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  .......................................................................................................................... خدمات بهای و عوارض:  اول فصل

  ............................................................................................................................................. مالحظات:  7 ماده

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

  ....................................................................................................................................... عمومي مقررات: 9 ماده

  ............................................................................................................. عوارض وتقسیط نقدی پرداخت نحوه:  4 ماده

  .................................................................................................................... ساختمان پروانه صدور عوارض:   5 ماده

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

  ................................................................................................................................. بنا تجديد تسهیالت:  1 ماده

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

  ............................................................................................................ خدمات بهای و عوارض استرداد نحوه:   3 ماده

  ................................................................................................................................. حصاركشي عوارض: 7 0ماده

  ....................................................................................................... (افزوده ارزش) اضافي  درب ايجاد عوارض: 77 ماده

  ........................................................................................................................... ساختمان ابقای عوارض:  72 ماده

  ............................................................................................................................... معبر از برداری بهره:  79 ماده

  ................................................................. بیشتر واحدهای به واحد چند يا يك تبديل از ناشي افزوده ارزش عوارض:  74 ماده

  ................................................................................................ شهر محدوده به امالک ورود افزوده ارزش سهم: 75 ماده

  .................................................. (افراز و تفکیك)شهرداری قانون 707 ماده اصالح قانون اجرای بابت از شهرداری سهم:  76 ماده

  ............................................................................................................................. پاركینگ احداث ضوابط: 71ماده

  .......................................................................................................................... مشرفیت حق بر عوارض:  78 ماده

  ........................................................................................................................ ساختمان از استفاده نحوه:  73 ماده

  ............................................................................................................. بازديد و كارشناسي هزينه يا عوارض: 20 ماده

  ............................................................................................................................ حرفه و فعالیت عوارض:  27 ماده

  ....................................................................................................................... خانگي های فعالیت عوارض:  22 ماده

  .......................................................................................................................... محیطي تبلیغات عوارض:  29 ماده
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  ................................................................................................................. شهر معابر درختان قطع وارضع:  24 ماده

  .............................................................................................................................. شهری سطح عوارض:  25 ماده

  ................................................................................................................. سبز فضای توسعه خدمات بهای:  26 ماده

  ............................................................................................................... پسماندها مديريت خدمات عوارض: 21 ماده

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

  ................................................................................................................................. الثبت حق عوارض:  23 ماده

  .................................................................................................................... : وقراردادها ها پیمان عوارض:  90 ماده

  .................................................................................................................................. بیمه حق عوارض:  97 ماده

  ....................................................................................................... : مهندسین وطراحي نظارت حق عوارض:  92 ماده

  ................................................................................................................................... بار حمل عوارض:  99 ماده

  ............................................................................................................................. باسکول توزين عوارض:  94ماده

  ........................................................................................................................... نمايش و سینما عوارض:  95 ماده

  .......................................................................................... شهرداری ايمني امور و نشاني آتش خدمات عوارض:  96 ماده

  ............................................................................................................................. پرورش و آموزش سهم: 91 ماده

  .......................................................................................................................................... جلسه حق:  98 ماده

  .................................................................................................................................. تشويقي تسهیالت: 93 ماده

 بهای خدمات : فصل دوم

 ............................................................................................................................هزينه ترمیم حفاری های معابر شهر:  40ماده

 ... .........................................................................................................................................................هزينه آماده سازی: 47ماده 

 ..............................................................................................................................................بهای خدمات روضه الحسین:  42ماده 

 ...............................................................................حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضي:  49ماده 

 ...........................................................................................................ری قره كهريزخدمات منطقه توريستي و گردشگ:  44ماده 

 .....................................................تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهای تاكسیراني و جرائم و تخلفات تاكسیراني:  45ماده 

 ................................................................................................................................هزينه كاركرد ماشین آالت شهرداری:  46ماده 

 ...........................................................................................................................................هزينه بهای خدمات هفته بازار:  41ماده 

 ........................................................................................................عوارض و بهای  نصب بنر در استند های شهرداری: 48ماده 
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  ........................................................................................................ اجرايي های نامه وآئین قوانین تعاريف،: دوم فصل

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

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

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

 مصلحت تشخیص مجمع 79/5/7988 مصوب«  انقالب شورای 7953 سال مصوب شهرها در سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح »نامه آئین

  .............................................................................................................................................................. نظام

  ...................................................................................................................................... شهرداريها مالي نامه آيین

