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  ................................................................... :شرقي آذربايجان استان هاي شهرداري درآمدي منابع كارگروه اعضاي

 عوارض و بهای خدمات: فصل اول 

  ................................................................................................................................ مالحظات:  1 ماده

  ................................................................................. عوارض پرداخت و پروانه دريافت از مستثني موارد:  2 ماده

  ........................................................................................................................... عمومي مقررات: 3 ماده

  ................................................................................................ عوارض طیوتقس نقدي پرداخت نحوه:  4 ماده

  ....................................................................................................... ساختمان انهپرو صدور عوارض:   5 ماده

  ............................................................................................. ها تمديد و ساختمان پروانه صدور نحوه:  6 ماده

  .................................................................................................................... بنا تجديد تسهیالت:  7 ماده

  ................................................................................................. المثني ساختماني پروانه صدور نحوه:  8 ماده

  ............................................................................................... خدمات بهاي و عوارض استرداد نحوه:   9 ماده

  .....................................................................................................................حصاركشي عوارض: 11 ماده

  .......................................................................................... (افزوده ارزش) اضافي  درب ايجاد عوارض: 11 ماده

  .............................................................................................................. ساختمان ابقاي عوارض:  12 ماده

  ................................................................................................................... معبر از برداري بهره:  13 ماده

  ....................................................بیشتر واحدهاي به واحد چند يا يك تبديل از ناشي افزوده ارزش عوارض:  14 ماده

  ................................................................................... هرش محدوده به امالک ورود افزوده ارزش سهم: 15 ماده

  ..................................... (افراز و كیتفک)يشهردار قانون 111 ماده اصالح قانون ياجرا بابت از يشهردار سهم : 16 ماده

  ................................................................................................................ پاركینگ احداث ضوابط: 17ماده

  .............................................................................................................. مشرفیت حق بر عوارض:  18 ماده

  ........................................................................................................... ساختمان از استفاده نحوه:  19 ماده

  ................................................................................................ ديبازد و يكارشناس نهيهز اي عوارض: 21 ماده

  ............................................................................................................... حرفه و فعالیت عوارض:  21 ماده
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  .......................................................................................................... خانگي هاي فعالیت عوارض:  22 ماده

  ............................................................................................................. يطیمح غاتیتبل عوارض:  23 ماده

  .................................................................................................... شهر معابر درختان قطع عوارض:  24 ماده

  ................................................................................................................. شهري سطح عوارض:  25 ماده

  ........................................................................ شهرنشیني فرهنگ آموزش و سبز فضاي توسعه عوارض:  26 ماده

  .................................................................................................. پسماندها مديريت خدمات عوارض: 27 ماده

  ................................................................................................................... احشام ذبح عوارض:  28  ماده

  .................................................................................................................... الثبت حق عوارض:  29 ماده

  ....................................................................................................... : وقراردادها ها مانیپ عوارض:  31 ماده

  ...................................................................................................................... بیمه حق عوارض:  31 ماده

  .......................................................................................... : نیمهندس يوطراح نظارت حق عوارض:  32 ماده

  ...................................................................................................................... بار حمل عوارض:  33 ماده

  .................................................................................................................باسکول توزين عوارض:  34ماده

  .............................................................................................................. نمايش و سینما عوارض:  35 ماده

  ............................................................................. شهرداري ايمني امور و نشاني آتش خدمات عوارض:  36 ماده

  ................................................................................................................ پرورش و آموزش سهم: 37 ماده

  ............................................................................................................................ الجلسه حق:  38 ماده

 بهای خدمات و ارزش معامالتی: فصل دوم

 ............................................................................................................................هزينه ترمیم حفاري هاي معابر شهر:  39ماده

 ... .........................................................................................................................................................هزينه آماده سازي: 41ماده 

 ..............................................................................................................................................بهاي خدمات روضه الحسین:  41ماده 

 ...............................................................................حق استفاده از جوب هاي شهرداري جهت انتقال آب به اراضي:  42ماده 

 ...........................................................................................................خدمات منطقه توريستي و گردشگري قره كهريز:  43ماده 

 .....................................................تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهاي تاكسیراني و جرائم و تخلفات تاكسیراني:  44ماده 
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 ................................................................................................................................هزينه كاركرد ماشین آالت شهرداري:  45ماده 

 ...........................................................................................................................................هزينه بهاي خدمات هفته بازار:  46ماده 

 ........................................................................................................عوارض و بهاي  نصب بنر در استند هاي شهرداري: 47ماده 

 

 

 اجرایی های آئین نامه تعاریف، قوانین و: دومفصل 

  ............................................................................................................................. كلي ومفاهیم تعاريف

  .............................................................................................................................. اجرايي نامه آيین( 2

  ..................................................................................................................... مرتبط قوانین:   پنجم فصل

 صیتشخ مجمع 13/5/1388 مصوب«  انقالب يشورا 1359 سال مصوب شهرها در سبز يفضا گسترش و حفظ قانون اصالح »نامه نیآئ

  ...................................................................................................................................... نظام مصلحت

  ......................................................................................................................... هايشهردار يمال نامه نيیآ

  .......................................................................................... سوخت مصرف تيريمد و نقل و حمل توسعه قانون

  ...........................................................  سوخت مصرف مديريت و عمومي نقل و حمل توسعه قانون اجرايي نامه آئین

  ............................................................. اصالحات با 7/7/1371 مصوب جهانگردي و ايرانگردي صنعت توسعه قانون

  .............................................................................. يجهانگرد و يرانگرديا صنعت توسعه قانون يياجرا نامه نیآئ

  .......................................................................................................... معلوالن حقوق از تيحما جامع قانون

  ...................................................................................................... : ثارگرانيا به يرسان خدمات جامع قانون

  ....................................................................................................... باغها و يزراع يراضا يكاربر حفظ قانون

  ................................................................................................................................ يشهر نیزم قانون

  .............رانيا يمعمار و يشهرساز يعال يشورا 25/9/1387 مورخ جلسه يشهر منظر و مایس يفیك ارتقاء مقررات و ضوابط

  ........................................................................................... مسکن عرضه و دیتول از تيماح و يسامانده قانون

  ................................................................................................................... : ها يشهردار قانون از يمواد

  .................................................................................. (1345/11/27 مصوب اصالحي) شهرداري قانون 77 ماده
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  ............................................................................................................................................. 96 ماده

  ............................................................................................................................................ 99 ماده

  ........................................................................................................................................... 111 ماده

  ........................................................................................................................................... 111 ماده

  ........................................................................................................................................... 111 ماده

  ........................................................................................................................ : میمستق ياتهایمال قانون

  ................................................................................................................... : افزوده ارزش بر اتیمال قانون

يحقوق و يقیحق اشخاص ريسا و مسکن يتعاون يشركتها به  مسکن امر يبرا يمسکون يكاربر فاقد ياراض يواگذار و فروش منع قانون

 ......................................................................................................................................................  

 اشخاص ريسا و مسکن يتعاون يشركتها به مسکن امر يابر يمسکون يكاربر فاقد ياراض يواگذار و فروش منع قانون يياجرا نامه نيیآ

  .................................................................................................................................. يحقوق و يقیحق

1337 ماهيد 22 مصوب يكشور و يدولت معامالت در دولت كارمندان و نیمجلس ندگانينما و وزراء مداخله منع به راجع يقانون حهيال

 ......................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................... كشور يصنف ظامن قانون

  ................................................................................................................... يشهر عمران و ينوساز قانون

  ........................................................................................................................... پسماند مديريت قوانین

  ..................................................................................................... پسماندها  تيريمد  قانون  يياجرا  نامه نيیآ

  ........................................................................ ها يشهردار و يدولت يها طرح در واقع امالک تیضعو واحده ماده

  ............................................................................................................. : ريپذ رقابت دیتول موانع رفع قانون

  ................................................................................................. عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آئین
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  ::اعضاي كارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربايجان شرقياعضاي كارگروه منابع درآمدي شهرداري هاي استان آذربايجان شرقي

 ي شوراهاي استاندار عباس خراساني معاون مدير كل امور شهري و

 محمد رضا پرتوافکن كارشناس دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري 

 میرزائیان كارشناس درآمد شهرداري تبريز

 كريم پور مسئول شهرسازي شهرداري باسمنج

 موالمي مسئول شهرسازي شهرداري سردرود

 ري ملکانشاهدي مسئول درآمد شهردا

 مسئول درآمد شهرداري میانهبیرامي 

 پور مسئول درآمد شهرداري مرند عباس

 مسئول در آمد شهرداري سهند آصفي

 شهرداري مراغهمسئول درآمد  سیفي

 مسئول درآمد شهرداري اهر قطعي

 بنابمسئول درآمد شهرداري  صحرايي
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  عوارضعوارض: : فصل اول فصل اول 

  مالحظات مالحظات : :   11ماده ماده 

 باشد 96د بیشتر از نرخ تورم سال افرايش عوارض نباي•  

 از ايجاد تشويش و نگراني در مردم  خودداري •

 جلوگیري از اثرات تورمي و منفي  •

 مدنظر قرار دادن تشويق و محدوديت در موضوعات خاص  •

 گذاران تعديل عوارض و وصول تدريجي آن به شکل نقدي و غیر نقدي به منظور حمايت از سرمايه •

گذاران و ايجاد درآمد پايدار  شهرداري از پروژه ها به جاي عوارض با نگرش حمايت از سرمايه دريافت سهم •

 شهرداري

 هاي عمراني ها و انجام پروژه هاي دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیري مشاركت دادن مردم و دستگاه •

 ابالغ تعرفه به كلیه واحدهاي شهرداري جهت رعايت آن  •

 ازي به واحدهاي درآمد شهرداري جهت رعايت آنها در وصول عوارض مصوبابالغ ضوابط شهرس •

 ( تأيید كننده)ممهور نمودن كلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري  •

 هزينه درآمدها در رديف هاي مربوطه •

 ...ردولتي وها و نهادهاي دولتي ، نظامي و غی ها و سازمان ابالغ عوارض سال آينده دستگاه •

 رعايت قوانین و مقررات جاري كشور •

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

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

  تعاریف ￭

  :p مالک عمل اداره  كه1395زمین موردعمل درسال عبارت است ارزش معامالتي  ،اي روز طقهمن( ارزش ) قیمت

و  1367هاي مستقیم مصوب سال  قانون مالیات 64باشد و در اجراي ماده  امور اقتصادي و دارائي هر شهر مي

 .گردد تعیین و ابالغ مياصالحیه هاي بعدي آن 

K   :ت استدر فرمول هاي مختلف متفاو ضريب است و. 
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x : هاي اسکلت فلزي و بتني طبق دفترچه ارزش معامالتي زمان مراجعه میانگین حداكثر ارزش معامالتي ساختمان               

S :  مساحت عرصه يا اعیاني ملك 

: Rp         رتبه حرفه مشاغلRL :       رتبه موقعیت مشاغلkb :       ضريب تعديل :Ksب مساحتضري 

  موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارضموارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض: :   22ماده ماده 

متر كل  3مترمربع با ورودي از حیاط، درصورت احداث بیش از  3سرويس بهداشتي در حیاط به مقدار حداكثر  -1

 .رسیدگي خواهد شد 111مساحت از طريق كمیسیون ماده 

 مانسايبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنايي منفك ازساخت -2

 سانتیمتر پیش آمدگي در معابر 31حداكثر با حیاط  روي درب  سايبان  -3

ودركلیه قطعات شمالي  متر سانتي51متروباالتر حداكثر 11هاي معابر ها و باالي پنجره سايبان دركناره بام خانه  -4

 (ورودبه حیاط)

 .. تجاوز نشده باشدنماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديد بناي آنها به شرطي كه به معبر  -5

 ها  تعمیرات جزئي و تعويض در و پنجره -6

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان هاي مسکوني  -7

الحاق دو ياچند مغازه به همديگر بدون تغییردرابعادساختمان ، به شرطي كه مغازه ها در يك مسیر گذر واقع   -9

 .شوند

 هاي سه طرف بسته  نصب پنجره به بالکن -11

 ا هر طرحي در داخل خانه احداث گلخانه ب -11

از اعیاني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد كودک، كتابخانه، واحد ... ها و ها، شركت استفاده ادارات، سازمان -12

 فقط براي كاركنان خود .... آموزش، غذا خوري، باشگاه ورزشي و

 تبديل قسمتي از اعیاني به پاركینگ و ايجاد پاركینگ در اعیاني   -13

ز زير پله ياتراس بارعايت ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ويا اطاقك باالي پله به عنوان انباري استفاده ا -14

 بارضايت كلیه مالکین ساختمان

هاي عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و يا مدت  هاي موقت پروژ احداث ساختمان  -15

و مالك يا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت مذكور نسبت به بر  اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بوده

بديهي است شهرداري ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان هاي . چیدن تاسیسات فوق الذكر اقدام نمايد

 .موردبحث اين بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود

 بدون پوشش سقف خود حیاطاحداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و   -16

 اجراي عقب كشي در امالک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري -17

 تعبیه و جابجايي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداري  -18
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بديهي است كه تعمیر  تعمیر اساسي ساختمان هاي با ارزش تاريخي و فرهنگي با تايید سازمان میراث فرهنگي، -19

گذاري در داخل اعیاني موجودبوده بايستي به شکلي باشد كه شکل ظاهري و  اساسي كه نیازمند ستون

 .ديوارهاي جانبي ساختمان تغییر نیابد

عوارض پذيره 2/1تعويض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ريزش به صورت رايگان،درمورد تجاري هابا اخذ  -21

 .نداشته باشددر صورتي كه ملك عقب كشي ( مساحت)بدون افزايش ارتفاع وزيربنا 

 : 7تبصره  

چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملکي، كاربري آن با نوع درخواست فعالیت مالك در آن 

ساختمان تطبیق نمايد موافقت با درخواست مالك در صورت ارايه گواهي استحکام بنا و ايمني و تأمین پاركینگ مورد 

و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت براي سايرين و دريافت عوارض استفاده جديد بالمانع  نیاز براي فعالیت جديد

يا كمیته فني تغییر  5در صورت مغايرت كاربري ملك، بايستي كاربري آن مطابق ضوابط، توسط كمیسیون ماده . است

 .و بعدآ اقدام گردد

 : 2تبصره  

يا كمیته فني تغییرات طرح هاي هادي در رابطه  5به كمیسیون ماده شهرداري بايد قبل از ارجاع پرونده تغییر كاربري 

بديهي است عدم اخذ تضمین دلیل بر . با مطالبات مربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمین كافي از متقاضي دريافت نمايد

 .عدم پرداخت هزينه يا عوارض تغییر كاربري نخواهد بود

 

  مقررات عمومي مقررات عمومي : : 33ماده ماده 
 

ک مورخ 44125ت/251483و تصويبنامـه  1387/11/8ک مورخ 41134ت/182455امه به موجب تصويبن ( 1

 25قانون اساسي وقانون جامع حمايت ازايثارگران، كلیه جانبازان  138كمیسیون موضوع اصل  1388/12/17

نامه  يب تصو 1و ساير مشمولین مقرر در ماده ( همسر، فرزندان و والدين)درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا 

و تجاري تا مسکوني براي يك بار تا يکصدوبیست متر مربع  زيربنا وپذيره مذكور از پرداخت عوارضوقانون 

مازاد بر يکصدوبیست مترمربع . باشند ضوابط شهرسازي معاف ميبیست مترمربع دركاربري مربوطه وبارعايت 

مصوب و ابالغ گردد ، مالک عمل درصورتي كه دراين خصوص قوانین جديد . مشمول پرداخت عوارض است

 .قوانین جديدخواهد بود 

به منظور حمايت از افراد تحت پوشش بهزيستي ومعلوالن عزيز و كمیته امداد،بیماران خاص سرپرست خانوار 

 .تسهیالت اين بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد 

آنها به تعداد واحدهاي احداثي باشد به  درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدي مسکوني كه مالکیت ( 2

اين ماده استفاده  2و  1شرط ارائه سند مالکیت يا قرارداد واگذاري به نام متقاضیان از تسهیالت بندهاي 

 .خواهند كرد
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 .نخواهد بود 111ماده  مشمول پرونده هاي مطروحه در كمیسیون 2و1تسهیالت بندهاي  ٭

اه معلوالن و سالمندان، بازپروري معتادان با رعايت مقررات شهرسازي هائي چون آسايشگ عوارض ساختمان (3

ها يا استفاده غیر از موارد مذكور، در زمان تبديل برابر  ل اين نوع ساختمانيدر صورت تبد. عوارض احداث ندارند

 .مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد

باشد صدور  يا حوزه هاي علمیه كه در تملك مسجد( ربعمترم 211حداكثر تا )براي احداث يك واحد مسکوني  ( 4

 .پروانه ساختماني عوارض ندارد

هائي كه مالکیت آنها به صورت مشاعي متعلق به چند ورثه بوده و حداكثر تعداد واحدهاي مسکوني به  در زمین(  5

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

بر تعداد واحد مسکوني مطابق عوارض تك واحدي محاسبه ( سطح ناخالص كل بنا)تقسیم سطح كل زيربنا 

 .خواهد شد

مساحت پاركینگ الزامي وموردنیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و يا هادي در محاسبه عوارض زيربنا كسر  ( 6

ي و استفاده به عنوان پاركینگ به آن قسمت نیز عوارض تعلق و در صورت احداث پاركینگ اضاف. خواهد شد

 .نخواهد گرفت

مالک  كه1395مورد عمل درسال معامالتي زمین (ارزش  )قیمت اي روز عبارت است از  منطقه( ارزش)قیمت  ( 7

وب سال هاي مستقیم مص قانون مالیات 64باشد و در اجراي ماده  عمل اداره امور اقتصادي و دارائي هر شهر مي

 .گردد تعیین و ابالغ ميو اصالحیه هاي بعدي آن  1367

اي گرانترين بر ملك  در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي داراي چند بر باشد قیمت منطقه ( 8

بعد از تعريض محاسبه خواهد ( باشد بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودي يا پنجره مي)مشرف به معبر 

  .شد

باشند بنا به ضرورت  مي( از لحاظ مدت اعتبار)مالکین كلیه واحدهاي مسکوني كه داراي پروانه ساختماني معتبر  ( 9 

هاي ساختماني بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده  اگر خواستار تعويض و تغییر نقشه

 .نخواهند بودباشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني 

هاي ساختماني و تعیین  تهیه و تأيید نقشه)هاي ساختماني مسکوني كه مراحل صدورشان وفق مقررات  پروانه ( 11

تا قبل از اجراي اين مصوبه طي شده باشد مشمول مقررات اين تعرفه نبوده ( تکلیف نهايي كلیه عوارض مربوطه

بديهي است كه مالکین و  .باشند ناي ضوابط قانوني قبلي ميهاي مذكور بر مب و شهرداري موظف به صدور پروانه

كه . باشند سال اجراي اين مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره مي خردادها تا آخر  هاي اين نوع پرونده ذينفع
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در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد كه اين موضوع بايد به نحو 

 .ايسته كتباً موقع اقدام متقاضي به وي ابالغ گرددش

عرض )دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل، عبارت است از فاصله بین دو تیغه  ( 11

، بنابراين چنانچه يك مغازه داراي چند درب باشد مالک محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن (مغازه

ها از جهات مختلف باشند فقط  چنانچه دهنه. بزرگ ترين بر ملك عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت يعني به

 .اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه مالک عمل خواهد بود

بزرگترين  متر باشد مالک محاسبه عوارض، 12متر و معبر ديگر  14اگر دهنه مجاز واحد تجاري به معبري :  مثال

 . اي خواهد بود با مبناي گران ترين ارزش منطقه( دهنه طوالني)دهنه ملك 

 هاي مختلط مسکوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکوني و تجاري وفق مقررات و ضوابط در ساختمان ( 12

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

هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تیمچه، سراي در زمان احداث و صدور پروانه آن بر  پذيره مجتمع كلیه عوارض( 13

 . اي گرانترين بر ملك محاسبه خواهد شد قیمت منطقه% 111مبناي 

 

پذيره تعلق گرفته و فضاي باز مشاعي كه در طول % 51عوارض فضاهاي راهرو پاساژها و مجتمع هاي تجاري  ( 14

نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد  اختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت ميارتفاع س

 .بود

 .اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد عوارض پذيره واحدهاي صنعتي كالً بر اساس قیمت منطقه (  15

هاي مقاومت بسیج به انضمام كتابخانه و  هها و پايگا ها و تکايا و حسینیه احداث ساختمان براي مساجد، امام زاده ( 16

ها و صدور پروانه  پس از تأيید شدن نقشه)هاي مقاومت بسیج از نظر احداث  يا موزه در محوطه آنها، پايگاه

هايي از اماكن مذكور  چنانچه قسمت. عوارض ندارند( رايگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازي و سطح شهر

در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني درخواست نمايند به شرح ضوابط تعرفه، ... وبه عنوان تجاري و خدماتي 

هاي  هاي صندوق مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمان

 كاهش يعني با% 21ها با  هاي بانك اعتباري عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان

 .عوارض متعلقه اقدام خواهد شد% 81وصول 

در صورت افزايش زيربناي پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جديدصرفا با اشل و ضريب و ارزش   (17 

 . شود اي زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول مي منطقه
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هاي اشتراكي  و پاركینگ و همچنین قسمت لوتگونه احداث اعیاني درپیبه منظور تشويق احداث پاركینگ، هر  ( 18

متر مربع براي هر واحد در پیلوت و داكت عوارض  15هاي مسکوني مانند روشنايي، انباري حداكثر تا  ساختمان

احداث ندارد و چنانکه مساحت پاركینگ احداثي كمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهري باشد ولي 

داد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي كه در جابجايي و گنجايش ظرفیت گنجايش تعداد خودرو به تع

 .خودروها ايراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان كسري يا حذف يا كاهش پاركینگ دريافت نخواهد شد

  در صورت احداث پاركینگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهري و استفاده به عنوان پاركینگ به آن

 .ض تعلق نخواهد گرفتقسمت نیز عوار

 هاي عمومي در كاربري مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازي،  به منظور تشويق سازندگان پاركینگ

 .عوارض ندارد

هاي عمومي ديگر با رعايت ضوابط شهرسازي در فضاي باز به  تأمین پاركینگ كارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 19

 .صورت سايبان بالمانع است

عوارض زيربناي صنعتي % 31هاي عرضه مواد نفتي معادل  هاي سايبان و مخازن سوخت جايگاه راي قسمتب ( 21

ها ديگر مثل تعويض روغن و  محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعیاني

 . شود با مبناي تجاري وصول مي... فروشگاه و

هاي سايبان ومخازن گازو تاسیسات  قسمت 1397 اي عرضه گاز در ساله به منظور حمايت از احداث جايگاه  

ها كه به منظور تأمین گاز خودروها احداث شوند مشمول پرداخت عوارض  جانبي تقويت فشارگاز اين جايگاه

 .نخواهند بود

رامت به هاي مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غ در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي ( 21

اي عرض معبر بعد از عقب كشي امالک وبا ارزش منطقه اي معبرجديد مبناي محاسبه  مالك، ارزش منطقه

 .عوارض خواهد بود

 به ، عوارض مورد در شهرداري و مودي بین اختالف هرگونه رفع شهرداري، قانون 77 ماده موجب به( 22

 تصمیم و شود مي ارجاع شهر اسالمي شوراي و دادگستري ، كشور وزارت نمايندگان از مركب كمیسیوني

 باشد هرگونه اقدام مغاير، غیر قانوني مي بوده و قطعي مزبور كمیسیون

 اداره وسیله به االجرا الزم اسناد مقررات طبق شود، مي داده تشخیص كمیسیون اين تصمیم طبق كه هائي بدهي

 وصول و  اجرائیه صدور به مزبور كمیسیون یمتصم طبق بر است مکلف ثبت اجراي. باشد مي وصول قابل ثبت،

  .نمايد مبادرت شهرداري طلب

  .ضمناً شهرداري بايد نسبت به فعال نمودن كمیسیون مذكور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد*  
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سي يعني قانون اسا 127موضوع اصل  22/6/88ن مورخ 43165ت/126561مصوبه شماره  4رعايت بند الف ماده ( 23

 .ريال عوارض زيربنا براي هر مترمربع واحدهاي طرح مسکن مهر الزامي است 111.111اعمال حداكثر 

كه عالوه براي ... زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، الستیك و واحدهاي آهن فروشي و بلوک ( 24

هاي مسقف  نمايند قسمت سکول استفاده ميهاي مسقف و احداثي، از فضاي باز به عنوان انباركاال و با قسمت

عوارض استفاده به عنوان فضاي تجاري مشمول % 31مشمول عوارض پذيره تجاري بوده و فضاهاي باز معادل 

% 71دريافت عوارض پذيره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 

 .د شدالتفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواه مابه

ماه به صورت رسمي، پیماني، قراردادي مشغول خدمت  24براي كاركنان شاغل در شهرداري محل كه بیش از  ( 25

براي احداث ساختمان مسکوني يکبار در طول خدمت تا و همچنین اعضاي دورحاضر شوراي شهرباشند

ونق امر ساخت و ساز براي الزم به ذكر است جهت تشويق جوانان و ر.عوارض احداث ندارد مترمربع 121سقف

 .مترمربع بصورت يکبار عوارض احداث ندارد111جوانان نیز مقرر گرديد تا مدت دوسال از تاريخ ازدواج تا متراژ

 .هاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بود ضمناً تسهیالت اين بند مشمول افراد شاغل در شركت  

در صورتي كه  111ختمان هاي ابقاء شده در كمیسیون ماده عوارض صدور پروانه و عوارض ابقاي اعیاني سا ( 26

توسط شهرداري محاسبه و مالك يا ذينفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز 

 .شده كسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب صادرخواهدشد

ريال  51111111مبلغ  111عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كمیسیون ماده اگر  :مثال

از عوارض مذكور را پرداخت نمايد و از پرداخت %( 21)ريال  11111111مبلغ  1393باشد و مالك در سال 

ه بدهي عوارض مراجعه پرداخت بقی براي 1397و در سال بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداري خودداري نمايد 

محاسبه % 81از عوارض اعالمي،% 21محاسبه و به دلیل پرداخت ( 1398)نمايد كل عوارض به سال مراجعه 

 .زمان مراجعه اخذ خواهد شد

  نخواهد بود 111بديهي است اين بند شامل جرايم آراء كمیسیون ماده . 
 

ارض زيربنا و پذيره پروانه هاي ساختماني را براي عو% 11 هاي داراي سازمان بهسازي ونوسازيشهرداري شهر ( 27

 بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود 

نشاني، فضاي سبز، توسعه فرهنگ شهرنشیني،از مبلغ قابل وصول با  سهم آموزش و پرورش و عوارض آتش ( 28

ارض سهم آموزش و پرورش مالک محاسبه عو.) رعايت ضريب تعديل مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد

 ( .خواهد بود  1396مطابق فرمول سال 
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 .باشد وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي (  29

هبه درآمدهاي شهرداري از بابت  عوارض و هزينه خدمات با پیشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر با رعايت  ( 31

و ثبت در دفاتر مالي و ( آن  37به خصوص ماده ) ها  دجه مصوب شهرداري و آيین نامه مالي شهرداريسقف بو

صرفه و صالح شهر و شهرداري براي افراد بي سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نخبگان، كاركنان شهرداري و 

 .بايستي اعمال شود..... فرزندان آنها و

  ايم نمي باشدجر شاملبديهي است تسیهالت اين بند. 
 

پروانه كسب از اتحاديه، : مدارک اثبات تجاري بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهر ارائه يکي از مدارک  ( 31

قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه يا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصالح 

شمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي كه در اين صورت وضعیت موجود تلقي شده و م

بعد از اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هريك از اين مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و 

همچنین عوارض سال هاي قبل مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادي كه نسبت به پرداخت عوارض سالیانه 

قانون نظام صنفي كشور، برگ پرداخت  27ماده  3اند به استناد تبصره  قبل اقدام نموده كسب در سال هاي

 .عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود

ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین هاي شهرداري به استناد قانون مالیات بر  كلیه معافیت ( 32

 .عافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشدملغي شده لذا اعطاي هرگونه م  كشوري

 .منظور از طرح توسعه شهري، طرح جامع يا هادي، تفصیلي مي باشد ( 33

در خصوص مناسب سازي محیط شهري و ...هاي غیر دولتي و  هاي اجرايي دولتي و سازمان دستگاه كلیه ( 34

( ج)لفند مشابه آيین نامه اجرايي بند ها و اماكن مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلولیت، مک ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمايت از معلولین و آيین نامه اجرايي آن اقدام  193ماده 

هايي كه مالکین و يا سازنده آنها  بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بوده و صدور پايانکار به ساختمان. نمايند

هاي ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازي را انجام نداده باشند  عهدات خود طبق نقشهنسبت به انجام ت

 .ممنوع است

باغات شهر به شرط احداث حصار و نگهداري مطلوب از درختان آن كه در پايان هر سال توسط شهرداري بازديد  ( 35

است نسبت به شناسنامه دار  ضمنا شهرداري موظف. و تأيید شود مشمول پرداخت عوارض معامله نمي شوند

 .نمودن كلیه باغات و درختان معابر عمومي شهر اقدام نمايد
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  عوارض عوارض   تقسیطتقسیطنحوه پرداخت نقدي ونحوه پرداخت نقدي و: :   44ماده ماده 

محاسبه  (زيربنا ، پذيره ، پیش آمدگي   (درصد عوارض پروانه و ابقا  76شهرداري مي تواندتا صورت پرداخت نقدي در

 .نمايدو وصول 

 .ايم  و هزينه هاي خدمات شهري شامل كاهش نخواهد بود بقیه عوارض ، جر

تا تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زير و بنا به درخواست مؤدي و تشخیص و دستور كتبي شهردار :  1تبصره 

.صورت خواهد گرفت  ماه صورت 36  

نه مفاصا حساب قطعه مورد نظر در هر صورت مؤدي به هر عنوان جهت پايانکار ، انجام معامله و يا هر گو:  2تبصره 

.تقسیط شده را به صورت يکجا تأديه نمايد( بدهي) مراجعه كند بايستي باقیمانده مبالغ   

.عوارض پايانکار به هیچ عنوان قابل تقسیط نمي باشد:  3تبصره   

ي ، به مقدار در صورت پرداخت يکجاي مانده مطالبات تقسیط شده  قبل از موعد سر رسید چك هاي تحويل:  4تبصره 

شامل تسهیالت تشويقي پرداخت  مي تواند ماه هاي قبل از موعد سررسید و براي مانده مطالبات بعد از تناسب سازي

 .نقدي زمان تقسیط گردد

     

 به نام خدا

 :نمونه درخواست تقسیط مودي

 ...شهردار محترم 

ريال به شهرداري بدهکاربوده كه به ................مبلغ .................ازبابت ........مالك پرونده شماره .................. احتراما اينجانب 

خواهشمند است . دلیل عدم توانايي مالي  قادر به پرداخت آن بطور يکجا نمي باشم وتقاضاي تقسیط مبلغ فوق را دارم 

م وصول به موقع مطالبات تقسیط در صورت عدضمنا متعهد مي شوم .دستور فرمايیید اقدام الزم را معمول نمايند 

و حق هرگونه اعتراضی  شده، باقیمانده مطالبات به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد

 .را از خود ساقط می نمایم

 امضاء

 واحد درآمد وامور مالي 

 با سالم 

 قسیط گرددماهه ت......ريال به صورت نقد وصول ومابقي با اقساط ...........مبلغ 

 شهردار 
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  عوارض صدور پروانه ساختمان عوارض صدور پروانه ساختمان :  :    55ماده ماده     

                                          :مسکونی( الف

 تا ضرایب زیر جدول عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

     

 جدول فوق محاسبه خواهدشد  به حیاط (و روپوشیده روباز )عوارض بالکن :توضیح 

 .اين عوارض اقدام خواهد شد 2در خصوص خانه باغ ها با ضريب *

 .بر اساس اعالمي از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد pمبناي محاسبه عدد*

 طبقات سازه اي رديف

زير بنا مطابق 

ضوابط و 

 مطابق كاربري

زير بناي خارج از 

 ضوابط

 بالکن به شارع

 روباز

سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

1 
وم و زير زمین اول و د

 پايین تر

P5 

P5 - - 

 P8 31p 51p همکف،اول 2

 P21 31p 51p دوم ، سوم و چهارم 3

 P25 31p 51p پنجم و ششم 4

 P31 31p 51p هفتم وهشتم 5

 P35 31p 51p نهم و باالتر 6
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شتي و حمام و آشپزخانه براي يك واحد سرويس بهدا)واحدي كه از نظر امکانات بهداشتي دريك ملك  : 7تبصره 

 .تك واحدي تلقي خواهد شد( پیش بیني شده باشد

قانون  127موضوع اصل  22/6/88ن مورخ 43165ت/126561مصوبه شماره  4رعايت بند الف ماده  : 2تبصره 

 .الزامي استريال عوارض زيربنا براي هر مترمربع واحدهاي طرح مسکن مهر  111.111اساسي يعني اعمال حداكثر 

 6متر ارتفاع داشته باشند حداكثر تا  2/3مسکوني كه ارتفاع آنها بیش از ... درساختمان هاي دوبلکس و  : 9تبصره 

 . متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسکوني محاسبه و وصول خواهد 

 71ع، با ضريب براي پروانه هاي ساختماني تك واحدي در يك طبقه به مساحت حداكثر يکصد متر مرب:  4تبصره 

 . درصد جدول مربوطه اعمال خواهد شد

منظور از زيربناي خارج از ضوابط شامل زيربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم مجاز طرح توسعه :  5تبصره 

 .يا كمیته فني تغییرات طرح هادي اقدام خواهد شد 5شهري بوده كه در صورت تصويب كمیسیون ماده 

رعايت ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري و مصوبات شوراي عالي ( بالکن)ر مجوزپیش آمدگي درصدو:  6تبصره 

الزامي  25/9/1387شهرسازي و معماري ايران ازجمله ضوابط و مقررات ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري جلسه مورخ 

 میباشد 

براي هرمترمربع خواهد  5/1ده با ضريبدرصورت كوچك بودن قطعات از حد مجاز تفکیکي عوارض اين ما:  7تبصره 

 .بود 

اسناد قديمي و داراي اعیاني وضع موجود و قبل از تأسیس شهرداري و وارد شده از خارج حريم به حريم يا  (الف 

 .نمي شوند 7عوارض تبصره ضريب مشمول  درمحدوده شهر

 45کیك شوند بعد از اجراي ماده براي اراضي مجاز كه در اثر اجراي طرح شهرداري كمتر از حد نصاب تف (ب 

 .نمي باشد 7عوارض تبصره ضريب قانون و لحاظ در آلبوم اجرايي طرح، مشمول 

 .براي امالكي كه بعد از اجراي طرح شهرداري كمتر از حد نصاب تفکیك خواهد بود(ج

 : غیر مسکونی ( ب

عوارض % 81ف با دسترسي از داخل مغازه انباري تجاري و خدماتي طبقه همکف و طبقات زيرزمین و باالي همک:  1/ب

 .طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد

عوارض تجاري، خدماتي وصنعتي طبقه % 111عوارض انباري تجاري، خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل ، :  2/ب

ازطريق كمیسیون ... اتي ودرصورت تبديل اين نوع انباري ها به استفاده تجاري و خدم. مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد

 .رسیدگي خواهدشد111ماده 

داخل واحد تجاري و خدماتي و باالي پاركینگ ملحق به تجاري و خدماتي  تا ( نیم طبقه ) حداكثر مساحت بالکن :  3/ب
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طبقه اي كه بالکن در آن طبقه ) طبقه مربوطه % 61مساحت اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهري، عوارض % 51

 .محاسبه خواهد شد( يا ايجاد مي شود  احداث

يك ) اعیاني مربوطه ، اين احداثي به عنوان يك واحد مستقل % 51در صورت احداث نیم طبقه يا بالکن بیش از :  4/ب

 . منظور خواهد شد( طبقه مستقل 

 .محاسبه خواهد شد 4عوارض واحدهاي تجاري و خدماتي اين ماده با ضريب :  5/ب

براي هر طبقه زيرزمین نسبت به زيرزمین اول  % 11ره تجاري و خدماتي زيرزمین دوم و سوم به ترتیب عوارض پذي:  6/ب

 .تعديل خواهد شد
 تا ضرايب زير و صنعتي در هر طبقه.... عوارض پذيره يك متر مربع از يك يا چند واحد تجاري، اداري، فرهنگي و ( 1/ب

 طبقات

 به شارع  بالکن  سایر كاربری ها صنعتی  تجاری وخدماتی 

مطابق 

 ضوابط
 خارج ازضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج 

 ازضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج 

 ازضوابط
 روباز

روپوشی

 ده

 P 5 1/7 (5p) همکف

p 1/7p p 1/7p 61p 111p  زيرزمین P 3 1/7 (3p) 

 P 5/2 1/7 (2/5p) اول به باال

 

 جدول فوق محاسبه خواهدشد  به حیاط (روباز و روپوشیده )عوارض بالکن :توضیح 

 : 7تبصره 

 و تفريحي، آموزش عالي، بهداشتي و درماني و حرف پزشکي، ورزشي ،هاي آموزشي شامل ساختمان سایر كاربری ها

خشي و سازمان بهزيستي، هالل احمر و توانب ،كمیته امداد امام هاي مسئول، مورد تأيید دستگاه مراكز فرهنگي و هنري

 .در كاربري مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد ... 

 : 2تبصره 
قانون شهرداري به محل هاي تعیین شده شهرداري،  55ماده  21در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهري موضوع بند 

 . د شدكلیه عوارض پروانه ساختماني و هزينه تغییر كاربري مشمول مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواه% 51
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احداث شود مشمول ( باران گیر) پیش آمدگي سقف آخرين طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سايبان  :9هتبصر 

 .اين عوارض نخواهد بود

منظور از پذيره خارج از ضوابط شامل زيربناهاي افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم و ارتفاع و عرض دهنه :  5تبصره 

يا كمیته فني تغییرات طرح هادي اقدام خواهد  5بوده كه در صورت تصويب كمیسیون ماده مجاز طرح توسعه شهري 

 .شد

  نحوه صدور پروانه ساختمان و تمديد هانحوه صدور پروانه ساختمان و تمديد ها: :   66ماده ماده 

 صدور پروانه ساختمان ( الف

ي و قانون شهردار 55ماده  24و بند  111صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 : قانون نوسازي به شرح زير خواهد بود 29ماده  2تبصره 

شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان  هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر مي در پروانه  -1

 . ضروريست و نوع استفاده از آن درج گردد

شهرداري شروع خواهد شد و شهرداري در صورت اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در   -2

 .به متقاضي اعالم خواهد نمود “ مطابقت ضوابط، مجوز تهیه نقشه را كتبا

نمايد و  اقدام  وقت  در اسرع  مالك موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و ارائه آن به شهرداري  - 3

 .صدور پروانه ساختماني محاسبه خواهد شد ن زما  معامالتي  با ارزش  ساختماني پروانه  عوارض 

 . مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند  -4

هاي ساختماني  بعد از تأيید نقشه تواند ضمناً مالك مي. سال براي شروع عملیات ساختماني مهلت دارد  مالك يك  - 5

اين مجوز دلیلي براي براي شروع عملیات . ده سازي زمین اقدام نمايدبا دريافت مجوز نسبت به تجهیزكارگاه و آما

 . ساختماني نمي باشد

تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداري با اعالم   هاي نقشه ارائه  نیاز به  و امنیتي   هاي نظامي، انتظامي ساختمان براي   - 6

ها ملزم به اخذ  ضمناً كلیه دستگاه. واهد نمودتعرفه اقدام خ عوارض احداث طبق مفاد اين  بر و كف و دريافت 

 .باشند پروانه احداث از شهرداري مي

به اسناد عادي و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضايي يا احراز مالکیت توسط مراجع قضايي و تعهد محضري برابر   - 7

 . مقررات شهرسازي نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد
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 .ماه ديگر قابل تمديد مي باشد 6براي صدور پروانه اعتبار داشته و ماه  6مجوز تهیه نقشه   -8

 تجدید پروانه    تمدید و(   ب

مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیري از متروكه ماندن آنها و ممانعت از ايجاد مشکالت   

چنانچه در مهلت مقرر،  ه ساختماني بوده حداكثر تا انتهاي مهلت پروان... ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهري و

 .با رعايت موارد زير اقدام خواهد شد  احداث نشود پروانه ساختماني  ساختمان

تمديد اول و دوم اعتبارپروانه به شرطي كه درخواست مالك قبل از اتمام مهلت پروانه و تمديد اول در دبیرخانه   -1

 . شهرداري ثبت شود عوارض ندارد

اين ماده، تاريخ تمديد پروانه از ابتداي اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد  1بند اجراي   -2

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

ركود عملیات در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و يا صدور احکام قضايي كه موجب   -3

ساختماني شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به كسر مدت ركود عملیات ساختماني از مهلت پروانه و 

 .يا تمديد آن نسبت به بقیه مدت تمديد خواهد شد

شهرداري مکلف است به منظور رعايت ضوابط تمديدها و پايانکارموضوع را به صورت كتبي موقع اخذ پروانه   –4

 . داث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملکي يك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداري نمايداح

منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجراي فونداسیون بوده و مالك مکلف به اعالم   -5

 .باشد شروع به مهندس ناظر مي

 .نمي گیرد تعلق 1385قبل از ساختماني  براي پروانه هاي تمديدعوارض تأخیر در   -6

اخذ پايانکار در مهلت قانوني پروانه و تمديدهاي آن به شرطي كه مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه   -7

تأيید شود رايگان و نماكاري در صدور پايانکار الزامي است لذا متوجه ساختن مالك به اين موضوع در هنگام 

 .اعالم كتبي به ايشان ضروريست صدور پروانه ساختماني و

قانون ثبت و صلح معوض براي امالک غیرثبتي ضروري بوده و شهرداري قبل  45اصالح سند در اجراي ماده  -8

 . تواند پايان كار صادر نمايد اصالح سند نمياز 

مي  حداكثر مدت زمان جهت اخذ كلیه تمديد ها و تجديد ها از تاريخ ثبت در دبیرخانه شهرداري دو ماه -9

 باشد در صورت عدم مراجعه مالك در موعد مقرر شامل عوارض تاخیر مي گردد
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شهرداري موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه هاي ساختماني از روشهاي مختلف مانند نامه  -11

 .موضوع را به مالکان اطالع رساني نمايد ...... نگاري ، ارسال پیامك و 

 زیربنای پروانه ردیف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 عوارض تأخیر در تمدید  تمدیدها

عدم شروع 

عملیات احداث 

ساختمان در مدت 

مهلت پروانه 

 وتمدیدها

تجدید پروانه بعد  عوارض

ازانقضای مدت پروانه 

 وتمدید ها

 ماه 93 مترمربع 055تا  7

دو نوبت 

تمدید ساالنه 

هر بار به مدت 

 یک سال

در صورت عدم مراجعه 

ماه جهت تمدید، به ازای هر 

 سال 2تا سقف )تأخیر

 درصدنیم معادل ( شمسی

زمان عوارض زیربنا و پذیره 

حداكثر )  صدور پروانه

عوارض زمان %05تا

صدورپروانه تعلق خواهد 

 (گرفت 

پروانه قبلی ابطال 

و پروانه جدید 

مطابق ضوابط روز 

و تعرفه زمان 

مراجعه با كسر 

دریافتی قبلی 

 .صادر می شود

 

ن زماعوارض %75معادل 

اخذ وپروانه به مدت  مراجعه

سال تجدید  اعتبارخواهد 2

شد واین موضوع درصورت 

عدم اتمام ساختمان برای 

دومین بارتکرارخواهدشد 

ومهلت بعدی درصورت عدم 

ا تمام ساختمان ازهرماه 

عوارض %75تمدید معادل 

محاسبه واخذ مراجعه زمان 

 .خواهد شد

 ماه 84 مترمربع 7555تا  2

 ماه 08 مترمربع 2555تا  9

 ماه 35 مترمربع 0555تا  8

0. 

