حرفه جديد محاسبه و وصول مي 10%

 .شود يمعادل کل عوارض ساالنه فعاليت و حرفه تعيين م  تغيير فرد صنفي و يا حرفه - 2

 های خانگي عوارض فعاليت:  26ماده 

 :الف

    .باشند اليت ميهاي مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فع ها در مکان چنانچه اين فعاليت
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 :ب

چنانچه فعاليت خانواده براي توليد صنايع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده وليکن چنانچه در توليد 

صنايع دستي از خدمت کارگران استفاده به عمل آيد کارگاه تلقي و تا زماني که فعاليت آنهرا مزاحمتري بره همسرايگان     

عروارض سراالنه حرفره و فعاليرت تعلرق      % 21ه داشته باشد براي فعاليت آنها عوارضي معرادل  ايجاد نکند و فعاليت ادام

 مساحت محل فعاليت اينگونه حرف فقط سالن و يا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد . گيرد مي

 :ج

خيراطي، منبرت کراري،     ي،نقاشي، خطراط )خانوادگي اعم از فردي يا جمعي و همچنين فعاليت هاي هنري   هاي  فعاليت

صنايع دستي با فعاليت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل که کارگاه و آموزشگاه  ،...(سوزن دوزي و

 .تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند

 .غل خانگي را تدبير و اجرا نمايدبيني شده در قانون ساماندهي مشا شهرداري مکلف است تمهيدات پيش :  تبصره

 . شود يعوارض ساالنه فعاليت و حرفه مشابه تعيين م% 25، معادل (كارگاهي)های خانگي  عوارض فعاليت

 عوارض فخاری سنتي و صنعتي:   27ماده 

مصروب  ان تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهردارقانون  71ماده  16بند  يدر اجرا     

قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض فخاري سنتي و صنعتي حرداکثر   10ماده  1و تبصره  آن يو اصالحات بعد 1371

 .شود ين مييفروش تع% 2

________________________________________________________________ 

 عوارض نصب تابلو:  28ماده 

، بنرد   96ماده  6نون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور، تبصره قا 71ماده  21در اجراي تبصره بند   

همچنين آيين نامه پيش آمدگي هراي   مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان وقانون شهرداري و 92و ماده  11ماده  27

محيطي و ساماندهي  ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و يکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبليغات

شهرداي مکلف است ضروابط تابلوهراي مجراز را از    و انجام تبليغات، نصب تابلو زمينه در متقاضيان به پاسخگويي امور و 

 .که با رعايت بندهاي زير اقدام خواهد شد .نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد

 تعاريف     
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ي از انحا براي معرفي هر نوع کاال و ارايه خدمات يا به منظور انتقال پيام پيکره يا سازه اي است که به نحو: تابلو -1

 عمودي، افقي، اينکه از اعم مشخصي در محدوده و حريم شهر نصب و در معرض ديد عموم قرار داده مي شود، 

رچه يا شيشه و مان، بدون پايه يا با پايه مستقل، متحرك، الکتريکي، نوشته بر پاساخت نماي يا بام روي بر مستقر

 .امثالهم باشد

 و نام آرم، هرگونه فاقد و دارد را مالک حرفه و کسب معرفي جنبه فقط که است تابلوهايي :تابلوي شناسايي کسب -2

 .باشد تجاري کاالهاي و محصوالت از اي نشانه

 .اخلي يا خارجي باشدتابلوهايي است که داراي آرم، نام و نشانه اي از محصوالت و کاالهاي تجاري د: تابلوي تجاري -3

 .تابلوهايي است که فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالع رساني باشد: تابلوي فرهنگي و ترافيکي -4

مترمربع که توسط پايه روي زمين در فضاهاي عمومي شهر نصب  24تابلوهايي با سطح قابل تبليغ بيش از : بيلبورد -1

 .مي شود

بلوهاي کنار ديوار و بردهاي ديواري که داراي پيکره دايم و ابعاد تابلوهايي شامل تا: تابلوي کوچک مقياس -6

 .باشند مترمربع 24 از رکوچکت

مترمربع  3تابلوهاي يک يا چند وجهي که براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبليغ هر وجه آن حداکثر : استند -7

 .است

تبليغات شهري در روز و شب مورد استفاده قرار  با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونيکي براي: شهري تلويزيون -8

 .گرفته و عنصر صدا در آن اهميت نداشته و پيام در قالب تصوير و گرافيک به مخاطب القاء مي گردد

 .تبليغات ترسيمي و نوشتاري بر بدنه وسايط نقليه: تبليغات ترسيمي  -9

 :محدوديت مکان نصب عالئم و تابلوها    

ها و ساير  ها بر تيرهاي برق، پايه هاي عالئم و چراغهاي راهنمايي و رانندگي، درختان، صخرهنصب عالئم و تابلو -1 

 .عناصر طبيعي ممنوع است

 .نصب تابلوي تبليغاتي بصورتي که مانع از ديده شدن تابلوي نصب شده قانوني ديگر گردد، ممنوع است -2   

اعث پنهان شدن همه يا قسمتي از هر تابلو يا چراغ هشدار نصب تابلو و عالئم ديگري که به تشخيص مسئولين ب -3  

دهنده و انتظامي و راهنمايي و رانندگي و راهنماي شهري باشد و يا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد، ممنوع 

 .است

ن ها، بازشو و نورگير نصب عالئم و تابلوها، بصورتيکه پنجره يا درب، راه پله و نردبام، راه گريز از حريق، راه آتش نشا - 4

 .و راه تهويه را در ساختماني ببندد ممنوع است
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و اين محل نصب به تاييد مسئولين امور ) در ساختمان هائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پيش بيني شده   -1  

محل تعييين شده نصب  ، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در(تابلو رسيده و با اين مقررات منافاتي نداشته باشد

 .نمايند

 .نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژمياني معابر،پياده روها،فضاهاي سبزشهري،ميادين ومعابر ممنوع است-6 
 

 ضوابط نصب تابلو 

کليه واحدهاي صنفي، صنعتي، توليدي، توزيعي، خدماتي، اداري، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي  -1

سنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، حسينيه قرض الح

ها، خيريه ها، مؤسسات غيرانتفاعي، مراکز نظامي و انتظامي و کليه مؤسسات وابسته به آنها و همچنين مراکز علمي، 

نصب يک تابلوي شناسايي واحد متبوع در چهارچوب پژوهشي، درماني، بهداشتي و ساير موارد مشابه، تنها مجاز به 

 .ضوابط تعيين شده به صورت رايگان بر سردرب محل فعاليت مي باشند

نصب تابلو شناسايي پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالي حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق  - 1تبصره

، مديريت زيبا سازي و طراحي شهري و سازمان ميادين ميوه و تره بار و برابر توافقنامه اي که بين مراجع ذيصالح مربوط

 .ساماندهي مشاغل شهري انجام مي شود، رايگان بوده و تغييرات خارج از ضوابط يا توافق ممنوع مي باشد

 .براي مغازه هاي يک طبقه، تابلوي شناسايي نبايد باالتر از بام مغازه قرارگيرد  : 2تبصره 

براي ساختمان هاي دو طبقه بايد به گونه اي طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان   : 3تبصره 

 .فوقاني نباشد

تابلو دفاتر نمايندگي شرکت ها، کارخانجات، واحدهاي توليدي و موارد مشابه که داراي گواهي رسمي نمايندگي  -3

را عرضه ننمايند، به عنوان تابلوي شناسايي کسب محسوب مي کارخانه مربوطه  نامباشند و هيچ کاالي ديگري غير از 

اين امتياز فقط براي يک تابلوي دفتر فروش يا نمايندگي مرکزي در سطح شهر است و بيشتر از يک نمايندگي در . شود

 .سطح شهر، از اين امتياز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود

مطابق نظر کميته مکانيابي و بر پايه ( بيلبورد، تابلو، استند و تلويزيون)فضاهاي تبليغاتي مکان هاي مجاز استفاده از  -4

 .مطالعات طرح جامع ساماندهي تبليغات شهري تعيين مي گردد

 .صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه کسب مي باشد -1

 .بحث بيستم ساختمان برعهده مالک مي باشدرعايت کليه اصول ايمني وايستايي تابلوها بارعايت مقررات م -6

 .شماره پروانه تابلوها بايددرمنتهي اليه پايين سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود -7
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 .نداشته و رايگان مي باشندهای شهری  تابلوهايي كه نياز به مجوز از مديريت

هاي در حال احداث حاوي نام کارفرما،  انتابلوي موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختم ( 1

 1پيمانکاران و تاريخ آغاز به کار ساختمان، کاربري آتي بنا، با ابعاد حداکثر ... مجري، طراح معماري و سازه و 

 .در مدت ساخت بي نياز از مجوز است( بصورت زرد رنگ)مترمربع 

مترمربع به تعداد يک عدد واقع در  1/0ر مساحت حداکثر تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنيه و امالك، د ( 2

 .هر ملک

تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظاير آن، به  ( 3

 .مترمربع 21/0مساحت حداکثر 

به مساحت ... ، مخابرات و تلفن و پالك معرف تأسيسات و اماکن مربوط به تأسيسات زيربنائي شهري، پست برق ( 4

 .مترمربع 21/0حداکثر 

 .سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد% 21ها در صورتيکه از  شيشه نويسي روي ويترين مغازه ( 1

 .مترمربع% 21تذکرات و هشدارهاي ايمني و عمومي در ابعاد حداکثر  ( 6

رساني و راهنماي مسير بلوهاي انتظامي، تابلوهاي اطالعتا: شود شامل تابلوهايي که از سوي مقامات رسمي نصب مي ( 7

 .و تابلوهاي راهنماي شهري

باشد، گروهها و پيامهاي  هائي که دولت جمهوري اسالمي ايران عضو آنها مي پرچم کشور يا ديگر کشورها و سازمان ( 8

 .ديني، نهادهاي سياسي مدني

منجمله تابلوهاي کوچکي که جهت معرفي نام ساکنين يک  تابلوهاي کوچک که نمايانگر شماره پالك هستند، ( 9