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

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

  .......................................................................... اصالحات با 1/1/7910 مصوب جهانگردی و ايرانگردی صنعت توسعه قانون

  .......................................................................................... جهانگردی و ايرانگردی صنعت توسعه قانون اجرايي نامه آئین

  ....................................................................................................................... معلوالن حقوق از حمايت جامع قانون

  ................................................................................................................... : ايثارگران به رساني خدمات جامع قانون

  ................................................................................................................... باغها و زراعي اراضي كاربری حفظ قانون

  ............................................................................................................................................. شهری زمین قانون

  .......................... ايران معماری و شهرسازی عالي شورای 25/3/7981 مورخ جلسه شهری منظر و سیما كیفي ارتقاء مقررات و ضوابط

  ....................................................................................................... مسکن عرضه و تولید از حمايت و ساماندهي قانون

  ................................................................................................................................ : ها شهرداری قانون از موادی

  ............................................................................................... (7945/77/21 مصوب اصالحي) شهرداری قانون 11 ماده

  ...................................................................................................................................... شهرداری قانون 36 ماده

  ...................................................................................................................................... شهرداری قانون 33 ماده

  .................................................................................................................................... شهرداری قانون 700 ماده

  ............................................................................................. (28/7/7930 مصوب)   شهرداری قانون اصالحي 707 ماده

  ..................................................................................... :گردد يم اصالح ليذ شرح به یشهردار قانون( 707) ماده ـ واحده ماده

  .................................................................................................................................... شهرداری قانون 770 ماده



 7931سال   شهرداری خامنه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات 

5 
 

  ..................................................................................................................................... : مستقیم مالیاتهای قانون

  ................................................................................................................................: افزوده ارزش بر مالیات قانون

  ... حقوقي و حقیقي اشخاص ساير و مسکن تعاوني شركتهای به  مسکن امر برای مسکوني كاربری فاقد اراضي واگذاری و فروش منع قانون

 و حقیقي اشخاص ساير و مسکن تعاوني شركتهای به مسکن امر برای مسکوني كاربری فاقد اراضي واگذاری و فروش منع قانون اجرايي نامه آيین

  ...........................................................................................................................................................حقوقي

 7991728 ديماه 22 مصوب كشوری و دولتي معامالت در دولت كارمندان و مجلسین نمايندگان و وزراء مداخله منع به راجع قانوني اليحه

  ....................................................................................................................................... كشور صنفي نظام قانون

  ............................................................................................................................... شهری عمران و نوسازی قانون

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

  .................................................................................................................. پسماندها  مديريت  قانون  اجرايي  نامه آيین

  ..................................................................................... ها شهرداری و دولتي های طرح در واقع امالک وضعیت واحده ماده

  .......................................................................................................................... : پذير رقابت تولید موانع رفع قانون

  .............................................................................................................. عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آئین
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 و بهای خدمات عوارض: فصل اول 

 مالحظات :  8ماده 

 باشد 13افرايش عوارض نبايد بیشتر از نرخ تورم سال •  

 از ايجاد تشويش و نگراني در مردم  خودداری •

 جلوگیری از اثرات تورمي و منفي  •

 مدنظر قرار دادن تشويق و محدوديت در موضوعات خاص  •

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

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

 شهرداری

 های عمراني ها و انجام پروژه های دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیری ن مردم و دستگاهمشاركت داد •

 ابالغ تعرفه به كلیه واحدهای شهرداری جهت رعايت آن  •

 ابالغ ضوابط شهرسازی به واحدهای درآمد شهرداری جهت رعايت آنها در وصول عوارض مصوب •

 ( تأيید كننده)ری، شورای شهر و فرمانداری ممهور نمودن كلیه صفحات تعرفه به مهر شهردا •

 هزينه درآمدها در رديف های مربوطه •

 ...ها و نهادهای دولتي ، نظامي و غیردولتي و ها و سازمان ابالغ عوارض سال آينده دستگاه •

 رعايت قوانین و مقررات جاری كشور •

استفاده شده است ؛ لذا   Naznin  B  ,zarB  ,TitrBاين دستورالعمل از فونت های   wordدر تهیه فايل  •

 .برای جلوگیری از برهم خوردن نظم صفحات بهتر است فونت های مورد اشاره در رايانه نصب شده باشد

