
 دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات                                  
 1 

 

 

  ـ کارگروه منابع درآمد شهرداری( دفتر امور شهری و شوراها)استانداری آذربایجان شرقی 

 
 

 

 استانداری آذربایجان شرقی

 معاونت امور عمرانی

 دفتر امور شهری و شوراها

 

 

 دستورالعمل

 استـان آرذبايجان شرقياهي  شهرداري  9315 تعرهف عوارض  محلي سال

  خامنهشهرداري 

  

 

 

 

 



           شهرداری خامنه حلی و بهای خدماتدستوالعمل تعرفه عوارض م                                                   

  
 

ها ـ کارگروه منابع درآمد شهرداری( دفتر امور شهری و شوراها)استانداری آذربایجان شرقی   

 به نام خدا 

 پيش گفتار

به برنامه  پيچيده و متعدد و بنابراین نيازهای شهر نيز متنوع و .وپویا می باشد كه شهر موجودی زنده  ییجا از آن      

به صورت مشخص و مدیریت های شهری  بالندگی شهرها ، جمله نهادهای مرتبط با رشد و از. داردنياز ریزی جامع 

اتكاء را بيشتر نمایان می كند كه  ها هستند كه ضرورت توجه به نيازهای توسعه پایدار ، منابع قابل اعتماد وشهرداری 

 .دخالت مستقيم دارند كنار این نهادها عمومی غير دولتی ، شوراهای اسالمی شهر ها نيز در

بهای  های محلی به ویژه عوارض محلی وتكيه آنها به درآمد  خودكفایی شهرداری ها و با توجه به قوانين فعلی و     

شوراهای استانداری  ، دفتر امور شهری واین زمينه در و بوده ، اهميت تهيه دستورالعمل مناسب كامال بدیهیخدمات

به تهيه برگزاری جلسات متعدد نسبت  ی استان وكارگروه منابع درآمدی شهرداری هاآذربایجان شرقی با تشكيل 

در اجرای قانون  1931و دستورالعمل سال  بهای خدمات ساالنه اقدام نموده است  ی ودستورالعمل عوارض محل

و قانون شهرداری و قانون ماليات برارزش  شهرداران انتخاب و كشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشكيالت

رعایت كليات آن تهيه شده  و جهت استفاده( وزارت كشور)نظارتی استانداری  افزوده با استفاده از جایگاه حاكميتی و

كنار تعرفه عوارض  همچنين در .مورد استفاده قرار گيرد  1931تصویب تعرفه سال  در تدوین و واست كه انشاله مفيد 

سرمایه  سرمایه گذاری شهروندان و مشاركت وباید در امر شهرداری ها  ،های قبل بهای خدمات ، مثل سال محلی و

 . كوشش نمایندگذاران 

 ،تدوین دستورالعمل یاد شده از جمله اعضای كارگروه منابع درآمدی شهرداری ها در پایان از كليه عزیزانی كه در     

شوراهای استانداری جناب آقای مهندس خراسانی  كل امور شهری ومعاون محترم مدیر كارگروه و دبير ازبه ویژه 

 .دست اندركاران مدیریت شهری آرزوی پيروزی دارم داوند بزرگ برای تمامی خاز درگاه  و نموده  سپاسگزاری

 

 عليخانی یمرتض                              

 و شوراها یركل امورشهریمد                       
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 یباسمه تعال

 مقدمه

از موضوعات مهم و قابل توجه در شهرداری ها درآمدهای محلی و مشخصاً عوارض و بهای خدمات بوده كه با       

توجه متنوع بودن و چه بسا پيچيدگی آنها باعث تضييع حقوق شهرداری ها یا شهروندان شده و در كنار آن به 

در راهبری صحيح ( وزارت كشور)استانداری  در این راستا با توجه به وظيفه خطير. نارضایتی شهروندان منجر می شود

موضوع تصویب تعرفه های عوارض محلی كارآمد و كاهش اعمال سالیق و ایجاد وحدت رویه مناسب و تقليل ابهام ها و 

ساده نمودن روش های محاسبه و دالیل متعدد دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات و آیين نامه مربوطه 

و با تشكيل كارگروه منابع درآدی تر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی قرار گرفته در دستور كار دف

شهرداری ها با حضور مسئولين درآمد تعدادی از شهرداری های استان و اخذ نظرات شهرداری ها و صاحب نظران و 

 از طرفی با توجه به. قدام شده است كارشناسان و بهره گيری از مقررات موجود نسبت به تهيه این دستورالعمل ا

ق و یسالبه  كه ضروریستروزمره شهروندان،  یدر زندگ یو مردم یها به عنوان نهاد محل یگاه مهم شهرداریجا

 یانو مساعدت و مشاركت آنها را شاهد و موجب عمران و آباد یمردم توجه شده تا همراه تیاكثر یخواسته منطق

 یشهروندان موثر است شفاف ساز یت مندیو رضا یكه در همراه یاز موضوعات .ميباش یشهرها با مشاركت حداكثر

نه یض و هزيه اقدامات و رفتار عادالنه و دور از تبعيت مردم در كليت وضعیو رعا یعموم یمقررات و اطالع رسان

 .باشد یم یت بندیمردم و با الو لحاظ نيازهایمقررات و  رعایتبا  حاصل یمناسب درآمدها

ها به شكل  یپرداخت مطالبات شهردارموضوع اخذ خدمات و  بيشترین مراجعه مردم به شهرداری ها به منظور      

را به همراه  یادیز یها یتیها ، متأسفانه نارضا یسته شهرداریرغم خدمات شا یخدمات بوده كه عل یعوارض و بها

 ی، آگه یل مجازاشكابه مقررات  یو اطالع رسان یسازشفاف  -1 ،شهروندان یمند تیجلب رضادر ن یداشته ، بنابرا

قه محاسبه يل و اجتناب از اعمال سليع و تسهیجهت تسر اتوماسيوناستفاده از   -2... ، روزنامه و مجالت و یعموم

ان یمشتر)به درخواست مراجعان  ییدر پاسخ گو یبخش خصوصو  ینترنتیاستفاده از امكانات ا  -9 ،یشهردار مطالبات

، یامور به بخش خصوص ی، واگذاروری با تجربه و خالق و متخصص، ارتقاء بهره یروهاياده از ناستف -4( یدارشهر

طرح  یو اجرا یريم گياز مشاركت شهروندان در تصم ی، استفاده حداكثریشهردار یخدمات و كارهازه كردن يمكان

ه همراه با كاهش ي، نظارت عالیآموزش شهروندهای نادرست،  هی، حذف رویو مشاركت درآمد زا یپروژه ها یها، اجرا

 .باشد یران شهریتواند مدنظر مد یمره يغها و  ن در پروژهیهای نو روش ینیگزیو جا یگر یتصد

ق آن يو تطب یشهر و بررس یمحترم شورا یب اعضایو تصو یشنهاد تعرفه توسط شهرداريدر پ، است  ان ذكریشا      

 یعموم یانتشار آگهب و یتصو یت مهلت قانونیضمن رعا یستیبا ،یفرماندار یشوراهاته انطباق مصوبات يكم توسط
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ا یو  یر منطقيغ كه از كاهش یو شهروندان لحاظ شده به طور یبهمن ، صرفه و صالح شهر و شهردار 11حداكثر تا 

 . دگرد یعوارض خوددار یرقانونيغش یافزا

از شهرداران محترم استان و كليه عزیزان و كارشناسان محترم و اعضای در آخر سزاوار است مراتب سپاس خود را     

كه در تدوین دستورالعمل  آقایان پرتوافكن و محمدزادهكارگروه منابع درآمدی شهرداری های آذربایجان شرقی و 

 . نموده اند ابراز دارمالزم اهتمام 

 یعباس خراسان                                                                                        

 ر كارگروهيو دبشوراها  و یامور شهرمعاون مدیركل                                                                       
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 :اعضاي كارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربايجان شرقي

ی ودبير كارگروهشهری وشوراهای استاندار عباس خراسانی معاون مدیر كل امور  

 محمد رضا پرتوافكن كارشناس امور شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

 محمدزاده مسئول درآمد شهرداری باسمنج

 ميرزائيان كارشناس درآمد شهرداری تبریز

 محمد زاده مسئول درآمد شهرداری ميانه

 یوسفی مسئول در آمد شهرداری آذرشهر

 یوسفی مسئول در آمد شهرداری سهند

 قلی زاده مسئول امور مالی شهرداری شبستر

 شایان مسئول درآمد شهرداری صوفيان

ژاد مسئول درآمد شهرداری سراب سرابی ن  

 عباسپور مسئول درآمد شهرداری مرند

 نوراله پور مسئول درآمد شهرداری سردرود

 مهدوی مدیر مالی شهرداری مراغه

درآمد شهرداری عجب شير چهره گشا مسئول  

 امانی مسئول درآمد شهرداری اهر

 شاهدی مسئول درآمد شهرداری ملكان

 قطعی متصدی درآمد شهرداری اهر

 نقی پور مسئول درآمد شهرداری هادیشهر

 حدادی مسئول درآمد شهرداری هشترود
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 :فهرست 

 عوارض :فصل اول 

  مالحظات: 1ماده 

 از دریافت پروانه و پرداخت عوارض  یالت موارد مستثنيتسه: 2ماده

  یمقررات عموم: 9ماده 

  عوارض یتسهيالت تشویقی پرداخت نقد:  4ماده     

 عوارض صدور پروانه: 1ماده 

 د هاینحوه صدور پروانه ساختمان و تمد: 6ماده     

 تجدید بنا التيتسه: 7ماده 

 نحوه صدرو پروانه ساختمان المثنی: 8ماده 

 خدمات یو بهااسترداد عوارض : 3 ماده

 (احداث دیوار)حصاركشیعوارض : 10 ماده

 یاضافعوارض ایجاد درب : 11 ماده

 عوارض مازاد بر تراكم : 12ماده 

 عوارض پيش آمدگی ساختمان در معابر: 19ماده 

 عوارض ابقای ساختمان : 14ماده 

 عوارض بهره برداری از معبر: 11ماده 

 به واحدهای بيشتراز تبدیل یك یا چند واحد  یافزوده ناش عوارض ارزش:16ماده     

 یانيك اعيعوارض تفك: 17ماده     

 عوارض كسری مساحت كمتر از حد نصاب تفكيك : 18ماده 

 ورود امالك به محدوده شهرعوارض ارزش افزوده  :13 ماده    
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  ی، تفكيك و افراز اراضیعموم سرانهو   یر كاربرييتغ( یسهم شهردار)عوارض ارزش افزوده :20ماده     

 ضوابط احداث پاركينگ: 21ماده    

 عوارض حق مشرفيت: 22ماده     

 نحوه استفاده از ساختمان: 29ماده     

 (نقل و انتقال –انجام معامله ) عوارض تغيير نام: 24ماده     

 عوارض فعاليت و حرفه : 21ماده 

 های خانگی عوارض فعاليت: 26 ماده

 عوارض فخاری سنتی و صنعتی: 27ماده     

 تبليغات محيطیعوارض  :28ماده 

 عوارض قطع درختان معابر شهر : 23ماده 

 یعوارض سطح شهر: 90ماده 

 یسبز ـ توسعه فرهنگ شهرنشين یتوسعه فضا: 91 ماده

 پسماندت یریمدعوارض خدمات  :92ماده 

 عوارض ذبح احشام: 99ماده 

 عوارض حق الثبت : 94ماده 

 عوارض حق بيمه: 91ماده 

 عوارض حمل بار: 96 ماده    

 نظارت وطراحی ( حق)عوارض : 97ماده 

 عوارض حمل بار:   98ماده 

 عوارض توزین باسكول: 93 ماده

 عوارض سينما و نمایش : 40ماده 

 عوارض ساالنه دكل های مخابراتی: 41ماده 

 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی: 42ماده 
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 سهم آموزش و پرورش: 49ماده 

 بهاي خدمات و ارزش معامالتي: فصل دوم
  

 هزینه ترميم حفاری های معابر شهر:  44ماده 

  هزینه آماده سازی: 41ماده  

 هزینه خدمات كارمزد كميسيون ها: 46ماده  

 قانون شهرداری ها   100ماده  11ارزش معامالتی موضوع تبصره :  47ماده  

 خدمات روضه الحسينبهای :  48ماده 

 حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضی:  43ماده 

 هزینه كارشناسی مامورفنی شهرداری:  10ماده  

 خدمات منطقه توریستی و گردشگری قره كهریز:  11ماده  

 تعرفه هزینه صدور پروانه و مجوزهای تاكسيرانی:  12ماده  

 اكسيرانیتخلفات و جرایم ت:  19ماده 

 هزینه بهای خدمات هفته بازار:  14ماده 

 عوارض نصب بنر در استند های شهرداری: 11ماده 

 

 دستورالعمل : فصل سوم 
 دستورالعمل تقسيط عوارض   (1

 شيوه نامه سرمایه گذاری (2

 

 تعاريف وآئين نامه اجرايي :فصل چهارم  
 تعاریف ومفاهيم كلی  (1

 آیين نامه اجرایی  (2

 

 قوانين مرتبط : فصل پنجم  
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  مالحظات:  1ماده 

 تشویش و نگرانی در مردم از ایجاد  خودداری 

 اثرات تورمی و منفی از  یريجلوگ 

 محدودیت در موضوعات خاص مدنظر قرار دادن تشویق و  

 گذاران به منظور حمایت از سرمایه یر نقديو غ یبه شكل نقدآن  یتعدیل عوارض و وصول تدریج 

گذاران و ایجاد درآمد پایدار  حمایت از سرمایه با نگرش عوارض یپروژه ها به جااز  یسهم شهردار افتیدر 

 یشهردار

 یعمران یها ها و انجام پروژه یدر تصميم گير یو غير دولت یدولت یها مردم و دستگاهدادن مشاركت  

  آن جهت رعایت یشهردار یابالغ تعرفه به كليه واحدها 

 ارض مصوبجهت رعایت آنها در وصول عو یدرآمد شهردار یبه واحدها یابالغ ضوابط شهرساز 

 ( تأیيد كننده) یشهر و فرماندار ی، شورایممهور نمودن كليه صفحات تعرفه به مهر شهردار 

 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه 

 ...و یغيردولتو  ینظامدولتی ،  یها و نهادها ها و سازمان سال آینده دستگاهعوارض ابالغ  

 رعایت قوانين و مقررات جاری كشور 

استفاده شده است ؛ لذا برای   B Titrو  Naznin  Bاین دستورالعمل از فونت های   wordدر تهيه فایل  

 .جلوگيری از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت های مورد اشاره در رایانه نصب شده باشد

  عالئم اختصاری ریفاتع ￭

  :p ای روز عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمين كه مالك عمل اداره امور اقتصادی و  منطقه( ارزش ) قيمت

تعيين و ابالغ  1967های مستقيم مصوب سال  قانون ماليات 64باشد و در اجرای ماده  دارائی هر شهر می

 .گردد می

:N  باشد می 2عداد واحد تجاری و خدماتی كه حداقل آن برابر با ت 
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K   :فرمول های مختلف متفاوت است است ودر ضریب. 

L :  طول دهنه تجاری وخدماتی به متر 

0 L :  طول دهنه مجاز تجاری وخدماتی به متر 

H  :  ارتفاع تجاری وخدماتی به متر 

hO : خدماتی مجاز به متر ارتفاع تجاری و 

A :عوارض هر مترمربع مازاد بر تراكم مجاز 

x                زمان مراجعهبتنی طبق دفترچه ارزش معامالتی  های اسكلت فلزی و ميانگين حداكثر ارزش معامالتی ساختمان :

S : مساحت عرصه یا اعيانی ملك 

: Rp   رتبه حرفه مشاغل      RL : رتبه موقعيت مشاغل      kb :    ضریب تعدیل    :Ksضریب مساحت 

____________________________________________________________________________________________ 

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

متر كل  9، درصورت احداث بيش از اطياز ح یمترمربع با ورود 9سرویس بهداشتی در حياط به مقدار حداكثر  -1

 .رسيدگی خواهد شد 100از طریق كميسيون ماده مساحت 

 منفك ازساختمان یسایبان خودرو در حياط با مصالح غير بنای -2

 سانتيمتر پيش آمدگی در معابر 90حداكثر با حياط  روی درب  سایبان  -9

 یشماله قطعات يودركلسانتيمتر 21حداكثر  متروباالتر10معابر یها ها و باالی پنجره خانه  سایبان دركناره بام -4

 (اطيورودبه ح)

 . .به معبر تجاوز نشده باشدكه  یبه شرطنماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها  -1

 ها بدون تغيير در ابعاد آنها تعميرات جزئی و تعویض در و پنجره -6

  یمسكون یتغيير در تقسيمات داخلی ساختمان ها -7

، به شرطی كه مغازه ها در یك مسير گذر واقع  ردرابعادساختمانييبدون تغ الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر  -3

 .شوند

 های سه طرف بسته  نصب پنجره به بالكن -10

 احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه  -11

از اعيانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد كودك، كتابخانه، واحد ... ها و ها، شركت استفاده ادارات، سازمان -12

 فقط برای كاركنان خود .... وری، باشگاه ورزشی وآموزش، غذا خ
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  ينگ در اعيانی تبدیل قسمتی از اعيانی به پاركينگ و ایجاد پارك -19

اطاقك باالی پله به عنوان انباری  ایت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همكف ویتراس بارعااستفاده از زیر پله یا -14

 ن ساختمانيه مالكيت كلیبارضا

های عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و یا مدت  موقت پروژهای  احداث ساختمان  -11

قابل  قبول بوده و مالك یا پيمانكار مكلف است بعد از انقضاء مهلت مذكور نسبت به بر  یاعتبار پروانه ساختمان

 یدن ساختمان هايبابرچمانكاردررابطه يازپ یاست شهردار یهیبد. چيدن تاسيسات فوق الذكر اقدام نماید

 .اخذخواهدنمود ین بند،تعهدثبتیموردبحث ا

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

 در امالك مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری یعقب كش یاجرا -17

 تعبيه و جابجایی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری  -18

تعمير  است كه یهیبدبا ارزش تاریخی و فرهنگی با تایيد سازمان ميراث فرهنگی، یها تعمير اساسی ساختمان -13

كه شكل ظاهری و  باشد به شكلی یستیبوده باستون گذاری در داخل اعيانی موجود ازمنديكه ن اساسی

 .دیوارهای جانبی ساختمان تغيير نيابد

 رهیعوارض پذ2/1هابا اخذ  یگان،درمورد تجاریزش به صورت رایهادرصورت احتمال ر یض سقف مسكونیتعو -20

 .در صورتی كه ملك عقب كشی نداشته باشد (مساحت)ربنا یش ارتفاع وزیبدون افزا
 

 : 1تبصره  

لك در آن چنانچه عليرغم مفاد پروانه ساختمانی و یا مفاد گواهی معامله ملكی، كاربری آن با نوع درخواست فعاليت ما

استحكام بنا و ایمنی و تأمين پاركينگ مورد  یه گواهیارا ساختمان تطبيق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت

سایرین و دریافت عوارض استفاده جدید بالمانع  ینياز برای فعاليت جدید و فقدان مشكل بهداشتی و مزاحمت برا

تغيير  ییا كميته فن 1توسط كميسيون ماده  ،ضوابط مطابقآن  یكاربر یملك، بایست یدر صورت مغایرت كاربر. است

 .و بعدآ اقدام گردد
  

 : 2تبصره 

در رابطه  یهاد یرات طرح هاييتغ یته فنيكم ای 1 شهرداری باید قبل از ارجاع پرونده تغيير كاربری به كميسيون ماده

بدیهی است عدم اخذ تضمين دليل بر . از متقاضی دریافت نماید یبا مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمين كاف

 .ا عوارض تغيير كاربری نخواهد بودیعدم پرداخت هزینه 
__________________________________________________________________ 
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  يمقررات عموم: 3ماده 
 

ك مورخ 44021ت/211489و تصویبنامـه  1987/10/8ك مورخ 41194ت/182411به موجب تصویبنامه  ( 1

 21، كليه جانبازان وقانون جامع حمایت ازایثارگران قانون اساسی 198كميسيون موضوع اصل  1988/12/17

 نامه  تصویب 1و سایر مشمولين مقرر در ماده ( همسر، فرزندان و والدین)درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا 

متر  وبيستا یكصدت مسكونی های صدور پروانه ساخت و هزینه برای یك بارارض مذكور از پرداخت عو وقانون

عوارض ، كسری  یبه استثنا تجاری تابيست مترمربع دركاربری مربوطه وبارعایت ضوابط شهرسازی مربع

 . مترمربع مشمول پرداخت عوارض است وبيستمازاد بر یكصد. باشند معاف میمساحت تفكيك، پاركينگ 

 ،بيماران خاص سرپرست خانوارته امداديو كم ومعلوالن عزیز یستیتحت پوشش بهز افراد ت ازیمنظور حما به        

 .ز اعمال خواهد شد ين بند در مورد آنها نیالت ايتسه

درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسكونی كه مالكيت آنها به تعداد واحدهای احداثی باشد به  ( 2

ن ماده استفاده یا 2و  1 یالت بندهايبه نام متقاضيان از تسهلكيت یا قرارداد واگذاری شرط ارائه سند ما

 .خواهند كرد

 .بود نخواهد 100ماده  كميسيون مطروحه در مشمول پرونده های 2و1تسهيالت بندهای  ٭

مقررات شهرسازی هائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بازپروری معتادان با رعایت  عوارض ساختمان (9

ها یا استفاده غير از موارد مذكور، در زمان تبدیل برابر  ل این نوع ساختمانیدر صورت تبد. عوارض احداث ندارند

 .مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد

كه در تملك مسجد باشد صدور پروانه ساختمانی ( مترمربع 200حداكثر تا )برای احداث یك واحد مسكونی  ( 4

 .ارض نداردعو

ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهای مسكونی به  چند هائی كه مالكيت آنها به صورت مشاعی متعلق به در زمين ( 1

تعداد ورثه باشد برای یك بار عوارض صدور پروانه ساختمانی آن عبارت است از متوسط زیر بنای هر واحد كه از 

محاسبه  یتعداد واحد مسكونی مطابق عوارض تك واحدبر ( سطح ناخالص كل بنا)تقسيم سطح كل زیربنا 

 .خواهد شد

در محاسبه عوارض زیربنا كسر  یو یا هاد یمطابق ضوابط طرح تفصيل وموردنياز یمساحت پاركينگ الزام ( 6

و در صورت احداث پاركينگ اضافی و استفاده به عنوان پاركينگ به آن قسمت نيز عوارض تعلق . خواهد شد

 .نخواهد گرفت
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ای روز عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمين كه مالك عمل اداره امور اقتصادی و  منطقه( ارزش)قيمت  ( 7

تعيين و ابالغ  1967های مستقيم مصوب سال  قانون ماليات 64باشد و در اجرای ماده  دارائی هر شهر می

 .گردد می

ای گرانترین بر ملك  دارای چند بر باشد قيمت منطقهدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملكی  ( 8

بعد از تعریض محاسبه خواهد ( باشد یپنجره م یا یبر ملك اعم از بر دسترسی شامل در ورود)مشرف به معبر 

  .شد

باشند بنا به ضرورت  می( از لحاظ مدت اعتبار)مالكين كليه واحدهای مسكونی كه دارای پروانه ساختمانی معتبر  ( 3 

های ساختمانی بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واحد و نوع استفاده  گر خواستار تعویض و تغيير نقشها

 .باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود

ين و تعي یساختمان یها تهيه و تأیيد نقشه)های ساختمانی مسكونی كه مراحل صدورشان وفق مقررات  پروانه ( 10

این مصوبه طی شده باشد مشمول مقررات این تعرفه نبوده  یتا قبل از اجرا( كليه عوارض مربوطه یتكليف نهای

است كه مالكين و  یبدیه .باشند های مذكور بر مبنای ضوابط قانونی قبلی می و شهرداری موظف به صدور پروانه

كه . باشند یمصوبه مجاز به استفاده از این تبصره ماین  یسال اجرا شهریورها تا آخر  این نوع پرونده یها ذینفع

ین موضوع باید به نحو در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد كه ا

 .ابالغ گردد یبه و یموقع اقدام متقاض شایسته كتباً

عرض )عبارت است از فاصله بين دو تيغه  ،رالعملدهنه مورد نظر برای هر مغازه یعنی بر هر مغازه در این دستو ( 11

، بنابراین چنانچه یك مغازه دارای چند درب باشد مالك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن (مغازه

ها از جهات مختلف باشند فقط  چنانچه دهنه. به بزرگ ترین بر ملك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت ییعن

 .اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالك عمل خواهد بود

 بزرگترینمتر باشد مالك محاسبه عوارض، 12متر و معبر دیگر  14 یبه معبر یاگر دهنه مجاز واحد تجار  :مثال

 . خواهد بود یا گران ترین ارزش منطقه یبا مبنا( یدهنه طوالن)ك دهنه مل

 وفق مقررات و ضوابط یهای مختلط مسكونی، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسكونی و تجار در ساختمان ( 12

 . بدیهی است این موضوع درموردسایرساختمان های مختلط نيزعمل خواهدشد .مربوطه دریافت خواهد شد

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تيمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن بر  عوارض پذیره مجتمع كليه (19

 . بر ملك محاسبه خواهد شد گرانترین ای قيمت منطقه% 100 یمبنا
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فضای باز مشاعی كه در طول  و پذیره تعلق گرفته% 10 یتجار یمجتمع ها ها وپاساژ راهرو یعوارض فضاها ( 14

نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد  ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می

 .بود

 .ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد عوارض پذیره واحدهای صنعتی كالً بر اساس قيمت منطقه (  11

های مقاومت بسيج به انضمام كتابخانه و  و پایگاه ها ها و تكایا و حسينيه احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 16

 ها و صدور پروانه از تأیيد شدن نقشه پس)های مقاومت بسيج از نظر احداث  پایگاه ،یا موزه در محوطه آنها

هایی از اماكن مذكور  چنانچه قسمت. عوارض ندارند( سطح شهر نوسازی و ساختمانی و پرداخت عوارض رایگان

نمایند به شرح ضوابط تعرفه،  رخواستدر نظر گرفته شوند و پروانه ساختمانی د... خدماتی و به عنوان تجاری و

 یها صندوق یها مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين نحوه پرداخت عوارض ساختمان

یعنی با  كاهش% 20ها با  بانك یها مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان یعام المنفعه و غير دولت یاعتبار

 .عوارض متعلقه اقدام خواهد شد% 80وصول 

با اشل و ضریب و ارزش  صرفاجدید یاحداث یدر صورت افزایش زیربنای پروانه ساختمانی عوارض اعيان  (17 

  .شود یزمان صدور مجوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول م یا منطقه

های اشتراكی  پيلوت و پاركينگ و همچنين قسمتبه منظور تشویق احداث پاركينگ، هر گونه اعيانی  ( 18

متر مربع برای هر واحد در پيلوت و داكت عوارض  11تا حداكثر  مانند روشنایی، انباری یمسكون یها ساختمان

 یباشد ول یكمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهر یاحداث ندارد و چنانكه مساحت پاركينگ احداث

تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطی كه در جابجایی و گنجایش ظرفيت گنجایش تعداد خودرو به 

 .یا حذف یا كاهش پاركينگ دریافت نخواهد شد یتحت عنوان كسر یخودروها ایراد وارد نشود عوارض

  در صورت احداث پاركينگ اضافی و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری و استفاده به عنوان پاركينگ به آن

 .ارض تعلق نخواهد گرفتقسمت نيز عو

 یمربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرساز یدر كاربر یعموم یها به منظور تشویق سازندگان پاركينگ ،

 .عوارض ندارد

باز به  یدر فضا یدیگر با رعایت ضوابط شهرساز یعموم یها ادارات و ساختمان و ه هاأمين پاركينگ كارخانت  (13

 .صورت سایبان بالمانع است
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 یصنعت یعوارض زیربنا% 90های عرضه مواد نفتی معادل  های سایبان و مخازن سوخت جایگاه برای قسمت ( 20

ها دیگر مثل تعویض روغن و  یو اعيان یادار یبا مبنا یخواهد شد و عوارض قسمت دفتر وصولمحاسبه و 

 . شود یم وصولبا مبنای تجاری ... فروشگاه و

ومخازن گازو تاسيسات  های سایبان قسمت 1939های عرضه گاز در سال  ه منظور حمایت از احداث جایگاهب  

ها كه به منظور تأمين گاز خودروها احداث شوند مشمول پرداخت عوارض  این جایگاه جانبی تقویت فشارگاز

 .نخواهند بود

ت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت غرامت به مرتبط، در صور یها یدر محاسبه عوارض صدور پروانه و گواه ( 21

محاسبه  یمبنا معبرجدید وبا ارزش منطقه ای امالك یعرض معبر بعد از عقب كش یا مالك، ارزش منطقه

 .عوارض خواهد بود

، مرجع رفع اختالف كميسيون یو مؤد یدر صورت بروز اختالف در مورد عوارض و بهای خدمات بين شهردار ( 22

 . باشد یم یبوده و هرگونه اقدام مغایر، غير قانون یقانون شهردار 77مقرر در ماده 

  .دالزم به عمل آورضمناً شهرداری باید نسبت به فعال نمودن كميسيون مذكور و ارجاع موارد الزم اقدام *  
 

% 10كاهش حداقل  یآن قانون یعن 16و حمایت از توليد و عرضه مسكن و به ویژه ماده  یرعایت قانون سامانده ( 29

و مقررات و مقررات مسكن مهر  یمانده مطالبات شهردار یعوارض ساخت و تراكم و تقسيط بدون كارمزد باق

 .است یالزامت از بافت فرسوده یحما

 است مبلغ كاهش یافته مذكور توسط دولت تأمين و پرداخت خواهد شد یبدیه. 
 

قانون اساسی یعنی  127موضوع اصل  22/6/88ن مورخ 49161ت/126160مصوبه شماره  4رعایت بند الف ماده ( 24

 .ریال عوارض زیربنا برای هر مترمربع واحدهای طرح مسكن مهر الزامی است 100.000اعمال حداكثر 

كه عالوه برای ... زنی و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضایعات آهن، الستيك و واحدهای آهن فروشی و بلوك ( 21

های مسقف  نمایند قسمت از فضای باز به عنوان انباركاال و باسكول استفاده می ،احداثیهای مسقف و  قسمت

عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول % 90مشمول عوارض پذیره تجاری بوده و فضاهای باز معادل 

% 70 ،مسقف نمودن همان محل یبرااخذ مجوز در صورت دریافت عوارض پذیره تجاری خواهد بود و 

 .خواهد شد وصولالتفاوت زمان مراجعه محاسبه و  مابه
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ماه به صورت رسمی، پيمانی، قراردادی مشغول خدمت  24كه بيش از  محل برای كاركنان شاغل در شهرداری ( 26

 .ميليون ریال عوارض احداث ندارد 20مسكونی یكبار در طول خدمت تا سقف احداث ساختمان  یبراباشند 

 .های طرف قرارداد شهرداری نخواهد بود مشمول افراد شاغل در شركت این بند ضمناً تسهيالت  

در صورتی كه  100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعيانی ساختمان های ابقاء شده در كميسيون ماده  ( 27

مقدار واریز  نفع مقداری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبتیتوسط شهرداری محاسبه و مالك یا ذ

 .تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهی مفاصا حساب صادرخواهدشدمطالبات  باقيمانده درصدشده كسر و

 

ریال  10000000مبلغ  100اگر عوارض صدور پروانه یا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كميسيون ماده  :مثال

از عوارض مذكور را پرداخت نماید و از پرداخت %( 20)ریال  10000000مبلغ  1939باشد و مالك در سال 

برای پرداخت بقيه بدهی عوارض مراجعه  1939بقيه بدهی عوارض اعالمی شهرداری خودداری نماید و در سال 

محاسبه % 80از عوارض اعالمی،% 20محاسبه و به دليل پرداخت ( 1983)نماید كل عوارض به سال مراجعه 

 .ان مراجعه اخذ خواهد شدزم

  نخواهد بود 100بدیهی است این بند مشمول جرایم آراء كميسيون ماده . 

در جهت توسعه امر  یو گردشگر یمورد تأیيد سازمان ميراث فرهنگ یها در صورت تبدیل استفاده ساختمان ( 28

 .ن بابت دریافت نخواهد شدیاز ا یبا تأیيد سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عوارض یگردشگر

در آیين نامه اجرایی آن  12و ماده قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی  8ماده اجرای در راستای  ( 23

و  یو اماكن گردشگرصورت احداث تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسيسات 

در كاربری مربوطه با تأیيد سازمان ( تأسيسات ورزشی مثل استخرنظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و )اقامتی 

ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه 

 .عوارض پذیره صنعتی خواهند بود

 قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  22ماده  4است به استناد بند  یهیبد

ن بند با اقساط پنج تا ده ساله از شروع یسات اي؛ عوارض ناشی از تغيير كاربری و فروش تراكم تأس11/8/84

 .مربوط پرداخت خواهد شدگذاران به شهرداری  برداری با تقاضای سازمان گردشگری توسط سرمایه بهره
 

به منظور ایجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصی در راستای افزایش و توسعه مراكز فرهنگی و گردشگری  (  90

های ورزشی،  ها و مجموعه های فرهنگی، كتابخانه، سينما، مراكز تفریحی و ورزشی از قبيل سالن از قبيل خانه

های چهار ستاره و  های گردشگری و مراكز نمونه گردشگری مصوب، هتل كمپمراكز توریستی و اقامتی از قبيل 

كل زیربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ % 2بيشتر در مقابل مجموع زیربناهای احداثی با اشل مربوطه مجوز 
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ل كاربری این امالك چنانچه تعيين نشده باشد منظور خارج از محدوده و داخ. عوارض مجوز صادر خواهد شد

قانون  1ماده  1تبصره )حریم شهر باشد پس از طی مراحل مربوطه تغيير كاربری از سازمان جهاد كشاورزی 

تغيير كاربری و ( عوارض)شهرداری معادل قسمت اعيانی ایجادی، هزینه ( حفظ كاربری باغات و اراضی زراعی

مطابق فرمول مربوطه % 20عادل و سهم شهرداری را م (درصورت شمول ورود به محدوده شهر)ورود به محدوده

 .اخذ خواهد نمود ضمناً طی مراحل تصویب كاربری مربوطه از مبادی ذیربط الزامی است

( به جانشينی قائم مقام شورای اسالمی شهر)وزارت كشور  28/4/1971مورخ  94/9/1/8616بخشنامه شماره (   91

 100گونه موارد به كميسيون ماده  ارجاع اینلغو و در صورت  1/1/1966درخصوص تخلفات ساختمانی قبل از 

 .خواهد شد یدگيرستخلف وقوع براساس سال 

را شهرداری برای  پروانه های ساختمانی عوارض زیربنا و پذیره% 10  شهرهای دارای سازمان بهسازی ونوسازی   (92

 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود 

از مبلغ قابل وصول با ی،نشانی، فضای سبز، توسعه فرهنگ شهرنشين عوارض آتش سهم آموزش و پرورش و ( 99

 .رعایت ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد

 .باشد وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز می (  94

شهر با رعایت  یو تصویب شورا یاز بابت  عوارض و هزینه خدمات با پيشنهاد شهردار یشهردار یهبه درآمدها ( 91

و ثبت در دفاتر مالی و ( آن  97به خصوص ماده ) ها  و آیين نامه مالی شهرداری یسقف بودجه مصوب شهردار

و  یشهردار سرپرست و ناتوان، حادثه دیده، نخبگان، كاركنان یافراد ب یبرا یصرفه و صالح شهر و شهردار

 .بایستی اعمال شود..... فرزندان آنها و

 بدیهی است تسيهالت این بند مشمول جرایم نمی باشد. 
 

پروانه كسب از اتحادیه، : از مدارك  یكیارائه  اولين طرح توسعه شهرمدارك اثبات تجاری بودن ملك قبل از  ( 96

 ز مراجع ذیصالحپروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن ا ای قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت ماليات ساليانه

 یاحداث یانيچنانچه اعكه در این صورت وضعيت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هيچ نوع عوارض نبوده و 

وجود هریك از این مدارك صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و  باشداولين طرح توسعه شهر بعد از 

سال های قبل مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادی كه نسبت به پرداخت عوارض ساليانه  همچنين عوارض

قانون نظام صنفی كشور، برگ پرداخت  27ماده  9اند به استناد تبصره  كسب در سال های قبل اقدام نموده

 .عوارض موجب احراز حقوق صنفی نخواهد بود
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 یشده لذا اعطا یملغو قانون برنامه پنجم به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده  یشهردار یها كليه معافيت ( 97

 .باشد یم یوجاهت قانون فاقدهرگونه معافيت 

 .منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع یا هادی، تفصيلی می باشد ( 98

مناسب سازی محيط شهری و در خصوص ...های غير دولتی و  های اجرایی دولتی و سازمان دستگاه كليه ( 93

( ج)ها و اماكن مورد استفاده عمومی برای افراد دارای معلوليت، مكلفند مشابه آیين نامه اجرایی بند  ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولين و آیين نامه اجرایی آن اقدام  139ماده 

هایی كه مالكين و یا سازنده آنها  رعایت آن بوده و صدور پایانكار به ساختمان بنابراین شهرداری مكلف به. نمایند

های ساختمانی اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند  نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه

 .ممنوع است

سال توسط شهرداری بازدید باغات شهر به شرط احداث حصار و نگهداری مطلوب از درختان آن كه در پایان هر  ( 40

موظف است نسبت به شناسنامه دار  یضمنا شهردار. شوند یو تأیيد شود مشمول پرداخت عوارض معامله نم

 .شهر اقدام نماید ینمودن كليه باغات و درختان معابر عموم

___________________________________________________________ 

 ( نقدي و اقساطي عوارضنحوه پرداخت ) :  4ماده 

 .درصد عوارض محاسبه شده اخذ خواهد شد 100در صورت پرداخت نقدی كليه عوارض ، 

 :درصورت پرداخت اقساطی ، كارمزد به شرح زیر محاسبه واخذ خواهد شد 
 

 %2اقساط تا یكسال با كارمزد 

 %6اقساط تا دوسال با كارمزد 

 %10سال با كارمزد سه اقساط تا 
 

 :محاسبه كارمزد نحوه 
 

ضمناً در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط . اخذ تضمين الزم جهت وصول به موقع اقساط الزامی است ■    

.    شده، باقيمانده آنها به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد

_______________________________________________________    

 عوارض صدور پروانه ساختمان  :  5ماده 
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 :یمسکون( الف
 تك واحدي يصدور پروانه ساختمان مسکون( 1/الف

 

 

 مقدار عوارض عنوان عوارض

 p 2+ ریال  10000 مسكونی متر مربع زیربنای هر 

 اقدام خواهد شداین عوارض  2در خصوص خانه باغ ها با ضریب 

 

 هاي چند واحدي مسکوني ساختماني هر متر مربع ساختمانعوارض صدور پروانه ( 2/الف

 سطح ناخالص بنا

 

P +10000 2   ×ميانگين سطح واحد 

100 

 

 های مسکونی ميانگين سطح هر واحد عبارت است از سطح ناخالص کل بنا تقسيم بر واحد* 

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

سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه برای یك واحد )واحدی كه از نظر امكانات بهداشتی دریك ملك  : 1تبصره 

 .تك واحدی تلقی خواهد شد( پيش بينی شده باشد

قانون  127موضوع اصل  22/6/88ن مورخ 49161ت/126160مصوبه شماره  4رعایت بند الف ماده  : 2تبصره 

 ژ.ریال عوارض زیربنا برای هر مترمربع واحدهای طرح مسكن مهر الزامی است 100.000اساسی یعنی اعمال حداكثر 

قرار در محاسبه این عوارض متراژ اعيانی صرفاً در حد تراكم پایه براساس ضوابط شهرسازی مالك عمل  : 3تبصره 

 .گيرد می

 :  یر مسکونيغ( ب

 .اضافه خواهد شد 1000عدد   pبه  این بنددر محاسبه عوارض :  1/ب

عوارض  %80از داخل مغازه  یبا دسترس همكف ین و بااليرزمیو طبقات ز طبقه همكف یو خدمات یتجار یانبار:  2/ب
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 .خواهد شد و وصول طبقه مربوطه محاسبه

طبقه مربوطه محاسبه و اخذ  یتجار عوارض% 100مستقل ،  یبا دسترس طبقات یو خدمات یتجار یعوارض انبار:  9/ب

رسيدگی 100كميسيون ماده ازطریق ... درصورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتی و. خواهد شد

 .خواهدشد

 %10 تا  ینگ ملحق به تجاريپارك یو باال یو خدمات یداخل واحد تجار( م طبقه ين) حداكثر مساحت بالكن :  4/ب

 .محاسبه خواهد شد مربوطه طبقه% 60عوارض  ،یطرح توسعه شهرمطابق ضوابط  مساحت اعيانی

، بالكن  یانياز داخل اع یا واحدها با دسترسیبه عنوان واحد ( م طبقه ين) داخل واحدهادر صورت استفاده از بالكن :  1/ب

  یو خدمات یتجار یو واحدها مثل بانك ها. ك طبقه منظور خواهد شدیمذكور 

 .محاسبه خواهد شد 4با ضریب  ن مادهیا یو خدمات یتجار واحدهایعوارض :  6/ب

ن اول  يرزمین نسبت به زيرزمیهر طبقه ز یبرا% 10ب ين دوم و سوم به ترتيرزمیز یو خدمات یره تجاریعوارض پذ:  7/ب

 .ل خواهد شدیتعد

وعرض دهنه تجاری هردو مغایر ضوابط مجاز طرح توسعه شهری باشد عوارض پذیره تجاری در صورتی كه ارتفاع :  8/ب

 1/1د با ضریب مغایر ضوابط باش( عرض وارتفاع ) ودر صورتی كه یكی از موارد مذكور  2/1،خدماتی این ماده با ضریب 

 محاسبه خواهد شد 
 در هر طبقه صنعتیو  .... اداری، فرهنگی وواحد تجاری، یا چند عوارض پذیره یك متر مربع از یك ( 1/ب

 (مطابق طرح توسعه ) با دهنه و ارتفاع مجاز 

 سایر کاربری ها  صنعتی  تجاری وخدماتی  طبقات

 P 1 همكف

P  P 1/1  زیرزمين P 9 

 P 1/2 اول به باال

 
 : 1تبصره 

 و تفریحی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و حرف پزشكی، ورزشی ،های آموزشی شامل ساختمان سایر کاربری ها

سازمان بهزیستی، هالل احمر و توانبخشی و  ،كميته امداد امام های مسئول، مورد تأیيد دستگاه مراكز فرهنگی و هنری

 .در كاربری مربوطه توسط اشخاص حقيقی و حقوقی می باشد ... 
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 : 2تبصره 

 ،متر ارتفاع 6حداكثر تا  داشته باشندارتفاع  متر2/9مسكونی كه ارتفاع آنها بيش از ...و درساختمان های دوبلكس

 . عوارض دو طبقه مسكونی محاسبه و  وصول خواهد شد 

 . هر واحد دوبلكس یك واحد تلقی و مشمول ضوابط یك واحد خواهد بود: توضيح اینكه

 

 : 3تبصره 

قانون شهرداری به محل های تعيين شده شهرداری،  11ماده  20بند در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع 

 . كليه عوارض پروانه ساختمانی و هزینه تغيير كاربری مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد% 10
________________________________________________________________________________ 

 د هايو تمد پروانه ساختماننحوه صدور :  6ماده 

 صدور پروانه ساختمان ( الف

قانون شهرداری و  11ماده  24و بند  100صدور پروانه ساختمانی و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 : قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود 23ماده  2تبصره 

شود باید حداكثر مدتی كه برای پایان یافتن ساختمان  های ساختمانی كه از طرف شهرداری صادر می در پروانه  -1

 . ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد

اقدام به دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالك در شهرداری شروع خواهد شد و شهرداری در صورت   -2

 .به متقاضی اعالم خواهد نمود “ هيه نقشه را كتبامطابقت ضوابط، مجوز ت

نماید و  اقدام  وقت  در اسرع  مالك موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به شهرداری  - 9

 .صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد زمان   معامالتی  با ارزش  ساختمانی پروانه  عوارض 

 . مالك مكلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند  -4

های ساختمانی  بعد از تأیيد نقشه تواند ضمناً مالك می. سال برای شروع عمليات ساختمانی مهلت دارد  مالك یك  - 1

برای شروع عمليات  این مجوز دليلی برای. زمين اقدام نماید یبا دریافت مجوز نسبت به تجهيزكارگاه و آماده ساز

 . ساختمانی نمی باشد
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با اعالم ساختمانی نبوده و شهرداری  یتفصيل  های نقشه ارائه  نياز به  و امنيتی   های نظامی، انتظامی ساختمان برای   - 6

به اخذ ملزم ها  ضمناً كليه دستگاه. اقدام خواهد نمودتعرفه  وارض احداث طبق مفاد این ع دریافت  بر و كف و

 .باشند روانه احداث از شهرداری میپ

و تعهد محضری برابر  ییت توسط مراجع قضايا احراز مالكیبه اسناد عادی و غير ثبتی با اخذ تنفيذ قضایی   - 7

 . مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد

 .باشد ید میبل تمدگر قایماه د 6و صدور پروانه اعتبار داشته  یماه برا 6ه نقشه يمجوز ته  -8

    پروانهتجديد  ود يتمد(   ب

از متروكه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشكالت  یمالك مكلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگير  

چنانچه در مهلت مقرر،  مهلت پروانه ساختمانی بوده  یحداكثر تا انتها... و یو مبلمان شهر یو اجتماع یترافيك

 .خواهد شداقدام با رعایت موارد زیر   احداث نشود پروانه ساختمانی  ساختمان

كه درخواست مالك قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبيرخانه  یبه شرط اعتبارپروانه تمدید اول و دوم  -1

  .عوارض ندارد ثبت شود یشهردار

این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید  1بند  یاجرا  -2

 .تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود  بنابراین سپری شدن .منظور خواهد شد

یی كه موجب ركود عمليات در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالك و یا صدور احكام قضا  -9

از مهلت پروانه و  یساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به كسر مدت ركود عمليات ساختمان

 .خواهد شد تمدیدیا تمدید آن نسبت به بقيه مدت 

را به صورت كتبی موقع اخذ پروانه  موضوعشهرداری مكلف است به منظور رعایت ضوابط تمدیدها و پایانكار  –4

 . احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملكی یك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نماید

به اعالم  مكلفو مالك  بودهاجرای فونداسيون  یمندرج در پروانه ساختمان منظور از شروع عمليات ساختمانی  -1

 .باشد شروع به مهندس ناظر می

 .رديگ یتعلق نم 1971قبل از  یساختمان یپروانه ها یانكار برایر در اخذ پايوارض تأخع  -6
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ظر مربوطه كه مراحل احداث توسط مهندس نا یآن به شرط یپروانه و تمدیدها یاخذ پایانكار در مهلت قانون  -7

است لذا متوجه ساختن مالك به این موضوع در هنگام  ینماكاری در صدور پایانكار الزام و تأیيد شود رایگان

 .صدور پروانه ساختمانی و اعالم كتبی به ایشان ضروریست

قانون ثبت و صلح معوض برای امالك غيرثبتی ضروری بوده و شهرداری قبل  41اصالح سند در اجرای ماده  -8

 . تواند پایان كار صادر نماید از اصالح سند نمی

 

 پروانهزیربنای  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 های پایان یافته و پایان 