 (به شرط عدم تبليغ کاالهاي تجاري. )شوند واحد مسکوني تعبيه مي

تابلوهاي منع کننده از شکار، ماهيگيري، آبتني، ورود به امالك خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حيوانات  ( 10

 .وحشي و نظاير آن

 

 تي سطح شهرفضاهای تبليغا تابلوها و عوارض

 K × p × s =يک ماه مدت براي تبليغاتي فضاهاي  عوارض محاسبه نحوه 

S    =ع  وسعت تابلو به مترمرب   =P زمين    منطقه ايارزش  K  =بضري 
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 K نوع تابلو

 2/1  ي تجاريي منصوب در سردرب واحدهاهاتابلو

 1 پوشش نماي ساختمان هاي در حال احداث

 مترمربع3ش از تابلوي شناسايي کسب بي

 مترمربع معاف مي باشند3تابلوهاي شناسايي کسب ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداکثرتا: توضيح

11/1 

 مترمربع4بيش از...(هتل ها، مهمانسراها، بانک ها و)تابلوهاي اماکن خدماتي 

 ربع معاف مي باشندمترم4تابلوهاي شناسايي اماکن خدماتي ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداکثرتا: توضيح

 

1/1 

 1 مترمربع3بامساحت بيش از تابلوهاي شناسايي کسب منصوب در پشت بام ها

 1 وسايرفضاهاي روبازتابلوهاي منصوب در پمپ بنزين ها و پمپ گاز

 مبلمان شهري و ايستگاه هاي اتوبوس، تاکسي ، مترو و قطارشهري هاياستندها، تابلو
 

2/1 

 1/1 وب بر پشت بام هاتابلوهاي تجاري منص

 2/1 ، تابلوهاي کوچک مقياس، پل ها(بيلبورد)تابلوهاي تبليغاتي بزرگ 

 1/1 تلويزيون منصوب بر نماي ساختمان با پيام تجاري

 1 تلويزيون منصوب بر پشت بام با پيام تجاري

 2/1 تلويزيون منصوب در معابر

 

 .باتوجه به وضعيت شهر تصميم گيري شود kضريب * 

 .گرددمي فضاهاي تبليغاتي براي کاالي خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو ميزان عوارض -1تبصره

 .درتابلوهاي چندوجهي مساحت کل وجه ها قابل محاسبه مي باشد: 2تبصره

ت ميليون ريال و تبليغا 1/2ميزان عوارض تبليغات ترسيمي بر بدنه وسايط نقليه به ازاي هر مترمربع مبلغ  -3تبصره

 . ميليون ريال براي مدت يکسال محاسبه گردد 1به ازاي هر مترمربع مبلغ ( تلويزيون)تصويري 

 نوشتن هرنوع آگهي تبليغاتي ويا الصاق هرنوشته اي برروي ديوارهاي شهرممنوع است:  4تبصره

و بيش از  ريال 000/300 مبلغتوسط اشخاص حقيقي و حقوقي ... و يا نصب تابلو و... و در صورت نوشتن مطالب تبليغاتي و

در مورد  .يک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد
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واحدهاي صنفي در صورت عدم پرداخت و تکرار  موضوع، شهرداري از طريق مجامع امور صنفي و بازرگاني نسبت به 

  .ه اقدام خواهد کردابطال پروانه واحد تجاري تبليغ کنند

 عوارض قطع درختان معابر شهر:  29ماده 

 ن،ياديم معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، هيرو بي قطع از رييجلوگ و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به

 ره با درخت داراي که ييها محل ريسا زين و شوند شناخته باغ صورت به که ييها محل و باغات پارکها، بزرگراه ها،

 .است ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها ميحر و قانوني در محدوده مساحت

 خسارات از بخشي جبران براي شهرها سبز فضاي گسترش و حفظ قانون اصالح نامه نيآئ 1 ماده 3 تبصره اجراي در

 حسب بر ذکورم نامه نيآئ 7 ماده ونيسيکم قيطر از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضاي وارده به

 مي نييره به شرح زيرتعيغ و لياتومب با برخورد مانند درختان عمدي ريغ قطع نامه نيآئ 1 ماده مطابق نوع درخواست

 . ديرس خواهد سبز فضاي گسترش و زيربناييامور به مصرف عوارض ايناز حاصل درآمدهاي درصد صد که گردد

 

  .هر اصله درخت وصول خواهد شد يريال برا 1000000 يحداقل مبلغ دريافت :1تبصره  

عروارض مربوطره   % 10تشخيص داده شرود   يغير عمد يکه قطع درختان معابر شهر توسط شهردار يدر صورت :2تبصره 

 . گيرد يتعلق م

هزينه آن طبق نظريه  يمتعلق به شهردار... ها و پارك يها ها و نهال سبز و گل يدر صورت تخريب فضا :3تبصره 

 .دريافت خواهد شد يهزينه اضاف% 10بز و با س يکارشناس فضا

 .دبو خواهد)سبز فضاي و پارکها سازمان (ازشهرداري اجازه به منوط برداري سر و هرس هرگونه :4تبصره 

سال عمر به ازاي هرر   10و بيش از % 10سال  10عوارض قطع درخت در کليه معابر تا عمر ضريب تعديل  :1تبصره     

 . شود هزار ضريب تعديل در نظر گرفته ميسال عمر درخت نيم در 
 

 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 (عمر درخت* هزینه نگهداري درخت در زمان قطع آن * ضریب تعدیل )

 .هزينه نگهداري درخت برابر با حداقل حقوق يک ماهه يک نفر کارگر با مبناي اداره کار خواهد بود -

و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصالح اليحه قرانوني  قطع درخت توسط مالک  يدر صورت تقاضا -

مجلرس شروراي اسرالمي و اصرالحي      14/12/87مرور    1319حفظ و گسترش فضاي سربز در شرهر مصروب    

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

____________________________________________________ 



خامنهشهرداري 4931سال محلی عوارض تعرفه لدستورالعم  

 

 
64 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 

 

  یشهر عوارض سطح:  30ماده 

 

امرالك واقرع در    يمعادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعردي آن برراي عرصره و اعيران         

  .و عمران شهري تعيين مي شود يغير مشمول قانون نوساز محدوده، شهرهاي
 :تبصره 

حصار کشي نشده  يها تأمين ولآن مشخص و خدمات آب و برق آن يکليه اراضي بايري که در محدوده شهر واقع و کاربر

مشابه )مالک  از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداري به   اراضي  بدون حصارکشي اين گونه  هر سال باشند به ازاي 

 .گيرد مي در هر سال تعلق  ييا سطح شهر يمعادل دو برابر عوارض نوساز( قانون نوسازي 29ماده 

______________________________________________________ 

 يسبز و آموزش فرهنگ شهرنشين یعوارض توسعه فضا:  31ماده 
 

 عوارض پروانه ساختماني( الف
 

 سبز شهر  يصدور آن جهت توسعه فضاموقع  يعوارض پروانه ساختمان% 1 -

 %( 7جمعاً معادل ) يجهت توسعه فرهنگ شهرنشين% 2 -

 هاي عمومي شهر نيم درصد از افزايش قبض هاي نوسازي تاسيس و اداره کتابخانه6در اجراي ماده -

هرا و   عوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفکيک عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري و سازمان :تبصره

توسعه فضاي سبز شرهر و آمروزش فرهنرگ شهرنشريني هزينره      و  ينگهدارواحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را 

 . نمايند

 
 :فعال يو خدمات یتجار یعوارض اين ماده در مورد واحدها (ب
 

 %(7جمعاً معادل ) يجهت توسعه فرهنگ شهرنشين% 2معادل  سبز شهر و يجهت توسعه فضا عوارض فعاليت% 1معادل 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 رض خدمات مديريت پسماندهاعوا:  32ماده 
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م شهر با يداخل محدوده و حر يو صنعت يژه ، کشاورزي،و ي، پزشک يعاد يت انواع پسماندهايريعوارض خدمات مد     

ه ير از کل يسرت يت هرر شرهر با  يمتناسب با وضرع و دستوالعمل مربوطه  يين نامه اجراييت پسماند و آيريت قانون مديرعا

    .شهر وصول گردد  ياسالم يب شورايبا تصو يو حقوق يقيشخاص حقفعال شهر اعم از ا يواحدها

 

 دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مديريت پسماندهای عادی شهری

قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق توليدکنندگان بره توليرد کمترر پسرماند و      8اين دستورالعمل باستناد ماده 

اء و بازيافت، کاربردي بودن برراي شرهرداري هرا، انعطراف پرذيري، افرزايش نقرش        افزايش کمي و کيفي تفکيک از مبد

شوراهاي اسالمي، تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزينه ها، جهرت پسرماندهاي عرادي تهيره     

  .شهر تصويب نمايد يبايد متناسب با وضعيت شهر خود پيشنهاد و توسط شورا يگرديده است و هر شهردار

قرانون مرديريت پسرماندها     2ها و اصطالحات به کار رفته در اين دستور العمل تابع تعاريف مندرج در مراده   واژه :1ماده 

مصوب هيئت محتررم دولرت    1/1/84ه مور  32161ت/28488آيين نامه اجرايي شماره  1و ماده  20/2/1383مصوب 

 .مي باشد

عبارت است از بهاي خدمات وصولي از توليد کنندگان کليه پسرماندهاي    منابع در آمد مديريت اجرايي پسماند ؛: 2ماده 

عادي از جمله واحدها و اماکن مسکوني، تجاري، خدماتي، صنفي، توليدي، اداري و غيره يرا کشراورزي واقرع در داخرل     

 .حريم شهرها

ده بهراي خردمات بره مرديريت     تأديه کنن( توليد کننده پسماند ) پرداخت کننده ؛ اشخاص حقيقي و يا حقوقي  :3ماده 

 .اجرايي مي باشند

صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است که مشخصرات و ميرزان بردهي اشرخاص      :2ماده 

حقيقي و يا حقوقي توليد کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکي تنظريم و جهرت پرداخرت بره     

 . ئه مي گرددتوليد کننده پسماند ارا

رسيد دريافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت کننده بوده کره پرس از واريرز     :1ماده 