  تعاریف ￭

  :p قانون  64اجرای ماده  كه در 7931 در سال زمینعبارت است ارزش معامالتي  ،ای روز منطقه( ارزش ) قیمت

الزم به ذكر است در صورت .شده است تعیین و اصالحیه های بعدی آن  7961های مستقیم مصوب سال  مالیات

 .اعالم ارزش منطقه ای بروز از طرف سازمان امور مالیاتي ،مالک عمل شهرداری خواهد بود
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 افزايش بي رويه عوارض با فرمول های اين  ، احتمال7931با توجه به افزايش ارزش منطقه ای الزم به ذكر است

لذا به منظور جلوگیری از آثار تورمي و منفي آن ، ضرورت دارد نسبت به . دستورالعمل را به دنبال داشته باشد 

  .تعديل منطقي ضرايب در موقع پیشنهاد و تصويب تعرفه اقدام گردد

K   :در فرمول های مختلف متفاوت است ضريب و. 

S :   عرصه يا اعیاني ملكمساحت 

: Rp         رتبه حرفه مشاغلRL :       رتبه موقعیت مشاغلkb :       ضريب تعديل :Ksضريب مساحت 

 موارد مستثنی از دريافت پروانه و پرداخت عوارض:  2ماده 

كل  متر 9مترمربع با ورودی از حیاط، درصورت احداث بیش از  9سرويس بهداشتي در حیاط به مقدار حداكثر  -7

 .رسیدگي خواهد شد 700مساحت از طريق كمیسیون ماده 

 سايبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنايي منفك ازساختمان -2

 سانتیمتر پیش آمدگي در معابر 90حداكثر با حیاط  روی درب  سايبان  -9

ودركلیه قطعات  متر سانتي 25متروباالتر حداكثر 70های معابر ها و باالی پنجره خانه  بام حاشیه سايبان در -4

 (ورودبه حیاط)شمالي 

 باران گیر در ورودی های زيرزمین با مصالح غیر بنايي جهت پوشش پله های ورودی و رمپ -5

 .. نماسازی ساختمان يا ديوارهای ملك بدون تجديد بنای آنها به شرطي كه به معبر تجاوز نشده باشد -6

 اد آنهاها بدون تغییر در ابع تعمیرات جزئي و تعويض در و پنجره -1

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان های مسکوني  -8

الحاق دو ياچند مغازه به همديگر بدون تغییردرابعادساختمان ، به شرطي كه مغازه ها در يك مسیر گذر واقع   -3

 .شوند

 های سه طرف بسته  نصب پنجره به بالکن -70

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه  -77

از اعیاني واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد كودک، كتابخانه، واحد ... ها و ها، شركت استفاده ادارات، سازمان -72

 فقط برای كاركنان خود .... آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشي و

 تبديل قسمتي از اعیاني به پاركینگ و ايجاد پاركینگ در اعیاني   -79

ارتفاع مندرج درنقشه درطبقه همکف ويا اطاقك باالی پله به عنوان انباری  استفاده از زير پله ياتراس بارعايت -74

 بارضايت كلیه مالکین ساختمان

های عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و يا مدت  های موقت پروژ احداث ساختمان  -75

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

بديهي است شهرداری ازپیمانکاردررابطه بابرچیدن ساختمان های . چیدن تاسیسات فوق الذكر اقدام نمايد

 .موردبحث اين بند،تعهدثبتي اخذخواهدنمود
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 بدون پوشش سقف خود احداث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاط  -76

 اجرای عقب كشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگي شهرداری -71

 تعبیه و جابجايي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری  -78

بديهي است كه تعمیر  تعمیر اساسي ساختمان های با ارزش تاريخي و فرهنگي با تايید سازمان میراث فرهنگي، -73

وجودبوده بايستي به شکلي باشد كه شکل ظاهری و اساسي كه نیازمند ستون گذاری در داخل اعیاني م

 .ديوارهای جانبي ساختمان تغییر نیابد

عوارض پذيره 2/7تعويض سقف مسکوني هادرصورت احتمال ريزش به صورت رايگان،درمورد تجاری هابا اخذ  -20

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

 : 7تبصره  

چنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و يا مفاد گواهي معامله ملکي، كاربری 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 

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

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

 .و بعدآ اقدام گردد

 : 2تبصره  

یته فني تغییرات طرح های هادی در رابطه يا كم 5شهرداری بايد قبل از ارجاع پرونده تغییر كاربری به كمیسیون ماده 