 نيافته

عدم شروع 

عمليات احداث 

ساختمان در مدت 

انه مهلت پرو

 تمدیدهاو

نه تجدید پروا عوارض

ازانقضای مدت  بعد

 پروانه وتمدید ها

 ماه 33 مترمربع 000تا  1

دو نوبت 

تمدید ساالنه 

هر بار به مدت 

 یک سال

در صورت عدم مراجعه 

جهت تمدید، به ازای هر ماه 

سال  2تا سقف )تأخير

درصد /.0معادل ( شمسی

 زمان صدور پروانه

به ازای هر ماه تأخير از زمان اتمام 

درصد  1معادل آخرین اعتبار 

عوارض زمان صدور پروانه حداکثر 

درصد عوارض زمان صدور 00تا 

که در . پروانه تعلق خواهد گرفت

صورت اتمام ساختمان پایانکار 

صادر و در صورت عدم اتمام 

ساختمان عالوه بروصول عوارض 

فوق الذکر، پروانه با دریافت 

درصد عوارض زمان صدور، مجوز 10

سال  2تجدیدپروانه به مدت 

 .تجدید اعتبار می شود

پروانه قبلی ابطال 

و پروانه جدید 

مطابق ضوابط روز 

و تعرفه زمان 

مراجعه با کسر 

دریافتی قبلی 

پروانه جدید صادر 

 .می شود

 

عوارض %10معادل 

صدورپروانه اخذ 

وپروانه به مدت 

سال تجدید  2

اعتبارخواهد شد 

واین موضوع 

درصورت عدم اتمام 

ساختمان برای 

ين دوم

بارتکرارخواهدشد 

ومهلت بعدی 

درصورت عدم ا تمام 

ساختمان ازهرماه 

تمدید معادل 

عوارض زمان 1%

صدورمحاسبه واخذ 

 .خواهد شد

 ماه 84 مترمربع 1000تا  2

 ماه 08 مترمربع 2000تا  3

 ماه 30 مترمربع 0000تا  8

0 

مترمربع بعدی  0000هر 

یک سال به مدت پروانه 

 .اضافه می شود

در عوارض تمدید و تجدید پروانه، عوارض تغييرکاربری : توضيح

 .تفکيک تعلق نمی گيرد-آماده سازی-کسری مساحت –

__________________________________________________________________________________

___ 

 تجديد بنا التيتسه:  7ماده 

ها با رعایت اصول فنی و ایمنی و بهداشتی به منظور نوسازی شهر با رعایت آخرین  سازی ساختمانبه منظور مقاوم 

  .شود یضوابط شهرسازی، تسهيالتی به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ م

 عوارض تجديد بنا
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فعلی شهر در  های قبل از طرح هادی و یا جامع مجاز و یا احداثی یهای مسكون به اندازه مساحت اعيانی ساختمان -1

. عوارض  زیر بنا ندارد یمجوز از شهردار( پروانه)با اخذ  یبرابر ضوابط طرح توسعه شهرحداكثر كاربری مربوطه و 

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری امكان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلی مقدور نباشد مطابق ضوابط 

 .طرح مذكور اقدام خواهد شد

و با رعایت كاربری مربوطه و سایر ضوابط زمان مراجعه ... و یو صنعت یمجاز ادار یها ساختمان یدر صورت نوساز -2

و خدماتی حداكثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراكم و سطح  یتجار یها و در ساختمان یو به اندازه مساحت قبل

متعلقه، پروانه ساخت  عوارض% 21زمان مراجعه با پرداخت  یمجاز اشغال زمين مندرج در طرح توسعه شهر

 . صادر خواهد شد

و اداری و نظامی با  یو توانبخش یو بهداشت ی، آموزشی، ورزشیمجاز فرهنگ یها ساختمان یدر صورت نوساز -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد % 10با پرداخت  یرعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبل

 . شد

% 10ناشی از صدور پروانه ساختمانی  مطابق ضوابط شهرسازی معادل ( 9)و ( 2)و ( 1) یاضافه بنای بندها -4

 یشایان ذكر است كه رعایت مقررات قوانين خاص مثل قانون سامانده. شود یعوارض پروانه ساختمانی وصول م

 . این بند مشمول ساختمان های تجاری و خدماتی نخواهد بود. است یمسكن در صورت شمول الزام

 21ميع قطعات مسكونی به منظور استفاده مسكونی، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی، معادل در تج -5

 . دریافت خواهد شد( عوارض زیر بنا ) تسهيالت این ماده % 

های تخریب شده ناشی از حوادث غير مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمين، حریق  تجدید بنای ساختمان -6

 . گيرد صالح به اندازه اعيانی تخریب شده عوارض احداث تعلق نمی یيد مراجع ذبا تأی... و

تسهيالت این ماده صرفاً شامل عوارض پذیره و زیربنا بوده و سایر عوارض مثل عوارض مازاد تراكم مطابق ضوابط   -7

  .و تعرفه اخذ خواهد شد

 

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثني:  8ماده 

و سرقت و  یدر موقع مفقود یانتظام یصالح از جمله نيرو یساختمانی المثنی فقط با تأیيد مراجع ذصدور پروانه 

مقدور  و سایر حوادث غير مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت كارمزد به شرح زیر یآتش سوز

 .خواهد بود

 هر مترمربع  یریال برا 3000مترمربع معادل  000تا  یزیربنا ٭

 هر مترمربع یریال برا 2000مترمربع معادل  1000تا  001از  یزیربنا ٭

 هر مترمربع یریال برا 2000مترمربع معادل  2000تا  1001از  یزیربنا ٭
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 هر مترمربع یریال برا 1000مترمربع معادل  3000تا  2001از  یزیربنا ٭

 بعهر مترمر یریال برا 000مترمربع معادل  3001بيش از  یزیربنا ٭

 .دریافت خواهد شد یپروانه صادره به عنوان کارمزد پروانه المثن
 

 ها نهيو هز نحوه استرداد عوارض:   9ماده 

بعد از كسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفه به  وصولی  و عوارض  زیر باطل  در شرایط  ساختمانی  پروانه ( الف

 :مؤدی مسترد خواهد شد

تغييركاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عمليات ساختمانی در مدت  مالك تا زمان   -1

 .پروانه اقدام ننموده باشد یاعتبار پروانه و تمدید های قانونی آن دارا

 . پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد  -2

پروانه ساختمانی بدون كسر هزینه تا مدت اعتبار پروانه و چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور   -9

 .تمدید تا یك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید

كه موجب انصراف ....( ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و)توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهری   -4

صالح بدون كسر كارمزد عوارض  یحداث ساختمان شود كه با تأیيد موضوع توسط مراجع ذمالك از ادامه ا

 .شود یمسترد م یدریافت

 اشتباه واریزی اشخاص به حساب شهرداری بدون كسر كارمزد  -1
 

 یدریافت... و یدر صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاری و تأیيد دفاتر اسناد رسم یمعامله و حفار یگواه( ب

 .با كسر كار مزد به شرح زیر مسترد خواهد شد یشهردار

 
 .عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختماني با كسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان هزينه شهرداري، مسترد خواهد شد * 

 

 ميلياد ریال 1تا  مبلغ
 ارديليم 1بر مازاد

 ميلياد ریال 2تا 

 ارديليم 2بر مازاد

 ميليارد ریال 9تا 

ارقام ارد و يليم 9بر مازاد

 بعدی

 %1 %2 %3 %8 درصد استرداد

 

 .ردیف های این ماده خواهد بود یا چك این استرداد مشمول كل مطالبات شهرداری به صورت واریز نقدی( ج

 

  (احداث ديوار)حصاركشيعوارض : 10 ماده
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ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط در صورت  صرفاً مطابقعوارض احداث دیوار 

كه مالك صرفاً درخواست حصاركشی و یا  یزراع یو باغ و اراض یعموم یها یتقاضای احداث دیوار و فقط در كاربر

 .همراه با آن احداث واحد كوچكی مثل خانه باغ را داشته باشند نيز این عوارض دریافت خواهد شد

 یسانت 80بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  یفقط برا یزراع یو باغ و اراض یعموم یها یدیوار در كاربراحداث 

زمين و و  یبر حفظ وضعيت باغ و مزروع یمبن یو بقيه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبت یمتر با مصالح بنای

( خارج از محدوده شهرها) یها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد كشاورز چون سازمان پارك یاستعالم از مراجع

                                                                                                                                            .مقدور خواهد بود توسعه شهریو با رعایت ضوابط طرح ... و یو شهرساز راهو

 

 :1تبصره 
صدور مجوز حصاركشی بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هيچگونه مجوزی در جهت احداث بنا 

 .بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قيد شود محسوب نشده و مراتب می
 

 : 2تبصره 
اقدام نمایند مشمول  یدیوار خود مطابق طرح توسعه شهر یكه داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب كش یمالكين امالك

  .دریافت نخواهد كرد یمبلغ یاین عوارض نبوده و شهردار
 

 :3تبصره 
 .شود ینمایند این عوارض شامل نم یاخذ م(  به غير از خانه باغ ) كه پروانه ساخت  یامالك یبرا

 

 :8تبصره 
 .اقدام خواهد شد  110مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  ،یقانون شهردار 110مواد  یناشی از اجرا امالك

 

 :0تبصره 
 .عوارض احداث دیوار ندارد یفنس كش

 

 :3تبصره 
 . سانتی متر با مصالح ساختمانی، مغایر مقررات موجود تلقی و غير قانونی خواهد بود 80احداث دیوار 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 ضلع  یمالك جهت ایجاد در اضاف یقانون شهرداری در صورت تقاضا 101و ماده  36ماده  6در اجرای تبصره     

، عوارض ایجاد درب به ازای ایجاد هر درب به شرح زیر محاسبه و (معبر یهمان ضلع دارا) یدیگر ملك در معابر عموم

و اشرافيت به واحدهای  یترافيك یها مثل مزاحمت یموضوع عدم ایجاد مشكالت یدر ایجاد در اضاف. دریافت خواهد شد

 -حقوقی  -شهرسازی  –كارشناسان امالك ) باید توسط هيات تشخيص ... و ارایه خدمات و یهمسایه و شهردار

 یو تأیيد شود تا مشكالت یبررس( نماینده ثبت اسناد –نماینده فرمانداری  –درآمد  -حمل  و نقل   -عضوی از شورا 

 .سایرین ایجاد نگردد یبرا

 

 .در صدور مجوز موضوع این ماده رعایت ضوابط شهرسازی الزامی است :1تبصره 

أت يد موضوع توسط هیيو تأ یرت با ضوابط شهرسازینگ در صورت عدم مغايپارك یك ورودیش از يب :2تبصره 

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

عوارض این ماده دریافت درب اضافی درصورت تعيين تكليف در صورت دریافت عوارض حق مشرفيت  :3تبصره  

 .نخواهد شد

د یيی بن باز دراختيار شهرداری بوده و بار عایت ضوابط مربوطه و با تأایجاد هر گونه باز شو دركوچه ها :8تبصره 

 .ص مجاز خواهد بوديأت تشخيه

كوچه و یا راهرو اشتراكی و اختصاصی به آنهائی اطالق می گردد كه در اسناد مالكيت امالك قيد و جزء  :0تبصره 

 .ب بيرون از آنها قرار گرفته باشدعرصه آنها محسوب گردد و نيز شبكه تاسيسات آب و برق و گاز و فاضال

به لحاظ حقوقی ایجاد هرگونه درب سواره و پياده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زمانی می تواند  :3تبصره

صورت پذیرد كه كوچه یا معبر عمومی بوده واسناد مالكيت امالك آن حد به معبر تعریف شده باشد و كوچه مورد نظر 

 .خاص یك پالك نباشددر مالكيت 

متر باشد مالك عمل همان  20در محاسبه عوارض این ماده در صورتی كه طول بر مشرف به گذر بيش از  :7تبصره 

 .متر خواهد بود 20

ا ینگ يك درب پاركیو  متر1/1تا عرض  ك درب نفررویحداكثر  یجاد درب برابر ضوابط شهرسازیمجوز ا :4تبصره 

ت ضوابط یص و با رعايأت تشخيد هیيش از آن صرفاً با تأيب یبوده در صورت تقاضامجاز متر  9به عرض اط يح

ك درب نفررو و یش از يمجاز مجتمع ها ب یتعداد درب ها ضمناً .ر خواهد بود یامكان پذ یل حقوقیو مسا یشهرساز

 .عمل خواهد شد ین رو مطابق ضوابط شهرسازيك درب ماشی

واحد  10ز ش ايكه ب ییمجاز بوده مگر در ساختمان ها یك ورودیصدور مجوز حداكثر از هر ضلع قطعات  :9تبصره 

  (یت ضوابط شهرسازیبا رعا) متر باشد 11ش از يب ،یجاد درب اضافیاو طول ضلع 
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 . و كمتر ممنوع است یمتر 6در معابر با عرض  یجاد درب اضافیا :10تبصره 

با ( یر اختصاصيغ)فقط در معابر  مترو6درمعابرباعرض بيش از یجاد درب اضافیدر هر صورت صدور مجوز ا :11تبصره 

 .باشد  یر میامكان پذ صيأت تشخيد هیيو با تأ یمقررات جارو  یشهرسازو  یل حقوقیت مسایرعا

باتوجه به وضعيت هرشهروارزش افزوده ناشی ازایجاد درب اضافی شورای اسالمی شهر و شهرداری شهر  :12تبصره 

 مربوطه می تواندنسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید

متر مربع باشد ، مالك عمل همان  100در محاسبه عوارض این ماده درصورتی كه مساحت قطعه بيش از :  19تبصره 

 .مترمربع خواهد بود 100

 متر 12فرمول عوارض ايجاد درب معابر تا عرض 

 
عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت             

 ×        × p × عرض درب 

 2 4 

.باشد ریال می 20000ای  حداقل ارزش منطقه  

 

مقداری در تعریض  ،فاقد درب یمعبر عمومای برابر طرح توسعه شهری از  در صورتی كه قطعه -1

واقع گردد شهرداری در مقابل رعایت بر اصالحی، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر 

 .دكرواگذاری رایگان قسمتی از ملك به معبر صادر خواهد 

قانون  100ماده  6در صورت ایجاد درب اضافی بدون اخذ مجوز از شهرداری، در اجرای تبصره  -2

در صورت رأی بالمانع . گيری خواهد شد وطه طرح و تصميمشهرداری در كميسيون مرب

 .شود اقدام می 2، عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب 100كميسيون ماده 

مقابل  هدر صورتی مقدور خواهد بود كه درب ایجادی روبروی درب قطع دربصدور مجوز ایجاد -9

 ..نباشد

 .بودهای ماشين رو به طرف داخل امالك خواهد  بازشوهای درب -4

 (ریال 90000) Pحداقل  P 1/1متری،  18تا  12ضریب معابر با عرض  -1

 (ریال 90000) Pو حداقل  P 21/1متری،  24تا  18ضریب معابر با عرض 

 (ریال 90000) Pو حداقل  P 1/1متری،  90تا  24ضریب معابر با عرض 

 (ریال 90000) Pو حداقل  P 71/1متری،  91تا  90ضریب معابر با عرض 

 (ریال 90000) Pو حداقل  P 2متری و بيشتر،  91ضریب معابر با عرض 
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 .ایجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد -6

 

 .مواردی كه منجر به افزایش طبقات شود ارزش افزوده اضافی مشمول مقررات مربوطه خواهد بود  ◙

  
 

 عوارض مازاد بر تراكم ومازاد سطح اشغال:  12ماده 

 (یته فنيا كمی 1صرفاً در صورت تصویب مازاد تراكم از سوی كميسيون ماده )                  

كه مازاد بر تراكم و سطح اشغال  یمازاد بر تراكم پایه و مازاد سطح اشغال عبارت است از تراكمی و یا سطح اشغال  -1

موضوع تصویب یاكميته فنی تغِيرات طرح هادی  1ماده   كميسيون  و از طریق بوده   شهری طرح تفصيلی و هادی 

 .شده باشد

بينی شده و تراكم مجاز تراكمی است كه  پيش یتراكم پایه حداقل تراكمی است كه در ضوابط طرح توسعه شهر  -2

 .تراكم پایه مجوز آن را داده است بر افزون توسعه شهری طرح

 

 .تعرفه عوارض محلی اخذ خواهد شدعوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال مطابق   -9

های صنعتی،  اداری، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و هنری،  عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال ساختمان  -4

 یه فنيا كمی 1آموزشی، توریستی، نظامی و انتظامی و ورزشی در صورت تصویب موضوع در كميسيون ماده 

 .ساختمان محاسبه و وصول خواهد شدمعادل یك برابرعوارض پذیره احداث 

 P 10 عوارض مازاد بر تراكم پايه

 P 11 عوارض مازاد سطح اشغال

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

 

A عوارض هر مترمربع مازاد بر تراكم مجاز 

x زمان مراجعه یطبق دفترچه ارزش معامالت یو بتن یاسكلت فلز یها ساختمان یارزش معامالت حداكثر ميانگين 

P عرصه یارزش معامالت 

k عرصه یضریب ارزش معامالت 
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 .عوارض مازاد سطح اشغال فقط در طبقه همكف محاسبه خواهد شد: توضيح 
 

نحوه عمل ذكرشود یایكی ازآنها تفكيك و تعریف نشده ،شهر تراكم پایه و مجاز ییا هاد یاگر در طرح تفصيل :1تبصره 

 .مازاد بر تراكم مجاز خواهد بود یبر مبنا

 .باشد ن ماده مییعوارض زیربنا عالوه بر عوارض مازاد تراكم ا :2تبصره 

 . محاسبه خواهد شد 1/1عوارض این ماده با ضریب  یتجار یها یدر كاربر :3تبصره 

متراكم و شلوغ و مركزی شهر و برای  محالتمی توان در پيشنهاد وتصویب عوارض این ماده، برای : 8تبصره 

كاربریهای خاص با افزایش عوارض این ماده محدودیت اعمال نمود و در مقابل برای مناطقی از شهر جهت تشویق به 

ها نسبت به تعدیل عوارض این ها و قسمت حاشيه شهر ساخت و سازهای مرتفع شهر و توسعه آن مناطق مثل شهرك

 . ماده اقدام كرد

 .باشد نشينی و اصالح سند می وصول عوارض مازاد بر تراكم پایه بر اساس عرصه بعد از عقب :0تبصره

بينی شده در طرح و همچنين سطح اشغال در نقاط مختلف  ميزان تراكم پایه و مازاد بر آن تا سقف پيش : 3تبصره 

 .بود دخواه مصوب توسعه شهری شهر بر اساس ضوابط طرح

 

 kضریب 

 %71ریال معادل  20000یا كمتر از  یمساو یا ارزش منطقه

 %81ریال معادل  40000یا كمتر از  یریال و مساو 20000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %100ریال معادل  60000یا كمتر از  یریال و مساو 40000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %111ریال معادل  80000یا كمتر از  یریال و مساو 60000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %190ریال معادل  100000یا كمتر از  یریال و مساو 80000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %141ریال معادل  120000یا كمتر از  یریال و مساو 100000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %160ریال معادل  140000یا كمتر از  یریال و مساو 120000بيشتر از  یا ارزش منطقه

 %171ریال معادل  120000یابيشتر از  یمساو یا ارزش منطقه

 

 

  عمومي عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر:  13ماده 
 

ساختمان به شكل بالكن و تراس اعم از روباز یا روپوشيده و یا  یش آمدگياز پ یناش یجادیاز بابت ارزش افزوده ا    

و مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلی یا هادی بوده  یت شهرداريكه تحت مالك یمعابر عموم درد يمف یزیربنا

 .اخذ خواهد شدن و ييزیر تععوارض ازای هر مترمربع به  یر ضوابط جاریسا
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آخرین طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سایبان احداث شود مشمول این عوارض سقف پيش آمدگی  :1تبصره 

 .نخواهد بود

 .  ها خواهد بود این عوارض عالوه بر عوارض زیر بنای احداثی :2تبصره 

 .محاسبه خواهد شد  2/1ربنا یطرف باز در محاسبه عوارض ز9و2تراس روباز و   :3تبصره 

آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون  چنانچه پيش :8تبصره 

صورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه ه ب ديمف یربنای، در صورت زآمدگی وصول عوارض پيشو  100ماده 

 .محاسبه خواهد شد

مفيدوسه وچهارطرف بسته ،هم درمساحت كل زیربناوهم پيش آمدگی بالكن به معابربصورت زیربنای  :0تبصره

 .درمحاسبه تراكم منظورخواهدشد

 

 عوارض پيش آمدگي ساختمان 

 p10 عالوه بر عوارض زیربنا( طرف بسته 3)هرمترمربع زیر بنای روبسته مفيد و بالکن روپوشيده و دارای دیوارهای جانبی 

 p7 عالوه بر عوارض زیربناتراس رو باز و دو طرف باز و فاقد دیوارهای جانبی  هرمترمربع

 

  عوارض هر در صورت پيش آمدگی ساختمان ها در معابر عمومی ؛ رعایت ضوابط ومقررات مربوطه الزامی بوده و

 . كرد دخواهآمدگی از قيمت روز زمين تجاوز ن مترمربع پيش

___________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

 

   عوارض ابقاي ساختمان:  14ماده 
 

 100كميسيون ماده   و از سوی  احداث م شهریا حریدر محدوده  و یا مازاد بر پروانه پروانه  كه بدون  بناهاییه يكل     

 . ابقاء شوند

 .مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد

غير مربوطه احداث و در طرح توسعه شهر، تراكم آن تعریف نشده باشد و  یدر كاربر یكه ساختمان یدر صورت ( الف

ها در  عوارض مازاد تراكم این نوع ساختمان ابقاء شود 100از طریق كميسيون ماده  یرغم اعتراض شهردار یعل

سال  1از تاریخ ابالغ طرح توسعه شهری ... (  طبق ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك واقع)صورتی كه 

سال از ابالغ  1چنانچه قبل از انقضای . سپری شده باشد مشابه تراكم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد
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ابقاء  100ساختمانی بدون مجوز و در كاربری غير مربوطه احداث و توسط كميسيون ماده طرح توسعه شهری، 

مشمول عوارض مازاد تراكم ( جهت استفاده پاركينگ)شوند كل زیر بنا به غير از پيلوت و زیر زمين  یقطع

 م از پاركينگها، كليه متعلقات هر واحد اع ضمناً شهرداری مكلف است در زمان تفكيك آپارتمان. خواهد بود

های ساختمان برای هر واحد پيش بينی شده در صدور گواهی تفكيك و  را كه در نقشه...  و انباری و (توقفگاه)

مندرج در  (توقفگاه) گواهی معامله قيد كند و صدور مجوز تفكيك آپارتمان بدون در نظر گرفتن پاركينگ

 .باشد پروانه احداث به هر واحد ممنوع می

 . ند شامل باغات نيز خواهد شداین ب :تبصره

و  توقفگاه  ین بردن فضاياز ب یعوارض ارزش افزوده ناشزیربنا ـ پذیره ـ )در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض  ( ب

 یمثل باغ با استفاده مسكون»ابقاء شده  یمساحت عرصه نوع اعيان یـ مازاد بر تراكم ـ كسر از آن دیگراستفاده 

سبز و  یفضا –تفكيك عرصه  - یدر معابر عموم یـ پيش آمدگ« واهد شدمحاسبه خ یمسكون یكه كسر

به غير از این ردیف عوارض، بقيه عوارض . محاسبه خواهد بود یمبنا(  ینه آتش نشانیهز ـ ینيفرهنگ شهرنش

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

 .صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد تحت عنوان یدر صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارض :تبصره

متقاضی برای واریز مطالبات شهرداری و  حساب مفاصا صدور مطالبه و و عوارض ابقای اعيانی در زمان مراجعه ( ج

 .اخذ گواهی مفاصاحساب محاسبه و اخذ خواهد شد

نماسازی ساختمان های فاقدپروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح به خاطر تشویق نماسازی در صورت  ( د

 .تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد% 10های فوق با  توسعه شهری ، عوارض ابقاء ردیف

در صورت ابقای اعيانی، چنانچه ملك دارای اعيانی فاقد فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت  ( هـ

برای هر مترمربع كسری فضای باز اخذ و صرفاً در توسعه فضاهای عمومی  P10باز معادل عنوان كسری فضای 

 .استفاده خواهد شد

 .عالوه بر عوارض این ماده است هزینه آماده سازی ( و

 

 ها ساختمانعوارض ابقاي 
 

 عوارض ضوابط ینوع کاربر فیرد

  برابر عوارض صدورپروانه 0/1 رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی کاربری مربوط 1

  برابر عوارض صدورپروانه 2 تراکم مجاز ژهیبه وعدم رعایت ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی  کاربری مربوط 2

  برابر عوارض صدور پروانه 3 یانيهر نوع اع کاربری غيرمربوط 3
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 خواهد شد  اقدام( الذکر ردیف فوق 3)برابر  0/1های تجاری با ضریب  عوارض ابقای ساختمان 8

 
 :با اعمال ضرایب بندهای عوارض ابقای ساختمان ها عوارض ابقای ساختمان های بدون توقفگاه

 

عوارض ابقای ساختمان های غيرمجاز  فاقد توقفگاه و تبدیل توقفگاه های مقرر در پروانه 

 100ساختمانی به استفاده غير و ابقاء شده توسط کميسيون ماده 
 + P ریال 0000) 00 * 20)

 
های بدون توقفگاه را در حساب خاص و شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان :تبصره

عمومی مطابق بودجه ساالنه شهرداری ( توقفگاه)شود واریز و صرفاً به منظور احداث پاركينگ  ای كه افتتاح میجداگانه

 .باشد تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غير قانونی میبدیهی است هر گونه استفاده غير و . هزینه نماید
 

 

 نحوه بهره برداري از معبر:  15ماده 

  

ها نسبت به جمع  مالكين یا سازندگان حق دپوی مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ریختن مصالح و نخاله     

عوارض مقرر در این ماده از آنها  ،مأموران شهرداریگزارش جاد مزاحمت و یعدم اآوری آنها اقدام نمایند در صورت 

 .اخذ خواهد شد

 یهای احداثی امكان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعایت مسائل ایمن چنانچه برای مالكين ساختمان

از بخواهند حداكثر شهروندان 
3
1

یا برای محافظت عابرین نسبت  معابر شهر برای دپوی مصالح استفاده نمایند وعرض 

 به 

ر اشخاص یو سا یدولت یا چنانچه شركت های احداث دیوار و یا فنس و یا هرحائلی كه قسمتی از معابر را اشغال كنند

ا توسعه و یاحداث ساختمان  یز كارگاه برايا تجهیمصالح  یدپو یشهر برا یعموم یبخواهند از معابر و فضاها یحقوق

 .با پرداخت عوارض ماهانه و با رعایت موارد زیر مجوز صادر خواهد شد ندیاستفاده نما... انشعابات و  یواگذار

قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعيين و طول معبر قابل  عرض  -1

 . خواهد شد استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظرگرفته 

 . جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعيين خواهد شدپشت   كه اراضی -2

و ترددكنندگان به عهده مالك یا ن یریو عدم مزاحمت به سانصب عالیم هشدار دهنده و ایمنی همسایگان   -9

 .ر خواهد شدپيمانكار بوده و در صورت قصور مالك یا پيمانكار، تعهدات ایجاد شده به عهده مالك یا پيمانكا

 .خواهد بود  یشهردار یا واحد خدمات شهرین ماده به عهده معاونت یا ینظارت بر اجرا -4
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شهرداری در موارد ك مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و یر مجتمع يغهر پالك  یبراگان یرامجوز نصب پل  -1

آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی  پل نسبت به صدور اخطار جهت جمعنصب فاقد مجوز 

 .دنموآوری پل اقدام خواهد  مالكين رأساً نسبت به جمع

  .باشد یم یر قانونيغ یبه شهردار وجهبا پرداخت  یحت یپل اضاف صدور مجوز نصب است یهیبد ◙

برداری که در زمان مراجعه  مساحت قابل بهره (الیر 10000معادل  Pحداقل ) 1Pعوارض ماهانه بهره برداری از معبر معادل  

اخذ پایان کار  یبه هنگام مراجعه برا یشهردار یقبل یو یا با اعالم کتب یمنیت ضوابط ایبا رعا اخذ مجوز استفاده یبرا

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

 

 

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

و  یدر صورت اخذ مجوز تبدیل یك یا چند واحد  به  واحدهای  بيشتر با رعایت ضوابط مربوطه از جمله شهرساز  -1

 . خواهد شداخذ  ضبه زمان مراجعه مابه التفاوت عوار،  یتوسعه شهر یر مقررات مندرج در طرح هایسا

ا یل واحد یها نسبت به پروانه اخذ شده به افزایش واحدهای بيشتر در اثر تبد مالكين ساختماندر مواردی كه   -2

عوارض  ، یعالوه بر اخذ عوارض قانونابقاء شوند  100د و از طریق كميسيون ماده نمجاز اقدام نمای یواحدها

جدا  یو خدمات یتجار یو برا جدا شده یمسكون برای هر متر مربع p10ارزش افزوده ناشی از این اقدام معادل 

تبدیلی به عنوان عوارض تبدیل محاسبه و  یواحدها ره زمان مراجعه ازیفرمول عوارض پذ برابر 6 بیبا ضرشده 

 .   وصول خواهد شد

عوارض این ماده وصول %  60برای واحدهای ایجادی فاقد مجوز كه ضوابط پاركينگ و فضای باز را رعایت نمایند   -9

 .می شود

درصورت تفكيك واحد به دو یا چند واحد، یك واحد پایه كه بزرگترین مساحت را داشته باشد مشمول عوارض : صره تب

 این ماده نخواهد بود 

 _________________________________________________________________            

 طبقاتيها به صورت واحد يا  عوارض تفکيك كليه اعياني:  17ماده 
 

با توجه به اینكه تفكيك اعيانی منجر به ارزش افزوده ملك و اعيانی را موجب شده عوارض تفكيك اعيانی با رعایت      

 .این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد

 .شود واحد بوده مشمول می 1هایی كه بيش از  برای كليه ساختمان( الف
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واحد و بيشتر با ذكر  9ی دریافت پایانكار برای ساختمان های عوارض این ماده در زمان درخواست متقاضی برا( ب

ها و یا تقاضای گواهی معامله به یكی از واحدها  دریافت عوارض تفكيك یا تقاضای تفكيك اعيانی كليه ساختمان

  .محاسبه و وصول خواهد شد

فاقد  یانيك اعيتفك یبرا ین گواهیشود كه ا یذكر م یشهردار ین ماده در گواهیافت عوارض ایدر صورت عدم در

 .ارزش است

در صورتی كه به هر نحو تفكيكی بدون استعالم شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالكين هریك از ( ج

 .واحدهای تفكيك شده عوارض این ماده نسبت به سهم هر مالك محاسبه و وصول خواهد شد

قه به هنگام صدور پروانه ساختمانی مبنی بر پرداخت عوارض طب 2اخذ تعهد ثبتی از مالكين ساختمان های تا ( د

 .تفكيك موقع اقدام به تفكيك اعيانی

 .باشد یم یمسكون یك واحدهايمعادل عوارض تفك به غيرازتجاری ها یر كاربریسا یانياع یك واحدهايعوارض تفك( و

 kpx   =عوارض هر متر مربع 

x: ق م م  64ارزش معامالتی اعيانی فلزی و بتون آرمه مطابق دفترچه ارزش معامالتی ماده  حداكثر ميانگين 

p :10  واحد  21تا  -   ارزش معامالتی روز دارایی% 

 %3 واحد 10تا  26از  -  

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

 %7 واحد 200تا  101از  -      

 %1 به باال 201از  -      

 .  فرمول عوارض تفكيك مسكونی می باشد 2عوارض تفكيك واحدهای تجاری با ضریب ( ـه

را ... ها، كليه متعلقات هر واحد اعم از پاركينگ و انباری و شهرداری مكلف است در زمان تفكيك آپارتمان :1تبصره  

ن برای هر واحد پيش بينی شده در صدور گواهی تفكيك و گواهی معامله قيد كند و صدور های ساختما كه در نقشه

مگر اینكه از . باشد مجوز تفكيك آپارتمان بدون در نظر گرفتن پاركينگ مندرج در پروانه احداث به هر واحد ممنوع می

 . برای تخلف مذكور رأی ابقاء صادر شده باشد 100طریق كميسيون ماده 



           شهرداری خامنه حلی و بهای خدماتدستوالعمل تعرفه عوارض م                                                   

  
 

ها ـ کارگروه منابع درآمد شهرداری( دفتر امور شهری و شوراها)استانداری آذربایجان شرقی   

پيلوت به منظور استفاده پاركينگ احداث شود بایستی سهم هر واحد به اندازه  ،چنانچه در ساختمان :2تبصره 

  . پاركينگ قابل استفاده در مجوز تفكيك مشخصاً قيد شود

مستقل اعم از مسكونی، تجاری و  یدر صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفكيك به واحدها :3تبصره 

. به شرطی مقدور است كه پاركينگ مورد نياز مطابق مفاد پروانه هر واحد تأمين و در مجوز قيد شده باشد.... اداری و

های احداثی مطابق ضوابط، عوارض كسری پاركينگ را به دليل عدم امكان ایجاد پاركينگ پرداخت  چنانچه ساختمان

و )قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت  1ضمناً رعایت ماده . سمت اول این تبصره نخواهند بودنموده باشند مشمول ق

 . الزامی است( كل كشور 1986قانون بودجه سال  19آیين نامه اجرایی تبصره  2ماده 

______________________________________________________________________

_ 

 ت كمتر از حد نصاب تفکيكعوارض كسري مساح:  18ماده 

به شرح كسری مساحت عرصه قطعات تفكيكی كمتر از حد نصاب تفكيك طرح تفصيلی یا هادی  این عوارض به مقدار

 : كه در صورت. گيرد تعلق می زیر

این عوارض مطابق  1در صورت توافق اوليه با شهرداری برای مقدار كسری و تصویب از طریق كميسيون ماده  -1

 . تعرفه وصول خواهد شد

 148و  147مواد  ی، مانند اسناد صادره در اجرایمراحل تفكيك از شهردار یدریافت سند از اداره ثبت بدون ط -2

 . یقانون ثبت اسناد و سایر قوانين و مقررات جار

در اراضی با مساحت كمتر از حد نصاب تفكيكی متناسب با  100ابقای تخلفات ساختمانی توسط كميسيون ماده  -9

 .، دریافت خواهد شد(كاربری مورد استفاده ابقاء شده)نوع استفاده از ساختمان 

به حریم یا و وارد شده از خارج حریم  یوضع موجود و قبل از تأسيس شهردار یاعيان یو دارا یاسناد قدیم -4

 .شوند یمحدوده شهر مشمول این عوارض نم

 .باشد در تقاضاهای تفكيك عرصه رعایت ضوابط شهرسازی الزامی می -1

 .قانون نوسازی و عمران شهری خواهد بود 18عوارض این ماده مشمول امالك ماده  -6

ود یك بار وصول عوارض این ماده برای هر قطعه در صورتی كه تفكيك جدید حادث نشده و تغييری حاصل نش -7

 .خواهد شد

قانون و  41برای اراضی مجاز كه در اثر اجرای طرح شهرداری كمتر از حد نصاب تفكيك شوند بعد از اجرای ماده  -8

 .لحاظ در آلبوم اجرایی طرح، ثبت مشمول عوارض این ماده نمی باشد

 
 

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P4 يمسکون
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 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P4 كارگاهي

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) P9 يتجار

 (الير 10000معادل  Pحداقل ) 1P ها ير كاربريسا

 

  عوارض این ماده در خارج از محدوده ودر داخل حریم مصوب نيز با ضوابط داخل محدوده محاسبه و

 .اخذ خواهد شد
__________________________________________________________________________________

_ 

 

  به محدوده شهرامالک  ورود ارزش افزودهعوارض :  19 ماده

  وارد شده به محدوده شهر  ياراض( لف ا

به  یمراحل قانون یبا طكه با تقاضای مالك یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضيات هر شهر  یامالكه ياز بابت كل    

از شوارع و يمورد ن ین اراضيو تأم یو خدمات یعموم یسرانه فضا ین و واگذاريشوند عالوه بر تأم یمحدوده شهر وارد م

كل ملك به هنگام اخذ % 10معادل ... و  ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالك 4تبصره  یدر اجرا ، یمعابر عموم

 . واگذار خواهد شد یبه شهردار یرایگان توسط متقاض ،یخدمات از شهردار

 مصوباین ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعيين وضعيت امالك ( یا سهم)مطالبه عوارض  :1تبصره

 .و اصالحات بعدی آن خواهد بود 23/8/1967سال

در صورت عدم امكان واگذاری ملك كه الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملك بوده  :2تبصره 

 .دریافت خواهد شدبه صورت عوارض درصد سهم شهرداری  10ك قطعه باشد ؛ مقدار یكمتر از  یسهم شهردار یعنی

صورت حفظ  در .شهرداری می باشداولویت اول برنامه های فضای سبز  حفظ باغات و توسعه آن ها در :3تبصره

حفظ كاربری قبل از مبنی بر داریدرخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخر سوی مالك و امالك مزروعی و باغ از

مراجعات  در و طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد عوارض فوق از گواهی معامله، درج آن در و ورود به محدوده شهر

وصول حقوق شهرداری  ... ، تفكيك ، احداث ساختمان وریكارباز جمله تغيير خدمات  صورت درخواست دربعدی و 

 .شد خواهد

 

 ا حريم شهريساختمان وارد شده به محدوده  يعوارض امالک دارا( ب
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غيرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از  یاز محدوده یا حریم شهر واقع و اعيان خارج   یملك چنانچه      

خارج از حریم  یها یاعيان) یقانون شهردار 33كميسيون مقرر در ماده   از سوی آن  رسيدگی به تخلفات ساختمانی 

عيانی و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شدن ا( خارج از محدوده و داخل حریم شهر یها یاعيان) 100یا ماده ( شهر

ملك به هنگام عرصه كل % 10به محدوده شهر، معادل  یانياع یورود امالك دارا( ارزش افزوده )  یایاز بابت مزا آن،

 .واگذار خواهد شد یبه شهردار یرایگان توسط متقاض یاخذ خدمات از شهردار

در  و شهرداری سهمی از ملك بودهبه ... قانون تعيين وضعيت امالك  4طبق تبصره الویت واگذاری مطالبات این ماده 

به شرح  درصد سهم شهرداری 10 (ك قطعه باشدیكمتر از  یشهردارسهم  یعنی)صورت عدم امكان واگذاری ملك 

 . دریافت خواهد شد زیر

 (الف و ب اين ماده  هايبند )نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر

 

در صورت اعتراض طرفين به قيمت کارشناس رسمی ، موضوع . تعيين شهرداری وصول خواهد شدمطابق قيمت کارشناس رسمی با 

 .تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد

 

 . باشد یو عوارض مربوطه م یعالوه بر جریمه تخلفات ساختمان ،ها در مورد ساختمان مادهاخذ عوارض این  :1تبصره 

ضمناً بعد از ورود به . گيرد یوارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نم یروستاها یها به ساختمان :2تبصره 

 . خواهد شد عملمطابق ضوابط زمان مراجعه ... اعم از تفكيك و احداث و یمحدوده شهر هرگونه اقدام عمران

______________________________________________________________________ 
 

 

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

 

   :جهت وصول عوارض تفکيك و افراز فرمول تعيين قيمت روز
 

 قيمت روز غير تجاری= {  S × (10000 ( P + 8 ×20 }×درصد مربوطه 

 .عمل خواهد  شد  3قيمت روز تجاری با  ضریب 

 

 

 نحوه محاسبه سهم شهرداري از ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري 
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در . سهم شهرداری مطابق قيمت کارشناس رسمی با تعيين شهرداری وصول خواهد شد، درصورت تغييرکاربری: تبصره

کارشناس رسمی، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت صورت اعتراض طرفين به قيمت 

 .هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد

محاسبه این عوارض در تجاری های بيش از یك طبقه برای طبقه همكف معادل ضریب مصوب وبيش ازآن برای  ■

مطالبات این ماده عالوه برعوارض % 90بقه سوم به باال معادل و از ط% 40، طبقه دوم %10، طبقه اول %60زیرزمين 

 .یك طبقه محاسبه و وصول خواهد شد

 

 مترمربع 500ر يز ياراض و افراز تفکيكو  ير كاربرييتغعوارض ( الف
 

 تفكيك عرصه

یك ملك به  بنابراین تقسيم. شود با درخواست مالك، تفكيك اطالق میو كوچكتر   به قطعات ملك بزرگ   بندی قطعه 

گيرد تفكيك تلقی  ها و تيرهای برق و مشابه آنها صورت می های آب و گاز و دكل دو یا چند قطعه در اثر  عبور لوله

  .نشده و عوارض ندارد

 :وصول خواهد شدن تعرفه یامطابق  یمطالبات شهرداربنابراین تفكيك به یكی از اشكال زیر انجام و 
 

های  های آماده سازی اراضی تفكيك شده و پياده روها و كوچه بر اساس قانون تعيين وضعيت امالك كليه هزینه  (1

 . مرتبط معابر حاصل از تفكيك بر عهده مالك است

داخل محدوده و ازی و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی و شهرس راهزمينی كه از طریق منابع طبيعی یا اوقاف یا  (2

 .باشند شود مشمول این ماده می واگذار می یجارياستبه صورت حریم شهرها 

و  یو استفاده فرهنگ یو حفظ كاربر و افراز بوده در صورت تفكيك یو مذهب یآن فرهنگ یكه كاربر یزمين (9

 .باشند یم یمانند مسجد و كتابخانه از عوارض تفكيك مستثن یمذهب

سند دریافت و  ،ین جارير قوانیو سا قانون اصالحی قانون ثبت 148و  147استناد مواد ه كليه امالكی كه ب ( 4

 مراجعهسال  یبر مبناو افراز اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك  عوارض تفكيك را به شهرداری پرداخت ننموده

 .دوش می اخذ 

و در مورد تخلفات در هنگام اخذ هر نوع مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و افراز عوارض تفكيك  ( 1

 .باشد ن عوارض قابل وصول مییعالوه بر جرائم، ا 100پس از صدور رأی كميسيون ماده 

ار ي، توسط مالك در اختیعالوه بر سهم شهردار( قطعات مالك یاختصاص)مالك  قطعات معابر داخل سهم   (6

  .رديگ یقرار م یشهردار
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مترمربع باشد، مالک عمل 500تفکيك ومساحت قطعات تفکيکي كمترازچنانچه ملکي به صورت غيررسمي و غيرثبتي : تبصره

 باشند سند فاقد مترمربع بدون مراجعه به شهرداري تفکيك و500بنابراين قطعاتي كه كمتراز.  شهرداري سند اوليه وثبتي خواهدبود

 .مترمربع سهم شهرداري مطالبه خواهدشد 500مشابه قطعات باالي 

 مترمربع 500باالي   يو تفکيك اراض يعموم سرانه ،ير كاربرييتغ  از (يسهم شهردار) عوارض ارزش افزوده( ب

با اعالم ( مجاز)مربوطه  یمترمربع و بيشتر داخل محدوده شهر با كاربر100 با مساحت تفكيك و افراز اراضیمتقاضيان 

 یاجرا) یتوسط شهردار یقانون زمين شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تأیيد نقشه تفكيك 12كميسيون ماده 

  .تفكيك خواهد شدمقررات  مشمول(  یقانون شهردار 101ماده قانون اصالح 

 

به شكل قطعه یا قطعات مشخص  یشهردار مطالباتكه  یصرفاً زمان یقطعه یعن یدر صورت عدم امكان واگذار (1

أت يق هیاز طر ،مت فرموليدر صورت اعتراض مالك به ق. خواهد شد روز مطابق فرمول مربوطه اقدامنباشد با قيمت 

 . اقدام خواهد شد  یدادگستر یرسم انكارشناس سه نفره

را حفظ و فقط در توسعه  یباغ و زراع یكاربر درن ماده یا یموظف است قدرالسهم خود از بابت اجرا یشهردار (2

 .دینمااستفاده  یعموم یها یكاربر یبایر برا یسبز و در رابطه با اراض یفضا

قطعات  یر اختصاصيغ) ین شوارع و معابر عموميو همچن یو خدمات یعموم یافته به سرانه فضایمقدار اختصاص  (9

 .كسر خواهد شد یاز سهم شهردار یطبق ضوابط شهرساز( مالك

مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم  یشهردارن توسط یاديمعابر و م جادیو ا طرح تعریض یدر اجرا (4

 . اقدام خواهد شد عوارض حق مشرفيتمطابق این نوع امالك  در رابطه باكسر خواهد شد و  یشهردارك يتفك

مترمربع باشد  100تر از كم یكيك و مساحت قطعات تفكيتفك یر ثبتيو غ یر رسميبه صورت غ یچنانچه ملك (1

 . خواهد بود یه و ثبتيسند اول یمالك عمل شهردار

فاقد ارزش منطقه  یكاربر بعد از تغيير چنانچه. بعد از تغيير كاربری خواهد بود ای، ارزش مبنای ریالی ارزش منطقه  (6

 .خواهد بودعمل  یمبنانزدیكترین بلوك و كاربری مربوطه باشد در  دفترچه ارزش معامالتی  یا

شهرداری باید ضمانت الزم را  یهاد یها تغييرات اساسی طرحته يكمیا  1ماده  قبل از ارسال پرونده به كميسيون (7

ا ضمانت یز یوار ینقداً به حساب سپرده شهردار یركاربرييعوارض مربوط به تغ% 10ان ذكر است معادل یشا.اخذ نماید

ون مربوطه نسبت به مصالحه يسيتوسط كم یر كاربرييب تغیماه پس از تصو 9تا  یاخذ، چنانچه متقاض ینامه بانك

 .شهرداری مطابق مصالحه نامه اقدام خواهدنمودضبط و  یبه نفع شهردار ید سپرده ویاقدام ننما یقطع
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در صورتی كه كاربری و تراكم  ملكی در طرح قبلی مجاز و شهرداری خدماتی مانند پروانه ساختمانی و غيره صادر  (8

به نموده در صورت تغيير كاربری آن ، شهرداری بدون دریافت هيچ گونه وجهی پرونده را جهت تغيير كاربری 

 .ارسال خواهد نمود یر كاربريير تغبه منظو یهاد یها ته تغييرات اساسی طرحيیا كم 1كميسيون ماده 

مثل  یعموم یبه منظور استفاده كاربر یطرح توسعه شهر یمطابق كاربركه بعد از ورود به محدوده شهر  یاراض (3

استفاده شود بعد از اخذ عوارض یا سهم  ی، تأسيسات و تجهيزات شهری، آموزشی، مذهبی، فرهنگی، بهداشتیورزش

 .دریافت نخواهد شد یسهم یت كاربرورود به محدوده شهر از باب

باشند مشمول پرداخت این عوارض  دارای كاربری شناور از جمله تجاری می یامالكی كه براساس طرح توسعه شهر(10

  .باشند یم

ها، سرویس بهداشتی و نمازخانه  های تجاری و خدماتی، عالوه بر فضای باز طبقات، راهروی جلوی مغازه در مجتمع (11

  .مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربری تجاری نبوده صرفاً عوارض پذیره از آنها قابل وصول است

ل ضریب مصوب وبيش ازآن برای محاسبه این عوارض در تجاری های بيش از یك طبقه برای طبقه همكف معاد (12

مطالبات این ماده عالوه برعوارض % 40و از طبقه سوم به باال معادل % 10، طبقه دوم %60، طبقه اول %70زیرزمين 

 .یك طبقه محاسبه و وصول خواهد شد

شهرداری قرار عالوه بر سهم شهرداری، توسط مالك در اختيار ( اختصاصی قطعات مالك)معابر داخل سهم مالك (  19

 .می گيرد

از بابت  ارزش افزوده و تأمين سرانه فضای عمومی و خدماتی و  100توسط كميسيون ماده   در صورت ابقای اعيانی (14

محاسبه و وصول ( از بابت تغيير كاربری ) عوارض جدول این ماده  % 40اراضی مورد نياز شوارع و معابر عمومی شهر 

 .خواهد شد

ه با تغيير طرح قبلی در طرح توسعه شهری جدید نوع كاربری ملكی تغيير یا تعریف و یا تثبيت شده در مواردی ك (11

باشد از بابت  ارزش افزوده ملك و تأمين سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نياز شوارع و معابر عمومی شهر 

 .دمات وصول خواهد شدبه هنگام اخذ خ( از بابت تغيير كاربری ) عوارض این ماده  تمامی 
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 متر مربع 500زير و باالي تفکيك  جدول سهم شهرداري ها از تغيير كاربري و