 .بهاي خدمات توسط بانک مورد تاييد قرار گرفته و به پرداخت کننده تسليم مي گردد

ي در حساب جداگانه بوده که بر اسراس  ها موظف به تفکيک بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهدار شهرداري :تبصره 

 .قانون و آيين نامه فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي گردد
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 نحوه محاسبه بهاي خدمات مدیریت اجرایي پسماندها  :7ماده 

 ياماكن مسکون یبرا یتوسط توليد كنندگان پسماند عاد يخدمات پرداخت یبها(الف

C= F * D* R*( Ct + Cd ) * E1 * E2 

 

 F( = نفر  1/4) بعد خانوار شهري                                                                                

 D( = روز  361) روزهاي سال 

 R( = کيلوگرم ) سرانه توليد پسماند در شهر مربوطه 

 Ct( =ريال )ه هزينه جمع آوري و حمل و نقل يک کيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوط   

 Cd( = ريال )هزينه دفع يک کيلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه 

ضريب = نسبت عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يک واحد مسکوني شهر           

   E= تعديل منطقه اي 

1/1 > E > 4/0 با شرط 

ضريب تشويق جهت گسترش ( = مي باشد  7/0حداقل اين مقدار ) ليدي نسبت پسماند تفکيک نشده به کل پسماند تو

  E= تفکيک از مبدا 

 C( =  ريال ) بهاي خدمات پسماند يک خانوار شهري در شهر مربوطه                                    

از مبدا صورت نپذيرد و  کيلوگرم و تفکيک 7/0در صورتي که در يک شهر سرانه توليد پسماند به ازاي هر نفر : مثال

و  130به ترتيب معادل (  1جداول پيوست )  2و  1هزينه جمع آوري، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پيشنهادي 

ريال و عوارض نوسازي واحد مسکوني  200000ريال باشد و متوسط عوارض نوسازي يک واحد مسکوني در شهر  40

 .ريال مي گردد 136820سماند معادل ريال باشد بهاء خدمات پ 140000مورد نظر 

1( *200000  ÷140000  ( * )130 +40  * )7./0  *361 *1/4  =C 

136820 =C 
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درصد هزينه هاي مديريت پسماند را از ساير منابع شهرداري  30شوراي اسالمي شهر مي تواند حداکثر تا  :1تبصره 

 .کسر نمايد( C) حاسبه شده فوق بهاي خدمات متامين و معادل اين رقم به عنوان يارانه از 

 .ساله حذف گردد 1يارانه منظور شده بايد حداکثر در طي يک دوره  :2تبصره 

 .شودين مييال تعير 210000در سال حداقل  يت پسماند هرواحد مسکونيريمد يبها

 

 :بهای خدمات پرداختي توسط توليد كنندگان پسماند تجاری و اداری (ب 

عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعيين مي گردد ( پنجاه درصد % )10يريت پسماند، صنوف خدمات مد عوارض: 1بند 

 (الير 300000حداقل ).

خدمات مديريت پسماند کليه اماکن اداري و مراکز و موسسات آموزشي و شرکت هاي دولتي و خردماتي   عوارض :2بند 

تعيين مي ( از ملکي، اجاره اي، رهني يا وقفي  اعم) عوارض نوسازي ملک % 100که صنف محسوب نمي گردند معادل 

 (600000حداقل .)گردد

 :3بند

 موارد خاص به شرح ذيل

 ال ير 2000000انه   يها ماه بانک يسرپرست -

 ريال 700000بانک هاي خصوصي و دولتي ماهيانه  -

 الير 200000ماهانه  ريال  شعبات آنها 100000ماهيانه يو اعتبار يصندوق هاي  قرض الحسنه، مال يسرپرست -

 ريال  000/100ها ماهيانه نمايندگي بيمه -

 .صندوق هاي قرض الحسنه مساجد معاف مي باشند -

 ريال 10000ماهيانه  مطب پزشکان -

 ريال 200000ها و مطب دامپزشکي ماهيانه  آزمايشگاهارتوپدها و  داروخانه ها، تزريقات، - 

 ريال 100000ک ها ماهيانه ينيکل -
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 الير400000ک از خوابگاه هاي آنها ماهانه يريال  و هر 100000ها و مراکز آموزش عالي ماهيانه  نشگاهدا -

 ال ير 1000000انه يسال 10+ س يو پل  يو مخابرات يدفاتر پست-

 الير  1000000حداقل تا  100000ه به نسبت کار ين نقليل سنگير کاران وسايهاي درب و پنجره و تعم سازنده-

مديريت اجرايري   1خدمات بند ( عوارض)عالوه بر بهاي (  2از قبيل ليست پيوست ) در مورد مشاغل پر زباله  :1تبصره 

کره توسرط شروراي    ( ترر و حجرم يرا وزن     _خشرک  ) مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرايي متناسب با نوع پسماند 

 .اسالمي تصويب مي شود هزينه هاي مربوطه را دريافت دارد

بديهي است چنانچه در ايرن امراکن   . ها و تکايا از پرداخت مديريت پسماند معاف مي باشند مساجد، حسينيه :2تبصره 

مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت ... ( مانند واحد هاي تجاري و) واحد هاي غير مرتبط 

 .بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود

دولتي و غير انتفاعي از پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند ( بتدايي، راهنمايي و متوسطه ا) مدارس  :3تبصره 

 .معاف مي باشند

خدمات جمع آوري،  عوارضکليه توليد کنندگان پسماندهاي عادي و کشاورزي مستقر در حريم شهرها مکلفند  :6ماده 

مي شهر مربوطه رسيده است به حساب شهرداري که جدا سازي، پردازش و دفع پسماندها را که به تصويب شوراي اسال

 . به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند

مسئول نظارت بر حسن اجررا و رعايرت ايرن دسرتور     ( ها و دهياري هاي کشور  سازمان شهرداري) وزارت کشور : 1ماده 

 .العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود

تبصره به تصويب وزير محترم کشور رسيده و  6ماده و  8قانون مديريت پسماندها در  8به استناد ماده اين دستور العمل 

 .جهت اجرا به کليه شهرداري هاي کشور ابالغ مي گردد
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 ليست مشاغل پر زباله شهري:    1پيوست 

 (واحد تجاري ) شغل  رديف ( واحد تجاري ) شغل  رديف

 ذيرائيتاالرهاي پ 16 ها گل فروشي 1

 ها خواربار فروشي 17 ها ميوه و سبزي فروشي 2

 ها خشکبار و آجيل فروشي 18 ها ساندويچي 3

 (ميوه و تره بار ) بار فروشان  19 ها سوپر مارکت 4

 (خدمات روغن، الستيک، تعميرات و کارواش ) ها  اتو سرويس 20 ها رستوران 1

 يم شهرکارخانجات داخل حر 21 ها و مهمانسراها هتل 6

 مراکز تجاري و پاساژها 22 ها دندانپزشکي 7

 ارگان هاي دولتي و غير دولتي _ها  شرکت _نهادها  -مراکز اداري  23 ها و کلنيک هاي پزشکي مطب 8

 (به جز مدارس دولتي ) مراکز آموزشي  24 (پسماند غير عفوني ) درمانگاه هاي  9

 ...مراکز آموزشي و _بوفه هاي سينما  21 (پسماند غير غفوني ) ها  بيمارستان 10

 ها کله پزي و سيرابي فورشي 26 آرايشگاه هاي مردانه و زنانه 11

 راه آهن 27 ها آشپزخانه 12

 ترمينال هاي مسافربري 28 ها کافه ترياها و کافي شاپ 13

 ها فرودگاه 29 ها بستني و آبميوه فروشي 14

 مبل سازي و درودگري و نجاري 30 فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ 11
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 2پيوست 

 1384در سال  ها براساس مطالعات انجام شده در کشور ميزان هزينه

 (1)جدول 

 (Ct)هر كيلوگرم پسماند  يها به ازا حدود هزینه و حمل و نقل يوضعيت خدمات جمع آور

 ريال  110-120 بدون ارائه خدمات بازيافت و تفکيک از مبدأ يجمع آور

 ريال   171 -110 به همراه خدمات تفکيک از مبدأ يمع آورج

 ريال 200 -171                     نيمه مکانيزه بدون تفکيک از مبدأ يجمع آور

 ريال 210 -200 مکانيزه به همراه تفکيک از مبدأ يجمع آور

 

 

 (2)جدول 

  Cd))ند هر کيلوگرم پسما يها به ازا حدود هزينه وضعيت خدمات دفع پسماند

 ريال          1 -1 يو آموزش عموم يبدون کمپوست، دفن بهداشت

 ريال       60-30 يدفن بهداشت

 ريال     100 -60 کارخانه کمپوست

 ريال       60-40 و تفکيک از مبدأ يخدمات آموزش عموم

 ريال   110 -100 و آموزش يکمپوست و دفن بهداشت

 ريال    110-210 
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 عوارض ذبح احشام :  33  ماده

 

 يو نظارت مناسب بر موضوع شهردار يمديريت کشتارگاه و رعايت دقيق مسائل بهداشت يباال يها با توجه به هزينه     

، يمديريت توسط بخش خصوصر  ييا حت يواگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذار ينمايد تا به بخش خصوص يسع

 .خواهد بود عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زير
 . شود يارزش ريالي وزن گوشت تعيين م% 1معادل 

 

 : توضيح

مربوط به ساير ... و ماليات و يو جنگل بان يدامپزشک يبوده و مطالبات قانون يعوارض اين ماده متعلق به شهردار

 . ها به عهده پيمانکار و ذبح کنندگان خواهد بود دستگاه
_________________________________________________________ 

 

 

 عوارض حق الثبت :  34ماده 

 

حق % 8معادل  يدر دفاتر اسناد رسم ياز بابت ثبت اسناد رسم 1362قانون بودجه سال  90بند ج تبصره  يدر اجرا     

، يناد رسرم به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفراتر اسر   يبعد از اعالم شهردار يشود که بايست يثبت تعيين م

 .واريز شود يتوسط آن دفاتر به حساب شهردار
_________________________________________________________ 

 :پيمان ها وقراردادها عوارض :  35ماده

  .مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد

 

 رض حق بيمهعوا:  36ماده

 