مترمربع بعدی یک سال  0555هر 

كه .ی شودبه مدت پروانه اضافه م

 سال تجاوز ننماید 1در كل از 

 

  تسهیالت تجديد بناتسهیالت تجديد بنا: :   77ماده ماده 

وسازي شهر با رعايت آخرين ها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور ن به منظور مقاوم سازي ساختمان

  .شود ضوابط شهرسازي، تسهیالتي به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ مي

 

 عوارض تجدید بنا

هاي قبل از طرح هادي و يا جامع فعلي شهر در  هاي مسکوني مجاز و يا احداثي به اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

. مجوز از شهرداري عوارض  زير بنا ندارد( پروانه)ي با اخذ كاربري مربوطه و حداكثر برابر ضوابط طرح توسعه شهر

چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهري امکان صدور مجوز به اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط 

 .طرح مذكور اقدام خواهد شد

ر ضوابط زمان مراجعه و با رعايت كاربري مربوطه و ساي... هاي مجاز اداري و صنعتي و در صورت نوسازي ساختمان -2

هاي تجاري و خدماتي حداكثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراكم و سطح  و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

عوارض متعلقه، پروانه ساخت % 25مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهري زمان مراجعه با پرداخت 

 . صادر خواهد شد
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ز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداري و نظامي با هاي مجا در صورت نوسازي ساختمان -3

عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خواهد % 11رعايت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 . شد

% 51 ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازي معادل( 3)و ( 2)و ( 1)اضافه بناي بندهاي  -4

شايان ذكر است كه رعايت مقررات قوانین خاص مثل قانون ساماندهي . شود عوارض پروانه ساختماني وصول مي

 . اين بند مشمول ساختمان هاي تجاري و خدماتي نخواهد بود. مسکن در صورت شمول الزامي است

 25ضوابط شهرسازي، معادل  در تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعايت -5

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

هاي تخريب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، حريق  تجديد بناي ساختمان -6

 . ردگی با تأيید مراجع ذي صالح به اندازه اعیاني تخريب شده عوارض احداث تعلق نمي... و

در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجراي عقب كشي قانون شهرداري 111ماده  6در اجراي تبصره  -7

. و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مکلف به پرداخت غرامت نمي باشد 

عقب واقع در مقدار مساحت،  برابر 3 با اخذ پروانه ساختماني ، ازجهت تشويق شهروندان به نوسازي امالک  

 .اخذ نخواهد شد پروانه كشي عوارض 

درصد معاف از عوارض 111تا ساختمان هاي قديمي كه توسط شهرداري فرسوده تشخیص داده شوند مي تواند  -8

 .باشد

  المثنيالمثني  يينحوه صدور پروانه ساختماننحوه صدور پروانه ساختمان: :   88ماده ماده 

صالح از جمله نیروي انتظامي در موقع مفقودي و سرقت و صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأيید مراجع ذي 

مقدور  آتش سوزي و ساير حوادث غیر مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت كارمزد به شرح زير

 .خواهد بود

 ریال برای هر مترمربع  9555مترمربع معادل  055زیربنای تا  ٭

 ریال برای هر مترمربع 2055ل مترمربع معاد 7555تا  057زیربنای از  ٭

 ریال برای هر مترمربع 2555مترمربع معادل  2555تا  7557زیربنای از  ٭

 ریال برای هر مترمربع 7055مترمربع معادل  9555تا  2557زیربنای از  ٭

 ریال برای هر مترمربع 055مترمربع معادل  9557زیربنای بیش از  ٭

 .المثنی دریافت خواهد شد پروانه صادره به عنوان كارمزد پروانه

  بهاي خدماتبهاي خدماتنحوه استرداد عوارض و نحوه استرداد عوارض و :  :    99ماده ماده 

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

 :مؤدي مسترد خواهد شد
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سبت به شروع عملیات ساختماني در مدت تغییركاربري با تصويب طرح هادي يا جامع جديد ن مالك تا زمان   -1

 .اعتبار پروانه و تمديد هاي قانوني آن داراي پروانه اقدام ننموده باشد

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

پروانه و چنانچه مؤدي قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون كسر هزينه تا مدت اعتبار   -3

 .تمديد تا يك سال از احداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايد

كه موجب انصراف ....( ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي و)توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهري   -4

ذي صالح بدون كسر كارمزد عوارض  مالك از ادامه احداث ساختمان شود كه با تأيید موضوع توسط مراجع

 .شود دريافتي مسترد مي

 اشتباه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون كسر كارمزد  -5

 انصراف قبل از تغییركاربري و در صورت تقلیل مساحت مندرج در مصالحه نامه ،  با كسر كارمزد از مبلغ دريافتي  -6

دريافتي ... لك از انجام معامله و حفاري و تأيید دفاتر اسناد رسمي وگواهي معامله و حفاري در صورت انصراف ما( ب

 .شهرداري با كسر كار مزد به شرح زير مسترد خواهد شد
با کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر به عنوان هزینه شهرداری،  غيره مقرر در ابن ماده .  عوارض منصرفين ازدریافت پروانه ساختمانی*  

 .مسترد خواهد شد

 میلیاد ريال 1تا  بلغم
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ريال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ريال 3تا 

میلیارد و ارقام  3مازاد بر

 بعدي

 %7 %2 %9 %8 درصد استرداد

 

 .اين استرداد مشمول كل مطالبات شهرداري به صورت واريز نقدي رديف هاي اين ماده خواهد بود( ج

  اركشي اركشي عوارض حصعوارض حص: : 1111ماده ماده 

عوارض احداث ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در صورت 

هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست حصاركشي و يا  تقاضاي احداث ديوار و فقط در كاربري

 .یز اين عوارض دريافت خواهد شدهمراه با آن احداث واحد كوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند ن

سانتي  81هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  احداث ديوار در كاربري

متر با مصالح بنايي و بقیه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و 

( خارج از محدوده شهرها)ها و يا واحد مربوطه در شهرداري و جهاد كشاورزي  مان پارکاستعالم از مراجعي چون ساز

  .و با رعايت ضوابط طرح توسعه شهري مقدور خواهد بود... وراه و شهرسازي و

 :7تبصره 
صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هیچگونه مجوزي در جهت احداث بنا 

 .بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود ب نشده و مراتب ميمحسو
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 : 2تبصره 
مالکین امالكي كه داوطلبانه و رايگان  نسبت به عقب كشي ديوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام نمايند مشمول 

  .اين عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دريافت نخواهد كرد

 :9تبصره 
 .نمايند اين عوارض شامل نمي شود اخذ مي(  به غیر از خانه باغ ) كه پروانه ساخت براي امالكي 

 :8تبصره 
 .اقدام خواهد شد  111قانون شهرداري، مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده  111امالک ناشي از اجراي مواد 

 :0تبصره 
 .فنس كشي عوارض احداث ديوار ندارد

 :3تبصره 
 .سانتي متر با مصالح ساختماني، مغاير مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد بود 81ش از احداث ديوار بی 
 

 (ریال 25555حداقل هرمتر طول) P 8 عوارض هر متر طول احداث دیوار

 

  ((ارزش افزودهارزش افزوده))اضافي اضافي   ب ب عوارض ايجاد درعوارض ايجاد در: : 1111ماده ماده 

هار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري مي كلیه انقانون شهرداري  111و ماده  96ماده  6در اجراي تبصره     

باشد لذا درصورتي كه ملکي داراي بیش از يك بر باشد و ساير اضالع ملك محدود به معبر عمومي باشد ودر سند 

در صورت تقاضاي مالك جهت ايجاد در اضافي در ضلع مالکیت يا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذكر نشده باشد ، 

، عوارض ايجاد درب به ازاي ايجاد هر درب به شرح زير محاسبه و (همان ضلع داراي معبر)ر معابر عمومي ديگر ملك د

هاي ترافیکي و اشرافیت به واحدهاي  در ايجاد در اضافي موضوع عدم ايجاد مشکالتي مثل مزاحمت. دريافت خواهد شد

 -حقوقي  -شهرسازي  –كارشناسان امالک ) بايد توسط هیات تشخیص ... همسايه و شهرداري و ارايه خدمات و

بررسي و تأيید شود تا مشکالتي ( نماينده ثبت اسناد –نماينده فرمانداري  –درآمد  -حمل  و نقل   -عضوي از شورا 

بديهي است نفراتي كه در شهر مورد نظر سازمان يا اداره مستقل نداشته باشند هیئت .براي سايرين ايجاد نگردد

 .نخواهد بود

 

رعايت ضوابط شهرسازي الزامي است و شهرداري مي تواند عوارض ايجاد  در صدور مجوز موضوع اين ماده :7صره تب

 .ريال بنا به تشخیص شهردار و صالحديد اقدام نمايد111/111/11ريال تا 111/111/2درب اضافي را از 

و تأيید موضوع توسط هیأت  بیش از يك ورودي پاركینگ در صورت عدم مغايرت با ضوابط شهرسازي :2تبصره 

 .  تشخیص مقرر در اين ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد 
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در صورت دريافت عوارض حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض اين ماده دريافت  :9تبصره  

 .نخواهد شد

هرداري بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با تأيید ايجاد هر گونه باز شو دركوچه هاي بن باز دراختیار ش :8تبصره 

 .هیأت تشخیص مجاز خواهد بود

كوچه و يا راهرو اشتراكي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد كه در اسناد مالکیت امالک قید و جزء  :0تبصره 

 .ار گرفته باشدعرصه آنها محسوب گردد و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قر

به لحاظ حقوقي ايجاد هرگونه درب سواره و پیاده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زماني مي تواند  :3تبصره

صورت پذيرد كه كوچه يا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعريف شده باشد و كوچه مورد نظر 

 .در مالکیت خاص يك پالک نباشد

متر باشد  21مشرف به گذر بیش از  عرض گذر يا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض اين ماده در صورتي كه  :1صره تب

 .متر خواهد بود 21مالک عمل همان 

متر و يك درب پاركینگ يا 5/1مجوز ايجاد درب برابر ضوابط شهرسازي حداكثر يك درب نفررو تا عرض  :4تبصره 

ر صورت تقاضاي بیش از آن صرفاً با تأيید هیأت تشخیص و با رعايت ضوابط متر مجاز بوده د 3حیاط به عرض 

ضمناً تعداد درب هاي مجاز مجتمع ها بیش از يك درب نفررو و . شهرسازي و مسايل حقوقي امکان پذير خواهد بود 

سعه چنانچه عرض درب ماشین رو در ضوابط طرح تو.يك درب ماشین رو مطابق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد

 .متر باشد ضوابط مذكور مالک عمل شهرداري خواهد بود 3شهري بیش از 

واحد  11از هر ضلع قطعات حداكثر صدور مجوز يك ورودي مجاز بوده مگر در ساختمان هايي كه بیش از  :3تبصره 

 ( با رعايت ضوابط شهرسازي)متر باشد  15و طول ضلع ايجاد درب اضافي، بیش از 

 . متر  ممنوع است 6ب اضافي در معابر با عرض كمتر از ايجاد در :75تبصره 

با ( غیر اختصاصي)مترو فقط در معابر 6در هر صورت صدور مجوز ايجاد درب اضافي درمعابرباعرض بیش از :77تبصره 

 .رعايت مسايل حقوقي و شهرسازي و مقررات جاري و با تأيید هیأت تشخیص امکان پذير مي باشد 

وارزش افزوده ناشي ازايجاد درب اضافي شوراي اسالمي شهر و شهرداري شهر  ه وضعیت هرشهرباتوجه ب :72تبصره 

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

متر مربع باشد ، مالک عمل همان  511در محاسبه عوارض اين ماده درصورتي كه مساحت قطعه بیش از :  13تبصره 

 .بع خواهد بودمترمر 511

 .ايجاد درب بادرخواست مالك و پس از طي مراحل مقرر در اين ماده و عقد صلح امکان پذير خواهد بود:  14تبصره 

 .در مورد ايجاد درب در پخ يا قوس ساختمان يا ملك ، تابع ضوابط شهرسازي مي باشد:  15تبصره 
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ز آموزشي ، مراكز بهداشتي و درماني و ارگانهاي درصورت درخواست مالکان مراكز عمومي شامل مراك: 16تبصره 

جهت ايجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراري به معبري كه  (واحد 21بیش از) دولتي ، مجتمع هاي مسکوني

 .هیچگونه دربي در آن ضلع قطعه تعبیه نشده باشد ، رايگان مي باشد 

 

 

 

 : متر 71فرمول عوارض ایجاد درب معابر تا عرض 
عرض گذر      +ول برمشرف گذرط مساحت             

 ×        × p × عرض درب 

 2 4 

.باشد ريال مي 21111اي  حداقل ارزش منطقه  

 

اي برابر طرح توسعه شهري از معبر عمومي فاقد درب، مقداري در تعريض  در صورتي كه قطعه -1

ه صورت رايگان در برابر واقع گردد شهرداري در مقابل رعايت بر اصالحي، مجوز ايجاد درب ب

 .واگذاري رايگان قسمتي از ملك به معبر صادر خواهد كرد

قانون  111ماده  6در صورت ايجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري، در اجراي تبصره  -2

در صورت رأي بالمانع . گیري خواهد شد شهرداري در كمیسیون مربوطه طرح و تصمیم

 .شود اقدام مي 2جاد درب اين ماده با ضريب ، عوارض اي111كمیسیون ماده 

درب در صورتي مقدور خواهد بود كه درب ايجادي روبروي درب قطعه مقابل  صدور مجوز ايجاد -3

 ..نباشد

 .هاي ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود بازشوهاي درب -4

 (ريال 31111) Pحداقل  P 1/1متري،  18تا  12ضريب معابر با عرض  -5

 (ريال 31111) Pو حداقل  P 25/1متري،  24تا  18با عرض ضريب معابر 

 (ريال 31111) Pو حداقل  P 5/1متري،  31تا  24ضريب معابر با عرض 

 (ريال 31111) Pو حداقل  P 75/1متري،  35تا  31ضريب معابر با عرض 

 (ريال 31111) Pو حداقل  P 2متري و بیشتر،  35ضريب معابر با عرض 

 .ضوابط طرح توسعه شهري خواهد شد ايجاد پنجره برابر -6

عوارض تعبیه درب اضافي از معبري ديگر براي واحد هاي تجاري و خدماتي حداقل  -7

 ريال خواهد بود 111/111/31
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  .مواردي كه منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود  ◙

      عوارض ابقاي ساختمانعوارض ابقاي ساختمان: :   1122ماده ماده 
 

 111كمیسیون ماده   و از سوي  و يا مازاد بر پروانه در محدوده يا حريم شهر احداث پروانه  كه بدون  كلیه بناهايي     

 .مطابق تعرفه عوارض محلي به شرح زير اقدام خواهد شد. ابقاء شوند

 3به غیر از اين . مبناي محاسبه خواهد بود ( زيربنا ـ پذيره ـ پیش آمدگي)در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض  ( الف

 . رديف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضريب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد

 .نخواهد شدوصول دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت  با :تبصره

 .خواهد شدصول و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وعوارض ابقاي اعیاني در زمان مراجعه  ( ب

ساختمان هاي فاقدپروانه و رعايت ضوابط گذربندي  ونورپردازي  به خاطر تشويق نماسازي در صورت نماسازي ( ج

 .تعديل محاسبه و اخذ خواهد شد% 11هاي فوق با  مقرر در طرح توسعه شهري ، عوارض ابقاء رديف

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

ي پاسخ هرگونه استعالم ملکي در صورتي كه ملك داراي تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي موارد تخلف در برا( ه

مطرح و پس از صدور راي ابقاء و تعیین تکلیف جرايم و عوارض متعلقه ، شهرداري نسبت  111كمیسیون ماده 

 به صدور جوابیه الزم اقدام نمايد
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 تا ضرایب زیر به ازاء هر مترمربع غیرتجاریجدول عوارض ابقا  

 جدول فوق محاسبه خواهدشد  به حیاط (روباز و روپوشیده )عوارض بالکن :توضیح      

 

 

 

 

 طبقات سازه اي رديف

 زير بنا مطابق

ضوابط و مطابق 

 كاربري

زير بناي 

خارج از 

 ضوابط

 بالکن به شارع

 روباز

سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

زير زمین اول و دوم و  1

 پايین تر

 P 7 

P×25 - - 

 P×28 31p 51p همکف،اول 2

 P×221 31p 51p دوم ،سوم و چهارم 3

 P×225 31p 51p پنجم و ششم 4

 P×231 31p 51p هفتم وهشتم 5

 P×235 31p 51p نهم وباالتر 6
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  تا ضرایب جدول ذیل غیرمسکونی به ازاء هر مترمربع ءجدول عوارض ابقا

 طبقات

 سایر كاربری ها و صنعتی جاری وخدماتیت

 

 به شارع  بالکن

 تجاری و خدماتی

 خارج ازضوابط مطابق ضوابط
 مطابق ضوابط

 

 روپوشیده روباز خارج ازضوابط

 221p× 34p×1/5 همکف

P2 

 

P3 

 
61p 111p 12 زيرزمینp×2 21p×1/5 

 11p×2 17p×1/5 اول به باال

 .جدول فوق محاسبه خواهدشد  به حیاط (روباز و روپوشیده )ي وخدماتي عوارض بالکن تجار: 1توضیح 

سايركاربري ها، جزء زيربنا و بالکن روباز آنها  روپوشیده صنعتي و(رو به شارع و حیاط )عوارض بالکن :  2توضیح 

   .زيربنا تعیین مي گردد
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 قانون شهرداري 111ماده  11صره تبارزش معامالتي ساختمان موضوع 

1/2P   + ارزش معامالتي اعیاني ها= ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول ذيل 

(اسکلت)انواع ساختمان ( الف رديف  مبلغ به ريال 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  371111 

2 
به باال هر   طبقه 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از 

 متر مربع
411111 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 3  341111 

4 
طبقه به باال هر متر  5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سقف از 

 مربع
381111 

5 
كه معموال ) ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني

(در وسط ساختمان اجرا  مي شود  

 

311111 

 241111 اسکلت آجري 6

 211111 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7

 221111 ساختمان هاي تمام چوب معمولي 8

9 
پیش ساخته يا ساخته شده ازچوب )ساختمان هاي تمام صنعتي 

( هاي صنعتي و اشباع شده  
471111 

ساختمان انبارهاي با دهانه بیش از چهارمتر( ب   

يا بلوک سیماني يا سنگي با هر نوع سقف اسکلت آجري  11

 هرمترمربع

281111 

اسکلت فلزي و يا سوله هاي پیش ساخته با هرنوع سقف  11

 هرمترمربع

341111 

ها يا توقف گاه ها سا لن( ج   



 7931سال   شهرداری خامنه دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات
 

30 
 

 

 

ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي 

داريقانون شهر 111    

ارزش سرقفلي از طريق كارشناس رسمي با ارجاع كمیسیون تعیین خواهد 

.شد  

 

 311111 با مصالح بنايي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12

 371111 اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 13

 181111 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14

آشیانه و سايبان ها( د  

 181111 باپايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هرنوع سقف 15

 211111 باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه 16

تاسیسات( ه   

ز سانترال  دستگا ه هاي حرارت مركزي و شوفا 17  71111 

(خنك كننده  –گرمايش )تهیه مطبوع  18  11111 

 151111 آسانسور و ساير 19

سايراحداثي ها( و  

(هرمترطول )احداث هرديوار  21  121111 

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پاركینگ و يا غیر قابل  21

 استفاده بودن آن با هر نوع كاربري

2111111 
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قانون شهرداری  755ماده  77تبصره   

در مورد ( سالمي شهرشوراي ا)رداري و تصويب انجمن شهرآيین نامه ارزش معا مالتي ساختمان پس از تهیه توسط شه

 .بل تجديد نظر خواهد بوداين ارزش معامالتي قا و. اخذ جرايم  قابل اجراست

 

 : نحوه تعیین قدمت ساختمان ها

 هاي ممیزي امالک  بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازي مربوط به برگه – 1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و كسب  – 2

  بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پیشرفت فیزيکي ارائه شده از طرف نظام مهندسي – 3

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفي   -4

 ... و سند مالکیت و... بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مالك مانند قبوض آب و برق و – 5

 بر اساس اخطاريه صادره از طرف مأمورين تخلفات ساختماني  – 6

 هاي تخلفات قبلي  بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 ... هاي صادره براي نقل و انتقال و بانك و ادارات و وابق استعالمبر اساس س – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي  – 9
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  بهره برداري از معبربهره برداري از معبر  ::  1133ماده ماده 

  

ها نسبت به جمع  مالکین يا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخاله     

ا اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري، عوارض مقرر در اين ماده از آنها آوري آنه

 .اخذ خواهد شد

هاي احداثي امکان جمع آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمني  چنانچه براي مالکین ساختمان

شهروندان بخواهند حداكثر از 
3
1

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

 به 

احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلي كه قسمتي از معابر را اشغال كنند يا چنانچه شركت هاي دولتي و ساير اشخاص 

ه براي احداث ساختمان يا توسعه و حقوقي بخواهند از معابر و فضاهاي عمومي شهر براي دپوي مصالح يا تجهیز كارگا

 .استفاده نمايند با پرداخت عوارض ماهانه و با رعايت موارد زير مجوز صادر خواهد شد... واگذاري انشعابات و 

قابل بهره برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعیین و طول معبر قابل  عرض  -1

 . خواهد شد در نظرگرفته  استفاده حداكثر به اندازه بر ملك

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

نصب عاليم هشدار دهنده و ايمني همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و ترددكنندگان به عهده مالك يا   -3

 .عهدات ايجاد شده به عهده مالك يا پیمانکار خواهد شدپیمانکار بوده و در صورت قصور مالك يا پیمانکار، ت

 .نظارت بر اجراي اين ماده به عهده معاونت يا واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود  -4

مجوز نصب پل رايگان براي هر پالک غیر مجتمع يك مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداري در موارد  -5

آوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوي  ر جهت جمعفاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطا

 .آوري پل اقدام خواهد نمود مالکین رأساً نسبت به جمع

 .بديهي است صدور مجوز نصب پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداري غیر قانوني مي باشد ◙

  اي بیشتراي بیشترعوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل يك يا چند واحد به واحدهعوارض ارزش افزوده ناشي از تبديل يك يا چند واحد به واحده: :   1144ماده ماده 

در صورت اخذ مجوز تبديل يك يا چند واحد  به  واحدهاي  بیشتر با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازي و   -1

 . ساير مقررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض اخذ خواهد شد

به ،  111يا مجاز شده از طريق ابقاء كمیسیون ماده شده ها نسبت به پروانه اخذ  در مواردي كه مالکین ساختمان  -2

ابقاء  111افزايش واحدهاي بیشتر در اثر تبديل واحد يا واحدهاي مجاز اقدام نمايند و از طريق كمیسیون ماده 

براي هر متر مربع  p11شوند عالوه بر اخذ عوارض قانوني ، عوارض ارزش افزوده ناشي از اين اقدام معادل 
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برابر فرمول عوارض پذيره زمان مراجعه از  6جدا شده و براي تجاري و خدماتي جدا شده با ضريب مسکوني 

 .   واحدهاي تبديلي به عنوان عوارض تبديل محاسبه و وصول خواهد شد

    عوارض اين ماده وصول%  61براي واحدهاي ايجادي فاقد مجوز كه ضوابط پاركینگ و فضاي باز را رعايت نمايند   -3

 .مي شود

درصورت تفکیك يك واحد به دو يا چند واحد، ازكوچکترين واحد يا واحد مساوي عوارض اين ماده دريافت :  1 تبصره

 .خواهد شد 

عوارضي تحت هرعنوان دريافت نخواهد ....خدماتي و مسکوني و  –در صورت تجمیع دو يا چند واحد تجاري :  2تبصره 

 شد   

  ود امالک به محدوده شهر ود امالک به محدوده شهر ارزش افزوده ورارزش افزوده ور  سهمسهم::  1155ماده ماده 

  اراضی وارد شده به محدوده شهر ( لف ا

شوند عالوه بر تأمین  طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد مي يااز بابت كلیه امالكي كه بنا به مقتضیات هر شهر     

ماده  4اجراي تبصره و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در 

كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به  %11معادل ... واحده قانون تعیین وضعیت امالک و 

 . شهرداري واگذار خواهد شد

اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب ( يا سهم)مطالبه عوارض  :7تبصره

 .صالحات بعدي آن خواهد بودو ا 29/8/1367سال

الويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امکان واگذاري ملك  :2تبصره 

 .درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد 11يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد ؛ مقدار 

در صورت حفظ . در اولويت اول برنامه هاي فضاي سبز شهرداري مي باشدحفظ باغات و توسعه آن ها  :9تبصره

امالک مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخريدار مبني برحفظ كاربري قبل از 

ر مراجعات فوق از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و د سهمورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، 

حقوق شهرداري وصول ... بعدي و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر كاربري، تفکیك ، احداث ساختمان و 

 .خواهد شد
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اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي : 8 تبصره

وزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آم

 .شهر دريافت نخواهد شد

سهم اين ماده  %5تولیدي  براي كاربريهاي زراعي ، باغ و براي كاربريهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي و:  0 تبصره

 .تعیین مي گردد
 

 رامالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شه( ب

از محدوده يا حريم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از  خارج   ملکي چنانچه      

هاي خارج از حريم  اعیاني)قانون شهرداري  99كمیسیون مقرر در ماده   از سوي آن  رسیدگي به تخلفات ساختماني 

و در صورت ابقاء و يا بالمانع شناخته شدن اعیاني ( وده و داخل حريم شهرهاي خارج از محد اعیاني) 111يا ماده ( شهر

كل عرصه ملك به هنگام % 11ورود امالک داراي اعیاني به محدوده شهر، معادل ( ارزش افزوده ) آن، از بابت مزاياي 

 .توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد ،اخذ خدمات از شهرداري 

به شهرداري سهمي از ملك بوده و در ... قانون تعیین وضعیت امالک  4ت اين ماده طبق تبصره الويت واگذاري مطالبا

درصد سهم شهرداري به شرح  11( يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد)صورت عدم امکان واگذاري ملك 

 . زير دريافت خواهد شد

وسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح ت (8

ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از 

 .بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد

سهم اين ماده تعیین مي %5یدي براي كاربريهاي زراعي ، باغ و براي كاربريهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي وتول(9

 .گردد

 

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

 

در صورت اعتراض طرفین به قیمت كارشناس رسمی ، موضوع . مطابق قیمت كارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد

 .بعد پنج نفر با پرداخت هزینه كارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و

 

عالوه بر جريمه با درخواست مالك براي ورود به محدوده شهر، ها،  اين ماده در مورد ساختمان سهماخذ  :7تبصره 

 . باشد تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي
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ضمناً بعد از ورود به . ه شهر عوارض اين رديف تعلق نمي گیردهاي روستاهاي وارده به محدود به ساختمان :2تبصره 

 . مطابق ضوابط زمان مراجعه عمل خواهد شد... محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و

 

  ((تفکیک و افرازتفکیک و افراز))قانون شهرداریقانون شهرداری  111111ماده ماده   رداری از بابت اجرای قانون اصالحرداری از بابت اجرای قانون اصالحسهم شهسهم شه  ::  1616ماده ماده 

بنابراين تقسیم يك ملك به . شود كوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي  به قطعات بزرگ ملك   بندي قطعه 

گیرد تفکیك تلقي  ها و تیرهاي برق و مشابه آنها صورت مي هاي آب و گاز و دكل دو يا چند قطعه در اثر  عبور لوله

  .ندارد سهمي نشده و 

 :مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شدبنابراین تفکیک به یکی از اشکال زیر انجام و 

 تفكيک اراضی باير يا اراضی داير براى ساختمان سازى مسكونى در كاربرى مربوط -

 تفكيک اراضى غير مسكونى -

 تفكيک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -

 حصاليمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو تفكيک باغ و مزارع براى استفاده غير باغ -

تقسيم باغات و مزارع و كاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و يا فاقد سند در صورت ابقاى اعيانى  -

 .مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گيردسهمی  011ها توسط آراى كميسيون ماده 

وده شهر واگذارميشودمشمول اين زمينی كه ازطريق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تمليک در داخل حريم ومحد -

 .باشدماده مي

هاي  هاي آماده سازي اراضي تفکیك شده و پیاده روها و كوچه بر اساس قانون تعیین وضعیت امالک كلیه هزينه-

 . مرتبط معابر حاصل از تفکیك بر عهده مالك است

وقي داخل محدوده و حريم شهرها زمیني كه از طريق منابع طبیعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقیقي و حق-

 .باشند شود مشمول اين ماده مي صورت استیجاري واگذار ميبه 

اصالحی قانون  010ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره52/8/0931زمين های اوقافی طبق جلسه مورخ-

 .شهرداری نمی باشد

افراز و حفظ كاربري و استفاده فرهنگي و مذهبي  زمیني كه كاربري آن فرهنگي و مذهبي بوده در صورت تفکیك و-

 .باشند تفکیك مستثني مي سهممانند مسجد و كتابخانه از 
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 سهمقانون اصالحي قانون ثبت و ساير قوانین جاري، سند دريافت و 148و  147كلیه امالكي كه به استناد مواد - 

خواهند  یك و افراز بر مبناي سال مراجعهتفک سهم اند مشمول پرداخت تفکیك را به شهرداري پرداخت ننموده

 .بود

تفکیك و افراز در هنگام اخذ هر نوع مجوز يا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و در مورد تخلفات  سهم- 

 .باشد عالوه بر جرائم، قابل وصول مي 111پس از صدور رأي كمیسیون ماده 

عالوه بر سهم شهرداري، توسط مالك در اختیار ( مالكاختصاصي قطعات )معابر داخل سهم قطعات مالك - 

 .شهرداري قرار مي گیرد

مورد قبول شهرداري كه به هر دلیلي به شهرداري مراجعه مي شود ودر كمیسیون (غیرثبتي ) در امالک قولنامه اي   -

، يا ( تفکیك عرصه بدون تعیین تکلیف) قانون شهرداري اعیاني اين نوع امالک واراضي ابقا مي شوند  111ماده 

معادل ( سهم مشاعي)به شهرداري مراجعه مي نمايند تفکیك ....... جهت اخذ پروانه ساختماني ويا استعالم ويا 

 .اين سهم محاسبه و اخذ خواهد شد

با ( مجاز)مترمربع و بیشتر داخل محدوده شهر با كاربري مربوطه 511متقاضیان تفکیك و افراز اراضي با مساحت  -

اجراي )قانون زمین شهري مبني بر باير بودن در صورت تأيید نقشه تفکیکي توسط شهرداري  12كمیسیون ماده  اعالم

 .مشمول مقررات تفکیك خواهد شد( قانون شهرداري  111قانون اصالح ماده 

ه دارای اعيانی می ك(مجاز)مترمربع در داخل محدوده شهر با كاربری مربوط 211متقاضيان تفكيک وافراز با مساحت بيشتر از-

 .اين سهم دريافت خواهد شد.باشند

 نون ثبت يا قوانين بعدیقا 741و 741قدرالسهم شهرداری از بابت تفكيک عرصه به آندسته از امالكی كه به استناد ماده -

 :خواهد شدتفكيک اخذ به شرح ذيل  (اصالحی قانون شهرداری 010قبل  وبعداز اجرای ماده )مبادرت به اخذ سند نموده اند

که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد  متر مربع  055باالی برای قطعات 

 :اصالحی قانون شهرداری به شرح زیراقدام خواهد شد757ماده

 مسکونی ، تجاری  کاربری های* 

 خالص قطعات% 70    تا متر مربع7555مترمربع تا055برای قطعات-7

 خالص قطعات%25تا متر مربع0555مترمربع تا7555برای قطعات باالی-2
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درصد بابت سرانه های عمومی وخدماتی و برای 20 تا مترمربع0555برای قطعات باالی -0

به عنوان قدر ( درصد10/71)درصد از باقی مانده ملک20 تا احداث شوارع ومعابرعمومی

 .اصالحی جدیدتعیین می گردد 757 السهم شهرداری طبق ماده

 گاهی و انباریکاربری های صنعتی وکار* 

 ردیف
 مساحت

 (مترمربع ) 

قطعات حاصل از 

 تفکیک

 سهم شهرداری

 تا درصد زیر

 %1 حداكثر دو قطعه 2555كمتر از  7

 %0/3 وبیشتر 2555 3555تا  2555 2

 %3 و بیشتر 9555 70555تا  3555 9

 %0 و بیشتر 1055 70555بیش از  8

 

منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي،  اراضي كه مطابق كاربري طرح توسعه شهري به *

 .سهمي دريافت نخواهد شد تفکیكمذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود بعد بابت 

قيمت  در مواردی كه امكان تامين انواع سرانه،شوارع و معابر از زمين مورد تفكيک و افراز ميسر نباشد شهرداری ميتواند معادل *

 .آن را طبق نظر كارشناس رسمی دادگستری دريافت نمايد

درصورتيكه سهم شهرداری ازبابت خدمات عمومی و شوارع از درصد قيد شده فوق بيشتر باشد ارتباطی به شهرداری ندارد وطبق  *

ومعابر عمومی طبق  مومی وشوارعاصالحی به صورت رايگان به شهرداری واگذار خواهد شد وسهم خدمات ع 010ماده 4تبصره 

مقدار اختصاص يافته به سرانه فضاي  .صدهای فوق بوده ودر صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم ديگر كسر نخواهد شددر

طبق ضوابط شهرسازي از سهم ( غیر اختصاصي قطعات مالك)عمومي و خدماتي و همچنین شوارع و معابر عمومي 

 .شهرداري كسر خواهد شد

اصالحي شهرداري مصوب سال  111نصف سهم تفکیك ماده  1391قبل ازسال مترمربع511براي قطعات باالي* 

 .اخذ خواهد شد  1391



 7931سال   شهرداری خامنه دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات
 

39 
 

و مساحت آنها بيشتر از  (0931وبعد از0931سال )قانون ثبت اسناد صادر شده باشند 048و041برای اسنادی كه از طريق مواد * 

 )اصالحی شهرداری010پس از قانون  صدور سند)عمل خواهد شد موارد فوق، متر مربع باشدطبق211

درصورتی كه در كاربری غیر مرتبط مالک متقاضی استفاده از ارزش افزوده خدمات * 

و  70سهم ماده %10 تاشهرداری و تفکیک و ورود به محدوده شهربه صورت هم زمان باشد 

زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری  تعیین و درصورت درخواست و استفاده هم 73

 .تعیین می شود 73سهم ماده % 45 تا وتفکیک

درصورتيكه در كاربری غير مرتبط مالک متقاضی استفاده از خدمات شهری وتفكيک به صورت همزمان باشد می بايستی ارزش -0

 .افزوده ناشی از خدمات شهرداری و قدر السهم شهرداری را مطابق مفاد اين تعرفه  به شهرداری تامين نمايد

موظف است قدرالسهم خود از بابت اجراي اين ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه  شهرداري -5

 .فضاي سبز استفاده نمايد

در اجراي طرح تعريض و ايجاد معابر و میادين توسط شهرداري مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهري از سهم  (3

 . حق مشرفیت اقدام خواهد شد بر ين نوع امالک مطابق عوارضتفکیك شهرداري كسر خواهد شد و در رابطه با ا

چنانچه بعد از تغییر كاربري فاقد ارزش منطقه . اي، ارزش بعد از تغییر كاربري خواهد بود مبناي ريالي ارزش منطقه(  4

 .اي در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزديکترين بلوک و كاربري مربوطه مبناي عمل خواهد بود

طبق مصالحه  هاي هادي شهرداري بايد يا كمیته تغییرات اساسي طرح 5از ارسال پرونده به كمیسیون ماده  قبل (5

نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت قدر السهم شهرداري ،شايان ذكر است .ضمانت الزم را اخذ نمايد نامه

در كمیسیون مربوط، مبلغ ضمانتنامه يا وجوه نقد   خواهد شدپس از تصويب موضوعاخذ معادل قدر السهم  نامه بانکي

به ترتیب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نیازي به اذن مودي ، در حساب سپرده 

 .نخواهد بود

باشند مشمول پرداخت اين عوارض  امالكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي(6

 .باشندمي 

اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربري طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مثل  (7

ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري استفاده شود بعد از اخذ سهم ورود به 

 .محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد
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براي كاربريهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي وتولیدي در خارج از محدوده و داخل  باغ و ، راي كاربريهاي زراعيب(8

 .سهم اين ماده تعیین مي گردد%11حريم شهر
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 تا ضرایب جدول  جدول ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری

 

مطابق  هزينه خدمات شهرداریوجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشی از  طبق نظر شهرسازی در صورتی كه امكان تفكيک قطعه*

خواهد بود،ضمنا (م طبق كاربری تغييريافته خا)با قيمت روز براساس اعالم نظريه كارشناس رسمی دادگستری  جدول فوق الذكر

 عنوان كاربري رديف

 كاربري مورد درخواست

 عوارض تفکیك

 تجاري کونيمس
كارگاهي و 

 صنعتي
 باغ ساير پاركینگ

 - - - - %11 %35 - مسکوني 1

 - - - - - - - تجاري 2

3 
فضاي  -زراعي -باغ

 سبزوباير
21% 61% 35% 11% 11% - - 

 - - - - - %31 - كارگاهي و صنعتي 4

 - - %25 - %35 %61 %51 پاركینگ 5

6 

 -اداري) ساير

-ورزشي -آموزشي

 -بهداشتي

تاسیسات و 

تجهیزات شهري و 

)... 

35% 51% 25% - 11% - - 
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معادل اين مبلغ ضمانتنامه بانكی يا وجوه نقد به حساب سپرده  شهرداری توديع خواهد شد ودر صورتيكه مالک بعد از تصويب 

 . اقدام خواهد شد  ( 3ماده )اعالم انصراف نمايد مطابق نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات2طرح در كميسيون ماده

مشخص  استان بايستی سهم شهرداری به صورت 2ه از طرف مالک جهت ارسال به كميسيون مادهدر طرح ارائه شد:0تبصره 

 .يين گرددتع

خارج از مفاد مصالحه نامه بر )استان مطرح ومصوبه كميسيون مردود يا مشروط  2در صورتيكه موضوع در كميسيون ماده:5تبصره 

اری واقع نگردد ضمانتنامه يا وجوه نقد توديعی به حساب سپرده با باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک يا شهرد(ذمه مالک

 . ارسال خواهد شد 2درخواست مالک  بدون كسر كارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به كميسيون ماده

دمصالحه نامه در مفای بوده واجرای اين بند منوط به درخواست مالک وتنظيم مصالحه نامه فی مابين مشاراليه وشهردار:9تبصره

 .قيد خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوی بر عليه شهرداری را در مراجع قضايی اعم از كيفری وحقوقی را از خود سلب می نمايد

يا كارگروه تخصصی امور زيربناايی ارساال مای     2مصالحه نامه هايی كه در راستای وظايف شهرداری به كمسيون ماده :4تبصره 

انتقال يابد با توجه باه اينكاه   (خارج از سال  مورد  مصالحه)ه بنا به دالئلی سال تصويب موضوع به سنوات آتی گردد در صورتی ك

لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبول  شهرداری بوده و شهرداری هيچ گونه ماباه  اشته،مودی هيچ گونه قصوری در رابطه با موضوع ند

الحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصويب مراجع مذكور قرار بگيرد شهرداری التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی كه مص

بالفاصله بعد از تصويب و ابالغ مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذكور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانكی يا ضبط وجه نقاد   

 .نمی باشد ين خصوص  نيازی به اذن مودی سپرده مبادرت خواهد نمود در ا

و ورود به محدوده شهر  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت  CNGه منظور حمايت از ايجاد جايگاه های عرضه سوخت ب *

 .عوارض يا سهمی دريافت نخواهد كرد

 .ارزش افزوده ناشی از هزينه خدمات شهرداری اخذ  نخواهد شد. ابقاء شوند 011كه در كميسيون ماده  كليه بناهايی* 
 

صادروياپرونده ملک در  پروانه ساختمانی برای آن قبلی مجاز و شهرداریتفصيلی  ربری و تراكم  ملكی در طرح در صورتی كه كا*

شده باشدودرطرح تفصيلی فعلی كاربری وتراكم آن  مغايربا صادر  011ابقاء توسط كميسيون ماده  رایومطرح 011كميسيون ماده

، شهرداری بدون فاده از خدمات شهرداری  از سوی مالک به كاربری  قبلیواست تغيير كاربریدرخواست در صورت طرح قبلی باشد

 .ها ارسال خواهد نمود يا كميته تغييرات اساسی طرح 2وجهی پرونده را جهت تغيير كاربری به كميسيون ماده  هرگونه دريافت

ون حفظ كاربری اراضی زراعی چنانچه ملكی درخارج از محدوده و داخل حريم شهرتوسط كميسيون تبصره يک ماده يک قان* 

صورتی كه  جدول مربوط اخذ خواهد شدو در% 51وباغات تغيير كاربری گردند ، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل 

 .مطابق تبصره چهار ماده يک قانون مذكور مجوز صادر گردد ، مبلغی اخذ نخواهد شد 
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 (نمونه)مصالحه نامه 

خیابان  ............واقع در شهر..............مالك پالک ثبتي شماره ……………شماره ملي ………د فرزن..……آقاي :مصالح -1
......................................  

 ..................بعنوان شهردار ............................... به نمايندگي آقاي ................... شهرداري شهر : متصالح -2

از سوي مصالح مبني برتقاضاي ..................... مورخه............ با عنايت به درخواست شماره : :وع مصالحه موض-3
 : تغییركاربري و        بهره مندي از ارزش افزوده  استفاده از خدمات شهرداري با شرايط زيرمنعقدگرديد 

متر مربع تعیین مي ............. درصد به مساحت ..... ..........مطابق جدول ارزش افزوده : سهم شهرداري( الف 
 . گردد

مورخ ............... مقدور نمي باشد، براساس نظريه شماره ................ با توجه به اينکه واگذاري قطعه به دلیل 
صورتجلسه يا طي  ريال ........................... كارشناس رسمي دادگستري  مبلغ ................. 