 عوارض تفکيک کاربری مورد درخواست عنوان کاربری موجود ردیف
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 ضوابط احداث پاركينگ 21ماده  

ها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصيلی و  پيش بينی و تامين پاركينگ در ساختمان      

قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیين نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پاركينـگ    1در اجرای ماده 

 .اقدام گردد

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

. ساختمان در محلی واقع شود كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهـن بـوده و قطـع آنهـا مجـاز نباشـد       - 1

 .ی سبز شهرها خواهد بودتشخيص این امر به عهده كميسيون مقرر در الیحه حفظ و گسترش فضا

ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد كه به علت شيب زیاد، وضع و فرم زمين احداث پاكينگ از نظر فنی امكان  - 2

 . و پيش بينی ورودی پاركينگ از سایر اضالع ملك مقدور نباشد

 باغ سایر پارکينگ کارگاهی و صنعتی تجاری مسکونی

 قطعات %10 - - - %10 %30 - مسکونی 1

 قطعات %10 - - - - - - تجاری 2

3 
فضای  -زراعی -باغ

 سبزوبایر
 قطعات 10% - 10% 10% 30% 30% 30%

 قطعات %10 - - - - %30 - کارگاهی و صنعتی 8

 قطعات %10 - %20 - %30 %30 %00 پارکينگ 0

3 

 -اداری) سایر

-ورزشی -آموزشی

تاسيسات و  -بهداشتی

 ...(تجهيزات شهری و 

 قطعات 10% - 10% - 20% 00% 30%
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ها بایستی راه دسترسی خودرو به ملك و  ها و تقاطع های شریانی و چهارراه مالكين امالك مشرف به معابر و خيابان -9

تشخيص این امر به . پاركينگ را چنان طراحی كنند كه مشكل و مزاحمتی به خوروهای عبوری و عابرین بوجود نياورد

 . باشد می( كارشناس فنی  –صدور پروانه  –مسئول طرح و گذربندی  –معاون یا مسئول شهرسازی ) عهده شهرداری 

 .ض كم كه امكان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پاركينگ مقدور نباشدورود قطعات با عر-4

معيت و صـالحدید ، شـهرداری مـی توانـد پاركينـگ را      جغرافيایی و تراكم جه به موقعيت شهر و موقعيت جبا تو-1

 .حذف و عوارض حذف پاركينگ اخذ نماید

هـا و بازارهـای سـنتی و     در هرمحـل مثـل معـابر و تقـاطع    های قدیمی و مجاز واقـع   در صورت نوسازی مغازه:1تبصره

سرپوشيده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امكان عملی ایجاد 

شـود مسـاحت    برای هر متر مربع به عنوان عوارض عدم تـأمين پاركينـگ تعيـين مـی     p10پاركينگ، عوارضی معادل 

های فوق الذكر و رعایـت   در صورت افزایش زیربنای مغازه. مترمربع خواهد بود 21ای محاسبه این عوارض پاركينگ بر

 .شود ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نيز این تبصره اعمال می

چنانچه برای ساختمان های مذكور عوارض یا هزینه های تحت عنوان كسری پاركينـگ قـبالً پرداخـت شـده     : توضيح

 .د عوارض این تبصره وصول نخواهد شدباش

 .ها از جمله تجاری و یا مسكونی بایستی پاركينگ مورد نياز تأمين و احداث گردد در كليه مجتمع: 2تبصره

 2به غيـر از مـوارد تبصـره    .... و اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی  های  در ساختمان:9تبصره

 .مورد نياز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پيش بينی نمایند پاركينگ بایستی  این ماده 

طبق ضوابط شهرسازی عمـل    مسكونی، تجاری  ها ی با تعداد پاركنيگ و محل احداث آنها در مجتمع در رابطه :4تبصره

 .خواهد شد

ولـی در محاسـبه   .رض نخواهـد شـد  در صورت احداث پاركينگ مقدار احداثی از زیربنا كسر و مشمول اخذ عوا:1تبصره

 .سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت 

 

هـای دارای پروانـه بـه اسـتفاده غيـر پاركينـگ، موضـوع بایـد توسـط           در صورت تبدیل پاركينگ سـاختمان :  6تبصره 

د پروانه، رأی برگشت به حالت اوليه رسيدگی و با توجه به قانون و اهميت و ضرورت موضوع و مفا 100كميسيون ماده 

ابقـاء و عـدم امكـان ایجـاد      100در صورتی كه بر خـالف آن توسـط كميسـيون مـاده     . و قلع آثار تبدیلی صادر گردد
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پاركينگ در قسمت دیگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدید نظر 

ا ابقای تخلف مذكور به شرح فوق ضمن اجرای رأی كميسيون و اخـذ جـرایم صـادره آن،    و تأیيد رأی بدوی ی( قطعی)

 . عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد

احداث شوند مشمول مقـررات  ( مازاد یا فاقد پروانه ) ساختمان هایی كه بدون تأمين پاركينگ به صورت غيرمجاز      

 .ارض ابقای اعيانی ها خواهد بوداین ماده و عو

رعایت مفاد پروانه و ضوابط طـرح توسـعه    100در صدور پروانه ساخت و پایانكار و رأی توسط كميسيون ماده :  7تبصره 

 .شهری و به ویژه قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیين نامه اجرایی آن الزامی است 

 : عوارض عدم تأمين پاركينگ

مورد ویژه این ماده به ازای هر واحد پاركينگ حذف شده طبق ضوابط طرح تفصيلی یا هادی شهر، برای هر واحد  1در 

به هر متر مربـع  (p+ریال 7000)ریال  7000ای به اضافه  برابر ارزش منطقه 20مترمربع ضروری بوده كه  21مساحت 

 .گيرد تعلق می

 20*21(p+ریال7000)                                                                                        

______________________________________________________________________

_ 

 عوارض حق مشرفيت :  22ماده 
 

و   تصرف  حق آیند شهرداری  در می  شهرداری  مالكيت  به   یا با تملك با خرید و كه  در معابر شهر  واقع  امالك كليه      

بدون مجوز   حق بهره برداری از آن را داشته و هيچ شهروندی   دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص احداث 

 .را ندارد  شهرداری

اند حق ایجاد درب به این امالك را  گرفتهكه مالكين همجوار چنين امالك عمومی از شهرداری اجازه ن بنابراین تا زمانی

هر چند كه قسمتی از این امالك به خيابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینكه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم 

 .پرداخت حق مشرفيت خواهند بود

و   معابر و ميادین  و اصالح  و توسعه  احداث، تعریض های  طرح در اثر اجرای  كه  و امالكی  اراضی  كليه  عليهذا مالكين

شوند در صورت پرداخت عوارض حق  واقع می و یا در توسعه   و یا تعریضی  یا اصالحی در برگذر احداثی  چهارراه ها

و در سایر موارد عوارض حق مشرفيت . توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خيابان اقدام نمایند مشرفيت، می
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ند، پایان كار ساختمان یا طرح، نقل و انتقال، اصالح س یاجرا، یتوافق و اخذ خدمات شهردار یمراجعه برادر زمان 

 . محاسبه و وصول خواهد شد تفكيك

 : محاسبه و اخذ خواهد شد برای کليه معابر  ر یز فرمول مطابق عوارض حق مشرفيت

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

A    دیعرض معبر جد 

B   یعرض معبر قبل 

L    ضلع ملك مشرف به معبرطول 

P  طرح  یبعد از اجرا یارزش منطقه ا 

S   مانده ملك یمساحت باق 

K   لیب تعدیضر 

 . عمل خواهد  شد 2ب یبا ضر فرمول متر 100ر یقطعات ز *

 .عمل خواهد شد2دركاربری های تجاری وخدماتی با ضریب  *

 .عمل خواهد شد 1دركاربری مسكونی با ضریب  *  

 .عمل خواهد شد 1/1دركاربری های اداری وغيره  با ضریب *  

.فرمول وصول خواهد شد% 21دركاربری های باغ و مزروعی با حفظ كاربری *  
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 (K)ل یب تعدیجدول ضر

 L K فیرد L K فیرد

 %16 متر 12تا  12 %1 ك متریتا  1

 %17 متر 19تا  19 %6 متر 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 9تا  9

 %13 متر 11تا  11 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 16تا  16 %3 متر 1تا  1

 %21 متر 17تا  17 %10 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7

 %29 متر 13تا  13 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %19 متر 3تا  3

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

 - - - %11 متر 11تا  11

 

 ین و چهارراه ها ، ملكیاديجاد معابر و میض و توسعه معابر موجود و ایطرح تعر یكه بعد از اجرا یدر موارد:  1 تبصره

 یاز اجرا یر كند از بابت ارزش افزوده ناشييطرح تغ یقبل و بعد از اجرا ینشده و ارزش منطقه ا یمشمول عقب كش

 20 یكل مساحت ملك با مبنا یت بر مبناي، عوارض حق مشرف یتوسط شهردار دیجاد معابر جدیا ایض و یطرح تعر

 .طرح محاسبه و اخذ خواهد شد  یقبل و  بعد از اجرا یبرابر مابه التفاوت ارزش منطقه ا

 .باشد یال میر 20000ن ماده یارض امحاسبه عو یمبنا Pحداقل :  2 تبصره

( جهت پرداخت یزمان مراجعه به شهردار)ن يارزش روز زم%20 مانده ملك از یت باقيعوارض حق مشرف:  9 تبصره

 .شتر نخواهد بود يب

كالً عرض  ن فرمولیمورد محاسبه ا ی، مبنا یل فقدان معبر قبليداالحداث با هر عرض به دلیدر معابر جد:  4 تبصره

  .د خواهد بود یمعبر جد
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عوارض حق مشرفيت در مواقع زیر و هر كدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای معبر فقط برای یك بار تعلق :  1تبصره 

 : گيرد می

گيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق برای خرید یا  برای امالكی كه قسمتی از آنها در مسير تعریض قرار می -

یعنی )ای روز، محاسبه و اخذ یا تهاتری  نای ارزش منطقهبعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك بر مب

 . اقدام خواهد شد( ارزش واگذاری مالك و مطالبات شهرداری به صورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر خواهد شد

در هنگام توافق برای خرید یا تملك قسمتی از امالك برای اجرای طرح به شرطی كه به غير از معبر احداثی راه  -

 . ترسی به ملك وجود نداشته باشددس

گيرند به سبب احداث خيابان ارزش افزوده پيدا  در موقع معامله امالكی كه در بر خيابان واقع هستند و یا قرار می -

 .اند نموده

ها ها كه مساحت آن قانون نوسازی واگذاری باقيمانده اراضی از اجرای طرح 18بند الف ماده  به استناد تبصره  - 6تبصره 

كمتر از حد نصاب تفكيك مندرج در ضوابط طرح تفصيلی یا هادی شهر باشد به دليل شناخته نشدن به عنوان یك 

قطعه و عدم امكان صدور سند به عنوان یك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگيری از متروكه و مخروبه ماندن آن 

 .ی و یا طبق قانون تملك اقدام نمایدتوسط شهرداری از مالك خریدار“ بایستی این گونه اراضی تماما

قانون نوسازی به امالك  13اراضی كه دراجرای طرح تعریض به مالكيت شهرداری درمی آیند چنانچه در اجرای ماده  -

عوارض این ماده دریافت % 70همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفيت امالك مجاور 

 .خواهد شد

خریداری و به ملك ( پشت جبهه و یا برهای آن)توسط مالك ملك همجوار  است  كه در بر معابر واقع  ملكی چنانچه -

 .عوارض این ماده دریافت خواهد شد% 70خود الحاق نماید حق مشرفيت آنها 

و مورد تأیيد   مدهمجاز در آ    به صورت  زمان مرور  و یا برحسب  مجاز تفكيك  به صورت  ملكی عرصه  چنانچه :  7تبصره 

فعلی،  گذربندی  طرح های پروانه ساختمانی كرده باشد ولی بر اساس   درخواست  مالك  باشد و اینك  قرارگرفته  شهرداری 

ساختمانی  صدور پروانه   در زمان  است مكلف  شهری باشد شهرداری توسعه  مقرر در طرح های  كشی عقب رعایت  به  ملزم

تهاتر نماید و تراكم و سطح اشغال بعد از   ساختمانی پروانه   كشی را با عوارض حق مشرفيت و ر عقبد عرصه واقع  ارزش  

 . اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد
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های احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا معابر جدیدی ایجاد  در مواردی كه در اثر اجرای طرح:  8تبصره 

د جهاتی كه از ملك به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفيت مطابق ارزش منطقه ای گرانترین بر ملك شو

 . بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبنای محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت 

 21تر باشد م 21تفكيك شده واقع در مسير تعریض شهرداری بيش از ( قطعه)در صورتی كه عمق یك پالك :   3تبصره 

 .متر اول اخذ خواهد شد 21عوارض % 10متر آن پالك با مبنای  21متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 

متر  10ها حداكثر تا  ها و خروجی ميادین و تقاطع عوارض حق مشرفيت امالك واقع در ميادین و تقاطع:  10تبصره 

 .ه محاسبه خواهد شدبرابر فرمول این تعرف 1/1فاصله از محل مذكور با ضریب 

به بعد با مبنای این ماده اقدام  88های اجرا شده از اول سال  محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفيت طرح:   11تبصره 

 .این تعرفه اقدام خواهد شد% 41، با مبنای 88های اجرا شده قبل از  خواهد شد و برای طرح

عوارض این ماده به امالك واقع در مسير اجرا گردیده قبل از  1972با توجه به برقراری عوارض حق مشرفيت از  ◙

 .تعلق نخواهد گرفت 1971

محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از :   12تبصره 

 . دریافت خواهد شد... ه، گواهی حفاری وجمله پروانه ساخت، گواهی معامل

قانون ثبت و ثبت در دفاتر امالك  41پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پروانه ساختمانی منوط به اجرای ماده :  19تبصره 

 .شهرداری می باشد

ابر و درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و ميادین و ایجاد مع: 14تبصره 

ميادین جدید فی مابين شهرداری و مالك یا مالكين دررابطه با قيمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع به 

قيمت %20كارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حكمی صادر شود حق مشرفيت شهرداری ازباقی مانده ملك 

 .بودروزبعد از اجرای شهرداری با تقویم كارشناس رسمی خواهد 

______________________________________________________________________

_ 

 نحوه استفاده از ساختمان:  23ماده 

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

ها استفاده نماید از طریق  پروانه ساختمانی قيد نماید و چنانچه مالك مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعيانی
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مالك یا ذینفع جهت استفاده  یو در صورت تقاضا .اهد شدرسيدگی خو یقانون شهردار 100كميسيون مقرر در ماده 

 یمورد تقاضا با كاربر یوضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانكه كاربر یها غير از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان

ابر بر 2با اخذ  یو بهداشت یو فن یتواند در صورت مطابقت ضوابط شهرساز یم یزمان تقاضا مطابقت نماید شهردار

 .عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز الزم را صادر نماید

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

حرف پزشكی در  با فعاليت  در رابطه  واحده  ماده  مقررات   زیر باشد بر اساس شرایط   دارای  ساختمان یك  كه  در صورتی

و . باشد نی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشكی میهای مسكو ساختمان

 .باشد یشده م یبردار بهره یمساحت اعيان یا عوارض آن معادل یك برابر ارزش منطقه

تزریقات به صدور مجوز فعاليت یك واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد  مجاز شهرداری در هر واحد ساختمان ها - 1 

 .در آن و یا در واحد ساختمانی بالمانع است

 .مورد نظر مورد تأیيد باشد  فعاليت  برای و ایمنی  از نظر فنی  ساختمان  -2

 .مراجعين و كاركنان باشد  برای مناسب    پاركينگ دارای  ساختمان طبق ضوابط  -9

 حرف پزشكی  فعاليت  برای  ناز ساكنين آن ساختمان و همسایگا  ثبتی  رضایت نامه  ارائه -4

های  ها در ساختمان ها و مدارس و دانشگاه تأسيس كلينيك درمانی یا هر فعاليت عمومی دیگر از جمله بيمارستان - 1 

 .است ن مادهیا یر بندهایو سا موجود مستلزم رعایت كاربری و تأمين استحكام و ایمنی بنا

گيرد بایستی ملك  هایی كه به منظور فعاليت مذكور مورد استفاده قرار می ساختماناز طرفی عالوه بر تطبيق كاربری 

های دیگر به شهر باشد و  موقعيت مناسب با فعاليت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشكالت ترافيكی و مزاحمت یدارا

تانداری ارجاع و با تصویب یا كميته فنی در اس 1چنانچه ساختمانی دارای شرایط الزم باشد مراتب به كميسيون ماده 

 .برداری اعمال نماید تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره موضوع، شهرداری می

 :تبصره

ارجاع و در صورت  100ون ماده يسيپرونده را به كم یستیبا یخالف پروانه صادره، شهردار یدر صورت بهره بردار

فات اخذ مجوز محاسبه و یت تشریاز بابت عدم رعا 2ب یماده را با ضرن یعوارض ا یون مذكور، شهرداريسيكم یابقا

 .اخذ خواهد نمود 

 (نقل و انتقال و انجام معامله)تغيير نام مالكعوارض :  24ماده 
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 معادل: امالک، مستغالت، مستحدثات -الف

 0 × ([یمساحت اعيان× یبرابر ارزش اعيان 0( + )مساحت عرصه ×« ارزش عرصه برابر  0+ ریال  10000» ]) ×% 1.0

 

 معادل : سرقفلي -ب

 1مطابق ماده  عوارض پذیره مربوطه یك مترمربع × 12 ×(  S) یمساحت اعيان ×% 11

 

 عوارض وسائط نقليه موتوري  -ج

 وسائط نقليه بنزینی - 

 ریال  000/80سال عمر برای انواع موتورسيکلت معادل  10زیر  -1

 ریال 000/100سيلندر معادل  8تا  سال عمر برای خودروهای 10زیر  -2

 ریال 000/100سيلندر معادل  8سال عمر برای خودروهای باالی  10زیر  -3

 .شود به عوارض مذکور اضافه می% 20سال عمر،  10باالی  -8

 ...(واعم از اتوبوس، مينی بوس، كاميون، تریلی و انواع ماشين آالت سنگين و كشاورزی )عوارض وسائط نقليه گازوئيلی  -

 ریال 000/100سال عمر به ازای هر محور  10زیر  -1

 .شود ، به عوارض مذکور اضافه می%20سال عمر  10باالی  -2

 

 منقول و مزايده اموال و امالک و مستغالت غيرمنقول  -د

و كليه های بيمه، نهادهای انقالب اسالمی  ها، شركت های دولتی، بانك ها و ادارات، مؤسسات، شركت كليه سازمان 

بهای معامله را به عنوان عوارض از برنده مزایده اخذ % 2مؤسسات حقيقی و حقوقی در مزایده كليه اموال خود بایستی 

 .و به حساب شهرداری واریز نمایند

 از جمله انتقال به نام( حالت عمومی پيدا كند)به نام شهر و شهروندان  یا وقف و شرط عمره  و انتقال نقل :    1تبصره  

 .عوارض نداردو به نام همسر و فرزندان مراكز مذهبی، علمی، فرهنگی، خيریه 

 

آیند  یدر م یبه تملك شهردار یشهردار یعمران یها طرح یكه در اثر اجرا ینقل و انتقال امالك و مستحدثات:   2تبصره 

 .عوارض نقل و انتقال ندارند
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 .كارشناسی عوارض نقل و انتقال ندارندرهن امالك و مستحدثات به غير از هزینه :  9تبصره  

در صورتی كه واحد تجاری به صورت سرقفلی و مالكيت معامله شود عوارض امالك و سرقفلی با هم دریافت :  4تبصره  

 .خواهد شد

گواهی معامله امالك و مستحدثات صادره توسط شهرداری تا پایان سال صدور در صورت نياز به تمدید مهلت :  1تبصره 

 .دم ایجاد تغييرات توسط مالك یا ذینفع در ملك، بدون دریافت عوارض، مهلت آن تمدید خواهد شدو ع

صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمی  یو سرقفل در صورتی كه گواهی معامله امالك و مستحدثات:  6تبصره 

با مبنای زمان مراجعه مابه التفاوت  معامله انجام نشود در صورت استعالم دفاتر اسناد رسمی در سال بعد، شهرداری

 .عوارض معامله را اخذ و گواهی معامله را تمدید خواهد كرد

صادر ولی معامله انجام نشود در صورت انصراف  یو سرقفل در صورتی كه گواهی معامله امالك و مستحدثات:  7تبصره 

عوارض معامله، % 10عامله، شهرداری با دریافت یا تغيير نام در گواهی م یمالك از معامله و تأیيد دفاتر اسناد رسم

 . گواهی جدید صادر خواهد كرد

به استناد قانون مالك و ( امالك شهرداری)های تجاری واگذاری شهرداری  در صورت معامله ملكی سرقفلی:  8تبصره 

ی و سهم مالكانه ارزش افزوده با قيمت گذاری هيأت ارزیابی شهرداری از بابت ارزش افزوده سرقفل% 10مستأجر 

 3تبصره .محاسبه و اخذ خواهد شد

 .هزار مترمربع، نصف عوارض این ماده وصول خواهد شد 10برای نقل و انتقال اراضی باالی   : 3تبصره 

 

 عوارض فعاليت و حرفه:  25ماده 

 .با هماهنگی مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه تصویب و اجرا می شود

 : الف

 . گردد عوارض اصناف مطابق جدولی كه شهرداری تهيه می كند تصویب می

 :ب

ماليات بر ارزش ) تطبيق نكند و شامل عوارض محصول نهایی ( بند الف)چنانچه حرفه و یا صنفی در جدول فوق 

 .نگردد مطابق فرمول زیر عوارض وصول خواهد شد( افزوده 
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( K s× S × kb ×P × RL× Rp)  = ساالنه هر فعاليت و حرفه به مترمربععوارض 

 

 :این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله

ها، ميادین، بازار و  های اصلی و فرعی،كوچه تاثير موقعيت ملك در كسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خيابان -1

 پاساژ، راسته، خيابان، محالت

فروشی، نمایندگی، نمایشگاه، تجمالتی و تشریفاتی و لوكس، دفاتر  تاثير نوع فعاليت در كسب درآمد از جمله عمده -2

 .....شركتهای خدماتی و توزیعی و فنی و مهندسی و كشاورزی و

 ....تفاوت قائل شدن آن از حرف لوكس، تجارتی، بازرگانی و...در نظرگرفتن اماكن خدماتی، بهداشتی و درمانی و -9

 توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

 .شود سطح رتبه بندی می 3که در (Rank  profession) رتبه حرفه ( الف

 3رتبه اول با ضریب 

شامل آهن فروشی، آیينه و شمعدانی و لوستر، آلومينيوم فروشی، اسباب بازی، الكتریكی، بارفروشی، بزاری،     

درب و پنجره فروشی، دفاتر بدليجات طال و نقره، بانكف تریكو و پوشاك و لباس فروشی، پيمانكاری، حسابرسی، 

شركتها، دفترخانه، رادیاتور فروشی، ساعت فروشی، سنگ فروشی، صرافيها، طال و جواهرفروشی، ظروف پالستيك و 

فروشی، كاالی دندانپزشكی و لوازم آن،  آلومينيوم، فرش و موكت فروشی ماشينی، قنادی، كفش فروشی، كاموا و پشم

پيوتر و لوازم آن، گل فروشی، الستيك فروشی، لوازم خانگی، لوازم بهداشتی كاالی صوتی تصویری و لوازم، كام

آالت، لوازم عكاسی، لباس زنانه، لباس ورزشی، موتورسيكلت و دوچرخه و لوازم  ساختمان و لوله، لوازم یدكی ماشين

ازم مرغداری، لوازم آن، مقاطعه كاری، نوار و سی دی فروشی، نایلون و شمع و ظروف پالستيك، نمایندگی بيمه، لو

 بهداشتی، نمایندگی نوشابه

 2رتبه دوم ـ با ضریب 

امانت فروشی، آهنگری كشاورزی و اتومبيل، اطاق سازی چوبی اتومبيل، آبغوره و آبليموكشی، اوراق اتومبيل، شامل     

شيلنگ، پيراهن دوزی، اره تيزكنی، بلوكزنی و موزائيك سازی، بافتنی ماشينی ـ كش بافی، بازیهای كامپيوتری، پرس 
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پنچرگيری، تزئينات ساختمان، توليد مواد پالستيكی، توليد پوشاك، توليد پيراهن زنانه، تریلی سازی، توليد 

آالت كشاورزی و ادوات، تعميرات طال و جواهر، تعویض روغن و فروشی، تعميرات باطری و فروشی، تعميرات  ماشين

مير موتورسيكلت و دوچرخه، توليد كفش، كفاشی، كيف فروشی، تودوزی كمك فنر، تراشكاری و ميل لنگ تراشی، تع

اتومبيل و چادر دوزی، تعمير لوازم برقی و لوازم خانگی، تعمير ماشينهای اداری، تعمير رادیو ضبط، تلویزیون، تعمير 

تعميرات جلوبندی و تلفن، تهيه و توليد فيلتر هوای خودرو، تابلو نویسی، توليد فنر پوشه، تعمير جكهای اتومبيل، 

تعمير پمپ گازوئيلی، توليد پوشاك و توليد كفش، تودوزی مبل، تعمير ماشين و ادوات كشاورزی، تعمير و مونتاژ 

كامپيوتر و خدمات، جرثقيل، جوراب بافی، چراغ و سماور سازی، چوب بری و چوب فروشی، حلبی سازی و كركره 

سازی آهنی و آلومينيوم، دفتر سازی، كارتن  لوازم خياطی، درب و پنجرهسازی، خياطی مردانه، خياطی زنانه، خرازی و 

سازی، داروخانه، رادیاتور سازی، صافكاری، سپرسازی رنگ و ابزارآالت، سيم كشی برق صنعتی، سيم پيچی دینام، 

، ساعت سازی، سنگ تراشی، سراجی، شيشه بری و قاب و عكس سازی، شيرینی پزشی، شوفاژ و تأسيسات حرارتی

ظروف آلومينيوم سازی، عایق رطوبتی، عكاسی و فتوكپی و فيلمبرداری، عينك سازی، عروسك سازی، عریضه نویسی، 

فروشندگی گچ پيش ساخته، فروشندگی ضایعات آهن، فروش وسائل زنبورداری، فروشندگان داروهای گياهی و دامی، 

ت كوبی، مهرسازی، مصالح ساختمانی، نقاشی سازی، كانتينر سازی، كليدسازی، گلدوزی، لوله كشی، لن كابينت

 .ریزی، نمایشگاه ماشين، بنگاه معامالت اتومبيل، نعلبندی، بخاری و دكور سازی و صنایع دستی، نبات

 1رتبه سوم ـ با ضریب 

ها و مؤسسات فرهنگی و هنری، آرایشگری مردانه، آرایشگری زنانه،  از قبيل آبميوه و بستنی، آژانس، آموزشگاه    

آالیش خام فروشی، آبگوشت و كله پزی ـ كباب و حليم، بيمارستان، پارچه كيلویی، پشم و پنبه فروشی، چلوكبابی، 

غذاخوری، قهوه خانه، حكاكی، خرید و فروش پوست، خواربار، سوپرماركت و غيره، درمانگاه، ساندویچی، سبزی و ميوه 

بافی  واد غذایی، عطاری، عالفی، فروشندگی نفت، فرشفروشی، سوسيس و كالباس و مرغ و ماهی، شركت های پخش م

ها، مؤسسات ثبتی، مرغ  داری، مطب دوزی، قصابی گاوی و گوسفندی، كرایه ظروف، گرمابه و گليم بافی و لحاف و تشك

 ...و تخم مرغ و ماهی فروشی، نان ماشينی و فانتزی و غيره، نمك كوبی، سالن های ورزشی از قبيل بدنسازی، بيليارد و

 .شود موقعيت به شرح ذیل رتبه بندی می 9كه در ((Rank  Location رتبه موقعيتی ( ب

  ها و خيابان اصلی شهر و بازار با تراز تجاری مطلوب از جمله پاساژها ميدان :9رتبه اول با ضریب 

 ها سایر خيابان :2رتبه دوم با ضریب 

  كوچه و محالت شهر :1رتبه سوم با ضریب 

 است  (p)ای ملك  هارزش منطق( ج
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 ((Balancing –kضریب تعدیل ( د

با توجه به موقعيت اقتصادی و وضعيت درآمدی صنوف ... ها و ميادین و این ضریب نسبت به هریك از محالت و خيابان

تواند برای هر  تعيين و به تصویب شورای اسالمی شهر خواهد رسيد كه می  ها توسط شهرداری واقع در آن محدوده

 . باشدمحله، منطقه، بازار، ميادین، خيابان اصلی و فرعی متغير 

و موقعيت اقتصادی صنوف ... ها و ميادین و با توجه به محالت و خيابان 7/0تا  01/0ضریب تعدیل برابر با  
 .باشد با تصویب شورا قابل اجرا می( ب) و ضریب مساحت محل فعاليت( الف)بعد از مساحت محل فعاليت 

  0.3ضریب تعدیل از وردی شهر تا کوچه شهيد نبی زاده  

 0.8کوی شهيد نبی زاده تا سه راهه شيخ محمد خيابانی  از  ضریب تعدیل 

  0.8(از سه راه شهيد بهشتی تا سه خيابان قدس )خيابان شيخ محمد خيابانی ضریب تعدیل 

  0.0(سه راه دریان از سه راه قدس تا )خيابان شيخ محمد خيابانی ضریب تعدیل 

  0.3(تا ميدان شهرداری  از سه راه دریان)خيابان شيخ محمد خيابانی ضریب تعدیل 

  0.2کمربندی  غربی و شرقی ضریب تعدیل  

  0.2ضریب تعدیل  سایر محالت و کوچه های فرعی 

 ( Space ) مساحت محل فعاليت( هـ

 k) -( Space  :محل فعاليتضریب مساحت : و

مترمربع  00تا  -% 70مترمربع  80تا  -% 40مترمربع  30تا  -% 90متر مربع  20تا  -% 100متر مربع  10تا  

 %00مترمربع  00بيشتر از  -% 30

ریال  1000000ریال و مشاورین امالک  200000مبلغ  یحداقل عوارض ساالنه فعاليت هر واحد صنف: توضيح

 .خواهد بود

فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحيه دریافت نخواهد شد با توجه به  با تصویب این تعرفه،:  1تبصره 

 . باید در محاسبه و دریافت عوارض ساالنه به صورت متعادل لحاظ نماید یحذف عوارض افتتاحيه شهردار

صنفی، خدماتی،  حرف  كليه   مشمول و غير مشمول قانون نظام صنفی، شامل  صنوف و كليه حرف  عوارض:  2تبصره 

 . است    ... و اقتصادی، تجاری، بازرگانی، صنعتی 

  عوارض  پردازند مشمول می مطابق قانون ارزش افزوده....و كه عوارض  توليد و یا  قرارداد و یا پيمان  واحدهایی:  9تبصره 

 .فعاليت و انبار و محوطه نخواهند بود
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 .باشد مبنای عدم فعاليت واحدهای كسبی ارائه گواهی اتحادیه صنفی مربوطه و تایيد شهرداری می:   8تبصره 

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره  23/2/1987مورخ  119ناد دادنامه شماره به است:   0تبصره 

 .خواهد شدوصول ن ماده یمطابق ات بانك ها يوزارت كشور عوارض فعال 16/8/1988مورخ  198720

كسب بيمارستان های دولتی بجز واحدهای متعلق به بخش خصوصی مشمول پرداخت عوارض محل  :  3تبصره 

 .نخواهند شد

كشی، فروشگاه های  های مصرف، مطب پزشكان، دفاتر وكالت، دفاتر نقشه مشاغل خاص مثل تعاونی:   7تبصره 

های محلی، آموزشگاههای رانندگی، دفتر بيمه و باشگاه ها و تاالرهای پذیرایی نيز مشمول پرداخت  ای، تعاونی زنجيره

 .باشند عوارض ساليانه می

 ها نمايشگاه ها و غرفه يبرپاي :ج

كه توسط  یها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازارهای روز در مناطق نمایشگاه ها و غرفه یبرپای

، یاقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافيك یشهردار یاعالم یشود با توافق و شرایط یتعيين م یشهردار

 .است یالزام... و یمبلمان شهر

 :حيضتو

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف % 1های ادواری، فصلی و دائمی مكلفند معادل  متوليان برگزاری نمایشگاه -1

در غير این صورت شهرداری . روز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداری واریز نمایند 10قرارداد كسر و حداكثر تا 

 .باشد مجاز به وصول وثيقه مربوطه می

توانند با  مسئوليت وصول و واریز وجوه حاصله به عهده متوليان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداری می -2

 مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی ميزان وصولی اقدام نمایند

ن عوارض به شهرداری درصد از بهای اجاره خود را به عنوا 1ها در بازارهای روز مكلفند به ميزان  صاحبان غرفه  -9

 .پرداخت نمایند

 .  باشد یهای صنایع دستی و فرش مجاز م ها در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاه وصول عوارض نمایشگاه -4

 ....انبار واحدهاي توليدي و تجاري و اقتصادي و: د

. شود مربوطه وصول می عوارض ساالنه فعاليت و حرفه   یمبنا% 10ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل   عوارض - 1

عوارض این ماده وصول % 100در صورتی كه محل مذكور در كنار دفتر فروش مثل آهن فروشی قرار داشته باشد 

 .خواهد شد
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درصد عوارض  10شود عوارضی معادل  یكه به منظور نگهداری توليدات و یا مواد اوليه استفاده م یمحوطه باز - 2

 .شود حرفه وصول می

 تبصره  

تعطيل شود و مدارك مثبته به تأیيد كميسيون ماده .... كسب و حرفه و  چنانچه بر اثرحوادث و عوامل غيرمترقبه محل

 . برسد عوارض به همان مدت تعلق نخواهد گرفت 77
 

 تعويض صنف و حرفه و محل و فرد : هـ

معادل عوارضی  یماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهردار 6شدن  یتغيير نوع صنف و یا محل فعاليت قبل از سپر - 1

 .شود عوارض ساالنه فعاليت حرفه جدید محاسبه و وصول می 00%

 .شود یمعادل كل عوارض ساالنه فعاليت و حرفه تعيين م  تغيير فرد صنفی و یا حرفه - 2

 

 هاي خانگي عوارض فعاليت:  26ماده 

 :الف

    .باشند های مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعاليت می در مكانها  چنانچه این فعاليت

 :ب

چنانچه فعاليت خانواده برای توليد صنایع دستی در قسمتی از واحد مسكونی خود بالمانع بوده وليكن چنانچه در 

توليد صنایع دستی از خدمت كارگران استفاده به عمل آید كارگاه تلقی و تا زمانی كه فعاليت آنها مزاحمتی به 

عوارض ساالنه حرفه و فعاليت % 21ليت آنها عوارضی معادل همسایگان ایجاد نكند و فعاليت ادامه داشته باشد برای فعا

 مساحت محل فعاليت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد . گيرد تعلق می

 :ج

خياطی، منبت كاری،  نقاشی، خطاطی،)خانوادگی اعم از فردی یا جمعی و همچنين فعاليت های هنری   های  فعاليت

صنایع دستی با فعاليت خانوادگی، آموزش خصوصی، علمی و پژوهشی درمنزل كه كارگاه و  ،...(سوزن دوزی و

 .آموزشگاه تلقی نشود و سكونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند

 .جرا نمایدبينی شده در قانون ساماندهی مشاغل خانگی را تدبير و ا شهرداری مكلف است تمهيدات پيش :  تبصره

 . شود يعوارض ساالنه فعاليت و حرفه مشابه تعيين م% 25، معادل (كارگاهي)هاي خانگي  عوارض فعاليت
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 عوارض فخاري سنتي و صنعتي:   27ماده 

مصوب تشكيالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران قانون  71ماده  16بند  یدر اجرا     

قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض فخاری سنتی و صنعتی حداكثر  10ماده  1و تبصره  آن یاصالحات بعدو  1971

 .شود ین مييفروش تع% 2

________________________________________________________________ 

 تبليغات محيطيعوارض :  28ماده 

، بند  36ماده  6قانون تشكيالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور، تبصره  71ماده  21در اجرای تبصره بند   

همچنين آیين نامه پيش آمدگی های  مبحث بيستم مقررات ملی ساختمان وقانون شهرداری و 32و ماده  11ماده  27

ضوابط و مقررات مربوط به تبليغات محيطی و  ساختمانی در گذرها و به منظور هماهنگی و یكسان سازی در

شهردای مكلف است ضوابط تابلوهای و انجام تبليغات، نصب تابلو زمينه در متقاضيان به پاسخگویی ساماندهی امور و 

 .كه با رعایت بندهای زیر اقدام خواهد شد .مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید

 تعاریف     

 
پيكره یا سازه ای است كه به نحوی از انحا برای معرفی هر نوع كاال و ارایه خدمات یا به منظور انتقال پيام : تابلو -1

 عمودی، افقی، اینكه از اعم مشخصی در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود، 

پایه مستقل، متحرك، الكتریكی، نوشته بر پارچه یا شيشه و مان، بدون پایه یا با ساخت نمای یا بام روی بر مستقر

 .امثالهم باشد

 و نام آرم، هرگونه فاقد و دارد را مالك حرفه و كسب معرفی جنبه فقط كه است تابلوهایی :تابلوی شناسایی كسب -2

 .باشد تجاری كاالهای و محصوالت از ای نشانه

 .و نشانه ای از محصوالت و كاالهای تجاری داخلی یا خارجی باشد تابلوهایی است كه دارای آرم، نام: تابلوی تجاری -9

 .تابلوهایی است كه فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع رسانی باشد: تابلوی فرهنگی و ترافيكی -4

مترمربع كه توسط پایه روی زمين در فضاهای عمومی شهر  24تابلوهایی با سطح قابل تبليغ بيش از : بيلبورد -1

 .ودنصب می ش

تابلوهایی شامل تابلوهای كنار دیوار و بردهای دیواری كه دارای پيكره دایم و ابعاد : تابلوی كوچك مقياس -6

 .باشند مترمربع 24 از ركوچكت
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 9تابلوهای یك یا چند وجهی كه برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبليغ هر وجه آن حداكثر : استند -7

 .مترمربع است

جه به تكنولوژی بكار رفته الكترونيكی برای تبليغات شهری در روز و شب مورد استفاده قرار با تو: شهری تلویزیون -8

 .گرفته و عنصر صدا در آن اهميت نداشته و پيام در قالب تصویر و گرافيك به مخاطب القاء می گردد

 .تبليغات ترسيمی و نوشتاری بر بدنه وسایط نقليه: تبليغات ترسيمی  -3

 :ب عالئم و تابلوهامحدوديت مکان نص    

ها و سایر  نصب عالئم و تابلوها بر تيرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایی و رانندگی، درختان، صخره -1 

 .عناصر طبيعی ممنوع است

 .نصب تابلوی تبليغاتی بصورتی كه مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانونی دیگر گردد، ممنوع است -2   

تابلو و عالئم دیگری كه به تشخيص مسئولين باعث پنهان شدن همه یا قسمتی از هر تابلو یا چراغ هشدار نصب  -9  

دهنده و انتظامی و راهنمایی و رانندگی و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم كاركرد آنها گردد، ممنوع 

 .است

ه و نردبام، راه گریز از حریق، راه آتش نشان ها، بازشو و نصب عالئم و تابلوها، بصورتيكه پنجره یا درب، راه پل - 4

 .نورگير و راه تهویه را در ساختمانی ببندد ممنوع است

و این محل نصب به تایيد مسئولين امور ) در ساختمان هائی كه در طرح آنها محل نصب تابلوها پيش بينی شده   -1  

، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعييين شده نصب (دتابلو رسيده و با این مقررات منافاتی نداشته باش

 .نمایند

 .نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژميانی معابر،پياده روها،فضاهای سبزشهری،ميادین ومعابر ممنوع است-6 
 

 ضوابط نصب تابلو 

مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های  كليه واحدهای صنفی، صنعتی، توليدی، توزیعی، خدماتی، اداری، بانكها، -1

قرض الحسنه، شركت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتی، عمومی و خصوصی، مساجد، حسينيه 

ها، خيریه ها، مؤسسات غيرانتفاعی، مراكز نظامی و انتظامی و كليه مؤسسات وابسته به آنها و همچنين مراكز علمی، 

بهداشتی و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یك تابلوی شناسایی واحد متبوع در چهارچوب پژوهشی، درمانی، 

 .ضوابط تعيين شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعاليت می باشند

نصب تابلو شناسایی پزشكان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وكالی حقوقی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق  - 1تبصره

بر توافقنامه ای كه بين مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحی شهری و سازمان ميادین ميوه و تره بار برا

 .و ساماندهی مشاغل شهری انجام می شود، رایگان بوده و تغييرات خارج از ضوابط یا توافق ممنوع می باشد
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 .باالتر از بام مغازه قرارگيردبرای مغازه های یك طبقه، تابلوی شناسایی نباید   : 2تبصره 

برای ساختمان های دو طبقه باید به گونه ای طراحی و نصب شود كه مزاحم نما و پنجره های ساختمان   : 9تبصره 

 .فوقانی نباشد

تابلو دفاتر نمایندگی شركت ها، كارخانجات، واحدهای توليدی و موارد مشابه كه دارای گواهی رسمی نمایندگی  -9

كارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی شناسایی كسب محسوب می  ناميچ كاالی دیگری غير از باشند و ه

این امتياز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نمایندگی مركزی در سطح شهر است و بيشتر از یك نمایندگی . شود

 .ض خواهد بوددر سطح شهر، از این امتياز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوار

مطابق نظر كميته مكانيابی و بر ( بيلبورد، تابلو، استند و تلویزیون)مكان های مجاز استفاده از فضاهای تبليغاتی  -4

 .پایه مطالعات طرح جامع ساماندهی تبليغات شهری تعيين می گردد

 .صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه كسب می باشد -1

 .ل ایمنی وایستایی تابلوها بارعایت مقررات مبحث بيستم ساختمان برعهده مالك می باشدرعایت كليه اصو -6

 .شماره پروانه تابلوها بایددرمنتهی اليه پایين سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود -7

 .نداشته و رايگان مي باشندهاي شهري  تابلوهايي كه نياز به مجوز از مديريت

های در حال احداث حاوی نام كارفرما،  كننده دست اندركاران امر ساختمان در ساختمان تابلوی موقت معرفی ( 1

 1پيمانكاران و تاریخ آغاز به كار ساختمان، كاربری آتی بنا، با ابعاد حداكثر ... مجری، طراح معماری و سازه و 

 .در مدت ساخت بی نياز از مجوز است( بصورت زرد رنگ)مترمربع 

مترمربع به تعداد یك عدد واقع  1/0قت مربوط به اجاره و فروش ابنيه و امالك، در مساحت حداكثر تابلوهای مو ( 2

 .در هر ملك

تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امكان سقوط مصالح ساختمانی و نظایر آن، به  ( 9

 .مترمربع 21/0مساحت حداكثر 

به مساحت ... ن مربوط به تأسيسات زیربنائی شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و پالك معرف تأسيسات و اماك ( 4

 .مترمربع 21/0حداكثر 

 .سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید% 21ها در صورتيكه از  شيشه نویسی روی ویترین مغازه ( 1

 .مترمربع% 21تذكرات و هشدارهای ایمنی و عمومی در ابعاد حداكثر  ( 6

رسانی و راهنمای تابلوهای انتظامی، تابلوهای اطالع: شود شامل كه از سوی مقامات رسمی نصب میتابلوهایی  ( 7

 .مسير و تابلوهای راهنمای شهری
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باشد، گروهها و پيامهای  هائی كه دولت جمهوری اسالمی ایران عضو آنها می پرچم كشور یا دیگر كشورها و سازمان ( 8

 .دینی، نهادهای سياسی مدنی

تابلوهای كوچك كه نمایانگر شماره پالك هستند، منجمله تابلوهای كوچكی كه جهت معرفی نام ساكنين یك  ( 3

 (به شرط عدم تبليغ كاالهای تجاری. )شوند واحد مسكونی تعبيه می

تابلوهای منع كننده از شكار، ماهيگيری، آبتنی، ورود به امالك خصوصی، هشدار دهنده نسبت به حيوانات  ( 10

 .و نظایر آن وحشی

 فضاهاي تبليغاتي سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s =یك ماه مدت برای تبليغاتی فضاهای  عوارض محاسبه نحوه 

S    =ع  وسعت تابلو به مترمرب   =P زمين    منطقه ایارزش  K  =بضری 

 K نوع تابلو

 2/1 ی تجاریی منصوب در سردرب واحدهاهاتابلو

 1 های در حال احداثپوشش نمای ساختمان 

 مترمربع9تابلوی شناسایی كسب بيش از 

 مترمربع معاف می باشند9تابلوهای شناسایی كسب ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداكثرتا: توضيح

11/1 

 مترمربع4بيش از...(هتل ها، مهمانسراها، بانك ها و)تابلوهای اماكن خدماتی 

 مترمربع معاف می باشند4ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداكثرتاتابلوهای شناسایی اماكن خدماتی : توضيح

1/1 

 

 1 مترمربع9بامساحت بيش از تابلوهای شناسایی كسب منصوب در پشت بام ها

 1 وسایرفضاهای روبازتابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

 مبلمان شهری و ایستگاه های اتوبوس، تاكسی ، مترو و قطارشهری هایاستندها، تابلو
2/1 

 

 1/1 تابلوهای تجاری منصوب بر پشت بام ها

 2/1 ، تابلوهای كوچك مقياس، پل ها(بيلبورد)تابلوهای تبليغاتی بزرگ 

 1/1 تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پيام تجاری

 1 تجاری تلویزیون منصوب بر پشت بام با پيام

 2/1 تلویزیون منصوب در معابر
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 .باتوجه به وضعيت شهر تصميم گيری شود kضریب * 

 .گرددمی فضاهای تبليغاتی برای كاالی خارجی چهار برابر محاسبه  تابلوهاو ميزان عوارض -1تبصره

 .درتابلوهای چندوجهی مساحت كل وجه ها قابل محاسبه می باشد: 2تبصره

ميليون ریال و تبليغات  1/2ميزان عوارض تبليغات ترسيمی بر بدنه وسایط نقليه به ازای هر مترمربع مبلغ  -9تبصره

 . ميليون ریال برای مدت یكسال محاسبه گردد 1به ازای هر مترمربع مبلغ ( تلویزیون)تصویری 

 رممنوع استنوشتن هرنوع آگهی تبليغاتی ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شه:  4تبصره

و بيش از  ریال 000/900مبلغ توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ... و یا نصب تابلو و... و در صورت نوشتن مطالب تبليغاتی و

در مورد  .یك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاكسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد

ار  موضوع، شهرداری از طریق مجامع امور صنفی و بازرگانی نسبت به واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت و تكر

  .ابطال پروانه واحد تجاری تبليغ كننده اقدام خواهد كرد

 

 عوارض قطع درختان معابر شهر:  29ماده 

 ن،یاديم معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، هیرو بی قطع از ریيجلوگ و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به

 هر با درخت دارای كه ییها محل ریسا زين و شوند شناخته باغ صورت به كه ییها محل و باغات پاركها، بزرگراه ها،

 .است ممنوع شهرداری اجازه بدون شهرها میحر و قانونی در محدوده مساحت

 خسارات از بخشی جبران برای شهرها سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه نيآئ 5 ماده 3 تبصره اجرای در

 بر مذكور نامه نيآئ 7 ماده ونيسيكم قیطر از درختان قطع عنوان تحت عوارضی درختان و سبز فضای وارده به

ره به شرح يغ و لياتومب با برخورد مانند درختان عمدی ريغ قطع نامه نيآئ 5 ماده مطابق نوع درخواست حسب

 سبز فضای گسترش و زیربناییامور به مصرف عوارض ایناز حاصل درآمدهای درصد صد كه گردد می نييزیرتع

 . ديرس خواهد

 