مصوب رياست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حرق بيمره دريرافتي     20/2/73–1963تعرفه عوارض شماره      

حق مسئوليت، سرقت، صراعقه و سريل،   ( بدنه –ثالث )ها مثل خودرو  مربوط به انواع حريق و هم چنين ساير انواع بيمه

 . شود به عنوان عوارض شهرداري تعيين مي از مبلغ کل دريافتي% 3ل دمعا هاي بيمه و نمايندگي آنها از شرکت...عمر و

 يمبلغ مذکور را بعد از صدور هر نوع بيمه نامره بره صرورت ماهانره بره حسراب اعالمر        يبيمه بايست يها شرکت :1تبصره 

 يگيرر  و تصرميم  يرسريدگ  77واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذکور از طريق کميسريون مراده    يشهردار

 . خواهد شد
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

ن ماده توسط سازمان امور مالياتي وصول و يچنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع ا :2تبصره   ◙

ان نسربت بره   ير رأسرا ًاز مؤد  يبه حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شرهردار 

 .وصول آن اقدام نخواهد کرد

   

  : حق نظارت وطراحي مهندسينعوارض :  37ماده 

 .خواهد شداقدام مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي 

 

 

 عوارض حمل بار  :  38ماده 

 . مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد 

________________________________________________________________ 

 عوارض توزين باسکول :  39ماده 

 

پرداخرت   يها به حساب اعالم شرده شرهردار   توزين تعيين که بايد صاحبان يا بهره برداران باسکول يبها% 3معادل      

 .نمايند

ن ماده توسط سازمان امور مالياتي وصرول و  يموضوع ا چنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض :تبصره   ◙

ان نسربت بره   ير رأسرا ًاز مؤد  يبه حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شرهردار 

 .وصول آن اقدام نخواهد کرد

___________________________________________________________ 

 و نمايش عوارض سينما :  40ماده 

و با ابالغ آن سازمان بره   يبه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم يشود که بعد از اعالم شهردار يبليط تعيين م يبها% 3معادل 

 . واريز نمايند يها بايد توسط آنها به حساب شهردار بهره برداران سينماها و مجريان نمايش

ن ماده توسط سازمان امور مالياتي وصرول و  يده عوارض موضوع اچنانچه در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزو :تبصره   ◙

ان نسربت بره   ير رأسرا ًاز مؤد  يبه حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذکور بوده و طبق اين ماده شرهردار 

 .وصول آن اقدام نخواهد کرد
______________________________________________________________________________________________________________________ 



خامنهشهرداري 4931سال محلی عوارض تعرفه لدستورالعم  

 

 
73 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 عوارض دكل های مخابراتي :  41ماده

ريرال بره    000/000/1در هر محل مبلغ  يتوسط شرکت مخابرات يا بخش خصوص يدر قبال نصب هر دکل مخابرات     

ط شرکت مخابرات يا بخرش  ها توس شود که بايد صاحبان و يا بهره برداران دکل يعنوان عوارض ساالنه تشعشع تعيين م

 . واريز نمايند يبه حساب شهردار( ييا دولت يخصوص يها شرکت) يخصوص

، غير از مبلغ مذکور و مطرابق مقرررات مربوطره جداگانره     ...به منظور نصب دکل و ياجاره محل متعلق به شهردار :تبصره

 .بق آن قانون اجرا خواهد شددر صورت پرداخت مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده ط. اقدام خواهد شد
______________________________________________________________________ 

 یشهردار يو امور ايمن يعوارض خدمات آتش نشان:  42ماده 

 .گردد د ميييناً تايهاي کشور ع يشهردار يآتش نشان يکسان واحدهاي يطرح منابع درآمد

 هنگام اخذ پروانه ساختماني 1394و خدماتي در سال   يتيترب -يآموزش -يادار -يمسکون يهاواحد يمنيتعرفه عوارض طرح ا

 مبلغ کل هرمتر مربع مساحت رديف

 000/100/- مقطوع متر مربع 110تا  1

متر مربع 210تا  2  000/300/- مقطوع 

متر مربع 100تا  3  1200 -/000/600 

متر مربع 1000تا  4  1120 -/000/360/1 

متر مربع 1100تا  1  2304 -/000/112/2 

متر مربع 2000تا  6  2761 -/100/894/3 

متر مربع 2100تا  7  3318 -/100/113/1 

متر مربع 3000تا  8  3983 -/100/144/7 

متر مربع 3100تا  9  4778 -/100/933/9 

متر مربع4000تا  10  1733 -/000/800/12 

متر مربع 4100تا  11  6880 -/000/240/16 

متر مربع 1000تا  12  8216 -/000/368/20 

 - 9907 مترمربع به باال 1000از  13

 



خامنهشهرداري 4931سال محلی عوارض تعرفه لدستورالعم  

 

 
74 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 1394انبار و پارکينگ در سال   –تجاري   –توليدي   –تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي صنعتي 

 رديف
 مساحت

 مبلغ کل هرمتر مربع
 تا از

 000/310/- مقطوع 100 0 1

 - 4200 مترمربع به باال 100از  2

 

ارقرام تعيرين   % 60معادل . از تعاوني هاي مسکن که به صورت مجتمع هاي مسکوني اقدام به احداث نمايند(  1تبصره 

 .شده دريافت خواهد شد

بازديد اوليه کارشناسان به صورت رايگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازديدهاي بعدي به ازاي  ( 2تبصره 

 .شود ريال دريافت مي 000/100/-هر بازديد 

__________________________________________________________________________ 

 مراكز معاينه فني:  43ماده 

هزينه خدمات مراکز معاينه فني کليه خودروها با اشرل صرنعتي محاسربه و از کليره درآمردهاي حاصرله از معاينره             

تعيين و بايستي صاحبان اين مراکز به حساب شرهرداري واريرز   ده توسط شهرداري متناسب با خدمات ارايه شخودروها 

 .نمايند

بديهي است صدور مجوز احداث بنا منوط به اخذ مجوز از مراکز مربوطره از جملره راهنمرايي و راننردگي، محريط            

 .ربط خواهد بود زيست و ساير مراجع ذي

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 سهم آموزش و پرورش: 44ماده 
 

به حساب اعرالم شرده آمروزش و     يتعيين و بايست ييا سطح شهر يعرصه و نوساز عوارض زيربنا و پذيره% 1معادل      

 . پرورش واريز گردد

هرا   آموزش و پررورش اسرتان   يمورد نياز را مطابق قانون تشکيل شوراها يه ساختمان آموزشهايي ک در رابطه با مجتمع

.و تررررررأمين نماينررررررد مشررررررمول پرداخررررررت ايررررررن عرررررروارض نخواهنررررررد بررررررود يپرررررريش بينرررررر
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  ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)ي استانداري آذربایجان شرق

 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

  خدمات( هزينه)بهای 

 

 بهای خدمات روضه الحسين: 45ماده  - 

 تقال آب به اراضيحق استفاده از جوب های شهرداری جهت ان :46ماده  -

 هزينه كارشناسي مامورفني شهرداری: 47ماده  - 

 هزينه ترميم حفاری های معابر شهر:48ماده-

 زينه آماده سازیه :49ماده  -

 هزينه خدمات كمسيون ها:50ماده -

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره : 51ماده  -

 يتعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهای تاكسيران: 52ماده  -

 تخلفات و جرايم تاكسيراني :53ماده-
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ها ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)استانداري آذربایجان شرقي   

 بهای خدمات روضه الحسين:45ماده 

 ريال000/000/1قبور يک طبقه واقع در بين قبور موجود مبلغ (الف

 ريال000/000/8قبور دوطبقه مبلغ (ب

 .دو بر اساس رديف خود دفن ميگردن قبور يک طبقه جديد االحداث به هيچ عنوان پيش فروش نگرديده :1رهتبص

هزينه خدمات روضه الحسين جهت دفن امواتي که ساکن شهر خامنه نبوده اند بر اساس تاييد شوراي اسالمي :2تبصره

 .دو برابربهاي خدمات فوق محاسبه و اخذ ميگردد

 

 حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضي:46ماده 

قنات هاي شهر و ت اله خامنه اي از فروشندگان هيت امناي جهت ترميم و نگهداري جوب هاي سطح شهر و بلوار آي

 .ريال به شهرداري پرداخت خواهند کرد000/10ميراب هاي شهر از قرار هر ساعت 

 

 

 هزينه كارشناسي مامورفني شهرداری:47ماده 

 ريال000/110هزينه کارشناسي امالك واقع در داخل محدوده (الف

 ريال000/210(داخل حريم)رج محدودههزينه کارشناسي امالك واقع در خا(ب

 ريال000/310(هزينه کارشناسي امالك واقع در خارج حريم (ج
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ها ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)استانداري آذربایجان شرقي   

 84ماده 

 هزينه ترميم حفاري هاي معابر

ههاي عمرانهي   ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت بهه كار  كليه وزارتخانه: قانون شهرداري 103ماده 

از قبيل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسيسات وهمچنين اتصال راه ههاي عمهومي و    91و 96واقع در مناطق مندرج در ماده 

فرعي و رعایت نقشه جامع شهرسازي را بنماید این قبيل اقدام باید با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده موظف 

خرابي و زیاني را كه بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومي وارد آید در مدت متناسبي كه با جلهب نظهر    است هر گونه

شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداري خرابي و زیان وارده را تهرميم و بهه حهال اول در آورده    

 .اضافه از طریق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد( ده درصد% )10هزینه تمام شده را با 

 

ها بر اساس آئين نامه هيئت دولت نباشند شهرداري  قانون شهرداري آماده ترميم حفاري 103ها و افراد حفار معابر در اجراي ماده  چنانچه دستگاه: الف

 .فاري صادر خواهد نمودقبل از حفاري هزینه مربوطه را بر اساس قيمت روز وصول و بعد مجوز ح

ها و افراد حفار معابر آماده ترميم باشند باید طي دستوري زمان شروع حفاري و پایان عمليات ترميم بهه آنهان ابهالغ شهود و در      چنانچه دستگاه: ب