 .تقويم مي گرددكمسیون معامالتي شهرداري ...................شماره

 مترمربع ازقطعه يا قطعات درخصوص بند الف مي باشد ..... مالك ملزم به واگذاري مساحت : تعهدات مالك ( ب

ويا ارائه ضمانت ............ ..ريال طبق مصالحه نامه دروجه شهرداري .................... مالك ملزم به پرداخت مبلغ ( ج
 .ياكمیته فني تغییرات طرح هادي مي باشد 5نامه بانکي قبل از ارسال به كمیسیون ماده 

ياكمیته فني تغییرات طرح هادي واخذ  5طرح موضوع مصالحه نامه در كمیسیون ماده : تعهدات شهرداري ( د
 .مصوبه مربوط

 مصالحه نامه شرایط عمومی 

در غیر اينصورت پس از . ست پس از ابالغ شهرداري براي اخذ پروانه ساختماني اقدام نمايدمصالح مکلف ا--1
طبق عوارض محلي ( به استثناء ارزش افزوده استفاده خدمات شهرداري)انقضاء مهلت مذكور عوارض متعلقه 

 در زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد 

ار و قبض و اقباض و غیره بین طرفین جاري شد و به كلیه شرايط صحت صلح قطعي اعم از صیغه و اظه-2
مورد مصالحه اعم از .  سائقه احتیاط كافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش  از طرفین اسقاط گرديد

عین و منافع از طريق سند عادي يا رسمي يا وكالت قبال به كسي واگذار نشده و هر كس اعم از اشخاص 
ص در هر مرجع و مقامي ادعايي داشته باشد مصالح شخصا جوابگو بوده و حقیقي و حقوقي در اين خصو

شهرداري در اين خصوص مسؤولیتي نخواهد داشت و متصالح با رؤيت و وقوف كامل از محل وقوع و حدود و 
 . مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مصالحه نمود 

پس ازتصويب درشوراي اسالمي شهروكمیسیون ماده اين مصالحه نامه با رضايت كامل طرفین منعقد و -3
ياكمیته فني تغییرات طرح هادي قابلیت اجرا داشته ودرصورت عدم تصويب ازسوي مراجع مذكوراين  5
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مصالحه نامه كان لم يکن تلقي گرديده و مالك هیچگونه ادعا و اعتراضي نداشته و مصالح هر گونه شکايت 
ضمنا مبلغ يا ضمانت نامه دريافتي .ينده را از خود سلب و ساقط نمود اعم از كیفري و حقوقي در حال و آ

 .بدون كسر، مسترد خواهد شد

 

 نسخه كه هر كدام داراي حکم واحد میباشند منعقد گرديد......... تبصره  و ......... بند ......... اين مصالحه نامه در

 

 مسئول امورمالي حقوقي مشاور مسئول درآمد معاون يا مسئول شهرسازي ماموربازديد

 ......شهردار شهر   مسئول حراست شهرداري  مالك

 



 7931سال   شهرداری خامنه دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات
 

45 
 

  ضوابط احداث پاركینگضوابط احداث پاركینگ: : 1717مادهماده

ها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح جامع يا هادي يا تفصیلي و در  پیش بیني و تامین پاركینگ در ساختمان

و آيین نامه اجرايي آن نسبت به ايجاد پاركینگ   قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت 1اجراي ماده 

 .اقدام گردد

هاي داراي پروانه به استفاده غیر پاركینگ، موضوع بايد توسط كمیسیون  در صورت تبديل پاركینگ ساختمان:  1تبصره 

یه و قلع آثار رسیدگي و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأي برگشت به حالت اول 111ماده 

ابقاء و عدم امکان ايجاد پاركینگ در  111در صورتي كه بر خالف آن توسط كمیسیون ماده . تبديلي صادر گردد

و ( قطعي)قسمت ديگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأي بدوي توسط شهرداري و در صورت صدور رأي تجديد نظر 

 اجرا خواهد شدأي كمیسیون تأيید رأي بدوي يا ابقاي تخلف مذكور به شرح فوق ر

احداث شوند مشمول مقررات ( مازاد يا فاقد پروانه ) ساختمان هايي كه بدون تأمین پاركینگ به صورت غیرمجاز      

 .اين ماده و عوارض ابقاي اعیاني ها خواهد بود

وانه و ضوابط طرح توسعه رعايت مفاد پر 111در صدور پروانه ساخت و پايانکار و رأي توسط كمیسیون ماده :  2تبصره 

 .شهري و به ويژه قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيین نامه اجرايي آن الزامي است 

حساب را به ... و جرایم پاركینگ هر نوع درآمد حاصل از پاركینگ اعم از شهرداریها موظفند :  9تبصره 

هزینه  و شرایط تحصیل حمل و نقل و ترافیک ومیو صرفا جهت احداث پاركینگ های عم واریزای جداگانه 

 .نمایند 

  عوارض بر حق مشرفیت عوارض بر حق مشرفیت : :   1818ماده ماده 

و   تصرف  حق آيند شهرداري  در مي  شهرداري  مالکیت  به   با خريد و يا با تملك در معابر شهر كه   واقع  امالک كلیه      

بدون مجوز   حق بهره برداري از آن چ شهروندي را داشته و هی  ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص احداث 

 .را ندارد  شهرداري

اند حق ايجاد درب به اين امالک را  كه مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداري اجازه نگرفته بنابراين تا زماني

ه باشند كه مستلزم هر چند كه قسمتي از اين امالک به خیابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينکه حق ارتفاق داشت

 .پرداخت حق مشرفیت خواهند بود

و   معابر و میادين  و اصالح  و توسعه  احداث، تعريض هاي  طرح در اثر اجراي  كه  و امالكي  اراضي  كلیه  علیهذا مالکین

عوارض حق شوند در صورت پرداخت  واقع مي و يا در توسعه   و يا تعريضي  يا اصالحي چهارراه ها در برگذر احداثي 

و در ساير موارد عوارض حق مشرفیت . توانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خیابان اقدام نمايند مشرفیت، مي
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،اجراي طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پايان كار ساختمان يا  در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري

 . تفکیك محاسبه و وصول خواهد شد

 : زیر  برای كلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد  فرمولمشرفیت مطابق  عوارض حق

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

A    عرض معبر جديد 

B   عرض معبر قبلي 

L   طول ضلع ملك مشرف به معبر 

P   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح 

S   مساحت باقي مانده ملك 

K   ضريب تعديل 

 .عمل خواهد شد2ا ضريب دركاربري هاي تجاري وخدماتي ب* 

 .(عمل خواهد شد 5/1متر مربع با ضريب  111براي قطعات زير .) شدعمل خواهد  1دركاربري مسکوني با ضريب  *  

 .عمل خواهد شد 5/1دركاربري هاي اداري وغیره  با ضريب *  

.فرمول وصول خواهد شد% 25دركاربري هاي باغ و مزروعي با حفظ كاربري *  
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 (K)عديل جدول ضريب ت

 L K رديف L K رديف

 %16 متر 12تا  12 %5 تا يك متر 1

 %17 متر 13تا  13 %6 متر 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %19 متر 15تا  15 %8 متر 4تا  4

 %21 متر 16تا  16 %9 متر 5تا  5

 %21 متر 17تا  17 %11 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7

 %23 متر 19تا  19 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 21تا  21 %13 متر 9تا  9

 %25 متر 21بیش از  21 %14 متر 11تا  11

 - - - %15 متر 11تا  11

 

در مواردي كه بعد از اجراي طرح تعريض و توسعه معابر موجود و ايجاد معابر و میادين و چهارراه ها ، ملکي :  1تبصره 

و ارزش منطقه اي قبل و بعد از اجراي طرح تغییر كند از بابت ارزش افزوده ناشي از اجراي  مشمول عقب كشي نشده

 21طرح تعريض و يا ايجاد معابر جديد توسط شهرداري ، عوارض حق مشرفیت بر مبناي كل مساحت ملك با مبناي 

 .شد  برابر مابه التفاوت ارزش منطقه اي قبل و  بعد از اجراي طرح محاسبه و اخذ خواهد

 .ريال مي باشد 21111مبناي محاسبه عوارض اين ماده  Pحداقل :  2تبصره 

( زمان مراجعه به شهرداري جهت پرداخت)ارزش روز زمین %21عوارض حق مشرفیت باقي مانده ملك از :  3تبصره 

 .بیشتر نخواهد بود 

بناي مورد محاسبه اين فرمول كالً عرض در معابر جديداالحداث با هر عرض به دلیل فقدان معبر قبلي ، م:  4تبصره 

  .معبر جديد خواهد بود 
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عوارض حق مشرفیت در مواقع زير و هر كدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي معبر فقط براي يك بار تعلق :  5تبصره 

 : گیرد مي

توافق براي خريد يا  گیرند عوارض حق مشرفیت به هنگام براي امالكي كه قسمتي از آنها در مسیر تعريض قرار مي -

يعني )اي روز، محاسبه و اخذ يا تهاتري  بعد از اجراي طرح تعريض به هنگام مراجعه مالك بر مبناي ارزش منطقه

 . اقدام خواهد شد( ارزش واگذاري مالك و مطالبات شهرداري به صورت ريز برآورد ريالي شده و تهاتر خواهد شد

قسمتي از امالک براي اجراي طرح به شرطي كه به غیر از معبر احداثي راه در هنگام توافق براي خريد يا تملك  -

 . دسترسي به ملك وجود نداشته باشد

گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزوده پیدا  در موقع معامله امالكي كه در بر خیابان واقع هستند و يا قرار مي -

 .اند نموده

ها كه مساحت آنها  قانون نوسازي واگذاري باقیمانده اراضي از اجراي طرح 18ه بند الف ماد به استناد تبصره  - 6تبصره 

كمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلي يا هادي شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به عنوان يك 

وبه ماندن آن قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان يك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیري از متروكه و مخر

 .توسط شهرداري از مالك خريداري و يا طبق قانون تملك اقدام نمايد“ بايستي اين گونه اراضي تماما

قانون نوسازي به امالک  19اراضي كه دراجراي طرح تعريض به مالکیت شهرداري درمي آيند چنانچه در اجراي ماده  -

عوارض اين ماده دريافت % 71ه، حق مشرفیت امالک مجاور همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شد

 .خواهد شد

خريداري و به ملك ( پشت جبهه و يا برهاي آن)توسط مالك ملك همجوار  است  كه در بر معابر واقع  چنانچه ملکي -

 .عوارض اين ماده دريافت خواهد شد% 71خود الحاق نمايد حق مشرفیت آنها 

و مورد تأيید   مجاز در آمده    به صورت  زمان مرور  و يا برحسب  مجاز تفکیك  به صورت  لکيم عرصه  چنانچه :  7تبصره 

فعلي،  گذربندي  طرح هاي پروانه ساختماني كرده باشد ولي بر اساس   درخواست  مالك  باشد و اينك  قرارگرفته  شهرداري 

ساختماني  صدور پروانه   در زمان  است مکلف  شهرداريشهري باشد  توسعه  مقرر در طرح هاي  كشي عقب رعايت  به  ملزم

تهاتر نمايد و تراكم و سطح اشغال بعد از   ساختماني پروانه   كشي را با عوارض حق مشرفیت و در عقب عرصه واقع  ارزش  

 . اجراي طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهري اقدام خواهد شد

اي احداث معابر جديد عالوه بر معبر موجود، معبر يا معابر جديدي ايجاد ه در مواردي كه در اثر اجراي طرح:  8تبصره 

شود جهاتي كه از ملك به معابر مشرف شوند عوارض حق مشرفیت مطابق ارزش منطقه اي گرانترين بر ملك 

 . بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت 
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 25متر باشد  25تفکیك شده واقع در مسیر تعريض شهرداري بیش از ( قطعه)ه عمق يك پالک در صورتي ك:   9تبصره 

 .متر اول اخذ خواهد شد 25عوارض % 51متر آن پالک با مبناي  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از 

متر  11حداكثر تا  ها ها و خروجي میادين و تقاطع عوارض حق مشرفیت امالک واقع در میادين و تقاطع:  11تبصره 

 .برابر فرمول اين تعرفه محاسبه خواهد شد 5/1فاصله از محل مذكور با ضريب 

به بعد با مبناي اين ماده اقدام  88هاي اجرا شده از اول سال  محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح:   11تبصره 

 .ه اقدام خواهد شداين تعرف% 45، با مبناي 88هاي اجرا شده قبل از  خواهد شد و براي طرح

عوارض اين ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گرديده قبل از  1372با توجه به برقراري عوارض حق مشرفیت از  ◙

 .تعلق نخواهد گرفت 1371

محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالك يا ذينفع براي اخذ هرگونه خدمات از شهرداري از :   12تبصره 

 . دريافت خواهد شد... ه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاري وجمله پروان

قانون ثبت و ثبت در دفاتر امالک  45پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پروانه ساختماني منوط به اجراي ماده :  13تبصره 

 .شهرداري مي باشد

و میادين و ايجاد معابر و درصورت عدم حصول توافق جهت اجراي طرح توسعه و تعريض و اصالح معابر : 14تبصره 

میادين جديد في مابین شهرداري و مالك يا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه ، چنانچه موضوع به 

قیمت %21كارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداري ازباقي مانده ملك 

 .كارشناس رسمي خواهد بودروزبعد از اجراي شهرداري با تقويم 

  نحوه استفاده از ساختماننحوه استفاده از ساختمان: :   1919ماده ماده 

از ساختمان را در ( نوع بهره برداري)قانون شهرداري موظف است نوع استفاده  55ماده  24شهرداري به استناد بند      

نمايد از طريق  ها استفاده پروانه ساختماني قید نمايد و چنانچه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختماني از اعیاني

و در صورت تقاضاي مالك يا ذينفع جهت استفاده  .قانون شهرداري رسیدگي خواهد شد 111كمیسیون مقرر در ماده 

هاي وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه كاربري مورد تقاضا با كاربري  غیر از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان

برابر  2تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازي و فني و بهداشتي با اخذ  زمان تقاضا مطابقت نمايد شهرداري مي

 .عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز الزم را صادر نمايد

 شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف پزشکی 
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حرف پزشکي در  با فعالیت  در رابطه  واحده  ماده  مقررات   زير باشد بر اساس شرايط   داراي  ساختمان يك  كه  در صورتي

و . باشد هاي مسکوني، شهرداري مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشکي مي ساختمان

 .باشد برداري شده مي اي مساحت اعیاني بهره عوارض آن معادل يك برابر ارزش منطقه

ري مجاز به صدور مجوز فعالیت يك واحد مطب بوده و داير نمودن واحد تزريقات در هر واحد ساختمان ها شهردا - 1 

 .در آن و يا در واحد ساختماني بالمانع است

 .مورد نظر مورد تأيید باشد  فعالیت  براي و ايمني  از نظر فني  ساختمان  -2

 .اشدمراجعین و كاركنان ب  براي مناسب    پاركینگ داراي  ساختمان طبق ضوابط  -3

 حرف پزشکي  فعالیت  براي  از ساكنین آن ساختمان و همسايگان  ثبتي  رضايت نامه  ارائه -4

هاي  ها در ساختمان ها و مدارس و دانشگاه تأسیس كلینیك درماني يا هر فعالیت عمومي ديگر از جمله بیمارستان - 5 

 .بندهاي اين ماده است موجود مستلزم رعايت كاربري و تأمین استحکام و ايمني بنا و ساير

گیرد بايستي ملك  هايي كه به منظور فعالیت مذكور مورد استفاده قرار مي از طرفي عالوه بر تطبیق كاربري ساختمان

هاي ديگر به شهر باشد و  داراي موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ايجاد مشکالت ترافیکي و مزاحمت

يا كمیته فني در استانداري ارجاع و با تصويب  5الزم باشد مراتب به كمیسیون ماده چنانچه ساختماني داراي شرايط 

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

 :تبصره

اع و در صورت ارج 111در صورت بهره برداري خالف پروانه صادره، شهرداري بايستي پرونده را به كمیسیون ماده 

از بابت عدم رعايت تشريفات اخذ مجوز محاسبه و  2ابقاي كمیسیون مذكور، شهرداري عوارض اين ماده را با ضريب 

 .اخذ خواهد نمود 

  هزينه کارشناسی و بازديد هزينه کارشناسی و بازديد عوارض يا عوارض يا : : 2121ماده ماده 

و براي حريم شهر ( دويست پنجاه هزار ريال )  ريال251111داخل محدوده شهر براي امالک واراضي  هزينه بازديد

 .ريال اخذ خواهد شد111111اخذ خواهد شد و هزينه تشکیل پرونده  (پانصد هزار ريال ) ريال  511111

  عوارض فعالیت و حرفهعوارض فعالیت و حرفه: :   2121ماده ماده 

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

 . گردد ند تصويب ميعوارض اصناف مطابق جدولي كه شهرداري تهیه مي ك: الف



 7931سال   شهرداری خامنه دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات
 

50 
 

مالیات بر ارزش ) تطبیق نکند و شامل عوارض محصول نهايي ( بند الف)چنانچه حرفه و يا صنفي در جدول فوق :ب

 .نگردد مطابق فرمول زير عوارض وصول خواهد شد( افزوده 

 

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

 

 :وامل متعدد وابسته است از جملهاين عوارض به ع

ها، میادين، بازار و  هاي اصلي و فرعي،كوچه تاثیر موقعیت ملك در كسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابان -1

 پاساژ، راسته، خیابان، محالت

وكس، دفاتر تاثیر نوع فعالیت در كسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمايندگي، نمايشگاه، تجمالتي و تشريفاتي و ل -2

 .....شركتهاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و كشاورزي و

 ....تفاوت قائل شدن آن از حرف لوكس، تجارتي، بازرگاني و...در نظرگرفتن اماكن خدماتي، بهداشتي و درماني و -3

 

 توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

 .شود ندی میسطح رتبه ب 9كه در (Rank  profession)رتبه حرفه  ( الف

 9رتبه اول با ضریب 

شامل آهن فروشي، آيینه و شمعداني و لوستر، آلومینیوم فروشي، اسباب بازي، الکتريکي، بارفروشي، بزاري،     

تريکو و پوشاک و لباس فروشي، پیمانکاري، حسابرسي، درب و پنجره فروشي، دفاتر شركتها،   بدلیجات طال و نقره،

شي، ساعت فروشي، سنگ فروشي، صرافیها، طال و جواهرفروشي، ظروف پالستیك و آلومینیوم، دفترخانه، رادياتور فرو

فروشي، كاالي دندانپزشکي و لوازم آن،  كفش فروشي، كاموا و پشمكیف و فرش و موكت فروشي ماشیني، قنادي، 

انگي، لوازم بهداشتي كاالي صوتي تصويري و لوازم، كامپیوتر و لوازم آن، گل فروشي، الستیك فروشي، لوازم خ

آالت، لوازم عکاسي، لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم  ساختمان و لوله، لوازم يدكي ماشین

آن، مقاطعه كاري، نوار و سي دي فروشي، نايلون و شمع و ظروف پالستیك، نمايندگي بیمه، لوازم مرغداري، لوازم 

 بهداشتي، نمايندگي نوشابه

 2دوم ـ با ضریب رتبه 
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شامل امانت فروشي، آهنگري كشاورزي و اتومبیل، اطاق سازي چوبي اتومبیل، آبغوره و آبلیموكشي، اوراق اتومبیل،     

اره تیزكني، بلوكزني و موزائیك سازي، بافتني ماشیني ـ كش بافي، بازيهاي كامپیوتري، پرس شیلنگ، پیراهن دوزي، 

لید مواد پالستیکي، تولید پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تريلي سازي، تولید پنچرگیري، تزئینات ساختمان، تو

آالت كشاورزي و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعويض روغن و فروشي، تعمیرات باطري و فروشي، تعمیرات  ماشین

وشي، تودوزي كمك فنر، تراشکاري و میل لنگ تراشي، تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه، تولید كفش، كفاشي، كیف فر

اتومبیل و چادر دوزي، تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمیر ماشینهاي اداري، تعمیر راديو ضبط، تلويزيون، تعمیر 

تلفن، تهیه و تولید فیلتر هواي خودرو، تابلو نويسي، تولید فنر پوشه، تعمیر جکهاي اتومبیل، تعمیرات جلوبندي و 

و تولید كفش، تودوزي مبل، تعمیر ماشین و ادوات كشاورزي، تعمیر و مونتاژ  تعمیر پمپ گازوئیلي، تولید پوشاک

كامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافي، چراغ و سماور سازي، چوب بري و چوب فروشي، حلبي سازي و كركره 

فتر سازي، كارتن سازي آهني و آلومینیوم، د سازي، خیاطي مردانه، خیاطي زنانه، خرازي و لوازم خیاطي، درب و پنجره

سازي، داروخانه، رادياتور سازي، صافکاري، سپرسازي رنگ و ابزارآالت، سیم كشي برق صنعتي، سیم پیچي دينام، 

ساعت سازي، سنگ تراشي، سراجي، شیشه بري و قاب و عکس سازي، شیريني پزشي، شوفاژ و تأسیسات حرارتي، 

ي و فیلمبرداري، عینك سازي، عروسك سازي، عريضه نويسي، ظروف آلومینیوم سازي، عايق رطوبتي، عکاسي و فتوكپ

فروشندگي گچ پیش ساخته، فروشندگي ضايعات آهن، فروش وسائل زنبورداري، فروشندگان داروهاي گیاهي و دامي، 

سازي، كانتینر سازي، كلیدسازي، گلدوزي، لوله كشي، لنت كوبي، مهرسازي، مصالح ساختماني، نقاشي  كابینت

 .ريزي، نمايشگاه ماشین، بنگاه معامالت علبندي، بخاري و دكور سازي و صنايع دستي، نباتاتومبیل، ن

 1رتبه سوم ـ با ضريب 

ها و مؤسسات فرهنگي و هنري، آرايشگري مردانه، آرايشگري زنانه،  از قبیل آبمیوه و بستني، آژانس، آموزشگاه    

بیمارستان، پارچه كیلويي، پشم و پنبه فروشي، چلوكبابي، آاليش خام فروشي، آبگوشت و كله پزي ـ كباب و حلیم، 

غذاخوري، قهوه خانه، حکاكي، خريد و فروش پوست، خواربار، سوپرماركت و غیره، درمانگاه، ساندويچي، سبزي و میوه 

بافي  فروشي، سوسیس و كالباس و مرغ و ماهي، شركت هاي پخش مواد غذايي، عطاري، عالفي، فروشندگي نفت، فرش

ها، مؤسسات ثبتي، مرغ  داري، مطب دوزي، قصابي گاوي و گوسفندي، كرايه ظروف، گرمابه گلیم بافي و لحاف و تشك و

 ...و تخم مرغ و ماهي فروشي، نان ماشیني و فانتزي و غیره، نمك كوبي، سالن هاي ورزشي از قبیل بدنسازي، بیلیارد و

 .شود به شرح ذيل رتبه بندي مي موقعیت 3كه در ((Rank  Location رتبه موقعیتي ( ب

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

 ها ساير خیابان :2رتبه دوم با ضريب 

  كوچه و محالت شهر :1رتبه سوم با ضريب 
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 است  (p)اي ملك  ارزش منطقه( ج

 

 ((Balancing –kضريب تعديل ( د

با توجه به موقعیت اقتصادي و وضعیت درآمدي صنوف ... ها و میادين و ين ضريب نسبت به هريك از محالت و خیابانا

تواند براي هر  تعیین و به تصويب شوراي اسالمي شهر خواهد رسید كه مي  ها توسط شهرداري واقع در آن محدوده

 . اشدمحله، منطقه، بازار، میادين، خیابان اصلي و فرعي متغیر ب

و موقعیت اقتصادی صنوف ... ها و میادین و با توجه به محالت و خیابان 1/5تا  57/5ضریب تعدیل برابر با  
 .باشد با تصویب شورا قابل اجرا می( ب) و ضریب مساحت محل فعالیت( الف)بعد از مساحت محل فعالیت 

 ( Space )مساحت محل فعالیت ( هـ

 k) -( Space  :محل فعالیتضريب مساحت : و

مترمربع  00تا  -% 15مترمربع  80تا  -% 45مترمربع  90تا  -% 35متر مربع  20تا  -% 755متر مربع  70تا  

 %05مترمربع  00بیشتر از  -% 35

ریال  7555555ریال و مشاورین امالک  255555حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنفی مبلغ : توضیح

 .خواهد بود

فقط عوارض ساالنه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دريافت نخواهد شد با توجه به  يب اين تعرفه،با تصو:  1تبصره 

 . حذف عوارض افتتاحیه شهرداري بايد در محاسبه و دريافت عوارض ساالنه به صورت متعادل لحاظ نمايد

صنفي، خدماتي،  حرف  كلیه   لمشمول و غیر مشمول قانون نظام صنفي، شام  صنوف و كلیه حرف  عوارض:  2تبصره 

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

  عوارض  پردازند مشمول مطابق قانون ارزش افزوده مي....و كه عوارض  تولید و يا  قرارداد و يا پیمان  واحدهايي:  3تبصره 

 .فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود

 .باشد احدهاي كسبي ارائه گواهي اتحاديه صنفي مربوطه و تايید شهرداري ميمبناي عدم فعالیت و:   8تبصره 

هیأت عمومي ديوان عدالت اداري و نظريه حقوقي شماره  29/2/1387مورخ  113به استناد دادنامه شماره :   0تبصره 

 .وزارت كشور عوارض فعالیت بانك ها مطابق اين ماده وصول خواهد شد 16/8/1388مورخ  138721

بیمارستان هاي دولتي بجز واحدهاي متعلق به بخش خصوصي مشمول پرداخت عوارض محل كسب  :  3تبصره 

 .نخواهند شد
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كشي، فروشگاه هاي  هاي مصرف، مطب پزشکان، دفاتر وكالت، دفاتر نقشه مشاغل خاص مثل تعاوني:   1تبصره 

باشگاه ها و تاالرهاي پذيرايي نیز مشمول پرداخت  هاي محلي، آموزشگاههاي رانندگي، دفتر بیمه و اي، تعاوني زنجیره

 .باشند عوارض سالیانه مي

 

 

 ها نمایشگاه ها و برپایی غرفه: ج

ها اعم از فروش، تخصصي، ادواري، فصلي و دائمي و بازارهاي روز در مناطقي كه توسط  نمايشگاه ها و برپايي غرفه

رداري اقدام خواهد شد و در نظر گرفتن مسائل ترافیکي، شود با توافق و شرايطي اعالمي شه شهرداري تعیین مي

 .الزامي است... مبلمان شهري و

 :توضیح

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف % 5هاي ادواري، فصلي و دائمي مکلفند معادل  متولیان برگزاري نمايشگاه -1

در غیر اين صورت شهرداري . هرداري واريز نمايندروز بعد از اتمام نمايشگاه به حساب ش 11قرارداد كسر و حداكثر تا 

 .باشد مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي

توانند با  مسئولیت وصول و واريز وجوه حاصله به عهده متولیان نمايشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهرداري مي -2

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

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

 .پرداخت نمايند

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

 ....جاری و اقتصادی وانبار واحدهای توليدی و ت: د

. شود مربوطه وصول مي عوارض ساالنه فعالیت و حرفه  مبناي % 51ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل   عوارض - 1

عوارض اين ماده وصول % 111در صورتي كه محل مذكور در كنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 

 .خواهد شد

درصد عوارض  11شود عوارضي معادل  ر نگهداري تولیدات و يا مواد اولیه استفاده ميمحوطه بازي كه به منظو - 2

 .شود حرفه وصول مي
 

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد : هـ



 7931سال   شهرداری خامنه دستوالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات
 

55 
 

معادل ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداري عوارضي  6تغییر نوع صنف و يا محل فعالیت قبل از سپري شدن  - 1

 .شود حرفه جديد محاسبه و وصول مي عوارض ساالنه فعالیت 05%

 .شود معادل كل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي  تغییر فرد صنفي و يا حرفه - 2

 

  هاي خانگيهاي خانگي  عوارض فعالیتعوارض فعالیت: :   2222ماده ماده 

 :الف

    .باشند هاي مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مي ها در مکان چنانچه اين فعالیت

 :ب

لیت خانواده براي تولید صنايع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه در چنانچه فعا

تولید صنايع دستي از خدمت كارگران استفاده به عمل آيد كارگاه تلقي و تا زماني كه فعالیت آنها مزاحمتي به 

عوارض ساالنه حرفه و فعالیت % 25وارضي معادل همسايگان ايجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براي فعالیت آنها ع

 مساحت محل فعالیت اينگونه حرف فقط سالن و يا اطاق مورد استفاده در فرمول منظور خواهد شد . گیرد تعلق مي

 :ج

خیاطي، منبت كاري،  نقاشي، خطاطي،)خانوادگي اعم از فردي يا جمعي و همچنین فعالیت هاي هنري   هاي  فعالیت

صنايع دستي با فعالیت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل كه كارگاه و  ،...(وسوزن دوزي 

 .آموزشگاه تلقي نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند

 .بیني شده در قانون ساماندهي مشاغل خانگي را تدبیر و اجرا نمايد شهرداري مکلف است تمهیدات پیش :  تبصره

 . شود عوارض ساالنه فعاليت و حرفه مشابه تعيين می% 12، معادل (کارگاهی)های خانگی  عوارض فعاليت

  عوارض تبلیغات محیطیعوارض تبلیغات محیطی: :   2233ماده ماده 

، بند  96ماده  6قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور، تبصره  71ماده  25در اجراي تبصره بند   

همچنین آيین نامه پیش آمدگي هاي  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وشهرداري و قانون 92و ماده  55ماده  27

ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و يکسان سازي در ضوابط و مقررات مربوط به تبلیغات محیطي و 

وابط تابلوهاي شهرداي مکلف است ضو انجام تبلیغات، نصب تابلو زمینه در متقاضیان به پاسخگويي ساماندهي امور و 

 .كه با رعايت بندهاي زير اقدام خواهد شد .مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد
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 تعاريف 

 
پیکره يا سازه اي است كه به نحوي از انحا براي معرفي هر نوع كاال و ارايه خدمات يا به منظور انتقال پیام : تابلو -1

 عمودي، افقي، اينکه از اعم و در معرض ديد عموم قرار داده مي شود، مشخصي در محدوده و حريم شهر نصب 

مان، بدون پايه يا با پايه مستقل، متحرک، الکتريکي، نوشته بر پارچه يا شیشه و ساخت نماي يا بام روي بر مستقر

 .امثالهم باشد

 و نام آرم، هرگونه فاقد و ددار را مالك حرفه و كسب معرفي جنبه فقط كه است تابلوهايي :تابلوي شناسايي كسب -2

 .باشد تجاري كاالهاي و محصوالت از اي نشانه

 .تابلوهايي است كه داراي آرم، نام و نشانه اي از محصوالت و كاالهاي تجاري داخلي يا خارجي باشد: تابلوي تجاري -3

 .ني باشدتابلوهايي است كه فقط داراي جنبه آموزش شهروندي و اطالع رسا: تابلوي فرهنگي و ترافیکي -4

مترمربع كه توسط پايه روي زمین در فضاهاي عمومي شهر  24تابلوهايي با سطح قابل تبلیغ بیش از : بیلبورد -5

 .نصب مي شود

تابلوهايي شامل تابلوهاي كنار ديوار و بردهاي ديواري كه داراي پیکره دايم و ابعاد : تابلوي كوچك مقیاس -6

 .باشند مترمربع 24 از ركوچکت

 3هاي يك يا چند وجهي كه براي استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداكثر تابلو: استند -7

 .مترمربع است

با توجه به تکنولوژي بکار رفته الکترونیکي براي تبلیغات شهري در روز و شب مورد استفاده قرار : شهري تلويزيون -8

 .گرافیك به مخاطب القاء مي گردد گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصوير و

 .تبلیغات ترسیمي و نوشتاري بر بدنه وسايط نقلیه: تبلیغات ترسیمي  -9

 :محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها    

ها و ساير  نصب عالئم و تابلوها بر تیرهاي برق، پايه هاي عالئم و چراغهاي راهنمايي و رانندگي، درختان، صخره -1 

 .ع استعناصر طبیعي ممنو

 .نصب تابلوي تبلیغاتي بصورتي كه مانع از ديده شدن تابلوي نصب شده قانوني ديگر گردد، ممنوع است -2   

نصب تابلو و عالئم ديگري كه به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه يا قسمتي از هر تابلو يا چراغ هشدار  -3  

ري باشد و يا به هر صورت مزاحم كاركرد آنها گردد، ممنوع دهنده و انتظامي و راهنمايي و رانندگي و راهنماي شه

 .است

نصب عالئم و تابلوها، بصورتیکه پنجره يا درب، راه پله و نردبام، راه گريز از حريق، راه آتش نشان ها، بازشو و  - 4

 .نورگیر و راه تهويه را در ساختماني ببندد ممنوع است
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و اين محل نصب به تايید مسئولین امور ) محل نصب تابلوها پیش بیني شده در ساختمان هائي كه در طرح آنها   -5  

، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده نصب (تابلو رسیده و با اين مقررات منافاتي نداشته باشد

 .نمايند

 .ري،میادين ومعابر ممنوع استنصب هرگونه تابلوعمود برساختمان ورفوژمیاني معابر،پیاده روها،فضاهاي سبزشه-6 
 

 ضوابط نصب تابلو 

كلیه واحدهاي صنفي، صنعتي، تولیدي، توزيعي، خدماتي، اداري، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي  -1

قرض الحسنه، شركت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، حسینیه 

ه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراكز نظامي و انتظامي و كلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراكز علمي، ها، خیري

پژوهشي، درماني، بهداشتي و ساير موارد مشابه، تنها مجاز به نصب يك تابلوي شناسايي واحد متبوع در چهارچوب 

 .دضوابط تعیین شده به صورت رايگان بر سردرب محل فعالیت مي باشن

نصب تابلو شناسايي پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وكالي حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق  - 1تبصره

برابر توافقنامه اي كه بین مراجع ذيصالح مربوط، مديريت زيبا سازي و طراحي شهري و سازمان میادين میوه و تره بار 

 .گان بوده و تغییرات خارج از ضوابط يا توافق ممنوع مي باشدو ساماندهي مشاغل شهري انجام مي شود، راي

 .براي مغازه هاي يك طبقه، تابلوي شناسايي نبايد باالتر از بام مغازه قرارگیرد  : 2تبصره 

براي ساختمان هاي دو طبقه بايد به گونه اي طراحي و نصب شود كه مزاحم نما و پنجره هاي ساختمان   : 3تبصره 

 .فوقاني نباشد

تابلو دفاتر نمايندگي شركت ها، كارخانجات، واحدهاي تولیدي و موارد مشابه كه داراي گواهي رسمي نمايندگي  -3

كارخانه مربوطه را عرضه ننمايند، به عنوان تابلوي شناسايي كسب محسوب مي  نامباشند و هیچ كاالي ديگري غیر از 

نمايندگي مركزي در سطح شهر است و بیشتر از يك نمايندگي اين امتیاز فقط براي يك تابلوي دفتر فروش يا . شود

 .در سطح شهر، از اين امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود

مطابق نظر كمیته مکانیابي و بر ( بیلبورد، تابلو، استند و تلويزيون)مکان هاي مجاز استفاده از فضاهاي تبلیغاتي  -4

 .ساماندهي تبلیغات شهري تعیین مي گردد پايه مطالعات طرح جامع

 .صدورمجوزنصب تابلومنوط به دارا بودن پروانه كسب مي باشد -5

 .رعايت كلیه اصول ايمني وايستايي تابلوها بارعايت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مي باشد -6

 .صورت خوانانوشته شودشماره پروانه تابلوها بايددرمنتهي الیه پايین سمت چپ تابلو به  -7

 .نداشته و رایگان می باشندهای شهری  تابلوهایی که نياز به مجوز از مدیریت
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هاي در حال احداث حاوي نام كارفرما،  تابلوي موقت معرفي كننده دست اندركاران امر ساختمان در ساختمان ( 1

 1ختمان، كاربري آتي بنا، با ابعاد حداكثر پیمانکاران و تاريخ آغاز به كار سا... مجري، طراح معماري و سازه و 

 .در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است( بصورت زرد رنگ)مترمربع 

مترمربع به تعداد يك عدد واقع  5/1تابلوهاي موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداكثر  ( 2

 .در هر ملك

ان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظاير آن، به تابلوهاي هشدار دهنده موقت در مورد ساختم ( 3

 .مترمربع 25/1مساحت حداكثر 

به مساحت ... پالک معرف تأسیسات و اماكن مربوط به تأسیسات زيربنائي شهري، پست برق، مخابرات و تلفن و  ( 4

 .مترمربع 25/1حداكثر 

 .سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد% 25ها در صورتیکه از  شیشه نويسي روي ويترين مغازه ( 5

 .مترمربع% 25تذكرات و هشدارهاي ايمني و عمومي در ابعاد حداكثر  ( 6

رساني و راهنماي تابلوهاي انتظامي، تابلوهاي اطالع: شود شامل تابلوهايي كه از سوي مقامات رسمي نصب مي ( 7

 .مسیر و تابلوهاي راهنماي شهري

باشد، گروهها و پیامهاي  هائي كه دولت جمهوري اسالمي ايران عضو آنها مي رها و سازمانپرچم كشور يا ديگر كشو ( 8

 .ديني، نهادهاي سیاسي مدني

تابلوهاي كوچك كه نمايانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهاي كوچکي كه جهت معرفي نام ساكنین يك  ( 9

 (تجاري به شرط عدم تبلیغ كاالهاي. )شوند واحد مسکوني تعبیه مي

تابلوهاي منع كننده از شکار، ماهیگیري، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیوانات  ( 11

 .وحشي و نظاير آن

 فضاهای تبليغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s =يك ماه مدت براي تبلیغاتي فضاهاي  عوارض محاسبه نحوه 

S    =ع  وسعت تابلو به مترمرب   =P زمین    منطقه ايارزش  K  =بضري 

 K نوع تابلو

 2/1 ي تجاريي منصوب در سردرب واحدهاهاتابلو

 1 پوشش نماي ساختمان هاي در حال احداث

 15/1 مترمربع3تابلوي شناسايي كسب بیش از 
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 مترمربع معاف مي باشند3تابلوهاي شناسايي كسب ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداكثرتا: توضیح

 مترمربع4بیش از...(هتل ها، مهمانسراها، بانك ها و)تابلوهاي اماكن خدماتي 

 مترمربع معاف مي باشند4تابلوهاي شناسايي اماكن خدماتي ازپرداخت عوارض جهت نصب تابلوحداكثرتا: توضیح

 

1/1 

 1 مترمربع3بامساحت بیش از تابلوهاي شناسايي كسب منصوب در پشت بام ها

 1 وسايرفضاهاي روبازصوب در پمپ بنزين ها و پمپ گازتابلوهاي من

 مبلمان شهري و ايستگاه هاي اتوبوس، تاكسي ، مترو و قطارشهري هاياستندها، تابلو
 

2/1 

 1/1 تابلوهاي تجاري منصوب بر پشت بام ها

 2/1 ، تابلوهاي كوچك مقیاس، پل ها(بیلبورد)تابلوهاي تبلیغاتي بزرگ 

 1/1 ر نماي ساختمان با پیام تجاريتلويزيون منصوب ب

 1 تلويزيون منصوب بر پشت بام با پیام تجاري

 2/1 تلويزيون منصوب در معابر

 .باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیري شود kضريب * 

 .گرددمي فضاهاي تبلیغاتي براي كاالي خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

 .اي چندوجهي مساحت كل وجه ها قابل محاسبه مي باشددرتابلوه: 2تبصره

میلیون ريال و تبلیغات  5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسايط نقلیه به ازاي هر مترمربع مبلغ  -3تبصره

 . میلیون ريال براي مدت يکسال محاسبه گردد 5به ازاي هر مترمربع مبلغ ( تلويزيون)تصويري 

 وع آگهي تبلیغاتي ويا الصاق هرنوشته اي برروي ديوارهاي شهرممنوع استنوشتن هرن:  4تبصره

و بیش از  ريال 111/311مبلغ توسط اشخاص حقیقي و حقوقي ... و يا نصب تابلو و... و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و

در مورد  .خواهد شديك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاكسازي براي هر بار اقدام بدون مجوز وصول 

واحدهاي صنفي در صورت عدم پرداخت و تکرار  موضوع، شهرداري از طريق مجامع امور صنفي و بازرگاني نسبت به 

  .ابطال پروانه واحد تجاري تبلیغ كننده اقدام خواهد كرد

  عوارض قطع درختان معابر شهرعوارض قطع درختان معابر شهر: :   2244ماده ماده 

 میادين، معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، رويه يب قطع از جلوگیري و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به

 هر با درخت داراي كه هايي محل ساير نیز و شوند شناخته باغ صورت به كه هايي محل و باغات پاركها، بزرگراه ها،

 .است ممنوع شهرداري اجازه بدون شهرها حريم و قانوني در محدوده مساحت
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 خسارات از بخشي جبران براي شهرها سبز فضاي گسترش و حفظ قانون حاصال نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجراي در

 بر مذكور نامه آئین 7 ماده كمیسیون طريق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضاي وارده به

غیره به شرح  و اتومبیل با برخورد مانند درختان عمدي غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق نوع درخواست حسب

 سبز فضاي گسترش و امورزيربنايي به مصرف عوارض ازاين حاصل درآمدهاي درصد صد كه گردد مي زيرتعیین

 . رسید خواهد

 

  .ريال براي هر اصله درخت وصول خواهد شد 3111111حداقل مبلغ دريافتي  :1تبصره  

عوارض مربوطه % 51شود  در صورتي كه قطع درختان معابر شهر توسط شهرداري غیر عمدي تشخیص داده :2تبصره 

 . گیرد تعلق مي

متعلق به شهرداري هزينه آن طبق نظريه ... ها و هاي پارک ها و نهال در صورت تخريب فضاي سبز و گل :3تبصره 

 .هزينه اضافي دريافت خواهد شد% 11كارشناس فضاي سبز و با 

 .بود خواهد)سبز فضاي و پاركها سازمان (اجازه ازشهرداري به منوط برداري سر و هرس هرگونه :4تبصره 

ضريب تعديل عوارض قطع درخت در كلیه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداري و شوراي شهر : 5تبصره 

 . تعیین مي شود
 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 (عمر درخت* هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن * ضریب تعدیل )

 .با حداقل حقوق يك ماهه يك نفر كارگر با مبناي اداره كار خواهد بودهزينه نگهداري درخت برابر  -

در صورت تقاضاي قطع درخت توسط مالك و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصالح اليحه قانوني  -

مجلس شوراي اسالمي و اصالحي  14/12/87مورخ  1359حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر مصوب 

 .ص مصلحت نظام الزامي استمجمع تشخی 21/4/88

  عوارض سطح شهري عوارض سطح شهري : :   2255ماده ماده 
 

معادل درصد عوارض قانون نوسازي و عمران شهري و اصالحات بعدي آن براي عرصه و اعیاني امالک واقع در      

 . محدوده، شهرهاي غیر مشمول قانون نوسازي و عمران شهري تعیین مي شود
 :تبصره 

هر واقع و كاربري آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار كشي كلیه اراضي بايري كه در محدوده ش

مالك  از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداري به   اراضي  بدون حصاركشي اين گونه  هر سال نشده باشند به ازاي 

 .گیرد مي ق معادل دو برابر عوارض نوسازي يا سطح شهري در هر سال تعل( قانون نوسازي 29مشابه ماده )
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  عوارض توسعه فضاي سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینيعوارض توسعه فضاي سبز و آموزش فرهنگ شهرنشیني: :   2266ماده ماده 

 

 عوارض پروانه ساختمانی( الف
 

 عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر% 5

 %(7جمعاً معادل )جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني % 2

ها و  رصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداري و سازمانعوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفکیك ع :تبصره

واحدهاي مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداري و توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشیني هزينه 

 . نمايند

 
 :عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال (ب

 

 %(7جمعاً معادل )جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني % 2معادل  و جهت توسعه فضاي سبز شهر عوارض فعالیت% 0معادل 

 

  عوارض خدمات مديريت پسماندهاعوارض خدمات مديريت پسماندها: : 2277ماده ماده 

 

عوارض خدمات مديريت انواع پسماندهاي عادي ، پزشکي ،ويژه ، كشاورزي و صنعتي داخل محدوده و حريم شهر      

وطه متناسب با وضعیت هر شهر بايستي از كلیه با رعايت قانون مديريت پسماند و آيین نامه اجرايي و دستوالعمل مرب

 .   واحدهاي فعال شهر اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي با تصويب شوراي اسالمي شهر وصول گردد 

 دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

تولیدكنندگان به تولید كمتر پسماند و قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق  8اين دستورالعمل باستناد ماده 

افزايش كمي و كیفي تفکیك از مبداء و بازيافت، كاربردي بودن براي شهرداري ها، انعطاف پذيري، افزايش نقش 

شوراهاي اسالمي، تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و كاهش هزينه ها، جهت پسماندهاي عادي تهیه 

 . بايد متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شوراي شهر تصويب نمايدگرديده است و هر شهرداري 

قانون مديريت پسماندها  2ها و اصطالحات به كار رفته در اين دستور العمل تابع تعاريف مندرج در ماده  واژه :7ماده 

ئت محترم دولت مصوب هی 1/5/84ه مورخ 32561ت/28488آيین نامه اجرايي شماره  1و ماده  21/2/1383مصوب 

 .مي باشد

منابع در آمد مديريت اجرايي پسماند ؛ عبارت است از بهاي خدمات وصولي از تولید كنندگان كلیه پسماندهاي  : 2ماده 

عادي از جمله واحدها و اماكن مسکوني، تجاري، خدماتي، صنفي، تولیدي، اداري و غیره يا كشاورزي واقع در داخل 

 .حريم شهرها
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تأديه كننده بهاي خدمات به مديريت ( تولید كننده پسماند ) خت كننده ؛ اشخاص حقیقي و يا حقوقي پردا :9ماده 

 .اجرايي مي باشند

صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است كه مشخصات و میزان بدهي اشخاص  :8ماده 

ذكر شماره حساب بانکي تنظیم و جهت پرداخت به  حقیقي و يا حقوقي تولید كننده پسماندها در آن درج شده و با

 . تولید كننده پسماند ارائه مي گردد

رسید دريافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از واريز  :0ماده 

 .بهاي خدمات توسط بانك مورد تايید قرار گرفته و به پرداخت كننده تسلیم مي گردد

ها موظف به تفکیك بهاي خدمات از ساير درآمدها و نگهداري در حساب جداگانه بوده كه بر اساس  شهرداري :بصرهت 

 .قانون و آيین نامه فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي گردد

 (به عنوان نمونه)نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها  :3ماده 

 ط توليد کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونیبهای خدمات پرداختی توس(الف

C= F * D* R*( Ct + Cd ) * E7 * E2 

 F( = نفر  5/4) بعد خانوار شهري      

 D( = روز  365) روزهاي سال     

 R( = كیلوگرم ) سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه     

 Ct( =ريال )ري در شهر مربوطه هزينه جمع آوري و حمل و نقل يك كیلوگرم پسماند عادي شه   

    Cd( = ريال )هزينه دفع يك كیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر مربوطه    

ضريب تعديل = نسبت عوارض نوسازي واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسکوني شهر   

   E= منطقه اي 

5/1 > E > 4/1 با شرط 

ضريب تشويق جهت ( = مي باشد  7/1حداقل اين مقدار ) كل پسماند تولیدي  نسبت پسماند تفکیك نشده به

  E= گسترش تفکیك از مبدا 
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 C( =  ريال ) بهاي خدمات پسماند يك خانوار شهري در شهر مربوطه    