  .هر اصله درخت وصول خواهد شد یریال برا 1000000 یحداقل مبلغ دریافت :1تبصره  

عوارض مربوطه % 10تشخيص داده شود  یغير عمد یكه قطع درختان معابر شهر توسط شهردار یدر صورت :2تبصره 

 . گيرد یتعلق م

هزینه آن طبق نظریه  یمتعلق به شهردار... ها و پارك یها ها و نهال سبز و گل یدر صورت تخریب فضا :9تبصره 

 .دریافت خواهد شد یهزینه اضاف% 10سبز و با  یكارشناس فضا
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 .دبو خواهد)سبز فضای و پاركها سازمان (ازشهرداری اجازه به منوط برداری سر و هرس هرگونه :4تبصره 

تعدیل عوارض قطع درخت در كليه معابر متناسب با وضعيت شهر توسط شهرداری و شورای شهر ضریب : 1تبصره 

 . تعيين می شود
 

 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 (عمر درخت* هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن * ضریب تعدیل )

 .مبنای اداره كار خواهد بودهزینه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر كارگر با  -

قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصالح الیحه قانونی  یدر صورت تقاضا -

مجلس شورای اسالمی و اصالحی  14/12/87مورخ  1913حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب 

 .مجمع تشخيص مصلحت نظام الزامی است 20/4/88

 

  يارض سطح شهرعو:  30ماده 

 

امالك واقع در  یمعادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعيان     

  .و عمران شهری تعيين می شود یغير مشمول قانون نوساز محدوده، شهرهای
 :تبصره 

حصار كشی  یآن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمين ول یكليه اراضی بایری كه در محدوده شهر واقع و كاربر

مالك  از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به   اراضی  بدون حصاركشی این گونه  هر سال نشده باشند به ازای 

 .گيرد می در هر سال تعلق  ییا سطح شهر یمعادل دو برابر عوارض نوساز( قانون نوسازی 23مشابه ماده )

______________________________________________________________________

__ 

 يسبز و آموزش فرهنگ شهرنشين يعوارض توسعه فضا:  31ماده 
 

 عوارض پروانه ساختماني( الف
 

 سبز شهر یصدور آن جهت توسعه فضاموقع  یعوارض پروانه ساختمان% 1

 %(7جمعاً معادل ) یجهت توسعه فرهنگ شهرنشين% 2

  نوسازی تاسيس و اداره كتابخانه های عمومی شهر نيم درصد از افزایش قبض های6در اجرای ماده -
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ها و  عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره و تفكيك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان:تبصره

توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشينی هزینه و  ینگهدارواحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را 

 . نمایند
 :فعال يو خدمات يتجار يعوارض اين ماده در مورد واحدها (ب

 

 %(7جمعاً معادل ) یجهت توسعه فرهنگ شهرنشين% 2معادل  سبز شهر و یجهت توسعه فضا عوارض فعاليت% 0معادل 

 
__________________________________________________________________________________________________

___ 
 

 عوارض خدمات مديريت پسماندها:  32ماده 
 

م شهر یداخل محدوده و حر یو صنعت یژه ، كشاورزی،و ی، پزشك یعاد یت انواع پسماندهایریعوارض خدمات مد     

ه ياز كل یستیت هر شهر بايمتناسب با وضعو دستوالعمل مربوطه  یین نامه اجرایيت پسماند و آیریمد ت قانونیبا رعا

    .شهر وصول گردد  یاسالم یب شورایبا تصو یو حقوق یقيفعال شهر اعم از اشخاص حق یواحدها

 دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماندهاي عادي شهري

قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق توليدكنندگان به توليد كمتر پسماند و  8باستناد ماده این دستورالعمل 

افزایش كمی و كيفی تفكيك از مبداء و بازیافت، كاربردی بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذیری، افزایش نقش 

ه ها، جهت پسماندهای عادی تهيه شوراهای اسالمی، تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزین

 . شهر تصویب نماید یباید متناسب با وضعيت شهر خود پيشنهاد و توسط شورا یگردیده است و هر شهردار

قانون مدیریت پسماندها  2ها و اصطالحات به كار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده  واژه :1ماده 

مصوب هيئت محترم دولت  1/1/84ه مورخ 92161ت/28488ين نامه اجرایی شماره آی 1و ماده  20/2/1989مصوب 

 .می باشد

منابع در آمد مدیریت اجرایی پسماند ؛ عبارت است از بهای خدمات وصولی از توليد كنندگان كليه پسماندهای  : 2ماده 

غيره یا كشاورزی واقع در داخل  عادی از جمله واحدها و اماكن مسكونی، تجاری، خدماتی، صنفی، توليدی، اداری و

 .حریم شهرها

تأدیه كننده بهای خدمات به مدیریت ( توليد كننده پسماند ) پرداخت كننده ؛ اشخاص حقيقی و یا حقوقی  :3ماده 

 .اجرایی می باشند
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صورتحساب بدهی ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایی پسماند است كه مشخصات و ميزان بدهی اشخاص  :8ماده 

يقی و یا حقوقی توليد كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانكی تنظيم و جهت پرداخت به حق

 . توليد كننده پسماند ارائه می گردد

رسيد دریافت وجه ؛ قسمتی از برگه صورتحساب بدهی شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از واریز  :0ماده 

 .د تایيد قرار گرفته و به پرداخت كننده تسليم می گرددبهای خدمات توسط بانك مور

ها موظف به تفكيك بهای خدمات از سایر درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده كه بر اساس  شهرداری :تبصره 

 .قانون و آیين نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند می گردد

 (به عنوان نمونه)ی پسماندها نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرای :3ماده 

 ياماكن مسکون يبرا يتوسط توليد كنندگان پسماند عاد يخدمات پرداخت يبها(الف

C= F * D* R*( Ct + Cd ) * E1 * E2 

 F( = نفر  1/4) بعد خانوار شهری      

 D( = روز  961) روزهای سال     

 R( = كيلوگرم ) سرانه توليد پسماند در شهر مربوطه     

 Ct( =ریال )هزینه جمع آوری و حمل و نقل یك كيلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه    

    Cd( = ریال )هزینه دفع یك كيلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه    

ضریب تعدیل = نسبت عوارض نوسازی واحد مسكونی مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسكونی شهر   

   E= ای منطقه 

1/1 > E > 4/0 با شرط 

ضریب تشویق جهت ( = می باشد  7/0حداقل این مقدار ) نسبت پسماند تفكيك نشده به كل پسماند توليدی 

  E= گسترش تفكيك از مبدا 

 C( =  ریال ) بهای خدمات پسماند یك خانوار شهری در شهر مربوطه    
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كيلوگرم و تفكيك از مبدا صورت نپذیرد و  7/0پسماند به ازای هر نفر در صورتی كه در یك شهر سرانه توليد : مثال

و  190به ترتيب معادل (  1جداول پيوست )  2و  1هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پيشنهادی 

نی ریال و عوارض نوسازی واحد مسكو 200000ریال باشد و متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسكونی در شهر  40

 .ریال می گردد 196820ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  140000مورد نظر 

1( *200000  ÷140000  ( * )190 +40  * )7./0  *961 *1/4  =C 

196820 =C 

درصد هزینه های مدیریت پسماند را از سایر منابع شهرداری  90شورای اسالمی شهر می تواند حداكثر تا  :1تبصره 

 .كسر نماید( C) بهای خدمات محاسبه شده فوق ل این رقم به عنوان یارانه از تامين و معاد

 .ساله حذف گردد 1یارانه منظور شده باید حداكثر در طی یك دوره  :2تبصره 

 .شودين مييال تعیر 210000در سال حداقل  یت پسماند هرواحد مسكونیریمد یبها

 

 :بهاي خدمات پرداختي توسط توليد كنندگان پسماند تجاري و اداري (ب 

عوارض كسب با توجه به نوع كسب تعيين می ( پنجاه درصد % )10خدمات مدیریت پسماند، صنوف  عوارض: 1بند 

 (الیر900000حداقل ).گردد 

شركت های دولتی و خدماتی  خدمات مدیریت پسماند كليه اماكن اداری و مراكز و موسسات آموزشی و عوارض :2بند 

تعيين می ( اعم از ملكی، اجاره ای، رهنی یا وقفی ) عوارض نوسازی ملك % 100كه صنف محسوب نمی گردند معادل 

 (600000حداقل .)گردد

 موارد خاص به شرح ذیل:3بند

 ال یر 200000انه   يها ماه بانك یسرپرست -

 ریال 700000بانك های خصوصی و دولتی ماهيانه  -

 الیر 200000ریال  شعبات آنها ماهانه  100000ماهيانه یو اعتبار یصندوق های  قرض الحسنه، مال یسرپرست -

 ریال 100000ها ماهيانه نمایندگی بيمه -
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 .صندوق های قرض الحسنه مساجد معاف می باشند -

 ریال 10000ماهيانه  مطب پزشكان -

 ریال 200000ها و مطب دامپزشكی ماهيانه  اهآزمایشگارتوپدها و  داروخانه ها، تزریقات، - 

 ریال 100000ك ها ماهيانه ينيكل -

 الیر400000ك از خوابگاه های آنها ماهانه یریال  و هر 100000ها و مراكز آموزش عالی ماهيانه  دانشگاه -

 ال یر 1000000انه يسال 10+ س يو پل  یو مخابرات یدفاتر پست-

 الیر  1000000حداقل تا  100000ه به نسبت كار ين نقليل سنگیر كاران وسايتعمهای درب و پنجره و  سازنده-

مدیریت اجرایی  1خدمات بند ( عوارض)عالوه بر بهای (  2از قبيل ليست پيوست ) در مورد مشاغل پر زباله  :1تبصره 

كه توسط شورای ( ن تر و حجم یا وز _خشك ) می تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند 

 .اسالمی تصویب می شود هزینه های مربوطه را دریافت دارد

بدیهی است چنانچه در این اماكن . ها و تكایا از پرداخت مدیریت پسماند معاف می باشند مساجد، حسينيه :2تبصره 

و نوع كسب مشمول مستقر باشند متناسب با تعداد واحد ... ( مانند واحد های تجاری و) واحد های غير مرتبط 

 .پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود

دولتی و غير انتفاعی از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند ( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) مدارس  :3تبصره 

 .معاف می باشند

خدمات جمع  عوارضكليه توليد كنندگان پسماندهای عادی و كشاورزی مستقر در حریم شهرها مكلفند  :7ماده 

آوری، جدا سازی، پردازش و دفع پسماندها را كه به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه رسيده است به حساب 

 . شهرداری كه به طور جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند

این دستور  مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت( ها و دهياری های كشور  سازمان شهرداری) وزارت كشور : 4ماده 

 .العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود

تبصره به تصویب وزیر محترم كشور رسيده  6ماده و  8قانون مدیریت پسماندها در  8این دستور العمل به استناد ماده 

 .و جهت اجرا به كليه شهرداری های كشور ابالغ می گردد
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 شهریليست مشاغل پر زباله :    1پيوست 

 (واحد تجاری ) شغل  ردیف ( واحد تجاری ) شغل  ردیف

 تاالرهای پذیرائی 16 ها گل فروشی 1

 ها خواربار فروشی 17 ها ميوه و سبزی فروشی 2

 ها خشكبار و آجيل فروشی 18 ها ساندویچی 9

 (ميوه و تره بار ) بار فروشان  13 ها سوپر ماركت 4

 (خدمات روغن، الستيك، تعميرات و كارواش ) ها  اتو سرویس 20 ها رستوران 1

 كارخانجات داخل حریم شهر 21 ها و مهمانسراها هتل 6

 مراكز تجاری و پاساژها 22 ها دندانپزشكی 7

 ارگان های دولتی و غير دولتی _ها  شركت _نهادها  -مراكز اداری  29 ها و كلنيك های پزشكی مطب 8

 (به جز مدارس دولتی ) مراكز آموزشی  24 (عفونی پسماند غير ) درمانگاه های  3

 ...مراكز آموزشی و _بوفه های سينما  21 (پسماند غير غفونی ) ها  بيمارستان 10

 ها كله پزی و سيرابی فورشی 26 آرایشگاه های مردانه و زنانه 11

 راه آهن 27 ها آشپزخانه 12

 مسافربریترمينال های  28 ها كافه تریاها و كافی شاپ 19

 ها فرودگاه 23 ها بستنی و آبميوه فروشی 14

 مبل سازی و درودگری و نجاری 90 فروشگاه های مرغ و ماهی و تخم مرغ 11

 

 2پيوست 

 1984در سال  ها براساس مطالعات انجام شده در كشور ميزان هزینه

 (1)جدول 
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 (Ct)هر کيلوگرم پسماند  یها به ازا حدود هزینه و حمل و نقل یوضعيت خدمات جمع آور

 ریال  110-120 بدون ارائه خدمات بازیافت و تفكيك از مبدأ یجمع آور

 ریال   171 -110 به همراه خدمات تفكيك از مبدأ یجمع آور

 ریال 200 -171                     نيمه مكانيزه بدون تفكيك از مبدأ یجمع آور

 ریال 210 -200 مكانيزه به همراه تفكيك از مبدأ یجمع آور

 

 (2)جدول 

  Cd))هر كيلوگرم پسماند  یها به ازا حدود هزینه وضعيت خدمات دفع پسماند

 ریال          1 -1 یو آموزش عموم یبدون كمپوست، دفن بهداشت

 ریال       60-90 یدفن بهداشت

 ریال     100 -60 كارخانه كمپوست

 ریال       60-40 و تفكيك از مبدأ یآموزش عمومخدمات 

 ریال   110 -100 و آموزش یكمپوست و دفن بهداشت

 ریال    110-210 

 

 

 

 عوارض ذبح احشام :  33  ماده

 

و نظارت مناسب بر موضوع  یمدیریت كشتارگاه و رعایت دقيق مسائل بهداشت یباال یها با توجه به هزینه     

مدیریت توسط بخش  ییا حت یواگذار نماید و در صورت عدم امكان واگذار ینماید تا به بخش خصوص یسع یشهردار

 .، عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بودیخصوص
 . شود يارزش ريالي وزن گوشت تعيين م% 1معادل 

 

 : توضيح
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مربوط به سایر ... و ماليات و یو جنگل بان یدامپزشك یبوده و مطالبات قانون یعوارض این ماده متعلق به شهردار

 . ها به عهده پيمانكار و ذبح كنندگان خواهد بود دستگاه
_________________________________________________________ 

 

 

 عوارض حق الثبت :  34ماده 

 

% 8معادل  یدر دفاتر اسناد رسم یاز بابت ثبت اسناد رسم 1962قانون بودجه سال  30بند ج تبصره  یدر اجرا     

به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد  یبعد از اعالم شهردار یشود كه بایست یحق ثبت تعيين م

 .واریز شود ی، توسط آن دفاتر به حساب شهرداریرسم
_________________________________________________________ 

 :پيمان ها وقراردادها عوارض :  35ماده

  .مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتی وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد

 

 عوارض حق بيمه:  36ماده

 

مصوب ریاست محترم جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بيمه دریافتی  20/2/79–1369تعرفه عوارض شماره      

حق مسئوليت، سرقت، صاعقه و سيل، ( بدنه –ثالث )ها مثل خودرو  مربوط به انواع حریق و هم چنين سایر انواع بيمه

 . شود هرداری تعيين میبه عنوان عوارض ش از مبلغ كل دریافتی% 9دل معا های بيمه و نمایندگی آنها از شركت...عمر و

 یمبلغ مذكور را بعد از صدور هر نوع بيمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالم یبيمه بایست یها شركت :1تبصره 

 یو تصميم گير یرسيدگ 77واریز نمایند و در صورت عدم واریز عوارض مذكور از طریق كميسيون ماده  یشهردار

 . خواهد شد

ن ماده توسط سازمان امور مالياتی وصول یجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اچنانچه در ا :2تبصره   ◙

ان نسبت به یرأسا ًاز مؤد یو به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهردار

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

   

 : عوارض حق نظارت وطراحي مهندسين :  37ماده 



           شهرداری خامنه حلی و بهای خدماتدستوالعمل تعرفه عوارض م                                                   

  
 

ها ـ کارگروه منابع درآمد شهرداری( دفتر امور شهری و شوراها)استانداری آذربایجان شرقی   

 .مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتی اقدام خواهد شد

 

 

 عوارض حمل بار  :  38ماده 

 . مطابق قانون ماليات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالياتی وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد 

________________________________________________________________ 

 عوارض توزين باسکول :  39ماده 

 

پرداخت  یها به حساب اعالم شده شهردار توزین تعيين كه باید صاحبان یا بهره برداران باسكول یبها% 9معادل      

 .نمایند

ن ماده توسط سازمان امور مالياتی وصول و یچنانچه در اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع ا :تبصره   ◙

ان نسبت به یرأسا ًاز مؤد یبه حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهردار

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

___________________________________________________________ 

 عوارض سينما و نمايش :  40ماده 

و با ابالغ آن سازمان به  یبه اداره فرهنگ و ارشاد اسالم یشود كه بعد از اعالم شهردار یبليط تعيين م یبها% 9معادل 

 . واریز نمایند یها باید توسط آنها به حساب شهردار بهره برداران سينماها و مجریان نمایش

ن ماده توسط سازمان امور مالياتی وصول و یچنانچه در اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض موضوع ا :تبصره   ◙

ان نسبت به یرأسا ًاز مؤد یبه حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق این ماده شهردار

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 عوارض دكل هاي مخابراتي :  41ماده

ریال به  1000000در هر محل مبلغ  یتوسط شركت مخابرات یا بخش خصوص یدر قبال نصب هر دكل مخابرات     

ها توسط شركت مخابرات یا بخش  شود كه باید صاحبان و یا بهره برداران دكل یعنوان عوارض ساالنه تشعشع تعيين م

 . واریز نمایند یبه حساب شهردار( ییا دولت یخصوص یها شركت) یخصوص

، غير از مبلغ مذكور و مطابق مقررات مربوطه جداگانه ...به منظور نصب دكل و یاجاره محل متعلق به شهردار :تبصره

 .ر صورت پرداخت مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق آن قانون اجرا خواهد شدد. اقدام خواهد شد
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______________________________________________________________________ 

 يشهردار يو امور ايمن يعوارض خدمات آتش نشان:  42ماده 

 .گردد د مییيناً تايكشور عهای  یشهردار یآتش نشان یكسان واحدهای یطرح منابع درآمد

 هنگام اخذ پروانه ساختمانی 1934و خدماتی در سال   یتيترب -یآموزش -یادار -یمسكون یواحدها یمنیتعرفه عوارض طرح ا

 مبلغ كل هرمتر مربع مساحت ردیف

 000/100/- مقطوع متر مربع 110تا  1

متر مربع 210تا  2  000/900/- مقطوع 

متر مربع 100تا  9  1200 -/000/600 

متر مربع 1000تا  4  1120 -/000/960/1 

متر مربع 1100تا  1  2904 -/000/112/2 

متر مربع 2000تا  6  2761 -/100/834/9 

متر مربع 2100تا  7  9918 -/100/119/1 

متر مربع 9000تا  8  9389 -/100/144/7 

متر مربع 9100تا  3  4778 -/100/399/3 

متر مربع4000تا  10  1799 -/000/800/12 

متر مربع 4100تا  11  6880 -/000/240/16 

متر مربع 1000تا  12  8216 -/000/968/20 

 - 3307 مترمربع به باال 1000از  19

 

 1934انبار و پاركينگ در سال   –تجاری   –توليدی   –تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی 

 ردیف
 مساحت

 مبلغ كل هرمتر مربع
 تا از

 000/910/- مقطوع 100 0 1

 - 4200 مترمربع به باال 100از  2
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ارقام تعيين % 60معادل . از تعاونی های مسكن كه به صورت مجتمع های مسكونی اقدام به احداث نمایند(  1تبصره 

 .شده دریافت خواهد شد

بازدید اوليه كارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضی برای بازدیدهای بعدی به  ( 2تبصره 

  .شود ریال دریافت می 000/100/-ازای هر بازدید 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 سهم آموزش و پرورش: 43ماده 
 

در زمان صدور پروانه ساختمانی )  ییا سطح شهر یعرصه و نوسازو تفكيك  عوارض زیربنا و پذیره% 1معادل      

 . به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد یتعيين و بایست(

ها  آموزش و پرورش استان یمورد نياز را مطابق قانون تشكيل شوراها یهایی كه ساختمان آموزش در رابطه با مجتمع

 و تأمين نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود یپيش بين
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 بخش دوم

 خدمات( هزينه)بهاي 

 بهاي خدمات و ارزش معامالتي: فصل دوم

 

 هزينه ترميم حفاري هاي معابر شهر:  44ماده

  هزينه آماده سازي: 45ماده 

 هزينه خدمات كارمزد كميسيون ها: 46ماده 

   قانون شهرداري ها 100ماده  11ارزش معامالتي موضوع تبصره :  47ماده 

 الحسينبهاي خدمات روضه  : 48ماده 

 حق استفاده از جوب هاي شهرداري جهت انتقال آب به اراضي : 49ماده 

 هزينه كارشناسي مامورفني شهرداري : 50ماده 

 خدمات منطقه توريستي و گردشگري قره كهريز : 51ماده 

 تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهاي تاكسيراني : 52ماده 

 تخلفات و جرايم تاكسيراني : 53ماده 

 هزينه بهاي خدمات هفته بازار : 54ماده 

 استند هاي شهرداريعوارض و بهاي  نصب بنر در : 55ماده 
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 هزينه ترميم حفاري هاي معابر شهر:  44ماده

 
ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسـبت بـه    كليه وزارتخانه: قانون شهرداری 109ماده 

از قبيل احـداث شـبكه تلفـن و بـرق وآب و سـایر تاسيسـات        38و 37مناطق مندرج در ماده كارهای عمرانی واقع در 

وهمچنين اتصال راه های عمومی و فرعی و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبيـل اقـدام بایـد بـا موافقـت      

ه بـر اثـر اقـدام مزبـور بـه      كتبی شهرداری انجام گيرد و موسسه اقدام كننده موظف است هر گونه خرابی و زیانی را ك

آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی كه با جلب نظر شهرداری تعيين خواهد شد ترميم نموده 

% 10و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترميم و به حال اول در آورده هزینه تمام شـده را بـا   

 .ریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد كرداضافه از ط( ده درصد)

 

ها بـر اسـاس آئـين     قانون شهرداری آماده ترميم حفاری 109ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  چنانچه دستگاه: الف

نامه هيئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قيمـت روز وصـول و بعـد مجـوز حفـاری      

 .نمودصادر خواهد 

ها و افراد حفار معابر آماده ترميم باشند باید طی دستوری زمـان شـروع حفـاری و پایـان عمليـات       چنانچه دستگاه: ب

اخذ تعهدات الزم .قانون، شهرداری باید راساً اقدام نماید 109ترميم به آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 

 .لت برای تحویل الزاميستو آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفا

مسئوليت هماهنگی ترافيكی با راهنمایی ورانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسيسـات زیـر زمينـی و عـابرین و     : ج

های چشمك زن و یا  وسایط نقليه وحقوق حقه امالك شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

است و شهرداری بایـد ضـمن ذكـر آن در موافقـت     ( پيمانكاران دستگاه حفار)گاه حفار و گماردن نگهبان به عهده دست

 .نامه، در اجرای صحيح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد
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 «صورتجلسه » نمونه مجوز حفاری

 

به آدرس ..............................       جلسه در خصوص اصالح شبكه تأسيساتی شركت حفار......................... رأس ساعت ..............................  در مورخه            

متر .......................... متراژ .  ...................................................................................................................................................................................................محل درخواستی

سانتی متر با حضور امضاء كنندگان ذیل .............................. سانتی متر عمق....................... .......متر عرض..............................  به طول..............................   از نوع

ع در نهایت بشرح توضيحات ذیل تشكيل گردید و بحث و بررسی موضو..............................اداره..............................  و تاریخ..............................  برابر نامه شماره

 . تصميم گيری گردید

 . برابر كروكی ارائه شده ميباشد .....آسفالت و خاکی و یامتر و نوع حفاری ..............................  حفاری به طول -1

 . نحوه كندن آسفالت فقط توسط دستگاه كاتر می باشد(  2

كــه عمــق                . يــف، بــال فاصــله بعــد از لولــه گــذاری بــه عهــده اداره یــا پيمانكــار مربوطــه مــی باشــد آوری مصــالح مــازاد و تنظ برداشــت و جمــع(  9

 .سانتی به كنار و عمق دیگر طرف دیگر در حين كندن رعایت تا در پر نمودن، زیر سازی دچار مشكل نگردد.......................  اول

و بيمه مسئوليت مربوطه و حقوق حقه امالك شهروندان بر عهده اداره مربوطه دستگاه حفار و پيمانكار می  رعایت نكات فنی و ایمنی و عالئم خطر(  4

 . باشد كه هماهنگی الزم با راهنمایی و رانندگی را رأساً بنماید

گاه كاتر و سایر موارد شهرداری مجاز در صورت افزایش حفاری مازاد بر مجوز فوق به مابه التفاوت محاسبه خواهد شد و عدم رعایت حفاری با دست(  1

 . خواهد بود  ضمن تعطيلی هزینه را به نسبت تعدیل روز  محاسبه و منظور نماید

 . ریال برآورد می گردد.............................. هزینه حفاری مذكور به مبلغ (  6

 . ات شهری  و مامور فنی شهرداری الزاميستتنظيم صورتجلسه اتمام كار برای متراژ و تحویل صحيح موارد با خدم(  7

 .روز ميباشد..........................   مدت حفاری از تاریخ صورتجلسه به مدت(  8

به عهده دستگاه ( سانتی متر 0000000000000رویه آسفالت تا ) عمليات برگردان مسير حفاری به حالت اوليه به غير آسفالت  9ضمن تاكيد بند (  3

 . ی باشدحفار م

 . بند و یك صفحه و سه نسخه به شرح موارد فوق تنظيم و تهيه و هر یك حكم واحدی را دارد 3این صورتجلسه در 

 .باشد پيوست تعرفه می 44فهرست  بهای واحد پایه رشته ترميم و بازسازی نوار حفاری درمعابر شهری : یاداوری

 وش تعيين هزینه ترميم حفاریر

 .باشد مورد نياز می MC( 81-100)وزن آسفالت قير از نوع % 7های حفاری طبق استاندارد مقدار  جهت ترميم محل برای تهيه آسفالت -1

 .مورد نياز است MC 210كيلوگرم قير از نوع  2/1برای قير پاشی زیر آسفالت بعد از آماده سازی نوار حفاری مقدار  -2

ریزی و نظارت راهبـردی ریاسـت    معاونت برنامه 8/9/1987تاریخ  21861/100التفاوت قيمت به منظور جبران افزایش بهاء قير طبق بخشنامه  مابه -9

   باشد  مطابق فرمول ذیل محاسبه و نافذ می( به صورت علی الحساب تا اعالم شاخص قيمت قير در بورس) جمهوری 
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F=(A-B)*V*1/14 

 بلغ تفاوت بهای قير مصرفی بر حسب ریال م: Fكه 

A :های نفتی بر حسب ریال  قيمت نقدی زمان خرید قير در بورس فرآورده 

B :بهای قير پيش از افتتاح بورس 

 100/40 70/30 ام سی امولسيون نام محصول

 470 470 1300 1300 ریال –کيلوگرم 

V : شود كردن پنج درصد افت و ریز تعيين می به سقف اشاره شده در فهرست بهای پایه و اضافهمقدار قير مصرف شده بر حسب كيلوگرم، كه با توجه. 

    84kg  = 1افت %V = %8 = 80Kg + 

     84+12=96 kg =v                        

Kg 12 ( = متر مربع 10هر تن آسفالت در)برای آسفالت ریزی هر متر مربع =  2/1 * 10 

 .قيمت طبق شماره آیتم * (9/1 *1/1 *06/1)واحد پایه رشته ترميم وبازسازی نوار حفاری در معابر شهری با اعمال ضرایب طبق فهرست بهای  -4

 .آید جمع شده و هزینه حفاری آسفالت بدست می 9با مبلغ حاصل از بند  4مبلغ حاصل از بند  -1

 .فهرست بها تغيير خواهد نمود  بدیهی است تعدیل آحاد بهای فهرست مذكور براساس كليات دفترچه -6

 ها با عمر بيش از چهار سال ها و خيابان هزینه حفاری با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( الف

 طول حفاری(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاری *)مبلغ 

 با محاسبه ضریب منطقه ای 1344های مبنای فهرست بهای  قيمت

 ریال 600000(         سانتی متر 60تاعمق )در معابر و سواره روها -1

 ریال610000(                   سانتيمتر 80تاعمق )ها   در بزرگراه-2

 ریال410000(       سانتی متر 20تاعمق ) بزرگراه ءسواره ؤمعابر    -9

 ریال  80000یخاكی بدون زیرساز( ریال  ب 298601معبر زیرسازی شده   ( الف -4

 ریال                                  210000سانتيمتر                20پياده رو آسفالت  تا عمق  -1 

 ریال 210000سانتيمتر           20معابر موزایيك وبتنی تا عمق  -6

 ریال   11000سانتی متر عمق بيش از فهرست بهائ اعالمی  در هر مورد     10هر -7

      .محاسبه خواهد شد2رتی كه متقاضی حفاری ادارات دولتی و شركت های خدماتی باشند ارقام باال با ضریب درصو-8
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 ها با عمر كمتر از چهار سال ها ودر خيابان هزینه حفاری با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( ب 

 (1*16033*)معبر عرض (*طول حفاری +  100:  )با توجه به ایين نامه حفاری یعنی

  10و 8وكل اشل مربوطه طبق مواد  

 {(1*16033*)عرض معبر (*طول حفاری +100)}+{طول حفاری(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاری *)مبلغ } :

گردید در با توجه به اینكه استفاده از فرمول آیين نامه در محاسبات بيشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن، مقرر 

   2سال اسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند  االف با ضریب   4ها و خيابان های با عمر كمتر از  معابر و كوچه

 :یعنی. اقدام شود

 2[*طول حفاری(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاری *)مبلغ ] 

 .ها عرض پياده رو مالك است درحفاری پياده رو -

 .باشد ریال در متر مربع می 16033ه یك سانتی متر آسفالت رویه هزین -

 .در صورت حفاری با كاتر عرض حفاری با عدد یك در فرمول جمع نمی شود -

 .باشد در صورت تخریب فضای سبز به نسبت تخریبی قابل محاسبه می -

های  وسواره رو وكانال دفع آبمنظور از عرض معبر ؛ عرض تمام شده دو طرف خيابان یا كوچه شامل پياده رو  -

 باشد سطحی و فضای سبز می

شـماره   11/8/88درصد بوده در نتيجـه مبنـای دسـتورالعمل     3در حدود  1988به  1987تغييرات مبنا سال  -

معاون نظارت راهبردی رئيس جمهور اعمال و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشـر نشـود؛    74427/22/20

عمليات خاكی و مرمـت  )ت  بهای ابالغی با اعمال شاخص گروهی فصل هشتم بهای ردیف های آخرین فهرس

 .فهرست بهای واحد پایه شبكه توزیع آب مورد تعدیل قرار می گيرد( نوار حفاری

 

 هزينه آماده سازي: 45ماده 
مـالكين  ها طبق شرایط اعالمی شهرداری به عهـده   ها وكوی ها و شهرك آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفكيك

تحت نظارت مهندسين شهرداری بوده كه باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه بـه قطعـات تفكيـك شـده     

در مواقعی كه مالـك نخواهـد نسـبت بـه     . انجام شود( با عقد توافق و مصالحه با مالك و یا دینفع ها)توسط مالك 

های مربوطه نسبت بـه آمـاده سـازی     ا اخذ كليه هزینهتواند ب آماده سازی معابر فوق راسا اقدام نماید شهرداری می

و بـه شـرح جـدول ذیـل بـا      . باشد های غير مجاز نيز می ها و احداثی این موضوع مشمول تفكيك. معابر اقدام نماید

 .بيست درصد افزایش محاسبه می شود
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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)متر طول بر قطعات 

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  

 656463 (56464*4/5/)5 5/145545 56464 145544 آبرورديف  1 4/5 متري 6تا 

 416544 (56464*6. 5/ )5 5/534714 56464 534714 رديف آبرو كانيو 1 6.5 متري 8

 588555 (56464*7/6/ )5 (5*534714/)5 56464 5*534714 رديف آبرو كانيو 5 7/6 متري 13

 663465 (56464*4/8.)5 (5*534714/)5 56464 5*534714 رديف آبرو كانيو 5 4/8 متري 15

 765658 (86164*13/)5 (5*534714/)5 86164 5*534714 رديف آبرو كانيو 5 13 متري 14

 1315516 (86164*6/11/ )5 (5*534714/)5 86164 5*534714 رديف آبرو كانيو 5 6/11 متري 16

 1136566 (86164*5/15/ )5 (5*534714/)5 86164 5*534714 رديف جدول دوبل 5 5/15 متري 18

 1436445 (86164*5/16/ )5 (5*534714/)5(+5*166664/)5 86164 5*534714+5*166664 رديف تك جدول 5+ رديف جدول دوبل  5 5/16 متري53

 1676345 (86164*16/ )5 (5*574355/)5(+5*166664/)5 86164 5*534714+5*166664 رديف تك جدول4+ رديف جدول دوبل  5 16 متري 54

 5664585 (118813*17/ )5 (5*574355/)5(+5*166664/)5 118813 5*574355+4*166664 رديف تك جدول 4+رديف جدول دوبل  5 17 متري 63

 5815474 (118813*17/ )5 (5*574355/)5(+5*166664/)5 118813 5*574355+4*166664 رديف تك جدول 4+رديف جدول دوبل  5 51 متري 65

 6468347 (118813*17/ )5 (5*574355/)5(+5*166664/)5 118813 5*574355+4*166664 رديف تك جدول 4+رديف جدول دوبل  5 58 متري 45
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 29موضوع ماده ) شهرداریاین هزینه به معابر پيش بينی شده در طرح توسعه شهری  به لحاظ مصالحه  با  -

 .مشمول نخواهد شد(  تعرفه

 .برای امالك دو بر، مبنای  محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر  مورد استفاده خواهد بود -

شهرداری ميتواند با تشخيص و تایيد واحد فنی و شهرسازی در محل هایی كه آماده سازی آنها صورت  -

 .را وصول نمایددرصد عوارض آماده سازی فوق 80پذیرفته است 

 هزينه خدمات كارمزد كميسيون ها: 46ماده  -

ها كالً بایستی در خارج از وقت اداری و در محل جلسات كميسيون واقع در دبيرخانه آن  جلسات كميسيون -

 .تشكيل شود

 .جلسات حتماً با دعوت كتبی قبلی و با حضور كليه اعضاء تشكيل شود -

ی منوط به داشتن دعوت كتبی و درج شماره و تاریخ دعوت به پرداخت هر گونه حق الزحمه توسط شهردار -

 .جلسه در محاسبه و سند هزینه الزامی است

به شرط حضور در جلسه و ( شهردار)پرداخت هر گونه حق الزحمه به دبيركمسيون و نماینده شهرداری -

 . ستتشكيل آن در خارج از وقت اداری و عدم پرداخت اضافه كار برای زمان جلسه الزامی ا

تلقی شده و مازاد بر آن برای ( دقيقه  30) پرونده دارای رأی صادره یك جلسه یك و نيم ساعتی دو حداقل  -

 .   حق الزحمه یك جلسه تعلق می گيرد% 10هر پرونده ایی كه در همان جلسه مطرح و رأی صادر شود معادل 

 . ها از وظایف اعضای كميسيون بوده و حق الزحمه ای برای آن تعلق نخواهد گرفت بازدید ميدانی پرونده -

ها و قطعی بودن رأی كميسيون تجدید نظر حق الزحمه اعضای آن  به دليل حساسيت بررسی پرونده -

 .محاسبه خواهد شد% ( 120) 2/1با ضریب ( تجدید نظر ) كميسيون 

قبل از ..... اعضای كميسيون بدوی و تجدید نظر برای رفع ابهام و پاره ای توضيحات و پرونده هایی كه توسط -

 .صدور رأی عودت داده می شوند از بابت عودت حق الزحمه ای به آنها تعلق نخواهد گرفت

مـوارد دیگـری مثـل كميسـيون      حق الزحمه كميسيون به موارد مندرج در جدول زیر پرداخت خواهـد شـد،    -

مشمول پرداخت حق الزحمـه نبـوده، در صـورت تشـكيل جلسـات بعـد از وقـت اداری        ... وافقات وت  معامالت،

 .بصورت اضافه كار اقدام خواهد شد

 
 :حق الجلسات هيئت عالی سرمایه گذاری(ب -

 .ریال می باشد000/000/1اعضا به رسميت می رسد معادل 9/2دقيقه ای كه با حضور 30برای هر جلسه  -

 .ریال می باشد  000/400 (تبریز)هزینه ی ایاب و ذهاب كارشناسان استانی  -
  



 

ها ـ کارگروه منابع درآمد شهرداری( دفتر امور شهری و شوراها)استانداری آذربایجان شرقی   

 مقدار هزینه، كارمزد   عنوان هزینه، كارمزد 

الزحمه  هر یك از اعضای كميسيون های بند  حق ●

  عالی معامالتی وهيئت 100و  77، 11ماده   20

 

 

حقـوق و مزایـای    بيسـتم معادل یك ( دقيقه  30) هر جلسه یك و نيم ساعتی  ●

پرونده یك جلسه تلقی و مازاد بر آن برای هر پرونده ایی كه دو شهردار، حداقل هر

حق الزحمه یـك جلسـه تعلـق    % 10در همان جلسه به آن رأی صادر شود معادل 

 .  می گيرد

 

ها و نماینده شهرداری  الزحــمه دبير كميسيون حق ◙

 در كميسيون

 

 

 

نفر، در صورت ( 2)حق الزحمه هر یك از اعضای كميسيون برای دو  كالً معادل ◙

تشكيل جلسات در خارج از وقت اداری و عدم پرداخـت اضـافه كـار بـرای همـان      

 جلسات 

 از مجریان رأی قلع   هر یك الزحمه  حق ◘

 

 حقوق و مزایای شهردار یك شصتم هر پرونده تخریب معادل *

 

 و مزایای شهردار  حقوق یكصد و پنجاهم هر پرونده معادل ◘ رأی تعطيلی  حق الزحمه هریك از مجریان  ◘
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  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 قانون شهرداري ها 100ماده 11ارزش معامالتي موضوع تبصره -47ماده   

 
و ایـن  . مورد اخذ جرایم  قابـل اجراسـت  در ( شورای اسالمی شهر)آیين نامه ارزش معا مالتی ساختمان پس از تهيه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر

 .ارزش معامالتی سالی یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود

 .برابر محاسبه خواهد شد 2باشد و بيش از  تراكم مجاز مبالغ جدول مبالغ فوق الذكر حداقل پيشنهادی برای تراكم مجاز می :تبصره

 : نحوه تعيين قدمت ساختمان ها

 های مميزی امالك  د در پرونده نوسازی مربوط به برگهبر اساس سوابق موجو – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و كسب  – 2

 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پيشرفت فيزیكی ارائه شده از طرف نظام مهندسی  – 9

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفی   -4

 ... و سند مالكيت و... ه از طرف مالك مانند قبوض آب و برق وبر اساس اسناد و مدارك ارائه شد – 1

 بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأمورین تخلفات ساختمانی  – 6

 های تخلفات قبلی  بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 ... های صادره برای نقل و انتقال و بانك و ادارات و بر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصيلی  – 3

  1930سال  (اسكلت)انواع ساختمان ( الف ردیف 

 272200 طبقه هر متر مربع 1ساختمان اسكلت بتونی با هرنوع سقف تا   1

 907100 طبقه  به باال هر متر مربع 1ساختمان اسكلت بتونی با هر نوع سقف  از   2

 247000 طبقه هر متر مربع 1سقف تاساختمان اسكلت فلزی با هر نوع   9

 282900 طبقه به باال هر متر مربع 1ساختمان اسكلت بتونی با هر نوع سقف از  4

 206600 ساختمان مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتونی   1
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 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره ارزش معامالتی ساختمان موضوع 

 

قانون  100ماده  8ارزش سرقفلی موضوع تبصره 

   شهرداری

برابر عوارض پذیره زمان وقوع تخلف، در صورت فقدان ارزش معامالتی ق م م  30معادل 

و فرمول محاسبه عوارض، با استفاده از نزدیک ترین فرمول زمان تخلف و نزدک تـرین  

 (كه معموال در وسط ساختمان اجرا  می شود) 

 146100 اسكلت آجری  6

 31700 سنگ وچوباسكلت مخلوط خشت و گل و   7

 121000 ساختمان های تمام چوب معمولی  8

 979000 (پيش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتی و اشباع شده )ساختمان های تمام صنعتی   3

 181900 اسكلت آجری یا بلوك سيمانی یا سنگی با هر نوع سقف هرمترمربع 10

 241800 هرنوع سقف هرمترمربعاسكلت فلزی و یا سوله های پيش ساخته با  11

  ها یا توقف گاه ها سالن( ج  12

 219100 با مصالح بنایی سنگ و آجر و بلوك سيمانی با هر نوع سقف 19

 278000 اسكلت فلزی با ستون های بتون آرمه 14

 78000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 11

 84100 سقفباپایه های چوبی و مصالح بنایی با هرنوع  16

 116800 باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه 17

 96100 ز سانترال  دستگا ه های حرارت مركزی و شوفا 18

 12900 (خنك كننده  –گرمایش )تهيه مطبوع  13

 84100 آسانسور و سایر 20

 60000 احداث هردیوارهرمترطول 21



شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
84 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 .ارزش معامالتی آن اقدام خواهد شد

 بهاي خدمات روضه الحسين -48ماده 

 ریال000/000/1قبور یك طبقه واقع در بين قبور موجود مبلغ پيش فروش (الف

 ریال000/000/8مبلغ  قبور دوطبقه فروش  پيش(ب

 ریال000/000/4مبلغ  جدید كه بصورت مداوم تدفين می گردد قبور یك طبقه  (ج

 .عنوان پيش فروش نگردیده  و بر اساس ردیف خود دفن ميگردندقبور یك طبقه جدید االحداث به هيچ :1رهتبص

  هزینه خدمات روضه الحسين جهت دفن امواتی كه ساكن شهر خامنه نبوده اند بر اساس تایيد شورای اسالمی :2تبصره

 .بهای خدمات فوق محاسبه و اخذ ميگردد دو برابر

 هزینه آمبوالنس جهت انتقال اموات  :3رهتبص

 ریال000/100كيلومتر  90تا  شعاع *

 ریال 000/10كيلومتر به ازای هر كيلومتر اضافی  90بيش از *

 

 حق استفاده از جوب هاي شهرداري جهت انتقال آب به اراضي:49ماده 

 

ت امنای قنات های شهر و ئجهت ترميم و نگهداری جوب های سطح شهر و بلوار آیت اله خامنه ای از فروشندگان هي

 .به شهرداری پرداخت خواهند كرد برای هر چشمه و قنات ریال000/10از قرار هر ساعت ميراب های شهر 

 

 

 هزينه كارشناسي مامورفني شهرداري:50ماده 

 

 ریال000/110هزینه كارشناسی امالك واقع در داخل محدوده (الف

 ریال000/210(داخل حریم)هزینه كارشناسی امالك واقع در خارج محدوده(ب

 ریال000/910(كارشناسی امالك واقع در خارج حریمهزینه  (ج

 

 خدمات منطقه توريستي و گردشگري قره كهريز: 51ماده 

هر متر متر مربع هر مترمربع 100تا زیر بنای  منطقه قره كهریز كسبه و اصناف و صاحبان مغازه واقع د ربهای خدمات 

 .ریال می باشد100/22ازای هر متر مربع مازاد به مبلغ مترمربع اضافی  به 100ریال و بيش از 100/97مربع به مبلغ 

 صدور پروانه و مجوز هاي تاكسيراني:52ماده 



شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
85 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

ماده آئين  نامه اجرائی قانون الحاق یك تبصـره   9ها و مجوزهای موضوع تبصره  تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه

نی و حق امتياز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال برای اشـخاص  به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيرا

 حقيقی و حقوقی

 حداكثر حداقل جمعيت عناوين كلي خدمات رديف
 130000 40000 - تشکيل پرونده ثبت نام و پذیرش اوليه از متقاضيان 1
  10000 0000 کالس توجيهی -امتياز خدمات و برگزاری ؛ آزمون شهرسازی 2

3 
(  کارت –کارنامه  –دفترچه ) امتياز حاصل حاصل از صدور پروانه تاکسيرانی 

 مدت اعتبار پروانه دوسال

300000 100000 200000 
 300000 100000 000000تا 300000
 800000 200000 به باالتر 000000

 ( 3مربوط به ردیف ) اعتبارتمدید پروانه تاکسيرانی  8
 صدور%00 مبلغ صدور% 20 300000

 صدور%30 صدور%20 000000تا 300000
 صدور%40 صدور%20 به باالتر 000000

 (مدت اعتباردوسال ) اعتبارصدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی  0
300000 100000 200000 

 800000 200000 000000تا300000
 300000 800000 به باالتر 000000

 ( 0مربوط به ردیف ) برداری اشخاص حقيقی  تمدیدپروانه بهره 3
 صدور% 00 مبلغ صدور% 20 300000

 صدور% 30 %20 000000تا 300000
 صدور% 40 %20 به باالتر 000000

 ریال 100000 00000  امتيارتعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسيرانی درطول مدت اعتبار 7
 صدور% 3 صدور%  2 ارزش روز خودرو تبدیل پالک شخصی به تاکسیامتياز واگذاری خودروی جدید و  4
 ریال80000 ریال10000  حق عضویت ماهيانه به ازاء  هر دستگاه تاکسی ماهيانه 9
 ریال000000 ریال00000 ماهيانه امتياز به کارگيری تاکسی در تاکسی بی سيم فرودگاه راه آهن و ترمينال 10

11 
حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی امتياز نقل و انتقال و 

 انتقال سند تاکسی به خرید و فروش
 صدور% 3 صدور%  2 ارزش روزخودرو

12 
 0مدت اعتبار) امتيازصدور پروانه نمایندگی  شرکت های حمل ونقل درون شهری 

 (سال

300000 10000000 30000000 
 00000000 30000000 00000تا 300000
 100000000 00000000 به باالتر 000000

 هزینه خدمات ساليانه پروانه نمایندگی 13
 3000000 حداقل1000000 200000

 3000000 2000000 000000تا 300000
 12000000 3000000 به باالتر 000000

 هزینه تمدید پروانه شرکت های حمل و نقل 18
 صدرو% 00 مبلغ صدور%  20 300000

 صدور% 30 صدور%  20 000000تا 300000
 صدور% 40 صدور%  20 به باالتر 000000

 12صدور بند % 00 سهام واگذا ری  به قيمت روز مبایعه نامه12بند%  20 امتياز و انتقال پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری 10

13 
تاکسيرانی سراسرکشور هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی دراتحادیه 

 (برای هرخودرو)زمان های حمل و نقل همگانی .وسا
ساليانه توسط هيات مدیره اتحادیه تاکسيرانی حمل و نقل همگانی کشورتصویب می 

 شود

  

آئين نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به  4به استناد ماده : پروانه تاكسيرانی*

ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيرانی و حق امتياز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال برای اشخاص 

 .حقيقی و حقوقی

 آئين نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده 3به استناد ماده : پروانه بهره برداری*

 آئين نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده قانون 19استناد ماده به : پروانه شركت های حمل ونقل درون شهری*
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 آئين نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده قانون14نقل و انتقال به استناد ماده * 

 .باشداخذ هرگونه وجهی بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذكر، توسط اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی ممنوع می * 

  .دریافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هيات مدیره شورای سازمان و شورای اسالمی شهر مقدور خواهد بود* 