د زیرسازي و آسهفالت بهراي تحویهل    اخذ تعهدات الزم و آزمایشات استاندار.قانون، شهرداري باید راساً اقدام نماید 103صورت قصور به استناد ماده 

 .الزاميست

مسئوليت هماهنگي ترافيکي با راهنمایي ورانندگي و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسيسات زیر زميني و عابرین و وسایط نقليه وحقوق : ج

هبان بهه عههده دسهتگاه    هاي چشمک زن و یا گماردن نگ حقه امال  شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

است و شهرداري باید ضمن ذكر آن در موافقت نامه، در اجراي صحيح این موضوع مسهتمراً نظهارت   ( پيمانکاران دستگاه حفار)حفار و 

 .داشته باشد



 ل تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات          دستوالعم                                                   

  
 

ها ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)استانداري آذربایجان شرقي   

 

 «صورتجلسه » نمونه مجوز حفاري

 

به آدرس ..............................       جلسه در خصوص اصالح شبکه تأسيساتي شرکت حفار.......... ...............رأس ساعت ..............................  در مورخه            

متر .......................... متراژ ..................................................  ..................................................................................................................................................محل درخواستي

ر با حضور امضاء کنندگان ذيل سانتي مت.............................. سانتي متر عمق.............................. متر عرض..............................  به طول..............................   از نوع

تشکيل گرديد و بحث و بررسي موضوع در نهايت بشرح توضيحات ذيل ..............................اداره..............................  و تاريخ..............................  برابر نامه شماره

 . تصميم گيري گرديد

 . برابر کروکي ارائه شده ميباشد .....آسفالت و خاكي و یامتر و نوع حفاري ................  ..............حفاري به طول -1

 . نحوه کندن آسفالت فقط توسط دستگاه کاتر مي باشد(  2

عمررق                 کرره. آوري مصررالح مررازاد و تنظيررف، بررال فاصررله بعررد از لولرره گررذاري برره عهررده اداره يررا پيمانکررار مربوطرره مرري باشررد   برداشررت و جمررع(  3

 .سانتي به کنار و عمق ديگر طرف ديگر در حين کندن رعايت تا در پر نمودن، زير سازي دچار مشکل نگردد.......................  اول

حفار و پيمانکار مي  رعايت نکات فني و ايمني و عالئم خطر و بيمه مسئوليت مربوطه و حقوق حقه امالك شهروندان بر عهده اداره مربوطه دستگاه(  4

 . باشد که هماهنگي الزم با راهنمايي و رانندگي را رأساً بنمايد

مجاز در صورت افزايش حفاري مازاد بر مجوز فوق به مابه التفاوت محاسبه خواهد شد و عدم رعايت حفاري با دستگاه کاتر و ساير موارد شهرداري (  1

 . ديل روز  محاسبه و منظور نمايدخواهد بود  ضمن تعطيلي هزينه را به نسبت تع

 . ريال برآورد مي گردد.............................. هزينه حفاري مذکور به مبلغ (  6

 . تنظيم صورتجلسه اتمام کار براي متراژ و تحويل صحيح موارد با خدمات شهري  و مامور فني شهرداري الزاميست(  7

 .روز ميباشد..........................   دتمدت حفاري از تاريخ صورتجلسه به م(  8

به عهده دستگاه ( سانتي متر 0000000000000رويه آسفالت تا ) عمليات برگردان مسير حفاري به حالت اوليه به غير آسفالت  3ضمن تاکيد بند (  9

 . حفار مي باشد

 . تهيه و هر يک حکم واحدي را داردبند و يک صفحه و سه نسخه به شرح موارد فوق تنظيم و  9اين صورتجلسه در 

 .باشد پيوست تعرفه مي 11فهرست  بهاي واحد پایه رشته ترميم و بازسازي نوار حفاري درمعابر شهري : یاداوري

 وش تعيين هزینه ترميم حفارير

 .باشد مورد نياز مي MC( 81-100)وزن آسفالت قير از نوع % 7هاي حفاري طبق استاندارد مقدار  براي تهيه آسفالت جهت ترميم محل -1

 .مورد نياز است MC 210کيلوگرم قير از نوع  2/1براي قير پاشي زير آسفالت بعد از آماده سازي نوار حفاري مقدار  -2
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رياسرت   ريزي و نظارت راهبرردي  معاونت برنامه 8/3/1387تاريخ  21861/100التفاوت قيمت به منظور جبران افزايش بهاء قير طبق بخشنامه  مابه -3

   باشد  مطابق فرمول ذيل محاسبه و نافذ مي( به صورت علي الحساب تا اعالم شاخص قيمت قير در بورس) جمهوري 

   

F=(A-B)*V*/1/1 

 مبلغ تفاوت بهاي قير مصرفي بر حسب ريال : Fکه 

A :هاي نفتي بر حسب ريال  قيمت نقدي زمان خريد قير در بورس فرآورده 

B :فتتاح بورسبهاي قير پيش از ا 

 100/11 60/70 ام سي امولسيون نام محصول

 160 160 1301 1710 ریال –كيلوگرم 

V :شود کردن پنج درصد افت و ريز تعيين مي مقدار قير مصرف شده بر حسب کيلوگرم، که با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهاي پايه و اضافه. 

    84kg  = 1افت %V = %8 = 80Kg + 

     84+12=96 kg =v                        

Kg 12 ( = متر مربع 10هر تن آسفالت در)براي آسفالت ريزي هر متر مربع =  2/1 * 10 

 .قيمت طبق شماره آيتم * (3/1 *1/1 *06/1)طبق فهرست بهاي واحد پايه رشته ترميم وبازسازي نوار حفاري در معابر شهري با اعمال ضرايب  -4

 .آيد جمع شده و هزينه حفاري آسفالت بدست مي 3با مبلغ حاصل از بند  4ز بند مبلغ حاصل ا -1

 .فهرست بها تغيير خواهد نمود  بديهي است تعديل آحاد بهاي فهرست مذکور براساس کليات دفترچه -6

 ها با عمر بيش از چهار سال ها و خيابان هزينه حفاري با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه( الف

 طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از کاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ 

 با محاسبه ضریب منطقه اي 1311هاي مبناي فهرست بهاي  قيمت

 ريال 600000(         سانتي متر 60تاعمق )در معابر و سواره روها -1

 ريال610000(                   سانتيمتر 80تاعمق )ها   در بزرگراه-2

 ريال410000(       سانتي متر 20تاعمق ) بزرگراه ءسواره ؤمعابر    -3

 ريال  80000خاکي بدون زيرسازي( ريال  ب 238601معبر زيرسازي شده   ( الف -4

 ريال                                  210000سانتيمتر                20پياده رو آسفالت  تا عمق  -1 
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 ريال 210000سانتيمتر           20تا عمق معابر موزاييک وبتني  -6

 ريال   11000سانتي متر عمق بيش از فهرست بهائ اعالمي  در هر مورد     10هر -7

      .محاسبه خواهد شد2درصورتي که متقاضي حفاري ادارات دولتي و شرکت هاي خدماتي باشند ارقام باال با ضريب -8

 ها با عمر کمتر از چهار سال ها ودر خيابان اتر در معابر و کوچههزينه حفاري با برش توسط دستگاه ک( ب 

 (1*16099*)عرض معبر (*طول حفاري +  100:  )با توجه به ايين نامه حفاري يعني

  10و 8وکل اشل مربوطه طبق مواد  

 {(1*16099*)معبر  عرض(*طول حفاري +100)}+{طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از کاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ } :

ها و  با توجه به اینکه استفاده از فرمول آیين نامه در محاسبات بيشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن، مقرر گردید در معابر و كوچه

 :یعني. اقدام شود   2سال اسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند  االف با ضریب   2خيابان هاي با عمر كمتر از 

 2[*طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ ] 

 .ها عرض پياده رو مال  است درحفاري پياده رو -

 .باشد ریال در متر مربع مي 17099هزینه یک سانتي متر آسفالت رویه  -

 .در صورت حفاري با كاتر عرض حفاري با عدد یک در فرمول جمع نمي شود -

 .باشد ضاي سبز به نسبت تخریبي قابل محاسبه ميدر صورت تخریب ف -

هاي سطحي و فضاي  منظور از عرض معبر ؛ عرض تمام شده دو طرف خيابان یا كوچه شامل پياده رو وسواره رو وكانال دفع آب -

 باشد سبز مي

 62226/22/20شهماره   11/1/11درصد بوده در نتيجهه مبنهاي دسهتورالعمل     9در حدود  1311به  1316تغييرات مبنا سال  -

معاون نظارت راهبردي رئيس جمهور اعمال و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشر نشود؛ بهاي ردیف هاي آخرین فهرسهت   

فهرست بهاي واحد پایه شبکه توزیهع  ( عمليات خاكي و مرمت نوار حفاري)بهاي ابالغي با اعمال شاخص گروهي فصل هشتم 

 .آب مورد تعدیل قرار مي گيرد

 

 29ماده 

 هزینه آماده سازي

ها طبق شرایط اعالمي شهرداري به عهده مالکين تحت نظهارت   ها وكوي ها و شهر  آماده سازي معابر ایجادي ناشي از تفکيک     

بها عقهد توافهق و    )مهندسين شهرداري بوده كه باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکيک شده توسط مالک 

در مواقعي كه مالک نخواهد نسبت به آماده سازي معابر فوق راسا اقدام نماید شهرداري . انجام شود( و یا دینفع ها مصالحه با مالک

هاي غيهر   ها و احداثي این موضوع مشمول تفکيک. هاي مربوطه نسبت به آماده سازي معابر اقدام نماید تواند با اخذ كليه هزینه مي

 .با بيست درصد افزایش محاسبه مي شود ذیلو به شرح جدول . باشد مجاز نيز مي



   
 

 

  ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)ي استانداري آذربایجان شرق

 
 

 

  

عرض كوچه با 

 خيابان به متر

عرض سواره رو 

 به متر

 

تعداد و مشخصات جدول به كار رفته در يك متر 

 طول

هزينه يك متر طول 

 جدول گذاري معابر

هزينه يك متر مربع 

آسفالت و زير سازي معابر  

 (ريال)