د و كیلوگرم و تفکیك از مبدا صورت نپذير 7/1در صورتي كه در يك شهر سرانه تولید پسماند به ازاي هر نفر : مثال

و  131به ترتیب معادل (  1جداول پیوست )  2و  1هزينه جمع آوري، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادي 

ريال و عوارض نوسازي واحد مسکوني  211111ريال باشد و متوسط عوارض نوسازي يك واحد مسکوني در شهر  41

 .ريال مي گردد 136821ريال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  141111مورد نظر 

1( *211111  ÷141111  ( * )131 +41  * )7./1  *365 *5/4  =C 

136821 =C 

درصد هزينه هاي مديريت پسماند را از ساير منابع شهرداري  31شوراي اسالمي شهر مي تواند حداكثر تا  :7تبصره 

 .كسر نمايد( C)تامین و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهاي خدمات محاسبه شده فوق  

 .ساله حذف گردد 5يارانه منظور شده بايد حداكثر در طي يك دوره  :2تبصره 

 .ريال تعیین میشود 251111بهاي مديريت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 

 :بهای خدمات پرداختی توسط توليد کنندگان پسماند تجاری و اداری (ب 

عوارض كسب با توجه به نوع كسب تعیین مي ( پنجاه درصد % )51عوارض خدمات مديريت پسماند، صنوف : 7بند 

 (ريال 311111حداقل ).گردد 

مديريت پسماند كلیه اماكن اداري و مراكز و موسسات آموزشي و شركت هاي دولتي و ساالنه عوارض خدمات  :2بند 

( اره اي، رهني يا وقفي اعم از ملکي، اج) عوارض نوسازي ملك % 111خدماتي كه صنف محسوب نمي گردند معادل 

 (611111حداقل .)تعیین مي گردد

موجود در سطح شهر به ازاي ......( باغات،اراضي زراعي و )عوارض بهاي خدمات پسماند براي اراضي بال استفاده :3بند

بهاي هم چنین .ريال اخذ خواهد گرديد111/151متر اضافي مبلغ 511ريال و به ازاي هر 111/251متر برابر با 511هر 

 .ريال تعیین مي گردد111/251خدمات پسماند امالک فرسوده  و غیر قابل سکونت 
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 :9بند

 موارد خاص به شرح ذيل

 ريال  2111111ها ماهیانه    سرپرستي بانك -

 ريال 711111بانك هاي خصوصي و دولتي ماهیانه  -

 ريال 211111ل  شعبات آنها ماهانه ريا 511111سرپرستي صندوق هاي  قرض الحسنه، مالي و اعتباري ماهیانه -

 ريال  51111ها ماهیانه نمايندگي بیمه -

 .صندوق هاي قرض الحسنه مساجد معاف مي باشند -

 ريال 51111مطب پزشکان ماهیانه  -

 ريال 211111ها و مطب دامپزشکي ماهیانه  تزريقات، ارتوپدها و آزمايشگاه - 

 ريال 511111كلینیك ها ماهیانه  -

 ريال411111ريال  و هريك از خوابگاه هاي آنها ماهانه  511111ها و مراكز آموزش عالي ماهیانه  گاهدانش -

 ريال  1111111سالیانه  11+ دفاتر پستي و مخابراتي  و پلیس -

   1111111حداقل تا  511111هاي درب و پنجره و تعمیر كاران وسايل سنگین نقلیه به نسبت كار  سازنده-

 .ريال تعیین گرديد1111111بصورت ساالنه  ATMپرداز ها پسماند خود -

 .ريال تعیین گرديد111/511عوارض پسماند سوپرماركت ها و میوه و سبزي فروشي ها به ازاي هر سال -

مديريت اجرايي  1خدمات بند ( عوارض)عالوه بر بهاي (  2از قبیل لیست پیوست ) در مورد مشاغل پر زباله  :7تبصره 

كه توسط شوراي ( تر و حجم يا وزن  _خشك ) ر اساس تعرفه و روش اجرايي متناسب با نوع پسماند مي تواند ب

 .اسالمي تصويب مي شود هزينه هاي مربوطه را دريافت دارد

بديهي است چنانچه در اين اماكن . ها و تکايا از پرداخت مديريت پسماند معاف مي باشند مساجد، حسینیه :2تبصره 

مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب مشمول ... ( مانند واحد هاي تجاري و) مرتبط واحد هاي غیر 

 .پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود
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دولتي و غیر انتفاعي از پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند ( ابتدايي، راهنمايي و متوسطه ) مدارس  :9تبصره 

 .معاف مي باشند

ه تولید كنندگان پسماندهاي عادي و كشاورزي مستقر در حريم شهرها مکلفند عوارض خدمات جمع كلی :1ماده 

آوري، جدا سازي، پردازش و دفع پسماندها را كه به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه رسیده است به حساب 

 . شهرداري كه به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند

مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين دستور ( ها و دهیاري هاي كشور  ازمان شهرداريس) وزارت كشور : 4ماده 

 .العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود

تبصره به تصويب وزير محترم كشور رسیده  6ماده و  8قانون مديريت پسماندها در  8اين دستور العمل به استناد ماده 

 .شهرداري هاي كشور ابالغ مي گرددو جهت اجرا به كلیه 

 لیست مشاغل پر زباله شهری:    7پیوست 

 (واحد تجاري ) شغل  رديف ( واحد تجاري ) شغل  رديف

 تاالرهاي پذيرائي 16 ها گل فروشي 1

 ها خواربار فروشي 17 ها میوه و سبزي فروشي 2

 ها خشکبار و آجیل فروشي 18 ها ساندويچي 3

 (میوه و تره بار ) بار فروشان  19 ها سوپر ماركت 4

 (خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و كارواش ) ها  اتو سرويس 21 ها رستوران 5

 كارخانجات داخل حريم شهر 21 ها و مهمانسراها هتل 6

 مراكز تجاري و پاساژها 22 ها دندانپزشکي 7

 ارگان هاي دولتي و غیر دولتي _ ها شركت _نهادها  -مراكز اداري  23 ها و كلنیك هاي پزشکي مطب 8

 (به جز مدارس دولتي ) مراكز آموزشي  24 (پسماند غیر عفوني ) درمانگاه هاي  9

 ...مراكز آموزشي و _بوفه هاي سینما  25 (پسماند غیر غفوني ) ها  بیمارستان 11

 ها كله پزي و سیرابي فورشي 26 آرايشگاه هاي مردانه و زنانه 11

 راه آهن 27 ها آشپزخانه 12
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 ترمینال هاي مسافربري 28 ها كافه ترياها و كافي شاپ 13

 ها فرودگاه 29 ها بستني و آبمیوه فروشي 14

 مبل سازي و درودگري و نجاري 31 فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ 15

 

 2پیوست 

 1384ها براساس مطالعات انجام شده در كشور در سال  میزان هزينه

 (1)جدول 

 (Ct)ها به ازای هر كیلوگرم پسماند  حدود هزینه وضعیت خدمات جمع آوری و حمل و نقل

 ريال  151-121 جمع آوري بدون ارائه خدمات بازيافت و تفکیك از مبدأ

 ريال   175 -151 جمع آوري به همراه خدمات تفکیك از مبدأ

 ريال 211 -175 جمع آوري نیمه مکانیزه بدون تفکیك از مبدأ

 ريال 251 -211 مع آوري مکانیزه به همراه تفکیك از مبدأج

 

 (2)جدول 

  Cd))ها به ازاي هر كیلوگرم پسماند  حدود هزينه وضعیت خدمات دفع پسماند

 ريال          5 -1 بدون كمپوست، دفن بهداشتي و آموزش عمومي

 ريال       61-31 دفن بهداشتي

 ريال     111 -61 كارخانه كمپوست

 ريال       61-41 خدمات آموزش عمومي و تفکیك از مبدأ

 ريال   151 -111 كمپوست و دفن بهداشتي و آموزش
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  عوارض ذبح احشام عوارض ذبح احشام : :   2288ماده  ماده  

هاي باالي مديريت كشتارگاه و رعايت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع شهرداري  با توجه به هزينه 

واگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذاري يا حتي مديريت توسط بخش خصوصي،  سعي نمايد تا به بخش خصوصي

 .عوارض ذبح وحمل گوشت به شرح زير خواهد بود
 . شود ارزش ریالی وزن گوشت تعيين می% 7معادل 

 

 : توضیح

مربوط به ساير ... عوارض اين ماده متعلق به شهرداري بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و

 . ها به عهده پیمانکار و ذبح كنندگان خواهد بود دستگاه
 

  عوارض حق الثبت عوارض حق الثبت : :   2929ماده ماده 

 

حق % 8از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل  1362قانون بودجه سال  91در اجراي بند ج تبصره      

ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي،  شود كه بايستي بعد از اعالم شهرداري به اداره ثبت تعیین مي

 .توسط آن دفاتر به حساب شهرداري واريز شود

  ::عوارض پیمان ها وقراردادها عوارض پیمان ها وقراردادها : :   3131  مادهماده

 . مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد

  عوارض حق بیمهعوارض حق بیمه: :   3311ماده ماده 

 

مصوب رياست محترم جمهوري موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دريافتي  21/2/73–1963تعرفه عوارض شماره      

حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، ( بدنه –ثالث )ها مثل خودرو  مربوط به انواع حريق و هم چنین ساير انواع بیمه

 . شود به عنوان عوارض شهرداري تعیین مي دريافتي از مبلغ كل% 3دل معا هاي بیمه و نمايندگي آنها از شركت...عمر و

هاي بیمه بايستي مبلغ مذكور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالمي  شركت :1تبصره 

رسیدگي و تصمیم گیري  77شهرداري واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذكور از طريق كمیسیون ماده 

  .خواهد شد

چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول  :2تبصره   ◙

و به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسبت به 

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد
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  : : نظارت وطراحی مهندسین نظارت وطراحی مهندسین عوارض حق عوارض حق : :   3322ماده ماده 

 .مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد

 

  عوارض حمل بار  عوارض حمل بار  : :   3333ماده ماده 

 . مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداري ها پرداخت خواهد شد 

  عوارض توزين باسکول عوارض توزين باسکول : :   3344مادهماده

ها به حساب اعالم شده شهرداري پرداخت  بهاي توزين تعیین كه بايد صاحبان يا بهره برداران باسکول% 3معادل      

 .نمايند

چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و  :تبصره   ◙

ن مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسبت به به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانو

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

  عوارض سینما و نمايش عوارض سینما و نمايش : :   3355ماده ماده 

شود كه بعد از اعالم شهرداري به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و با ابالغ آن سازمان به  بهاي بلیط تعیین مي% 3معادل 

 . ها بايد توسط آنها به حساب شهرداري واريز نمايند نمايش بهره برداران سینماها و مجريان

چنانچه در اجراي قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و  :تبصره 

ت به به حساب شهرداري محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداري رأسا ًاز مؤديان نسب

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

  عوارض خدمات آتش نشاني و امور ايمني شهرداريعوارض خدمات آتش نشاني و امور ايمني شهرداري: :   3366ماده ماده 

 .گردد هاي كشور عیناً تايید مي طرح منابع درآمدي يکسان واحدهاي آتش نشاني شهرداري

 روانه ساختمانيهنگام اخذ پ 1394تربیتي  و خدماتي در سال  -آموزشي -اداري -تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي مسکوني

 مبلغ كل هرمتر مربع مساحت رديف

 211111 مقطوع متر مربع 151تا  1

متر مربع 251تا  2  411111 مقطوع 

متر مربع 511تا  3  1511 751111 

متر مربع 1111تا  4  1811 1811111 

متر مربع 1511تا  5  2511 3751111 
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متر مربع 2111تا  6  3111 6111111 

بعمتر مر 2511تا  7  3511 8751111 

متر مربع 3111تا  8  4111 12311111 

متر مربع 3511تا  9  4811 16811111 

متر مربع4111تا  11  6111 24111111 

متر مربع 4511تا  11  7111 31511111 

متر مربع 5111تا  12  8511 42511111 

 - 11211 مترمربع به باال 5111از  13

 

 1394انبار و پاركینگ در سال   –تجاري   –تولیدي   –صنعتي تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهاي 

 رديف
 مساحت

 مبلغ كل هرمتر مربع
 تا از

 111/351/- مقطوع 111 1 1

 - 4211 مترمربع به باال 111از  2

 

ن ارقام تعیی% 61معادل . از تعاوني هاي مسکن كه به صورت مجتمع هاي مسکوني اقدام به احداث نمايند(  7تبصره 

 .شده دريافت خواهد شد

بازديد اولیه كارشناسان به صورت رايگان بوده و درصورت درخواست متقاضي براي بازديدهاي بعدي به  ( 2تبصره 

  .شود ريال دريافت مي 111/111/-ازاي هر بازديد 

  سهم آموزش و پرورشسهم آموزش و پرورش: : 3377ماده ماده 

 

در زمان صدور پروانه ساختماني ) سطح شهري  عوارض زيربنا و پذيره و تفکیك عرصه و نوسازي يا% 5معادل      

 . تعیین و بايستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واريز گردد(

ها  هايي كه ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استان در رابطه با مجتمع

 . هند بودپیش بیني و تأمین نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخوا

 ( .خواهد بود  1396مالک محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش مطابق فرمول سال )  
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  حق الجلسه حق الجلسه : :   3838ماده ماده 

 مصوبه هیئت محترم وزيران درخصوص حق جلسه اعضاي شوراهاي اسالمي شهرها (الف 

ي استانها و به استناد شوراي عال 24/11/1394مورخ  11434/94به پیشنهاد شماره  14/8/96هئیت وزيران در جلسه 

و  1357مصوب  –قانون تشکیالت ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران ( 88)ماده( 9)بند 

 :اصالحات بعدي تصويب كريد

ايین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسالمي  6جدول ماده ( 4)و ( 3)رديف هاي  -1

 .واصالحات بعدي به شرح زير اصالح مي شود 28/9/1384ه مورخ  33913ت /59868مه موضوع تصويب نا

حداكثر  (شورا)عنوان رديف

ساعات 

جلسه در 

 ماه

حق جلسه هر 

 ريال -ساعت 

 111/351 31 شوراي اسالمي شهر تا ده هزار نفر جمعیت 3

 111/411 41 تشوراي اسالمي شهر بیش ا ز ده هزار نفر جمعیت تا بیست هزار نفر جمعی

 111/411 51 شوراي اسالمي شهر بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت

 111/451 51 شوراي اسالمي شهر بیش ا ز پنجاه هزار نفر جمعیت تا يکصد هزار نفر جمعیت

 111/451 61 شوراي اسالمي شهر بیش ا ز يك صد هزار نفر جمعیت تا دويست هزار نفر جمعیت

 111/551 61 شوراي اسالمي شهر ازبیش از دويست هزار نفر جمعیت تا پانصد هزار نفر جمعیت

 111/551 71 شوراي اسالمي شهر بیش ا ز پانصد هزار نفر جمعیت تا يك میلیون نفر جمعیت

 111/711 71 شوراي اسالمي شهر بیش از يك میلیون نفر  4

 111/751 81 شوراي اسالمي شهر تهران

 

 :ايین نامه ياد شده به شرح زير اصالح مي شود 6ماده ( 1)تبصره-2

تعديل ارقام مندرج در جدول اين ماده مطابق افزايش ضريب سنواتي حقوق كاركنان دولت محاسبه و توسط -1تبصره 

 .وزارت كشور و شوراي عالي استان ها ابالغ مي شود

 :مه ياد شده الحاق مي شودايین نا 6به ماده  3متن زير به عنوان تبصره -3

هرگونه دريافتي از محل منابع مربوط به شهرداري ها توسط اعضاي شوراي اسالمي شهرها عالوه بر ارقام -3تبصره 

 .مذكور ممنوع است

 .اين تصويب نامه از تاريخ ابالغ، الزم االجرا است-4
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 :دول زير خواهد بودبه شرح ج( 111 - 77 - 55ماده  21كمیسیون هاي ماده  بند  (ب 

 

قانون  7معامالت، مشاركت و سرمايه گذاري، مزايده و مناقصه، ماده )ساير كمیسیون هاي قانوني شهرداري  :7تبصره 

ساعات اداري از شهرداري بوده، كه در ذاتي جزء وظايف ( اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز درشهرها 

و بعد از وقت اداري در قالب اضافه كاري بوده و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر شهرداري وظايف اداري كاركنان 

 .قانوني مي باشد  عنوان ازجمله حق جلسه غیر

ضمن اينکه تشکیل اين ..... ( قیمت گذاري و توافقات و )كمیسیون هاي غیرمصرح شهرداري از جمله : 2تبصره 

درصورت  شهرداري یسیون ها غیرقانوني بوده ، پرداخت هرگونه وجه تحت هرعنوان به عوامل شهرداري و غیركم

 .غیرقانوني و فاقد وجاهت مي باشد ،تشکیل

 :حق الجلسات هیئت عالي سرمايه گذاري* -

 .اشدمي ب    ريال 111/111/1اعضا به رسمیت مي رسد معادل 3/2دقیقه اي كه با حضور 91براي هر جلسه  -

 .ريال مي باشد  111/411( تبريز)هزينه ي اياب و ذهاب كارشناسان استاني  -

 

 

 

 

هر جلسه حق الزحمه  (كمیسیون)عنوان رديف

حداقل براي )يك ساعته

 (پرونده5

 111/351  شهرهاي تا ده هزار نفر جمعیت 3

 111/411 شهرهاي بیش ا ز ده هزار نفر جمعیت تا بیست هزار نفر جمعیت

 111/411 شهرهاي بیش از بیست هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت

 111/451 شهرهاي بیش ا ز پنجاه هزار نفر جمعیت تا يکصد هزار نفر جمعیت

 111/451 شهرهاي بیش ا ز يك صد هزار نفر جمعیت تا دويست هزار نفر جمعیت

 111/551 شهرهاي بیش از دويست هزار نفر جمعیت تا پانصد هزار نفر جمعیت

 111/551 میلیون نفر جمعیتشهرهاي بیش ا ز پانصد هزار نفر جمعیت تا يك 

 111/711 شهرهاي بیش از يك میلیون نفر  4
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 خدمات( هزینه)بهای : دوم فصل

 

 هزینه ترميم حفاری های معابر شهر:  93ماده

  هزینه آماده سازی: 04ماده 

 بهای خدمات روضه الحسين : 07ماده 

 قال آب به اراضیحق استفاده از جوب های شهرداری جهت انت:  01ماده

 خدمات منطقه توریستی و گردشگری قره کهریز:  09ماده 

 و جرائم و تخلفات تاکسيرانی تعرفه هزینه صدور پروانه و مجوزهای تاکسيرانی:  00ماده 

 هزینه کارکرد ماشين آالت شهرداری : 02ماده 

 هزینه بهای خدمات هفته بازار : 06ماده 

 ر در استند های شهرداریعوارض و بهای  نصب بن: 01ماده 
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 هزینه ترميم حفاری های معابر شهر: 93ماده

 
ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسـبت بـه    كلیه وزارتخانه: قانون شهرداري 113ماده 

و بـرق وآب و سـاير تاسیسـات    از قبیل احـداث شـبکه تلفـن     98و 97كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

وهمچنین اتصال راه هاي عمومي و فرعي و رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايد اين قبیـل اقـدام بايـد بـا موافقـت      

كتبي شهرداري انجام گیرد و موسسه اقدام كننده موظف است هر گونه خرابي و زياني را كه بـر اثـر اقـدام مزبـور بـه      

مي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعیین خواهد شد ترمیم نموده آسفالت يا ساختمان معابر عمو

% 11و به وضع اول در آورد واال شهرداري خرابي و زيان وارده را ترمیم و به حال اول در آورده هزينه تمام شـده را بـا   

 .اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد( ده درصد)

 

ها بـر اسـاس آئـین     قانون شهرداري آماده ترمیم حفاري 113ها و افراد حفار معابر در اجراي ماده  تگاهچنانچه دس: الف

نامه هیئت دولت نباشند شهرداري قبل از حفاري هزينه مربوطه را بر اساس قیمـت روز وصـول و بعـد مجـوز حفـاري      

 .صادر خواهد نمود

یم باشند بايد طي دستوري زمـان شـروع حفـاري و پايـان عملیـات      ها و افراد حفار معابر آماده ترم چنانچه دستگاه: ب

اخذ تعهدات الزم .قانون، شهرداري بايد راساً اقدام نمايد 113ترمیم به آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 

 .و آزمايشات استاندارد زيرسازي و آسفالت براي تحويل الزامیست

راهنمايي ورانندگي و ممانعت از ايجاد صدمه به تاسیسـات زيـر زمینـي و عـابرين و     مسئولیت هماهنگي ترافیکي با : ج

هاي چشمك زن و يا  وسايط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عاليم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

ضـمن ذكـر آن در موافقـت     است و شهرداري بايـد ( پیمانکاران دستگاه حفار)گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و 

 .نامه، در اجراي صحیح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشد
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 «صورتجلسه » نمونه مجوز حفاری

 

به آدرس .............       .................جلسه در خصوص اصالح شبکه تأسیساتي شركت حفار......................... رأس ساعت ..............................  در مورخه            

متر .............. ............متراژ .......................................................................  .............................................................................................................................محل درخواستي

سانتي متر با حضور امضاء كنندگان ذيل .............................. سانتي متر عمق.............................. متر عرض..............................  به طول..............................   از نوع

تشکیل گرديد و بحث و بررسي موضوع در نهايت بشرح توضیحات ذيل ..............................اداره..............................  و تاريخ....  ..........................برابر نامه شماره

 . تصمیم گیري گرديد

 . ارائه شده میباشدبرابر كروكي  .....آسفالت و خاكی و یامتر و نوع حفاري ..............................  حفاري به طول -1

 . نحوه كندن آسفالت فقط توسط دستگاه كاتر مي باشد(  2

كــه عمــق                . آوري مصــالح مــازاد و تنظیــف، بــال فاصــله بعــد از لولــه گــذاري بــه عهــده اداره يــا پیمانکــار مربوطــه مــي باشــد   برداشــت و جمــع(  3

 .گر طرف ديگر در حین كندن رعايت تا در پر نمودن، زير سازي دچار مشکل نگرددسانتي به كنار و عمق دي.......................  اول

ر مي رعايت نکات فني و ايمني و عالئم خطر و بیمه مسئولیت مربوطه و حقوق حقه امالک شهروندان بر عهده اداره مربوطه دستگاه حفار و پیمانکا(  4

 . بنمايد باشد كه هماهنگي الزم با راهنمايي و رانندگي را رأساً

مجاز در صورت افزايش حفاري مازاد بر مجوز فوق به مابه التفاوت محاسبه خواهد شد و عدم رعايت حفاري با دستگاه كاتر و ساير موارد شهرداري (  5

 . خواهد بود  ضمن تعطیلي هزينه را به نسبت تعديل روز  محاسبه و منظور نمايد

 . ريال برآورد مي گردد...................... ........هزينه حفاري مذكور به مبلغ (  6

 . تنظیم صورتجلسه اتمام كار براي متراژ و تحويل صحیح موارد با خدمات شهري  و مامور فني شهرداري الزامیست(  7

 .روز میباشد..........................   مدت حفاري از تاريخ صورتجلسه به مدت(  8

به عهده دستگاه ( سانتي متر 1111111111111رويه آسفالت تا ) برگردان مسیر حفاري به حالت اولیه به غیر آسفالت عملیات  3ضمن تاكید بند (  9

 . حفار مي باشد

 . بند و يك صفحه و سه نسخه به شرح موارد فوق تنظیم و تهیه و هر يك حکم واحدي را دارد 9اين صورتجلسه در 

 .باشد پیوست تعرفه می 44رمیم و بازسازی نوار حفاری درمعابر شهری فهرست  بهای واحد پایه رشته ت: یاداوری

 وش تعیین هزینه ترمیم حفاریر

 .باشد مورد نیاز مي MC( 85-111)وزن آسفالت قیر از نوع % 7هاي حفاري طبق استاندارد مقدار  براي تهیه آسفالت جهت ترمیم محل -1

 .مورد نیاز است MC 251كیلوگرم قیر از نوع  2/1نوار حفاري مقدار  براي قیر پاشي زير آسفالت بعد از آماده سازي -2
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ريزي و نظارت راهبـردي رياسـت    معاونت برنامه 8/3/1387تاريخ  21861/111التفاوت قیمت به منظور جبران افزايش بهاء قیر طبق بخشنامه  مابه -3

   باشد  بق فرمول ذيل محاسبه و نافذ ميمطا( به صورت علي الحساب تا اعالم شاخص قیمت قیر در بورس) جمهوري 

   

F=(A-B)*V*/1/1 

 مبلغ تفاوت بهاي قیر مصرفي بر حسب ريال : Fكه 

A :هاي نفتي بر حسب ريال  قیمت نقدي زمان خريد قیر در بورس فرآورده 

B :بهاي قیر پیش از افتتاح بورس 

 755/40 15/35 ام سی امولسیون نام محصول

 415 415 7950 7305 ریال –كیلوگرم 

V :شود كردن پنج درصد افت و ريز تعیین مي مقدار قیر مصرف شده بر حسب كیلوگرم، كه با توجه به سقف اشاره شده در فهرست بهاي پايه و اضافه. 

    84kg  = 5افت %V = %8 = 81Kg + 

     84+12=96 kg =v                        

Kg 12 ( = بعمتر مر 11هر تن آسفالت در)براي آسفالت ريزي هر متر مربع =  2/1 * 11 

 .قیمت طبق شماره آيتم * (3/1 *1/1 *16/1)طبق فهرست بهاي واحد پايه رشته ترمیم وبازسازي نوار حفاري در معابر شهري با اعمال ضرايب  -4

 .آيد جمع شده و هزينه حفاري آسفالت بدست مي 3با مبلغ حاصل از بند  4مبلغ حاصل از بند  -5

 .فهرست بها تغییر خواهد نمود  بديهي است تعديل آحاد بهاي فهرست مذكور براساس كلیات دفترچه -6

 ها با عمر بیش از چهار سال ها و خیابان هزينه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( الف

 طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ 

 (مترمربع)آسفالت: های مبنا قیمت

 ريال 611111(         سانتي متر 61تاعمق )در معابر و سواره روها -1

 ريال651111(                   سانتیمتر 81تاعمق )ها   در بزرگراه-2

 ريال451111(       سانتي متر 21تاعمق ) بزرگراه ءسواره ؤمعابر    -3

  (متر طول)ريال 81111خاكي بدون زيرسازي( ب  (متر طول)ريال 241111   خاكي معبر زيرسازي شده( الف -4

 ريال                                  251111سانتیمتر                21پیاده رو آسفالت  تا عمق  -5 

 ريال 251111سانتیمتر           21معابر موزايیك وبتني تا عمق  -6
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 ريال   15111رست بهائ اعالمي  در هر مورد    سانتي متر عمق بیش از فه 11هر -7

ريال تعیین مي گردد كه بايستي توسط شركت خدمات 111/511ريال و در معبر خاكي 111/111/1هزينه هر عدد تیرگذاري در معبر آسفالت -8

 .رسان پرداخت گردد

 .     محاسبه خواهد شد2ضریب  اتدرصورتی كه متقاضی حفاری ادارات دولتی و شركت های خدماتی باشند ارقام باال-4

 ها با عمر كمتر از چهار سال ها ودر خیابان هزينه حفاري با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( ب 

 (5*16199*)عرض معبر (*طول حفاري +  111:  )با توجه به ايین نامه حفاري يعني

  11و 8وكل اشل مربوطه طبق مواد  

 {(5*16199*)عرض معبر (*طول حفاري +111)}+{طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ } :

با توجه به اينکه استفاده از فرمول آيین نامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعديل ارقام آن، مقرر گرديد در 

   2ويه داده شده فرمول و مبالغ بند  االف با ضريب  سال اسفالت و با ر 4ها و خیابان هاي با عمر كمتر از  معابر و كوچه

 :يعني. اقدام شود

 2[*طول حفاري(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  1+ عرض حفاري *)مبلغ ] 

 .ها عرض پیاده رو مالک است درحفاري پیاده رو -

 .باشد ريال در متر مربع مي 16199هزينه يك سانتي متر آسفالت رويه  -

 .با كاتر عرض حفاري با عدد يك در فرمول جمع نمي شود در صورت حفاري -

 .باشد در صورت تخريب فضاي سبز به نسبت تخريبي قابل محاسبه مي -

هاي  منظور از عرض معبر ؛ عرض تمام شده دو طرف خیابان يا كوچه شامل پیاده رو وسواره رو وكانال دفع آب -

 باشد سطحي و فضاي سبز مي

شـماره   11/8/88درصد بوده در نتیجـه مبنـاي دسـتورالعمل     9در حدود  1388به  1387تغییرات مبنا سال  -

معاون نظارت راهبردي رئیس جمهور اعمال و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشـر نشـود؛    74427/22/21

عملیات خاكي و مرمـت  )بهاي رديف هاي آخرين فهرست  بهاي ابالغي با اعمال شاخص گروهي فصل هشتم 

 .هرست بهاي واحد پايه شبکه توزيع آب مورد تعديل قرار مي گیردف( نوار حفاري

 تا ضرایب جدول زیر هزینه آماده سازی: 04ماده 
ها طبق شرايط اعالمي شهرداري به عهـده مـالکین    ها وكوي ها و شهرک آماده سازي معابر ايجادي ناشي از تفکیك

قبل از صدور پروانه بـه قطعـات تفکیـك شـده      تحت نظارت مهندسین شهرداري بوده كه بايد در مهلت مناسب و

در مواقعي كه مالـك نخواهـد نسـبت بـه     . انجام شود( با عقد توافق و مصالحه با مالك و يا دينفع ها)توسط مالك 

هاي مربوطه نسبت بـه آمـاده سـازي     تواند با اخذ كلیه هزينه آماده سازي معابر فوق راسا اقدام نمايد شهرداري مي
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و بـه شـرح جـدول ذيـل بـا      . باشد هاي غیر مجاز نیز مي ها و احداثي اين موضوع مشمول تفکیك. ايدمعابر اقدام نم

 .بیست درصد افزايش محاسبه مي شود



   
 

 

 

 

  

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

تر مربع هزينه يك م

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  

 656163 (56161*115)51 51/15545 56161 15541/ رديف آبرو / 115 متري 6تا 

 1/6544 (56161*6. 15 )5 515347/4 56161 5347/4 رديف آبرو كانيو / 6.5 متري 8

 588555 (56161*1716 )5 (5*15347/4)5 56161 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 716 متري 3/

 663465 (56161*418.)5 (5*15347/4)5 56161 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 418 متري 5/

 765658 (86/64*1/3)5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 3/ متري 1/

 3/55/6/ (86/64*//161 )5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف آبرو كانيو 5 //61 متري 6/

 36566// (86/64*151/5 )5 (5*15347/4)5 86/64 5*5347/4 رديف جدول دوبل 5 51/5 متري 8/

 136115/ (86/64*151/6 )5 (5*15347/4)5(+5*1/66661)5 86/64 5*5347/4+5*66661/ رديف تك جدول 5+ رديف جدول دوبل  5 51/6 متري53

 676315/ (86/64*1/6 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 86/64 5*5347/4+5*66661/ رديف تك جدول1+ رديف جدول دوبل  5 6/ متري 51

 5664585 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 7/ متري 63

 58/5474 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 /5 متري 65

 6168317 (88/3//*1/7 )5 (5*1574355)5(+5*1/66661)5 88/3// 5*574355+1*66661/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 58 متري 15
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موضوع ) اين هزينه به معابر پیش بیني شده در طرح توسعه شهري  به لحاظ مصالحه  با شهرداري -

 .مشمول نخواهد شد(  تعرفه 23ماده 

 .ستفاده خواهد بودبراي امالک دو بر، مبناي  محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر  مورد ا -

ماده سازي آنها شهرداري میتواند با تشخیص و تايید واحد فني و شهرسازي در محل هايي كه آ -

 ..درصد هزينه اخذ گردد51توسط مالك صورت پذيرفته هزينه اخذ ننمايد يا 

 بهای خدمات روضه الحسين -07ماده 

 ريال111/511/5قبور يك طبقه واقع در بین قبور موجود مبلغ پیش فروش (الف

 ريال111/111/9مبلغ  قبور دوطبقهپیش فروش  (ب

 ريال111/511/4مبلغ  جديد كه بصورت مداوم تدفین مي گردد قبور يك طبقه  (ج

شوراي اسالمي شهر خامنه مقرر گرديد در مورد هزينه 26/4/95مورخ 141/51بر اساس مصوبه شماره (د

 .اي هر نفر اخذ گرددريال بر111/511/2كفن و دفن و غسل اموات مبلغ 

قبور يك طبقه جديد االحداث به هیچ عنوان پیش فروش نگرديده  و بر اساس رديف خود دفن :7رهتبص

 .میگردند

هزينه خدمات روضه الحسین جهت دفن امواتي كه ساكن شهر خامنه نبوده اند بر اساس تايید :1تبصره

  شوراي اسالمي 

 .میگرددبهاي خدمات فوق محاسبه و اخذ  دو برابر

 هزينه آمبوالنس جهت انتقال اموات  :9رهتبص

 ريال111/711كیلومتر  31تا  شعاع *

 ريال 111/11كیلومتر به ازاي هر كیلومتر اضافي  31بیش از *

شامل  و اعضاي دور حاضر شوراي شهر ات روضه الحسین براي كاركنان و بازنشستگان شهرداريمبهاي خد*

 .رايگان مي باشد(فرزندان همسروپدر،مادر،)افراد درجه يك

 

 حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضی:01ماده 

 

ت امناي قنات ئجهت ترمیم و نگهداري جوب هاي سطح شهر و بلوار آيت اله خامنه اي از فروشندگان هی

اري پرداخت به شهرد براي هر چشمه و قنات ريال111/11هاي شهر و میراب هاي شهر از قرار هر ساعت 

 .خواهند كرد

 

 خدمات منطقه توریستی و گردشگری قره کهریز: 09ماده 

متر مربع هر 111بهاي خدمات كسبه و اصناف و صاحبان مغازه واقع د ر منطقه قره كهريز تا زير بناي 

به مترمربع اضافي  به ازاي هر متر مربع مازاد 111ريال و بیش از 511/37مترمربع هر متر مربع به مبلغ 

 .ريال مي باشد511/22مبلغ 
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 صدور پروانه و مجوز های تاکسيرانی:00ماده 

ماده آئین  نامه اجرائي قانون الحاق  3ها و مجوزهاي موضوع تبصره  تعرفه هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه

هـره بـرداري و   يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیراني و حق امتیاز پروانه ب

 نقل وانتقال براي اشخاص حقیقي و حقوقي

 حداكثر حداقل جمعيت عناوين كلي خدمات رديف
 735555 45555 - تشکیل پرونده ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان 7
  70555 0555 كالس توجیهی -امتیاز خدمات و برگزاری ؛ آزمون شهرسازی 2

9 
(  كارت –كارنامه  –دفترچه ) ه تاكسیرانی امتیاز حاصل حاصل از صدور پروان

 مدت اعتبار پروانه دوسال

955555 755555 205555 
 905555 705555 055555تا 955555
 805555 255555 به باالتر 055555

 ( 9مربوط به ردیف ) اعتبارتمدید پروانه تاكسیرانی  8
 صدور%05 مبلغ صدور% 20 955555

 صدور%35 دورص%20 055555تا 955555
 صدور%45 صدور%20 به باالتر 055555

 (مدت اعتباردوسال ) اعتبارصدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی  0
955555 755555 255555 

 855555 255555 055555تا955555
 355555 855555 به باالتر 055555

 ( 0ردیف مربوط به ) تمدیدپروانه بهره برداری اشخاص حقیقی  3
 صدور% 05 مبلغ صدور% 20 955555

 صدور% 35 %20 055555تا 955555
 صدور% 45 %20 به باالتر 055555

 ریال 755555 05555  امتیارتعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاكسیرانی درطول مدت اعتبار 1
 صدور% 3 صدور%  2 وز خودروارزش ر امتیاز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالک شخصی به تاكسی 4
 ریال05555 ریال75555  حق عضویت ماهیانه به ازاء  هر دستگاه تاكسی ماهیانه 3
 ریال055555 ریال05555 ماهیانه امتیاز به كارگیری تاكسی در تاكسی بی سیم فرودگاه راه آهن و ترمینال 75

77 
داری اشخاص حقیقی امتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره بر

 انتقال سند تاكسی به خرید و فروش
 صدور% 3 صدور%  2 ارزش روزخودرو

72 
 0مدت اعتبار) امتیازصدور پروانه نمایندگی  شركت های حمل ونقل درون شهری 

 (سال

955555 75555555 95555555 
 05555555 95555555 05555تا 955555
 755555555 05555555 به باالتر 055555

 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی 79
 9555555 حداقل7555555 255555

 3555555 2555555 055555تا 955555
 72555555 3555555 به باالتر 055555

 هزینه تمدید پروانه شركت های حمل و نقل 78
 صدرو% 05 مبلغ صدور%  20 955555

 صدور% 35 صدور%  20 055555تا 955555
 صدور% 45 صدور%  20 به باالتر 055555

 72صدور بند % 05 سهام واگذا ری  به قیمت روز مبایعه نامه72بند%  25 امتیاز و انتقال پروانه نمایندگی شركتهای حمل و نقل درون شهری 70

73 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی دراتحادیه تاكسیرانی سراسركشور 

 (برای هرخودرو)گانی زمان های حمل و نقل هم.وسا
سالیانه توسط هیات مدیره اتحادیه تاكسیرانی حمل و نقل همگانی كشورتصویب می 

 شود

  

آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون الحاق يك  4به استناد ماده : پروانه تاكسیراني*

تاكسیراني و حق امتیاز پروانه بهره برداري و نقل تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به 

 .وانتقال براي اشخاص حقیقي و حقوقي

 آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده 9به استناد ماده : پروانه بهره برداري*

 ك تبصره به ماده واحده قانونآئین نامه اجرايي قانون الحاق ي 13به استناد ماده : پروانه شركت هاي حمل ونقل درون شهري*

 آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون14نقل و انتقال به استناد ماده * 
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اخذ هرگونه وجهي بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذكر، توسط اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي ممنوع * 

 .مي باشد

  .ت مديره شوراي سازمان و شوراي اسالمي شهر مقدور خواهد بوددريافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هیا* 

 مقدار هزينه   عنوان هزينه   رديف

1   

حق امتیاز هر دستگاه اتوبوس، میني بوس و 

تاكسي شهري و وانت بار تلفني و انواع خودروهاي 

 داخل شهري 

 قیمت كارخانه%  5/1هر دستگاه معادل 

 . ین سه میلیون خواهد بودحداكثر مبلغ هر دستگاه خودروي سنگ

 جدول تخلفات و جرایم تاکسيرانی پيشنهادی

 نوع اقدام (دارنده پروانه تاكسیراني) تخلفات تاكسیراني   رديف

 تابع تصمیمات هیئت انضباطي ( شیفت معین شده)عدم انجام خدمات نوبت كاري  1

   عدم انجام سرويس دهي مقرر شده در پروانه  2

   دمت دهي در مسیر معین شده در پروانه عدم انجام خ 3

   عدم انجام خدمت دهي در مکان و زمان معین شده  4

   عدم انجام برنامه هاي مربوط به كشیك 5

   عدم دقت بر انجام مرتب وظايف بیرون و داخل تاكسي 6

 معرفي به هیئت انضباطي رعايت شئون اسالمي و اجتماعي درهنگام فعالیت  عدم 7

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه دم نظارت بر نصب لوازم و اشیاي غیر مجاز در تاكسي ع 8

   عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم و تنظیف توسط راننده هنگام فعالیت 9

11 
عدم نصب پالک كد شناسـايي راننـده و وسـیله نقلیـه تاكسـي در داخـل اتومبیـل براسـاس         

 مان تاكسیراني وسپردن تاكسي به افراد فاقد پروانه دستورالعمل شهرداري ياساز
  

 سپردن تاكسي براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاكسیراني  11
هـا   توقف تاكسي توسط بازرس در يکـي از پاركینـگ  

 ومعرفي به هیئت انضباطي

12 
اخذ ويا بطـور  فعالیت بدون مجوزتاكسي در زماني كه پروانه بهره برداري توسط مراجع ذيربط 

 موقت باطل شده است 

معرفي بـه هیئـت انضـباطي بـه ازاي هـر روزو اخـذ       

 جريمه 

13 
ازتاريخ توقف تاكسي بـه   ساعت 48عدم اعالم ترک خدمت ياتعطیل نمودن فعالیت خود ظرف 

 شهرداري ياسازمان تاكسیراني 
 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
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 14 ب حمل مسافر.عدم رعايت نرخ هاي مصو ريمهمعرفي به هیئت انضباطي و اخذ ج 

 15 عدم نصب كپسول آتش نشاني سالم درتاكسي  

 16 نداشتن برگ معاينه اداره راهنمايي ورانندگي   

معرفي به هیئت انضـباطي ومنـع تـردد و اخـذ     

 جريمه

نداشتن رنگ آمیزي، خط كشي و عاليم قابل نقش و نصب در بدنـه تاكسـي مطـابق    

 ها  وانه و دستورالعملمشخصات پر
17 

 معرفي به هیئت انضباطي

 عدم نصب تاكسي متر در صورت الزام به نصب و استفاده از 

 آن و عدم نظارت بر استفاده از آن 

18 

 

معرفي به هیئت انضـباطي و منـع تـردد و اخـذ     

 جريمه

 (شهرداري ياسازمان تاكسیراني) ها و تذكرات بازرسین  عدم توجه به اخطار
19 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
عدم رعايت انجام اضافه كار ساعتي حداكثر چهار ساعت و يا بدون رعايـت احتسـاب   

 اضافه كار به ابتدا يا انتهاي نوبت مورد تعهد 
21 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
روز راننـدگان كمـك بـه  شـهرداري يـا سـازمان        3اطالع ندادن مرخصـي بـیش از   

 اكسیراني كه باعث تعطیل شدن يکي از نوبت هاي كاري تاكسي شودت
21 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
عدم ارسال صورت جلسه فسخ قرارداد با راننده به شهرداري يـا سـازمان تاكسـیراني     

 ساعت  24ظرف 
22 

 23 معین شده درپروانه( شیفت)عدم انجام خدمت در نوبت كاري  

 24 سرويس مشخص شده در پروانه  عدم انجام  

 25 عدم انجام فعالیت در مسیر معین شده در پروانه   

 26 عدم انجام فعالیت در مسیر،زمان معین شده توسط شهرداري ياسازمان تاكسیراني  

 27 سپردن پروانه تاكسیراني متعلق به خود جهت تاكسیراني به غیر معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه

قف تاكسي توسط بازرس سازمان در پاركینگ تو

ــت     ــمیمات هیئ ــت از تص ــین و تبعی ــاي مع ه

 انضباطي و اخذ جريمه

 

 رانندگي با تاكسي كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد 

28 

 29 امتناع ازحمل مسافر بدون عذر موجه معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه 
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 باطيمعرفي به هیئت انض
عدم رعايت شئون اسالمي و اجتماعي كه برابر دسـتورالعمل هـاي ارايـه شـده مـي      

 بايستي رعايت شوند
31 

 31 عدم انجام كشیك هاي محوله و رعايت مقررات آن   

توقف و منع تـردد براسـاس تصـمیمات هیئـت     

 انضباطي 

 ارتکاب به جرم در هنگام تاكسیراني و بااستفاده از تاكسي 
32 

 33 رعايت مقررات مربوط به حمل مسافرعدم   

 34 عدم رعايت نرخ مصوب  

منع تردد و توقف تاكسي توسط بازرس سـازمان  

ــت از    ــین تبعی ــاي مع ــگ ه ــي از پاركین در يک

 تصمیمات هیئت  انضباطي

 (در صورت الزام به نصب آن)عدم نصب تاكسي متر 

35 

منع تردد و معرفي به هیئـت انضـباطي و اخـذ     
 جريمه

 م استفاده از تاكسي متر عد
36 

منع تردد و معرفي بـه هیئـت انضـباطي جهـت     
تصمیم گیري و اجباري شدن آمـوزش فرهنـگ   
ترافیك و قوانین و مقررات تاكسیراني بـه مـدت   

 ساعت اخذ جريمه  71تا  21

تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگي بیش از سه بار در ماه با اخذ عدم خالفي در موقع 
 نه تاكسیرانيتمديد پروا

37 

 38 هاي صادره  عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاكسي برابر دستورالعمل  

 39 عدم استفاده ازلباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارايه سرويس   

  