 مقدار هزینه   عنوان هزینه   ردیف

1   

حق امتياز هر دستگاه اتوبوس، مينی بوس و 

تاكسی شهری و وانت بار تلفنی و انواع خودروهای 

 داخل شهری 

 قيمت كارخانه%  1/1هر دستگاه معادل 

 . حداكثر مبلغ هر دستگاه خودروی سنگين سه ميليون خواهد بود

 جدول تخلفات و جرايم تاكسيراني پيشنهادي

 نوع اقدام (دارنده پروانه تاكسيرانی) تخلفات تاكسيرانی   ردیف

 تابع تصميمات هيئت انضباطی ( شيفت معين شده)عدم انجام خدمات نوبت كاری  1

   عدم انجام سرویس دهی مقرر شده در پروانه  2

   عدم انجام خدمت دهی در مسير معين شده در پروانه  9

   عدم انجام خدمت دهی در مكان و زمان معين شده  4

   عدم انجام برنامه های مربوط به كشيك 1

   عدم دقت بر انجام مرتب وظایف بيرون و داخل تاكسی 6

 معرفی به هيئت انضباطی رعایت شئون اسالمی و اجتماعی درهنگام فعاليت  عدم 7

 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه عدم نظارت بر نصب لوازم و اشيای غير مجاز در تاكسی  8

   عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم و تنظيف توسط راننده هنگام فعاليت 3

10 
عدم نصب پالك كد شناسـایی راننـده و وسـيله نقليـه تاكسـی در داخـل اتومبيـل براسـاس         

 دستورالعمل شهرداری یاسازمان تاكسيرانی وسپردن تاكسی به افراد فاقد پروانه 
  

 سپردن تاكسی برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاكسيرانی  11
 هـا  توقف تاكسی توسط بازرس در یكـی از پاركينـگ  

 ومعرفی به هيئت انضباطی

معرفی بـه هيئـت انضـباطی بـه ازای هـر روزو اخـذ       فعاليت بدون مجوزتاكسی در زمانی كه پروانه بهره برداری توسط مراجع ذیربط اخذ ویا بطـور   12
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 جریمه  موقت باطل شده است 

19 
ازتاریخ توقف تاكسی بـه   ساعت 48عدم اعالم ترك خدمت یاتعطيل نمودن فعاليت خود ظرف 

 شهرداری یاسازمان تاكسيرانی 
 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه

 14 ب حمل مسافر.عدم رعایت نرخ های مصو معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه 

 11 عدم نصب كپسول آتش نشانی سالم درتاكسی  

 16 نداشتن برگ معاینه اداره راهنمایی ورانندگی   

معرفی به هيئت انضـباطی ومنـع تـردد و اخـذ     

 جریمه

نداشتن رنگ آميزی، خط كشی و عالیم قابل نقش و نصب در بدنـه تاكسـی مطـابق    

 ها  مشخصات پروانه و دستورالعمل
17 

 معرفی به هيئت انضباطی

 ب و استفاده از عدم نصب تاكسی متر در صورت الزام به نص

 آن و عدم نظارت بر استفاده از آن 

18 

 

معرفی به هيئت انضـباطی و منـع تـردد و اخـذ     

 جریمه

 (شهرداری یاسازمان تاكسيرانی) ها و تذكرات بازرسين  عدم توجه به اخطار
13 

 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه
عدم رعایت انجام اضافه كار ساعتی حداكثر چهار ساعت و یا بدون رعایـت احتسـاب   

 اضافه كار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد 
20 

 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه
روز راننـدگان كمـك بـه  شـهرداری یـا سـازمان        9اطالع ندادن مرخصـی بـيش از   

 نوبت های كاری تاكسی شودتاكسيرانی كه باعث تعطيل شدن یكی از 
21 

 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه
عدم ارسال صورت جلسه فسخ قرارداد با راننده به شهرداری یـا سـازمان تاكسـيرانی     

 ساعت  24ظرف 
22 

 29 معين شده درپروانه( شيفت)عدم انجام خدمت در نوبت كاری  

 24 عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه   

 21 عدم انجام فعاليت در مسير معين شده در پروانه   

 26 عدم انجام فعاليت در مسير،زمان معين شده توسط شهرداری یاسازمان تاكسيرانی  

 27 سپردن پروانه تاكسيرانی متعلق به خود جهت تاكسيرانی به غير معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه
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پاركينگ توقف تاكسی توسط بازرس سازمان در 

ــت     ــميمات هيئ ــت از تص ــين و تبعي ــای مع ه

 انضباطی و اخذ جریمه

 

 رانندگی با تاكسی كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد 

28 

 معرفی به هيئت انضباطی و اخذ جریمه 

 

 امتناع ازحمل مسافر بدون عذر موجه
23 

 معرفی به هيئت انضباطی
جتماعی كه برابر دسـتورالعمل هـای ارایـه شـده مـی      عدم رعایت شئون اسالمی و ا

 بایستی رعایت شوند
90 

 91 عدم انجام كشيك های محوله و رعایت مقررات آن   

توقف و منع تـردد براسـاس تصـميمات هيئـت     

 انضباطی 

 ارتكاب به جرم در هنگام تاكسيرانی و بااستفاده از تاكسی 
92 

 99 مسافرعدم رعایت مقررات مربوط به حمل   

 94 عدم رعایت نرخ مصوب  

منع تردد و توقف تاكسی توسط بازرس سـازمان  

ــت از    ــين تبعي ــای مع ــگ ه ــی از پاركين در یك

 تصميمات هيئت  انضباطی

 (در صورت الزام به نصب آن)عدم نصب تاكسی متر 

91 

منع تردد و معرفی به هيئـت انضـباطی و اخـذ     
 جریمه

 عدم استفاده از تاكسی متر 
96 

منع تردد و معرفی بـه هيئـت انضـباطی جهـت     
تصميم گيری و اجباری شدن آمـوزش فرهنـگ   
ترافيك و قوانين و مقررات تاكسيرانی بـه مـدت   

 ساعت اخذ جریمه  70تا  20

تكرار تخلفات راهنمایی و رانندگی بيش از سه بار در ماه با اخذ عدم خالفی در موقع 
 تمدید پروانه تاكسيرانی

97 

 98 های صادره  ام نظافت بيرون و داخل تاكسی برابر دستورالعملعدم انج  

 93 عدم استفاده ازلباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارایه سرویس   

  

عدم نصب پالك كه نرخ كرایه و كارت شناسایی راننده بر روی شيشه عقـب خـودرو   
برابــر بــرای رویــت خــارج و همچنــين مســافر در داخــل اتومبيــل در محــل رویــت 

 (سازمان / دستورالعمل شهرداری 

40 
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منع تـردد و توقـف آن تـابع تصـميمات هيئـت      
 انضباطی و اخذ جریمه

رانندگی با تاكسی كه پروانه بهره برداری آن توسط مراجع ذی ربـط طبـق مقـررات    
اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جدیـد باطـل شـده اسـت پـس از      

 اطالع آن

41 

  
عدم استفاده از تابلو خارج از سرویس در مواردی كه بنا به دالیل نقص فنی اتومبيل 

 . با پایان نوبت كاری یا بنا به اضطرار قابل توجيه پذیرش مسافر ممكن نباشد
42 

منع تردد و توقف آن در پاركينگ و معرفـی بـه   
 هيئت انضباطی و اخذ جریمه

در امـور  (سـازمان  / شـهرداری  ) رسـان  عدم توجه كامل بـه اخطارهـا و تـذكرات باز   
 تاكسيرانی

49 

منع تردد تا صدور رأی هيئت انضـباطی و اخـذ   
 جریمه

خروج بدون مجوز از محدوده ای از شهر یا مسير كه برای تاكسيرانی یا تاكسـی كـه   
 مشخصات آن در پروانه تاكسيرانی قيد شده گردیده است مجاز اعالم شده است 

44 

 

 : توضيح

 1و2و9و4و1و6و8و3و11و10و19و14و17و13و20و21و22و29و2624و21و26و27ردیفهای جریمه -1

 .ریال پيشنهاد می شود 200000ریال تا  10000و مبلغ 28و91و99و94و96و98و93و40و42و49و44

 .ریال پيشنهاد می شود 100000ریال تا  210000مبلغ  12جریمه ردیف  -2

 .ریال پيشنهاد می شود 100000ریال  100000مبلغ  16و 27و 23و 41جریمه ردیف های  -9

 .ریال پيشنهاد می شود 200000ریال تا  10000مبلغ  11جریمه ردیف  -4

 .باشد های كشور در ارتباط با حمل و نقل با اشل هماهنگ نافذ می ها و دهياری دستورالعمل سازمان شهرداری: تبصره

 هزينه كاركرد ماشين آالت:53ماده 

 یال000/710:هر ساعت  لودر*

 ریال 000/410:كاركرد بيل مكانيكی هر ساعت*

 ریال000/900:كمپرسی ده چرخ هر سرویس*

 ریال000/210:كمپرسی شش چرخ هر سرویس*

ریال و كمپرسی شش چرخ هر 000/110ده چرخ هر ساعت كاركرد به مبلغ در صورت كاركرد ساعتی كمپرسی :تبصره**

 .ریال محاسبه خواهد گردید000/100ساعت كاركرد به مبلغ 

 هزينه بهاي خدمات هفته بازار:54ماده 



شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
90 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 :شرح زیر می باشدبرای هر هفته ب  (پنجشنبه بازار )مبلغ دریافتی از كسبه هفته بازار

 ریال000/11:كفش فروشان وپوشاك*ریال000/11:بزازان*ریال100/12:سبزی فروشان*ریال100/12:فروشانميوه *

 100/12:نهال فروشان*ریال000/20:لوازم آرایشی و بهداشتی*ریال000/11:لوازم خانگی*ریال000/11:خشكبارو متفرقه*

 .ریال می باشد000/10:و سایر صنوف*

 عوارض و بهاي نصب نبر در استند هاي شهرداري:55ماده 

 .می باشد (یكماهحداقل )ریال برای هر روز  9000هزینه نصب بنر های تبليغاتی و شهری از قرار هر متر مربع *

 ریال  000/10مازاد بر یكماه به ازای هر روز و ریال  000/200روز  90فاده از استند های شهرداری تا تهزینه اس** 

 دستورالعمل : فصل سوم 

 دستورالعمل تقسيط عوارض (1

ر ارسال دستورالعمل تقسيط عوارض درهرشهرداری توسط شهردار مربوطه تهيه وبرای تصویب به شورای اسالمی شه

 .وپس از تصویب الزم االجرا خواهد بود

 :نمونه دستورالعمل تقسيط عوارض 

 :تعرفه عوارض محلی دستورالعمل نحوه تقسيط عوارض به شرح زیر اعالم می گردد 8با توجه به ماده 

 

 ماه تقسيط 33پيش پرداخت تا  ماه تقسيط 28پيش پرداخت تا  ماه تقسيط 12پيش پرداخت تا 

20% 30% 80% 

 

 :توضيح

تعرفه عوارض محلی  8آیين نامه مالی شهرداری ها و ماده  32برای تقسيط کليه مطالبات شهرداری رعایت ماده ( الف 

 الزامی است 

به تعداد اقساط ماهانه یک فقره چک بدون تاریخ به عنوان تضمين  ،یا اسناد دیگرشهرداری عالوه بر اخذ چک ( ب

 وصول اقساط برای کل مانده بدهی از مودیان دریافت خواهد کرد 

در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط شده، باقيمانده مطالبات به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب ( ج

 .سازی وصول خواهد شد
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 به نام خدا

 

 :نمونه درخواست تقسيط مودی

 ...شهردار محترم 

ریال به شهرداری بدهكاربوده كه به ................مبلغ .................ازبابت ........مالك پرونده شماره .................. احتراما اینجانب 

خواهشمند است . مبلغ فوق را دارم قادر به پرداخت آن بطور یكجا نمی باشم وتقاضای تقسيط  دليل عدم توانایی مالی 

در صورت عدم وصول به موقع مطالبات تقسيط شده، ضمنا متعهد می شوم .دستور فرمایييد اقدام الزم را معمول نمایند 

 .باقيمانده مطالبات به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد

 امضاء

 امور مالی  واحد درآمد و

 با سالم 

 .ماهه تقسيط گردد ......مابقی با اقساط  ریال به صورت نقد وصول و...........مبلغ 

 شهردار 

 

 (فعلي) شيوه نامه سرمايه گذاري ( 2

 شهرداریها مشاركت و گذاری سرمایه امور نامه شيوه

 نامه شيوه اصطالحات مفاهيم و تعاریف.  1 ماده

  سرمایه.  الف

 مشاركت یا گذار سرمایه توسط كه ذیل شرح به منقول غير و منقول و غيرنقدی و نقدی از اعم منابع انواع از است عبارت

 .ميشود اظهار و تامين شهرداری و كننده

 اعتبارات و تسهيالت و اعتباری مالی مؤسسات وسایر بانكی نظام جمله از مختلف طرق از نقد وجوه بصورت نقدی منابع-1

 شود  می تعهد یا تزریق گذاری سرمایه جریان به كننده مشاركت طرفين توسط نوین مالی ابزارهای منابع و

 و ادوات و ابزار و ابنيه و ساختمان و زمين تجهيزات، ، آالت ماشين:  جمله از غيرمنقول و منقول اموال ، غيرنقدی منابع-2

 شود می شامل را مدیریت و ها ،ایده تخصصی خدمات ، فنی دانش ، مواد اوليه ، یدكی قطعات

 موسسات و شركتها انتقال قابل سهام و سهام سود - 9

  منابعسایر -4
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 كننده مشاركت یا گذار سرمایه. ب

 و خود امكانات و توانایی از اطالع با كه خارجی و ایرانی ، غيردولتی و دولتی از اعم ، حقوقی یا حقيقی شخص از عبارتست

 نماید  می اقدام شهری های پروژه در گذاری سرمایه به منعقده قراردادهای و توافقات و چارچوب مقررات در شهرداری

 جمهوری كشور جاری قوانين براساس كه هستند حقوقی و حقيقی اشخاص ، خارجی گذار سرمایه از منظور.  تبصره

 .نمایند تزریق گذاری سرمایه جریان به توانند می و شده شمرده مجاز آنان مالی منابع ورود حضور و امكان ایران اسالمی

  مشاركت و گذاری سرمایه واحد: ج

 حسب قانونی مراجع وسطی ت شهردار درون در جایگاه آن تصویب از پس كه شهرداری تشكيالت در سازمانی جایگاه

 برای كنندگان مشاركت یا گذاران سرمایه هدایت و جذب مسئوليت ، نامه شيوه این در چارچوب شده تعریف وظایف

 باشد می دار عهده را مذكور امور روند و هدایت همچنين پيگيری و ها سياستو  اهداف پيشبرد

 گذاری سرمایه عالی هيات: د

 به  نامه شيوه این در كه شهرداری مشاركت و گذاری سرمایه امور در تصویب و گيری تصميم و سياستگذاری مرجع

 ميشود گفته عالی هيات اختصار

 گذاری سرمایه كارشناسی كميسيون:  ه

 نامه شيوه این در و ، دارد عهده به را گذاری سرمایه های طرح و ها پروژه كارشناسی بررسی مسئوليت كه است كميسيونی

 " شود می ناميده كميسيون" اختصاراً

 نامه نآیي این در نظر مورد اهداف.2 ماده

   مشاركت و گذاری سرمایه امور در یافته سامان و یكسان و واحد نظام استقرار.1

 .مشاركت فرهنگ اشاعه و شهرداری به مربوط امور در حقوقی و حقيقی اشخاص مشاركت بستر و زمينه آوردن فراهم .2

 .ها سرمایه جذب و گذاران سرمایه در امنيت و اطمينان ضریب افزایش .9

 . شهری امور توسعه در حقوقی و حقيقی اشخاص سرمایه و اندیشه و فكر از مندی بهره و كارگيری به .4

 . مشاركت و گذاری سرمایه امور به مربوط فعاليتهای سازی روان و تسهيل و سازی شفاف .1

 . ها مشاركت و گذاری سرمایه امور هدفمند و راهبردی مدیریت اعمال .6
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 .شهرداری برای پایدار و مستمر مالی منابع تامين در كارآمد الگوی آوردن فراهم .7

 .شهرداری گری تصدی كاهش جهت تالش 08 

 . خدماتی و عمومی های سرانه افزایش جهت تالش .3 

 ها مشاركت و گذاری سرمایه امور ساختار.9 ماده

 به نسبت ميبایست شهرداری باشد نشده تشكيل و تأسيس شهرداری مشاركت و گذاری سرمایه سازمان كه شهرهایی در

 حداكثر مدت ظرف شهرداریها قانون 14 ماده رعایت با مشاركت و گذاری سرمایه جهت مناسب سازمانی ساختار ایجاد

 نمایند اقدام یكسال

 مشاركت و گذاری سرمایه امور به مربوط های زمينه و عناوین.4 ماده

 ، خدماتی ، صنعتی ، تجاری ، مسكونی های پروژه اجرای و قيمت ارزان مسكن احداث در مشاركت و گذاری سرمایه 1

 هاو پروژه اجرای و طراحی ، مطالعه و رسمی غير گاههای سكونت و فرسوده های بافت اولویت با عمومی و فرهنگی ، اداری

 مذكور طرحهای

 . شهری تاسيسات و تجهيزات احداث ، بنایی زیر و روبنایی سازی آماده خدمات ارائه 2

 و پاركها در عمومی اماكن كليه و شهربازی احداث ، شهری سبز فضاهای توسعه و نگهداری ، احداث به مربوط امور 9

 جنگلی و سبز فضاهای

 ساختمانی تجهيزات و مصالح توليد كارگاههای و ازكارخانجات برداری بهره و احداث 4

 . شهری برون و شهری درون مسافر و بار عمومی نقل و حمل های سامانه از برداری بهره و احداث 1

 . شهری پسماندهای مدیریت با مرتبط كارگاههای و كارخانجات احداث 6

 .محيطی زیست آلودگيهای رفع و كاهش و زیست محيط از حفاظت طرحهای اجرای و طراحی ، مطالعه 7

 . وابسته سازمانهای و شهرداری شهری خدمات های پروژه و طرحها بر نظارت و اجراء 8

 . تبليغاتی تابلوهای و نورپردازی ، شهری مبلمان ، زیباسازی طرحهای بر نظارت و اجراء ، طراحی 3

 . تاریخی بناهای و بافتها و فرهنگی ميراث ، گردشگری طرحهای از برداری بهره و نظارت ، اجراء ، طراحی 10

 . اعتباری و مالی موسسات و بانكها – داخلی گذاران سرمایه جلب و جذب ، مشاركت جهت در ریزی برنامه 11
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 و ها صندوق و ها بيمه و پولی واسطه بنگاههای و اعتباری – مالی مؤسسات تاسيس در مشاركت جهت ریزی برنامه 12

 عرضه قابل بنگاههای

 و بانكها مشاركت و وام اخذ ، مشاركت اوراق انتشار ، فاینانس جمله از مجاز مالی منابع از استفاده جهت ریزی برنامه 19

 شهری توسعه طرحهای اجرای جهت مالی موسسات

 شهرداری و الكترونيك شهروند ، الكترونيك شهر عمومی خدمات ارائه جهت الزم امكانات تامين و زیرساختها ایجاد 14

 .الكترونيك

 و شهروندان از خود مطالبات سایر و امتيازات ، ساختمانی پروانه صدور های هزینه و عوارض تواند می شهرداری - تبصره

 نماید منظور شهرداری آورده عنوان به و مشاركتی روش به را خود اختصاصی امالك و زمين و ابنيه و تجهيزات

 گذاری سرمایه عالی هيات تركيب. 1 ماده

 ، شهرداری مشاركت و گذاری سرمایه امور كليه در گيری تصميم و گذاری سياست منظور به«  سرمایه گذاری عالی هيات

  عنوان تحت زیر اشخاص از مركب هياتی

 از مركب هيات این اعضای

 رئيس عنوان به شهردار .1

 شهرداری مالی امور رئيس یا مالی اداری معاون .2

 دبير بعنوان گذاری سرمایه امور مسئول .9

 شهردار انتخاب به حقوقی امور كارشناس یكنفر .4

 شهردار انتخاب به اقتصادی یا مالی كارشناس یكنفر .1

 شهر اسالمی شورای تصویب شهردارو پيشنهاد به خبره و بصير كارشناس یكنفر .6

 استانداری عمرانی امور معاون انتخاب به یكنفر .7

 موافقين جزء مالی امور رئيس یا مالی اداری معاون و شهردار اینكه به مشروط آراء سوم دو با عالی هيات تصميمات: تبصره

 را آن تغيير حق راساًٌ ماده این در مذكور اعضای از یك هيچ و بوده آن اجرایی عوامل و شهرداری اقدام و عمل مالك باشند

 نخواهند داشت

 گذاری سرمایه عالی هيات اختيارات و وظایف. 6 ماده
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 . ميشود پيشنهاد كميسيون توسط كه اولویتها تعيين همچنين و مشاركت و گذاری سرمایه عناوین و موضوعات تصویب .1

 فراخوان ترك ای د محدو فراخوان یا و عمومی فراخوان طرق از كننده مشاركت یا گذار سرمایه انتخاب فرآیند تصویب .2

 مشاركت و گذاری سرمایه طرحهای از یك هر برای

 . آنها درخصوص تصميم اتخاذ و كارشناسی كميسيون پيشنهادات بررسی .9

 .شركاء و گذاران سرمایه نهایی انتخاب .4

 مشاركت و گذاری سرمایه قراردادهای تصویب .1

 .نمایند تفویض دیگران به نامه شيوه این موضوعات زمينه در را خود اختيارات توانند نمی آن اعضای و عالی هيات:  تبصره

 گذاری سرمایه عالی هيات رئيس اختيارات و وظایف. 7 ماده

 گذاری سرمایه عالی هيات تصویب از پس آنها احكام صدور و گذاری سرمایه كارشناسی كمسيون اعضای انتخاب .1

 . نامه شيوه این اجرای حسن بر نظارت .2

 كار انجام حسن و قراردادها اجرای و انعقاد فرآیند بر عاليه نظارت .9

 نامه شيوه این رعایت قراردادبا انعقاد .4

 مشاركت و گذاری سرمایه جایگاه.8 ماده

 در و سازمان این طریق ز ا مشاركتها و گذاری سرمایه سازمان تاسيس با شهرداری مشاركتهای و گذاری سرمایه امور كليه

 شيوه تصویب از پس و شد خواهد ام مشاركانتج و گذاری سرمایه واحد طریق از باشند سازمان فاقد كه شهرداریها سایر

 طی یا قرارداود انعقاد حق راساً شهرداری تابعه واحدهای و سازمانها ، ازمناطق یك هيچ شهر اسالمی شورای در نامه

 قبال كه واحدی هر یا مربوطه كمسيون و گذاری سرمایه مدیریت.  ندارند را مشاركت و گذاری سرمایه امور اداری مراحل

 .شود می ادغام مذكور سازمان در كردند می فعاليت گذاری سرمایه امور در

 سازمانها و مناطق كارشناسی و انسانی عوامل و مدیران ی توانمندهای از استفاده و انگيزه ایجاد و مشاركت جلب منظور به

 .هستند اجرا قابل زیر موارد شهرداری تابعه های واحد و

 های فعاليت عنوان به طرح جغرافيایی موقعيت حسب شده اجرا مصوب طرحهای مدیریتی و عملياتی و یا برنامه بخش .1

 .منظورميشود منطقه آن
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 جهت عالی هيات توسط مشاركت و گذاری سرمایه امر در گذار تأثير و مرتبط انسانی عوامل و مدیران عملكرد ارزیابی .2

 .آنها تشویق و ارتقاء

 تابع نامه شيوه این موضوع وظایف انجام حيث از شهرداری وابسته سازمانهای و مناطق گذاری سرمایه واحدهای 1.  تبصره

 . بود خواهد ومشاركت گذاری سرمایه واحد

 شهرداری، سطح در مشاركت و گذاری سرمایه امور گسترش و ترویج هدف با عملكرد ارزیابی سيستم و نظام. 2 تبصره

 اجرا مورد به گذاری سرمایه عالی هيات تصویب و«  ومشاركت گذاری سرمایه واحد» پيشنهاد  با تابعه سازمانهای و مناطق

 . شود می گذارده

 دستمزد و كارشناسی كميسيون اعضاء الجلسه حق و شهر اسالمی شورای توسط عالی هيات اعضای الجلسه حق.  9 تبصره

 شود می ابالغ دهياریها و شهرداریها سازمان توسط كه ضوابطی برابر و عالی هيات تصویب با ازشهرداری خارج كارشناسان

 . شد خواهد پرداخت و محاسبه

 سازمان شورای عهده بر ترتيب به مشاركتها و گذاری سرمایه سازمان در تخصصی كمسيون و عالی هيات وظایف.  4 تبصره

 ميباشد مدیره هيات و

 گذار سرمایه انتخاب روش. 3 ماده

 . است پذیر امكان روش سه به كننده مشاركت و گذار سرمایه انتخاب

 : شرح بدین مراكزاستانها و كالنشهر برای عمومی فراخوان روش به:  1 -الف

 های روزنامه از یكی در معالمه اهميت اقتضای به نوبت سه تا یك از و كشور رسمی روزنامه در نوبت یك فراخوان آگهی .1

 .گردد منتشر كثيراالنتشارباید

 .مشخصات ذكر با خدمت یا كار یا و كاال مقدار و نوع .2

 تحویل در معامله طرف كه مواردی در خسارت ميزان و عمل ترتيب و خدمت یا كار انجام یا كاال تحویل و محل و مدت .9

 .نماید تأخير بعضاً یا كالً خدمت یا كار انجام یا كاال

 تسليم شده مهر و الك پاكت در و بوده ابهام بدون و معين و مشخص مبلغ حيث از باید پيشنهادی بهای كه این تصریح .4

 .شود

 .پيشنهادها قبول مدت .1
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 .پيشنهادها تسليم محل .6

 و تحویل بانك در شهرداری سپرده حساب به نقد صورت به باید كه مقطوع طور هب ن فراخوا در شركت سپرده ميزان .7

 .شود تسليم پيشنهاد ضميمه به آن رسيد

 .آن استرداد و دریافت ترتيب و معامله انجام حسن تضمين ميزان .8

 .دارد ضرورت برنده به ابالغ و فراخوان برنده تشخيص و پيشنهادها بررسی برای كه مدتی حداكثر .3

 هيأت در آنها نمایندگان یا پيشنهاددهندگان حضور بودن مجاز همچنين و پيشنهادها قرائت محل و ساعت و روز . 10

 عالی

 .لزوم صورت در مشخصات و شرایط برگ و ها نقشه فروش یا توزیع محل . 11

 .باشد می عالی هيأت تكاليف و شرایط قبول منزله به پيشنهاد دادن و فراخوان در شركت كه نكته این تصریح . 12

 در آن درج و باشد مفصل شود ذكر آگهی در باید الذكر فوق موارد طبق كه فراخوان شروط كه صورتی در -1 تبصره

 و مدت و تحویل محل و مدت و مقدار و معامله مورد خدمت یا كار یا كاال نوع ممكن است زیادگردد هزینه مستلزم روزنامه

 آن در معامله مشخصات و شروط شرح و ها نقشه كه معينی محل تصریح شودو درج آگهی در پيشنهادها قبول محل

 خود پيشنهاد به و كرده امضاء قبولی قيد با و دریافت را آن از نسخه یك باید پيشنهاددهندگان كه این ذكر و ست ا موجود

 .نمایند تسليم و ضميمه

 مدت انقضای از بعد كه هایی پيشنهاد و سپرده بدون و مشروط و مبهم پيشنهادهای به نيست مجاز عالی هيأت -2 تبصره

 خواهد مسترد ها سپرده صورت این ،در است مختار پيشنهادها تمام یا یك رد در و دهد اثر ترتيب برسد آگهی در مقرر

 .شد

 صورتيكه در و نماید تجدید را فراخوان تواند می عالی هيأت باشد نرسيده نهادیشمقررپي مدت در صورتيكه در -9 تبصره

 باشد بيشتر یا یك اینكه از اعم را رسيده های پيشنهاد و شود می تشكيل عالی هيأت ، باشد رسيده مقررپيشنهاد مدت در

 فقط كه موردی در شده پيشنهاد بهای عالی هيأت نظر به صورتيكه در.نمود خواهد تصميم اتخاذ شرح بدین و رسيدگی

 غيرود درنم خواهد اعالم فراخوان برنده عنوان به را دهنده پيشنهاد عالی هيأت باشد عادله باشد رسيده پيشنهاد یك

 .گردد مطرح هيأت در ونتيجه شود بها استعالم نفر سه از حداقل یا تجدید فراخوان كه كند نظر اظهار تواند می اینصورت

 : شرح بدین شهرداریها سایر برای عمومی فراخوان روش به 2 - الف
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 از یكی در داقلح(   لی عا هيات رئيس)  شهردار تشخيص به هفته یك حداقل فاصله به نوبت دو در فراخوان آگهی 1-

 .گردد می منتشر طرح شرح با كثيراالنتشار های روزنامه

 پيشنهادها تسليم و فراخوان اسناد اخذ ،محل پيشنهادات قبول كار،مهلت انجام مدت 2

 بانكی ضمانتنامه یا خزانه اسناد و نقد صورت به نباشد كمتر برآورد كل مبلغ درصد پنج از كه ای سپرده دادن 9

 شد خواهد ضبط ترتيب به آنها سپرده نشوند قرارداد انعقاد به حاضر هرگاه فراخوان سوم و دوم و اول برندگان اینكه ذكر 4

 است مندرج فراخوان اسناد در مشاركت به مربوط جزئيات و اطالعات سایر كه این ذكر 1

 .باشد می ،ضروری است مختار پيشنهادها از یك هر قبول یا رد در عالی هيات اینكه ذكر 6

 آنها صورتيكه ر راد رسيده پيشنهادهای و شود تشكيل گردیده قيد كه فراخوان آگهی در مقرر وقت در باید عالی هيات 7

 را فراخوان بود كمتر فقره سه از رسيده های پيشنهاد و اگر تعداد. دهد قرار رسيدگی مورد و مفتوح بيشترباشد یا سه از

 فقره سه از كمتر ها پيشنهاد تعداد آنكه ولو مجدد فراخوان در نماید قيد تنظيمی مجلس صورت در را مراتب و تمدید

 پيشنهاد قرائت روز از است مكلف عالی هيات داد خواهد قرار اثر ترتيب و موردرسيدگی و باز را ها پيشنهاد عالی باشدهيات

 قابل دیگر روز بيست تا شهردار تصویب با مهلت این استثنائی موارد ودر كند اعالم را خود نظر هفته یك ظرف حداكثر ها

 . بود خواهد تمدید

 و كامل مشخصات وی اح ( لفا ) پاكت كه شده گذاری سرمایه حوزه دبيرخانه تحویل جداگانه بسته دو در پيشنهادات 8

 عالی هيات توسط تأیيد صورت در كه باشد می نظر مورد طرح گذاری سرمایه در گذار سرمایه توانمندی شناسه و سوابق

 .شود می بازگشایی باشد اقتصادی و فنی طرح و مالی پيشنهاد كه(ب) یا دوم پاكت

 : بود خواهد دعوتنامه ارسال با كه شهرداریها كليه برای محدود فراخوان روش به:  ب

 .شود می تعيين عالی هيات تصویب به محدود فراخوان

 تشكيل تاریخ ، دعوتنامه ارسال در ميبایست عالی هيات. شود می تعيين نفر سه دعوتنامه ارسال جهت افراد تعداد حداقل

 تجاوز روز پانزده از نباید نتيجه اعالم تا دعوتنامه ارسال تاریخ از حال بهر ، نماید قيد را پيشنهادات بازگشایی و جلسه

 .نماید

 : فراخوان ترك روش به:  ج
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 در نباشد مصلحت به و ميسر عالی هيات توجيهی گزارش طبق و تشخيص به فوق های روش به طرح انجام مواردیكه در

 ذیل ترتيب به نماید می معين عالی هيات كه ترتيبی رعایت با و شهرداری آورده و مشاركت مبلغ به توجه با صورت این

 : بود خواهد

 نامه آئين در مندرج مناقصه تشریفات ترك مقررات مطابق استان مراكز و ها شهر كالن های شهر شهرداریهای در .1

 تهران داری شهر معامالت

 .شهرداریها مالی نامه آئين در مندرج مناقصه تشریفات ترك مقررات مطابق شهرداریها سایر در .2

 :شد خواهد اقدام شرح بدین طرفين آورده خصوص در فوق روش سه در:  یك تبصره

 باشد امتيازات سایر و كاربری تغيير و پروانه صدور های ،هزینه زمين شامل شهرداری آورده چنانچه ب و الف حالت در .1

 های هزینه شدو خواهد اعالم فراخوان در پایه قيمت بعنوان دادگستری رسمی كارشناس ارزیابی اساس بر زمين بهای.

 ت احدا های هزینه و گردد می تعيين توافق اساس بر نيز امتيازات سایر و مصوب تعرفه طبق تغييركاربری و پروانه صدور

 الشركه سهم نسبت گذار سرمایه انتخاب از بعد و. شد خواهد مشخص پيشنهادی های قيمت در گذار سرمایه سط ثو

 و زمين مالكيت انتقال حالت این در. گردد می تعيين رسيد خواهد عالی هيات تصویب به كه ها آورده اساس بر طرفين

 . بود خواهد مقدور شهرداری صالح و صرفه رعایت با مرحله هر از بعد امتيازات

 تعيين یك بند مشابه امتيازات سایر و كاربری تغيير و پروانه صدور های هزینه خصوص در شهرداری آورده ج حالت در .2

 و شهرداری مالكيت حفظ با گستری داد رسمی كارشناس توسط شده تعيين روز قيمت اساس بر زمين وبهای شد خواهد

 بود خواهد باشد رسيده عالی هيات تصویب به كه طرفين توافق براساس نيز احداث هزینه

 آورده و شد با امتيازات سایر و كاربری تغيير و پروانه صدور های هزینه فقط شهرداری آورده كه حالتی در: 2 تبصره

 كاربری تغيير و پروانه صدور ی ها هزینه و بوده فراخوان بدون توافق انجام باشد زمين و احداث های هزینه گذار سرمایه

 بينی پيش بها فهرست در خدمت یا كار چنانچه) بها فهرست اساس بر احداث هزینه و امتيازات سایر و مصوب تعرفه طبق

 هيات تصویب و گذار سرمایه موافقت با فنی واحد طرف از نظر مورد خدمت یا كار واحد عادله بهای باشد هدشن تعيين و

 دادگستری رسمی كارشناس ارزیابی براساس زمين هایب (شد خواهد تعيين عالی

 .شد خواهد مشخص پروژه از طرفين الشركه سهم نسبت عالی هيات تصویب از پس و شده تعيين

 بود خواهد عمل مبنای ذیربط معامالتی و مالی نامه ،آیين نشده تعيين حكمی نامه شيوه این در كه موضوعاتی در:9 تبصره

 نظارت و اجرا روش. 10 ماده
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 و توافق تابع موارد سایر شود، رعایت و شده ذكر مشاركت و گذاری سرمایه قراردادهای متن در باید زیر نكات و موارد

 :باشد می قرارداد طرفين تفاهم

 آنها قانونی اقامتگاه و قرارداد طرفين مشخصات 1

 آن اجرای نحوه و قرارداد موضوع 2

 قرارداد از حاصل منافع تقسيم نحوه و طرفين سهم قرارداد،تعيين مبلغ 9

 آن زمانبندی و مراحل قرارداد، اجرای مدت 4

 .باشد می طرفين از یك هر عهده بر كه اقداماتی و امور و طرفين تعهدات 1

 .قرارداد به متعلقه بيمه و عوارض ماليات، قبيل از قانونی كسور پرداخت در متعهد طرف عنوان به قرارداد طرف تعيين 6

 تعهد طرفين از یك هر برای تعهدات انجام در كاستی یا و تعهدات انجام در تاخير یا خودداری از ناشی خسارات 7

 آن فرآیند و قرارداد فسخ شرایط 8

 :شهرداری مشاركت و گذاری سرمایه امور اداره وظایف. 11 ماده

 ایجاد برای فنی و اقتصادی كلی و جامع اطالعات با همراه گذاری سرمایه مورد های پروژه و طرحها حاوی بسته تهيه .1

 گذار سرمایه جذب برای رسانی اطالع و گذاری سرمایه فرصتهای

 سرمایه طرحهای اجرای در تسریع برای اداری موانع رفع و گذاری سرمایه قراردادهای انعقاد جهت الزم مجوز اخذ .2

 . است گرفته بعهده قرارداد با مطابق شهرداری كه تعهداتی كليه وپيگيری مشاركتی و گذاری

 طرف از كافی امكانات و تسهيالت اعطای پيشنهاد و گذاری سرمایه تشویق و ترغيب برای مناسب بستر و زمينه ایجاد .9

 .شهرداری

 .گذاری سرمایه امور انجام جهت گذاران سرمایه بين رقابت ایجاد برای برابر شرایط آوردن فراهم .4

 .شهرداری تابعه واحدهای و وابسته های شركت و ها سازمان و مناطق با هماهنگی ایجاد .1

 .آنها اجرای نحوه گيری پی و عالی هيات مصوبات ابالغ .6

 . عالی هيات و كميسيون به ارائه جهت گذاری سرمایه امور روند از ماهانه و جامع گزارش تهيه .7
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 .شهرداری تابع واحدهای و مناطق از گذاری سرمایه امور عملكرد گزارش اخذ .3

 گذاری سرمایه فرصتهای و بسته همچنين و گذاری سرمایه امور ساالنه عملكرد گزارش است موظف شهرداری.  12 ماده

 نماید ارسال و تهيه(دهياریها و شهرداریها سازمان) كشور وزارتبه  نياز فراخور رابه

 شهر اسالمی شورای تصویب و كشور وزارت توسط ابالغ از پس تبصره دوازده و ماده سيزده در نامه شيوه این.  19 ماده

 است الجراءا الزم شهرداری برای
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 نامه اجراييتعاريف وآئين :فصل چهارم  

 تعاريف ومفاهيم كلي  (1
1)  

 (یمدن قانون 1284 ماده) .باشد  استناد قابل دفاع ای یدعو مقام در كهی ا نوشته هر از است عبارت : سند  -1

 دری رسم نیمامور ریسا نزد در ای یسنادرسم دفاتر ای و امالك و اسناد ثبت اداره در كهی اسناد : يرسم سند -2

 (یمدن قانون 1287 ماده.)استی رسم باشند شده ميتنظی قانون مقررات طبق آنهابر تيصالح حدود

 لو و شودی م شناخته مالك ثبت قانون 22 ماده اسناد به تيمالك سند موجب به كهی مالك : يرسم تيمالک -3

 (ثبت قانون 22 ماده)نباشد مالك واقع در نكهیا

هر گاه عده ای به صورت مساوی یا غير مساوی مشتركاً ملكی را خریده و با هم شراكت داشته باشند  :مشاع  -4

به نحوی كه مقدار سهم هر كدام از كل ملك مشخص باشد ولی حد و حدود قسمت مالكيت مشخص نباشد این 

 .نوع مالكيت را مشاع گویند 

 ميتقسی عنی ،یثبت اصطالح در كيتفك گر ویكدی از زيچ دو ردنك جدا بگشادن، هم ازی عنی ،ی لغو نظر از :ك يتفک -5

 مجزا قطعه چند به نيزم كی كيتفك ای و آپارتمان چند به ساختمان كی كيتفك مثل مختلف قطعات به ملك كی

      ادغام دو قطعه یا بيشتر با یكدیگر و ابطال سند اوليه و دریافت یك سند را با نظر مالكين آنها عمل : تجميع  -6 

 .تجميع رسمی گویند 

قطعه زمين عبارت است از زمينی با حدود مشخص كه دارای سند مالكيت رسمی است و حداقل به   :قطعه زمين  -7  

 .یك معبر راه داشته باشد 

 بهره طهيح در حاضر حال در و باشند كرده اياح و آباد را آنها كه شودی م گفتهیی ها نيزم به : يشهر ريداي اراض -8

 كه مترو و موات ، ریبا مقابل در و دارد قرار مالكی بردار

هر نوع بنایی كه جهت سكونت و استفاده های خدماتی و غيره بكار رود و  دارای دیوار و سقف و یا : ساختمان  -9 

 .اسكلت باشد ساختمان ناميده می شود 
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عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همكف و چه در طبقات در  :زيربناي ساختمان  -10 

 .یك قطعه زمين 

 به و گرددی م صادر صالحیذ مراجع ریسا وی شهردار طرف از كه مكتوب استی مجوز  : ساختمان شناسنامه -11

در پالك تعيين شده با  ساختمان دری اساس ريتغ و ريتعم بنا، دیتجد ، ساختمان احداث حق مالك ان موجب

 طبق بر كند یم كسب رعایت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعيين شده با رعایت سایر ضوابط مربوطه  را

 شامل را ساختمان انیپای گواه وی خالف عدمی گواه پروانه ،یاداری عالی شورا 19/8/1971 مورخ جلسه مصوبه

 . گرددی م

 طرح در مذكور طرح هيته تا و جامع طرح دوره دری ات توسعه و شهری كلبد از است عبارت :شهر  محدوده -12

 حرم و محدوده فیتعار قانون 1 ماده)  باشدی م االجرا الزم آن دری شهرساز مقررات و ضوابط كه شهری هاد

 (14/10/1984 مصوب شهرك و ،روستا شهر

 دری شهردار كنترل و نظارت كه شهر محدوده رامونيپ بالفصلی اراضی قسمت از است عبارت :شهر  ميحر -13

 محدوده فیتعار قانون ماده )دیننما تجاوز مربوطه بخش و شهرستانی كشور ماتيتقس مرز از و دارد ضرورت آن

 (14/10/1984 مصوب شهرك و روستا محدوده تا شهر

ی زراع اتيعمل انجام و قلمستان وی چا باغ ای وهيم باغ جادیا و ساختمان احداث عمران از منظور :عمران  -14

 (21/1/1946 مصوبی ساحلی اراض به مربوط قانون از ماده 2 تبصره.)است

 گرفته قرار ها شهرك و ها شهر (یاستحفاظ )میحر و(قانونی  )محدوده در كهیی ها نيزم : يشهري اراض -15

 حریم و محدوده فیتعار) قانونكه محدوده و حریم طبق (22/6/1966 مصوبی شهر نيزم قانون 2 ماده) است

 .مورد عمل قرار می گيرد  (14/10/1984 مصوب شهرك و ،روستا شهر

 از استفاده نحوه و شهری آت گسترش جهت آن در كه ست ای طرح از عبارتی هاد طرح :شهر ي هاد طرح -16

 كوتاهی حلها راه ارائه و شهری فور و حتد مشكالت حل منظور به مختلفی ها عملكردی برای شهری ها نيزم

 وی آبادان وزارت نام ريتغ قانون)  مشود هيته باشندی نم جامع طرحی دارا كهیی ها شهری برا مناسب و مدت

 (16/4/1919 مصوب آن فیوظا نييتع وی شهرساز و مسكن وزارت به مسكن
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 وی اراض از استفاده نحوه آن در كه استی مدت بلند طرح از عبارت شهر جامع طرح : شهر  جامع طرح -17

 و زاتيتجه و ساتيتاس وی ،كشاورزی ادار ،ی بازرگان ،ی صنعت–ی مسكونی ها حوزه به مربوطی بند منطقه

 فرودگاهها و( ناليترم) خط مراكز محل وی ارتباطی كل ،خطوطی شهری عمومی های ازمندين وی شهر التيتسه

ی ها تياول وی ،بهسازینوساز مناطقی عموم التيتسه و زاتيتجه و ساتيتاس جادیای برا الزم سطح و بنادر و

 حفظ به مربوط ضوابط نيهمچن و فوق موارد هيكل به وطیمر مقررات و ضوابط و. شودی م نييتع آنها به مربوط

 نظر دیتجد قابل ضرورت حسب بر شهر جامع طرح.گرددی م ميتنظ و هيته ،ی عيطب مناظر وی خیتاری بناها

 مصوب آن فیوظا نييتع وی شهرساز و مسكن وزارت به مسكنی آبادان وزارت نام رييتغ قانون.) بود خواهد

16/4/1919 

 نحوه شهر جامع طرحی كل ضوابط و ها اريمع اساس بر كه استی طرح از عبارت طرح : يليتفص طرح -18

 آنها از كی هری برا نيزم قيدق مساحت و تيموقع و شهر مختلف محالت سطح دری شهری ها نيزم از استفاده

 وی شهری واحدها دری ساختمان تراكم و تيجمع تراكم زانيم و مرور و عبور شبكهی ليتفص و قيدق وضع و

 مختلف عوامل هيكل تيموقع وی شهر مشكالت حل و توسعه وی نوساز وی بهساز مناطق به مربوطی ها تیاولو

ی م ميتنظ و هيتهی ثبت مدارك اساس بر تيمالك به وطیمر مشخصات و ها نقشه و شودی م نييتع آن دری شهر

 مصوب آن فیوظا نييتع وی ساز شهر و مسكن وزارت به مسكنی آبادان وزارت نام رييتغ قانون.)گردد

16/4/1919) 

 وی منیا ،ی،بهداشتیفن اصول  تیرعا با ساختمان اتمام بری مبنی شهرداری گواه : ساختمان كار انيپا -19

 تيفعال پروانهی دارا مهندس نظر ریز ساختمان دری ضرور نظامات ریسا وی شهرساز

 تیرعا و پروانه مندرجات مطابقی كار سفت حد در كهیی ساختمان های برای شهرداری گواه : يخالف عدم -20

 .باشد شده احداث ضوابط

 های شهردار وی دولتی ها طرح در واقع امالك تيوضع نييتع قانون4 تبصره به اسناد :محدوده   به ورود -21

 موافقت از پس محدوده شهر به خود ملك ورودی برا درخواست هنگام مكلفند نيمالك هيكل(23/8/1967 مصوب)

 ..ند ینما لیتحوی شهردار به گانیرا را خود ملك از %20 ، ربطیذ مراجع

ی كاربر 90 حدود)ی كاربر هری برا شرح هر دری ليتفص وی هاد ، جامعی ها طرح برابر :كسري حد نصاب  -22

 بنا كيتفك نصاب حد از كمتری ها نيزم در ندارد حقی مالك چيه و.است دهیگرد فیتعر كيتفك نصاب حداقل(
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 در متر 90 حداقلی تجاری كاربر و متر 210 حداقلی مسكونی كاربری ها نيزم مثال طور به.دینما احداث

 .است دهیگرد فیتعر ها شهر ازی بعض

 . آن اندازه از سطح زمين است كه تفكيك آن به قطعات كوچكتر مجاز نمی باشد: حداقل سطح تفکيك كاربري  -23

 از قبل شهر میحر محدوده و در مكلفند نيمالك های شهردار قانون100 ماده استناد با :مجوز  بدوني بنا  -24

یی بنا هر فلذا( های شهردار قانون 100 ماده) ندینما اخذ پروانهی شهردار از عمران ای كيتفك ، بنا احداث گونه هر

گردد كه اضافه بنا می تواند به صورت اضافه ی می تلق مجوز بدونی بنا شودد احداثی شهردار پروانه بدون كه

 .طبقه در ارتفاع یا اضافه در سطح افقی یا هر دو تواماً باشد 

ی ساختمان شناسنامه در مندرج مفاد و نقشه برابر را خودی بنا اند مكلف نيمالك :مجوز  بر مازادي بنا -25

ی ساختمان پروانه مندرجات بر عالوه كه بنا از مقدار آن فلذا( یساختمان شناسنامه دفترچه مفاد) ندینما احداث

 . گرددی می تلق مجوز بر مازادی بنا باشد دهیگرد احداث

 بر( 100 ماده 6 تبصره)ندینما تیرعا رای اصالح بر ساز و ساخت هنگام مكلفند نيمالك هيكل :ت يمشرف حق -26

 شهری ستیوبا ندارد ساز و ساخت حق دارد قرار معبر در كهی نيزم از قسمت آن در مالك انكهی عنی یاصاله

یی گشا باز حقی شهردار نگرفته صورتی قانون تملك كهی زمان تا.دینما تملك قانون برابر را قسمت آنی دار