هزينه جدول گذاري به ازاء هر 

 (A)قطعات متر طول بر 

هزينه زير سازي و آسفالت به 

 (B)ازاء هر متر طول بر قطعات

به ازاء هر متر طول بر  A+Bجمع هزينه آماده سازي 

 (ريال)قطعات  

 656163 (56161*1115)5 51/15545 56161 15541/ رديف آبرو / 115 متري 6تا 

 1/6544 (56161*6. 15 )5 515347/4 56161 5347/4 رديف آبرو كانيو / 6.5 متري 8

 588555 (56161*1716 )5 (5*15347/4)5 56161 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 716 متري 3/

 663465 (56161*418.)5 (5*15347/4)5 56161 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 418 متري 5/

 765658 (86/64*1/3)5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 3/ متري 1/

 3/55/6/ (86/64*//161 )5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 //61 متري 6/

 36566// (86/64*151/5 )5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف جدول دوبل 5 51/5 متري 8/

 136115/ (86/64*151/6 )5 (5*15347/4)5(+5*1/66661)5 86/64 5*5347/4+5*66661/ رديف تك جدول 5+ رديف جدول دوبل  5 51/6 متري53

 676315/ (86/64*1/6 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 86/64 5*5347/4+5*66661/ رديف تك جدول1+ رديف جدول دوبل  5 6/ متري 51

 5664585 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 7/ متري 63

 58/5474 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 /5 متري 65

 6168317 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 58 متري 15
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مشمول (  تعرفه 23موضوع ماده ) هزینه به معابر پيش بيني شده در طرح توسعه شهري  به لحاظ مصالحه  با شهرداري این -

 .نخواهد شد

 .براي امال  دو بر، مبناي  محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر  مورد استفاده خواهد بود -

درصد 10یي كه آماده سازي آنها صورت پذیرفته است شهرداري ميتواند با تشخيص و تایيد واحد فني و شهرسازي در محل ها -

 .عوارض آماده سازي فوق را وصول نماید

-  
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 10ماده 

 هزینه خدمات كميسيون ها(الف
 

 .ها کالً بايستي در خارج از وقت اداري و در محل جلسات کميسيون واقع در دبيرخانه آن تشکيل شود جلسات کميسيون -

 .و با حضور کليه اعضاء تشکيل شودجلسات حتماً با دعوت کتبي قبلي  -

پرداخت هر گونه حق الزحمه توسط شهرداري منوط به داشتن دعوت کتبي و درج شماره و تاريخ دعوت به جلسه در محاسبه و سند هزينه  -

 .الزامي است

در خارج از وقت اداري و  به شرط حضور در جلسه و تشکيل آن (شهردار)و نماينده شهرداري کمسيونپرداخت هر گونه حق الزحمه به دبير -

 . عدم پرداخت اضافه کار براي زمان جلسه الزامي است

شده و مازاد بر آن براي هر پرونده ايي که در همان  تلقي ( دقيقه 90) پرونده داراي رأي صادره يک جلسه يک و نيم ساعتي  چهارحداقل  -

  .  گيرد حق الزحمه يک جلسه تعلق مي% 10جلسه مطرح و رأي صادر شود معادل 

 . ها از وظايف اعضاي کميسيون بوده و حق الزحمه اي براي آن تعلق نخواهد گرفت بازديد ميداني پرونده -

 2/1با ضريب ( تجديد نظر ) ها و قطعي بودن رأي کميسيون تجديد نظر حق الزحمه اعضاي آن کميسيون  به دليل حساسيت بررسي پرونده -

 .محاسبه خواهد شد% ( 120)

قبل از صدور رأي عودت داده مي ..... يي که توسط اعضاي کميسيون بدوي و تجديد نظر براي رفع ابهام و پاره اي توضيحات وپرونده ها -

 .شوند از بابت عودت حق الزحمه اي به آنها تعلق نخواهد گرفت

مشرمول  ... توافقرات و   عرامالت، موارد ديگرري مثرل کميسريون م    حق الزحمه کميسيون به موارد مندرج در جدول زير پرداخت خواهد شد،  -

 .پرداخت حق الزحمه نبوده، در صورت تشکيل جلسات بعد از وقت اداري بصورت اضافه کار اقدام خواهد شد

 

 :حق الجلسات هيئت عالي سرمایه گذاري(ب -

 .ريال مي باشد000/000/1اعضا به رسميت مي رسد معادل 3/2دقيقه اي که با حضور 90براي هر جلسه  -
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ها ه كارگروه منابع درآمد شهرداري( دفتر امور شهري و شوراها)استانداري آذربایجان شرقي   

 

 مقدار هزينه، کارمزد   زينه، کارمزد عنوان ه

الزحمه  هر يک از اعضاي کميسيون هاي بند  حق ●

  100و  77، 11ماده   20

 

 

حقروق و مزايراي    سي اممعادل يک ( دقيقه  90) هر جلسه يک و نيم ساعتي  ●

پرونده يک جلسه تلقي و مازاد بر آن براي هر پرونده ايي  چهارشهردار، حداقل هر

حرق الزحمره يرک جلسره     % 10ن جلسه به آن رأي صادر شود معرادل  که در هما

 .  تعلق مي گيرد

 

ها و نماينده شهرداري  الزحررمه دبير کميسيون حق ◙

 در کميسيون

 

 

 

نفرر، در  ( 2)حق الزحمه هر يک از اعضاي کميسيون برراي دو  % 10کالً معادل ◙

افه کرار برراي   صورت تشکيل جلسات در خارج از وقت اداري و عدم پرداخرت اضر  

 همان جلسات 

 از مجريان رأي قلع   هر يک الزحمه  حق ◘

 

 حقوق و مزاياي شهردار يک شصتم هر پرونده تخريب معادل *

 

 و مزاياي شهردار  حقوق يکصد و پنجاهم هر پرونده معادل ◘ رأي تعطيلي  حق الزحمه هريک از مجريان  ◘
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 به نام خدا

 نمونه قرارداد تقسيط

 :اين قرارداد في مابين

 : به شماره شناسنامه:                         فرزند:                                  خانم / آقاي 

 :به اقامتگاه:                               صادره  

 :واقع در:                                مالک پالك شماره

 يده مي شود با ضمانت آقاي که از اين به بعد متقاضي نام

 :فرزند                                            به اقامتگاه

 از يک طرف و شهرداري                          به نمايندگي آقاي

اس آيين نامه مصروب شروراي   از طرف ديگرکه از اين به بعد شهرداري گفته مي شود جهت تقسيط مطالبات شهرداري بابت عوارض و ساير از متقاضي براس

 0شهر          منعقد         مي گردد

          اصل بر پرداخت نقدي بدهي هاي شهرداري است ولي از آنجا که متقاضي با علرم و اطرالع از مفراد ايرن قررارداد درخواسرت تقسريط بردهي خرود               : 1ماده 

 0عهدات متقاضي و ضامن و ساير شرايط به شرح مواد بعدي خواهد بودبابت                       نموده است شرايط تقسيط  و ت

 0مدت باز پرداخت اقساط موضوع اين قرارداد از تاريخ ا نعقاد تا تاريخ انقضاي پروانه مي باشد : 2ماده 

 ريررال ---- برراز پرداخررت اقسرراط موضرروع ايررن قرررارداد برره اقسرراط مترروالي و از يررک تاسرره ماهرره از قرررار هررر قسررط برره عرردد                : 3مرراده 

 0باشد مي ---------مي باشد و سررسيد اولين  قسط ( ريال  ----------------------------------مبلغ  به حروف ) 

ريال براي جبران نر  تورم  به نفع شهرداري تعلق مي گيرد کره متقاضري متعهرد     ------------------------به اقساط موضوع  اين قرارداد مبلغ : 4ماده

 0مبلغ مذکور را همراه با اقساط بپردازد گرديد

 0متقاضي مکلف است به تعداد اقسا ط،  چک به عهده بانک هاي             به شهرداري تحويل نمايد: 1ماده 

هرر صرورت صردور     ها پرداخت شده و متقاضي موظف به پرداخت نقدي آنهرا اسرت و در   در هنگام صدور پايان کار يا نقل و انتقال ملک، کليه بدهي: 6ماده 

 0ها است پايانکار و جواب استعالم نقل و انتقال  منوط به پرداخت کليه بدهي
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 0درصورت تاخيردر پرداخت يکي از اقسا ط شهرداري اقدامات ذيل را انجام مي دهد: 7ماده 

 0ا  بپردازددرصورت تاخير در پرداخت يکي از اقساط کل بدهي حال شده و متقاضي مي بايست بدهي خودرا يک ج: الف

 0شهرداري مي تواند از اقدامات اجرايي درخصوص ساخت و ساز جلوگيري نمايد: ب

  0انجام اقدامات قانوني از طريق مراجع قضايي و ثبتي برعليه متقاضي و ضامن : ج

 0يين نامه را به اجرا گذارد اين آ  6درصورت عدم وصول يکي از چک هاي تقسيطي  شهرداري مجاز است سفته تحويلي متقاضي  موضوع ماده   :د

پرداخت قسرط  مبلغري بره ذمره     ................... درصورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد مقرر به علت تاخير در تاديه بدهي از تاريخ سررسيد تا تاريخ: 8ماده 

درصد به صورت روز شمار برحسب اين  2/ 1ازاء  هر ماه تاخيرمتقاضي تعلق خواهد گرفت و متقاضي با امضا ء اين قرارداد تعهد نمود عالوه بر اصل بدهي به 

 0قرارداد به شهرداري بپردازد

 2400/نر  تعييين شده*تعداد اقساط * مبلغ ( الف

 (درصد  8سه ساله   –درصد  6دوساله  -درصد 2يک ساله = نر  )

 فرمول ديرکرد  اقساط به ماه در صورت تاخير(ب

 36100/مدت تاخير به روز  ( * نر  جريمه ديرکرد  +کارمزد * ) مبلغ قسط معوقه  

رسريد  متقاضي با امضاء اين قرارداد به طورغير قابل برگشت به شهرداري حق و اختيار داد در صورت تاخير در تاديره و يکري از اقسراط از تراريخ سر    : 9ماده 