عدم نصب پالک كه نرخ كرايه و كارت شناسايي راننده بر روي شیشه عقـب خـودرو   
داخــل اتومبیــل در محــل رويــت برابــر بــراي رويــت خــارج و همچنــین مســافر در 

 (سازمان / دستورالعمل شهرداري 

41 

منع تـردد و توقـف آن تـابع تصـمیمات هیئـت      
 انضباطي و اخذ جريمه

رانندگي با تاكسي كه پروانه بهره برداري آن توسط مراجع ذي ربـط طبـق مقـررات    
پـس از   اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداري جديـد باطـل شـده اسـت    

 اطالع آن

41 

  
عدم استفاده از تابلو خارج از سرويس در مواردي كه بنا به داليل نقص فني اتومبیل 

 . با پايان نوبت كاري يا بنا به اضطرار قابل توجیه پذيرش مسافر ممکن نباشد
42 

منع تردد و توقف آن در پاركینگ و معرفـي بـه   
 هیئت انضباطي و اخذ جريمه

ـ  در امـور  (سـازمان  / شـهرداري  ) ه اخطارهـا و تـذكرات بازرسـان    عدم توجه كامل ب
 تاكسیراني

43 

منع تردد تا صدور رأي هیئت انضـباطي و اخـذ   
 جريمه

خروج بدون مجوز از محدوده اي از شهر يا مسیر كه براي تاكسیراني يا تاكسـي كـه   
 مشخصات آن در پروانه تاكسیراني قید شده گرديده است مجاز اعالم شده است 

44 
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 : توضیح

 1و2و3و4و5و6و8و9و11و11و13و14و17و19و21و21و22و23و2624و25و26و27جريمه رديفهاي -1

 .ريال پیشنهاد مي شود 211111ريال تا  51111و مبلغ 28و31و33و34و36و38و39و41و42و43و44

 .ريال پیشنهاد مي شود 511111ريال تا  251111مبلغ  12جريمه رديف  -2

 .ريال پیشنهاد مي شود 511111ريال  111111مبلغ  16و 27و 29و 41جريمه رديف هاي  -3

 .ريال پیشنهاد مي شود 211111ريال تا  51111مبلغ  15جريمه رديف  -4

 .باشد هاي كشور در ارتباط با حمل و نقل با اشل هماهنگ نافذ مي ها و دهیاري دستورالعمل سازمان شهرداري: تبصره

 تهزینه کارکرد ماشين آال:02ماده 

 ريال111/811 :هر ساعت  لودر*

 ريال 111/711:بیل مکانیکي هر ساعت كاركرد*

 ريال111/411:كمپرسي ده چرخ هر سرويس*

 ريال111/351:كمپرسي شش چرخ هر سرويس*

ريال و كمپرسي 111/711در صورت كاركرد ساعتي كمپرسي ده چرخ هر ساعت كاركرد به مبلغ :تبصره**

 .ريال محاسبه خواهد گرديد111/611مبلغ شش چرخ هر ساعت كاركرد به 

ريال،در خارج از محدوده 111/711هزينه استفاده از تانکر آب در داخل محدوده شهر به ازاي هر سرويس *

كیلومتر براي هر كیلومتر 31ريال و در خارج از محدوده شهر بیش از 111/111/1كیلومتر 31شهر تا شعاع 

 .يدريال محاسبه خواهد گرد111/11اضافي 

 هزینه بهای خدمات هفته بازار:06ماده 

 :براي هر هفته بشرح زير مي باشد(  پنجشنبه بازار )مبلغ دريافتي از كسبه هفته بازار

كفش فروشان *ريال111/25:بزازان*ريال111/25:سبزي فروشان*ريال111/25:میوه فروشان*

 ريال111/21:وپوشاک

نهال *ريال111/25:لوازم آرايشي و بهداشتي*ريال111/25:لوازم خانگي*ريال111/15:خشکبارو متفرقه*

 .ريال مي باشد111/15:و ساير صنوف*111/21:فروشان
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 در استند های شهرداری بنر عوارض و بهای نصب:01ماده 

مي (يکماهحداقل )ريال براي هر روز  3111هزينه نصب بنر هاي تبلیغاتي و شهري از قرار هر متر مربع *

 .باشد 

مازاد بر يکماه به ازاي هر روز و ريال  111/211روز  31اده از استند هاي شهرداري تا هزينه استف** 

 ريال 111/11
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  اجرايياجرايي  هایهای  وآئین نامهوآئین نامه  ، قوانین، قوانینتعاريفتعاريف  ::دومدومفصل فصل 

  تعاريف ومفاهیم كلي تعاريف ومفاهیم كلي 
1)  

 1284 ماده) .باشد  استناد قابل دفاع اي يدعو مقام در كهي ا نوشته هر از است عبارت : سند  -7

 (يمدن قانون

 ريسا نزد در اي يسنادرسم دفاتر اي و امالک و اسناد ثبت اداره در كهي اسناد : یرسم سند -1

 ماده.)استي رسم باشند شده میتنظي قانون مقررات طبق آنهابر تیصالح حدود دري رسم نيمامور

 (يمدن قانون 1287

 شناخته مالك ثبت قانون 22 ماده اسناد به تیمالک سند موجب به كهي مالک : یرسم تيمالک -9

 (ثبت قانون 22 ماده)نباشد مالك واقع در نکهيا لو و شودي م

هر گاه عده اي به صورت مساوي يا غیر مساوي مشتركاً ملکي را خريده و با هم شراكت  :مشاع  -0

قسمت  داشته باشند به نحوي كه مقدار سهم هر كدام از كل ملك مشخص باشد ولي حد و حدود

 .مالکیت مشخص نباشد اين نوع مالکیت را مشاع گويند 

 ،يثبت اصطالح در كیتفک گر ويکدي از زیچ دو كردن جدا بگشادن، هم ازي عني ،ي لغو نظر از :ک يتفک -2

 كي كیتفک اي و آپارتمان چند به ساختمان كي كیتفک مثل مختلف قطعات به ملك كي میتقسي عني

 مجزا قطعه چند به نیزم

ادغام دو قطعه يا بیشتر با يکديگر و ابطال سند اولیه و دريافت يك سند را با نظر مالکین آنها : تجميع  -6 

 .عمل       تجمیع رسمي گويند 

قطعه زمین عبارت است از زمیني با حدود مشخص كه داراي سند مالکیت رسمي   :قطعه زمين  -1  

 .است و حداقل به يك معبر راه داشته باشد 

 در حاضر حال در و باشند كرده ایاح و آباد را آنها كه شودي م گفتهيي ها نیزم به : یشهر ریدای اراض -8

 كه مترو و موات ، ريبا مقابل در و دارد قرار مالكي بردار بهره طهیح

هر نوع بنايي كه جهت سکونت و استفاده هاي خدماتي و غیره بکار رود و  داراي ديوار و : ساختمان  -3 

 .ف و يا اسکلت باشد ساختمان نامیده مي شود سق
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عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همکف و چه  :زیربنای ساختمان  -74 

 .در طبقات در يك قطعه زمین 

 صادر صالحيذ مراجع ريسا وي شهردار طرف از كه مکتوب استي مجوز  : ساختمان شناسنامه -77

 ساختمان دري اساس ریتغ و ریتعم بنا، ديتجد ، ساختمان احداث حق مالك ان موجب به و گرددي م

در پالک تعیین شده با رعايت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعیین شده با رعايت ساير 

 ،ياداري عالي شورا 13/8/1371 مورخ جلسه مصوبه طبق بر كند يم كسب ضوابط مربوطه  را

 . گرددي م شامل را ساختمان انيپاي گواه وي خالف عدمي گواه پروانه

 طرح هیته تا و جامع طرح دوره دري ات توسعه و شهري كلبد از است عبارت :شهر  محدوده -71

 1 ماده)  باشدي م االجرا الزم آن دري شهرساز مقررات و ضوابط كه شهري هاد طرح در مذكور

 (14/11/1384 مصوب شهرک و ،روستا شهر حرم و محدوده فيتعار قانون

 كنترل و نظارت كه شهر محدوده رامونیپ بالفصلي اراضي قسمت از است عبارت :شهر  میحر -79

 )ديننما تجاوز مربوطه بخش و شهرستاني كشور ماتیتقس مرز از و دارد ضرورت آن دري شهردار

 (14/11/1384 مصوب شهرک و روستا محدوده تا شهر محدوده فيتعار قانون ماده

 انجام و قلمستان وي چا باغ اي وهیم باغ جاديا و ساختمان احداث عمران از منظور :عمران  -70

 (25/5/1346 مصوبي ساحلي اراض به مربوط قانون از ماده 2 تبصره.)استي زراع اتیعمل

 ها شهرک و ها شهر (ياستحفاظ )ميحر و(قانوني  )محدوده در كهيي ها نیزم : یشهری اراض -72

) كه محدوده و حريم طبق قانون(22/6/1366 مصوبي شهر نیزم قانون 2 هماد) است گرفته قرار

 .مورد عمل قرار مي گیرد  (14/11/1384 مصوب شهرک و ،روستا شهر حريم و محدوده فيتعار

 و شهري آت گسترش جهت آن در كه ست اي طرح از عبارتي هاد طرح :شهر ی هاد طرح -76

ي فور و حتد مشکالت حل منظور به مختلفي ها لکردعمي براي شهري ها نیزم از استفاده نحوه

 هیته باشندي نم جامع طرحي دارا كهيي ها شهري برا مناسب و مدت كوتاهي حلها راه ارائه و شهر

 آن فيوظا نییتع وي شهرساز و مسکن وزارت به مسکن وي آبادان وزارت نام ریتغ قانون)  مشود

 (16/4/1353 مصوب

 از استفاده نحوه آن در كه استي مدت بلند طرح از عبارت شهر جامع طرح : شهر  جامع طرح -71

 وي ،كشاورزي ادار ،ي بازرگان ،ي صنعت–ي مسکوني ها حوزه به مربوطي بند منطقه وي اراض
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 وي ارتباطي كل ،خطوطي شهري عمومي هاي ازمندین وي شهر التیتسه و زاتیتجه و ساتیتاس

 و زاتیتجه و ساتیتاس جادياي برا الزم سطح و بنادر و فرودگاهها و( نالیترم) خط مراكز محل

 و ضوابط و. شودي م نییتع آنها به مربوطي ها تیاول وي ،بهسازينوساز مناطقي عموم التیتسه

 مناظر وي خيتاري بناها حفظ به مربوط ضوابط نیهمچن و فوق موارد هیكل به وطيمر مقررات

 بود خواهد نظر ديتجد قابل ضرورت حسب بر شهر جامع طرح.گرددي م میتنظ و هیته ،ي عیطب

 مصوب آن فيوظا نییتع وي شهرساز و مسکن وزارت به مسکني آبادان وزارت نام رییتغ قانون.)

16/4/1353 

 جامع طرحي كل ضوابط و ها اریمع اساس بر كه استي طرح از عبارت طرح : یليتفص طرح -78

 قیدق مساحت و تیموقع و شهر مختلف تمحال سطح دري شهري ها نیزم از استفاده نحوه شهر

 تراكم و تیجمع تراكم زانیم و مرور و عبور شبکهي لیتفص و قیدق وضع و آنها از كي هري برا نیزم

 حل و توسعه وي نوساز وي بهساز مناطق به مربوطي ها تياولو وي شهري واحدها دري ساختمان

 مشخصات و ها نقشه و شودي م نییتع آن دري شهر مختلف عوامل هیكل تیموقع وي شهر مشکالت

ي آبادان وزارت نام رییتغ قانون.)گرددي م میتنظ و هیتهي ثبت مدارک اساس بر تیمالک به وطيمر

 (16/4/1353 مصوب آن فيوظا نییتع وي ساز شهر و مسکن وزارت به مسکن

 ،ي،بهداشتيفن اصول  تيرعا با ساختمان اتمام بري مبني شهرداري گواه : ساختمان کار انیپا -73

 تیفعال پروانهي دارا مهندس نظر ريز ساختمان دري ضرور نظامات ريسا وي شهرساز وي منيا

 مندرجات مطابقي كار سفت حد در كهيي ساختمان هاي براي شهرداري گواه : یخالف عدم -14

 .باشد شده احداث ضوابط تيرعا و پروانه

 وي دولتي ها طرح در واقع امالک تیوضع نییتع قانون4 تبصره به اسناد :محدوده   به ورود -17

 به خود ملك ورودي برا درخواست هنگام مکلفند نیمالک هیكل(29/8/1367 مصوب) هاي شهردار

ند ينما ليتحوي شهردار به گانيرا را خود ملك از %21 ، ربطيذ مراجع موافقت از پس محدوده شهر

.. 

 حدود)ي كاربر هري برا شرح هر دري لیتفص وي هاد ، جامعي ها طرح برابر :کسری حد نصاب  -11

 كمتري ها نیزم در ندارد حقي مالک چیه و.است دهيگرد فيتعر كیتفک نصاب حداقل(ي كاربر 31

 و متر 251 حداقلي مسکوني كاربري ها نیزم مثال طور به.دينما احداث بنا كیتفک نصاب حد از

 .است دهيگرد فيتعر ها شهر ازي بعض در متر 31 حداقلي تجاري كاربر
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آن اندازه از سطح زمین است كه تفکیك آن به قطعات كوچکتر مجاز : حداقل سطح تفکيک کاربری  -19

 . نمي باشد

 ميحر محدوده و در مکلفند نیمالک هاي شهردار قانون111 ماده استناد با :مجوز  بدونی بنا  -10

 قانون 111 ماده) ندينما اخذ پروانهي رشهردا از عمران اي كیتفک ، بنا احداث گونه هر از قبل شهر

گردد ي مي تلق مجوز بدوني بنا شودد احداثي شهردار پروانه بدون كهيي بنا هر فلذا( هاي شهردار

 .كه اضافه بنا مي تواند به صورت اضافه طبقه در ارتفاع يا اضافه در سطح افقي يا هر دو تواماً باشد 

 شناسنامه در مندرج مفاد و نقشه برابر را خودي بنا اند مکلف نیمالک :مجوز  بر مازادی بنا -12

 بر عالوه كه بنا از مقدار آن فلذا( يساختمان شناسنامه دفترچه مفاد) ندينما احداثي ساختمان

 . گرددي مي تلق مجوز بر مازادي بنا باشد دهيگرد احداثي ساختمان پروانه مندرجات

 6 تبصره)ندينما تيرعا راي اصالح بر ساز و ساخت هنگام مکلفند نیمالک هیكل :ت يمشرف حق -16

 و ساخت حق دارد قرار معبر در كهي نیزم از قسمت آن در مالك انکهي عني ياصاله بر( 111 ماده

 صورتي قانون تملك كهي زمان تا.دينما تملك قانون برابر را قسمت آني دار شهري ستيوبا ندارد ساز

 .ندارد را محليي گشا باز حقي شهردار نگرفته

قانون شهرداري موقع ساخت و ساز  111ماده  6مالکین مکلفند به استناد تبصره  :بر اصالحی  -11

بر اصالحي يعني اينکه مالك در آن قسمت از كه در مسیر تعريض قرار . بر اصالحي را رعايت نمايند 

قبل . ك نمايد مي گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بايستي شهرداري آن قسمت را طبق قانون ، تمل

 .  از تملك  شهرداري حق بازگشايي و اجراي طرح را ندارد 

 باشد يم كاربرد و مفهومي داراي هاد اي وي لی، تفص جامع طرح با ارتباط دري كاربر  : یکاربر -18

 .نامند يمي كاربر را نیزم از استفادهي نحوه  نییتعي كل به طور

برابر ضوابط شهرسازي در كاربري تعیین شده ساخت و  مالکین مکلفند :کاربری غير مرتبط  - 13

هر گونه ساخت و ساز و استفاده . ساز انجام و بر اساس كاربري تعیین شده از ملك استفاده نمايند

در غیر از كاربري تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختماني تعريف كاربري غیر 

 (چه ساختماني مفاد دفتر. ) مرتبط را مشمول مي گردد
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 بهره زین گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودي بنا مکلفند نیمالک : یاضاف طبقه -94

 انکاريپا اخذ از بعد ايو  احداث هنگام کهیصورت در(يساختمان شناسنامه دفترچه مفاد.)ندينماي بردار

 .گردد يمي اضاف طبقه مشمول ندينما اضافه طبقه نمودن اضافه به نسبت

 زین گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودي بنا مکلفند نیمالک  : یاضاف واحد -97

 گرفته را واحد 2 مجوز مالك کهیصورت در (يساختمان شناسنامه دفدرچه مفاد)ند ينماي بردار بهره

ي اضاف واحد كي و اقدام آن كیتفک به نسبت كار انيپا اخذ از بعد اي و ساز و ساخت هنگام باشد

 .گردد يمي اضاف واحد مشمول ندينما جاديا

 در واقع امالک وي اراض نیمالک (هاي دار شهر قانون111ماده ازي قسمت) : 744 ماده ونيکميس -91

 از ساختمان شروع وي اراض كیتفک اي يعمران اقدام هر از قبل ديبا ان ميحر اي شهر محدوده

 اي پروانه بدوني ساختمان هاي ساختمان اتیعمل از تواند يمي شهردار دينما اخذ پروانهي شهردار

 محصور ریغ اي محصور نیزم در ساختمان آنکه از اعم خود نيمامور لهیوس به پروانه مفاد مخالف

 انتخاب به كشور وزارت ندهينما -1 از عبارتند111 ماده ونیكمس اعضاء .دينماي ریجلوگ باشد واقع

ي شوراي اعضا ازي کي -3ي دادگستر ريوز انتخاب بهي دگستردا قضات ازي کي -2 كشور ريوز

 شهر به انتخاب شوراي شهري اسالم

 به عوارض مورد دري شهردار وي مود نیب اختالف گونه هر رفع : 11 ماده ونيکميس -99

 يم ارجاع (شوراي شهر)شهر و انجمني دادگستر و كشور وزارت ندگانينما از مركبي ونیكمیس

 داده صیتشخ ونیكمس نيا میتصم طبق كهيي هاي بده استي قطع مزبور ونیسكم میشود و تصم

 .باشد يم وصول قابل ثبت اداره لهیوس به االجراء الزم اسناد مقررات طبق و شود يم

 ارزش نامه نيیساختمان ، آي معامالت ازش اساس بر : 744 ماده ونيکمس مهیجری مبنا -90

 اجرا قابل ميجرا مورد در شهر انجمن بيتصو وي هردارش توسط هیته از پس ساختماني معامالت

  بود خواهد نظر ديتجد قابل بار كي يسالي معامالت ارزش نيا است و

 شهرستان هر میمستقي ها اتیمال قانون 64 ماده ونیكمیس : ینوساز عوارض محاسبهی مبنا -92

 .باشد  يم

 مرجع كه است میمستقي ها اتیمال قانون 64ماده ونیكمیس منظور :امالک  میتقو ونيکميس -96

 ( میمستقي ها اتیمال قانون 64ماده ازي قسمت.)باشد يم امالکي معامالت ارزش نییتع
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اعتراضات . قانون نوسازي و عمران مي باشد 8منظور كمیسیون ماده   :  8کميسيون ماده  - 91

لك و تطبیق راجع به ممیزي در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع م

مشخصات ملك با ضوابط و رسیدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالک و حقوق كسب و پیشه و 

میزان آن مربوط به اجراي طرح هاي نوسازي و اصالح و توسعه معابر در كلیه شهرداري هاي كشور 

انجمن شهر  نفر افراد محلي بصیر و مطلع در تقويم امالک يك نفر از طرف 3در كمیسیون مركب از 

و يك نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و يك نفر از طرف ومزارت كشور تعیین مي شود به عمل 

 (قانون نوسازي و عمران  8ماده ) خواهد آمد 

. منظور، قسمت پیش آمدگي نسبت به سطح نماي ساختمان مي باشد  :پيش آمدگی یا کنسول   -98

اث پیش آمدگي به سمت گذر عمومي به میزان محدود معین كنسول به    سمت ملك مجاور نیست ، احد

، در صورت عدم رعايت    حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص كه از حداقل عرض برخوردار باشند ، ضمن 

 .رعايت ساير ضوابط از جمله كابل و سیم برق مجاز مي باشد 

ن باز بوده و جزء اتاق سطح سرپوشیده اي در طبقه ساختماني كه حداقل يك طرف آ :بالکن  – 93

 .ها نباشد كه به صورت پیش آمدگي و يا فرورفتگي در ساختمان احداث مي شود 

مالکین مکلفند بناي خود را در محل تعیین شده در پروانه ساختمني و مطابق : پیشروي طولي

 مندرجات پروانه احداث نمايند در صورتي كه بناي احداثي خارج از محل تعیین شده و در طول

 ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان . ) ساختمان جا بجا احداث شود مصداق پیشروي طولي دارد

 .عبارت است از نسبت سطح كل زيربناي ساختمان به مساحت زمین مربوطه  :تراکم ساختمان  -04

عبارت است از تراكمي كه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در قالب  :مازاد تراکم  - 07

عالوه بر تراكم مصوب موجود طرح هاي جامع و تفضیلي هر شهر  22/11/1369ه مورخه مصوب

 . تصويب و اعالم نمايد 

 .نسبت میزان جمعیت بر سطح كل هر يك از كاربري هاي شهري مي باشد  :تراکم ناخالص جمعيت  - 01

سیمات شهري میزان جمعیت بر سطوح مسکوني خالص در هر يك از تق :تراکم خالص مسکونی  - 09

 .است 

 .نسبت سطح هر يك از كاربري ها به جمعیت شهر :سرانه جمعيت  - 00
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منظور كارگاه هايي است كه تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعالیت آن در : کارگاه های غيرمزاحم  - 02

موالً فضاهاي   محدود قابل انجام بوده و هیچ گونه مشکالتي براي محیط اطراف ايجاد نمي كند و مع

 .مزاحم يا غیرمزاحم بودن براساس آخرين ضوابط و مقررات سازمان محیط زيست تعیین مي شود 

مجموعه واحدهاي مسکوني در يك قطعه ملك كه داراي ورودي و فضاهاي  :مجتمع مسکونی  - 06

 .عمومي   مشترک باشند 

ارند و معموالً از آشپزخانه ، مکان مستقلي كه يك يا چند خانوار در آن سکونت د :واحد مسکونی  - 01

در مواردي يك يا چند . سرويس بهداشتي ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذيرايي و غیره تشکیل مي شود 

 .مورد از فضاهاي ياد شده در واحد مسکوني ساخته مي شود 

 .سطحي از زمین كه روي آن بنا احداث مي شود  :سطح اشغال  - 03

يا فضاي باز باقي مانده كه در روي آن بنا احداث نشده يا نمي شود و براي سطح باز  :فضای باز  - 03   

محوطه سازي ، ايجاد آبنما، پاركینگ غیرمسقف ، ايوان روباز و از اين قبیل فضاها مورد استفاده قرار مي 

با هم سطح كل قطعه را ( اشغال نیز به آن گفته مي شود  سطحكه )مجموع سطح باز و سطح پر . گیرد 

 .شکیل مي دهند ت

در . بلندترين نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمین گفته مي شود  :ارتفاع ساختمان  - 24    

 .مواردي سقف شیب دار به بلندترين خط الرأس بام از سطح و معبر گفته مي شود 

حداكثر از تراز  عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همکف ساخته مي شود و :زیر زمين  - 27   

 .متر از زيرسقف ارتفاع داشته باشد  41/1متوسط معبر مجاور يا فضاي آزاد ساختمان 

 .متر باشد  21/1قسمتي از ساختمان كه ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر  :طبقه همکف  -21  

 .منظور كلیه طبقات احداث شده روي همکف يا پیلوت مي باشد  :طبقه فوقانی  - 29  

وسايل نقلیه موتوري مي ( موقت يا دائم )منظور سطوح پیش بیني شده براي توقف  :پارکينگ  - 20  

 .باشد 

عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همکف كه به صورت فضاي سرپوشیده و در زير  :پيلوت  – 22  

قسمت از طبقه اول حداكثر سطح پیلوتي معادل آن . تمامي يا قسمتي از كف طبقه اول قرار مي گیرد 
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متر و با  41/2است كه سقف پیلوتي محسوب مي گردد و ارتفاع پیلوت بعد از نصب سقف كاذب معموال 

متر مي باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضاي باز هر طبقه مي تواند  3احتساب سقف كاذب حداكثر 

 .كامالً باز و با نرده و يا با ديوار محافظ گردد 

به فضاي باز بي سقف يا پوشیده شده با اليه نازک شفاف گفته مي شود كه در ( : ورگير ن)پاسيو  - 26

 .داخل ساختمان جهت تامین نور و هوا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غیره ايجاد مي شود 

عبارت است از كلیه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي باز حیاط اصلي و : نمای ساختمان  - 21

 .يا حیاط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد  فرعي

عبارت است از استفاده رسانه هاي تبلیغات محیطي در فضاي تبلیغات و  :تبليغات محيطی   -28

 .مجاز جهت انتقال هر نوع پیام به ديگران

كه براي سکونت ساخته شده و شامل اطاق،  هائي عبارت است از كلیه ساختمان : واحد مسكوني   - 95

اي فعالیت هاي شخصي مندرج در قوانین نیز  بديهي است انجام پاره. )هاي الزم باشد آشپزخانه و سرويس

 ( در آنها مجاز خواهد بود

( 55)ماده  24هائي كه برابر تبصره ذيل بند  عبارت است از كلیه ساختمان: واحد تجاري و خدماتي  - 06

ها به منظور استفاده كسب، پیشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي  شهرداريقانون 

 .تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند 

 .شوند مشمول اين بند هستند كلیه مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي:  تبصره

هائي كه به منظور استقرار واحدهاي صنعتي و يا ايجاد  ارت است از كلیه ساختمانعب: واحد صنعتي  -61

هاي صنعتي و اداري با موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنايع و  كارگاه

 مانند كارخانه ، مرغداري، گاوداري . معادن و فلزات ايجاد شده باشند

هاي آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و  كلیه ساختمان:  شي، آموزشي و بهداشتي واحد فرهنگي و ورز -62

، سازمان بهزيستي، هالل احمر و (ره)درماني، ورزشي، مراكز فرهنگي و هنري، كمیته امداد امام خمیني 

 .شود را شامل مي..... آسايشگاه سالمندان و
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هاي  لتي و نهادهاي انقالب اسالمي و ارگانهاي دو عبارت است از كلیه ساختمان: ـ واحد اداري  63 

اين ماده خارج باشند مشمول  4و  3، 2، 1هايي كه از شمول بندهاي  نظامي، بديهي است ساير ساختمان

 .شوند تعريف واحد اداري مي

واحد بوده و امکانات عمومي الزم از  211هايي كه بیش از  عبارت است از كلیه ساختمان: ـ مجتمع  64

 .در آنها پیش بیني و اجرا شود... وزشي و تأسیسات عمومي وجمله آم

شامل عوارض زيربنا و پذيره ، پیش آمدگي در معابر عمومي ، كسري حد نصاب : عوارض صدور پروانه  -65

 .تفکیك ، مازاد بر تراكم و كسري پاركینگ مي باشد 

  

   

 : ضوابط طرح های توسعه شهری جهت اطالع بيشتر

با ورود و ) حداقل سطح مورد نیاز براي يك پاركینگ طبق ضوابط طرح شهري  :ارکينگ ضوابط پ – 66 

بوده و چنانچه تعداد پاركینگ ( متر 5*5)متر مربع  25و براي دو باب پاركینگ هريك ( خروج مستقل 

عبور و متر مربع فضا به همراه مسیر  25مورد نیاز بیش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پاركینگ اضافي 

چنانچه كلیه ورودي و خروجي پاركینگها مستقل باشد مساحت هر يك برابر حداقل . مرور نیاز خواهد بود 

 .ضوابط طرح شهري خواهد بود 

متر  5متر براي دو واحد پاركینگ به طول هريك  8/4متر براي يك پاركینگ و  3رعايت حداقل عرض  -

 .هاست و شامل مسیر رفت و آمد پاركینگ نمي شود الزامي است اين ابعاد براي محل توقف خودرو

درصد است و شروع آن مي بايست در حريم ملك  15حداكثر شیب رامپ دسترسي سواره رو به پاركینگ -

 .باشد 

 .متر مي باشد  9/1ارتفاع دسترسي رمپ حداقل  -

 .پیش بیني شود  بايددسترسي مستقیم از فضاهاي پاركینگ به طبقات مسکوني  -

متر جزء فضاي پاركینگ  5/2مپ ها و مسیرهاي دسترسي به پله ها و فضاهاي با عرض كمتر از ر -

محسوب نخواهد شد در اين حالت ارائه نقشه اي كه رمپ ها و مسیرهاي دسترسي را از محل پاركینگ 

 .تفکیك مي كند ضروري است 
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درو به صورت مستقل باشد بايستي نقشه استقرار خودروها در پاركینگ به نحوي كه امکان مانور هر خو -

 .هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه ها ارائه گردد 

 .زيرزمین و پیلوت جزء طبقات وتراكم به حساب نمي آيد   :سایر  – 61

درصورت استفاده از زيرزمین به عنوان واحد مسکوني ، زيرزمین جزء تراكم ساختماني محاسبه خواهد  -

 .گرديد 

 .نظر سايه اندازي و اشرافیت نبايستي نسبت به مجاورين مزاحمت ايجاد نمايد از  -

در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد 

ه ازاي اگر در فضاي باز تامین گردد ب. مجاز آن به صورت پاركینگ روباز مي تواند مورد استفاده قرار گیرد 

 .هر واحد به متراژ طرح شهري خواهد بود 
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  آيین نامه اجراييآيین نامه اجرايي( ( 22

 : تعاريف اول فصل

 . است شده ذكر ذيالً كه است تعريفي معادل نامه آئین اين در مندرج كلمات و عبارات:  1 ماده

 : باشد مي ذيل شرح به بحث مورد موضوع درآمدهاي:  درآمد -1

 (مستمر درآمدهاي) عمومي عوارض از ناشي دهايدرآم  -       

  اختصاصي عوارض از ناشي درآمدهاي -

 شهرداري انتفاعي موسسات درآمدهاي و خدمات بهاي -

 مرجع تصويب به آن میزان و نوع جاري، قوانین به مستند كه مبالغي يا مبلغ از است عبارت:  عوارض -2

 .باشد شده عمومي اعالم و رسیده قانوني

 استفاده از شده ارائه خدمات ازاي در قانوني مجوز برابر شهرداري كه است مبلغي:  خدمات بهاي -3

 .نمايد مي وصول خدمات دريافت كنندگان

 شهرداري نامه آيین 31ماده مفاد اساس بر شده تهیه است فهرستي:  خدمات بهاي و عوارض تعرفه -3

 وابسته و تابعه موسسات و شهرداري وسیله كه آمدهاييدر ساير و خدمات بهاي و عوارض انواع كلیه از ها

 مي تصويب و وضع كه جديدي خدمات بهاي و عوارض نوع هر درج. شود مي تحصیل يا وصول آن به

 دستورالعمل طبق مذكور تعرفه در گیرد مي صورت آنها نرخ میزان و نوع در كه تغییري نوع هر يا گردد

 (ها شهرداري مالي نامه آيین 31ماده. ) گردد مي منعکس كشور وزارت

 به درآمد يا عوارض كننده تأديه( حقوقي يا حقیقي) شخص:  شهرداري درآمد يا عوارض مودي -4

 ايصال و وصول وسیله وي يا باشد وي به متعلق درآمد يا عوارض منبع است ممکن كه است شهرداري

 .باشد درآمد و عوارض

 توجه با شهرداري به وابسته و تابعه سازمانهاي يا رداريشه طرف از كه است كسي:  تشخیص مأمور -5

 و عوارض) تعرفه با را مورد هر يا مودي هر وضع تطبیق اختیار شهرداري، مالي نامه آئین 31 ماده به

 و داشته(  است شده گذاشته ها شهرداري عهده به آن وصول اختیار قانون موجب به كه درآمدهايي

  .شود مي گذاشته او عهده به كتباً مودي بدهي تشخیص

 بنام شهرداري قانون75 ماده به توجه با داري شهر طرف از كه است مخصوصي مامور:  وصول مامور -6

 .شود مي تعیین وصول مامور

 سازمانهاي شهرداري، توسط مودي علیه و برله شده صادر اوراق نوع هر كه است كسي:  ابالغ مأمور -7

 مودي به ، باشد مي... و جريمه قانوني، عوارض هرگونه پرداخت شامل ا،كهر شهرداري به وابسته و تابعه

 .نمايد مي ابالغ وي قانوني نماينده يا

 هنگامي در موجود شواهد و قرآئن اساس بر تشخیص مامور كه است تشخیصي:  الرأس علي تشخیص -8

 .داد اهدخو نمايد، خودداري دفاتر و مدارک گذاشتن اختیار در و ارائه از مودي كه

 شهر اسالمي شوراي مصوبات است مکلف شهرداري قانون 47 ماده اجراي در شهردار:  عمومي آگهي -9

 ماده برابر. نمايد آگهي عموم اطالع براي ممکنه وسايل به ،(عوارض جمله از) را دارد عمومي جنبه كه
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 رسیده شهر اسالمي يشورا تصويب به و دارد عمومي جنبه كه شهرداري مقررات شهرداري، قانون 57

 51 ماده 1 تبصره اساس بر اينکه ضمن.  است الرعايه الزم شهر ساكنین كلیه براي اعالم از پس است

 15 تا حداكثر را جديد شده وضع عوارض بايست مي شهرها اسالمي شوراي افزوده ارزش بر مالیات قانون

 .نمايد عمومي اعالم بعد سال در اجراي براي سال هر ماه بهمن

 و عوارض مشخصات حاوي كه( مربوط فرم مفاد برابر) باشد مي مختصري آگهي:  اگهي پیش  - 11

 پرداخت مهلت تاريخ و آن مبلغ و عوارض میزان و نوع و قانوني مستند ذكر با است، موديان يا مودي

 و بدهکار پرداخت موءد سررسید از بعد كه بانك آدرس و نام و بانکي حساب شماره و آن امثال و عوارض

 .شود مي فرستاده مودي، يا

 و آگاهي براي آگهي پیش ارسال و صدور از بعد كه مربوط فرم مفاد برابر است اي برگه:  اخطاريه -11

 تأخیر به را خود عوارض از ناشي بدهي پرداخت كه مودي يا و آن امثال و عوارض بدهکار به تذكر

 .شود مي فرستاده است، انداخته

 شده صادر مودي يا و آن امثال عوارض بدهکار علیه يا برله كه است حکمي پیام رساندن : ابالغیه -11

 . است

 مودي توسط آن پرداخت و عوارض منبع به متعلق عوارض تقسیم از است عبارت:  عوارض تقسیط -12

  شهرداري مالي نامه آئین 32 ماده اساس بر معین هاي زمان در

 كل هاي شهرداري به:ذيل شرح به ها شهرداري هاي نامه آيین 32 ماده:  عوارض تقسیط مرجع -13

 به كه دستورالعملي مطابق ماهه36 حداكثر اقساط با را خود مطالبات تا شود مي داده اجازه كشور

 نامه آيین32ماده)نمايد دريافت رسد مي مربوط شهر اسالمي شوراي تصويب به ، شهرداري پیشنهاد

 (ها شهرداري مالي

 يا شهرداري يه حقوقي يا حقیقي اشخاص بدهي میزان شامل صورتحسابي:  بدهي سابصورتح -15

 موضوع با ارتباط در كه اين از اعم است،( مربوط فرم مفاد برابر) شهرداري به وابسته يا تابعه موسسات

 امثال و عوارض انواع بابت از يا و شهرداري قانون 111 ماده نیز و 85 ماده و 55 ماده 14 بند ذيل تبصره

 يا آن امثال و عوارض قانوني مستند و محاسبه نحوه نیز و باشد قانوني مقررات يا و ملك به متعلق آن

 يا و تسلیم تنظیم، شهرداري توسط رسمي اسناد دفترخانه يا مودي درخواست با كه باشد مي بدهي

 پاسخ در و هرداريش به ملك بدهي میزان اعالم منظور به بدهي صورتحساب چنانچه. شود مي ارسال

 بايستي مي شود، صادر معامله انجام مورد از غیر براي يا معامله انجام براي رسمي اسناد دفاتر استعالم

 كننده دريافت اطالع به نیز(  سپرده يا و جاري حساب از اعم)  شهرداري بانکي حساب شماره

 بدهي صورتحساب ارسال و تنظیم و تهیه به نسبت تواند مي رأساً نیز شهرداري ضمناً. برسد صورتحساب

 .نمايد اقدام

 يا شهرداري در موجود معتبر مدارک اساس بر كه است حسابداري عملیات:  حساب تسويه -16

 با(  بدهي يا طلب از اعم)  مودي حساب مانده ، مودي توسط شده ارائه يا و وابسته و تابعه موسسات
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 مودي پرونده در و داده نشان معین تاريخ در مالي تراز تصور به را وابسته و تابعه موسسه يا شهرداري

 . دهد مي قرار وي اختیار در مودي درخواست صورت به را نتیجه و داري نگه

 وجه دريافت به شهرداري آن موجب به كه( مربوط فرم مفاد برابر) است سندي:  وجه دريافت رسید -17

 اسناد يا و چك مانند نقدي غیر وجوه يا و اريشهرد بانکي حساب به شده واريز نقدي وجوه از اعم

 اطالعات ساير و وجه دريافت علت مودي، كامل مشخصات حاوي و نمايد مي اقرار سفته نظیر دريافتي،

 سفته يا چك مشخصات نیز و بانك حساب شماره و خدمات بهاي يا و درآمد مشخصات شامل نیاز مورد

 .باشد مي دريافتي سند يا

 به مودي بدهي كامل پرداخت به منجر حساب تسويه از پس كه است شناسايي برگ:  حساب مفاصا -18

 برهه براي معین تاريخ در شهرداري يه( حقوقي و حقیقي شخص) مودي بدهي عدم اثبات يا و شهرداري

 و عوارض كننده پرداخت كامل مشخصات بايستي مي آن در و شود مي صادر مشخص زماني( مقطع)

 .شود درج پرداخت محل بانکي فیش تاريخ و شماره و مبلغ مورد حسب و عوارض نوع و آن امثال

 دو در وي قانوني نماينده يا مودي توسط كه( مربوط فرم مفاد برابر) است كتبي نامه:  اعتراض برگ -19

 اي كالً غیره و محاسبه نحوه يا و آن میزان و نوع يا و آن امثال و عوارض منبع به آن طي و تنظیم نسخه

 به مذكور فرم اول نسخه. گردد مي رسیدگي درخواست و شده گرفته ايراد مستدالً و مستنداً بعضاً

 .ماند مي باقي كننده اعتراض نزد و اخذ دوم نسخه در آن رسید و تحويل شهرداري

 كه شهرداري، مطالبات پرداخت نحوه تعیین منظور به است اي صورتجلسه:  توافق صورتجلسه -21

 .نمايد مي تنظیم ضوابط مطابق اجرايیه صدور از قبل رداريشه و مودي

 

 وظايف دوم فصل

  : مؤديان وظیفه:  2ماده

 ماه فروردين اول در سال هر عوارض ، 1347 مصوبه شهري، عمران و سازي نو قانون 11 ماده برابر:  الف

 .گردد پرداخت شهرداري به سال همان پايان تا حداكثر بايد و يابد مي تحقق سال آن

 هر در مکلفند صنفي افراد ، 24/12/1382 مصوب صنفي، نظام قانون 14 ماده موجب به:  ب

 .بپردازند را خود پیشه و كسب سال،عوارض

 كابین، دو وانت و سواري خودروهاي مالکان افزوده، ارزش بر مالیات قانون 47 ماده ب بند موجب به -ت

 هزار در يك نرخ به را خود به متعلق خودروهاي سالیانه رضعوا مکلفند وارداتي، يا داخل تولید از اعم

 هاي قیمت اساس بر( وارداتي) ورودي حقوق و گمركي ارزش مجموع يا و( داخلي) كارخانه فروش قیمت

 شهرداري حساب به و محاسبه گردد، مي اعالم كشور مالیاتي امور سازمان توسط كه جداولي در مندرج

 .نمايد واريز محل

 تعیین نحوه العمل دستور و 1383 سال مصوب پسماندها مديريت قانون مديريت 8 ماده جبمو به -ج

)  پسماند مديريت خدمات بهاي موظفند مؤديان ، 17/7/1385 ابالغي پسماند مديريت خدمات بهاي
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 دستورالعمل طبق كه اي تعرفه اساس بر( شهرداري) اجرايي مديريت به را( مسکوني غیر و مسکوني

 .نمايند پرداخت شود، مي تعیین شورك وزارت

 دفتري، اسناد از اعم) مثبته مالي اسناد هرگونه ارائه به نسبت لزوم صورت در موظفند موديان كلیه -چ

 ارقام صحت كنترل جهت صرفاً شهرداري مأموران به آن امثال و عوارض وصول با مرتبط...(  و افزاري نرم

 .نمايد اقدام وصولي،

 تصويب و دارد عمومي جنبه كه شهرداري مقررات اجراء ها، شهرداري قانون 57 ماده موجب به -ح

 . است الرعايه الزم شهر ساكنین براي اعالم، از پس است، رسیده شهر اسالمي شوراي

 

 : شهرداري وظیفه:  3 ماده

 اداسن دفاتر صنفي هاي اتحاديه نظیر قانون، مراجع استعالمات پاسخ موقع در است موظف شهرداري

 نیز و عوارض میزان ساختمان، و اراضي تفکیك يا و ساختماني پروانه صدور هنگام نیز و غیره و رسمي

 شده محاسبه معتبر و مصوب تعرفه و مقررات برابر كه را ملك همان به متعلق قانوني عوارض بقاياي

 ها پروانه كننده خواستدر) ذينفع يا و وي قانوني نماينده يا و مالك به بدهي صورتحساب فرم در را است

 صدور و استعالم پاسخ و ابالغ قانوني مقرره هاي مهلت ظرف كننده؛ استعالم مرجع ونیز( استعالم و

 اشخاص ناحیه از مربوطه هاي عوارض پرداخت مجرد به و نمايد حساب مفاصا صدور به منوط را پروانه

 مقررات برابر را استعالم پاسخ و رصاد را عوارض به مربوط حساب مفاصا است شهرداريموظف ذينفع،

 .باشد شده بیني پیش ديگري خاص نحوه موضوعه، مقررات و عوارض تعرفه در آنکه مگر نمايد؛ صادر

 

 تشخیص:  سوم فصل

 اساس بر و شهرداري طرف از ، مودي هر مورد در آن امثال و خدمات بهاء و عوارض تشخیص:  4 ماده

 .بود خواهد بمصو تعرفه و مصوبه در مقرر میزان

 را هايي شركت  و كارخانجات ، موسسات هاي پرونده و دفاتر كه مواردي در تواند مي شهرداري:  5ماده

 را شهرداري نفع به آن امثال و خدمات عوارض، وصول به مکلف شهرداري قانون 78 ماده اجراي در كه

 قرار شهرداري مأموران اختیار در را مربوطه دفاتر موظفند مئوسسات قبیل اين و نمايد كنترل و رسیدگي

 .دهند

 مدارک و دفاتر ارائه يا عوارض ايصال و وصول از ماده اين در مذكور موسسات صورتیکه در:  1 تبصره

 به توجه با تواند مي شهرداري نمايند، خودداري شده وصول عوارض واقعي میزان تعیین منظور به الزم

 علي طور به را عوارض میزان موجود قرائن و امارات مبناي بر ها شهرداري مالي نامه آئین 31 ماده مفاد

 .نمايد مطالبه مربوطه موسسات از آگهي پیش صدور طريق از و تشخیص الرأس

 مورد را مربوط موسسات يا شركتها مدارک و دفاتر ماده اين اجراي در كه شهرداري مأموران:  2 تبصره

 عوارض تشخیص به مربوط موارد در جز خود مکتسبه طالعاتا افشاي از مکلفند دهند، مي قرار رسیدگي

 .نمايند خودداري ذيصالح مراجع به آن اعالم و
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 آن امثال و عوارض وصول و تشخیص خصوص در ديگري ترتیبات قوانین ساير چنانچه:  3 تبصره

 و ضعوار وصول خصوص در شهرداري اقدامات مبناي مذبور ترتیبات باشند، نموده وضع ها شهرداري

  .بود خواهد آن امثال

 شود مي ابالغ موديان يا مودي به كتبي اعالم با آن امثال و خدمات بهاء و عوارض وصول براي:  6 ماده

 و نموده واريز شهرداري درآمد حساب به اعالم تاريخ از كاري روز11 ظرف را شهرداري مطالبات كه

 مبادرت بايد شهرداري مقرر مهلت در پرداخت از موديان يا مودي امتناع صورت در. دارند دريافت رسید