 .ندارد را محل

قانون شهرداری موقع ساخت و ساز بر اصالحی را  100ماده  6مالكين مكلفند به استناد تبصره  :بر اصالحي  -27

بر اصالحی یعنی اینكه مالك در آن قسمت از كه در مسير تعریض قرار می گيرد حق ساخت و . رعایت نمایند 

شهرداری حق بازگشایی و قبل از تملك  . ساز ندارد و بایستی شهرداری آن قسمت را طبق قانون ، تملك نماید 

 .  اجرای طرح را ندارد 

ی كل به طور باشد یم كاربرد و مفهومی دارای هاد ای وی لي، تفص جامع طرح با ارتباط دری كاربر  : يكاربر -28

 .نامند یمی كاربر را نيزم از استفادهی نحوه  نييتع

مالكين مكلفند برابر ضوابط شهرسازی در كاربری تعيين شده ساخت و ساز انجام و بر  :كاربري غير مرتبط  - 29

هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غير از كاربری تعيين شده . اساس كاربری تعيين شده از ملك استفاده نمایند
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مفاد دفترچه . ) ددر ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختمانی تعریف كاربری غير مرتبط را مشمول می گرد

 (ساختمانی 

ی بردار بهره زين گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودی بنا مكلفند نيمالك : ياضاف طبقه -30

 اضافه به نسبت انكاریپا اخذ از بعد ایو  احداث هنگام كهيصورت در(یساختمان شناسنامه دفترچه مفاد.)ندینما

 .گردد یمی اضاف طبقه مشمول ندینما اضافه طبقه نمودن

ی بردار بهره زين گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودی بنا مكلفند نيمالك  : ياضاف واحد -31

 و ساز و ساخت هنگام باشد گرفته را واحد 2 مجوز مالك كهيصورت در (یساختمان شناسنامه دفدرچه مفاد)ند ینما

 .گردد یمی اضاف واحد مشمول ندینما جادیای اضاف واحد كی و اقدام آن كيتفك به نسبت كار انیپا اخذ از بعد ای

 شهر محدوده در واقع امالك وی اراض نيمالك (های دار شهر قانون100ماده ازی قسمت) : 100 ماده ونيكميس -32

 دینما اخذ پروانهی شهردار از ساختمان شروع وی اراض كيتفك ای یعمران اقدام هر از قبل دیبا ان میحر ای

 خود نیمامور لهيوس به پروانه مفاد مخالف ای پروانه بدونی ساختمان های ساختمان اتيعمل از تواند یمی شهردار

 ماده ونيكمس اعضاء .دینمای ريجلوگ باشد واقع محصور ريغ ای محصور نيزم در ساختمان آنكه از اعم

 ریوز انتخاب بهی دادگستر قضات ازی كی -2 كشور ریوز انتخاب به كشور وزارت ندهینما -1 از عبارتند100

 شهر به انتخاب شورای شهری اسالمی شورای اعضا ازی كی -9ی دادگستر

 از مركبی ونيكميس به عوارض مورد دری شهردار وی مود نيب اختالف گونه هر رفع : 77 ماده ونيكميس -33

ی قطع مزبور ونيكمس ميشود و تصم یم ارجاع (شورای شهر)شهر و انجمنی دادگستر و كشور وزارت ندگانینما

 به االجراء الزم اسناد مقررات طبق و شود یم داده صيتشخ ونيكمس نیا ميتصم طبق كهیی های بده است

 .باشد یم وصول قابل ثبت اداره لهيوس

 ساختمانی معامالت ارزش نامه نیيساختمان ، آی معامالت ازش اساس بر : 100 ماده ونيكمس مهيجري مبنا -34

ی سالی معامالت ارزش نیا است و اجرا قابل میجرا مورد در شهر انجمن بیتصو وی شهردار توسط هيته از پس

  بود خواهد نظر دیتجد قابل بار كی

 .باشد  یم شهرستان هر ميمستقی ها اتيمال قانون 64 ماده ونيكميس : ينوساز عوارض محاسبهي مبنا -35
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 ارزش نييتع مرجع كه است ميمستقی ها اتيمال قانون 64ماده ونيكميس منظور :امالک  ميتقو ونيكميس -36

 ( ميمستقی ها اتيمال قانون 64ماده ازی قسمت.)باشد یم امالكی معامالت

اعتراضات راجع به مميزی . قانون نوسازی و عمران می باشد 8منظور كميسيون ماده   :  8كميسيون ماده  - 37

در مورد اختالف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط و رسيدگی 

زی و به اعتراضات راجع به ارزیابی امالك و حقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسا

نفر افراد محلی بصير و مطلع در  9اصالح و توسعه معابر در كليه شهرداری های كشور در كميسيون مركب از 

تقویم امالك یك نفر از طرف انجمن شهر و یك نفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و یك نفر از طرف ومزارت 

 (مران قانون نوسازی و ع 8ماده ) كشور تعيين می شود به عمل خواهد آمد 

كنسول به    . منظور، قسمت پيش آمدگی نسبت به سطح نمای ساختمان می باشد  :پيش آمدگي يا كنسول   -38

سمت ملك مجاور نيست ، احداث پيش آمدگی به سمت گذر عمومی به ميزان محدود معين ، در صورت عدم رعایت    

د ، ضمن رعایت سایر ضوابط از جمله كابل و سيم حداقل ارتفاع در گذرهایی خاص كه از حداقل عرض برخوردار باشن

 .برق مجاز می باشد 

سطح سرپوشيده ای در طبقه ساختمانی كه حداقل یك طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها نباشد كه  :بالکن  – 39

 .به صورت پيش آمدگی و یا فرورفتگی در ساختمان احداث می شود 

در محل تعيين شده در پروانه ساختمنی و مطابق مندرجات پروانه  مالكين مكلفند بنای خود را: پيشروی طولی

احداث نمایند در صورتی كه بنای احداثی خارج از محل تعيين شده و در طول ساختمان جا بجا احداث شود 

 ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان . ) مصداق پيشروی طولی دارد

 .یربنای ساختمان به مساحت زمين مربوطه عبارت است از نسبت سطح كل ز :تراكم ساختمان  -40

عبارت است از تراكمی كه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب مصوبه مورخه  :مازاد تراكم  - 41

 . عالوه بر تراكم مصوب موجود طرح های جامع و تفضيلی هر شهر تصویب و اعالم نماید  22/10/1963

 .زان جمعيت بر سطح كل هر یك از كاربری های شهری می باشد نسبت مي :تراكم ناخالص جمعيت  - 42

 .ميزان جمعيت بر سطوح مسكونی خالص در هر یك از تقسيمات شهری است  :تراكم خالص مسکوني  - 43
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 .نسبت سطح هر یك از كاربری ها به جمعيت شهر :سرانه جمعيت  - 44

تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعاليت آن در فضاهای   منظور كارگاه هایی است كه : كارگاه هاي غيرمزاحم  - 45

محدود قابل انجام بوده و هيچ گونه مشكالتی برای محيط اطراف ایجاد نمی كند و معموالً مزاحم یا غيرمزاحم بودن 

 .براساس آخرین ضوابط و مقررات سازمان محيط زیست تعيين می شود 

در یك قطعه ملك كه دارای ورودی و فضاهای عمومی   مشترك  مجموعه واحدهای مسكونی :مجتمع مسکوني  - 46

 .باشند 

مكان مستقلی كه یك یا چند خانوار در آن سكونت دارند و معموالً از آشپزخانه ، سرویس  :واحد مسکوني  - 47

اهای یاد در مواردی یك یا چند مورد از فض. بهداشتی ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذیرایی و غيره تشكيل می شود 

 .شده در واحد مسكونی ساخته می شود 

 .سطحی از زمين كه روی آن بنا احداث می شود  :سطح اشغال  - 49

سطح باز یا فضای باز باقی مانده كه در روی آن بنا احداث نشده یا نمی شود و برای محوطه سازی ،  :فضاي باز  - 49   

مجموع سطح باز و سطح . ایجاد آبنما، پاركينگ غيرمسقف ، ایوان روباز و از این قبيل فضاها مورد استفاده قرار می گيرد 

 .قطعه را تشكيل می دهند با هم سطح كل ( اشغال نيز به آن گفته می شود  سطحكه )پر 

در مواردی سقف شيب . بلندترین نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعی زمين گفته می شود  :ارتفاع ساختمان  - 50    

 .دار به بلندترین خط الرأس بام از سطح و معبر گفته می شود 

عبارت است از زیربنایی كه در قسمت تحتانی همكف ساخته می شود و حداكثر از تراز متوسط معبر  :زير زمين  - 51   

 .متر از زیرسقف ارتفاع داشته باشد  40/1مجاور یا فضای آزاد ساختمان 

 .متر باشد  20/1قسمتی از ساختمان كه ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر  :طبقه همکف  -52  

 .منظور كليه طبقات احداث شده روی همكف یا پيلوت می باشد  :اني طبقه فوق - 53    

 .وسایل نقليه موتوری می باشد ( موقت یا دائم )منظور سطوح پيش بينی شده برای توقف  :پاركينگ  - 54  
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متی عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همكف كه به صورت فضای سرپوشيده و در زیر تمامی یا قس :پيلوت  – 55 

حداكثر سطح پيلوتی معادل آن قسمت از طبقه اول است كه سقف پيلوتی محسوب می . از كف طبقه اول قرار می گيرد 

متر می باشد و  9متر و با احتساب سقف كاذب حداكثر  40/2گردد و ارتفاع پيلوت بعد از نصب سقف كاذب معموال 

 .كامالً باز و با نرده و یا با دیوار محافظ گردد سطح مشرف به آن به معبر و فضای باز هر طبقه می تواند 

به فضای باز بی سقف یا پوشيده شده با الیه نازك شفاف گفته می شود كه در داخل ساختمان ( : نورگير )پاسيو  - 56

 .جهت تامين نور و هوا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غيره ایجاد می شود 

كليه سطوح خارجی ساختمان كه مشرف به فضای باز حياط اصلی و فرعی یا  عبارت است از: نماي ساختمان  - 57

 .حياط خلوت همان ساختمان یا مشرف به فضاهای باز مربوط به گذرهای عمومی شهر باشد 

عبارت است از استفاده رسانه های تبليغات محيطی در فضای تبليغات و مجاز جهت  :تبليغات محيطي   -58

 .ه دیگرانانتقال هر نوع پيام ب

هائی كه برای سكونت ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه و  عبارت است از كليه ساختمان : واحد مسكوني   - 95

 ( ای فعاليت های شخصی مندرج در قوانين نيز در آنها مجاز خواهد بود بدیهی است انجام پاره. )های الزم باشد سرویس

قانون ( 11)ماده  24هائی كه برابر تبصره ذیل بند  كليه ساختمان عبارت است از: واحد تجاري و خدماتي  - 06

ها به منظور استفاده كسب، پيشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون  شهرداری

 .نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعاليت داشته باشند 

 .شوند مشمول این بند هستند زرگانی اداره میكليه مؤسساتی كه با اصول با :تبصره 

هائی که به منظور استقرار واحدهای صنعتی و یا ایجاد  عبارت است از کليه ساختمان: واحد صنعتي  -06

های صنعتی و اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و  کارگاه

  مانند کارخانه ، مرغداری، گاوداری. اشندمعادن و فلزات ایجاد شده ب

های آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی،  كليه ساختمان  :واحد فرهنگي و ورزشي، آموزشي و بهداشتي  -06

..... ، سازمان بهزیستی، هالل احمر و آسایشگاه سالمندان و(ره)ورزشی، مراكز فرهنگی و هنری، كميته امداد امام خمينی 

 .شود شامل میرا 
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های نظامی، بدیهی  های دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و ارگان عبارت است از كليه ساختمان :ـ واحد اداري  06 

 .شوند این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می 4و  9، 2، 1هایی كه از شمول بندهای  است سایر ساختمان

واحد بوده و امكانات عمومی الزم از جمله آموزشی و  200هایی كه بيش از  مانعبارت است از كليه ساخت: ـ مجتمع  06

 .در آنها پيش بينی و اجرا شود... تأسيسات عمومی و

شامل عوارض زیربنا و پذیره ، پيش آمدگی در معابر عمومی ، كسری حد نصاب تفكيك ،  :عوارض صدور پروانه  -09

 . مازاد بر تراكم و كسری پاركينگ می باشد 

   

 : ضوابط طرح هاي توسعه شهري جهت اطالع بيشتر

( با ورود و خروج مستقل ) حداقل سطح مورد نياز برای یك پاركينگ طبق ضوابط طرح شهری  :ضوابط پاركينگ  – 66 

بوده و چنانچه تعداد پاركينگ مورد نياز بيش از دو واحد باشد ( متر 1*1)متر مربع  21و برای دو باب پاركينگ هریك 

چنانچه كليه ورودی و . رور نياز خواهد بود متر مربع فضا به همراه مسير عبور و م 21به ازاء هر واحد پاركينگ اضافی 

 .خروجی پاركينگها مستقل باشد مساحت هر یك برابر حداقل ضوابط طرح شهری خواهد بود 

متر الزامی است  1متر برای دو واحد پاركينگ به طول هریك  8/4متر برای یك پاركينگ و  9رعایت حداقل عرض  -

 .امل مسير رفت و آمد پاركينگ نمی شود این ابعاد برای محل توقف خودروهاست و ش

 .درصد است و شروع آن می بایست در حریم ملك باشد  11حداكثر شيب رامپ دسترسی سواره رو به پاركينگ -

 .متر می باشد  3/1ارتفاع دسترسی رمپ حداقل  -

 .دسترسی مستقيم از فضاهای پاركينگ به طبقات مسكونی یابد پيش بينی شود  -

متر جزء فضای پاركينگ محسوب نخواهد شد  1/2مسيرهای دسترسی به پله ها و فضاهای با عرض كمتر از رمپ ها و  -

 .در این حالت ارائه نقشه ای كه رمپ ها و مسيرهای دسترسی را از محل پاركينگ تفكيك می كند ضروری است 

ورت مستقل باشد بایستی هنگام نقشه استقرار خودروها در پاركينگ به نحوی كه امكان مانور هر خودرو به ص -

 .درخواست صدور پروانه همراه سایر نقشه ها ارائه گردد 

 .زیرزمين و پيلوت جزء طبقات وتراكم به حساب نمی آید   :ساير  – 67



شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
111 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

 .درصورت استفاده از زیرزمين به عنوان واحد مسكونی ، زیرزمين جزء تراكم ساختمانی محاسبه خواهد گردید  -

 .اندازی و اشرافيت نبایستی نسبت به مجاورین مزاحمت ایجاد نماید  از نظر سایه -

در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجاز آن به 

ر واحد به متراژ طرح اگر در فضای باز تامين گردد به ازای ه. صورت پاركينگ روباز می تواند مورد استفاده قرار گيرد 

 .شهری خواهد بود 

 آيين نامه اجرايي( 2

 : تعاریف اول فصل

 . است شده ذكر ذیالً كه است تعریفی معادل نامه آئين این در مندرج كلمات و عبارات:  1 ماده

 : باشد می ذیل شرح به بحث مورد موضوع درآمدهای:  درآمد -1

 (مستمر درآمدهای) عمومی عوارض از ناشی درآمدهای  -       

  اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهای -

 شهرداری انتفاعی موسسات درآمدهای و خدمات بهای -

 رسيده قانونی مرجع تصویب به آن ميزان و نوع جاری، قوانين به مستند كه مبالغی یا مبلغ از است عبارت:  عوارض -2

 .باشد شده عمومی اعالم و

 دریافت كنندگان استفاده از شده ارائه خدمات ازای در قانونی مجوز برابر شهرداری كه است مبلغی:  خدمات بهای -9

 .نماید می وصول خدمات

 انواع كليه از ها شهرداری نامه آیين 90ماده مفاد اساس بر شده تهيه است فهرستی:  خدمات بهای و عوارض تعرفه -9

 می تحصيل یا وصول آن به وابسته و تابعه موسسات و شهرداری وسيله كه درآمدهایی سایر و خدمات بهای و عوارض

 ميزان و نوع در كه تغييری نوع هر یا گردد می تصویب و وضع كه جدیدی خدمات بهای و عوارض نوع هر درج. شود

 مالی نامه آیين 90ماده. ) گردد می منعكس كشور وزارت دستورالعمل طبق مذكور تعرفه در گيرد می صورت آنها نرخ

 (ها شهرداری

 كه است شهرداری به درآمد یا عوارض كننده تأدیه( حقوقی یا حقيقی) شخص:  شهرداری درآمد یا عوارض مودی -4

 .باشد درآمد و عوارض ایصال و وصول وسيله وی یا باشد وی به متعلق درآمد یا عوارض منبع است ممكن

 91 ماده به توجه با شهرداری به وابسته و تابعه سازمانهای یا شهرداری طرف از كه است كسی:  تشخيص مأمور -1

 موجب به كه درآمدهایی و عوارض) تعرفه با را مورد هر یا مودی هر وضع تطبيق اختيار شهرداری، مالی نامه آئين

 او عهده به كتباً مودی بدهی تشخيص و داشته(  است شده گذاشته ها شهرداری عهده به آن وصول اختيار قانون

  .شود می گذاشته
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 وصول مامور بنام شهرداری قانون71 ماده به توجه با داری شهر طرف از كه است مخصوصی مامور:  وصول مامور -6

 .شود می تعيين

 وابسته و تابعه سازمانهای شهرداری، توسط مودی عليه و برله شده صادر اوراق نوع هر كه است كسی:  ابالغ مأمور -7

 ابالغ وی قانونی نماینده یا مودی به ، باشد می... و جریمه قانونی، عوارض هرگونه پرداخت شامل را،كه شهرداری به

 .نماید می

 از مودی كه هنگامی در موجود شواهد و قرآئن اساس بر تشخيص مامور كه است تشخيصی:  الرأس علی تشخيص -8

 .داد خواهد نماید، خودداری دفاتر و مدارك گذاشتن اختيار در و ارائه

 جنبه كه شهر اسالمی شورای مصوبات است مكلف شهرداری قانون 47 ماده اجرای در شهردار:  عمومی آگهی -3

 شهرداری، قانون 17 ماده برابر. نماید آگهی عموم اطالع برای ممكنه وسایل به ،(عوارض جمله از) را دارد عمومی

 ساكنين كليه برای اعالم از پس است رسيده شهر اسالمی شورای تصویب به و دارد عمومی جنبه كه شهرداری مقررات

 شهرها اسالمی شورای افزوده ارزش بر ماليات قانون 10 ماده 1 تبصره اساس بر اینكه ضمن.  است الرعایه الزم شهر

 .نماید عمومی اعالم بعد سال در اجرای برای سال هر ماه بهمن 11 تا حداكثر را جدید شده وضع عوارض بایست می

 مودیان یا مودی و عوارض مشخصات حاوی كه( مربوط فرم مفاد برابر) باشد می مختصری آگهی:  اگهی پيش  - 10

 شماره و آن امثال و عوارض پرداخت مهلت تاریخ و آن مبلغ و عوارض ميزان و نوع و قانونی مستند ذكر با است،

 .شود می فرستاده مودی، یا و بدهكار پرداخت موءد سررسيد از بعد كه بانك آدرس و نام و بانكی حساب

 بدهكار به تذكر و آگاهی برای آگهی پيش ارسال و صدور از بعد كه مربوط فرم مفاد برابر است ای برگه:  اخطاریه -11

 .شود می فرستاده است، انداخته تأخير به را خود عوارض از ناشی بدهی پرداخت كه مودی یا و آن امثال و عوارض

 . است شده صادر مودی یا و آن امثال عوارض بدهكار عليه یا برله كه است حكمی پيام رساندن:  ابالغيه -11

 های زمان در مودی توسط آن پرداخت و عوارض منبع به متعلق عوارض تقسيم از است عبارت:  عوارض تقسيط -12

  شهرداری مالی نامه آئين 92 ماده اساس بر معين

 داده اجازه كشور كل های شهرداری به:ذیل شرح به ها شهرداری های نامه آیين 92 ماده:  عوارض تقسيط مرجع -19

 تصویب به ، شهرداری پيشنهاد به كه دستورالعملی مطابق ماهه96 حداكثر اقساط با را خود مطالبات تا شود می

 (ها شهرداری مالی نامه آیين92ماده)نماید دریافت رسد می مربوط شهر اسالمی شورای

 یا تابعه موسسات یا شهرداری یه حقوقی یا حقيقی اشخاص بدهی ميزان شامل صورتحسابی:  بدهی صورتحساب -11

 و 11 ماده 14 بند ذیل تبصره موضوع با ارتباط در كه این از اعم است،( مربوط فرم مفاد برابر) شهرداری به وابسته

 باشد قانونی مقررات یا و ملك به متعلق آن امثال و عوارض انواع بابت از یا و شهرداری قانون 110 ماده نيز و 81 ماده

 اسناد دفترخانه یا مودی درخواست با كه باشد می بدهی یا آن امثال و عوارض قانونی مستند و محاسبه نحوه نيز و

 بدهی ميزان اعالم منظور به بدهی صورتحساب چنانچه. شود می ارسال یا و تسليم تنظيم، شهرداری توسط رسمی

 صادر معامله انجام مورد از غير برای یا معامله انجام برای رسمی اسناد دفاتر استعالم پاسخ در و شهرداری به ملك
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 كننده دریافت اطالع به نيز(  سپرده یا و جاری حساب از اعم)  شهرداری بانكی حساب شماره بایستی می شود،

 .نماید اقدام بدهی صورتحساب ارسال و تنظيم و تهيه به نسبت تواند می رأساً نيز شهرداری ضمناً. برسد صورتحساب

 و تابعه موسسات یا شهرداری در موجود معتبر مدارك اساس بر كه است حسابداری عمليات:  حساب تسویه -16

 وابسته و تابعه موسسه یا شهرداری با(  بدهی یا طلب از اعم)  مودی حساب مانده ، مودی توسط شده ارائه یا و وابسته

 در مودی درخواست صورت به را نتيجه و داری نگه مودی پرونده در و داده نشان معين تاریخ در مالی تراز صورت به را

 . دهد می قرار وی اختيار

 وجوه از اعم وجه دریافت به شهرداری آن موجب به كه( مربوط فرم مفاد برابر) است سندی:  وجه دریافت رسيد -17

 می اقرار سفته نظير دریافتی، اسناد یا و چك مانند نقدی غير وجوه یا و شهرداری بانكی حساب به شده واریز نقدی

 بهای یا و درآمد مشخصات شامل نياز مورد اطالعات سایر و وجه دریافت علت مودی، كامل مشخصات حاوی و نماید

 .باشد می دریافتی سند یا سفته یا چك مشخصات نيز و بانك حساب شماره و خدمات

 و شهرداری به مودی بدهی كامل پرداخت به منجر حساب تسویه از پس كه است شناسایی برگ:  حساب مفاصا -18

 مشخص زمانی( مقطع) برهه برای معين تاریخ در شهرداری یه( حقوقی و حقيقی شخص) مودی بدهی عدم اثبات یا

 مورد حسب و عوارض نوع و آن امثال و عوارض كننده پرداخت كامل مشخصات بایستی می آن در و شود می صادر

 .شود درج پرداخت محل بانكی فيش تاریخ و شماره و مبلغ

 تنظيم نسخه دو در وی قانونی نماینده یا مودی توسط كه( مربوط فرم مفاد برابر) است كتبی نامه:  اعتراض برگ -13

 ایراد مستدالً و مستنداً بعضاً یا كالً غيره و محاسبه نحوه یا و آن ميزان و نوع یا و آن امثال و عوارض منبع به آن طی و

 اخذ دوم نسخه در آن رسيد و تحویل شهرداری به مذكور فرم اول نسخه. گردد می رسيدگی درخواست و شده گرفته

 .ماند می باقی كننده اعتراض نزد و

 شهرداری و مودی كه شهرداری، مطالبات پرداخت نحوه تعيين منظور به است ای صورتجلسه:  توافق صورتجلسه -20

 .نماید می تنظيم ضوابط مطابق اجرایيه صدور از قبل

 

 وظایف دوم فصل

  : مؤدیان وظيفه:  2ماده

 سال آن ماه فروردین اول در سال هر عوارض ، 1947 مصوبه شهری، عمران و سازی نو قانون 10 ماده برابر:  الف

 .گردد پرداخت شهرداری به سال همان پایان تا حداكثر باید و یابد می تحقق

 و كسب سال،عوارض هر در مكلفند صنفی افراد ، 24/12/1982 مصوب صنفی، نظام قانون 14 ماده موجب به:  ب

 .بپردازند را خود پيشه

 توليد از اعم كابين، دو وانت و سواری خودروهای مالكان افزوده، ارزش بر ماليات قانون 47 ماده ب بند موجب به -ت

 كارخانه فروش قيمت هزار در یك نرخ به را خود به متعلق خودروهای ساليانه عوارض مكلفند وارداتی، یا داخل
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 توسط كه جداولی در مندرج های قيمت اساس بر( وارداتی) ورودی حقوق و گمركی ارزش مجموع یا و( داخلی)

 .نماید واریز محل شهرداری حساب به و محاسبه گردد، می اعالم كشور مالياتی امور سازمان

 خدمات بهای تعيين نحوه العمل دستور و 1989 سال مصوب پسماندها مدیریت قانون مدیریت 8 ماده موجب به -ج

 به را( مسكونی غير و مسكونی)  پسماند مدیریت خدمات بهای موظفند مؤدیان ، 17/7/1981 ابالغی پسماند مدیریت

 .نمایند پرداخت شود، می تعيين كشور وزارت دستورالعمل طبق كه ای تعرفه اساس بر( شهرداری) اجرایی مدیریت

 و افزاری نرم دفتری، اسناد از اعم) مثبته مالی اسناد هرگونه ارائه به نسبت لزوم صورت در موظفند مودیان كليه -چ

 .نماید اقدام وصولی، ارقام صحت كنترل جهت صرفاً شهرداری مأموران به آن امثال و عوارض وصول با مرتبط...( 

 اسالمی شورای تصویب و دارد عمومی جنبه كه شهرداری مقررات اجراء ها، شهرداری قانون 17 ماده موجب به -ح

 . است الرعایه الزم شهر ساكنين برای اعالم، از پس است، رسيده شهر

 

 : شهرداری وظيفه:  9 ماده

 و غيره و رسمی اسناد دفاتر صنفی های اتحادیه نظير قانون، مراجع استعالمات پاسخ موقع در است موظف شهرداری

 به متعلق قانونی عوارض بقایای نيز و عوارض ميزان ساختمان، و اراضی تفكيك یا و ساختمانی پروانه صدور هنگام نيز

 یا و مالك به بدهی صورتحساب فرم در را است شده محاسبه معتبر و مصوب تعرفه و مقررات برابر كه را ملك همان

 های مهلت ظرف كننده؛ استعالم مرجع ونيز( استعالم و ها پروانه كننده درخواست) ذینفع یا و وی قانونی نماینده

 عوارض پرداخت مجرد به و نماید حساب مفاصا صدور به منوط را پروانه صدور و استعالم پاسخ و ابالغ قانونی مقرره

 را استعالم پاسخ و صادر را عوارض به مربوط حساب مفاصا است شهرداریموظف ذینفع، اشخاص ناحيه از مربوطه های

 .باشد شده بينی پيش دیگری خاص نحوه موضوعه، مقررات و عوارض تعرفه در آنكه مگر نماید؛ صادر مقررات برابر

 

 تشخيص:  سوم فصل

 در مقرر ميزان اساس بر و شهرداری طرف از ، مودی هر مورد در آن امثال و خدمات بهاء و عوارض تشخيص:  4 ماده

 .بود خواهد مصوب تعرفه و مصوبه

 اجرای در كه را هایی شركت  و كارخانجات ، موسسات های پرونده و دفاتر كه مواردی در تواند می شهرداری:  1ماده

 و نماید كنترل و رسيدگی را شهرداری نفع به آن امثال و خدمات عوارض، وصول به مكلف شهرداری قانون 78 ماده

 .دهند قرار شهرداری مأموران اختيار در را مربوطه دفاتر موظفند مئوسسات قبيل این

 منظور به الزم مدارك و دفاتر ارائه یا عوارض ایصال و وصول از ماده این در مذكور موسسات صورتيكه در:  1 تبصره

 مالی نامه آئين 91 ماده مفاد به توجه با تواند می شهرداری نمایند، خودداری شده وصول عوارض واقعی ميزان تعيين

 پيش صدور طریق از و تشخيص الرأس علی طور به را عوارض ميزان موجود قرائن و امارات مبنای بر ها شهرداری

 .نماید مطالبه مربوطه موسسات از آگهی
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 قرار رسيدگی مورد را مربوط موسسات یا شركتها مدارك و دفاتر ماده این اجرای در كه شهرداری مأموران:  2 تبصره

 مراجع به آن اعالم و عوارض تشخيص به مربوط موارد در جز خود مكتسبه اطالعات افشای از مكلفند دهند، می

 .نمایند خودداری ذیصالح

 وضع ها شهرداری آن امثال و عوارض وصول و تشخيص خصوص در دیگری ترتيبات قوانين سایر چنانچه:  9 تبصره

  .بود خواهد آن امثال و عوارض وصول خصوص در شهرداری اقدامات مبنای مذبور ترتيبات باشند، نموده

 مطالبات كه شود می ابالغ مودیان یا مودی به كتبی اعالم با آن امثال و خدمات بهاء و عوارض وصول برای:  6 ماده

 صورت در. دارند دریافت رسيد و نموده واریز شهرداری درآمد حساب به اعالم تاریخ از كاری روز10 ظرف را شهرداری

 .نمایند آگهی پيش صدرو به مبادرت باید شهرداری مقرر مهلت در پرداخت از مودیان یا مودی امتناع

 قانونی ابالغ یا رویت تاریخ از یكماه مدت ظرف كه گردد ابالغ مودی به باید 4 ماده در مندرج آگهی پيش در:  7 ماده

 رسيد و پرداخته شهرداری به را آگهی پيش در مندرج شهرداری مطالبات(  مدنی دادرسی آئين ابالغ فصل به مستند) 

 شهرداری قانون 77 ماده كمسيون طریق از فوق مبلغ به اعتراض حق مقرر مهلت در مودی است بدیهی. نماید دریافت

 .دارد را(  آن امثال و خدمات بهای در)  قانون مراجع دیگر و(  عوارض مورد در) 

 ننمایند اعتراض ماده این در مقرر مهلت ظرف شده ابالغ آكهی پيش به نسبت مودیان یا مودی صورتيكه در: 1 تبصره

 .شد خواهد االجرا الزم و قطعی مذكور آگهی پيش

        می شهرداری مطالبات پرداخت به منوط مودیان یا مودی برای مفاصاحساب صدور صورت هر در:  2 تبصره 

 .باشد

 

 ابالغ و آگهی پيش صدور:  چهارم فصل  

    اگر و نسخه دو در آگهی پيش باشد یكنفر مودی هرگاه و بوده زیر موراد شامل صادره های آگهی پيش:  8 ماده 

  .شد خواهد تهيه دونسخه دو در نفرات تعداد به نفر یك هر برای باشند متعدد

  .مودیان یا مودی خانوادگی نام و نام -الف

  . آن قانونی مستندات و كامل مشخصات ذكر با آن ميزان و بدهی موضوع -ب

  .شد خواهد االجرا الزم و قطعی آگهی پيش مقرر، مهلت در اعتراص عدم صورت در اینكه ذكر و اعتراض مهلت -ج

 صورت در وصول اجرایی های هزینه ذكر همچنين و موقع به پرداخت عدم صورت در دیركرد جریمه ميزان ذكر -د

  .اجرایی عمليات به اقدام

 : شود می ابالغ مودی به زیر مراحل طی و شرح به آگهی پيش:  3 ماده

 و رسانده مخاطب رؤیت به را آن روز 9 مدت ظرف است موظف مامور و ابالغ مامور به رسيد اخذ با آگهی پيش -الف

  .دهند عودت دبيرخانه به امضاء گواهی و تاریخ ذكر با را شده رؤیت نسخه و تسليم وی به را آن نسخه یك
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 مودی با كه كسانی یا امور متصدی به آگهی پيش ، نباشد حاضر خود سكونت یا پيشه محل در مودی هرگاه -ب       

 اخطاریه اهميت تميز برای آنان ظاهری سن اینكه به مشروط شود می ابالغ كنند، می كار یا زندگی محل یك در

  .باشد كافی

 پيش است مكلف مامور كند، امتناع رؤیت از مؤدی شخص یا و خودداری رسيد ارائه از نامبرده اشخاص گاه هر -پ

  .نماید ضبط پرونده در را مؤدی شده دریافت نسخه و ارسال مؤدی برای دوقبضه سفارشی پست با را آگهی

 ممكن طریف هر به است موظف شهرداری نماید، امتناع آن رسيد امضاء و سفارشی پست دریافت از مودی هرگاه -ج

  .نماید تهيه فيلم یا عكس آن از نموده مودی كسب یا و اقامت محل به آگهی پيش الصاق به مبادرت قانونی

 شرح به ها سازمان و ادارات دبيرخانه به باشد دولتی های سازمان و ادارات ، وزارتخانه به مربوط آگهی پيش هرگاه -چ

 .گردد می ابالغ فوق

 امضاء حق كه اشخاصی یا شركت دفتر رئيس یا مدیر به باشد شركت به مربوط آگهی پيش صورتيكه در گاه هر -ح

  .شود می ابالغ نامه آئين مقررات طبق بر دارند،

 آگهی پيش نسخه یك متوقف به ابالغ بر عالوه باشد متوقف بازرگانان یا شركت به مربوط آگهی پيش چنانچه -خ

  .شود می ارسال ورشكستگی تصفيه ادارات و تصفيه مدیر به اقدام جهت

 این در مندرج مواعد در ، رسمی تعطيالت و اعتراض تسليم روز و آگهی پيش ابالغ روز مدنی دادرسی آئين طبق بر -د

  .شد نخواهند محاسبه نامه آیين

 خارج در صورتيكه در و روز بيست باشد داشته سكونت شهرداری حوزه از خارج در و كشور داخل در مودی گاه هر -ز

  .شد خواهد اضافه اعتراض به مهلت ماه دو باشند ساكن كشور از

.  بگيرد رسيد اخطاریه دیگر برگ در و كند تسليم مودی به را اوراق روز پنج مدت حداكثر است مكلف ابالغ مامور -ر

  .نماید می اعاده و قيد اخطاریعه برگ در را او امتناع ، اوراق گرفتن از مودی امتناع صورت در

 كه او خادمان یا بستگان از یكی به شده تعيين نشانی در باید برساند مودی به را اوراق نتواند ابالغ مامور گاه هر -س

 را اخطاریه گيرنده سمت و نام و نماید ابالغ باشد، كافی شده یاد اوراق اهميت تميز برای آنان ظاهری وضعيت و سن

  .كند اعاده آنرا و قيد دوم نسخه در

 : اختالف حل مرجع:  پنجم فصل

  : 10 ماده

 مركب كميسيونی به ، عوارض مورد در شهرداری و مودی بين اختالف هرگونه رفع شهرداری، قانون 77 ماده موجب به

  .است قطعی مزبور كميسيون تصميم و شود می ارجاع شهر اسالمی شورای و دادگستری ، كشور وزارت نمایندگان از

 اداره وسيله به االجرا الزم اسناد مقررات طبق شود، می داده تشخيص كميسيون این تصميم طبق كه هائی بدهی

 طلب وصول و  اجرائيه صدور به مزبور كميسيون تصميم طبق بر است مكلف ثبت اجرای. باشد می وصول قابل ثبت،

  .نماید مبادرت شهرداری



شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
117 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

% 1 عوارض) افزوده ارزش بر ماليات قانون 49 ماده ب و الف بندهای دریافتی وجوه پرداخت از استنكاف و اختالف: الف

  .بود خواهد شهرداری قانون 77 ماده احكام مشمول( خودروها ساليانه عوارض و شهری برون نقل و حمل بليط بهاء

 جریمه تعلق موجب ، مقرر موعد از پس افزوده ارزش بر ماليات قانون 49 ماده موضوع عوارض و ماليات پرداخت: ب

  .بود خواهد تاخير مدت به نسبت ماه هر ازای به%( 2) معادل ای

 صورتحساب به ، ابالغ تاریخ از روز پانزده ظرف مالك صورتيكه در شهرداریها، قانون 110 ماده اخير قسمت برابر: پ

 موضوع نماید، اعتراض مقرره مهلت ظرف مالك هرگاه و شود می تلقی قطعی صورتحساب ، ننماید اعتراض شهرداری

  .شود می ارجاع شهرداری قانون 77 ماده كميسيون به

 عهده به...  و مساحت اختالف مورد در مميزی به راجع اعتراض ، شهری عمران و نوسازی قانون 8 ماده موجب به: ت

 رفع كمسيون صالحيت در منحصرا نوسازی قانون اجرای از ناشی اختالفات سایر به رسيدگی و مزبور كميسيون

 .باشد می شهرداری قانون 77 ماده موضوع اختالف

 

 وصول:  ششم فصل

 و ورزشی مسابقات برگزاركنندگان كليه و تفریحی مراكز و لوناپاركها -ها تماشاخانه -تاترها -سينما صاحبان:  11 ماده

 از پس ، محل شهرداری از مفاصاحساب دریافت و مقرره عوارض پرداخت به نسبت موظفند كنسرت یا نمایش نوع هر

 .نمایند اقدام ذیربط مراجع از الزم مجوزهای اخذ

 واگذاری اجاره، برای شهرداری و شود می برگزار نمایشگاههای خصوصی و عمومی اماكن در كه مورادی در:  12 ماده

 این طبق آن پرداخت و وصول به موظف كنندگان برگزار. نماید وضع خدمات ، بهاء یا و عوارض ، آن از بازدید یا غرفه

  .باشند می نامه آئين

 ، الكترونيكی پرداخت ، حضوری پرداخت شامل فوق، 12 و 11 مواد در مطروحه موارد پرداخت های روش:  19 ماده

  .باشد می...  و كارت شارژ طریق از پرداخت و...(  و اینترنتی) مجازی فضای ازطریق پرداخت

 و یابد می قطعيت آگهی پيش ، مودی اعتراض عدم و آگهی پيش در مندرج مهلت انقضای صورت در:  14 ماده

 ابالغ وی به مجدد را مودی شده قطعی بدهی ميزان آگهی پيش قطعيت از پس روز 10 ظرف است موكلف شهرداری

 ننماید اقدام خود بدهی پرداخت به نسبت ابالغ تاریخ از روز 11 ظرف گاه هر گردد متذكر مذكور ابالغ ضمن و نموده

 به نسبت اجرایی عمليات طریق از ، شهری عمران و نوسازی قانون 19 ماده ذیل های تبصره و 28 ماده استناد به

  . بود خواهد مودی عهده به نيز ثبت اجرایی عمليات هزینه صورت این در و شد خواهد اقدام عوارض بدهی وصول

 ، گردد مشخص شهرداری قانون در مذكور اختالف رفع كميسيون رای طبق مودی بدهی كه صورتی در:  تبصره

 طریق از ماده این در مذكور مهلت روز 11 رعایت بدون و شهرداری قانون 77 ماده استناد به است مكلف شهرداری

  .نماید اقدام مودی عوارض بدهی وصول به نسبت ثبت اجرایی عمليات

 اقدام شهرداری مطالبات پرداخت به نسبت مهلت انقضای و بدهی قطعيت از پس مودی كه صورتی در:  11 ماده

  .نماید اقدام خود  مطالبات وصول به نسبت محل ، ثبت اجرای طریق از باید شهرداری ننماید،
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  :باشد زیر مدارك و نكات حاوی باید اجرائيه صدور مورد در شهرداری تقاضای

  . مودی كاری محل یا اقامت محل نشانی آخرین مشخصات -1

 شده قيد آن در ابالغ تاریخ و رسيده مودی رویت به كه 10 ماده موضوع شده ققطعی آگهی پيش از نسخه یك -2

  .باشد

  .است شده ابالغ مودی به كه( اجرائيه صدور تقاضای از قبل) اخطاریه از نسخه یك -9

 فتوكپی یا رونوشت از نسخه یك ارسال باشد شده مشخص 77 ماده كميسيون رای طبق مودی بدهی صورتيكه در -4

 .مذكور رای مصدق

 آئين این موازین طبق مستنكفين از متعلقه جرایم و شده قطعی وجوه وصول برای است مكلف شهرداری:  16 ماده

 ان طبق شود بينی پيش وصول برای خاصی نحوه عوارض، برقراری به مربوط قوانين در كه صورتی در. نماید عمل نامه

  .شد خواهد عمل

 خدمات بهای. و عوارض به مربوط معوقه مطالبات) شده ملغی كه آن  امثال و خدمات بهای و عوارض بقایای:  تبصره

  .شود می وصول نامه آئين این مقررات موجب به نيز( اند گردیده ملغی قانونی نظر از ولی رسيده قطعيت به سابقاً كه

 به) را گردد می وصول شهرداری درآمد بابت كه وجوهی از% 1 سقف تا شود می داده اجازه شهرداری به:  17 ماده

 و كاركنان تشویق و تربيت آموزش، و حسابرسی زمينه در( منقول غير اموال فروش و وام دولتی، های كمك استثناء

  .نماید صرف ، دارند می یا و داشته مبذول موثری فعاليت شهرداری درآمدهای وصول امر در كه كسانی

 چارجوب در ، نوسازی عوارض منجمله باشد رسيده پرداخت قطعيت مرحله به كه شهرداری عوارض كليه:  18 ماده

  .بود خواهد وصول قابل نامه آیين این در مطروحه كارهای سازو

 تبصره احكام مطابق مراتب شهری عمران و نوسازی قانون 28 ماده استناد به ، مودی توسط پرداخت عدم صورت در

  .شد خواهد وصول اجرائيه صدور با مذكور قانون 19 ماده های

 اجرا:  هفتم فصل

  : 13 ماده

 كه اجرایی عمليات از شكایات به رسيدگی طرز و االجرا الزم رسمی اسناد مفاد اجرایی نامه آئين 181 ماده موجب به

 عوارض بابت اجرائيه صدور تقاضای برای ، است رسيده قضائيه قوه محترم ریاست تصویب به 11/6/1987 مورخ در

 مصوب ، شهرداری قانون به جدید مواد الحاق و مواد از ای پاره اصالح قانون 77 ماده موضوع ، شهرداری

  :شود تسليم محل ثبت به نيز اوراق باید ، 27/11/1941

  اجرائيه صدور مخصوص نامه خواست در: الف

  .اختالف حل كميسيون رای مصدق رونوشت: ب

  مودی به مذكور رای شده ابالغ اخطاریه: ج
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 قوانين مرتبط: فصل پنجم  

 :فهرست 

 «شوراي انقالب  1359مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» آئين نامه     -1

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 13/5/1388مصوب      

 مقررات مالي دولتقانون تنظيم بخشي از  و نامه مالي شهرداريها آيين       -2

 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت       -3

 نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت آئين      -4

 با اصالحات 7/7/1370قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب        -5

 آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي      -6

 جامع حمايت از حقوق معلوالنقانون         -7

 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران        -8

  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها        -9

 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن         -10

 موادي از قانون شهرداري ها         -11

 قانون ماليات هاي مستقيم  -12

 قانون ماليات برارزش افزوده -13

     قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسکوني براي امر مسکن به شركتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و  -14

 حقوقي

    22اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب  -15

 1337ديماه 

 قانون نظام صنفي كشور -16

 قانون نوسازي و عمران شهري -17

 قانون مديريت پسماند -18

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند       -19

 ها هاي دولتي و شهرداري ماده واحده وضعيت امالک واقع در طرح  -20

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير -21

      ئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، آ    -22  

  1378   /7/7ـ مصوب  13751وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 

                                                           
 

http://tarkhisan.ir/%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7.htm
http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
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 «شوراي انقالب  1359مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها» آئين نامه

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 13/5/1388مصوب 

  0ماده  

برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با 

 7درخواست مالكين، متوليان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماكن، در موارد زیر پس از تصویب كميسيون موضوع ماده 

  .آیين نامه، شهرداری مكلف به صدور مجوز می باشد

خت غير مثمری كه به سن بهره وری رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد كه در الف

  .در این صورت باید به جای آن كه توسط مالك با متقاضی مجدداً درخت غرس شود

ماید و در صورت چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت می ن

  .اختالف بهای آن طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد

درختی كه به علت آفت زدگی، بيماری، انگل و یا علل غير عمد دیگر خشك شده و یا احتمال سرایت آفت و بيماری از  ب

وط آن برود كه در این صورت باید به جای آنها نهال به آن به دیگر درختان و گياهان وجود داشته باشد و یا احتمال سق

 (انجام شود 2مطابق تبصره ) ميزان دوبرابر محيط بن درخت غرس شود 

درخت در محل احداث ساختمان و یا مسير راه، كانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله كشی نفت، گاز ، تلفن و  چ

  .عی مانع از اجرای طرح های عمرانی و عمومی باشدنظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نو

د درخت واقع در معابر و یا ميادین مانع عبور و مرور طبيعی باشد و یا وجود آن برای مالكين و ساكنين مزاحمت ایجاد 

 .كرده باشد

  3تبصره 

سالمی شهر می رسد، عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه ای كه به پيشنهاد شهرداری به تصویب شورای ا

 .توسط شهرداری اخذ خواهد شد

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نامه مالي شهرداريها آيين 

 :شود درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسيم می - 23ماده  

 (درآمدهای مستمر )عوارض عمومی درآمدهای ناشی از   1

 .درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی  2

 .بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری  3
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 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری  4

 .كمكهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی 5

طور اتفاقی یا به موجب قانون به  دارایيهایی كه بهاعانات و كمكهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و  6

 .گيرد می شهرداری تعلق

مشمول ( درآمدهای مستمر از انواع درآمدهای مذكور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشی از عوارض عمومی -تبصره  

 .باشد قانونشهرداری می 68های مقرر در ماده  نصاب ها و حد پرداخت سهميه

ای خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاءخدمات و سایر درآمدهایی كه به  داری دارای تعرفههر شهر - 90ماده  

شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدی كه  یا تحصيل می تابعه و وابسته به آن وصول شهرداری و مؤسسات وسيله

 .شود گيرد در تعرفه مذكور منعكس می صورت میميزان نرخ آنها  گردد یاهر تغييری كه در نوع و وضع و تصویب می

 و تشخيص وزارت كشور برای طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدی و همچنين چگونگی وضع

 و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و برای راهنمایی به شهرداریها

 .ابالغ خواهد كرد

بدهی مؤدی به عهده مأمورین  با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص تطبيق وضع هر مؤدی یا هر مورد - 91ماده  

تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است  های كه از طرف شهرداری یا سازمان تشخيص یا كسانی است

 ع آنها در دادگاههای خود به كار برند و در صورت تخلف به وض تشخيص نظری را در بی مأمورین مذكور مكلفند كمال دقت

 .خواهد شد گذارده اداری شهرداری رسيدگی و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا

كه به تشخيص كميسيون  شهرداری مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست مگر در مواردی - 92ماده  

مؤدی قادر به  1994موادجدید به قانون شهرداری مصوب سال ای از مواد و الحاق  پاره قانون اصالح 77منظور در ماده 

صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال تجاوز  جا نباشد كه در این پرداخت تمام بدهی خود به طور یك

 .بدهی است موكول به وصول كليه بهره متداول بانك ملی تقسيط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب نكند با

به شهرداریهای كل كشور اجازه داده می شود  :بر اساس قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت 92مادهصالحيه ا 

تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سی وششه ماهه مطابق دستورالعملی كه به پيشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی 

 . فاصا حساب موكول به تادیه كليه بدهی مودی خواهد بوددر هر حال صدور م. شهر مربوطه می رسد دریافت نماید 

قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور  قبل از منظور داشتن آنها به حساب ،استفاده از وجوه حاصله از درآمدها - 97ماده 

 .های ضروری وفوری ممنوع است پرداخت هزینه الحساب و یا برای علی

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت
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و مدیریت بر مصرف سوخت   دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری كشور-1ماده 