در هرر صرورت اخرذ مبلرغ      0به ميزان بدهي از آن ملک تملک نمايرد اولين چک برگشتي، معادل مبلغ کل بدهي در ملک مورد ساخت و ساز مشارکت و يا 

 0اين قرارداد نمي شود 8موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي از طريق مراجع قضايي يا ثبتي و يا اجرايي ماده 

 0متقاضي مي باشدثبتي و غيره کال به عهده  –اجرايي  –کليه هزينه هاي وصول از قبيل هزينه هاي دادرسي : 10ماده 

ضري  ضامن يا متعهد با علم و وقوف کامل نسبت به مندرجات اين قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات متقاضي به موجب اين قرارداد متضامنا با متقا: 11ماده 

زم گرديد به محض مطالبه طلب مورد در انجام کليه تعهدات و پرداخت بدهي هاي موضوع قرارداد که به عهده متقاضي مي باشد مسئول بوده و متعهد و ملت

يه ، آ ن را به شهرداري تسليم و پرداخت نمايد و شهرداري حق دارد جهت استيفاي طلب خود منفردا يا مجتمعاً به ضامن و متقاضي رجوع و برعل درخواست

 0آنها در مراجع قضايي طرح دعوي و اسناد آنها را در مراجع ثبتي به اجرا گذارد

يک قطعه چک يا سفته به مبلغ کل بدهي به شهرداري تحويل و قبول نمود در صورت عدم وصول اولرين چرک تقسريطي متقاضري، کليره      ضامن : 12ماده 

 0بدهي او را پرداخت نمايد و چک موصوف درحق شهرداري کارسازي گردد

اصرالحي آيرين نامره مرالي      32و مراده   81دولرت مصروب   قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  73دستورالعمل و آيين نامه تقسيط موضوع ماده : 13ماده 

 0ها جزء الينفک اين قرارداد مي باشد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند شهرداري

شرخيص و  متقاضي با امضاء اين قرارداد و قبول مفاد آن به شهرداري حق و اختيارداد مطالبات خود را به استناد هر يک از مسرتندات طلرب، بره ت   : 14ماده 

 0و وصول نمايد و متقاضي هرگونه ايراد و اعتراض نسبت به اقدامات شهرداري دراين رابطه را از خود سلب و اسقاط نمود  صالحديد خود استيفاء
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 درخصوص مفاد متقاضي با علم و اطالع و کمال اراده حق خود را جهت مراجعه به  مراجع قضايي و شبه قضايي در خصوص اختالفاتي که احتماال: 11ماده 

  0اين قراربوجود آيد از خود ساقط نمود

قانون مدني تنظيم و بعد از امضاء طرفين و ضامن بين طرفين الزم  10نخسه که هرکدام حکم واحد دارند بر اساس ماده  3ماده و 16اين قرارداد در  :16ماده 

 0االجراء است 
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  1390سال  (اسکلت)انواع ساختمان ( الف رديف 

 272200 طبقه هر متر مربع 1ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا   1

 307100 طبقه  به باال هر متر مربع 1ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از   2

 247000 طبقه هر متر مربع 1ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا  3

 282300 ه به باال هر متر مربعطبق 1ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف از  4

 ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني   1

 (که معموال در وسط ساختمان اجرا  مي شود) 

206600 

 146100 اسکلت آجري  6

 91700 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب  7

 121000 ساختمان هاي تمام چوب معمولي  8

 373000 (پيش ساخته يا ساخته شده ازچوب هاي صنعتي و اشباع شده )ي ساختمان هاي تمام صنعت  9

  ساختمان انبارهاي با دهانه بيش از چهارمتر( ب  

 181300 اسکلت آجري يا بلوك سيماني يا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 10

 241800 اسکلت فلزي و يا سوله هاي پيش ساخته با هرنوع سقف هرمترمربع 11

  ها يا توقف گاه ها سالن (ج  12

 213100 با مصالح بنايي سنگ و آجر و بلوك سيماني با هر نوع سقف 13

 278000 اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 14

 78000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 11

  آشيانه و سايبان ها( د 

 84100 باپايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هرنوع سقف 16

 116800 باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه 17
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  تاسيسات( ه  

 36100 ز سانترال  دستگا ه هاي حرارت مرکزي و شوفا 18

 12300 (خنک کننده  –گرمايش )تهيه مطبوع  19

 84100 آسانسور و ساير 20

  سايراحداثي ها( و 

 60000 احداث هرديوارهرمترطول 21
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 قانون شهرداري 100ماده  11تبصره تمان موضوع ارزش معامالتي ساخ

 

قانون  100ماده  2ارزش سرقفلي موضوع تبصره 

   شهرداري

برابر عوارض پذیره زمان وقوع تخلف، در صورت فقدان ارزش معامالتي ق م م  30معادل 

و فرمول محاسبه عوارض، با استفاده از نزدیک ترین فرمول زمان تخلف و نزد  تهرین  

 .التي آن اقدام خواهد شدارزش معام

 

 قانون شهرداري  911ماده  99تبصره 

و ايرن  . در مورد اخذ جرايم  قابرل اجراسرت  ( شوراي اسالمي شهر)آيين نامه ارزش معا مالتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر

 .ارزش معامالتي سالي يک بار قابل تجديد نظر خواهد بود

 .برابر محاسبه خواهد شد 2باشد و بيش از  تراکم مجاز مبالغ جدول وق الذکر حداقل پيشنهادي براي تراکم مجاز ميمبالغ ف :تبصره

 : نحوه تعيين قدمت ساختمان ها

 هاي مميزي امالك  بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و کسب  – 2

 ر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پيشرفت فيزيکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي ب – 3

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

 ... و سند مالکيت و... بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و – 1

 لفات ساختماني بر اساس اخطاريه صادره از طرف مأمورين تخ – 6

 هاي تخلفات قبلي  بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 ... هاي صادره براي نقل و انتقال و بانک و ادارات و بر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصيلي  – 9
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 25ماده 

ماده آئين  نامه اجرائي قانون الحاق یک تبصره بهه مهاده واحهده     3ها و مجوزهاي موضوع تبصره  تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه

 قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و حق امتياز پروانه بهره برداري و نقل وانتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي

 حداكثر حداقل مجعيت عناوين كلي خدمات رديف

 170000 10000-  قاضيانتشکيل پرونده ثبت نام و پذیرش اوليه از مت 1
  11000 1000 كالس توجيهي -امتياز خدمات و برگزاري ؛ آزمون شهرسازي 2

3 
(  كارت –كارنامه  –دفترچه ) امتياز حاصل حاصل از صدور پروانه تاكسيراني 

 مدت اعتبار پروانه دوسال

300000 100000 210000 
 310000 110000 100000تا 300000
 210000 200000 تربه باال 100000

 ( 3مربوط به ردیف ) اعتبارتمدید پروانه تاكسيراني  2
 صدور%10 مبلغ صدور% 21 300000
 صدور%70 صدور%21 100000تا 300000
 صدور%10 صدور%21 به باالتر 100000

 (مدت اعتباردوسال ) اعتبارصدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي  1
300000 100000 200000 
 200000 200000 100000تا300000
 700000 200000 به باالتر 100000

 ( 1مربوط به ردیف ) تمدیدپروانه بهره برداري اشخاص حقيقي  7
 صدور% 10 مبلغ صدور% 21 300000
 صدور% 70 %21 100000تا 300000
 صدور% 10 %21 به باالتر 100000

 ریال 100000 10000  اري و پروانه تاكسيراني درطول مدت اعتبارامتيارتعویض پروانه بهره برد 6
 صدور% 7 صدور%  2 ارزش روز خودرو امتياز واگذاري خودروي جدید و تبدیل پال  شخصي به تاكسي 1
 ریال20000 ریال10000  حق عضویت ماهيانه به ازاء  هر دستگاه تاكسي ماهيانه 9
 ریال100000 ریال10000 ماهيانه سي بي سيم فرودگاه راه آهن و ترمينالامتياز به كارگيري تاكسي در تاك 10

11 
امتياز نقل و انتقال و حقوق بهره برداري پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي 

 انتقال سند تاكسي به خرید و فروش
 صدور% 7 صدور%  2 ارزش روزخودرو

12 
 1مدت اعتبار) شهري  امتيازصدور پروانه نمایندگي  شركت هاي حمل ونقل درون

 (سال

300000 10000000 30000000 
 10000000 30000000 10000تا 300000
 100000000 10000000 به باالتر 100000

 هزینه خدمات ساليانه پروانه نمایندگي 13
 3000000 حداقل1000000 200000
 7000000 2000000 100000تا 300000
 12000000 7000000 به باالتر 100000

 هزینه تمدید پروانه شركت هاي حمل و نقل 12
 صدرو% 10 مبلغ صدور%  21 300000
 صدور% 70 صدور%  21 100000تا 300000
 صدور% 10 صدور%  21 به باالتر 100000

 12صدور بند % 10 روز مبایعه نامهسهام واگذا ري  به قيمت 12بند%  20 امتياز و انتقال پروانه نمایندگي شركتهاي حمل و نقل درون شهري 11

17 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویي دراتحادیه تاكسيراني سراسركشور 

 (براي هرخودرو)زمان هاي حمل و نقل همگاني .وسا
ساليانه توسط هيات مدیره اتحادیه تاكسيراني حمل و نقل همگاني كشورتصویب مي 

 شود

  

آئين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز  4به استناد ماده : پروانه تاکسيراني*

 .امور مربوط به تاکسيراني و حق امتياز پروانه بهره برداري و نقل وانتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي

 ي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحدهآئين نامه اجراي 9به استناد ماده : پروانه بهره برداري*

 آئين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون 13به استناد ماده : پروانه شرکت هاي حمل ونقل درون شهري*

 آئين نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون14نقل و انتقال به استناد ماده * 

 .ي بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذکر، توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ممنوع مي باشداخذ هرگونه وجه* 

 . دريافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هيات مديره شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر مقدور خواهد بود* 
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 مقدار هزينه   عنوان هزينه   رديف