 .نمايند آگهي پیش صدرو به

 رويت تاريخ از يکماه مدت ظرف كه گردد ابالغ مودي به بايد 4 ماده در مندرج آگهي پیش در:  7 ماده

 را آگهي پیش در مندرج شهرداري مطالبات(  مدني دادرسي آئین ابالغ فصل به مستند)  قانوني ابالغ يا

 فوق مبلغ به اعتراض حق مقرر مهلت در مودي است بديهي. نمايد دريافت رسید و پرداخته شهرداري به

 و خدمات بهاي در)  قانون مراجع ديگر و(  عوارض مورد در)  شهرداري قانون 77 ماده كمسیون طريق از

 .دارد را(  آن امثال

 ماده اين در مقرر مهلت ظرف شده ابالغ آكهي پیش به نسبت موديان يا مودي صورتیکه در: 1 تبصره

 .شد خواهد االجرا الزم و قطعي مذكور آگهي پیش ننمايند اعتراض

 شهرداري مطالبات پرداخت به منوط موديان يا مودي براي مفاصاحساب صدور صورت هر در:  2 تبصره 

 .باشد        مي

 

 ابالغ و آگهي پیش صدور:  چهارم فصل  

 دو در آگهي پیش باشد يکنفر مودي هرگاه و بوده زير موراد شامل درهصا هاي آگهي پیش:  8 ماده 

  .شد خواهد تهیه دونسخه دو در نفرات تعداد به نفر يك هر براي باشند متعدد    اگر و نسخه

  .موديان يا مودي خانوادگي نام و نام -الف

  . آن قانوني مستندات و كامل مشخصات ذكر با آن میزان و بدهي موضوع -ب

 االجرا الزم و قطعي آگهي پیش مقرر، مهلت در اعتراص عدم صورت در اينکه ذكر و اعتراض مهلت -ج

  .شد خواهد

 وصول اجرايي هاي هزينه ذكر همچنین و موقع به پرداخت عدم صورت در ديركرد جريمه میزان ذكر -د

  .اجرايي عملیات به اقدام صورت در

 : شود مي ابالغ مودي به زير مراحل طي و شرح به آگهي پیش:  9 ماده

 رؤيت به را آن روز 3 مدت ظرف است موظف مامور و ابالغ مامور به رسید اخذ با آگهي پیش -الف

 به امضاء گواهي و تاريخ ذكر با را شده رؤيت نسخه و تسلیم وي به را آن نسخه يك و رسانده مخاطب

  .دهند عودت دبیرخانه
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 يا امور متصدي به آگهي پیش ، نباشد حاضر خود سکونت يا پیشه محل در مودي هرگاه -ب       

 ظاهري سن اينکه به مشروط شود مي ابالغ كنند، مي كار يا زندگي محل يك در مودي با كه كساني

  .باشد كافي اخطاريه اهمیت تمیز براي آنان

 مکلف مامور ند،ك امتناع رؤيت از مؤدي شخص يا و خودداري رسید ارائه از نامبرده اشخاص گاه هر -پ

 در را مؤدي شده دريافت نسخه و ارسال مؤدي براي دوقبضه سفارشي پست با را آگهي پیش است

  .نمايد ضبط پرونده

 هر به است موظف شهرداري نمايد، امتناع آن رسید امضاء و سفارشي پست دريافت از مودي هرگاه -ج

 يا عکس آن از نموده مودي كسب يا و متاقا محل به آگهي پیش الصاق به مبادرت قانوني ممکن طريف

  .نمايد تهیه فیلم

 و ادارات دبیرخانه به باشد دولتي هاي سازمان و ادارات ، وزارتخانه به مربوط آگهي پیش هرگاه -چ

 .گردد مي ابالغ فوق شرح به ها سازمان

 كه اشخاصي يا شركت دفتر رئیس يا مدير به باشد شركت به مربوط آگهي پیش صورتیکه در گاه هر -ح

  .شود مي ابالغ نامه آئین مقررات طبق بر دارند، امضاء حق

 نسخه يك متوقف به ابالغ بر عالوه باشد متوقف بازرگانان يا شركت به مربوط آگهي پیش چنانچه -خ

  .شود مي ارسال ورشکستگي تصفیه ادارات و تصفیه مدير به اقدام جهت آگهي پیش

 مواعد در ، رسمي تعطیالت و اعتراض تسلیم روز و آگهي پیش ابالغ روز مدني دادرسي آئین طبق بر -د

  .شد نخواهند محاسبه نامه آيین اين در مندرج

 در و روز بیست باشد داشته سکونت شهرداري حوزه از خارج در و كشور داخل در مودي گاه هر -ز

  .شد واهدخ اضافه اعتراض به مهلت ماه دو باشند ساكن كشور از خارج در صورتیکه

 اخطاريه ديگر برگ در و كند تسلیم مودي به را اوراق روز پنج مدت حداكثر است مکلف ابالغ مامور -ر

 مي اعاده و قید اخطاريعه برگ در را او امتناع ، اوراق گرفتن از مودي امتناع صورت در.  بگیرد رسید

  .نمايد

 يا بستگان از يکي به شده تعیین نشاني در بايد برساند مودي به را اوراق نتواند ابالغ مامور گاه هر -س

 نام و نمايد ابالغ باشد، كافي شده ياد اوراق اهمیت تمیز براي آنان ظاهري وضعیت و سن كه او خادمان

  .كند اعاده آنرا و قید دوم نسخه در را اخطاريه گیرنده سمت و

 

 : اختالف حل مرجع:  پنجم فصل

  : 11 ماده

 به ، عوارض مورد در شهرداري و مودي بین اختالف هرگونه رفع شهرداري، نونقا 77 ماده موجب به

 و شود مي ارجاع شهر اسالمي شوراي و دادگستري ، كشور وزارت نمايندگان از مركب كمیسیوني

  .است قطعي مزبور كمیسیون تصمیم
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 به االجرا زمال اسناد مقررات طبق شود، مي داده تشخیص كمیسیون اين تصمیم طبق كه هائي بدهي

 به مزبور كمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجراي. باشد مي وصول قابل ثبت، اداره وسیله

  .نمايد مبادرت شهرداري طلب وصول و  اجرائیه صدور

 ارزش بر مالیات قانون 43 ماده ب و الف بندهاي دريافتي وجوه پرداخت از استنکاف و اختالف: الف

 ماده احکام مشمول( خودروها سالیانه عوارض و شهري برون نقل و حمل بلیط بهاء% 5 عوارض) افزوده

  .بود خواهد شهرداري قانون 77

 موجب ، مقرر موعد از پس افزوده ارزش بر مالیات قانون 43 ماده موضوع عوارض و مالیات پرداخت: ب

  .بود خواهد تاخیر مدت به نسبت ماه هر ازاي به%( 2) معادل اي جريمه تعلق

 به ، ابالغ تاريخ از روز پانزده ظرف مالك صورتیکه در شهرداريها، قانون 111 ماده اخیر قسمت برابر: پ

 مهلت ظرف مالك هرگاه و شود مي تلقي قطعي صورتحساب ، ننمايد اعتراض شهرداري صورتحساب

  .شود مي ارجاع شهرداري قانون 77 ماده كمیسیون به موضوع نمايد، اعتراض مقرره

 مساحت اختالف مورد در ممیزي به راجع اعتراض ، شهري عمران و نوسازي قانون 8 ماده موجب هب: ت

 در منحصرا نوسازي قانون اجراي از ناشي اختالفات ساير به رسیدگي و مزبور كمیسیون عهده به...  و

 .باشد مي شهرداري قانون 77 ماده موضوع اختالف رفع كمسیون صالحیت

 

 وصول:  ششم فصل

 برگزاركنندگان كلیه و تفريحي مراكز و لوناپاركها -ها تماشاخانه -تاترها -سینما صاحبان:  11 هماد

 دريافت و مقرره عوارض پرداخت به نسبت موظفند كنسرت يا نمايش نوع هر و ورزشي مسابقات

 .نمايند اقدام ذيربط مراجع از الزم مجوزهاي اخذ از پس ، محل شهرداري از مفاصاحساب

 براي شهرداري و شود مي برگزار نمايشگاههاي خصوصي و عمومي اماكن در كه مورادي در:  12 ماده

 به موظف كنندگان برگزار. نمايد وضع خدمات ، بهاء يا و عوارض ، آن از بازديد يا غرفه واگذاري اجاره،

  .باشند مي نامه آئین اين طبق آن پرداخت و وصول

 پرداخت ، حضوري پرداخت شامل فوق، 12 و 11 مواد در روحهمط موارد پرداخت هاي روش:  13 ماده

 مي...  و كارت شارژ طريق از پرداخت و...(  و اينترنتي) مجازي فضاي ازطريق پرداخت ، الکترونیکي

  .باشد

 مي قطعیت آگهي پیش ، مودي اعتراض عدم و آگهي پیش در مندرج مهلت انقضاي صورت در:  14 ماده

 را مودي شده قطعي بدهي میزان آگهي پیش قطعیت از پس روز 11 ظرف است فموكل شهرداري و يابد

 به نسبت ابالغ تاريخ از روز 15 ظرف گاه هر گردد متذكر مذكور ابالغ ضمن و نموده ابالغ وي به مجدد

 عمران و نوسازي قانون 13 ماده ذيل هاي تبصره و 28 ماده استناد به ننمايد اقدام خود بدهي پرداخت

 هزينه صورت اين در و شد خواهد اقدام عوارض بدهي وصول به نسبت اجرايي عملیات طريق از ، شهري

  . بود خواهد مودي عهده به نیز ثبت اجرايي عملیات
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 مشخص شهرداري قانون در مذكور اختالف رفع كمیسیون راي طبق مودي بدهي كه صورتي در:  تبصره

 در مذكور مهلت روز 15 رعايت بدون و شهرداري قانون 77 ماده استناد به است مکلف شهرداري ، گردد

  .نمايد اقدام مودي عوارض بدهي وصول به نسبت ثبت اجرايي عملیات طريق از ماده اين

 مطالبات پرداخت به نسبت مهلت انقضاي و بدهي قطعیت از پس مودي كه صورتي در:  15 ماده

 اقدام خود  مطالبات وصول به نسبت محل ، ثبت ياجرا طريق از بايد شهرداري ننمايد، اقدام شهرداري

  .نمايد

  :باشد زير مدارک و نکات حاوي بايد اجرائیه صدور مورد در شهرداري تقاضاي

  . مودي كاري محل يا اقامت محل نشاني آخرين مشخصات -1

 آن در ابالغ تاريخ و رسیده مودي رويت به كه 11 ماده موضوع شده ققطعي آگهي پیش از نسخه يك -2

  .باشد شده قید

  .است شده ابالغ مودي به كه( اجرائیه صدور تقاضاي از قبل) اخطاريه از نسخه يك -3

 از نسخه يك ارسال باشد شده مشخص 77 ماده كمیسیون راي طبق مودي بدهي صورتیکه در -4

 .مذكور راي مصدق فتوكپي يا رونوشت

 طبق مستنکفین از متعلقه جرايم و شده عيقط وجوه وصول براي است مکلف شهرداري:  16 ماده

 براي خاصي نحوه عوارض، برقراري به مربوط قوانین در كه صورتي در. نمايد عمل نامه آئین اين موازين

  .شد خواهد عمل ان طبق شود بیني پیش وصول

. و رضعوا به مربوط معوقه مطالبات) شده ملغي كه آن  امثال و خدمات بهاي و عوارض بقاياي:  تبصره

 اين مقررات موجب به نیز( اند گرديده ملغي قانوني نظر از ولي رسیده قطعیت به سابقاً كه خدمات بهاي

  .شود مي وصول نامه آئین

 مي وصول شهرداري درآمد بابت كه وجوهي از% 1 سقف تا شود مي داده اجازه شهرداري به:  17 ماده

 آموزش، و حسابرسي زمینه در( منقول غیر اموال شفرو و وام دولتي، هاي كمك استثناء به) را گردد

 و داشته مبذول موثري فعالیت شهرداري درآمدهاي وصول امر در كه كساني و كاركنان تشويق و تربیت

  .نمايد صرف ، دارند مي يا

 ، نوسازي عوارض منجمله باشد رسیده پرداخت قطعیت مرحله به كه شهرداري عوارض كلیه:  18 ماده

  .بود خواهد وصول قابل نامه آيین اين در مطروحه كارهاي سازو چارجوب در

 مطابق مراتب شهري عمران و نوسازي قانون 28 ماده استناد به ، مودي توسط پرداخت عدم صورت در

  .شد خواهد وصول اجرائیه صدور با مذكور قانون 13 ماده هاي تبصره احکام

 اجرا:  هفتم فصل

  : 19 ماده

 از شکايات به رسیدگي طرز و االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجرايي نامه آئین 181 ماده موجب به

 براي ، است رسیده قضائیه قوه محترم رياست تصويب به 11/6/1387 مورخ در كه اجرايي عملیات
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 الحاق و مواد از اي پاره اصالح قانون 77 ماده موضوع ، شهرداري عوارض بابت اجرائیه صدور تقاضاي

  :شود تسلیم محل ثبت به نیز اوراق بايد ، 27/11/1345 مصوب ، شهرداري قانون به دجدي مواد

  اجرائیه صدور مخصوص نامه خواست در: الف

  .اختالف حل كمیسیون راي مصدق رونوشت: ب

 مودي  به مذكور راي شده ابالغ اخطاريه: ج
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  قوانین مرتبطقوانین مرتبط: : فصل پنجم  فصل پنجم  

 :فهرست 

مصوب  «شورای انقالب  7923مصوب سال  حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصالح قانون» آئين نامه     -7

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 79/2/7988

 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و نامه مالی شهرداریها آیين       -1

 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت       -9

 ل عمومی و مدیریت مصرف سوختنامه اجرایی قانون توسعه حمل و نق آئين      -0

 با اصالحات 1/1/7914قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب        -2

 آئين نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی      -6

 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن        -1

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران        -8

  ی و باغهاقانون حفظ کاربری اراضی زراع        -3

شورای عالی شهرسازی و معماری  12/3/7981ضوابط و مقررات ارتقاء کيفی سيما و منظر شهری جلسه مورخ 51- 

 ایران

 قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه مسکن   - 77

 موادی از قانون شهرداری ها     -  71

 قانون ماليات های مستقيم 79-

 ماليات برارزش افزودهقانون 70-

انون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر ق72-

 حقوقی اشخاص حقيقی و 

الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسين و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری 76-

 7991دیماه     11مصوب 

 ورقانون نظام صنفی کش-71

 قانون نوسازی و عمران شهری-78

 قانون مدیریت پسماند -73

 آیين نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند-14

 ها های دولتی و شهرداری واقع در طرح ماده واحده وضعيت امالک-17 

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر-11

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/
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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ی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون ئين نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمآ  -19

7918 /1/1ـ مصوب  79127وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب  تشکيالت،   

 

شورای انقالب شورای انقالب   13۳913۳9مصوب سال مصوب سال   اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرهااصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» » آئین نامهآئین نامه

  مجمع تشخیص مصلحت نظاممجمع تشخیص مصلحت نظام  13/۳/138813/۳/1388مصوب مصوب   ««

  0ماده  

اي قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي، دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم بر

شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصديان و اشخاص مسئول اين اماكن، در موارد زير پس از تصويب 

  .آيین نامه، شهرداري مکلف به صدور مجوز مي باشد 7كمیسیون موضوع ماده 

غیر مثمري كه به سن بهره وري رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده  درخت الف

  .شده باشد كه در اين صورت بايد به جاي آن كه توسط مالك با متقاضي مجدداً درخت غرس شود

يد و چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت باشد، بهاي عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي نما

  .در صورت اختالف بهاي آن طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري تعیین و به مالك پرداخت خواهد شد

درختي كه به علت آفت زدگي، بیماري، انگل و يا علل غیر عمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت  ب

آن برود كه در اين  آفت و بیماري از آن به ديگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط

 (انجام شود 2مطابق تبصره ) صورت بايد به جاي آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود 

درخت در محل احداث ساختمان و يا مسیر راه، كانال و مجاري آب، خطوط انتقال برق، لوله كشي نفت،  چ

  .مانع از اجراي طرح هاي عمراني و عمومي باشد گاز ، تلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي

د درخت واقع در معابر و يا میادين مانع عبور و مرور طبیعي باشد و يا وجود آن براي مالکین و ساكنین 

 .مزاحمت ايجاد كرده باشد

  9تبصره 

مي شهر عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه اي كه به پیشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسال

 .مي رسد، توسط شهرداري اخذ خواهد شد

  نامه مالی شهرداريهانامه مالی شهرداريها  آيینآيین

 :شود درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسیم مي - 29ماده  

 (درآمدهاي مستمر )درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي   1

 .درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي  2

 .شهرداريبهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي   3

 .درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري  4

                                                           
 



    7931سال و بهای خدمات شهرداری خامنه دستورالعمل تعرفه عوارض محلی 
 

 

 117 
 

  

 .كمکهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي 5

طور اتفاقي يا به  اعانات و كمکهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و دارايیهايي كه به 6

 .گیرد مي موجب قانون به شهرداري تعلق

( درآمدهاي مستمر ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي از انواع درآمدهاي مذكور در -تبصره  

 .باشد قانونشهرداري مي 68هاي مقرر در ماده  نصاب ها و حد مشمول پرداخت سهمیه

اي خواهد بود كه در آن كلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و ساير  هر شهرداري داراي تعرفه - 31ماده  

شود درج و هر نوع  يا تحصیل مي تابعه و وابسته به آن وصول و مؤسساتشهرداري  درآمدهايي كه به وسیله

میزان نرخ آنها صورت  گردد ياهر تغییري كه در نوع و عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي

 .شود گیرد در تعرفه مذكور منعکس مي مي

 و تشخیص نگي وضعوزارت كشور براي طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدي و همچنین چگو

 و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و براي راهنمايي به شهرداريها

 .ابالغ خواهد كرد

بدهي مؤدي به  تطبیق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص - 31ماده  

تابعه و وابسته اختیار تشخیص به  هاي سازمان كه از طرف شهرداري يا عهده مأمورين تشخیص يا كساني است

هاي خود به كار برند و در  تشخیص نظري را در بي آنها داده شده است مأمورين مذكور مکلفند كمال دقت

 صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه

 .خواهد شد گذارده اداري شهرداري رسیدگي و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا

كه به تشخیص  شهرداري مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشي از عوارض نیست مگر در مواردي - 32اده م 

اي از مواد و الحاق موادجديد به قانون شهرداري مصوب سال  پاره قانون اصالح 77كمیسیون منظور در ماده 

ممکن است بدهي  صورت جا نباشد كه در اين مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك 1334

بهره متداول بانك ملي تقسیط شود ولي در هر حال صدور  مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نکند با

 .بدهي است موكول به وصول كلیه مفاصا حساب

به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده  :بر اساس قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 32مادهاصالحیه  

ات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پیشنهاد شهردار به مي شود تامطالب

در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه . تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد 

 . كلیه بدهي مودي خواهد بود

قطعي درآمد به هر عنوان  ر داشتن آنها به حسابقبل از منظو ،استفاده از وجوه حاصله از درآمدها - 37ماده 

 .هاي ضروري وفوري ممنوع است پرداخت هزينه الحساب و يا براي حتي به طور علي
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  قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوختقانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت

و مديريت بر   دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري كشور-7ماده 

از طريق اصالح و توسعه شبکه حمل ونقل )به بهینه سازي عرضه خدمات حمل و نقل مصرف سوخت نسبت 

ريلي، برقي كردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبکه ريلي، يکپارچه 

ج سازي و ساماندهي مديريت حمل و نقل، اصالح قیمت ها، ايمن سازي و بهبود تردد، بهسازي يا از رده خار

نمودن خودروهاي فرسوده سبك و سنگین مسافري و باري درون و برون شهري، تبديل خودروهاي بنزين 

سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و میني بوس و 

آزادراهها و بزرگراههاي مديبوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه 

بین شهري، حمل تركیبي كاال از مبدأ تا مقصد نهايي با شبکه ريلي و شبکه مکمل جاده اي، الزام به داشتن 

توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه هاي عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه هاي بار و مسافر 

جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنیت و قابلیت شهري و برون شهري اعم از ريلي و 

از طريق اصالح فرايندهاي اداري، كاربرد فناوري )، بهینه سازي تقاضاي حمل و نقل (اطمینان و دسترسي

اطالعات و ارتباطات، اصالح كاربري زمین و آمايش سرزمین، اعمال محدوديت هاي ترافیکي، آموزش و 

از طريق عرضه بنزين و گازويیل در بخش هاي حمل ونقل و )، بهینه سازي مصرف انرژي (فرهنگ سازي

صنعت و كشاورزي با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه هاي عرضه گاز، حمايت از ابداعات و 

از طريق تولید خودروهاي گازسوز، )، بهینه سازي تولید خودرو (اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت

امین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از تولید خودروهاي برقي، دونیروئي و كم مصرف، ت

و ( استانداردسازي تولید خودروي سبك و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و كاهش آاليندگي

 .يدهجري شمسي اقدام نما1391خروج بنزين و گازويیل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتداي سال 

  22نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت نامه اجرايي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت   آئینآئین

 :نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند آئین اين دراصالحات ذكر شده  -7 ماده

هـ مورخ \39614ت/13943نمايندگان ويژه رئیس جمهور، موضوع تصويب نامه شماره: هیئت -الف

4/2/1387 

 اين آئین نامه( 23)قل و سوخت موضوع ماده ستاد مديريت حمل و ن: ستاد -ب
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مصوب -قانون مديريت خدمات كشوري( 5)كلیه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده : دستگاه اجرايي-ج

از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غیر دولتي، شركتهاي  -1386

 .ستلزم ذكر و يا تصريح نام استدولتي و كلیه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها م

  با اصالحاتبا اصالحات  13711371//77//77قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 

مشابه از هر نظر  كلیه تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسیسات - 8ماده  

ها مقررات و دستورالعملهاي بخش  تعرفه مالیات، وام بانکي و غیره مشمول اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،

 .باشند صنايع مي

  آئین نامه اجرايی قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردیآئین نامه اجرايی قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی

تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسیسات مشابه از جمله : الف  – 12ماده 

تعرفه بخش مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردي از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول 

مي باشند و شهرداريها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربري زمین براساس تعرفه    صنايع 

ه غیر از عوارض نوسازي ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت صبخش صنايع و با معافیت ازعوارض عر

 .كنند

ات ايرانگردي و جهانگردي عوارض مقرر را براساس شهرداريها موظفند براي افزايش زيربناي تأسیس :تبصره 

     . تعرفه بخش صنعت و يا حداكثر تخفیف محاسبه و دريافت كنند

تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه هاي سوخت ، آب ، برق و تلفن  :ب 

گاههاي ذيربط موظفند هزينه هاي اعم از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه هاي بخش صنايع است و دست

مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت ، كاربري محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و 

 .دريافت كنند

ضمنأ . مصوبه فوق الذكر جهت اطالع و اجراء در گمرک ابالغ مي گردد 8لغايت  2مراتب مندرج در مواد 

ات براي كاالهاي همراه مسافر درورود و خروج تسهیالت بیشتري پیش چنانچه طبق مقررات صادرات و وارد

 .بیني شده باشد تسهیالت مذكور براي جهانگردان الزم االجراء مي باشد

  قانون جامع حمايت از حقوق معلوالنقانون جامع حمايت از حقوق معلوالن

حداقل ده درصد  موظفند وزارت مسکن و شهرسازي، بانك مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمي - 9ماده  

معلوالن نیازمند فاقد مسکن  خود را به ز واحدهاي مسکوني احداثي استیجاري و ارزان قیمتا%( 11)

 .آنان قرار دهند دراختیار اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور

افراد معلول  واحدهاي مسکوني سازمان ملي زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداث - 2تبصره  

اي كه براي آنان  ها و مؤسسات خیريه تعاوني مذكور و يا نرخ كارشناسي تهیه و دراختیار افراد فاقد مسکن را به

 .دهد نمايند قرار مسکن احداث مي

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 رسانی به ايثارگرانقانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران

مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسکوني با زيربناي مفید تا يکصد و بیست مترمربع  – 6ماده     

یست مترمربع تجاري در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي و ب

مفاد اين ماده در احداث . ساختماني، عوارض شهرداري و نوسازي براي يکبار با معرفي بنیاد معاف میباشند

 .مجتمعهاي مسکوني نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهدبود

مشموالن اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد  –تبصره     

 .بار معاف میباشند هزينه خدمات انشعاب آنها براي يك%( 51)

  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها   

اريخ تصويب اين قانون تغییر وري آنها از ت بمنظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره – 7ماده 

خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع  كاربري اراضي زراعي و باغها در

  .باشد مي

تشخیص موارد ضروري تغییر كاربري اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كمیسیوني  – 1تبصره 

ر امور اراضي، رئیس سازمان مسکن و شهرسازي، مديركل مدي مركب از رئیس سازمان جهاد كشاورزي، 

باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزي  حفاظت محیط زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي

 .گردد  تشکیل مي

 .تواند بدون حق رأي در جلسات كمیسیون شركت نمايد  ربط مي نماينده دستگاه اجرايي ذي

موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم مطابق نظر سازمان جهاد كشاورزي 

 .كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

دبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهاي جهاد كشاورزي استانها زير نظر رئیس سازمان مذكور تشکیل 

بررسي كارشناسي اولیه، مطرح نمودن  نده،دار وظیفه دريافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرو گردد و عهده مي

  .باشد درخواستها به نوبت در كمیسیون و نگهداري سوابق و مصوبات مي

  قانون زمین شهریقانون زمین شهری

تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین داير و تمیز باير از موات به عهده  - 12ماده 

  .تراض در دادگاه صالحه مي باشدوزارت مسکن و شهرسازي است اين تشخیص قابل اع

دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيین دادرسي رسیدگي كرده و  - 1تبصره 

حکم الزم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون 

  .نمي گردد

در موقع معاينه محل در مورد نوع زمینهايي كه از تاريخ  12مقرر در ماده مالک تشخیص مرجع  - 2تبصره 
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وسیله دولت يا ارگانها و نهادها و كمیته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعیاني يا واگذار شده  22/11/1357

  .بدون در نظر گرفتن اعیانیهاي مذكور خواهد بود

 قانون زمین شهري 12كمیسیون ماده 

تنها مرجع صالح براي تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار اين كمیسیون 

تشکیالت كمیسیون كمیسیون مركب از سه نفر نمايندگان وزارت مسکن و . تمیز باير از موات مي باشد

محل تشکیل و دبیرخانه . شهرسازي كه به حکم وزير مسکن و شهرسازي منصوب میشوند تشیل میگردد

ن در اداره مسکن و شهرسازي هر محل و زير نظر مدير كل سازمان و شهر سازي استان مربوطه كمیسیو

حدود . كمیسیون با حضور كلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اكثريت اراء اتخاذ میشود. فعالیت میکنند

توسط »ال صالحیت كمیسیون كمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظريه نسبت به پالكهايي است كه او

پالكهاي معرفي شده « مراجع رسمي و ذيصالح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به كمیسیون ارجاع شده ثانیا

نحوه تشخیص اراضي كلیه مراجعي كه به نحوي از . قانوني و استحفاظي شهر باشند. داخل حوزه خدماتي

مجوزهاي قانوني و پروانه هاي حفر  صدرو. اء در ارتباط با زمینهاي شهري اقداماتي از قبیل نقل و انتقالحنا

نظر وزارت مسکن »چاه يا ساختماني يا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامي بدوا 

و شهرسازي را درباره نوع زمین استعالم نمايند مگر اينکه با عنايت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص 

وزارت مسکن و شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمین و دو نسخه مراجع درخواست كننده نظريه . باشد

رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه ياد شده دو نسخه كروكي دقیق زمین را كه 

منطبق با ثوابق ثبتي و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملك روي نقشه هوائي با مقیاس مناسب 

در صورت عدم دسترسي به مدارک مالکیت در مواردي . رسازي ارسال نمايندتهیه و به وزارت مسکن و شه

قصد تملك دارند آخرين استعالم ثبتي و نام آخرين مالك يا مالکین كه با حضور و امضاء نماينده « كه راسا

دبیر خانه كمیسیون پس از وصول درخواست در . اداره ثبت تنظیم شده باشد را به كمیسیون تسلیم نمايند

ورتي كه مدارک الزم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود كه پالک دولتي نباشد زيرا طرح پالک دولتي در ص

گواهي عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضي موات شهري و يا »همچنین قبال . كمیسیون ممنوع است

ولت و عدم صدور در صورت عدم احراز مالکیت د. صادر نشده باشد 12اظهار نظري از ناحیه كمیسیون ماده 

مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل كمیسیون و عنداالقتضاء  12گواهي عمران يا راي كمیسیون ماده 

بازديد اعضاء از محل خواهد بود اعضاء كمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاينه وضع ظاهري محل 

كمیسیون يك نسخه نقشه . هد كردو عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدين مبادرت به صدور نظريه خوا

امضاء شده را به انضام نظريه خود حداكثر ضرف يك ماه به مرجع درخواست كننده ارسال میکند نسخه ديگر 

نقشه با يك نسخه از نظريه ياد شده در كمیسیون بايگاني میشود نظريه كمیسیون كه جهت يك زمین يا 
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تصمیمات در . بوده و اخذ نظريه مجدد ضروري نمیباشدملك صادر شده براي موارد مراجعات بعدي معتبر 

برگ هاي مخصوص كه حاوي مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه راي و محل امضاء اعضاي 

آراء صادره بايد عاري از هر گونه قلم خوردگي و . كمیسیون و تاريخ صدور و ابالغ راي میباشد درج میگردد

آن در نظريه قید گردد ... شماره پالک و مساحت و. ق پالک اعم از مالكالک گرفتگي باشد و مشخصات دقی

صادر گردد و مقدمه راي با نتیجه آن مقايرت و . راي صادره میبايست مستدل و متکي به شواهد و مدارک

مزروعي آبي و يا مزروعي ديم مزروعي مشتمل بر . تضادي نداشته باشد و تعیین نوع داير به صورت باغ

به دبیرخانه « ساختمان و كارگاه ضروري است و پس از صدور نظريه پرونده مستقیما .رختتعدادي د

در . پس از بررسي از طريق دبیرخانه كمیسیون صورت میگیرد»ابالغ راي صرفا . كمیسیون ارجاع میگردد

« مواردي كه نیاز به طرح قسمت مشخصي از يك پالک داراي وضعیت ثبتي مشاع در كمیسیون باشد اوال

میبايست قسمت مذكور مفروزالرعیه بوده و با كروكي امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز 

نظريه كمیسیون : الف: هنگام صدور راي دو نکته زير در متن راي ذكر گردد»ثانیا . روي كروكي پیاده گردد

از « نظريه مذكور صرفا: ب. روي قسمتي كه صادر میشود قابل تسري به قسمتهاي ديگر ملك نخواهد بود

.. جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مداركي براي تثبیت مالکیت متقاضي روي ملك مورد نظر نخواهد بود

تجديد نظر از نظريه كمیسیون بیان شد كه تنها مرجع صالح براي تشخیص عمران و احیاء زمین كمیسیون 

ذينفع میتواند . راض در دادگاه صالحه میباشدقانون زمین شهري است كه اين تشخیص قابل اعت 12ماده 

ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ راي كمیسیون به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نموده و با تقديم 

دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون . را بنمايد 12درخواست تقاضاي نقض نظريه كمیسیون ماده 

 .ي كرده و حکم الزم را صادر خواهد نمودرعايت تشريفات آيین دادرسي رسیدگ

شورای عالی شورای عالی   13871387//99//2525ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری جلسه مورخ 

  شهرسازی و معماری ايرانشهرسازی و معماری ايران

قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ  31ـ كلیات در راستاي وظايف محوله براساس ماده 1

معماري ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور  ، شوراي عالي شهرسازي و28/8/1369

ارتقاء كیفي بصري و ادراكي سیما و منظر شهري، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 

 :ضوابط و مقررات ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري را به شرح زير تصويب نمود 25/9/1387

ه از تاريخ ابالغ براي كلیه معماران، طراحان شهري، دستگاه هاي تهیه و تصويب ـ دامنه كاربرداين مصوب1ـ1

و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و شهرداري ها و ديگر مراجع صدور پايان كار ساختماني و 

 .سازمان هاي نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط الزم االجرا خواهدبود
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آتي، شهرهاي جديد و شهركهاي مسکوني جديداالحداث از زمان  ـ حوزه شمول توسعه هاي شهري2ـ1

براي بافت هاي موجود نیز به ترتیب اولويت طرح هاي موضعي . ابالغ، مشمـول اين مصـوبه خواهندبود

سال از  5اين طرحها مطابق برنامه تنظیمي و حداكثر ظرف مدت . ساماندهي منظر شهري تهیه مي شود

 .هیه خواهندشدتاريخ ابالغ اين مصوبه ت

 :ـ هدف هدف از اجراي اين مصوبه3ـ1

 .الف ـ تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سالمت و رفاه ساكنین

ب ـ ساماندهي به سیما و منظر شهري در شهرها، روستاها و ساير مجتمع هاي زيستي در كشور و تالش در 

 جهت ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،

 فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته كشور،ج ـ احیاي 

 .د ـ جلوگیري از بروز ناهماهنگي هاي بصري و كاركردي در فضاها و فعالیت هاي شهري

 .هـ ـ افزايش تعامالت اجتماعي و كوشش در جهت تنظیم جريان حیات مدني

 ـ تعاريف2

ساختمانها و الحاقات )و مصنوع در اين مصوبه منظور از منظر شهري كلیه عناصر طبیعي : ـ منظر شهري1ـ2

قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي شهر شامل خیابانها، میادين، .( …آنها، مبلمان شهري، پوشش گیاهي و

 .گره ها و پهنه هاي عمومي است

مصوبه  1منظور از نما در اين مصوبه، نماي شهري و در انطباق با تعريف ارائه شده در بند : ـ نما2ـ2

كلیه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و )اي عالي شهرسازي و معماري ايران شور 28/8/1369

 .مي باشد( حريم شهرها و شهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي

ه صورت منظور از جداره، سطوح مربوط به ديوارهاي محوطه هايي است كه هیچ ساختماني ب: ـ جداره3ـ2

 .بالفصل به آن ملحق نیست نظیر ديوار باغات و نظاير آن

منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهايي است كه منحصراً براي عبور پیاده مورد استفاده قرار : ـ پیاده راه4ـ2

 .مي گیرد

نظور ايجاد اين كمیته نهادي پیشنهادي است كه به م: ـ كمیته هاي ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري 5ـ 2

هماهنگي میان كلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شركت ها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء كیفي سیما و 
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نامیده مي « كمیته» نهادهاي مذكور در اين مصوبه از اين پس به اختصار . منظر، در شهرها تشکیل مي گردد

 .شود

 ـ ضوابط كلي3

 ـ ضوابط مربوط به سیما و منظر1ـ3

ـ طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقیاس انساني بوده و دانه بندي و 1ـ1ـ3

در طراحي معماري بناهاي كالن مقیاس، تقسیم بنا به . ريخت شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد

 .احجام متناسب با دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است

ه، انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه عالوه بر رعايت ضوابط و ـ در احداث ابنی2ـ1ـ3

مقررات طرحهاي جامع و تفصیلي و ساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، موجب آلودگي 

 5مه اي به شهرداري ها امکان داده مي شود تا طي برنا. محیط زيست نشود و قابل بازيافت و پاكسازي باشد

 .ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمايند

ـ در پاكسازي مصالح ساختماني، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هاي تاريخي شهر همخواني 3ـ1ـ3

 .انتخاب شوند( محلي)داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد 

در سطح . …هاي شهري اعم از تجاري، درماني، خدماتي، اداري وـ كلیه تابلوهاي مربوط به فعالیت4ـ1ـ3

شهرها بايد در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان، به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهیه 

تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به « كمیته» ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها بايد توسط . شود

 .رات مي باشندرعايت اين مقر

ـ تعدد تابلوهاي معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به  5ـ 1ـ3

 .استفاده از يك تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشیه آن قرار دارد، است

تبلیغاتي در مقیاس شهري، به شهرداري ها  ـ به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي میان تابلوهاي 6ـ1ـ3

اختیار داده مي شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهاي شهري 

نقاشي ها، جداره ها، استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري، تابلوهاي تبلیغاتي، تابلوهاي راهنماي ( بیلبوردها)

« كمیته» رعايت تصمیمات . برساند« كمیته» اقدام نمايد و به تصويب .( …دين ونام خیابانها و میا)شهري 

 .در اين زمینه براي دستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي در اولويت قرار دارد

در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث ( …نظیر بالکن، تراس و)ـ پیش آمدگي بدنه ساختمانها 7ـ1ـ3

اين فضاهاي نیمه باز جهت . نیمه باز با عقب نشیني ديوارهاي خارجي از حد زمین تأمین خواهدشدفضاهاي 
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تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري، كاهش اثر تابش شديد خورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه 

و خشك نمودن ( …محل نگهداري مواد غذايي، سوخت و)بوده و بهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري 

 .البسه ممنوع است

ـ طراحان موظفند در طراحي ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشك نمودن البسه را در  8ـ 1ـ3

كل مساحت زيربنا جزء مساحت ( ده درصد% )11مساحت اين فضاها تا سقف . درون ابنیه پیش بیني نمايند

 .مفید محاسبه نمي شود

مدگي هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخريب و نوسازي ابنیه از ـ تمامي پیش آ9ـ 1ـ3

 .نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند

مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسکوني به فضاهاي % 15ـ از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف 11ـ1ـ3

زيربنا محسوب نمي شود و مسدود نیمه باز و پیش فضاي ورودي اختصاص خواهدداشت اين بخش جزء 

 .نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي باشد

ـ طراحان و مجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي و اجرا 11ـ1ـ3

 .نمايند كه به ارتقاء كیفیت بصري و فضايي تقاطع ها منجر شود

ـ با توجه به اهمیت معماري نبش، كنج، دروازه ها، طرح و نماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد 12ـ1ـ3

 .برسد« كمیته» به تأيید 

رنگ ها، « كمیته» ـ در شهرهايي كه پوشش نهايي غالب آنها از انواع پوششهاي شیبدار مي باشد 13ـ1ـ3

 .نمايد كه هماهنگي در سیما و منظر شهري فراهم آيد جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه اي معین مي

ـ استفاده از پوشش هاي شیبدار، در شهرهايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد، 14ـ1ـ3

 .ممنوع خواهدبود

در طراحي و احداث بناها، به تشخیص ( …نظیر كشتي، میوه ها و)ـ استفاده از فرمهاي نامتعارف 15ـ 1ـ3

 .وع مي باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاهها، نهادها و سازمانهاي دولتي در اولويت قرار داردكمیته ممن

( …نماهاي آلومینیمي، شیشه اي، كامپوزيت، شیشه هاي جیوه اي و)ـ استفاده از نماهاي پرده اي 16ـ1ـ3

قررات ملي در جداره هاي بیروني و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي، ضمن رعايت مبحث چهارم م

ساختمان، براي كلیه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصالح صرفاً درون بناها مجاز 

سال، با اولويت بناهاي دولتي و عمومي  3به مالکین ابنیه موجود فرصت داده مي شود تا ظرف مدت . است

 .عیین مي شود، بازسازي نمايندبه اصالح نماي اين ابنیه با مصالح جايگزيني كه توسط كمیته ت
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بصورت نمايان در منظر شهري ( …نظیر چیلر، كولر و)ـ در طراحي و اجراي ابنیه احداث تاسیسات 17ـ1ـ3

ممنوع است و تاسیسات بايد با تمهیدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان 

سال به  3مشخص مي شود ظرف مدت « كمیته» سوي  فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي كه از

 .اصالح نما اقدام نمايند

حقوق همسايگان را در  …ـ از اين پس احداث ابنیه اي كه به دلیل ارتفاع زياد و يا درشت دانگي و18ـ 1ـ3

ين سنجه هاي مورد نیاز در ا« كمیته» . استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعي سلب نمايد ممنوع مي باشد

 (.نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسايگي واحدها تعیین خواهد نمود)خصوص 

 .تصويب نمايد مجاز خواهدبود« كمیته» ـ استفاده از بامهاي سبز در محل هايي كه 19ـ 1ـ3

 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي كالبدي فضاهاي شهري2ـ3

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، كلیه كانالهاي  5ـ به مالکین ابنیه فرصت داده مي شود تا ظرف 1ـ2ـ3

كانالهاي كولر، ناودانها، سیمها ( اسپیلت ها)تاسیساتي نمايان در نماها و در جداره هاي شهري شامل كولرها 

و نظاير آن به ( به استثناء لوله هاي گاز شهري)و كابلهاي برق و تلفن، دودكش بخاري، لوله هاي تاسیساتي 

اي شهري حذف و يا به گونه اي ساماندهي شوند كه در نما يا جداره شهري قابل مشاهده تدريج از نماه

 .لوله هاي گاز شهري نیز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آمیزي شود. نباشد

ـ نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختالل در حركت عابرين شود، مطابق مبحث بیستم مقررات 2ـ2ـ3

 .ان ممنوع استملي ساختم

اعم از تلفن عمومي، روزنامه فروشي، صندوقهاي جمع )ـ مکانیابي كابین ها، كیوسکها در معابر پیاده 3ـ2ـ3

 .بايد به گونه اي انجام شود كه مزاحم حركت عابرين پیاده نباشد( …آوري صدقات و

به ساماندهي كابین ها و  ساله نسبت 3ـ به شهرداري ها امکان داده مي شود تا مطابق برنامه هاي 4ـ2ـ3

 .كیوسك ها و اثاثه شهري موجود اقدام نمايند

در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و ( …لبه، پله، سکو و)ـ ايجاد هرگونه اختالف سطح  5ـ 2ـ3

 .تغییرات سطوح بايستي بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

انتخاب شود كه امکان سُرخوردن عابرين به حداقل كاهش ـ كفسازي معابر پیاده بايستي به گونه اي  6ـ2ـ3

 .يافته، امکان پاكسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد
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ـ كفسازي معابر بايد با همکاري و مشاركت عمومي مالکین بناهاي حاشیه معبر و شهرداري، نگهداري 7ـ2ـ3

 .و مرمت شود

هاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بايستي مطابق با طرح ـ اثاثه شهري بکار رفته در فضا 8ـ 2ـ3

 .اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف اين فضاها طراحي و اجرا شوند

» . ـ حفظ و توسعه فضاي سبز شهري بايد حتي االمکان با گونه هاي گیاهي بومي صورت گیرد9ـ 2ـ3

متناسب با ويژگیهاي طبیعي، تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و گونه هاي گیاهي بومي را « كمیته

 .اعالم مي نمايد

 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي زيرساخت هاي شهري3ـ3

ـ تعبیه تاسیسات گرمايشي و سرمايشي و كانالهاي مورد نیاز در فضاهاي داخلي ساختمان الزامي 1ـ3ـ3

 .است

بايد بوسیله كفسازي ( پیاده روها و پیاده راهها)اتي موجود در معابر ـ كلیه مسیرها و كانال هاي تاسیس2ـ3ـ3

 .كانال ها بايد به گونه اي احداث شوند كه دسترسي به آنها براي تعمیر به سهولت فراهم آيد. مشخص شود

ـ كمیته موظف است تا زمینه شکل گیري ايجاد كانال مشترک انرژي در معابر را با همکاري 3ـ3ـ3

 .زارت كشور و سازمانها و دستگاههاي ذيربط پیگیري نمايدشهرداري، و

 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي كاركردي فضاهاي شهري4ـ3

ـ به منظـور استفاده بهینه از فـضاهاي شهري و ايجاد سرزندگي در آنها، به شهرداري ها اختیار داده 1ـ4ـ3

ر معابري كه عرض بخشي از پیاده رو آنها مي شود تا با هماهنگي كمیته ها در شهرها و ساكنان مجاور، د

بیش از سه متر باشد، در ايام تعطیل و ساعات شبانگاهي به كاربري هائي چون اغذيه فروشي و عرضه 

كنندگان آبمیوه و نوشیدني هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از 

 .نرده و يا ايجاد مانع ثابت در مسیر عابرين در آن ممنوع استمراجعین پذيرايي نمايند لکن احداث 

 ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات 5ـ 3

ـ تحويل نقشه حجمي ابنیه و راندوي مصالح بکار گرفته شده در طراحي ابنیه جديد و ابنیه مجاور 1ـ  5ـ 3