از طریق اصالح و توسعه شبكه حمل ونقل ریلی، برقی كردن خطوط و )نسبت به بهينه سازی عرضه خدمات حمل و نقل 

اجراء عالئم و تأسيسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبكه ریلی، یكپارچه سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل، 

د تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبك و سنگين مسافری و اصالح قيمت ها، ایمن سازی و بهبو

باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئيل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان 

مل و نقل، ساخت و توسعه شبكه حمل ونقل همگانی ون و مينی بوس و مدیبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند ح

آزادراهها و بزرگراههای بين شهری، حمل تركيبی كاال از مبدأ تا مقصد نهایی با شبكه ریلی و شبكه مكمل جاده ای، الزام 

به داشتن توقفگاه در انواع كاربریها، احداث توقفگاه های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه ها و پایانه های بار و مسافر 

ی و برون شهری اعم از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنيت و قابليت اطمينان و شهر

از طریق اصالح فرایندهای اداری، كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، اصالح )، بهينه سازی تقاضای حمل و نقل (دسترسی

از )، بهينه سازی مصرف انرژی (ترافيكی، آموزش و فرهنگ سازی كاربری زمين و آمایش سرزمين، اعمال محدودیت های

طریق عرضه بنزین و گازویيل در بخش های حمل ونقل و صنعت و كشاورزی با اولویت كارت هوشمند سوخت، احداث 

ریق از ط)، بهينه سازی توليد خودرو (جایگاه های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت

توليد خودروهای گازسوز، تامين تجهيزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از توليد خودروهای برقی، دونيروئی و كم 

و خروج ( مصرف، استانداردسازی توليد خودروی سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آالیندگی

 .هجری شمسی اقدام نماید1931سال  بنزین و گازویيل از سبد حمایتی، حداكثر از ابتدای

 2نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت  آئين

 :نامه در معانی مشروح زیر به كار می روند آئين این دراصالحات ذكر شده  -1 ماده

 4/2/1987هـ مورخ \93614ت/19349نمایندگان ویژه رئيس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره: هيئت -الف

 این آئين نامه( 29)ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده : ستاد -ب

از  -1986مصوب -قانون مدیریت خدمات كشوری( 1)كليه دستگاههای اجرایی مشمول ماده : دستگاه اجرایی-ج

هایی جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غير دولتی، شركتهای دولتی و كليه دستگاه

 .كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 با اصالحات 7/7/1370قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 

مشابه از هر نظر اعم از سوخت،  جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسيساتكليه تأسيسات ایرانگردی و  - 8ماده  

 .باشند ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می تعرفه ماليات، وام بانكی و غيره مشمول آب و برق، عوارض،

 آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي

دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسيسات مشابه از جمله مؤسسات  تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی و: الف  – 12ماده 

می باشند و    داخل تأسيسات جهانگردی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع 

ازعوارض شهرداریها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربری زمين براساس تعرفه بخش صنایع و با معافيت 

 .ه غير از عوارض نوسازی ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت كنندصعر

شهرداریها موظفند برای افزایش زیربنای تأسيسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش  :تبصره 

     . صنعت و یا حداكثر تخفيف محاسبه و دریافت كنند

جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت ، آب ، برق و تلفن اعم از تأسيسات ایرانگردی و  :ب 

انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنایع است و دستگاههای ذیربط موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع 

 .ندپروانه ساخت ، كاربری محل و ميزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دریافت كن

ضمنأ چنانچه طبق . مصوبه فوق الذكر جهت اطالع و اجراء در گمرك ابالغ می گردد 8لغایت  2مراتب مندرج در مواد 

مقررات صادرات و واردات برای كاالهای همراه مسافر درورود و خروج تسهيالت بيشتری پيش بينی شده باشد تسهيالت 

 .مذكور برای جهانگردان الزم االجراء می باشد

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن

از %( 10)حداقل ده درصد  موظفند وزارت مسكن و شهرسازی، بانك مسكن و بنياد مسكن انقالب اسالمی - 3ماده  

معلوالن نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفی  خود را به استيجاری و ارزان قيمتواحدهای مسكونی احداثی 

 .آنان قرار دهند دراختيار سازمان بهزیستی كشور

افراد معلول فاقد مسكن را  واحدهای مسكونی سازمان ملی زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث - 2تبصره  

نمایند  ای كه برای آنان مسكن احداث می ها و مؤسسات خيریه تعاونی مذكور و یا ختيار افرادبه نرخ كارشناسی تهيه و درا

 .دهد قرار

 

http://tarkhisan.ir/%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7.htm
http://tarkhisan.ir/%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7.htm
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 : قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

مشموالن این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفيد تا یكصد و بيست مترمربع و بيست  – 6ماده     

ر محل سكونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری مترمربع تجاری در شه

مفاد این ماده در احداث مجتمعهای مسكونی نيز اعمال و مازاد بر . و نوسازی برای یكبار با معرفی بنياد معاف ميباشند

 .تراكم شامل ایثارگران نخواهدبود

هزینه %( 10)پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد مشموالن این قانون از  –تبصره     

 .بار معاف ميباشند خدمات انشعاب آنها برای یك

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغيير كاربری  بمنظور حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره – 1ماده 

  .باشد خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع می اراضی زراعی و باغها در

و باغها در هر استان به عهده كميسيونی مركب از رئيس تشخيص موارد ضروری تغيير كاربری اراضی زراعی  – 1تبصره 

مدیر امور اراضی، رئيس سازمان مسكن و شهرسازی، مدیركل حفاظت محيط زیست آن استان و  سازمان جهاد كشاورزی، 

 .گردد  باشد كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكيل می یك نفر نماینده استاندار می

 .تواند بدون حق رأی در جلسات كميسيون شركت نماید  ربط می ذینماینده دستگاه اجرایی 

سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم مطابق نظر كميسيون 

 .نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید

دار  گردد و عهده يس سازمان مذكور تشكيل میدبيرخانه كميسيون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی استانها زیر نظر رئ

بررسی كارشناسی اوليه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در كميسيون و  وظيفه دریافت تقاضا، تشكيل و تكميل پرونده،

  .باشد نگهداری سوابق و مصوبات می

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قانون زمين شهري

تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دایر و تميز بایر از موات به عهده وزارت مسكن  - 12ماده 

  .و شهرسازی است این تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد
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ون رعایت تشریفات آیين دادرسی رسيدگی كرده و حكم الزم دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بد - 1تبصره 

  .خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد

 22/11/1917در موقع معاینه محل در مورد نوع زمينهایی كه از تاریخ  12مالك تشخيص مرجع مقرر در ماده  - 2تبصره 

سيله دولت یا ارگانها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعيانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهای و

  .مذكور خواهد بود

 قانون زمين شهری 12كميسيون ماده 

بایر از موات  این كميسيون تنها مرجع صالح برای تشخيص عمران و احيائ تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين دار تميز

تشكيالت كميسيون كميسيون مركب از سه نفر نمایندگان وزارت مسكن و شهرسازی كه به حكم وزیر مسكن و . می باشد

محل تشكيل و دبيرخانه كميسيون در اداره مسكن و شهرسازی هر محل و زیر . شهرسازی منصوب ميشوند تشيل ميگردد

كميسيون با حضور كليه اعضاء تشكيل و تصميمات آن . ه فعاليت ميكنندنظر مدیر كل سازمان و شهر سازی استان مربوط

حدود صالحيت كميسيون كميسيون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پالكهایی . با اكثریت اراء اتخاذ ميشود

پالكهای  «توسط مراجع رسمی و ذیصالح جهت تشخيص و تعيين ماهيت به كميسيون ارجاع شده ثانيا»است كه اوال 

نحوه تشخيص اراضی كليه مراجعی كه به نحوی از . قانونی و استحفاظی شهر باشند. معرفی شده داخل حوزه خدماتی

صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا . احناء در ارتباط با زمينهای شهری اقداماتی از قبيل نقل و انتقال

نظر وزارت مسكن و شهرسازی را »ف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا ساختمانی یا غيره انجام ميدهند ملزم و موظ

مراجع درخواست كننده . درباره نوع زمين استعالم نمایند مگر اینكه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمين مشخص باشد

و در صورت نظریه وزارت مسكن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمين و دو نسخه رونوشت یا فتوكپی نقشه ثبتی 

نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه كروكی دقيق زمين را كه منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمين باشد با انعكاس 

در صورت عدم . موقعيت ملك روی نقشه هوائی با مقياس مناسب تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال نمایند

لك دارند آخرین استعالم ثبتی و نام آخرین مالك یا مالكين كه قصد تم« دسترسی به مدارك مالكيت در مواردی كه راسا

دبير خانه كميسيون پس از وصول . با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظيم شده باشد را به كميسيون تسليم نمایند

دولتی در  درخواست در صورتی كه مدارك الزم پيوست باشد تحقيق خواهد نمود كه پالك دولتی نباشد زیرا طرح پالك

گواهی عمران موضوع قانون لغو مالكيت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از »همچنين قبال . كميسيون ممنوع است

در صورت عدم احراز مالكيت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای . صادر نشده باشد 12ناحيه كميسيون ماده 

كميسيون و عنداالقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء مبادرت به تعيين وقت جهت تشكيل  12كميسيون ماده 

كميسيون پس از تطبيق مدارك با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدین مبادرت به 
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ه مرجع كميسيون یك نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداكثر ضرف یك ماه ب. صدور نظریه خواهد كرد

درخواست كننده ارسال ميكند نسخه دیگر نقشه با یك نسخه از نظریه یاد شده در كميسيون بایگانی ميشود نظریه 

كميسيون كه جهت یك زمين یا ملك صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری 

ن مورد نظر و مستندات و توجيه رای و محل امضاء تصميمات در برگ های مخصوص كه حاوی مشخصات زمي. نميباشد

آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و الك . اعضای كميسيون و تاریخ صدور و ابالغ رای ميباشد درج ميگردد

آن در نظریه قيد گردد رای صادره ... شماره پالك و مساحت و. گرفتگی باشد و مشخصات دقيق پالك اعم از مالك

صادر گردد و مقدمه رای با نتيجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و . ست مستدل و متكی به شواهد و مداركميبای

ساختمان و كارگاه  .مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. تعيين نوع دایر به صورت باغ

پس از بررسی »ابالغ رای صرفا . ميسيون ارجاع ميگرددبه دبيرخانه ك« ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقيما

در مواردی كه نياز به طرح قسمت مشخصی از یك پالك دارای وضعيت ثبتی . از طریق دبيرخانه كميسيون صورت ميگيرد

ميبایست قسمت مذكور مفروزالرعيه بوده و با كروكی امضاء شده خود آن مشخص گردد و « مشاع در كميسيون باشد اوال

نظریه : الف: هنگام صدور رای دو نكته زیر در متن رای ذكر گردد»ثانيا . احت دقيق نيز روی كروكی پياده گرددمس

از جهت « نظریه مذكور صرفا: ب. كميسيون روی قسمتی كه صادر ميشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملك نخواهد بود

تجدید نظر از نظریه .. تقاضی روی ملك مورد نظر نخواهد بودتعيين نوع زمين ارائه شده و مداركی برای تثبيت مالكيت م

قانون زمين شهری است  12كميسيون بيان شد كه تنها مرجع صالح برای تشخيص عمران و احياء زمين كميسيون ماده 

يون به ذینفع ميتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ رای كميس. كه این تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد

دادگاه . را بنماید 12دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه كميسيون ماده 

 .نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیين دادرسی رسيدگی كرده و حكم الزم را صادر خواهد نمود

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

كليه طرحهای توليدی مسكن ویژه گروههای كم درآمد و طرحهای توليد مسكن در بافت های فرسوده شهرها   - 13ماده 

هزینه های عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقی مانده % ( 10)مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد 

ز سوی شهرداریها ناشی از اجرا، این قانون و تخفيف اعمال شده ا% ( 100) دولت موظف است معادل صد در صد . می باشد

 . سایر قوانين را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :موادي از قانون شهرداري ها 

 :رح ذیل استوظایف شهرداری به ش - 11ماده 

جلوگيری از ایجاد و تأسيس كليه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز (27/11/1941اصالحی)- 11ماده  20بند 

كارخانه ها  زاحمت برای ساكنين یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مكلف است از تأسيسم

همچنين مراكزی كه مواد محترقه می سازند و اصطبل كارگاهها،گاراژهای عمومی و تعميرگاه ها و دكان ها و 

كنند یا توليد دود و یا عفونت و یا  و سروصدا كه ایجادمزاحمت و بطوركلی تمام مشاغل و كسب هایی ومراكزدامداری چارپایان

عمومی تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگيری كند و در تخریب كوره های آجرو گچ و آهك پزی و خزینه گرمابه های 

بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار  كه مخالف

كردن آنها دود توليد می كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگيری نماید و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصویب این 

 .كند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل

شهرداری در مورد تعطيل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن ( 27/11/1941الحاقی )-تبصره

ز دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده رو

رأی كميسيون . اعتراض خود را به كميسيونی مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند

 .قطعی و الزم االجرا است

هرگاه رأی كميسيون مبنی بر تأیيد نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و یا در مهلت مقرر 

 ..سيله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمودشخصاً اقدام نكند شهرداری بو

 

شهرداری در  (17/1/1912مصوب)-تبصره. صدور پروانه برای كليه ساختمان هایی كه در شهر می شود -11ماده   24بند

شهرهایی كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از 

در صورتی كه برخالف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غير تجاری، محل كسب یا پيشه و یا . ا قيد كندساختمان ر

این قانون مطرح می نماید و كميسيون در  100ماده 1تجارت دائر شود شهرداری مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 

د از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطيل محل كسب یا صورت احراز تخلف مالك یا مستأجر با تعيين مهلت مناسب كه نبای

 .پيشه یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصميم می كند

این تصميم بوسيله مأمورین شهرداری اجراء می شود و كسی كه عالماً از محل مزبور پس از تعطيل برای كسب و پيشه و یا 

تا  ل و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریالتجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سا

 .شود خواهدشدو محل كسب نيز مجدداً تعطيل می محكوم هزارریال ده

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسيله مالك 

 .از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود
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وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری ( 27/11/1941الحاقی -11ماده  27 بند

اماكن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو كردن آگهی ها از محل های غير مجاز و هرگونه اقداماتی كه در 

 .حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند

 

رفع هرگونه اختالف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمایندگان   - شهرداری قانون 77ماده 

 .وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصميم مزبور قطعی است

اداره ثبت قابل بدهی هایی كه طبق تصميم این كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسيله 

 .وصول می باشد

    .اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید 

در نقاطی كه سازمان قضائی نباشد رئيس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگی از دادگستری تعيين می نماید و 

    .نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد  در غياب انجمن شهر انتخاب

    :كميسيون عبارتند از« اعضا

 نماینده وزارت كشور -1

    نماینده دادگستری -2

 ( شورای اسالمی شهر )نماینده انجمن شهر  -9

 : 36ماده  

ر كلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و اراضی كوچه های عمومی و ميدان ها و پياده روها و خيابان ها و بطو: 6تبصره 

مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده شهر كه 

ایجاد تأسيسات آبياری از طرف وزارت آب و .مورد استفاده عموم است ملك عمومی محسوب و در مالكيت شهرداری است

شهرداری ها نيز مكلفند برای اجرای هرگونه عمليات . خانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع استبرق در بستر رود

 ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند عمرانی در بستر رودخانه
 

 :شهرداریها مكلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: 99ماده 

 .جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهرـ تعيين حدود حریم و تهيه نقشه  1 
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،  ،ایجاد باغ و ساختمان كشی ، خيابان بندی و تفكيك اراضی ـ تهيه مقررات برای كليه اقدامات عمرانی از قبيل قطعه 2 

 عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه ایجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت

 .عمرانی شهر

كشور برای اطالع عمومی آگهی و  حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذكور پس از تصویب انجمن شهر و تایيد وزارت

 .بموقع اجرا گذاشته خواهد شد

 . ـ تغيير حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات اراضی تاثيرنخواهد داشت 1تبصره 

 .اجرای قرارداد پرداخت گردد های محل گردد بایستی تماما به شهرداری ه از عقد قراردادها عاید میـ عوارضی ك 2تبصره 

 . ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است 9تبصره 

،شهریار و بخشهای تابعه ری و  ، ورامين ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سياسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای كرج 9 

، شهریار و بخشهای  ، ورامين ، كرج اصالح حریم شهر تهران ماه نسبت به 9رانات دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت شمي

 .تقسيمات كشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذكور اقدام نماید تابعه ری و شميرانات بر اساس قانون

 .این قانون تامين خواهد شد 2تبصره  های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع هزینه

شوند در صورتيكه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر  نقاطی كه در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذكور جدا می

و در غير اینصورت توسط بخشداری . دریافت خواهد شد دیگری قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداری مربوط

 .گردد به حساب خزانه واریزمی مربوط اخذ و

این  9عمرانی موضوع تبصره  وجوه واریزی مذكور در بودجه ساالنه كل كشور برای فعاليتهای% 80همه ساله الاقل معادل 

 .قانون منظور خواهد شد

ذیل ماده مكلفند از مقررات تبصره  ، شهرداریهای مربوطه ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران 1تبصره 

 .استفاده نمایند17/1/1912قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2

ـ بمنظور جلوگيری از ساخت و سازهای غيرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسيدگی به موارد تخلف  2تبصره 

. نداریها تشكيل خواهد شدمسكن و شهرسازی در استا كميسيونی مركب از نمایندگان وزارت كشور، قوه قضایيه و وزارت

نامه  آیين  4چنانچه طرح جامع به تصویب نرسيده باشد با رعایت ماده )جامع  كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح
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نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ( 1911احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 

 .روز اعيانی تكميل شده اقدام خواهد نموددرصد تا هفتاد درصد قيمت  پنجاه

ربط موظفند برای ساختمانهایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كميسيون برای آنهاجریمه تعيين و پرداخت  مراجع ذی

 .گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كارصادر نمایند

ند عالوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را كه از ـ شهرداریهای سراسر كشور مكلف 9تبصره 

ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و  نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی حریم استحفاظی شهرها كسب می

ميدنی و كشاورزی هزینه ، تامين آب آشا ، بهداشت ، آموزش و پرورش سازی راه شهركهای واقع در حریم خصوصا در جهت

 .نمایند

ـ مالكين اراضی و امالك واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكيك اراضی و شروع 100ماده 

 . ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند

انه بوسيله مأمورین خود اعم از آنكه تواند از عمليات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پرو شهرداری می

 . ساختمان در زمين محصور یا غيرمحصور واقع باشد جلوگيری كند

ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسيسات و بناهای خالف مشخصات 1تبصره 

مان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساخت

شهرداری موضوع در كميسيونهایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور و یكی از اعضای انجمن شهر، به 

كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را  كميسيون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می. شود انتخاب انجمن مطرح می

باً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رأی كت

كند ظرف مدت یكماه تصميم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردی كه شهرداری از  برای ادای توضيح شركت می

كند مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگيری  ی میادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگير

 .موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير این صورت كميسيون به تقاضای ذینفع به موضوع رسيدگی خواهد كرد

تعيين  در صورتی كه تصميم كميسيون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه، تجاوز كند

 .كند می

هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً . شهرداری مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابالغ كند

 . نامة اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد كرد اقدام كرده و هزینة آن را طبق مقررات آیين

زیربنای مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة استفاده از اراضی مسكونی ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت 2تبصره 

در بر خيابانهای اصلی یا )تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانی  كميسيون می

ع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ای كه متناسب با نو رأی به اخذ جریمه( بست باز یا بن خيابانهای فرعی و یا كوچ بن
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ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعيين و شهرداری مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام كند 

در صورتی (. تر و از سه برابر ارزش معامالتی برای هر متر مربع بنای اضافه بيشتر باشد جریمه نباید از حداقل یك دوم كم)

پرداخت جریمه خودداری كرد، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضای كه ذینفع از 

 . كميسيون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود. صدور رأی تخریب را بكند

استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختمانی واقع در حوزة 9تبصره 

در بر خيابانهای )تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانی  و اداری كميسيون می

ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده  رأی به اخذ جریمه( بست باز یا بن اصلی یا خيابانهای فرعی و یا كوچه بن

است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام كند   نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعيين و شهرداری مكلف و

تر و از چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده  جریمه نباید از حداقل دو برابر كم)

پرداخت جریمه خودداری كرد شهرداری مكلف است مجدداً پروانه را به همان در صورتی كه ذینفع از (. تر باشد بيش

 .كميسيون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب بكند

 . كميسيون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد كرد

اصول فنی و بهداشتی و ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی كه 4تبصره 

تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم  شهرسازی رعایت شده باشد كميسيون می

ارزش معامالتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته 

. ست از ذینفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم كندتر ا باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيش

 .عمل خواهد شد 9و  2های  اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره

 تواند با توجه ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و یا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن كميسيون می1تبصره  

ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش  به موقعيت محلی و نوع استفاده از فضای پاركينگ، رأی به اخذ جریمه

مساحت هر پاركينگ با احتساب )معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند 

 . باشد جریمة تعيين شده و صدور برگ پایان ساختمان می شهرداری مكلف به اخذ(. باشد متر مربع می 21گردش 

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانة ( 27/6/1918اصالحی )ـ 6تبصره 

ی در این مصوب رعایت برهای اصالحی را بكند، در صورتی كه بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوز ساختمان و طرحهای

در سایر موارد . مورد انجام گيرد شهرداری مكلف است از ادامة عمليات جلوگيری و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند

تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسيدگی به موضوع در 

 . است 100صالحيت كميسيونهای مادة 

مهندسان ناظر ساختمانی موكلفند نسبت به عمليات اجرایی ساختمانی كه به مسووليت ( 27/6/1918اصالحی ) ـ7تبصره 

ها و محاسبات فنی ضميمة آن  گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه آنان احداث می

هر گاه مهندس . و نقشه و محاسبات فنی را گواهی كنندمستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه 

ناظر بر خالف واقع گواهی كند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نكند و موضوع منتهی بطرح در كميسيون مندرج در 
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ا به قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب ر 100تبصره یك مادة 

شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير . نظام معماری و ساختمانی منعكس كند

ماه تا سه سال محروميت از كار و در  6برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 

گردد به حداكثر  100ور رأی تخریب به وسيله كميسيون مادة صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صد

مراتب محكوميت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یك . مجازات محكوم كند

از تخلف  شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكوميت به محض وقوف. گردد یا چند مورد از جراید كثيراالنتشار اعالم می

ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای  6بمدت حداكثر  100پروندة كميسيون مادة  مهندس ناظر و ارسال

مأمورین شهرداری نيز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند . ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری كند

وگيری نكنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جل

شود و در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و  تقصيری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسيدگی می

شهرداری مكلف به  در مواردی كه. مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایی هم باشد از این جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود

تواند با استفاده از مأمورین اجرایيات خود و در  جلوگيری از عمليات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می

 . صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام كند

م معاملة قطعی در مورد ساختمانهای گواهی پایان دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجا( 27/6/1918اصالحی )ـ 8تبصره 

ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد 

ون قان 100تبصره الحاقی به مادة  6در مورد ساختمانهایی كه قبل از تصویب قانون . مالحظه و مراتب را در سند قيد كند

معامله انجام گرفته و از ید مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پالك را ( 24/11/1911)شهرداریها 

شامل نگردد گواهی عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع 

 .باشد می

ل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده در صورتی كه اضافه بنای جدیدی حادث در مورد ساختمانهایی كه قب

نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب  نگردیده باشد و مدارك و اسناد

 . باشد فوق در سند مالكيت انجام معامله بالمانع می

ساختمانهایی كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر، صادر شده ( 27/6/1918الحاقی )ـ 3تبصره 

  .باشند قانون شهرداری معاف می 100است از شمول تبصره یك مادة 

قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا  100در مورد آراء صادره از كميسيون مادة ( 27/6/1918الحاقی )ـ 10تبصره 

ام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض كند، مرجع رسيدگی به این اعتراض قائم مق

رأی این . اند خواهد بود كه اعضای آن غير از افرادی باشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته 100كميسيون دیگر مادة 

 . كميسيون قطعی است

نامة ارزش معامالتی ساختمان پس از تهيه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر  آیين( 27/6/1918الحاقی )ـ 11تبصره 

 .تجدیدنظر خواهد بود در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتی سالی یكبار قابل
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 101ماده 

ك اراضی محدود شهر و ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضای تفكي101های تفكيكی ماده  تصویب نقشه

ای كه مالك برای  ای انجام دهند كه قبالً به تصویب شهرداری رسيده باشد نقشه حریم آن عمل تفكيك را طبق نقشه

كند، باید حداكثر ظرف دو ماه از  كند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسيد تسليم می تفكيك زمين خود تهيه می

 .م و كتباً به مالك ابالغ شودطرف شهرداری تكليف قطعی آن معلو

در صورتی كه در موعد مذكور، شهرداری تصميم خود را به مالك اعالم نكند مراجع مذكور در فوق، مكلفند پس از استعالم 

 .نماید عمل تفكيك را انجام دهند ای كه مالك ارائه می از شهرداری طبق نقشه

شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هيچ  میمعابر و شوراع عمومی كه در اثر تفكيك اراضی احداث 

 .عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد

  

نسبت به زمين یا بناهای مخروبه و غير مناسب با وضع محل و یا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در  -110ماده 

پاكيزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با  خيابان یا كوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافی با پاكی و

تصویب انجمن شهر می تواند به مالك اخطار كند منتهی ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن كه منطبق با 

تأمين نظر و اجرای تواند به منظور  اگر مالك مسامحه یا امتناع كرد شهرداری می.نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند

طرح مصوب انجمن در زمينه زیبائی و پاكيزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را كه الزم بداند معمول و هزینه آن را به 

اضافه صدی ده از مالك یا متولی و یا متصدی موقوفه نماید، در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ می 

شود و هرگاه مالك ظرف مهلت  پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب قطعی تلقی میشود در صورتی كه مالك ظرف 

 .ارجاع خواهد شد 77مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

در حكم سند  77صورت حساب هایی كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 

االجراء بوده و اجراء ثبت مكلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب  قطعی و الزم

 .شهرداری اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :مستقيم قانون مالياتهاي 

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در  10مادة 

تواند در مواردی كه مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر  وزارت امور اقتصادی و دارایی می. دسترس متقاضيان بگذارد

  .دور قبض ماليات اكتفا نمایدحق تمبر در قبال ص به دریافت 

حقوق خود نسبت به امالك واقع در ایران پس از كسر  ناشی از واگذاری  ـ درآمد شخص حقيقی یا حقوقی  12مادة  

 .باشد مقرر در این قانون مشمول ماليات بر درآمد امالك می  های معافيت
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و همچنين انتقال حق واگذاری %( 1)به نرخ پنج درصد ـ نقل و انتقال قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی و  13مادة 

در تاریخ انتقال از طرف مالكان عين یا صاحبان %( 2)مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد  محل به 

 .باشد می حق مشمول ماليات 

مالتی نزدیكترین محل مشابه مبنای نشده باشد، ارزش معا  ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتی تعيين 1تبصرة 

 .ماليات خواهد بود محاسبه 

ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق كسب یا پيشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از  2تبصرة 

 . تجاری محل موقعيت 

باشد كه در تهران از  فت عضو میامالك، متشكل از ه عهدة كميسيون تقویم  امالك به  ـ تعيين ارزش معامالتی  64مادة 

، جهاد كشاورزی و نمایندة سازمان ثبت اسناد  مسكن و شهرسازی های  وزارتخانه سازمان امور مالياتی كشور و  نمایندگان 

شهر و در شهرستانها از مدیران كل یا  نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقویم امالك به معرفی شورای  و امالك و سه 

ترتيب در مراكز استانها یا  به  ، مسكن و شهرسازی ، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و امالك  ی ادارات امور مالياتیرؤسا

معرفی شورای  به  آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقویم امالك  شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان 

 .رزش معامالتی امالك اقدام خواهد نمودا تعيين  شهر تشكيل و هر سال یك بار نسبت به 

سه نفر معتمد محل بصير و مطلع (  براساس تقسيمات كشوری) در موارد تقویم امالك واقع در هر بخش و روستاهای تابعه

در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با . در امور تقویم امالك توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد

 .كارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط دركميسيون شركت خواهند نمود شرایط مذكور كه

كشور و در شهرستانها به دعوت مدیركل یا رئيس ادارة امور  كميسيون تقویم امالك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتی

جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه  .مالياتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعة آن تشكيل خواهد شد

 . چهار نفر معتبر است یابد و تصميمات متخذه با رأی موافق  نفر آنها عضو دولت باشند رسميت می

 : مكلف است كميسيون مزبور 

، نوع  زمينبندی  شبكه)تعيين شده و موقعيت جغرافيایی   با توجه به آخرین ارزش معامالتی الف ـ قيمت اراضی شهری را 

، نوع مالكيت از لحاظ جاری بودن یا داشتن  مشاع بودن) و وضعيت حقوقی(  ، آب و هوا و ارتفاع االرضی ، خدمات تحت خاك

، شبكة حمل و نقل  ، آموزش و پرورش ، گاز، بهداشت ، برق ، تلفن آب)و خدمات شهری (  ، استيجاری بودن مالكيت  دفترچة

ن مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق و ميزا(  شهری و سایرخدمات

ها به فضای سبز و مراكز  تجاری و صنعتی و مسكونی و آموزشی و یا مختلط و به طور كلی نوع كاربری اراضی و دسترسی

 .خرید و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور

فاصلة تا شهر، نوع محصول  فوق، ( الف) موارد مذكور در بند ی و روستایی را عالوه بر رعایت های كشاورز ب ـ قيمت زمين

آنها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت برای كشت مكانيزه و وضعيت طبيعی زمين و داشتن جاده و نوع  و قيمت 

 .ار باغات متفاوت باشندهای اصلی و مواردی كه مالكين عرصه و اعيان و اشج جاده و فاصله تا جاده
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و قدمت و تراكم (  اسكلت فلزی یا بتون آرمه یا اسكلت بتونی و سوله و غيره)ج ـ قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح 

و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان (  ، بهداشتی و خدماتی و غيره ، آموزشی ، اداری ، تجاری مسكونی)و طریقة استفاده از آن 

 .نماید تعيين

باشد و تا تعيين  االجراء می نهایی كميسيون تقویم امالك الزم ارزش معامالتی تعيين شده پس از یك ماه از تاریخ تصویب 

 . معامالتی جدید معتبر است ارزش 

يسيون تقویم ، كم توانند قبل از اتمام دورة یك ساله مزبور می ـ سازمان امور مالياتی كشور یا ادارات تابعة سازمان  1تبصرة 

 :را در موارد زیر تشكيل دهند امالك 

 . است ـ برای تعيين ارزش معامالتی نقاطی كه فاقد ارزش معامالتی  1

  سازمان امور مالياتی كشور با مقایسه با نقاط مشابه تشخيص ـ برای تعدیل ارزش معامالتی تعيين شده نقاطی كه حسب  2

 .هماهنگی ندارد

تشخيص سازمان امور مالياتی كشور با توجه به عوامل ذكر  عامالتی تعيين شدة نقاطی كه حسب ـ برای تعدیل ارزش م 9

 .در این ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد شده 

ء االجرا ماه از تاریخ تصویب نهایی كميسيون تقویم امالك الزم  ارزش معامالتی تعيين شده حسب این تبصره پس از یك 

 .بوده و تا تعيين ارزش معامالتی جدید معتبر خواهد بود 

قانون تعيين نشده است آخرین ارزش معامالتی تعيين شده  ـ مادامی كه ارزش معامالتی امالك طبق مقررات این  2تبصرة 

 . معتبراست

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :قانون ماليات بر ارزش افزوده 

در مواردی كه صورتحساب موجود . مأخذ محاسبه ماليات، بهای كاال یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود -14ماده 

دداری شود ویا به موجب اسناد ومدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها واقعی نيست، نباشد ویا از ارائه آن خو

 .مأخذ محاسبه ماليات بهای روز كاال یا خدمت به تاریخ روز تعلق ماليات می باشد

 :موارد زیر جزء مأخذ محاسبه ماليات نمی باشد -تبصره

 تخفيفات اعطائی؛ -الف

 كه قبالً توسط عرضه كننده كاال یا خدمت پرداخت شده است؛ماليات موضوع این قانون  -ب

 .سایر مالياتهای غير مستقيم وعوارضی كه هنگام عرضه كاال یا خدمت به آن تعلق گرفته است -ج

 .می باشد%( 1/1)نرخ ماليات بر ارزش افزوده، یك ونيم درصد  -16ماده 

 :زیر تعيين می گردد نرخ ماليات بر ارزش افزوده كاالهای خاص به شرح -تبصره

 %( .12)انواع سيگار ومحصوالت دخانی، دوازده درصد  -1

 %(.20)انواع بنزین وسوخت هواپيما بيست درصد  -2
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دولت مكلف است با اجرای كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ  ـقانون برنامه پنجم توسعه  117ماده 2تبصره  

درصد  ای كه در پایان برنامه نرخ آن به هشت گونه این ماليات را از سال اول برنامه ساالنه یك واحد درصد اضافه نماید؛ به

%( 1)و سهم دولت پنج درصد ( به عنوان عوارض%( ) 9)سهم شهرداریها و دهياریها از نرخ مزبور سه درصد . برسد%( 8)

 شود تعيين می

مالياتهایی كه مؤدیان در موقع خرید كاال یا خدمت برای فعاليتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای  -17ماده 

صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهای وصول شده توسط آنها كسر ویا به آنها مسترد می 

 .گردد

 .اشين آالت وتجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كاالی مورد استفاده برای فعاليتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گرددم

مالياتهایی كه در موقع خرید كاالها وخدمات توسط شهرداریها ودهياریها برای انجام وظایف وخدمات قانونی  -7تبصره 

 .ر ویا استرداد خواهد بودپرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهات

%( 2)تأخير در پرداخت مالياتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به ميزان دو درصد  -29ماده 

 .در ماه، نسبت به ماليات پرداخت نشده ومدت تأخير خواهد بود

ليات بر ارزش افزوده خود را به سازمان مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظيم گزارشهای حسابرسی ما -27ماده 

اشخاص مذكور در . حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند

صورت قبول درخواست مؤدی، مكلفند گزارش حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه 

مان امور مالياتی كشور تعيين می كند، تنظيم نموده وجهت تسليم به اداره امور مالياتی مربوط، در ودستورالعملی كه ساز

 .اختيار مؤدی قرار دهند

اظهار نظر نسبت به كفایت اسناد ومدارك حسابداری برای امر حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانين  -الف

 .ومقررات واستانداردهای حسابداری

 .عيين مأخذ مشمول ماليات وماليات متعلق هر دوره مالياتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوطت -ب

اداره امور مالياتی گزارش حسابرسی را كه با رعایت شرایط اخير الذكر این ماده تنظيم شود، بدون رسيدگی  -1تبصره 

ش حسابرسی مالياتی هر دوره مالياتی موكول به آن قبول گزار. قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می كند

است كه مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالياتی دوره مزبور ویا حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضاء 

 .مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتی مربوط نموده باشد

تواند حسابرسی ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقی وحقوقی را به سازمان سازمان امور مالياتی كشور می  -2تبصره 

. حسابرسی جمهوری اسالمی ایران یا حسابداران رسمی ومؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید

 .ددر این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتی كشور می باش
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می شود، در صورتی  در مواردی كه اوراق مطالبه ماليات یا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به مؤدی ابالغ -23ماده 

كه مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بيست روز پس از ابالغ اوراق یاد شده اعتراض كتبی خودرا به اداره امور مالياتی 

چنانچه مؤدی . در صورت رفع اختالف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه می گرددمربوط برای رفع اختالف تسليم نماید و

در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات ویا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختی به 

 .ی محسوب می گردداستثناء مواردی كه اوراق موضوع این ماده ابالغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطع

در صورتی كه مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالياتی مربوط تسليم نماید، ولی رفع 

اختالف نشده باشد وهمچنين در مواردی كه اوراق مذكور ابالغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاریخ 

خ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانونی جهت رسيدگی به هيأت حل اختالف مالياتی موضوع دریافت اعتراض یا تاری

 .قانون مالياتهای مستقيم احاله می شود

شهرداریها مكلفند اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی خود مربوط به امالك، مشاغل وسایر موارد كه در امر  -91ماده 

عملكرد مالی مؤدیان مورد نياز سازمان امور مالياتی كشور می باشد، را حسب درخواست رئيس كل شناسایی یا تشخيص 

سازمان مذكور در اختيار این سازمان قرار داده وامكان دسترسی همزمان سازمان امور مالياتی كشور به این اطالعات را در 

 .پایگاه های اطالعاتی ذی ربط فراهم آورند

هرداریها و دهياریها در رابطه با كاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ ماليات موضوع ماده نرخ عوارض ش -98ماده

 :این قانون، به شرح زیر تعيين می گردد( 16)

 ؛%( 1/1)این قانون، یك و نيم درصد( 16)كليه كاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف

 ؛%(9)درصدانواع سيگار و محصوالت دخانی، سه  -ب

 ؛%(10)انواع بنزین و سوخت هواپيما، ده درصد  -ج

 %(.1)و نفت كوره پنج درصد%( 10)نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد  -د

واحدهای توليدی آالینده محيط زیست كه استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زیست را رعایت نمی نمایند،  -1تبصره

، همچنين (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) يط زیستطبق تشخيص و اعالم سازمان حفاظت مح

پاالیشگاههای نفت و واحدهای پتروشيمی، عالوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یك 

ای آن به عوارض این قانون و تبصره ه( 17)حكم ماده. می باشند از قيمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی%( 1)درصد

 .آالیندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد

واحدهایی كه در طی سال نسبت به رفع آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیيد سازمان حفاظت محيط 

ی بعد از تاریخ در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره ماليات. زیست از فهرست واحدهای آالینده خارج می گردند

 .اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتی كشور، مشمول پرداخت عوارض آالیندگی نخواهد شد

واحدهایی كه در طی سال بنا به تشخيص و اعالم سازمان حفاظت محيط زیست به فهرست واحدهای آالینده محيط 

الم توسط سازمان حفاظت محيط زیست مشمول پرداخت عوارض زیست اضافه گردند، از اول دوره مالياتی بعد از تاریخ اع

 .آالیندگی خواهند بود
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عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد توليدی و در خارج از حریم 

 .هرستان توزیع گرددواریز می شود، تا بين دهياریهای همان ش( 93)ماده(2)شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره

در صورتی كه واحدهای توليدی به منظور ارتقاء مهارت و سالمت كاركنان خود مراكز آموزشی و ورزشی ایجاد  -2تبصره

عوارض موضوع بند %( 10)كرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت كار و اموراجتماعی می توانند ده درصد 

هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیيد هزینه های مزبور توسط سازمان  این ماده را تا سقف( الف)

 .امور مالياتی كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود

از %( 1/0)نيم درصد به منظور تأسيس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نياز در مناطق كمتر توسعه یافته، معادل -9تبصره

این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل ( الف)عوارض وصولی بند 

آن از محل اعتباری كه در قوانين بودجه سنواتی منظور می گردد در اختيار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط 

آئين نامه اجرائی این تبصره به . حداث مراكز آموزشی مورد نياز درمناطق مزبور هزینه گرددوزارت مزبور در امر توسعه و ا

 .پيشنهاد مشترك وزارتخانه های آموزش و پرورش، كشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت وزیران می رسد

 :ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعيين می گردد -49ماده 

%( 1)، دریایی و هوایی پنج درصد(به استثناء ریلی) نقل برون شهری مسافر در داخل كشور با وسایل زمينیحمل و  -الف

 (.به عنوان عوارض) بهاء بليط

در  ونيم عوارض ساليانه انواع خودرو های سواری و وانت دو كابين اعم از توليد داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یك -ب

 .در هزار مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی آنها ونيم  و یا یك( داخلی )هزار قيمت فروش كارخانه

به ازاء ( به استثناءخودرو های گازسوز) این ماده در مورد خودروهای با عمر بيش از ده سال( ب)عوارض موضوع بند -تبصره

عوارض موضوع %( 100)و حداكثر تا صد درصد%( 10)به ميزان ساالنه ده درصد( تا مدت ده سال) سپری شدن هر سال

 .بند مزبور این ماده افزایش می یابد

شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو كابين اعم از توليد داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری  -ج

حقوق قيمت فروش كارخانه و یا مجموع ارزش گمركی و %( 9)عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد

 (.عوارض%( 1)ماليات و یك درصد%( 2)دودرصد )ورودی آنها 

 .این قانون و تبصره های آن به ماليات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد( 17)حكم ماده 

 -46ماده 

این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی ( 41)و وجوه موضوع ماده( 49)و (42)ماليات های موضوع مواد  -الف

تعيين و از طریق سازمان امور مالياتی كشور اعالم ( خزانه داری كل كشور) ربوط كه توسط وزارت امور اقتصادی و داراییم

 .می شود، واریز می گردد

این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور ( 49)ماده ( ب)و ( الف)وصول عوارض موضوع بندهای  -ب

 .فعاليت واریز می گرددنيز به حساب شهرداری محل 
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می شود تا حسب ترتيبات  واریز (93)ماده( 2)به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره ( 49)ماده( ج)عوارض موضوع بند  -ج

 .تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد

صول می این قانون كه توسط سازمان امور مالياتی كشور و( 41)و ( 49)،(42)ماليات و وجوه دریافتی موضوع مواد  -د

 .و اصالحات بعدی آن است 27/11/1980گردد مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات های مستقيم مصوب 

این قانون كه توسط شهرداری ها ( 49)ماده ( ب)و ( الف)اختالف و استنكاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای -هـ

 .اره شهرداریها خواهد بودقانون اد( 77)وصول می گردد، مشمول احكام ماده 

%( 2)این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد ( 49)پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  -و

 .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود

 -47ماده 

نقليه زمينی، دریایی و هوایی می اشخاصی كه مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل كشور با وسایل  -الف

این قانون را با درج در بليط و یا قرار داد حسب ( 49)ماده( الف)بهاء بليط موضوع بند %( 1)نمایند، مكلفند پنج درصد 

مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری 

 .فروش بليط واریز نمایندمحل 

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع كاالهای وارداتی و توليدی و همچنين ارائه خدمات كه در این  -10ماده 

قانون، تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه ماليات، سود 

اوراق مشاركت، سود سپرده گذاری و سایر عمليات مالی اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری غير سهام شركتها، سود 

 .بانكی مجاز، توسط شوراهای اسالمی و سایر مراجع ممنوع می باشد

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلی جدید، كه تكليف آنها در این قانون مشخص  -1تبصره

 .موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعالم عمومی نمایند نشده باشد،

یك » به عبارت  7/3/1947قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ( 2)مندرج در ماده« پنج درهزار» عبارت  -2تبصره

 .اصالح می شود« %(1)درصد

به اعطاء تخفيف یا معافيت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهياریها ملغی قوانين و مقررات مربوط  -9تبصره

 .می گردد

 وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر كشور نظارت نماید -4تبصره

------------------------------------------------------------------------- 

به شركتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص  گذاري اراضي فاقد كاربري مسکوني براي امر مسکن قانون منع فروش و وا

 حقيقي و حقوقي
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االجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقيقی و حقوقی و  از تاریخ الزم -1ماده

شركتهای تعاونی مسكن اعم از شركتهای تعاونی مسكن كارمندی و كارگری و تعاونيهای مسكن كاركنان نيروهای 

شهركها و شهرهای جدید موكول به اخذ گواهی شهرها، ( قانون)در داخل محدوده  نظامی و انتظامی برای امر مسكن 

بر نداشتن كاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضی مورد نظر از  مبنی

 .باشد این قانون می( 4)و ( 9)مراجع مذكور در مواد 

سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و دفاتر اسناد رسمی و كليه مراجع قانونی واگذار كننده زمين اعم از  -2ماده

غيردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمين به شركتهای تعاونی مسكن و اشخاص حقيقی و 

حقوقی موضوع بالمانع بودن احداث واحدهای مسكونی در اراضی موردنظر را طبق مواد آتی از مراجع تعيين شده 

 .باشد اعتبار این گواهی حداكثر دو سال از تاریخ صدور می. و پيوست مدارك نماینددر این قانون استعالم 

كاربری، ضوابط ساختمانی و بالمانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمين برای امر مسكن به شركتهای تعاونی  -3ماده

وط و براساس طرحهای شهرها، باید از طریق شهرداری مرب( قانونی)مسكن و اشخاص حقيقی در داخل محدوده 

 .مصوب توسعه شهری به طور كتبی اعالم و گواهی شده باشد

های تعاونی مسكن و اشخاص حقيقی و حقوقی برای امر مسكن  هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمين به شركت -8ماده

ب شهرهای جدید شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصو( قانونی)در خارج محدوده 

 .باشد شوند، ممنوع می و شهركهائی كه طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می

احراز وقوع زمين موردنظر در داخل شهرهای جدید و شهركهای مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربری و 

 .باشد شهرسازی استان میهای متقاضيان به عهده سازمان مسكن و  ضوابط ساختمانی با برنامه

های تفكيك اراضی و امالك و انجام  های زیر را در مورد تهيه نقشه ادارات ثبت اسناد و امالك موظفند تأیيدیه -0ماده

 :قانونی مراحل تفكيك، به شرح زیر اخذ نمایند

حهای جامع و شهر و حریم شهر از رعایت مصوبات طر( قانونی)تفكيك اراضی و امالك در داخل محدوده  -الف

 .هادی شهری از شهرداری مربوط

ای  تفكيك اراضی و امالك واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت كاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحيه -ب

نامه مربوط به استفاده از اراضی و  و در صورت عدم تهيه طرح برای ناحيه موردنظر، از نظر رعایت ضوابط آئين

و اصالحات بعدی ( هيأت وزیران 1911مصوب )ات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها احداث بنا و تأسيس

 .آن، از سازمان مسكن و شهرسازی استان

 .های مربوط بنياد مسكن انقالب اسالمی است در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأیيد نقشه -تبصره

تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربری  در مورد زمينهای موضوع این قانون، هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی،  -3ماده

در صورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مدیره شركت تعاونی . بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است
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عضای شركتهای تعاونی ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقی و حقوقی، شهرداریها، دولت و ا ذی

 .باشند مسكن می

گيری كنند و به هر نحو به  مراجعی كه خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصميم -7ماده

ساخت و سازهای غيرقانونی و برخالف مفاد این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا 

شوند و با آنها برابر  گونه اقدامات خالف مشاركت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می به نحوی در این

 .مقررات رفتار خواهد شد

كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مكلفند خطوط و  كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهای تأمين -4ماده

ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عمليات 

گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و 

 .تاریخ مدارك مذكور در قراردادهای واگذاری، تأمين و واگذار نمایند

مسكونی و صنفی و هرگونه بنائی كه به طور غير مجاز و برخالف  گونه خدمات به واحدهای واگذاری خطوط و انشعاب این

 .باشد ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می

ها ابالغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به كليه جرائد و سایر رسانه -9ماده

این قانون را ( 1)روش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده تبليغاتی در ارتباط با تفكيك و ف

حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازی 

 . را در خصوص بالمانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمایند( سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط)

 . شوند كليه قوانين و مقررات با این قانون لغو می -10ماده 

های مسكن و شهرسازی، كشور، تعاون و كار و امور اجتماعی حداكثر  این قانون توسط وزارتخانه نامه اجرایی آیين -11ماده

 . ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصویب هيأت وزیرات خواهد رسيد

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یك تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مرداد ماه یك هزار و 

 . به تایيد شورای نگهبان رسيده است 16/1/1981س شورای اسالمی تصویب و در تاریخ سيصدو هشتاد و یك مجل