1   

حق امتياز هر دستگاه اتوبوس، ميني بوس و 

اکسي شهري و وانت بار تلفني و انواع خودروهاي ت

 داخل شهري 

 قيمت کارخانه%  1/1هر دستگاه معادل 

 . حداکثر مبلغ هر دستگاه خودروي سنگين سه ميليون خواهد بود
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 53ماده 

 جدول تخلفات و جرايم تاكسيراني پيشنهادی

 

 منوع اقدا (دارنده پروانه تاکسيراني) تخلفات تاکسيراني   رديف

 تابع تصميمات هيئت انضباطي ( شيفت معين شده)عدم انجام خدمات نوبت کاري  1

   عدم انجام سرويس دهي مقرر شده در پروانه  2

   عدم انجام خدمت دهي در مسير معين شده در پروانه  3

   عدم انجام خدمت دهي در مکان و زمان معين شده  4

   کعدم انجام برنامه هاي مربوط به کشي 1

   عدم دقت بر انجام مرتب وظايف بيرون و داخل تاکسي 6

 معرفي به هيئت انضباطي رعايت شئون اسالمي و اجتماعي درهنگام فعاليت  عدم 7

 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه عدم نظارت بر نصب لوازم و اشياي غير مجاز در تاکسي  8

   ظيف توسط راننده هنگام فعاليتعدم نظارت بر استفاده از لباس فرم و تن 9

10 
عدم نصب پالك کد شناسرايي راننرده و وسريله نقليره تاکسري در داخرل اتومبيرل براسراس         

 دستورالعمل شهرداري ياسازمان تاکسيراني وسپردن تاکسي به افراد فاقد پروانه 
  

 سپردن تاکسي براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاکسيراني  11
هرا   کسي توسط بازرس در يکري از پارکينرگ  توقف تا

 ومعرفي به هيئت انضباطي

12 
فعاليت بدون مجوزتاکسي در زماني که پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيربط اخذ ويا بطرور  

 موقت باطل شده است 

معرفي بره هيئرت انضرباطي بره ازاي هرر روزو اخرذ       

 جريمه 

13 
ازتاريخ توقف تاکسي بره   ساعت 48ت خود ظرف عدم اعالم ترك خدمت ياتعطيل نمودن فعالي

 شهرداري ياسازمان تاکسيراني 
 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه

 14 ب حمل مسافر.عدم رعايت نر  هاي مصو معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه 

 11 عدم نصب کپسول آتش نشاني سالم درتاکسي  

 16 انندگي نداشتن برگ معاينه اداره راهنمايي ور  
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معرفي به هيئت انضرباطي ومنرع ترردد و اخرذ     

 جريمه

نداشتن رنگ آميزي، خط کشي و عاليم قابل نقش و نصب در بدنره تاکسري مطرابق    

 ها  مشخصات پروانه و دستورالعمل
17 

 معرفي به هيئت انضباطي

 عدم نصب تاکسي متر در صورت الزام به نصب و استفاده از 

 اده از آن آن و عدم نظارت بر استف

18 

 

معرفي به هيئت انضرباطي و منرع ترردد و اخرذ     

 جريمه

 (شهرداري ياسازمان تاکسيراني) ها و تذکرات بازرسين  عدم توجه به اخطار
19 

 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه
عدم رعايت انجام اضافه کار ساعتي حداکثر چهار ساعت و يا بدون رعايرت احتسراب   

 ا يا انتهاي نوبت مورد تعهد اضافه کار به ابتد
20 

 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه
روز راننردگان کمرک بره  شرهرداري يرا سرازمان        3اطالع ندادن مرخصري بريش از   

 تاکسيراني که باعث تعطيل شدن يکي از نوبت هاي کاري تاکسي شود
21 

 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه
رداد با راننده به شهرداري يرا سرازمان تاکسريراني     عدم ارسال صورت جلسه فسخ قرا

 ساعت  24ظرف 
22 

 23 معين شده درپروانه( شيفت)عدم انجام خدمت در نوبت کاري  

 24 عدم انجام سرويس مشخص شده در پروانه   

 21 عدم انجام فعاليت در مسير معين شده در پروانه   

 26 توسط شهرداري ياسازمان تاکسيرانيعدم انجام فعاليت در مسير،زمان معين شده   

 27 سپردن پروانه تاکسيراني متعلق به خود جهت تاکسيراني به غير معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه

توقف تاکسي توسط بازرس سازمان در پارکينگ 

هرراي معررين و تبعيررت از تصررميمات هيئررت    

 انضباطي و اخذ جريمه

 

 ا مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد رانندگي با تاکسي که مشخصات آن ب

28 

 معرفي به هيئت انضباطي و اخذ جريمه 

 

 امتناع ازحمل مسافر بدون عذر موجه
29 

عدم رعايت شئون اسالمي و اجتماعي که برابر دسرتورالعمل هراي ارايره شرده مري       معرفي به هيئت انضباطي 30 
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 بايستي رعايت شوند

 31 و رعايت مقررات آن عدم انجام کشيک هاي محوله   

توقف و منع ترردد براسراس تصرميمات هيئرت     

 انضباطي 

 ارتکاب به جرم در هنگام تاکسيراني و بااستفاده از تاکسي 
32 

 33 عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر  

 34 عدم رعايت نر  مصوب  

منع تردد و توقف تاکسي توسط بازرس سرازمان  

معررين تبعيررت از  در يکرري از پارکينررگ هرراي  

 تصميمات هيئت  انضباطي

 (در صورت الزام به نصب آن)عدم نصب تاکسي متر 

31 

منع تردد و معرفي به هيئرت انضرباطي و اخرذ     
 جريمه

 عدم استفاده از تاکسي متر 
36 

منع تردد و معرفي بره هيئرت انضرباطي جهرت     
تصميم گيري و اجباري شدن آمروزش فرهنرگ   

ات تاکسيراني بره مردت   ترافيک و قوانين و مقرر
 ساعت اخذ جريمه  70تا  20

تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگي بيش از سه بار در ماه با اخذ عدم خالفي در موقع 
 تمديد پروانه تاکسيراني

37 

 38 هاي صادره  عدم انجام نظافت بيرون و داخل تاکسي برابر دستورالعمل  

 39 ننده هنگام ارايه سرويس عدم استفاده ازلباس فرم نظيف توسط را  

  

عدم نصب پالك که نر  کرايه و کارت شناسايي راننده بر روي شيشه عقرب خرودرو   
بررراي رويررت خررارج و همچنررين مسررافر در داخررل اتومبيررل در محررل رويررت برابررر 

 (سازمان / دستورالعمل شهرداري 

40 

منع ترردد و توقرف آن ترابع تصرميمات هيئرت      
 انضباطي و اخذ جريمه

انندگي با تاکسي که پروانه بهره برداري آن توسط مراجع ذي ربرط طبرق مقرررات    ر
اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداري جديرد باطرل شرده اسرت پرس از      

 اطالع آن

41 

  
عدم استفاده از تابلو خارج از سرويس در مواردي که بنا به داليل نقص فني اتومبيل 

 . ا به اضطرار قابل توجيه پذيرش مسافر ممکن نباشدبا پايان نوبت کاري يا بن
42 

منع تردد و توقف آن در پارکينگ و معرفري بره   
 هيئت انضباطي و اخذ جريمه

در امرور  (سرازمان  / شرهرداري  ) عدم توجه کامل بره اخطارهرا و ترذکرات بازرسران     
 تاکسيراني

43 

منع تردد تا صدور رأي هيئت انضرباطي و اخرذ   
 جريمه

ن مجوز از محدوده اي از شهر يا مسير که براي تاکسيراني يا تاکسري کره   خروج بدو
 مشخصات آن در پروانه تاکسيراني قيد شده گرديده است مجاز اعالم شده است 

44 
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 : توضيح

 1و2و3و4و1و6و8و9و11و10و13و14و17و19و20و21و22و23و2624و21و26و27جريمه رديفهاي -1

 .ريال پيشنهاد مي شود 200000ريال تا  10000مبلغ  و28و31و33و34و36و38و39و40و42و43و44

 .ريال پيشنهاد مي شود 100000ريال تا  210000مبلغ  12جريمه رديف  -2

 .ريال پيشنهاد مي شود 100000ريال  100000مبلغ  16و 27و 29و 41جريمه رديف هاي  -3

 .ريال پيشنهاد مي شود 200000ريال تا  10000مبلغ  11جريمه رديف  -4

 .باشد هاي کشور در ارتباط با حمل و نقل با اشل هماهنگ نافذ مي ها و دهياري دستورالعمل سازمان شهرداري: بصرهت

 

 

 

 

 (پيشنهاد دهنده )امضاي شهردار و مهر شهرداري 

 بابک شريفي
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 تعرفه عوارض محلي شهرداری  خامنه

   مههور ..............  مههاده ، بنهها بههه پيشههنهاد شههماره 11كههه خامنههه تعرفههه عههوارض محلههي و هزینههه خههدمات و جههرایم شهههرداري  

 (دفترشهههورا)شهههوراي شههههر بهههه شهههماره   93/..../....  مهههور   ......  در جلسهههه شهههماره  خامنهههه شههههرداري   10/93/....

 .به تصویب رسيد  93........//........  مور  10/..........

 (ب كنندهتصوی)نام و نام خانوادگي امضاي اعضاي شوراي شهر  

 علی    غضنفری  - 

 حمید   طالعی  -

 موسي طهمورثي -

 مریم شفیعی  -

 بهروز پنجه اي -

 مهر شوراي شهر                                                                                                                  

                                             

 كهههه در جلسهههه شهههماره خامنهههه تعرفهههه عهههوارض محلهههي و هزینهههه خهههدمات و جهههرایم شههههرداري  93/...../...... در مهههور 

شههود كههه شهههرداري   تأیيههد مههي  .................  مههاده بههه تصههویب شههوراي شهههر رسههيده بههه شههماره     13در93/...../.....  مههور ....

 . مومي اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بودبهمن سال جاري نسبت به انتشارآگهي ع 11باید تا 

 ( تأیيد كننده مصوبه تعرفه عوارض)مهر و امضاي فرماندار                                                           

 سيد سعيد كاشاني                                          

 ان شبسترفرماندارشهرست                       

 

 