نقشه و مراجع صدور پروانه ساختماني از براي اخذ پروانه ساختماني به مراكز بررسي و كنترل ( همسايگي)

در اين نقشه ها ايجاد هماهنگي میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، . سوي متقاضیان الزامي است
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دستورالعملها و راهنماهاي مورد نیاز در اين خصوص . دانه بندي و ريخت در واحدهاي همسايگي الزامي است

 .هدشداز سوي كمیته تدوين و ابالغ خوا

ـ صدور پايانکار و گواهي عدم خالف براي ابنیه جديداالحداث منوط به اجراي نقشه هاي ارائه شده 2ـ  5ـ 3

( بويژه نما و حجم)مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه هاي مصوب . جهت اخذ پروانه ساختماني است

 .خواهندبود

 ـ سازمان اجراي مقررات4

لي و تکمیلي و فراهم نمودن شرايط تحقق پذيري اين مصوبه، كمیته هاي ـ به منظور تدوين ضوابط مح1ـ4

ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين « كمیته ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري» بین بخشي تحت عنوان 

دبیرخانه اين كمیته در سازمان مسکن و شهرسازي . مصوبه در كلیه شهرها به شرح زير تشکیل خواهدشد

 .اهدبوداستان مستقر خو

 ـ كمیته هاي ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري2ـ4

آيین  3از ماده  3براساس مفاد تبصره بند )ـ اين كمیته نهادي تخصصي غیربخشي، غیرانتفاعي است 1ـ2ـ4

نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحیه اي و منطقه اي و ملي و مقررات 

كه به منظور ايجاد ( هیأت محترم وزيران تشکیل مي شود 12/11/1378ب شهرسازي و معماري كشور مصو

هماهنگي میان كلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شركتها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء كیفي سیما و منظر 

شهري و با عضويت نمايندگان شهرداري، مهندسین مشاور تهیه كننده طرح توسعه شهري، سازمان میراث 

ي، صنايع دستي و گردشگري استان، سازمان نظام مهندسي استان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فرهنگ

استان، دو نفر از اعضاء هیئت علمي دانشکده هاي معماري و شهرسازي استان، و سازمان مسکن و شهرسازي 

 .استان تشکیل مي گردد

اين كمیته به عنوان يکي از كمیته هاي ـ در صورت تشکیل شوراي سیما و منظر شهري در استانها 2ـ2ـ4

 .تخصصي شوراي مذكور خواهدبود

ـ كمیته حسب مورد از نمايندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهاي ذيربط جهت شركت در جلسات 3ـ2ـ4

 .مرتبط دعوت به عمل مي آورد

 .واهد بودشهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي استان دبیر كمیته خ( معاون)ـ مدير 4ـ2ـ4

ـ اعضاء كمیته توسط باالترين مقام سازمان، نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعیین و احکام آنان  5ـ 2ـ4

 .توسط رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهدشد
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 .ـ اعضاء كمیته بايستي داراي تخصص معماري، طراحي شهري و يا طراحي منظر باشند 6ـ2ـ4

 .تباط استخدامي نمايندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههاي ذيربط الزامي نخواهد بودـ ار7ـ2ـ4

تهیه و به تصويب كمیسیون ماده « كمیته» ـ ضوابط و مقررات تکمیلي درخصوص اين مصوبه توسط  8ـ 2ـ4

 .استان خواهد رسید 5

 :ـ وظايف كمیته عبارت است از9ـ 2ـ4

 .لعات، اقدامات اجرايي و عمراني در سیما و منظر شهريالف ـ ايجاد هماهنگي درخصوص مطا

 .ب ـ منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء كیفي سیما و منظر شهري

 .پ ـ بررسي و تأيید طرحهاي موردي ساماندهي به سیما و منظر شهري

زي بستر معابر پیاده راهي و ت ـ تعیین مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري، كفسا

پیاده روها با عنايت به موارد اقلیمي، فرهنگي و ساير ويژگیهاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي میان 

 .مصالح نماها و جداره ها و كفسازي معابر پیاده راهي يا پیاده راهها با اولويت بکارگیري مصالح بومي

و ( معابر، میادين، پهنه ها و بناهاي مهم برحسب لوكس)ري ث ـ تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهاي شه

به گونه اي كه باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در )نحوه نورپردازي به آنها 

 (عین حال مانع از مشاهده ستارگان نشود

 .ج ـ تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهري

 .چ ـ تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي

ح ـ تدوين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري، بهسازي، مرمت، بازسازي و نوسازي نماها، جداره ها و 

 .كفسازي معابر

ت محلي و خ ـ تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب مقتضیا

 .بومي

د ـ تدوين ضوابط، مقررات و دستوارالعملهاي مورد نیاز درخصوص نحوه مکانیابي، نحوه استقرار، جنس، رنگ، 

 .فرم تابلوهاي شهري و محلي

 .ذ ـ اولويت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعه، طراحي و اقدامات بهسازي سیما و منظر شهري
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مصوبات اين كمیته ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرحهاي ـ هرگاه براساس تصمیمات و 11ـ2ـ4

 .استان برسد 5توسعه شهري دچار تغییراتي شود اين تغییرات بايستي به تصويب كمیسیون ماده 

ـ نحوه مديريت و تشکیل جلسات و تصمیم گیري ها براساس آئین نامه داخلي كمیته ها انجام 11ـ2ـ4

 .خواهدشد

سال يکبار مورد تجديدنظر،  5بط در صورت تشخیص كمیته و نیاز به اين مصوبه هر ـ بازنگري در ضوا 5

 .تکمیل و اصالح قرار خواهدگرفت

  قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکنقانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن

كلیه طرحهاي تولیدي مسکن ويژه گروههاي كم درآمد و طرحهاي تولید مسکن در بافت هاي   - 73ماده 

هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و % ( 51)خفیف حداقل پنجاه درصد فرسوده شهرها مشمول ت

تخفیف اعمال % ( 111) دولت موظف است معادل صد در صد . تقسیط بدون كارمزد باقي مانده مي باشد

شده از سوي شهرداريها ناشي از اجرا، اين قانون و ساير قوانین را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت 

 . دنماي

  ::موادی از قانون شهرداری ها موادی از قانون شهرداری ها 

 :وظايف شهرداري به شرح ذيل است - 55ماده 

جلوگیري از ايجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوي از انحاء (27/11/1345اصالحي)- 55ماده  21بند 

زاحمت براي ساكنین يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مکلف است از مموجب بروز 

ه ها كارگاهها،گاراژهاي عمومي و تعمیرگاه ها و دكان ها و همچنین مراكزي كه مواد محترقه كارخان تأسیس

و  كه ايجادمزاحمت و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي ومراكزدامداري مي سازند و اصطبل چارپايان

در تخريب كوره كنند يا تولید دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگیري كند و  سروصدا

بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و  هاي آجرو گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف

مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقلیه كه كار كردن آنها دود تولید مي كند از 

وق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده آلوده شدن هواي شهر جلوگیري نمايد و هرگاه تأسیسات مذكور ف

 .باشد آنها را تعطیل كند و اگر الزم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد

شهرداري در مورد تعطیل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است ( 27/11/1345الحاقي )-تبصره

و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد 

باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كمیسیوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب 

 .رأي كمیسیون قطعي و الزم االجرا است. خواهند شد تسلیم كند

راض نکرده و يا در هرگاه رأي كمیسیون مبني بر تأيید نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعت

 ..مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداري بوسیله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود
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 (17/5/1352مصوب)-تبصره. صدور پروانه براي كلیه ساختمان هايي كه در شهر مي شود -55ماده   24بند

ه مذكور در پروانه هاي شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقش

در صورتي كه برخالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه . ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قید كند

 1غیر تجاري، محل كسب يا پیشه و يا تجارت دائر شود شهرداري مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره 

ت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعیین مهلت اين قانون مطرح مي نمايد و كمیسیون در صور 111ماده

مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطیل محل كسب يا پیشه يا تجارت ظرف مدت يکماه اتخاذ 

 .تصمیم مي كند

اين تصمیم بوسیله مأمورين شهرداري اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل براي 

يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و  كسب و پیشه و

 .شود خواهدشدو محل كسب نیز مجدداً تعطیل مي محکوم هزارريال تا ده يك ريال

دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي 

 .مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود وسیله

وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و ( 27/11/1345الحاقي -55ماده  27بند 

شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل هاي غیر مجاز و 

 .كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشندهرگونه اقداماتي 

  ((2727//1111//13451345اصالحي مصوب اصالحي مصوب ))  قانون شهرداريقانون شهرداري  7777ماده ماده 

رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض به كمیسیوني مركب از نمايندگان وزارت كشور 

 .و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصمیم مزبور قطعي است

تصمیم اين كمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره  بدهي هايي كه طبق

 .ثبت قابل وصول مي باشد

اجراي ثبت مکلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداري مبادرت 

    .نمايد 

نفر را به نمايندگي از دادگستري تعیین در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستري شهرستان يك 

    .مي نمايد و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد 

    :كمیسیون عبارتند از« اعضا

 نماينده وزارت كشور -1

    نماينده دادگستري -2

 ( شوراي اسالمي شهر )نماينده انجمن شهر  -3
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    9۹9۹ماده ماده 

اراضي كوچه هاي عمومي و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه : 6بصره ت

ها و نهرها و مجاري فاضالب شهرها و باغ هاي عمومي و گورستان هاي عمومي و درخت هاي معابر عمومي 

ايجاد .کیت شهرداري استواقع در محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مال

. تأسیسات آبیاري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است

ها قبالً نظر وزارت آب و برق را  شهرداري ها نیز مکلفند براي اجراي هرگونه عملیات عمراني در بستر رودخانه

 جلب نمايند

  9999ماده ماده 

 :د حريم شهر اقدامات زير را بنمايندشهرداريها مکلفند در مور 

 .ـ تعیین حدود حريم و تهیه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر 1 

،ايجاد باغ و  كشي ، خیابان بندي و تفکیك اراضي ـ تهیه مقررات براي كلیه اقدامات عمراني از قبیل قطعه 2 

عمومي مخصوص به  ه مقررات مربوط به حفظ بهداشت، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنین تهی ساختمان

 .حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر

كشور براي اطالع  حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تايید وزارت

 .عمومي آگهي و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد

 . راي مقررات قانون اصالحات اراضي تاثیرنخواهد داشتـ تغییر حدود فعلي شهرها از لحاظ اج 1تبصره 

اجراي قرارداد  هاي محل گردد بايستي تماما به شهرداري ـ عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي 2تبصره 

 .پرداخت گردد

 . ـ بموجب قانون نوسازي و عمران شهري نسخ شده است 3تبصره 

،شهريار و بخشهاي  ، ورامین ماعي تهران و شهرستانهاي كرجـ بمنظور حفظ بافت فرهنگي ـ سیاسي و اجت 3 

،  ، كرج اصالح حريم شهر تهران ماه نسبت به 3تابعه ري و شمیرانات دولت مکلف است حداكثر ظرف مدت 

تقسیمات كشوري و منطبق بر محدوده  ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شمیرانات بر اساس قانون ورامین

 .ذكور اقدام نمايدقانوني شهرستانهاي م

 .اين قانون تامین خواهد شد 2هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره  هزينه
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شوند در صورتیکه درمحدوده قانوني و  نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي

و در . دريافت خواهد شد اري مربوطاستحفاظي شهر ديگري قرار گیرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرد

 .گردد غیر اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريزمي

عمراني موضوع  وجوه واريزي مذكور در بودجه ساالنه كل كشور براي فعالیتهاي% 81همه ساله الاقل معادل 

 .اين قانون منظور خواهد شد 3تبصره 

مکلفند از مقررات  ، شهرداريهاي مربوطه مصوب شهرهاي استان تهران ـ بمنظور حفاظت از حريم 1تبصره 

 .استفاده نمايند17/5/1352قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2تبصره ذيل ماده 

ـ بمنظور جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها ونحوه رسیدگي  2تبصره 

مسکن و شهرسازي در  ب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضايیه و وزارتبه موارد تخلف كمیسیوني مرك

چنانچه طرح جامع به تصويب )جامع  كمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح. استانداريها تشکیل خواهد شد

( 1355نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  آيین  4نرسیده باشد با رعايت ماده 

درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیاني تکمیل شده اقدام  بت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاهنس

 .خواهد نمود

ربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كمیسیون براي آنهاجريمه  مراجع ذي

 .رات گواهي پايان كارصادر نمايندتعیین و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقر

ـ شهرداريهاي سراسر كشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاددرصد ازعوارض و  3تبصره 

ربط در  نمايند با نظارت فرمانداري وبخشداري ذي درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي

،  ، آموزش و پرورش سازي راه ر حريم خصوصا در جهتجهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع د

 .، تامین آب آشامیدني و كشاورزي هزينه نمايند بهداشت

    111111ماده ماده 

ـ مالکین اراضي و امالک واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکیك 111ماده 

  .اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند

تواند از عملیات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورين خود  شهرداري مي

 . اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور يا غیرمحصور واقع باشد جلوگیري كند

ناهاي ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسیسات و ب1تبصره 

خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به 
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احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كمیسیونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب 

میسیون پس از وصول پرونده به ك. شود وزير كشور و يکي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي

كند كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كمیسیون  ذينفع اعالم مي

كند ظرف  مکلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضیح شركت مي

در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه  مدت يکماه تصمیم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند

كند مکلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگیري موضوع را در  يا مخالف مفاد پروانه جلوگیري مي

 .كمیسیون مذكور مطرح كند در غیر اين صورت كمیسیون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسیدگي خواهد كرد

یون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز در صورتي كه تصمیم كمیس

 .كند كند تعیین مي

هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند . شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ كند

صول عوارض از مالك دريافت خواهد نامة اجراي و شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيین

 . كرد

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از 2تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر  اراضي مسکوني كمیسیون مي

اي كه  رأي به اخذ جريمه( بست باز يا بن خیابانهاي فرعي و يا كوچ بن در بر خیابانهاي اصلي يا)مکاني 

متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و شهرداري 

تر و از سه  جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم)مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند 

در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه (. ر ارزش معامالتي براي هر متر مربع بناي اضافه بیشتر باشدبراب

خودداري كرد، شهرداري مکلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب 

 . كمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. را بکند

ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي 3بصره ت

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك  تجارتي و صنعتي و اداري كمیسیون مي

اي  رأي به اخذ جريمه( بست از يا بنب در بر خیابانهاي اصلي يا خیابانهاي فرعي و يا كوچه بن)از نظر مکاني 

كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و 

تر و  جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم)است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند   شهرداري مکلف

در صورتي (. تر باشد براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بیشاز چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان 

كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مکلف است مجدداً پروانه را به همان كمیسیون ارجاع و 

 .تقاضاي صدور رأي تخريب بکند

 . كمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد

مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و  ـ در4تبصره 

تواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع  بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كمیسیون مي

رتي كه بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صو
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تر است از ذينفع، بالمانع بودن  ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بیش

هاي  اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره. صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم كند

 .عمل خواهد شد 3و  2

يا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن كمیسیون  ـ در مورد عدم احداث پاركینگ و5تبصره  

اي كه حداقل يك  تواند با توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركینگ، رأي به اخذ جريمه مي

برابر و حداكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفتة پاركینگ باشد، صادر 

شهرداري مکلف به اخذ جريمة تعیین (. باشد متر مربع مي 25مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش )كند 

 . باشد شده و صدور برگ پايان ساختمان مي

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازي بر ( 27/6/1358اصالحي )ـ 6تبصره 

ت برهاي اصالحي را بکند، در صورتي كه بر خالف پروانه و يا مصوب رعاي اساس پروانة ساختمان و طرحهاي

بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گیرد شهرداري مکلف است از ادامة عملیات جلوگیري و پروانة امر را 

در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و . به كمیسیون ارسال كند

 . است 111ي در ساختمان رسیدگي به موضوع در صالحیت كمیسیونهاي مادة شهرساز

مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عملیات اجرايي ساختماني كه ( 27/6/1358اصالحي )ـ 7تبصره 

ها و  گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه به مسوولیت آنان احداث مي

فني ضمیمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و  محاسبات

هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به . محاسبات فني را گواهي كنند

رداري و قانون شه 111شهرداري اعالم نکند و موضوع منتهي بطرح در كمیسیون مندرج در تبصره يك مادة 

صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني 

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون . منعکس كند

ا سه سال محرومیت از كار و در ماه ت 6نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

گردد به  111صورتي كه مجدداً مرتکب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسیله كمیسیون مادة 

مراتب محکومیت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة . حداكثر مجازات محکوم كند

شهرداري مکلف است تا صدور رأي . گردد راالنتشار اعالم مياشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثی

ماه  6بمدت حداكثر  111پروندة كمیسیون مادة  محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال

. از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند

فند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع مأمورين شهرداري نیز موكل

جلوگیري نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند، طبق مقررات 

شود و در صورتي كه عمل ارتکابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري  قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي

در مواردي كه شهرداري مکلف به . اجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نیز قابل تعقیب خواهند بودو

تواند با استفاده از مأمورين اجرايیات  جلوگیري از عملیات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود مي

 . دام كندخود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عملیات ساختماني اق
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دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ( 27/6/1358اصالحي )ـ 8تبصره 

ساختمانهاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خالف تاتاريخ انجام معامله را 

در مورد ساختمانهايي كه قبل از  .كه توسط شهرداري صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید كند

معامله انجام گرفته و از يد ( 24/11/1355)قانون شهرداريها  111تبصره الحاقي به مادة  6تصويب قانون 

مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ 

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

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي 

نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر  جديدي حادث نگرديده باشد و مدارک و اسناد

 . باشد وق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع ميباشد، با ثبت و تصريح مراتب ف

ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع ( 27/6/1358الحاقي )ـ 9تبصره 

  .باشند قانون شهرداري معاف مي 111شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة 

قانون شهرداري هر گاه  111صادره از كمیسیون مادة در مورد آراء ( 27/6/1358الحاقي )ـ 11تبصره 

شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع 

خواهد بود كه اعضاي آن غیر از افرادي باشند كه در  111رسیدگي به اين اعتراض كمیسیون ديگر مادة 

 . رأي اين كمیسیون قطعي است. اند اشتهصدور رأي قبلي شركت د

نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصويب  آيین( 27/6/1358الحاقي )ـ 11تبصره 

 .تجديدنظر خواهد بود انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يکبار قابل

 

  111111ماده ماده 

ـ ادارة ثبت اسناد و دادگاهها موكلفند در موقع تقاضاي تفکیك اراضي 111ي ماده هاي تفکیک تصويب نقشه

اي انجام دهند كه قبالً به تصويب شهرداري رسیده باشد  محدود شهر و حريم آن عمل تفکیك را طبق نقشه

م كند و براي تصويب به شهرداري در قبال رسید تسلی اي كه مالك براي تفکیك زمین خود تهیه مي نقشه

 .كند، بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تکلیف قطعي آن معلوم و كتباً به مالك ابالغ شود مي

در صورتي كه در موعد مذكور، شهرداري تصمیم خود را به مالك اعالم نکند مراجع مذكور در فوق، مکلفند 

 .یك را انجام دهندنمايد عمل تفک اي كه مالك ارائه مي پس از استعالم از شهرداري طبق نقشه

شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال  معابر و شوراع عمومي كه در اثر تفکیك اراضي احداث مي

 .آن به هیچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد

  

  111111ماده ماده 

شهر كه در  نسبت به زمین يا بناهاي مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و يا نیمه تمام واقع در محدوده

خیابان يا كوچه و يا میدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكیزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازي باشد، 
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شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا 

اگر مالك مسامحه يا امتناع كرد شهرداري .قدام كندمرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد ا

تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زيبائي و پاكیزگي و شهرسازي هرگونه  مي

اقدامي را كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه نمايد، 

ورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از در اين مورد ص

شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به  تاريخ ابالغ به صورت حساب قطعي تلقي مي

 .ارجاع خواهد شد 77كمیسیون مذكور در ماده 

 77ن آراء كمیسیون رفع اختالف مذكور در ماده صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنی

در حکم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است برطبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم 

 .االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد

  ::قانون مالیاتهای مستقیم قانون مالیاتهای مستقیم 

دي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را ـ وزارت امور اقتصا 51مادة 

تواند در مواردي كه مقتضي بداند به  وزارت امور اقتصادي و دارايي مي. چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد

  .حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نمايد جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت 

حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايران پس  ناشي از واگذاري  ـ درآمد شخص حقیقي يا حقوقي  52مادة  

 .باشد مقرر در اين قانون مشمول مالیات بر درآمد امالک مي  هاي از كسر معافیت

 و همچنین انتقال%( 5)ـ نقل و انتقال قطعي امالک به مأخذ ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد  59مادة 

در تاريخ انتقال از %( 2)مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد  حق واگذاري محل به 

 .باشد مي طرف مالکان عین يا صاحبان حق مشمول مالیات 

نشده باشد، ارزش معامالتي نزديکترين محل   ـ چنانچه براي مورد معامله ارزش معامالتي تعیین 1تبصرة 

 .مالیات خواهد بود به مشابه مبناي محاس

ـ حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق كسب يا پیشه يا حق تصرف محل يا  2تبصرة 

 . تجاري محل حقوق ناشي از موقعیت 

باشد كه  امالک، متشکل از هفت عضو مي عهدة كمیسیون تقويم  امالک به  ـ تعیین ارزش معامالتي  64مادة 

، جهاد كشاورزي و  مسکن و شهرسازي هاي  وزارتخانه سازمان امور مالیاتي كشور و  گان در تهران از نمايند

نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقويم امالک به معرفي  نمايندة سازمان ثبت اسناد و امالک و سه 

زي ، جهاد ، مسکن و شهرسا شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالیاتي شوراي 

آنها و  ترتیب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان  به  كشاورزي و ثبت اسناد و امالک 

معرفي شوراي شهر تشکیل و هر سال يك بار  به  سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقويم امالک 

 .ارزش معامالتي امالک اقدام خواهد نمود تعیین  نسبت به 

سه نفر معتمد محل (  براساس تقسیمات كشوري) در موارد تقويم امالک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه

در صورت نبودن شوراي . بصیر و مطلع در امور تقويم امالک توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد
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ار يا بخشدار مربوط كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماند شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه

 .دركمیسیون شركت خواهند نمود

كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا  كمیسیون تقويم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتي

جلسات كمیسیون با . رئیس ادارة امور مالیاتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکیل خواهد شد

يابد و تصمیمات متخذه با رأي موافق  كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت مي حضور حداقل پنج نفر

 . چهار نفر معتبر است 

 : مکلف است كمیسیون مزبور 

تعیین شده و موقعیت جغرافیايي   با توجه به آخرين ارزش معامالتي الف ـ قیمت اراضي شهري را 

، نوع  مشاع بودن) و وضعیت حقوقي(  آب و هوا و ارتفاع،  االرضي ، خدمات تحت ، نوع خاک بندي زمین شبکه)

،  ، برق ، تلفن آب)و خدمات شهري (  ، استیجاري بودن مالکیت  مالکیت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچة

و میزان مساحت و تراكم جمعیت (  ، شبکة حمل و نقل شهري و سايرخدمات ، آموزش و پرورش گاز، بهداشت

موقعیت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسکوني و آموزشي و يا  و تراكم ساخت و

ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كیفیت شوارع از نظر  مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي

 .حمل و نقل و عبور و مرور

فاصلة تا شهر،  فوق، ( الف) مذكور در بند موارد هاي كشاورزي و روستايي را عالوه بر رعايت  ب ـ قیمت زمین

آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت براي كشت مکانیزه و وضعیت طبیعي زمین  نوع محصول و قیمت 

هاي اصلي و مواردي كه مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات  و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده

 .متفاوت باشند

و (  اسکلت فلزي يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غیره)مان را با توجه به نوع مصالح ج ـ قیمت ساخت

و نوع (  ، بهداشتي و خدماتي و غیره ، آموزشي ، اداري ، تجاري مسکوني)قدمت و تراكم و طريقة استفاده از آن 

 .مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نمايد

االجراء  نهايي كمیسیون تقويم امالک الزم ز يك ماه از تاريخ تصويب ارزش معامالتي تعیین شده پس ا

 . معامالتي جديد معتبر است باشد و تا تعیین ارزش  مي

،  توانند قبل از اتمام دورة يك ساله مزبور مي ـ سازمان امور مالیاتي كشور يا ادارات تابعة سازمان  1تبصرة 

 :شکیل دهندرا در موارد زير ت كمیسیون تقويم امالک 

 . است ـ براي تعیین ارزش معامالتي نقاطي كه فاقد ارزش معامالتي  1

سازمان امور مالیاتي كشور با مقايسه  تشخیص ـ براي تعديل ارزش معامالتي تعیین شده نقاطي كه حسب  2

 .هماهنگي ندارد  با نقاط مشابه

ص سازمان امور مالیاتي كشور با توجه تشخی ـ براي تعديل ارزش معامالتي تعیین شدة نقاطي كه حسب  3

 .در اين ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد به عوامل ذكر شده 

ماه از تاريخ تصويب نهايي كمیسیون تقويم امالک  ارزش معامالتي تعیین شده حسب اين تبصره پس از يك 

 .د معتبر خواهد بودبوده و تا تعیین ارزش معامالتي جدي االجراء  الزم 
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قانون تعیین نشده است آخرين ارزش  ـ مادامي كه ارزش معامالتي امالک طبق مقررات اين  2تبصرة 

 . معامالتي تعیین شده معتبراست

  ::قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده 

در مواردي كه . مأخذ محاسبه مالیات، بهاي كاال يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود -14ماده 

صورتحساب موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداري شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود كه 

ارزش مندرج درآنها واقعي نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهاي روز كاال يا خدمت به تاريخ روز تعلق مالیات 

 .مي باشد

 :موارد زير جزء مأخذ محاسبه مالیات نمي باشد -تبصره

 یفات اعطائي؛تخف -الف

 مالیات موضوع اين قانون كه قبالً توسط عرضه كننده كاال يا خدمت پرداخت شده است؛ -ب

 .ساير مالیاتهاي غیر مستقیم وعوارضي كه هنگام عرضه كاال يا خدمت به آن تعلق گرفته است -ج

 .مي باشد%( 5/1)نرخ مالیات بر ارزش افزوده، يك ونیم درصد  -16ماده 

 :الیات بر ارزش افزوده كاالهاي خاص به شرح زير تعیین مي گرددنرخ م -تبصره

 %( .12)انواع سیگار ومحصوالت دخاني، دوازده درصد  -1

 %(.21)انواع بنزين وسوخت هواپیما بیست درصد  -2

دولت مکلف است با اجراي كامل قانون مالیات بر  ـقانون برنامه پنجم توسعه  771ماده 2تبصره       

اي كه در پايان  گونه وده، نرخ اين مالیات را از سال اول برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ بهارزش افز

به عنوان %( ) 3)سهم شهرداريها و دهیاريها از نرخ مزبور سه درصد . برسد%( 8)درصد  برنامه نرخ آن به هشت

 شود تعیین مي%( 5)و سهم دولت پنج درصد ( عوارض

هايي كه مؤديان در موقع خريد كاال يا خدمت براي فعالیتهاي اقتصادي خود به استناد مالیات -17ماده 

صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهاي وصول شده توسط آنها 

 .كسر ويا به آنها مسترد مي گردد

استفاده براي فعالیتهاي اقتصادي مؤدي ماشین آالت وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله كاالي مورد 

 .محسوب مي گردد

مالیاتهايي كه در موقع خريد كاالها وخدمات توسط شهرداريها ودهیاريها براي انجام وظايف  -7تبصره 

 .وخدمات قانوني پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود

یاتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه اي به میزان دو تأخیر در پرداخت مال -23ماده 

 .در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود%( 2)درصد 

مؤديان موضوع اين قانون مي توانند تنظیم گزارشهاي حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده خود را به  -27ماده 

سالمي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع سازمان حسابرسي جمهوري ا

اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدي، مکلفند گزارش حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده . نمايند
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را با رعايت شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي كه سازمان امور مالیاتي كشور تعیین مي كند، تنظیم 

 .تسلیم به اداره امور مالیاتي مربوط، در اختیار مؤدي قرار دهندنموده وجهت 

اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد ومدارک حسابداري براي امر حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده طبق  -الف

 .مفاد قوانین ومقررات واستانداردهاي حسابداري

 .بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوطتعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتي  -ب

اداره امور مالیاتي گزارش حسابرسي را كه با رعايت شرايط اخیر الذكر اين ماده تنظیم شود، بدون  -1تبصره 

قبول گزارش حسابرسي مالیاتي هر دوره . رسیدگي قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر مي كند

مؤدي گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتي دوره مزبور ويا حداكثر مالیاتي موكول به آن است كه 

 .ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتي مربوط نموده باشد

ي را سازمان امور مالیاتي كشور مي تواند حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقي وحقوق -2تبصره 

به سازمان حسابرسي جمهوري اسالمي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه 

در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان . حسابداران رسمي واگذار نمايد

 .امور مالیاتي كشور مي باشد

مي شود،  استرداد مالیات اضافه پرداختي به مؤدي ابالغدر مواردي كه اوراق مطالبه مالیات يا برگه  -29ماده 

در صورتي كه مؤدي معترض باشد، مي تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي 

خودرا به اداره امور مالیاتي مربوط براي رفع اختالف تسلیم نمايد ودر صورت رفع اختالف با مسئؤل ذي ربط، 

چنانچه مؤدي در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه . گرددپرونده مختومه مي 

مالیات ويا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده ابالغ قانوني 

 .شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد

ن ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالیاتي مربوط تسلیم در صورتي كه مؤدي ظرف مهلت مقرر در اي

نمايد، ولي رفع اختالف نشده باشد وهمچنین در مواردي كه اوراق مذكور ابالغ قانوني شده باشد، پرونده امر 

 ظرف بیست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانوني جهت رسیدگي

 .به هیأت حل اختالف مالیاتي موضوع قانون مالیاتهاي مستقیم احاله مي شود

شهرداريها مکلفند اطالعات موجود در پايگاه هاي اطالعاتي خود مربوط به امالک، مشاغل وساير  -31ماده 

اشد، را موارد كه در امر شناسايي يا تشخیص عملکرد مالي مؤديان مورد نیاز سازمان امور مالیاتي كشور مي ب

حسب درخواست رئیس كل سازمان مذكور در اختیار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان 

 .امور مالیاتي كشور به اين اطالعات را در پايگاه هاي اطالعاتي ذي ربط فراهم آورند

ون، عالوه بر نرخ مالیات نرخ عوارض شهرداريها و دهیاريها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قان -38ماده

 :اين قانون، به شرح زير تعیین مي گردد( 16)موضوع ماده 

 ؛%( 5/1)اين قانون، يك و نیم درصد( 16)كلیه كاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف

 ؛%(3)انواع سیگار و محصوالت دخاني، سه درصد -ب

 ؛%(11)انواع بنزين و سوخت هواپیما، ده درصد  -ج
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 %(.5)و نفت كوره پنج درصد%( 11)سفید و نفت گاز، ده درصد نفت  -د

واحدهاي تولیدي آالينده محیط زيست كه استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زيست را رعايت  -1تبصره

تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء ) نمي نمايند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زيست

چنین پااليشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشیمي، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع ، هم(در سال بعد

حکم . مي باشند از قیمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي%( 1)اين قانون، مشمول پرداخت يك درصد

 .اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد( 17)ماده

هايي كه در طي سال نسبت به رفع آاليندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأيید سازمان واحد

در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول . حفاظت محیط زيست از فهرست واحدهاي آالينده خارج مي گردند

شور، مشمول پرداخت عوارض دوره مالیاتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتي ك

 .آاليندگي نخواهد شد

واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زيست به فهرست واحدهاي 

آالينده محیط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط 

 .هند بودزيست مشمول پرداخت عوارض آاليندگي خوا

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد تولیدي و در خارج 

واريز مي شود، تا بین دهیاريهاي همان ( 39)ماده(2)از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره

 .شهرستان توزيع گردد

ارتقاء مهارت و سالمت كاركنان خود مراكز آموزشي و در صورتي كه واحدهاي تولیدي به منظور  -2تبصره

ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعالم وزارت كار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد 

اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در ( الف)عوارض موضوع بند %( 11)

اي مزبور توسط سازمان امور مالیاتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب صورت تأيید هزينه ه

 .مقررات اين قانون خواهد بود

به منظور تأسیس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نیاز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نیم  -3تبصره

در خزانه به نام وزارت آموزش و  اين ماده در حساب مخصوص( الف)از عوارض وصولي بند %( 5/1)درصد

پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري كه در قوانین بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختیار 

وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نیاز 

اجرائي اين تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و  آئین نامه. درمناطق مزبور هزينه گردد

 .پرورش، كشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هیأت وزيران مي رسد

 :مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعیین مي گردد -43ماده 

، دريايي و هوايي پنج (يبه استثناء ريل) حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل زمیني -الف

 (.به عنوان عوارض) بهاء بلیط%( 5)درصد
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عوارض سالیانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابین اعم از تولید داخل يا وارداتي حسب مورد  -ب

در هزار مجموع ارزش گمركي و  ونیم  و يا يك( داخلي) در هزار قیمت فروش كارخانه ونیم معادل يك

 .احقوق ورودي آنه

به استثناءخودرو هاي ) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بیش از ده سال( ب)عوارض موضوع بند -تبصره

و حداكثر تا صد %( 11)به میزان ساالنه ده درصد( تا مدت ده سال) به ازاء سپري شدن هر سال( گازسوز

 .عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد%( 111)درصد

گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو كابین اعم از تولید داخل و يا وارداتي به استثناء شماره  -ج

قیمت فروش كارخانه و %( 3)خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد

 (.عوارض%( 1)مالیات و يك درصد%( 2)دودرصد )يا مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها 

 .اين قانون و تبصره هاي آن به مالیات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد( 17)اده حکم م

 -46ماده 

اين قانون به حساب يا حساب هاي ( 45)و وجوه موضوع ماده( 43)و (42)مالیات هاي موضوع مواد  -الف

عیین و از طريق ت( خزانه داري كل كشور) درآمد عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي

 .سازمان امور مالیاتي كشور اعالم مي شود، واريز مي گردد

اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و ( 43)ماده ( ب)و ( الف)وصول عوارض موضوع بندهاي  -ب

 .عوارض مزبور نیز به حساب شهرداري محل فعالیت واريز مي گردد

مي شود تا  واريز (39)ماده( 2)مركز وجوه، موضوع تبصره به حساب ت( 43)ماده( ج)عوارض موضوع بند  -ج

 .حسب ترتیبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد

اين قانون كه توسط سازمان امور مالیاتي كشور ( 45)و ( 43)،(42)مالیات و وجوه دريافتي موضوع مواد  -د

و  27/11/1381یم مصوب وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات هاي مستق

 .اصالحات بعدي آن است

اين قانون كه توسط ( 43)ماده ( ب)و ( الف)اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي -هـ

 .قانون اداره شهرداريها خواهد بود( 77)شهرداري ها وصول مي گردد، مشمول احکام ماده 

اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل ( 43)پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  -و

 .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود%( 2)دو درصد 

 -47ماده 

اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل كشور با وسايل نقلیه زمیني، دريايي  -الف

اين قانون را با درج در ( 43)ماده( الف)ء بلیط موضوع بند بها%( 5)و هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد 

بلیط و يا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر 

 .تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بلیط واريز نمايند

جوه براي انواع كاالهاي وارداتي و تولیدي و همچنین ارائه برقراري هر گونه عوارض و ساير و -51ماده 

خدمات كه در اين قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراري عوارض به 
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درآمدهاي مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاري و ساير 

ا و مؤسسات اعتباري غیر بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسالمي و ساير مراجع عملیات مالي اشخاص نزد بانکه

 .ممنوع مي باشد

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تکلیف آنها در اين  -1تبصره

سال بعد،  قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در

 .تصويب و اعالم عمومي نمايند

به  7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ( 2)مندرج در ماده« پنج درهزار» عبارت  -2تبصره

 .اصالح مي شود« %(1)يك درصد» عبارت 

قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف يا معافیت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و  -3تبصره

 .هیاريها ملغي مي گرددد

 وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد -4تبصره

به شرکتهای تعاونی به شرکتهای تعاونی   قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن 

  مسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقیمسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی

  
ن هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص االجراء شدن اين قانو از تاريخ الزم -7ماده

حقیقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسکن اعم از شركتهاي تعاوني مسکن كارمندي و كارگري و 

( قانون)در داخل محدوده  تعاونیهاي مسکن كاركنان نیروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسکن 

بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط  واهي مبنيشهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گ

و ( 3)ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد 

 .باشد اين قانون مي( 4)

دفاتر اسناد رسمي و كلیه مراجع قانوني واگذار كننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و  -2ماده

و غیردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمین به شركتهاي دستگاههاي دولتي 

تعاوني مسکن و اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع بالمانع بودن احداث واحدهاي مسکوني در اراضي 

. موردنظر را طبق مواد آتي از مراجع تعیین شده در اين قانون استعالم و پیوست مدارک نمايند

 .باشد اهي حداكثر دو سال از تاريخ صدور مياعتبار اين گو

كاربري، ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمین براي امر مسکن به  -9ماده

شهرها، بايد از طريق ( قانوني)شركتهاي تعاوني مسکن و اشخاص حقیقي در داخل محدوده 

 .به طور كتبي اعالم و گواهي شده باشدشهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري 

هاي تعاوني مسکن و اشخاص حقیقي و  هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمین به شركت -8ماده

شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها ( قانوني)حقوقي براي امر مسکن در خارج محدوده 
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رات و براساس طرحهاي مصوب بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه طبق مقر

 .باشد شوند، ممنوع مي احداث شده يا مي

احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمین مذكور از 

هاي متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان  نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه

 .باشد مي

هاي تفکیك  هاي زير را در مورد تهیه نقشه اسناد و امالک موظفند تأيیديه ادارات ثبت -0ماده

 :اراضي و امالک و انجام قانوني مراحل تفکیك، به شرح زير اخذ نمايند

شهر و حريم شهر از رعايت مصوبات ( قانوني)تفکیك اراضي و امالک در داخل محدوده  -الف

 .طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط

تفکیك اراضي و امالک واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي  -ب

نامه  اي و در صورت عدم تهیه طرح براي ناحیه موردنظر، از نظر رعايت ضوابط آئین جامع ناحیه

 مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

 .و اصالحات بعدي آن، از سازمان مسکن و شهرسازي استان( هیأت وزيران 1355مصوب )

هاي مربوط بنیاد مسکن انقالب  در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأيید نقشه -تبصره

 .اسالمي است

ر مورد هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفکیك، افراز، صدور سند و تغییر كاربري  د -3ماده

در صورت تخلف، . زمینهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است

ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقي  متخلفان از جمله هیأت مديره شركت تعاوني ذي

 .باشند و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسکن مي

گیري  مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصمیم -1ماده

كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غیرقانوني و برخالف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا مؤثر در 

ن احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خالف مشاركت نمايند، طبق اي

 .شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد قانون متخلف محسوب مي

كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن  كلیه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمین -4ماده

مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختماني فقط در قبال 

ساختماني، گواهي عدم خالف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده توسط ارائه پروانه معتبر 

مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارک مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمین و 

 .واگذار نمايند

غیر گونه خدمات به واحدهاي مسکوني و صنفي و هرگونه بنائي كه به طور  واگذاري خطوط و انشعاب اين

 .باشد مجاز و برخالف ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي

ها ابالغ نمايد قبل  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كلیه جرائد و ساير رسانه -3ماده

از درج هر نوع آگهي تبلیغاتي در ارتباط با تفکیك و فروش اراضي، مجوزهاي صادر شده توسط 
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اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه ( 5)وضوع ماده مراجع م

را در ( سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط)مدارک مذكور، نظر وزارت مسکن و شهرسازي 

 . خصوص بالمانع بودن تفکیك و عرضه زمین اخذ نمايند

 . شوند كلیه قوانین و مقررات با اين قانون لغو مي -75ماده 

هاي مسکن و شهرسازي، كشور، تعاون و كار و  اين قانون توسط وزارتخانه نامه اجرايي آيین -77ماده

 . امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصويب هیأت وزيرات خواهد رسید

ازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم مرداد ماه يك قانون فوق مشتمل بر ي

به تايید شوراي  16/5/1381هزار و سیصدو هشتاد و يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 . نگهبان رسیده است

  

منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به   قانونقانوننامه اجرايی نامه اجرايی   آيینآيین

  شرکتهای تعاونی مسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقیشرکتهای تعاونی مسکن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی

  
و حريم شهر، شهرک مسکوني و شهر جديد و ( قانوني)نامه، محدوده  در اجراي اين آيین -7ماده

حهاي مصوب جامع و تفصیلي و باشند كه در طر هايي مي ها و حريم محدوده روستا عبارت از محدوده

ربط  هادي روستايي به تصويب مراجع قانوني ذي  هادي شهرها، ايجاد شهرک و شهر جديد و طرح

 .رسیده باشند

قانون، برخورداري از كاربري مسکوني در ( 1)منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده  -2ماده

هادي و طرحهاي شهركها و شهرهاي  طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصیلي و( قانوني)محدوده 

 .باشد جديد مي

نامه مانند لزوم استعالم و نظاير آن در استفاده مسکوني از زمین،  كلیه مقررات اين آيین -9ماده

براي كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنین 

 .االجرا است مبنیادها و نهادهاي انقالبي و اوقاف الز

واگذاري، تفکیك و افراز اراضي فاقد كاربري  مسکوني براي امر مسکن توسط تمام  -8ماده

ها، سازمانها، نیروهاي نظامي و  دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه

مي غیردولتي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنیادها و نهادهاي انقالبي و موسسات عمو

كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور  هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام مي

 .اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا ممنوع است

هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیط  -0ماده

 .زيست ممنوع است

http://icm.gov.ir/law-fa-220.html
http://icm.gov.ir/law-fa-224.html
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نه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسکوني، مشروط به تسلیم اقرارنامه كتبي ضمن هرگو -3ماده 

الیه، داير براطالع از كاربري غیرمسکوني زمین و عدم  سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل

 .امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود

نامه مورد نقل و  اين آئین( 6)اده كاربريهاي اراضي غیرمسکوني كه به ترتیب مقرر در م -1ماده

قانون تأسیس ( 5)گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط كمیسیون موضوع ماده  انتقال قرار مي

و مراجع تصويب طرح هادي و تغییرات  -1351مصوب  –شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 

نامه  آيین( 13)ن موضوع ماده بعدي آنها در محدوده خارج از شهرهاي قابل تغییر توسط كمیسیو

مربوط به اراضي و مستحدثات از محدوده قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغییر 

هاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين درخواست در جلسات گروهها  بعدي توسط دبیرخانه

  .و كارگروهها ممنوع است

مجاز به واگذاري زمین براي امر مسکن به اشخاص حقیقي و  كلیه دستگاههايي كه قانوناً -4ماده

باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعالم دريافت شده از مراجع مقرر در قانون  حقوقي مي

را داير بر برخورداري زمین مورد واگذاري از كاربري مسکوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد 

ها و ساير مدارک مربوط به  ها، صورتجلسات، ابالغیه نامه تبي در توافقاستفاده كنندگان، به طور ك

 .واگذاري زمین قید نمايند

استعالم كنندگان كاربري زمین و ضوابط و مقررات ساختماني آن مکلفند نقشه موقعیت  -3ماده

زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشاني زمین و ساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط 

 .نمايد، به مراجع مورد استعالم مربوط ارايه دهند ع مورد استعالم را تسهیل ميمرج

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا  -75ماده 

 .مراجع واگذاركننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمايند

راجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاريخ در صورت كامل نبودن مدارک، م -تبصره

 .كننده اعالم نمايند وصول استعالم، كسري مدارک را به دستگاه استعالم

سازمانهاي مسکن و شهرسازي در مورد زمینها و امالک واقع در محدوده شهركها و  -77ماده

ده را براساس مصوبات و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعالمهاي دريافت ش

در مورد شهرهاي داراي . هاي اجرايي طرحهاي جامع، تفصیلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد نقشه

طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصیلي و وقوع تقريبي زمین در مجاورت زمینهايي كه 

ند، بر اساس مصوبات ا بیني گرديده موقعیت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پیش

قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد و در موارد  5كمیسیون ماده 

هاي جامع و تفصیلي موضوع ماده ياد شده مراتب  ابهام و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجراي طرح

  .واهد بوددر شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و الزم االجرا خ

در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد،  -تبصره

 .پاسخگويي به استعالم موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام خواهد رسید
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ه هر نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسکن اعم از رسمي و عادي در داخل محدود -72ماده

هادي مصوب، با همکاري بنیاد مسکن   روستاها منوط به استعالم از دهیاري مربوط براساس طرح

. انقالب اسالمي و در صورت عدم تشکیل دهیاري، از بنیاد مسکن انقالب اسالمي محل خواهد بود

دهیاريها با همکاري بنیاد ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستايي براساس طرح 

صوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي هادي، طبق عرف محل، كاربري و ضوابط ساختماني م

 .مربوط را اعالم خواهند نمود

سازمانهاي مسکن و شهرسازي استانها موظفند استعالمهاي دريافت شده از ادارات ثبت  -79ماده

به جز )ز حريم شهرها هاي تفکیك اراضي و امالک واقع در خارج ا اسناد و امالک در مورد نقشه

اي و در صورت عدم تهیه طرح براي  را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحیه( روستاها

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسیسات در  ناحیه موردنظر از نظر رعايت ضوابظ آيین

 .پاسخ دهند خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و اصالحات بعدي آن،

دهنده به استعالم موظفند استعالمهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت  مراجع پاسخ -78ماده

تفکیکي خوانا در   بايست منضم به نقشه هاي تفکیك اراضي را كه مي اسناد و امالک در مورد نقشه

د، حداكثر مقیاس مناسب و ساير اطالعات و مشخصات مورد نیاز براي تشخیص موقعیت زمین باش

 .ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعالم پاسخ دهند

هاي تفکیکي دريافت شده از نظر كاربري و  الذكر با نقشه در صورت موافقت مراجع فوق -7تبصره

ربط توسط متقاضي ارايه خواهد  ضوابط تفکیك، ساير مدارک الزم براي تفکیك طبق مقررات ذي

 .شد

ي از سوي متقاضیان در مورد اراضي واقع در شهركهاي هاي تفکیکي پیشنهاد نقشه -2تبصره

مسکوني و شهرهاي جديد جهت تايید از حیث امکان تفکیك و رعايت كاربري و ضوابط تفکیك از 

طرف ادارات ثبت اسناد و امالک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط 

مراجع مذكور براساس طرحها و ضوابط و . شدربط ارسال خواهد  عمران شهر جديد ذي  و شركت

 .مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود

در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد،  -9تبصره

 .وداظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواهد ب

آب، برق، گاز و تلفن ثابت و )قانون ( 8)تامین و واگذاري تاسیسات زيربنايي موضوع ماده  -70ماده

در مورد شهرها، )هاي معتبر ساختماني يا عدم خالف يا پايان كار  موكول به ارايه پروانه( نظاير آن

ا، داير بر رعايت يا تايیديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روست( شهرهاي جديد و شهركها

 .كاربري مسکوني خواهد بود

نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانون  آيین( 32)كمیسیونهاي موضوع ماده  -73ماده

قانون ( 31)و ماده  -1359مصوب  –واگذاري و احیاي اراضي در حکومت جمهوري اسالمي ايران 
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و ساير مراجعي كه به موجب  -1346ب مصو –برداري از جنگلها و منابع طبیعي  حفاظت و بهره

  «.باشد االجرا مي اند نیز الزم قوانین مجاز به واگذاري زمین شناخته شده

نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه  آيین( 4)نقشه تايید شده موضوع ماده  -تبصره

وده شهرها و شهركها توسط ادارات مبناي تغییر كاربري و تفکیك اراضي زراعي و باغهاي خارج از محد

گیرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و  ثبت اسناد و امالک قرار مي

باشند و در هر حال تغییر كاربري اين اراصي به  هاي مذكور بعد از تفکیك مي باغات موضوع نقشه

 .مسکوني ممنوع است

و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها ( قانوني)حدوده كلیه مراجعي كه در م -71ماده

گیري كرده و يا به  و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنین روستاها، برخالف مفاد اين قانون تصمیم

هر نحو به ساخت و سازهاي غیرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهاي خالف باشند، متخلف 

 .با آنها رفتار خواهد شد محسوب و طبق مقررات

درج شماره، تاريخ نام صادركننده مجوز در آگهیهاي تفکیك و فروش موضوع اين قانون  -74ماده

الزامي است و آگهیهاي فاقد مشخصات مذكور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و 

نگ و ارشاد اسالمي اقدامات باشند و وزارت فره هاي گروهي و نصب در اماكن عمومي مي ساير رسانه

الزم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازي نیز موظف است 

 .هرگونه تخلف از اين ماده را پیگیري نمايد

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به  -73ماده

مي بنگاههاي معامالت امالک و مستغالت، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي روشهاي مقتضي به تما

نامه و نظاير آنها براي  قانون، از تنظیم مبايعه( 6)تعاوني ابالغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده 

هاي تفکیك مصوب مرجع قانوني است، اكیداً خودداري  زمینهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشه

 .نمايند

زارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و و -تبصره

نامه توسط بنگاههاي معامالت ملکي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت گزارش از سوي وزارت  اين آيین

مسکن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف، برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام 

 .قانون تعاون به عمل آورند صنفي و

وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون  -25ماده

نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگي و صدور راي  و اين آيین

ا پیگیري نموده و همچنین وزارت مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتیجه مراتب ر

توانند ابطال اقدامات خالف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز  ربط مي مذكور و ساير مراجع ذي

 .جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند

لیت نظارت عالي برحسن انجام دبیرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئو -27ماده 

 .نامه را بر عهده خواهد داشت اين قانون و آيین
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اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و 

  13371337ديماه ديماه   2222کشوری مصوب کشوری مصوب 

   -مـــاده اول

 :از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير

 .وزيران ، معاونین و نمايندگان مجلسیــن  نخست وزير،    -1

 .سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر     -2

 كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشکري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها     -3

وسسـه ديگر كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع كاركنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شركت يا بانك يا هرم  -4

 .يا مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاههـــاي وابستـه به آنها باشــد

اشخاصي كه بنحوي از انحاء از خزانه دولت يا مجلسین يا موسسات مذكور در باال حقوق يا مقرري ياحق   -5

دريافت ( باستثناي حقوق بازنشستگي و وظیفه و مستمري قانوني )ش ويا امثال آن بطورمستمرالزحمه ياپادا

 .میدارند

 .مديران و كاركنان بنگاههاي خیريه اي كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت میدارند    -6

علق بیکنفر از اشخاص مذكور شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بیشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن مت  -7

در فوق يا بیست درصد يا بیشتــر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذكور در فـوق 

باشد و يا اينکه نظارت و يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي موسسات مذكور با آنها باشد به استثناي شركتها و 

ن يکصدوپنجاه نفريا بیشترباشد مشروط بر اينکه هیچیك از اشخاص موسساتي كه تعداد صاحبان سهـام آ

مذكور در فوق بیش از پنج درصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن 

 .بااشخاص مذكوردرفوق نباشد

) باشد نمیتوانند  7ند شركتهائیکه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهاي منـدرج در ب  -8

اعم از اينکه در مقابل خدمتي كه انجام میدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنکه آن خدمت را بطور 

در معامالت يا داوري در دعاوي با دولت يا مجلسیــن يا شهرداريها يا ( افتخـاري و رايگان انجام دهند

اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينکه (  6و  4بند ) ر دستگاههاي وابستـه به آنها و يا موسسات مذكور د

به استثناي معامالتي كه قبل ازتصويب اين )دعاوي مــزبور در مراجــع قانونــي مطرح شــده يا نشده باشد 

 (.قانون قرارداد آن منعقد شده باشد

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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روس و داماد اشخاص منـــدرج پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اوالد بالفصل و ع    -7تبصره 

درآن سهیــــم ويا  8و7در اين قانون و همچنین شركتها و موسساتي كه اقرباء فوق الذكر بنحومندرج در بند 

ويا بانکها و يا شهرداريها و يا سازمان ها و يا ساير موسسات   نمیتوانند با وزارتخانه ها  داراي سمت باشند

خاص درآن سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارندواردمعامله يا مذكور در اين قانـون كه اين اش

 داوري شوند

 

مربوط به تعاون از    شركت هاي تعاونــي كارمندان موسســات مذكور در اين ماده در امور -2تبصره 

 .مقررات اين قانون مستثني خواهند بود

 :از منظوراز معامالت مندرج در اين ماده عبارتست   – 9تبصره 

 (.باستثناي معامالت محصوالت كشاورزي ولو اينکه ازطريق مقاطعه انجام شـــود)مقاطعه كاري     -1

 .حق العمل كاري     -2

اكتشاف و استخراج و بهره برداري به استثناي معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمك   -3

 .استطعام كه معـادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع 

 .قرارداد نقشه برداري و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجراي آن    -4

 .قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي     -5

 .شركت در مزايده و مناقصه     -6

خريد وفروش هائیکه بايد طبق قانون محاسبات عمومــي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند   -7

 .نین ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشـدبموجب قوا

معامالت اجناس و كاالهاي انحصاري دولت و امور مطبوعاتـي دولت و شهرداريها از موضوع اين    -8تبصره 

 .قانون مستثني است 

 -ماده دوم
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جام معامله اشخاصــــي كه بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بان

اعم ) نمايند و يا بعنوان داوري در دعاوي فوق االشعار شركت كنندو همچنین هر يك از مستخدمین دولتي 

و ساير اشخاص مـــذكور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامي كه باشند هر گاه ( از كشوري و لشکـري 

محکـــوم خواهند ( دو تا چهار سال) دو از بر خالف مقــررات اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه 

ماده اول كه با علم و اطالع ( 8و 7بند )  شد وهمین مجازات براي مسئولین شركتها و موسسات مذكور در

بستگـي و ارتباط خود و يا شركاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نیز مقرر است و 

و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از آن  معامالت مزبور باطل بوده

 .معامله يادآوري و ابطال آن میباشند

 -تبصره

كارمندان مشمول مـاده اول كه بر اثر اجراي اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته  

بازنشستگي پرداختي دفعتا واحده بآنان  محسوب ودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور

 .پرداخت میشود

 -ماده سوم

از تاريخ تصويب اين قانـــون هیچیك از نمايندگان مجلسین در دوره نمايندگـــي حق قبول وكالت در 

محاكــم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبـــول كرده اند 

 .د باقــــي استبقوت خو

 -ماده چهارم

 .دولت مامور اجراي اين قانون میباشد 

 شنبه دوم دي ماه يك قانون فوق كه مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه

 .رسید هزار و سیصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي

  قانون نظام صنفی کشورقانون نظام صنفی کشور

دائم یا موقت  حقیقی یا حقوقی كه پروانه كسبمحل دایر شده به وسیله هر شخص  - 21ماده  

 .گردد پلمب می ، با اعالم اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامیبرای آن صادر نشده باشد
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یک از حقوق  پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ - 9تبصره   

 .صنفی نخواهد شد

  قانون نوسازی و عمران شهریقانون نوسازی و عمران شهری

 و تعیین غرامت یابی امالکارز - 74ماده 

ارزيابي امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکیني كه تمام يا قسمتي از ملك آنها در اجراي طرحهاي 

گیرد و  نوسازي و احداث و اصالح وتوسعه معابر و تأمین نیازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي

شود به شرح زير خواهد  ر اجراء طرحهاي مذكورمرغوب ميدريافت حق مرغوبیت از كساني كه ملك آنها بر اث

 :بود

شود و در مورد عرصه ارزش آن  در مورد اعیاني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي - الف 

گردد و در صورتي كه اين قیمت  ارزيابي به اضافه شش درصد تعیین مي به مأخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ

 .خواهد بود ي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي مالک عملبیش از بها

در مورد مرغوبیت كلیه اراضي و امالكي كه بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصالح و توسعه  - ب

ه مأخذ و نحو. باشند شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت مي واقع مي معابر در بر گذر احداثي يا اصالحي

كه از طرف وزارت كشور تهیه  نامه و جدولي است دريافت حق مرغوبیت از مالکین اين گونه امالک طبق آيین

 .و به تصويب كمیسیونهاي كشور مجلسین خواهد رسید

در صورتي كه باقي مانده ملك به تشخیص مالك غیر قابل انتفاع گردد و مالك پیشنهاد فروش آن  - تبصره

باقي مانده ملك را هم خريداري و تصرف كند و در اين صورت ديگر  رداري مکلف استرا به شهرداري كند شه

 .مطالبه و دريافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفي است

 19ماده 

هرگاه در نتیجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروک در آيد آن قسمت 

صد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم شهرداري ق  متعلق به شهرداري بوده و هرگاه

 .خواهد داشت

 23ماده 

كشي و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو  عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله

 .اين قانون خواهد بود 2برابر میزان مقرر در ماده 

كشي و ايجاد فضاي سبز در  اراضي طبق نقشه شهرداري به نردهدر صورتي كه مالکین اين گونه  - 7تبصره  

اين قانون وصول  2اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات
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 .خواهد شد

ن شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايا هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي در پروانه - 2تبصره 

كنند  يافتن ساختمان ضروري است قید گردد وكساني كه در میدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي

ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تادو سال بعد از مدتي  بايد ظرف مدت مقرر در پروانه

ارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته كه براي اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عو

و از آن به بعد نیز اگرساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر 

ابنیه ناتمام كه از طرف مقامات  .گردد درصد در سال بالغ 4مأخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 

 .باشد مشمول اين ماده نخواهد بودقضايي توقیف شده 

  قوانین مديريت پسماندقوانین مديريت پسماند

  :داراي معاني زير مي باشد عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است، -2ماده 

 سازمان حفاظت محیط زيست : سازمان -الف 

  

تقیم يا غیرمستقیم گفته مي شود كه به طور مس( غیر از فاضالب)به مواد جامد، مايع و گاز : پسماند –ب 

پسماندها به پنج گروه تقسیم مي . زايد تلقي مي شود  ، حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده

 :شوند

به كلیه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعالیت هاي روزمره انسان : پسماندهاي عادي -1 

 .لید مي شود، از قبیل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختمانيها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تو

به كلیه پیشماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز (: بیمارستاني)پسماندهاي پزشکي  -2 

ساير پسماندهاي . بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخیص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود

 .ستاني از شمول اين تعريف خارج استخطرناک بیمار

به كلیه پسماندهايي گفته مي شود كه به دلیل باال بودن حداقل، يکي از خواص   :پسماندهاي ويژه -3

از قبیل سمیت، بیماري زايي، قابلیت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نیاز  خطرناک،

ي پزشکي و نیز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندها

 . جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند به مديريت خاص دارند،

به پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي تولیدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از   :پسماندهاي كشاورزي -4

 . حصوالت كشاورزي فاسد يا غیرقابل مصرفم( دام، طیور و آبزيان)الشه حیوانات  قبیل فضوالت،
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به كلیه پسماندهاي ناشي از فعالیت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي   :پسماندهاي صنعتي -5

نفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبیل براده ها، سرريزها و لجن هاي   صنايع گاز،

 .صنعتي

شخصیت حقیقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت   :پسماندمديريت اجرايي  –ج  

، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع  و عملیات اجرايي مربوط به تولید، جمع آوري، ذخیره سازي، جداسازي

 . پسماندها و همچنین آموزش و اطالع رساني در اين زمینه مي باشد

ن بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبیل بازيافت، دفن بهداشتي، كلیه روشهاي از بی: دفع -1

 زباله سوزي 

 .كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد كلیه فراينده هاي مکانیکي، شیمیايي، بیولوژيکي  :پردازش -2

صوب م –قانو حفاظت و بهسازي محیط زيست ( 9)منظور از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده  -د

 .است -28/3/1353

پسماندهاي پزشکي و نیز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نیاز به مديريت  -1تبصره  

 . خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند

فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همکاري دستگاه هاي ذيربط تعیین و به تصويب  -2تبصره  

 . حفاظت محیط زيست، خواهد رسیدشوراي عالي 

 .پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود مي باشند -3تبصره 

لجن هاي حاصل از تصفیه فاضالب هاي شهري و تخلیه چاه هاي جذبي فاضالب خانگي در  -4تبصره 

 . گرفت صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند

پسماند با تعرفه اي كه  مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از تولید كننده -8ماده 

طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمي بر حسب نوع پسماند تعیین مي شود، دريافت نموده 

 و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

  پسماندهاپسماندها    مديريتمديريت    انونانونقق    اجرايیاجرايی    نامهنامه  آيینآيین

 قانون مديريت پسماندها( 2)ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده 1  ماده

 : ـ ،عبارات و اصطالحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي رود1383مصوب 
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 1383قانون مديريت پسماندها مصوب :  قانون 1

 جداكردن زباله ها از يکديگر:  جداسازي  2

 فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد :  يافتباز 3

 كارگروه ملي مديريت پسماندها: ملي كارگروه 4 

،  اقتصادي توسعه قانون برنامه چهارم( 68)ماده  " ب"موضوع بند )صندوق ملي محیط زيست :  صندوق 5

 ( ـ1383اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 . مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران: استانداردمؤسسه  6

 آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه عمدتا تولید:  جزء ويژه 7

 .كننده پسماندعادي هستند

 . سازمان حفاظت محیط زيست:  سازمان8

 
اي تهیه  گونه ريت پسماندرا بهمديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصیلي مدي - 4  ماده

و در  1391 میلیون نفر تا پايان سال كنندكه در مراكز استانها و همچنین شهرهاي با جمعیت بیش از يك

جمع آوري  پسماندهاي عادي را به صورت تفکیك شده ، همه1392ساير شهرها و روستاها تا پايان سال 

 .نمايند

اسالمي  آن در شوراي نامه و طرح تفصیلي اين آيین( 2) تبصره ماده طرح جامع يادشده در كارگروه - 1  تبصره

 .مربوط تصويب مي شود

آن به  مديريت اجرايي ، پسماند عادي محسوب نشده اما جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي - 2  تبصره

پیش  اجزاي آن ، مديريت پسماند عادي عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشد كه در برنامه راهبردي

 .بیني خواهد شد

شهرداريها و  سازمان)اعتبارات موردنیاز براي آموزش و اطالع رساني پسماندها توسط وزارت كشور - 3  تبصره

 .تامین خواهد شد( دهیاريهاي كشور

پسماندهاي عادي وكشاورزي  وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شیوه نامه هاي اجرايي مديريت - 5  ماده

،  ،حمل و نقل ، جداسازي ، جمع آوري پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از قبیل تولید،ذخیره سازي و

نامه تهیه وبه مورد اجرا  ، شش ماه پس از ابالغ اين آيین قانون( 11) ماده ، پردازش و دفع را با رعايت بازيافت

 .گذارد

جمهوري اسالمي ايرانبه  ه و انتشار در روزنامه رسمينامه هاي موضوع اين ماده پس از تهی شیوه -  تبصره

 .منزله اعالم بوده و الزم االجرا مي باشد

خريد و تملك  محلهاي دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه -7  ماده

 .ره برداري گرددمربوط به دراختیار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات

پسماند  هايي كه تولیدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقیقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع - 8  ماده

مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها،سربازخانه  ، مديران و متصديان عادي تولید مي كنند، از قبیل ساكنین منازل
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اجرايي پسماند  تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت،  آموزشي ، ، خدماتي ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري

 عادي پاسخگو بوده و ملزم

 .نامه مي باشند به رعايت مقررات و شیوه نامه هاي آيین

قبیل در  كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي كه مبادرت به عملیات ساختماني و عمراني از هر - 9  ماده

، ذخیره و  هاي مربوط درخصوص جداسازي یوه نامهنمايند، بايد مقررات و ش سطحشهر، روستا و بخش مي

 .هاي ساختماني را رعايت نمايند نخاله انتقال

،حمل و  جمع آوري بخشداريها بايد براساس شیوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به - 11  ماده

اطراف راهها  اير تاسیساتبنزين ها و س دفع پسماندهاي عادي بین راهي از قبیل پسماندهاي رستورانها، پمپ

 .و حريم راهها اقدام نمايند

بخشداري ها  ـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ها و اماكن بین راهي با تبصره

 .نمايند همکاري

(  خانگي) پسماند عادي ـ كلیه مراكز تولیدكننده پسماندهاي ويژه همچنین تولیدكنندگان جزء ويژه11  ماده

 .محل تولید اقدام نمايند سبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي دربايد ن

ـ تولیدكنندگان و واردكنندگان اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از كاالهاي خود را 12  ماده

 .بازيافتنمايند

همزمان با فروش و يا ورودبه درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نیم در هزار ارزش كاالرا

 .صندوق پرداخت نمايند

را در اختیارواحدهاي  صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقالم مزبور، مبالغ دريافتي

 .بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهد

 .قانون محکوم خواهند شد( 16)متخلفین به مجازاتهاي تعیین شده در ماده 

 و الستیك PEPواد پلیمري از قبیل پالستیکها، م1

 ، كريستال كاالهاي شیشه اي2

 اشیاي ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژي3

 اشیاي ساخته شده از چوب و نئوپان 4

 كاالهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا5

 انواع روغنهاي روانکار 6

 .تشکیل شوند ، فلز، پلیمر، سلولز كاالهايي كه حداقل از دو جزء شیشه 7

 لوازم برقي و الکترونیکي 7

 انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غیر فلزي 9

استفاده از اينگونه مواد  ـ واحدهاي تولیدي كه از مواد اولیه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي1  تبصره

 .ازپرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود

كاالي خود رامرجوع  محصوالت خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كهـ واحدهاي تولیدي كه 2  تبصره
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 .مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود ، از پرداخت مي كنند، به ازاي میزان كاالي صادر شده و يا مرجوعي

و  پیشنهاد سازمان ـ تجديدنظر در اقالم و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با3  تبصره

 .صويب هیأت وزيران خواهد بودت

ايجاد  ، واردكنندگان و كساني كه مسوولیت بسته بندي مواد ومحصوالتي كه منجر به ـ تولیدكنندگان13  ماده

، حمل ونقل و  ، نگهداري بايد نحوه استفاده( شیمیايي از جمله سموم و كودهاي) پسماندهاي ويژه مي گردند

،بر روي  شیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تايید مراجع ذي ربطدفع پسماندهاي حاصل از مصرف ونیز ا

 .بندي درج نمايند بسته

، پسماندبیشتر يا پسماند  سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرف - 15  ماده

ريت آنها را تهیه و نامه نحوه مدي بابازيافت مشکل تر و يا پسماند خطرناک ايجاد مي كنند اقدام و شیوه

 ..مايدنحسبمورد به دستگاه ذي ربط اعالم 

    هاها  های دولتی و شهرداریهای دولتی و شهرداری  ماده واحده وضعیت امالک واقع در طرحماده واحده وضعیت امالک واقع در طرح  

بندي وتفکیك و  هاي مجاز براي قطعه در مواردي كه تهیه زمین عوض در داخل محدوده - 4تبصره  

توسعه شهري مورد  هاي مصوب ور طبق طرحمحدوده مزب سازي میسر نباشد و احتیاج به توسعه ساختمان

اراضي براي  موافقت با تقاضاي صاحبان توانند در مقابل تأيید مراجع قانوني قرار بگیرد، مراجع مزبور مي

سازي  استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه وعمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

 از اراضي آنها را% 21زم براي تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومي، حداكثر تا ال سطوح زمین و واگذاري

نوسازي و  هاي همچنین اراضي عوض طرح براي تأمین عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و

 .بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند

    ::قانون رفع موانع تولید رقابت پذير قانون رفع موانع تولید رقابت پذير 

الیت واحدهاي تولیدي موجود و داراي مجوز از مراجع قانوني ذي ربط در حريم شهرها و ـ ادامه فع55ماده  

كالن شهرها و محدوده روستاها درصورتي كه به تشخیص سازمان حفاظت محیط زيست آالينده نباشد 

 .بالمانع است

و ويژه اقتصادي ـ واحدهاي تولیدي كاال و خدمات آالينده مستقر در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 56ماده  

شبیه به واحدهاي آالينده مستقر در سرزمین اصلي با رعايت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش 

 .افزوده و اصالحات بعدي آن مشمول عوارض آاليندگي مي شوند

ـ شهرداري ها مکلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعیین تکلیف نحوه پرداخت 59ماده  

 .عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند

درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري 

 .ها ممنوع است
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كه به تصويب شوراي عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفي خواهد بود ( %111)پرداخت صد درصد 

نیز به میزاني كه به تصويب ( قسطي و يا يکجا)در پرداخت عوارض به  صورت نسیه . اسالمي شهر مي رسد

 .شوراي اسالمي شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود

( 5)یاز دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده شهرداري ها مکلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد ن

قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با 

تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانین و مقررات مربوطه 

 .پروانه صادر كنند

  وه وضع و وصول عوارضوه وضع و وصول عوارضئین نامه اجرايي نحئین نامه اجرايي نحآآ

توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و  

1/1/7918ـ مصوب  7912انتخاب شهرداران ـ مصوب   

تشکیالت، وظایف قانون ( 11)و ( 38)بنا به پیشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد  1/1/7941هیأت وزیران در جلسه مورخ 

ـ و همچنین برای تعیین سیاستهای عمومی دولت  7910و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 

قانون یاد شده را به شرح زیر ( 17)ماده ( 73)و بند ( 11)قانون فوق الذكر، آئین نامه اجرایی ماده ( 17)ماده ( 73)موضوع بند 

:تصویب نمود  

های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم  توانند برای تأمین بخشی از هزینه شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می -7ماده 

. های موضوع این آیین نامه عوارض وضع نمایند های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست از هزینه  

ک و بخش در حدود درآمدها، عرضه كاالها و خدمات و سایر وضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، شهر -2ماده 

. ربط باشد هایی است كه مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذی موضوع  

یابد و همچنین وضع  تبصره ـ وضع عوارض جدید بر تولیداتی كه برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می

های ملی بر عهده سایر مراجع كه در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده  رحعوارض بر درآمدهای ناشی از معادن، منابع و ط

. شوند، خواهد بود یا می  

ـ عوارض موضوع این آیین نامه از اماكن، واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری  9ماده 

قانون تعاریف و ( 8)ماده ( 7)قانونی شهر، موضوع تبصره قابل وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده 

قانون تعاریف و ضوابط ( 79و  3)ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد  7932ضوابط تقسیمات كشوری ـ مصوب 

 ای كه به ها محدوده ـ كه به تصویب هیأت وزیران رسیده یا برسد و در مورد شهرک 7932تقسیمات كشوری ـ مصوب 
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آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده ( 79)تصویب كمیسیون موضوع ماده 

. ـ رسیده است، باشد 7900قانونی و حریم شهرها ـ مصوب   

موضوع بند ای كه در طرح جامع  ـ در صورتی كه محدوده شهر و روستا تعیین نشده باشد، در مورد شهرها محدوده 7تبصره 

ای كه در  ـ و در مورد روستاها محدوده 7907قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ( 2)ماده ( 9)

. ـ تعیین شده است، مالک خواهند بود 7933اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی ـ مصوب ( 1)طرح هادی موضوع ماده   

هایی را كه توسط سایر مراجع قانونی برای  باشند محدوده محدوده شهر، مجاز نمیگیر در مورد  ـ مراجع تصمیم 2تبصره 

شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود  ایجاد شهرک یا مراكز جمعیتی دیگر خارج از شهرها تعیین شده یا می

. شهر ملحق نمایند  

شود، در مورد  اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع میـ وصول عوارضی كه طبق این آیین نامه توسط شوراهای  8ماده 

ها بر عهده مسؤوالن اجرایی  عوارض شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاری و در مورد شهرک

مرجع وصول مکلف به دادن . نمایند های اجرایی آن اقدام می شهرک مربوط خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت

. رسید رسمی به مودی است  

شوند،  ـ نحوه وصول عوارضی كه به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 0ماده 

. گردد توسط همان شورا تعیین می  

ب شهرداران ـ قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخا( 38)تبصره ـ وزارت كشور به استناد ماده 

ـ و به منظور تأمین هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنین ایجاد  7910مصوب 

در . های الزم را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید یکنواختی در نظام عوارض در سراسر كشور، آئین نامه

. گردد ها مراعات می آیین نامه مالی شهرداری( 95)وضوع ماده های م خصوص شوراهای اسالمی شهر دستورالعمل  

شوند، حسب مورد  ـ عوارضی كه به موجب این آیین نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 3ماده 

بخش های همان شهر، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و  برای تأمین هزینه

. مربوط مصرف خواهد شد  
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های خاص خدماتی یا  های طرح توانند برای تأمین تمام یا بخشی از هزینه ـ شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می 1ماده 

گردد، صرفاً در همان مدت و  عوارضی كه از این طریق وصول می. عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معین وضع نمایند

. باشد ه در مصوبه وضع عوارض، قابل مصرف میمورد تعیین شد  

های مربوط به عوارضی كه توسط  مرجع رسیدگی به شکایت در مورد میزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوع -4ماده 

صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده  شوند و یا عوارض محلی كه قبالً توسط مراجع ذی شوراها با رعایت آیین نامه وضع می

ها مقرر شده است و در  قانون شهرداری( 11)باشند، در مورد عوارض شهر به ترتیبی است كه در ماده  این آیین نامه نمی( 2)

خصوص عوارض موضوع این آیین نامه كه توسط شورای اسالمی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیأتی مركب از 

. باشد یا شهرک میوزارت كشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسالمی بخش   

ها دیوان  قانون شهرداری( 11)تبصره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات كمیسیون موضع ماده 

تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه  معترض می( 4)عدالت اداری است و در مورد نظر هیأت مذكور در قسمت اخیر ماده 

. نماید  

توانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، كاهش، تخفیف و لغو  یـ شوراها م 3ماده 

. های مقرر در این آیین نامه اتخاذ تصمیم نمایند اند، با توجه به سیاست عوارضی كه تصویب نموده  

یل شوراهای اسالمی شهر، شهرک و ـ لغو، كاهش، افزایش، اعطای تخفیف و یا معافیت از عوارض كه قبل از تشک 75ماده 

این آیین نامه ( 2)، توسط سایر مراجع ذی صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده 7910بخش موضوع قانون مصوب 

. باشد باشند، به عهده شورای اسالمی شهر، بخش و شهرک ذی ربط می نمی  

آیین نامه است، به ( 2)یط مذكور در تبصره ماده ـ عوارضی كه تاكنون توسط مراجع ذی صالح وضع شده و دارای شرا 77ماده 

شرح مندرج در فهرست پیوست این آیین نامه كماكان توسط مراجعی كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن 

صادرات غیرنفتی در سال . شود و به ترتیب مقرر در همان مصوبات به مصرف خواهند رسید تعیین شده است وصول می

از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی  7914قانون بودجه سال ( 0)بق تبصره مطا 7914

. كه وضع شده باشد، معاف است  

ای مركب از نمایندگان وزارت كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و  تبصره ـ وزارت كشور مکلف است كمیته

رگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی ربط و نماینده رییس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع بودجه، وزارت باز
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این آیین نامه و ارایه راهکارهای الزم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از ( 2)تبصره ماده 

كننده، مرجع حل اختالف بین مودی و دستگاه وصول این عوارض، نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول 

كمیته مذكور كلیه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتیجه را از طریق وزارت . كننده و سایر موارد مربوط تشکیل دهد

ط وضع همچنین این كمیته وظیفه دارد عوارضی را كه قبالً توسط مراجع ذی رب. كشور به هیأت وزیران منعکس خواهد نمود

های عمومی دولت  باشد، با این آیین نامه و سیاست این آیین نامه می( 2)شده است و واجد اوصاف مذكور در تبصره ماده 

.انطباق دهد و نتیجه را برای تصمیم گیری به مراجع مسئول ارایه نماید  

فته از تاریخ تصویب به همراه ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یک ه ـ شوراهای اسالمی مکلفند نسخه 72ماده 

ها مکلفند حداكثر  استانداری. مستندات و گزارش توجیهی آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمایند

ظرف دو هفته پس از وصول چنین مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم آن را به همراه نظارت كارشناسی خود و همچنین فهرستی 

همان ( 7)و تبصره ( 9)موضوع ماده )وضع شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط از عوارض محلی 

چنانچه مصوبات مزبور در مدت یک ماه از تاریخ وصول به وزارت كشور . به وزارت كشور ارسال نمایند( ماده از این آیین نامه

ها و جراید محلی یا  د مصوبه را از طریق درج در روزنامهمورد ایراد یا لغو توسط وزیر كشور واقع نشد، شوراها مکلفن

های كثیراالنتشار یا از طریق انتشار اعالمیه و یا هر طریق دیگری كه جنبه اعالن عمومی دارد، به آگاهی عموم  روزنامه

. عوارض مربوط از تاریخ اعالن قابل وصول است. برسانند  

. شود اسالمی شهر تهران مستقیماً به وزارت كشور ارسال میتبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای   

ها و مؤسسات و  ها، سازمان ـ اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه79ماده 

سالمی ذی ربط های دولتی در صورتی كه قبل از تنظیم نهایی الیحه بودجه كل كشور در دولت به تصویب شوراهای ا شركت

باشد و در صورتی كه بعد از تنظیم الیحه بودجه و قبل از پایان همان سال  رسیده باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می

. تصویب شده باشد، مصوبه از ابتدای دومین سال مالی بعد از تصویب عوارض قابل اجرا خواهد بود  

های پنج  های كلی كه در برنامه یری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سیاستگ ـ شوراها موظفند به هنگام تصمیم 78ماده 

:های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود، سیاست ساله و قوانین بودجه سالیانه اعالم می  

های مورد  نه، دهیاری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزی الف ـ نیل به سمت خودكفایی شهرداری

 نیاز؛
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های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی؛ ب ـ رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش  

شوند؛ هایی كه به صورت غیرمستقیم وصول می پ ـ جهت گیری به سوی وضع عوارض  

 ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی؛

ـ توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛  ث  

 ج ـ هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض؛

ها از جمله روش وضع عوارض  چ ـ رعایت اولویت وضع عوارض به صورت درصدی از قیمت فروش كاال و خدمات بر سایر روش

 مقطوع؛

های عمرانی؛ راجع قانونی و یا اجرای طرحح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات م  

 خ ـ جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر كاالهای تولیدی؛

 د ـ توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید؛

نظر؛ذ ـ محاسبه و وصول عوارض در مورد واحدهای تولیدی براساس فروش واقعی در دوره مورد   

 ر ـ خودداری از وضع عوارض بر كاالهای صادراتی؛

 ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن؛

 ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفیف، معافیت و نظایر آن؛

های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛ س ـ اعمال رویه  

.قانون اساسی( 9)ش ـ وضع بدون تبعیض عوارض براساس اصل   

تبصره ـ افزایش میزان عوارض موضوع این آیین نامه زودتر از یک سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و 

. شود افزایش عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی  

ها حداكثر براساس نرخی  و خدمات و سایر موضوعـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه كاالها  70ماده 

مادام كه این نسبت در هر سال . رسد است كه ساالنه توسط وزارت كشور پیشنهاد شده است و به تصویب هیأت وزیران می
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نسبت عوارض به ( سقف)برای تعیین حداكثر . به تصویب نرسیده است، نسبت تعیین شده در سال قبل مجری خواهد بود

ها توسط وزارت كشور با هماهنگی  های عمرانی، اداری و خدماتی شهرداری و عواید محلی باید استاندارد هزینه درآمدها

در تنظیم استانداردها باید سهم . این آیین نامه تنظیم و به هیأت وزیران ارایه گردد( 77)كمیته موضوع تبصره ماده 

های جامع و  های عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرح ی در طرحهایی كه به موجب تصمیمات مراجع ملی یا فرامحل هزینه

. شود، به طور جداگانه مشخص گردد ها و روستاها ایجاد می هادی در شهرها، شهرک  

اند، مجموع عوارض وصولی در هر  های موضوع این ماده تعیین نشده تبصره ـ در سال جاری و مادام كه استانداردها و نسبت

درآمد سالیانه، در مورد فروش %( 2)این آیین نامه نباید در مورد درآمدها بیش از حداكثر دو درصد ( 9)ماده  محل با رعایت

  قیمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بیش از حداكثر نیم درصد%( 2)كاالها یا خدمات بیش از حداكثر دو درصد 

.موجود باشد ارزش معامالتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول  

 نحوه وصول عوارض و مستندات آن عنوان عوارض كد

ای و  عوارض جایگزین عوارض دروازه -7 77

 عوارض بندی و نقاط مرزی

عوارض بلیط كسانی كه با هواپیما در  -2

.كنند خطوط داخلی پرواز می  

عوارض درآمد مشمول مالیات قطعی شده -9  

راساس مصوبه ای كه ب عوارض جایگزین عوارض دروازه -7

ای توسط گمركات كشور وصول  قانون لغو عوارض دروازه 29/2/7984

.شود و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود می  

عوارض بلیط كسانی كه با هواپیما در خطوط داخلی مسافرت  -2

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 8/2/7904نمایند مصوبه  می  

مالیات قطعی شده تصویبی مصوب شماره  عوارض مشمول -9

ریاست جمهوری 28/9/7919مورخ  83911  

% 7كمک از محل درآمد حاصل از عوارض  79

 كارخانجات

وزارت  3/72/7918مورخ  92/9/22291براساس بخشنامه شماره 

 كشور

عوارض كمک از محل درآمد حاصل از عوارض  78

های سواری،  اضافی شماره گذاری اتومبیل

ری بیابانی وارداتی و ساخت كشورسوا  

وزارت كشور 23/2/7919مورخ  9784برابر تعرفه شماره   

و  7988سال  22383و  7929سال  7929مصوبه هیأت وزیران شماره  عوارض مواد نفتی 27

ریاست محترم جمهوری 77/7/7911م مورخ / 11-752مصوبه شماره   

7/93  33به ماده  9تبصره به عنوان بند  9در اجرای قانون الحاق یک بند و عوارض و درآمدهای وصولی از حریم % 45 
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تحفاظی شهرهااس مجلس شورای اسالمی 7/72/7912ها مصوب  قانون شهرداری   

عوارض اولیه شماره گذاری -7 87  

عوارض سالیانه -2  

عوارض شماره گذاری در هنگام شماره گذاری به حساب وزارت  -7

.گردد كشور واریز می  

شورای انقالب و  79/3/7904ارض سالیانه انواع خودرو مصوب عو -2

قانون تشکیالت ( 90)افزایش بعدی آن در اجرای بند یک ماده 

ـ كه در هنگام شماره گذاری  7937شوراهای اسالمی كشور ـ مصوب 

.شود اولین عوارض سالیانه نیز وصول می  

قانون تشکیالت ( 90)ی، مستند به بند یک ماده اتوبوس، قطار، كشت عوارض بلیط مسافرتی برون استانی 89

( 89)ماده ( الف)ـ و بند  7937شوراهای اسالمی كشور ـ مصوب 

قانون ( 95)ماده ( الف)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بند 

وصول برخی از درآمدهای دولت كه توسط صادر كنندگان بلیط 

.گردد وصول و به حساب شهرداری پرداخت می  

 حسب تعرفه تنفیذی و تصویبی عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی 88

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ( 89)مستند به بند الف ماده  عوارض تلفن 80

های كشور به میزان  و مصرف آن در موارد معین برای كلیه شهرداری

ریال ماهانه هر شماره تلفن مصوب ریاست محترم جمهور توسط  05

.گردد وصول و به حساب شهرداری مربوط واریز می مخابرات  

عوارض بر معامالت وسایط نقلیه و ماشین  81

 آالت سنگین اعم از قطعی و وكالتی

 

و نوع گواهینامه دو شخصی و  33های تنفیذی از سال  براساس تعرفه عوارض بر صدور گواهینامه رانندگی 83

.شود ها وصول می پایه یک عوارض توسط شهرداری  

عوارض بر فروش پرورش ماهی، میگو پرورشی و آبزیان به استناد  عوارض بر صید و شکار 00

9/2/7918مورخ  7/9/98/7344تعرفه شماره   

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ( 89)در اجرای بند الف ماده  عوارض بر قراردادها 01

و  ریاست محترم جمهوری 20/2/7912مورخ  2913مصوبه شماره 

وزیر محترم كشور  21/0/7912مورخ  98/7/3419نامه شماره 

مورخ  7-08/77897-70911خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذیحسابان  7/3/7912

های دولتی و حسابداران مؤسسات غیردولتی از محل اعتبار  دستگاه
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توانند براساس اختیارات قانونی خود از طریق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق  ـ شوراها می 73ماده 

. مورد نیاز اتخاذ تصمیم نمایند ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین منابع مالی مشاركت و سایر روش  

های الزم را جهت توجیه این آیین نامه و  ها و مراكز ذی ربط آموزش ـ وزارت كشور مکلف است با همکاری سازمان 71ماده 

وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در . های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید سایر آیین نامه

. ورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور استم  

 معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

آیین نامه ( 77)فهرست عوارض غیرمحلی موضوع ماده   

 

 

 (پيشنهاد دهنده)امضای شهردار و مهر شهرداری 

 حميد نيکو رای

.گردد ل اجرای پروژه واریز میطرح كسر و به حساب شهرداری مح  

 2موضوع تبصره ماده )ها  عوارض كارخانه 04

(آیین نامه  

های تنفیذی و تصویبی كه در اجرای بند یک ماده  براساس تعرفه

( 89)ماده ( الف)قانون تشکیالت شوراهای اسالمی كشور و بند ( 90)

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

ها و  تصویب نماینده ولی امر و ریاست جمهور رسیده است از كارخانه

به استثنای )بهای فروش % 7واحدهای تولیدی به میزان 

زیر فاكتور % 7هایی كه دارای تعرفه عوارض مضاعف بر  شهرداری

های  و ضمناً شهرک( باشند های خاص استانی می فروش برای طرح

زیر فاكتورفروش، توسط  %0صنعتی واقع در حریم به مأخذ 

های مذكور وصول و بایستی به صورت ماهیانه به حساب  كارخانه

.شهرداری مربوط واریز گردد  

2/03 موضوع تبصره )عوارض بر محصوالت محلی  

(این آیین نامه 2ماده   

ها از محصوالت  های تنفیذی در بعضی از استان بر حسب تعرفه

.شود تولیدی عوارض وصول می  

3/03 ها ارض بر نوشابهعو  .گردد ها وصول می براساس تعرفه تنفیذی بعضی از شهرداری   
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 تعرفه عوارض محلی شهرداری  خامنه

   31/11/96مورخ   5343ماده ، بنا به پیشنهاد شماره 47ه خدمات و جرايم شهرداري خامنه كهتعرفه عوارض محلي و هزين

 (دفترشورا)شهر به شمارهاسالمي شوراي 96/ 11/ .....مورخ  .....شهرداري خامنه در جلسه شماره  

 .به تصويب رسید  11/96/.......مورخ  .................

 (تصويب كننده)ي شوراي شهر نام و نام خانوادگي امضاي اعضا 

 (رئیس شورا)موسي طهمورثي   - 

 (نائب رئیس شورا)محمد خلفي  -

 (خزانه دار شورا)محمد نظافتي -

 (منشي شورا)حمید طالعي  -

 (سخنگوي شورا)علي غضنفري -

 مهر شوراي شهر                                                                                                                  

                                             

مـــورخ  .......تعرفـــه عـــوارض محلـــي و هزينـــه خـــدمات و جـــرايم شـــهرداري خامنـــه كـــه در جلســـه شـــماره          

ــوراي  47در11/96/...... ــويب شـــــ ــه تصـــــ ــاده بـــــ ــالمي مـــــ ــماره    اســـــ ــه شـــــ ــیده بـــــ ــهر رســـــ شـــــ

ــورخ    ............................................... ــي 11/96/مـ ــد مـ ــا     تأيیـ ــد تـ ــهرداري بايـ ــه شـ ــود كـ ــاري    15شـ ــال جـ ــن سـ بهمـ

 . نسبت به انتشارآگهي عمومي اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود

 

 ( ه عوارضتأيید كننده مصوبه تعرف)مهر و امضاي فرماندار                                                           

 حسن مستفید                                          

 فرماندارشهرستان شبستر               
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