 

منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسکوني براي امر مسکن به شركتهاي تعاوني مسکن و  قانوننامه اجرايي  آيين

 يقي و حقوقيساير اشخاص حق

و حریم شهر، شهرك مسكونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از ( قانونی)نامه، محدوده  در اجرای این آیين -1ماده

باشند كه در طرحهای مصوب جامع و تفصيلی و هادی شهرها، ایجاد شهرك و شهر  هایی می ها و حریم محدوده

 .ربط رسيده باشند نی ذیهادی روستایی به تصویب مراجع قانو  جدید و طرح

http://icm.gov.ir/law-fa-220.html
http://icm.gov.ir/law-fa-224.html


شهرداري خامنه9315سال محلی عوارض تعرفه دستورالعمل  

 

 
142 

 
  کارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربایجان شرقی

( قانونی)قانون، برخورداری از كاربری مسكونی در محدوده ( 1)منظور از نداشتن كاربری معارض موضوع ماده  -2ماده

 .باشد طبق طرحهای مصوب جامع، تفصيلی و هادی و طرحهای شهركها و شهرهای جدید می

نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده مسكونی از زمين، برای كليه اشخاص  كليه مقررات این آیين -3ماده

حقيقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهای انقالبی و اوقاف 

 .االجرا است الزم

اقد كاربری  مسكونی برای امر مسكن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و واگذاری، تفكيك و افراز اراضی ف -8ماده

ها، سازمانها، نيروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شركتهای دولتی، بنيادها و  وابسته به آنها اعم از وزارتخانه

كند،  اراضی اقدام مینهادهای انقالبی و موسسات عمومی غيردولتی و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاری 

 .تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است

 .هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست ممنوع است -0ماده

تسليم اقرارنامه كتبی ضمن سند انتقال در دفاتر هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد كاربری مسكونی، مشروط به  -3ماده 

اليه، دایر براطالع از كاربری غيرمسكونی زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن  اسناد رسمی توسط منتقل

 .خواهد بود

ند، در گير نامه مورد نقل و انتقال قرار می این آئين( 6)كاربریهای اراضی غيرمسكونی كه به ترتيب مقرر در ماده  -7ماده

 –قانون تأسيس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ( 1)داخل شهرها قابل تغيير توسط كميسيون موضوع ماده 

و مراجع تصویب طرح هادی و تغييرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغيير توسط  -1911مصوب 

ات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و نامه مربوط به اراضی و مستحدث آیين( 19)كميسيون موضوع ماده 

های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در  پذیرش درخواست تغيير بعدی توسط دبيرخانه

  .جلسات گروهها و كارگروهها ممنوع است

باشند،  و حقوقی میكليه دستگاههایی كه قانوناً مجاز به واگذاری زمين برای امر مسكن به اشخاص حقيقی  -4ماده

موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمين مورد 

ها،  نامه واگذاری از كاربری مسكونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبی در توافق

 .مدارك مربوط به واگذاری زمين قيد نمایندها و سایر  صورتجلسات، ابالغيه

استعالم كنندگان كاربری زمين و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مكلفند نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب  -9ماده

نماید،  طبق سند مالكيت، نشانی زمين و سایر مشخصاتی كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعالم را تسهيل می

 .عالم مربوط ارایه دهندبه مراجع مورد است

مراجع مورد استعالم مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذاركننده زمين  -10ماده 

 .نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمایند
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استعالم، كسری  در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعالم شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول -تبصره

 .كننده اعالم نمایند مدارك را به دستگاه استعالم

سازمانهای مسكن و شهرسازی در مورد زمينها و امالك واقع در محدوده شهركها و شهرهای جدید و شهرداریها  -11ماده

تفصيلی های اجرایی طرحهای جامع،  در داخل محدوده شهر، استعالمهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه

در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصيلی و وقوع . و هادی آنها پاسخ خواهند داد

بينی  تقریبی زمين در مجاورت زمينهایی كه موقعيت كلی آنها برای كاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پيش

عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد  قانون تأسيس شورای 1اند، بر اساس مصوبات كميسيون ماده  گردیده

های جامع و تفصيلی موضوع ماده یاد شده مراتب  شد و در موارد ابهام و اشكال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرح

  .در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و الزم االجرا خواهد بود

در شهركها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری  -تبصره

 .استعالم موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسيد

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسكن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعالم از  -12ماده

هادی مصوب، با همكاری بنياد مسكن انقالب اسالمی و در صورت عدم تشكيل   حدهياری مربوط براساس طر

دهياریها با همكاری بنياد یاد شده حسب مورد، در . دهياری، از بنياد مسكن انقالب اسالمی محل خواهد بود

صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف 

 .حل، كاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم خواهند نمودم

سازمانهای مسكن و شهرسازی استانها موظفند استعالمهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد  -13ماده

و ضوابط  را از نظر رعایت كاربری( به جز روستاها)های تفكيك اراضی و امالك واقع در خارج از حریم شهرها  نقشه

نامه مربوط به  ای و در صورت عدم تهيه طرح برای ناحيه موردنظر از نظر رعایت ضوابظ آیين طرحهای جامع ناحيه

استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصالحات بعدی آن، پاسخ 

 .دهند

فند استعالمهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد دهنده به استعالم موظ مراجع پاسخ -18ماده

تفكيكی خوانا در مقياس مناسب و سایر اطالعات و   بایست منضم به نقشه های تفكيك اراضی را كه می نقشه

 .دمشخصات مورد نياز برای تشخيص موقعيت زمين باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهن

های تفكيكی دریافت شده از نظر كاربری و ضوابط تفكيك، سایر  الذكر با نقشه در صورت موافقت مراجع فوق -1تبصره

 .ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد مدارك الزم برای تفكيك طبق مقررات ذی

ونی و شهرهای جدید های تفكيكی پيشنهادی از سوی متقاضيان در مورد اراضی واقع در شهركهای مسك نقشه -2تبصره

جهت تایيد از حيث امكان تفكيك و رعایت كاربری و ضوابط تفكيك از طرف ادارات ثبت اسناد و امالك حسب 

ربط ارسال خواهد  عمران شهر جدید ذی  مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط و شركت
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حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر  مراجع مذكور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب،. شد

 .خواهند نمود

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهركها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص  -3تبصره

 .موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذكور خواهد بود

موكول به ( آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن)قانون ( 8)تامين و واگذاری تاسيسات زیربنایی موضوع ماده  -10ماده

یا تایيدیه ( در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهركها)های معتبر ساختمانی یا عدم خالف یا پایان كار  ارایه پروانه

 .رعایت كاربری مسكونی خواهد بودمراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، دایر بر 

نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح الیحه قانون واگذاری و احيای اراضی در  آیين( 92)كميسيونهای موضوع ماده  -13ماده

برداری از جنگلها و منابع  قانون حفاظت و بهره( 91)و ماده  -1913مصوب  –حكومت جمهوری اسالمی ایران 

اند نيز  ایر مراجعی كه به موجب قوانين مجاز به واگذاری زمين شناخته شدهو س -1946مصوب  –طبيعی 

  «.باشد االجرا می الزم

نامه اجرایی قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها كه مبنای تغيير كاربری و  آیين( 4)نقشه تایيد شده موضوع ماده  -تبصره

گيرند،  شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و امالك قرار می تفكيك اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و

های مذكور بعد از تفكيك  منحصراً مربوط به استفاده كشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه

 .باشند و در هر حال تغيير كاربری این اراصی به مسكونی ممنوع است می

و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهركها و شهرهای جدید و ( نیقانو)كليه مراجعی كه در محدوده  -17ماده

گيری كرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای  حریم آنها و همچنين روستاها، برخالف مفاد این قانون تصميم

تار خواهد غيرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خالف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رف

 .شد

درج شماره، تاریخ نام صادركننده مجوز در آگهيهای تفكيك و فروش موضوع این قانون الزامی است و آگهيهای  -14ماده

های گروهی و نصب در  فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات، صدا و سيما و سایر رسانه

اسالمی اقدامات الزم را در جهت تحقق این موضوع به عمل باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد  اماكن عمومی می

 .خواهد آورد و زارت مسكن و شهرسازی نيز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پيگيری نماید

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به  -19ماده

معامالت امالك و مستغالت، دفاتر اسناد رسمی و شركتهای تعاونی ابالغ نمایند كه در اجرای  تمامی بنگاههای

های تفكيك  نامه و نظایر آنها برای زمينهای موضوع این قانون كه فاقد نقشه قانون، از تنظيم مبایعه( 6)مفاد ماده 

 .مصوب مرجع قانونی است، اكيداً خودداری نمایند
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نامه  وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیين -تبصره

توسط بنگاههای معامالت ملكی و شركتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی 

 .و قانون تعاون به عمل آورند بر وقوع تخلف، برخورد الزم را با متخلفان به ترتيب برابر قانون نظام صنفی

نامه پس از  وزارت مسكن و شهرسازی در اجرای صحيح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و این آیين -20ماده

احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسيدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی 

توانند ابطال  ربط می را پيگيری نموده و همچنين وزارت مذكور و سایر مراجع ذی معرفی و تا حصول نتيجه مراتب

اقدامات خالف، اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از 

 .مقامات قضایی درخواست نمایند

نامه را  ئوليت نظارت عالی برحسن انجام این قانون و آیيندبيرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مس -21ماده 

 .بر عهده خواهد داشت

------------------------------------------------------------------------- 

ديماه  22قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب اليحه 

1337 

   مـــاده اول

 :از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر

 .نخست وزیر، وزیران ، معاونين و نمایندگان مجلسيــن     -1

 .فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهرسفــرا، استانداران ،      -2

 كارمندان وصاحب منصبان كشوری ولشكری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها     -9

كاركنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شركت یا بانك یا هرموسسـه دیگر كه اكثریت سهــام یا اكثریت منافع یا مدیریت یا   -4

 .ا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــداداره كردن ی

اشخاصی كه بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسين یا موسسات مذكور در باال حقوق یا مقرری یاحق الزحمه   -1

 .دریافت ميدارند( ونی باستثنای حقوق بازنشستگی و وظيفه و مستمری قان)یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر

 .مدیران و كاركنان بنگاههای خيریه ای كه از دولت یا از شهرداریها كمك مستمر دریافت ميدارند    -6

شركتها و موسساتی كه پنج درصد یا بيشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بيكنفر از اشخاص مذكور در فوق یا   -7

یه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق باشد و یا اینكه نظارت و بيست درصد یا بيشتــر سهام یا سرما

یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذكور با آنها باشد به استثنای شركتها و موسساتی كه تعداد صاحبان سهـام آن 

http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
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وق بيش از پنج درصد از كل سهام آن را یكصدوپنجاه نفریا بيشترباشد مشروط بر اینكه هيچيك از اشخاص مذكور در ف

 .نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد

اعم از اینكه در ) باشد نميتوانند  7شركتهائيكه اكثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشركتهای منـدرج در بند   -8

در ( ق یا مالی دریافت دارند یا آنكه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام دهندمقابل خدمتی كه انجام ميدهند حقو

) معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسيــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات مذكور در 

به )مراجــع قانونــی مطرح شــده یا نشده باشد  این مـــاده شركت نمایند اعم از اینكه دعاوی مــزبور در(  6و  4بند 

 (.استثنای معامالتی كه قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد

پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون     -1تبصره 

  درآن سهيــــم ویا دارای سمت باشند 8و7و همچنين شركتها و موسساتی كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 

ویا بانكها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذكور در این قانـون كه این اشخاص   نميتوانند با وزارتخانه ها

 درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندواردمعامله یا داوری شوند

 

قررات این قانون مربوط به تعاون از م   شركت های تعاونــی كارمندان موسســات مذكور در این ماده در امور -2تبصره 

 .مستثنی خواهند بود

 :منظوراز معامالت مندرج در این ماده عبارتست از   – 3تبصره 

 (.باستثنای معامالت محصوالت كشاورزی ولو اینكه ازطریق مقاطعه انجام شـــود)مقاطعه كاری     -1

 .حق العمل كاری     -2

ن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنين نمك طعام كه اكتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معاد  -9

 .معـادن مذكور در ملك شخصی آنها واقع است

 .قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه كشی و نظارت در اجرای آن    -4

 .قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی     -1

 .شركت در مزایده و مناقصه     -6

وفروش هائيكه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانين خرید   -7

 .دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشـد

معامالت اجناس و كاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون    -8تبصره 

 .مستثنی است 

 -دوم ماده
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اشخاصــــی كه بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا 

و ( اعم از كشوری و لشكـری ) بعنوان داوری در دعاوی فوق االشعار شركت كنندو همچنين هر یك از مستخدمين دولتی 

رتبه و درجه و مقامی كه باشند هر گاه بر خالف مقــررات این قانون عمل سایر اشخاص مـــذكور در ماده فوق در هر 

محكـــوم خواهند شد وهمين مجازات برای مسئولين شركتها و ( دو تا چهار سال) نمایند بحبس جنائـی درجه دو از 

ا در موقع تنظيم قرارداد و ماده اول كه با علم و اطالع بستگـی و ارتباط خود و یا شركاء ر( 8و 7بند )  موسسات مذكور در

انجام معامله اظهار ننمایند نيز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول 

 .باشند پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می

 -تبصره

مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب كارمندان مشمول مـاده اول كه بر اثر اجرای این قانون  

 .شود ودرصورتيكه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند كسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پرداخت می

 -ماده سوم

راجع از تاریخ تصویب این قانـــون هيچيك از نمایندگان مجلسين در دوره نمایندگـــی حق قبول وكالت در محاكــم و م

 .دادگستری ندارند ولی دعاوی و وكالتهائی كه قبل از تصویب این قانون قبـــول كرده اند بقوت خود باقــــی است

 -ماده چهارم

 .باشد دولت مامور اجرای این قانون می 

 شنبه دوم دی ماه یك قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه

 .رسيد فت به تصویب مجلس شورای ملیهزار و سيصد و سی و ه

------------------------------------------------------------------------- 

 قانون نظام صنفي كشور

دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد،  محل دایر شده به وسيله هر شخص حقيقی یا حقوقی كه پروانه كسب - 27ماده  

 .گردد پلمب می ازطریق نيروی انتظامی با اعالم اتحادیه رأساً

 .یك از حقوق صنفی نخواهد شد پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هيچ - 9تبصره   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قانون نوسازي و عمران شهري

 ارزیابی امالک و تعيين غرامت - 14ماده 
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ارزیابی امالك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكينی كه تمام یا قسمتی از ملك آنها در اجرای طرحهای نوسازی و 

گيرد و دریافت حق مرغوبيت از  احداث و اصالح وتوسعه معابر و تأمين نيازمندیهای عمومی شهر مورد تصرف قرار می

 :شود به شرح زیر خواهد بود لك آنها بر اثر اجراء طرحهای مذكورمرغوب میكسانی كه م

شود و در مورد عرصه ارزش آن به مأخذ بهای  در مورد اعيانی به نسبت خسارت وارده به ملك ارزیابی و پرداخت می - الف 

مت بيش از بهای ملك در تاریخ گردد و در صورتی كه این قي ارزیابی به اضافه شش درصد تعيين می یك سال قبل از تاریخ

 .خواهد بود انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی مالك عمل

در مورد مرغوبيت كليه اراضی و امالكی كه بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر در بر گذر  - ب

مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبيت از مالكين . دباشن شوند مشمول پرداخت حق مرغوبيت می واقع می احداثی یا اصالحی

كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصویب كميسيونهای كشور مجلسين  نامه و جدولی است این گونه امالك طبق آیين

 .خواهد رسيد

در صورتی كه باقی مانده ملك به تشخيص مالك غير قابل انتفاع گردد و مالك پيشنهاد فروش آن را به  - تبصره

باقی مانده ملك را هم خریداری و تصرف كند و در این صورت دیگر مطالبه و دریافت  هرداری كند شهرداری مكلف استش

 .حق مرغوبيت موضوعاً منتفی است

 

 19ماده 

هرگاه در نتيجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر به صورت متروك در آید آن قسمت متعلق به شهرداری 

 .شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خرید آن حق تقدم خواهد داشت هرگاهبوده و 

 29ماده 

كشی و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر ميزان  عوارض اراضی واقع در محدوده شهر كه آب لوله

 .این قانون خواهد بود 2مقرر در ماده 

كشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور  در صورتی كه مالكين این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده - 1تبصره  

 .این قانون وصول خواهد شد 2این ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  اقدام كنند مشمول مقررات

اید حداكثر مدتی كه برای پایان یافتن شود ب های ساختمانی كه از طرف شهرداریها صادر می در پروانه - 2تبصره 

كنند باید ظرف مدت  ساختمان ضروری است قيد گردد وكسانی كه در ميدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی كه تادو سال بعد از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قيد  مقرر در پروانه
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شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نيز اگرساختمان همچنان 

درصد در  4ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 

 .طرف مقامات قضایی توقيف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود ابنيه ناتمام كه از .گردد سال بالغ

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 قوانين مديريت پسماند

  :می باشددارای معانی زیر  عبارات و اصطالحاتی كه در این قانون به كار رفته است، -2ماده 

 سازمان حفاظت محيط زیست : سازمان -الف 

گفته می شود كه به طور مستقيم یا غيرمستقيم حاصل از ( غير از فاضالب)به مواد جامد، مایع و گاز : پسماند –ب  

 :پسماندها به پنج گروه تقسيم می شوند. زاید تلقی می شود  ، فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده

به كليه پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعاليت های روزمره انسان ها در : ندهای عادیپسما -1 

 .شهرها، روستاها و خارج از آن ها توليد می شود، از قبيل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی

شی از بيمارستان ها، مراكز بهداشتی، به كليه پيشماندهای عفونی و زیان آور نا(: بيمارستانی)پسماندهای پزشكی  -2 

سایر پسماندهای خطرناك بيمارستانی از شمول . درمانی، آزمایشگاه های تشخيص طبی و سایر مراكز مشابه گفته می شود

 .این تعریف خارج است

از قبيل  ك،به كليه پسماندهایی گفته می شود كه به دليل باال بودن حداقل، یكی از خواص خطرنا  :پسماندهای ویژه -9

سميت، بيماری زایی، قابليت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نياز داشته باشد و آن دسته از 

جز پسماندهای  پسماندهای پزشكی و نيز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، كشاورزی كه نياز به مدیریت خاص دارند،

 . ویژه محسوب می شوند

به پسماندهای ناشی از فعاليت های توليدی در بخش كشاورزی گفته می شود از قبيل   :شاورزیپسماندهای ك -4

 . محصوالت كشاورزی فاسد یا غيرقابل مصرف( دام، طيور و آبزیان)الشه حيوانات  فضوالت،

  هی صنایع گاز،به كليه پسماندهای ناشی از فعاليت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگا  :پسماندهای صنعتی -1

 .نفت و پتروشيمی و نيروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبيل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی
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شخصيت حقيقی یا حقوقی است كه مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عمليات   :مدیریت اجرایی پسماند –ج  

، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين  سازیاجرایی مربوط به توليد، جمع آوری، ذخيره سازی، جدا

 . آموزش و اطالع رسانی در این زمينه می باشد

 كليه روشهای از بين بردن یا كاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبيل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزی : دفع -1

 .كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد بيولوژیكیكليه فراینده های مكانيكی، شيميایی،   :پردازش -2

 .است -28/9/1919مصوب  –قانو حفاظت و بهسازی محيط زیست ( 3)منظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده  -د

پسماندهای پزشكی و نيز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و كشاورزی كه نياز به مدیریت خاص دارند، جز  -1تبصره  

 . پسماندهای ویژه محسوب می شوند

فهرست پسماندهای ویژه از طرف سازمان، با همكاری دستگاه های ذیربط تعيين و به تصویب شورای عالی  -2تبصره  

 . حفاظت محيط زیست، خواهد رسيد

 .پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود می باشند -9تبصره 

لجن های حاصل از تصفيه فاضالب های شهری و تخليه چاه های جذبی فاضالب خانگی در صورتی كه خشك یا  -4تبصره 

 . كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت

پسماند با تعرفه ای كه طبق  می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از توليد كنندهمدیریت اجرایی  -8ماده 

دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسالمی بر حسب نوع پسماند تعيين می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه 

 های مدیریت پسماند نماید

 پسماندها  مديريت  قانون  اجرايي  نامه آيين

 قانون مدیریت پسماندها( 2)ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده 1  ماده

 : ـ ،عبارات و اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به كار می رود1989مصوب 

 1989قانون مدیریت پسماندها مصوب :  قانون -1

 جداكردن زباله ها از یكدیگر:  جداسازی -2

 فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد :  بازیافت - 9
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 كارگروه ملی مدیریت پسماندها: ملی كارگروه - 4 

، اجتماعی و  اقتصادی توسعه قانون برنامه چهارم( 68)ماده  " ب"موضوع بند )صندوق ملی محيط زیست :  صندوق - 1

 ( ـ1989فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 . مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران: مؤسسه استاندارد -6

 آن دسته از پسماندهای ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی كه عمدتا توليد:  جزء ویژه -7

 .كننده پسماندعادی هستند

 . سازمان حفاظت محيط زیست:  سازمان - 8

 
ای تهيه كنندكه در  گونه و تفصيلی مدیریت پسماندرا بهمدیریت های اجرایی پسماندهای عادی باید طرح جامع  - 4  ماده

و در سایر شهرها و روستاها تا  1930 ميليون نفر تا پایان سال مراكز استانها و همچنين شهرهای با جمعيت بيش از یك

 .جمع آوری نمایند پسماندهای عادی را به صورت تفكيك شده ، همه1932پایان سال 

اسالمی مربوط  آن در شورای نامه و طرح تفصيلی این آیين( 2) ه در كارگروه تبصره مادهطرح جامع یادشد - 1  تبصره

 .تصویب می شود

آن به عهده مدیریت  مدیریت اجرایی ، پسماند عادی محسوب نشده اما جزء ویژه پسماندهای عادی و كشاورزی - 2  تبصره

 .پيش بينی خواهد شد ، اجزای آن سماند عادیمدیریت پ اجرایی پسماند عادی می باشد كه در برنامه راهبردی

شهرداریها و دهياریهای  سازمان)اعتبارات موردنياز برای آموزش و اطالع رسانی پسماندها توسط وزارت كشور - 9  تبصره

 .تامين خواهد شد( كشور

ی وكشاورزی و پسماند پسماندهای عاد وزارت كشور باید با هماهنگی سازمان شيوه نامه های اجرایی مدیریت - 1  ماده

، پردازش و دفع  ، بازیافت ،حمل و نقل ، جداسازی ، جمع آوری ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبيل توليد،ذخيره سازی

 .نامه تهيه وبه مورد اجرا گذارد ، شش ماه پس از ابالغ این آیين قانون( 11) ماده را با رعایت

جمهوری اسالمی ایرانبه منزله اعالم بوده  ده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمینامه های موضوع این ما شيوه -  تبصره

 .و الزم االجرا می باشد

خرید و تملك دراختيار مدیریتهای  محلهای دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجرای مفاد قانون نحوه -7  ماده

 .مربوط بهره برداری گردد راتاجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقر

پسماند عادی توليد  هایی كه توليدكنندگان پسماند عادی و اشخاص حقيقی و حقوقی مسئول مراكز و مجتمع - 8  ماده

مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها و مجتمع  ، مدیران و متصدیان می كنند، از قبيل ساكنين منازل

 اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت آموزشی ، خدماتی،  های تجاری

 .نامه می باشند به رعایت مقررات و شيوه نامه های آیين

قبيل در سطحشهر، روستا و  كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه مبادرت به عمليات ساختمانی و عمرانی از هر - 3  ماده

های ساختمانی را رعایت  نخاله ، ذخيره و انتقال های مربوط درخصوص جداسازی د، باید مقررات و شيوه نامهنماین بخش می
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 .نمایند

،حمل و دفع  جمع آوری بخشداریها باید براساس شيوه نامه های ارسالی از طرف وزارت كشور نسبت به - 10  ماده

اطراف راهها و حریم راهها  بنزین ها و سایر تاسيسات ، پمپپسماندهای عادی بين راهی از قبيل پسماندهای رستورانها

 .اقدام نمایند

 .نمایند بخشداری ها همكاری ـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهای حریم جاده ها و اماكن بين راهی با تبصره

باید نسبت به (  خانگی) دیپسماند عا ـ كليه مراكز توليدكننده پسماندهای ویژه همچنين توليدكنندگان جزء ویژه11  ماده

 .محل توليد اقدام نمایند جداسازی پسماندهای ویژه از پسماندهای عادی در

 .ـ توليدكنندگان و واردكنندگان اقالم مشروح زیر باید پسماند حاصل از كاالهای خود را بازیافتنمایند12  ماده

ر هزار ارزش كاالراهمزمان با فروش و یا ورودبه صندوق درصورتی كه نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نيم د

 .پرداخت نمایند

را در اختيارواحدهای بازیافت كننده  صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یك از اقالم مزبور، مبالغ دریافتی

 .آن قلم از پسماند قرار دهد

 .حكوم خواهند شدقانون م( 16)متخلفين به مجازاتهای تعيين شده در ماده 

 و الستيك PEPمواد پليمری از قبيل پالستيكها، 1

 ، كریستال كاالهای شيشه ای2

 اشيای ساخته شده از فلزات ساده و آلياژی9

 اشيای ساخته شده از چوب و نئوپان 4

 كاالهای ساخته شده از كاغذ و مقوا1

 انواع روغنهای روانكار 6

 .فلز، پليمر، سلولز تشكيل شوند ، كاالهایی كه حداقل از دو جزء شيشه 7

 لوازم برقی و الكترونيكی 7

 انواع مصالح ساختمانی از نوع كانی های غير فلزی 3

استفاده از اینگونه مواد ازپرداخت مبلغ  ـ واحدهای توليدی كه از مواد اوليه بازیافتی استفاده می كنند، به ازای1  تبصره

 .تعيين شده معاف خواهند بود

كاالی خود رامرجوع می كنند، به  واحدهای توليدی كه محصوالت خود را صادر می كنند و یا واردكنندگانی كهـ 2  تبصره

 .مبلغ تعيين شده معاف خواهندبود ، از پرداخت ازای ميزان كاالی صادر شده و یا مرجوعی

و تصویب هيأت  پيشنهاد سازمان ـ تجدیدنظر در اقالم و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملی با9  تبصره

 .وزیران خواهد بود

ایجاد پسماندهای  ، واردكنندگان و كسانی كه مسووليت بسته بندی مواد ومحصوالتی كه منجر به ـ توليدكنندگان19  ماده

، حمل ونقل و دفع پسماندهای حاصل از  ، نگهداری باید نحوه استفاده( شيميایی از جمله سموم و كودهای) ویژه می گردند
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 .بندی درج نمایند ،بر روی بسته مصرف ونيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایيد مراجع ذی ربط

سماند بابازیافت مشكل تر و ، پسماندبيشتر یا پ سازمان باید نسبت به تدوین فهرست كاالهایی كه پس از مصرف - 11  ماده

نامه نحوه مدیریت آنها را تهيه و حسبمورد به دستگاه ذی ربط اعالم  یا پسماند خطرناك ایجاد می كنند اقدام و شيوه

 ..مایدن

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ها هاي دولتي و شهرداري ت امالک واقع در طرحماده واحده وضعي 

سازی ميسر  بندی وتفكيك و ساختمان های مجاز برای قطعه در مواردی كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده - 4تبصره  

توسعه شهری مورد تأیيد مراجع قانونی قرار بگيرد، مراجع  های مصوب محدوده مزبور طبق طرح نباشد و احتياج به توسعه

اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه وعمران شهر،  موافقت با تقاضای صاحبان توانند در مقابل زبور میم

الزم برای تأسيسات و تجهيزات و خدمات  سطوح سازی زمين و واگذاری عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

همچنين اراضی  ای تأمين عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون وبر از اراضی آنها را% 20عمومی، حداكثر تا 

 .نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند های عوض طرح

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  :ير قانون رفع موانع توليد رقابت پذ

ـ ادامه فعاليت واحدهای توليدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و كالن شهرها و 11ماده  

 .محدوده روستاها درصورتی كه به تشخيص سازمان حفاظت محيط زیست آالینده نباشد بالمانع است

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شبيه به ـ واحدهای توليدی كاال و خدمات آالینده مستقر در 16ماده  

واحدهای آالینده مستقر در سرزمين اصلی با رعایت ترتيبات مشخص شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده و اصالحات 

 .بعدی آن مشمول عوارض آالیندگی می شوند

تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به   ـ شهرداری ها مكلفند حداكثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدی یا13ماده  

 .صورت نسيه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع 

 .است

مل درصد تخفيفی خواهد بود كه به تصویب شورای اسالمی شهر عوارض به  صورت نقد شا( %100)پرداخت صد درصد 

نيز به ميزانی كه به تصویب شورای اسالمی شهر می ( قسطی و یا یكجا)در پرداخت عوارض به  صورت نسيه . می رسد

 .رسد حداكثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود
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قانون مدیریت ( 1)جرای طرح با كاربری مورد نياز دستگاه های اجرایی موضوع ماده شهرداری ها مكلفند در صورت عدم ا

خدمات كشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالك خصوصی یا تعاونی با 

 .كنندپرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر 

 

ئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمي شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات آ

 7/7/1378ـ مصوب  13753شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 

قانون تشکيالت، وظایف و انتخابات ( 77)و ( 98)اد مواد بنا به پيشنهاد وزارت کشور و به استن 7/7/1347هيأت وزیران در جلسه مورخ 

( 71)ماده ( 13)ـ و همچنين برای تعيين سياستهای عمومی دولت موضوع بند  1370شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 

 :ح زیر تصویب نمودقانون یاد شده را به شر( 71)ماده ( 13)و بند ( 77)قانون فوق الذکر، آئين نامه اجرایی ماده 

های  های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه توانند برای تأمين بخشی از هزینه شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می -1ماده 

 . های موضوع این آیين نامه عوارض وضع نمایند خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتيبات و سياست

هایی است که  سط شوراهای اسالمی شهر، شهرک و بخش در حدود درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوعوضع عوارض تو -2ماده 

 . ربط باشد مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذی

یابد و همچنين وضع عوارض بر  تبصره ـ وضع عوارض جدید بر توليداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می

 . شوند، خواهد بود های ملی بر عهده سایر مراجع که در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده یا می ی ناشی از معادن، منابع و طرحدرآمدها

ـ عوارض موضوع این آیين نامه از اماکن، واحدهای صنفی، توليدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل وصول  3ماده 

قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوری ـ ( 8)ماده ( 1)آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تبصره است که محل استقرار 

ـ که به  1332قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات کشوری ـ مصوب ( 13و  3)ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد  1332مصوب 

آئين نامه مربوط به استفاده ( 13)ای که به تصویب کميسيون موضوع ماده  ها محدوده رد شهرکتصویب هيأت وزیران رسيده یا برسد و در مو

 . ـ رسيده است، باشد 1300از اراضی و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب 
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( 2)ماده ( 3)ای که در طرح جامع موضوع بند  محدوده ـ در صورتی که محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها 1تبصره 

( 7)ای که در طرح هادی موضوع ماده  ـ و در مورد روستاها محدوده 1301قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 

 . ـ تعيين شده است، مالک خواهند بود 1333اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمی ـ مصوب 

هایی را که توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد شهرک یا  باشند محدوده گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمی ـ مراجع تصميم 2تبصره 

 . شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق نمایند مراکز جمعيتی دیگر خارج از شهرها تعيين شده یا می

شود، در مورد عوارض شهر بر  ـ وصول عوارضی که طبق این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 8ماده 

ها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرک مربوط خواهد بود که مطابق  عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياری و در مورد شهرک

 . مرجع وصول مکلف به دادن رسيد رسمی به مودی است. نمایند های اجرایی آن اقدام می مقررات مربوط و ضمانت

شوند، توسط همان شورا  ـ نحوه وصول عوارضی که به موجب این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 0ماده 

 . گردد تعيين می

 1370ن تشکيالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب قانو( 98)تبصره ـ وزارت کشور به استناد ماده 

ـ و به منظور تأمين هماهنگی در شيوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنين ایجاد یکنواختی در نظام عوارض در سراسر 

های موضوع  در خصوص شوراهای اسالمی شهر دستورالعمل. رایه نمایدهای الزم را تهيه و جهت تصویب به هيأت وزیران ا کشور، آئين نامه

 . گردد ها مراعات می آیين نامه مالی شهرداری( 30)ماده 

شوند، حسب مورد برای تأمين  ـ عوارضی که به موجب این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 3ماده 

 . شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف خواهد شد های همان شهر، روستا و یا هزینه

های خاص خدماتی یا عمرانی،  های طرح توانند برای تأمين تمام یا بخشی از هزینه ـ شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می 7ماده 

گردد، صرفاً در همان مدت و مورد تعيين شده در  ین طریق وصول میعوارضی که از ا. عوارض خاصی برای مدت و مورد معين وضع نمایند

 . باشد مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف می

های مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت  مرجع رسيدگی به شکایت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوع -4ماده 

باشند، در  این آیين نامه نمی( 2)صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده  شوند و یا عوارض محلی که قبالً توسط مراجع ذی آیين نامه وضع می
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ها مقرر شده است و در خصوص عوارض موضوع این آیين نامه که توسط  قانون شهرداری( 77)شهر به ترتيبی است که در ماده مورد عوارض 

شورای اسالمی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هيأتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسالمی بخش یا شهرک 

 . باشد می

ها دیوان عدالت اداری  قانون شهرداری( 77)ر، مرجع رسيدگی به اعتراض از تصميمات کميسيون موضع ماده تبصره ـ در مورد عوارض شه

 . تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید معترض می( 4)است و در مورد نظر هيأت مذکور در قسمت اخير ماده 

ن مقتضی نسبت به موارد معافيت، کاهش، تخفيف و لغو عوارضی که توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زما ـ شوراها می 9ماده 

 . های مقرر در این آیين نامه اتخاذ تصميم نمایند اند، با توجه به سياست تصویب نموده

نون ـ لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفيف و یا معافيت از عوارض که قبل از تشکيل شوراهای اسالمی شهر، شهرک و بخش موضوع قا 10ماده 

باشند، به عهده شورای اسالمی شهر،  این آیين نامه نمی( 2)، توسط سایر مراجع ذی صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده 1370مصوب 

 . باشد بخش و شهرک ذی ربط می

به شرح مندرج آیين نامه است، ( 2)ـ عوارضی که تاکنون توسط مراجع ذی صالح وضع شده و دارای شرایط مذکور در تبصره ماده  11ماده 

در فهرست پيوست این آیين نامه کماکان توسط مراجعی که در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيين شده است وصول 

قانون بودجه سال ( 0)مطابق تبصره  1374صادرات غيرنفتی در سال . شود و به ترتيب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسيد می

 . ت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی که وضع شده باشد، معاف استاز پرداخ 1374

ای مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت  تبصره ـ وزارت کشور مکلف است کميته

این آیين نامه و ( 2)و نماینده ریيس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره ماده بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی ربط 

ارایه راهکارهای الزم در خصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفيف و معافيت از این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، 

کميته مذکور کليه . ول کننده و سایر موارد مربوط تشکيل دهدسهم دستگاه وصول کننده، مرجع حل اختالف بين مودی و دستگاه وص

همچنين این کميته وظيفه . جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتيجه را از طریق وزارت کشور به هيأت وزیران منعکس خواهد نمود

باشد، با این آیين  این آیين نامه می( 2)ماده دارد عوارضی را که قبالً توسط مراجع ذی ربط وضع شده است و واجد اوصاف مذکور در تبصره 

 .های عمومی دولت انطباق دهد و نتيجه را برای تصميم گيری به مراجع مسئول ارایه نماید نامه و سياست
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ش ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و گزار ـ شوراهای اسالمی مکلفند نسخه 12ماده 

ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته پس از وصول چنين  استانداری. توجيهی آن جهت ارسال به وزارت کشور به استانداران محل ارسال نمایند

مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت کارشناسی خود و همچنين فهرستی از عوارض محلی وضع شده و قابل وصول در 

چنانچه . به وزارت کشور ارسال نمایند( همان ماده از این آیين نامه( 1)و تبصره ( 3)موضوع ماده )ا شهرک مربوط محدوده شهر، بخش و ی

مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت کشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر کشور واقع نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از 

های کثيراالنتشار یا از طریق انتشار اعالميه و یا هر طریق دیگری که جنبه اعالن عمومی  ید محلی یا روزنامهها و جرا طریق درج در روزنامه

 . عوارض مربوط از تاریخ اعالن قابل وصول است. دارد، به آگاهی عموم برسانند

 . شود سال میتبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسالمی شهر تهران مستقيماً به وزارت کشور ار

های  ها و مؤسسات و شرکت ها، سازمان ـ اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه13ماده 

دولتی در صورتی که قبل از تنظيم نهایی الیحه بودجه کل کشور در دولت به تصویب شوراهای اسالمی ذی ربط رسيده باشد، از آغاز سال 

باشد و در صورتی که بعد از تنظيم الیحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای  بعد امکان پذیر میمالی 

 . دومين سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود

های پنج ساله و قوانين  ای کلی که در برنامهه گيری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سياست ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم 18ماده 

 :های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود، سياست بودجه ساليانه اعالم می

 های مورد نياز؛ ، دهياری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه الف ـ نيل به سمت خودکفایی شهرداری

 های مختلف اعم از دولتی و غيردولتی؛ ارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخشب ـ رعایت تناسب ميزان عو

 شوند؛ هایی که به صورت غيرمستقيم وصول می پ ـ جهت گيری به سوی وضع عوارض

 ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهای اهالی؛

 محل؛ ث ـ توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد 

 ج ـ هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛
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 ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع؛ چ ـ رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قيمت فروش کاال و خدمات بر سایر روش

 های عمرانی؛ ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشی از تصميمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح

 جلوگيری از وضع عوارض مضاعف بر کاالهای توليدی؛ خ ـ

 د ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهای توليدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

 ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهای توليدی براساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛

 ادراتی؛ر ـ خودداری از وضع عوارض بر کاالهای ص

 ز ـ توجه به اقشار کم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفيف، معافيت و نظایر آن؛

 ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفيف، معافيت و نظایر آن؛

 های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛ س ـ اعمال رویه

 .قانون اساسی( 3)ش ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل 

تبصره ـ افزایش ميزان عوارض موضوع این آیين نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی 

 . شود عطف به ماسبق نمی

خی است که ساالنه ها حداکثر براساس نر ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه کاالها و خدمات و سایر موضوع 10ماده 

مادام که این نسبت در هر سال به تصویب نرسيده است، نسبت . رسد توسط وزارت کشور پيشنهاد شده است و به تصویب هيأت وزیران می

های  نسبت عوارض به درآمدها و عواید محلی باید استاندارد هزینه( سقف)برای تعيين حداکثر . تعيين شده در سال قبل مجری خواهد بود

این آیين نامه تنظيم و به هيأت ( 11)ها توسط وزارت کشور با هماهنگی کميته موضوع تبصره ماده  مرانی، اداری و خدماتی شهرداریع

های عمرانی و یا  هایی که به موجب تصميمات مراجع ملی یا فرامحلی در طرح در تنظيم استانداردها باید سهم هزینه. وزیران ارایه گردد

 . شود، به طور جداگانه مشخص گردد ها و روستاها ایجاد می های جامع و هادی در شهرها، شهرک اجرای طرحخدماتی و یا در 
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اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت  های موضوع این ماده تعيين نشده تبصره ـ در سال جاری و مادام که استانداردها و نسبت

درآمد ساليانه، در مورد فروش کاالها یا خدمات بيش از %( 2)آمدها بيش از حداکثر دو درصد این آیين نامه نباید در مورد در( 3)ماده 

ارزش معامالتی آن با احتساب ميزان   قيمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بيش از حداکثر نيم درصد%( 2)حداکثر دو درصد 

 . عوارض قابل وصول موجود باشد

براساس اختيارات قانونی خود از طریق جلب مشارکت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشارکت و سایر  توانند ـ شوراها می 13ماده 

 . ها با رعایت قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالی مورد نياز اتخاذ تصميم نمایند روش

های الزم را جهت توجيه این آیين نامه و سایر آیين  آموزشها و مراکز ذی ربط  ـ وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان 17ماده 

وزارت کشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیين نامه در مورد مصوبات مربوط به . های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید نامه

 . وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است

 معاون اول ریيس جمهور ـ حسن حبيبی

آیين نامه ( 11)رست عوارض غيرمحلی موضوع ماده فه  

 نحوه وصول عوارض و مستندات آن عنوان عوارض کد

ای و عوارض  عوارض جایگزین عوارض دروازه -1 11

 بندی و نقاط مرزی

عوارض بليط کسانی که با هواپيما در خطوط  -2

.کنند داخلی پرواز می  

عوارض درآمد مشمول ماليات قطعی شده -3  

قانون لغو  23/2/1384ای که براساس مصوبه  عوارض جایگزین عوارض دروازه -1

شود و توسط وزارت امور  ای توسط گمرکات کشور وصول می عوارض دروازه

.اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود  

نمایند  عوارض بليط کسانی که با هواپيما در خطوط داخلی مسافرت می -2

جمهوری اسالمی ایرانشورای انقالب  8/2/1304مصوبه   

مورخ  83377عوارض مشمول ماليات قطعی شده تصویبی مصوب شماره  -3

ریاست جمهوری 28/3/1373  

% 1کمک از محل درآمد حاصل از عوارض  13

 کارخانجات

وزارت کشور 3/12/1378مورخ  32/3/22237براساس بخشنامه شماره   

وزارت کشور 29/2/1373مورخ  3184برابر تعرفه شماره عوارض کمک از محل درآمد حاصل از عوارض  18  
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های سواری، سواری  شماره گذاری اتومبيلاضافی 

 بيابانی وارداتی و ساخت کشور

و مصوبه  1388سال  22983و  1323سال  1323مصوبه هيأت وزیران شماره  عوارض مواد نفتی 21

ریاست محترم جمهوری 11/1/1377م مورخ / 77-102شماره   

1/39 عوارض و درآمدهای وصولی از حریم  40% 

 استحفاظی شهرها

قانون  99به ماده  3تبصره به عنوان بند  3در اجرای قانون الحاق یک بند و 

مجلس شورای اسالمی 1/12/1372ها مصوب  شهرداری  

عوارض اوليه شماره گذاری -1 81  

عوارض ساليانه -2  

اب وزارت کشور واریز عوارض شماره گذاری در هنگام شماره گذاری به حس -1

.گردد می  

شورای انقالب و افزایش  13/3/1304عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب  -2

قانون تشکيالت شوراهای اسالمی کشور ( 30)بعدی آن در اجرای بند یک ماده 

ـ که در هنگام شماره گذاری اولين عوارض ساليانه نيز وصول  1331ـ مصوب 

.شود می  

فرتی برون استانیعوارض بليط مسا 83 قانون تشکيالت شوراهای ( 30)اتوبوس، قطار، کشتی، مستند به بند یک ماده  

قانون وصول برخی از ( 83)ماده ( الف)ـ و بند  1331اسالمی کشور ـ مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ( 30)ماده ( الف)درآمدهای دولت و بند 

.گردد حساب شهرداری پرداخت می که توسط صادر کنندگان بليط وصول و به  

 حسب تعرفه تنفيذی و تصویبی عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی 88

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن ( 83)مستند به بند الف ماده  عوارض تلفن 80

ریال ماهانه هر شماره  00های کشور به ميزان  در موارد معين برای کليه شهرداری

مصوب ریاست محترم جمهور توسط مخابرات وصول و به حساب شهرداری تلفن 

.گردد مربوط واریز می  

عوارض بر معامالت وسایط نقليه و ماشين آالت  87

 سنگين اعم از قطعی و وکالتی

 

یک و نوع گواهينامه دو شخصی و پایه  33های تنفيذی از سال  براساس تعرفه عوارض بر صدور گواهينامه رانندگی 89

.شود ها وصول می عوارض توسط شهرداری  
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عوارض بر فروش پرورش ماهی، ميگو پرورشی و آبزیان به استناد تعرفه شماره  عوارض بر صيد و شکار 00

3/2/1378مورخ  1/3/38/1344  

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوبه ( 83)در اجرای بند الف ماده  عوارض بر قراردادها 07

ریاست محترم جمهوری و نامه شماره  20/2/1372مورخ  2373شماره 

وزیر محترم کشور خطاب به استانداران و  27/0/1372مورخ  38/1/9473

ریاست محترم سازمان  1/9/1372مورخ  1-08/11831-10377بخشنامه شماره 

های دولتی و حسابداران مؤسسات  برنامه و بودجه توسط ذیحسابان دستگاه

حل اعتبار طرح کسر و به حساب شهرداری محل اجرای پروژه غيردولتی از م

.گردد واریز می  

آیين  2موضوع تبصره ماده )ها  عوارض کارخانه 04

(نامه  

قانون ( 30)های تنفيذی و تصویبی که در اجرای بند یک ماده  براساس تعرفه

قانون وصول برخی از ( 83)ماده ( الف)تشکيالت شوراهای اسالمی کشور و بند 

درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين به تصویب نماینده ولی امر و ریاست 

بهای فروش % 1ها و واحدهای توليدی به ميزان  جمهور رسيده است از کارخانه

زیر فاکتور % 1هایی که دارای تعرفه عوارض مضاعف بر  به استثنای شهرداری)

های صنعتی واقع  شهرکو ضمناً ( باشند های خاص استانی می فروش برای طرح

های مذکور وصول و  زیر فاکتورفروش، توسط کارخانه% 0در حریم به مأخذ 

.بایستی به صورت ماهيانه به حساب شهرداری مربوط واریز گردد  

2/09 موضوع تبصره ماده )عوارض بر محصوالت محلی  

(این آیين نامه 2  

الت توليدی عوارض ها از محصو های تنفيذی در بعضی از استان بر حسب تعرفه

.شود وصول می  

3/09 ها عوارض بر نوشابه  .گردد ها وصول می براساس تعرفه تنفيذی بعضی از شهرداری   

 

 (پيشنهاد دهنده )امضای شهردار و مهر شهرداری                                                                

 بابك شریفی
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 خامنه  تعرفه عوارض محلي شهرداري

مـــورخ   ..............مـــاده ، بنـــا بـــه پيشـــنهاد شـــماره  14تعرفـــه عـــوارض محلـــی و هزینـــه خـــدمات و جـــرایم شـــهرداری خامنـــه كـــه 

ــه شـــــماره      10/34..../ ــورخ  ......  شـــــهرداری خامنـــــه در جلســـ ــه شـــــماره 34..../..../مـــ ــورا)شـــــورای شـــــهر بـــ  (دفترشـــ

 .تصویب رسيد به  34......../......../مورخ   10........../

 (تصویب كننده)نام و نام خانوادگی امضای اعضای شورای شهر  

 مریم شفيعی  - 

 حميد طالعی  -

 بهروز پنجه ای -

 علی غضنفری  -

 موسی طهمورثی -

 مهر شورای شهر                                                                                                                  

                                             

ــماره     ــه شـ ــه در جلسـ ــه كـ ــهرداری خامنـ ــرایم شـ ــدمات و جـ ــه خـ ــی و هزینـ ــوارض محلـ ــه عـ ــورخ  ....تعرفـ ــاده  14در34...../...../مـ مـ

بهمـــن  11ود كـــه شـــهرداری بایـــد تـــا شـــ تأیيـــد مـــی...............................................بـــه تصـــویب شـــورای شـــهر رســـيده بـــه شـــماره   

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

 

 ( تأیيد كننده مصوبه تعرفه عوارض)مهر و امضای فرماندار                                                           

 سيد سعيد كاشانی                                          

 فرماندارشهرستان شبستر                       

 