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 كاربری نخواهد بود

 مقررات عمومی : 9ماده 
 

ک مورخ 44025ت/257489و تصويبنامـه  7981/70/8ک مورخ 47794ت/782455به موجب تصويبنامه  ( 7

 25قانون اساسي وقانون جامع حمايت ازايثارگران، كلیه جانبازان  798كمیسیون موضوع اصل  7988/72/71

نامه  تصويب  7در ماده  و ساير مشمولین مقرر( همسر، فرزندان و والدين)درصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا 

و تجاری تا مسکوني برای يك بار تا يکصدوبیست متر مربع  زيربنا وپذيره مذكور از پرداخت عوارضوقانون 

مازاد بر يکصدوبیست مترمربع . باشند ضوابط شهرسازی معاف ميبیست مترمربع دركاربری مربوطه وبارعايت 

ص قوانین جديد مصوب و ابالغ گردد ، مالک عمل درصورتي كه دراين خصو. 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 
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مسکوني كه مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي باشد به درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی  ( 2

اين ماده استفاده  2و  7شرط ارائه سند مالکیت يا قرارداد واگذاری به نام متقاضیان از تسهیالت بندهای 

 .خواهند كرد

  نخواهد بود 700ماده  مشمول پرونده های مطروحه در كمیسیون 2و7تسهیالت بندهای. 

هائي چون آسايشگاه معلوالن و سالمندان، بازپروری معتادان با رعايت مقررات شهرسازی  عوارض ساختمان (9

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

 .مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد

باشد صدور  يا حوزه های علمیه كه در تملك مسجد( مترمربع 200اكثر تا حد)برای احداث يك واحد مسکوني  ( 4

 .پروانه ساختماني عوارض ندارد

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

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

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

 .خواهد شد

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

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

 .نخواهد گرفت

قانون  64كه در اجرای ماده  7931ای روز، عبارت است ارزش معامالتي زمین در سال  منطقه( ارزش ) قیمت  ( 1

 .و اصالحیه های بعدی آن تعیین شده است  7961های مستقیم مصوب سال  مالیات

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

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

  .شد

باشند بنا به ضرورت  مي( از لحاظ مدت اعتبار)ني معتبر مالکین كلیه واحدهای مسکوني كه دارای پروانه ساختما ( 3 

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

 .باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود
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های ساختماني و تعیین  تهیه و تأيید نقشه)رشان وفق مقررات های ساختماني مسکوني كه مراحل صدو پروانه ( 70

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

بديهي است كه مالکین و  .باشند های مذكور بر مبنای ضوابط قانوني قبلي مي و شهرداری موظف به صدور پروانه

كه . باشند سال اجرای اين مصوبه مجاز به استفاده از اين تبصره مي خردادها تا آخر  های اين نوع پرونده فعذين

در صورت عدم اقدام تا تاريخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام خواهد شد كه اين موضوع بايد به نحو 

 .شايسته كتباً موقع اقدام متقاضي به وی ابالغ گردد

عرض )مورد نظر برای هر مغازه يعني بر هر مغازه در اين دستورالعمل، عبارت است از فاصله بین دو تیغه  دهنه ( 77

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

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

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

بزرگترين  متر باشد مالک محاسبه عوارض، 72متر و معبر ديگر  74اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری :  مثال

  .ای خواهد بود با مبنای گران ترين ارزش منطقه( دهنه طوالني)دهنه ملك 

 های مختلط مسکوني، تجاری عوارض زيربنای مساحت مسکوني و تجاری وفق مقررات و ضوابط در ساختمان ( 72

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

های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور پروانه آن بر  كلیه عوارض پذيره مجتمع( 79

 . ای گرانترين بر ملك محاسبه خواهد شد قیمت منطقه% 700مبنای 

طول  پذيره تعلق گرفته و فضای باز مشاعي كه در% 50عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجتمع های تجاری  ( 74

نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد  ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي

 .بود

 .ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد عوارض پذيره واحدهای صنعتي كالً بر اساس قیمت منطقه (  75

های مقاومت بسیج به انضمام كتابخانه و  ها و پايگاه یهها و تکايا و حسین احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 76

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

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

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

های  های صندوق مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچنین نحوه پرداخت عوارض ساختمان
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كاهش يعني با  %20ها با  های بانك اعتباری عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمان

 .عوارض متعلقه اقدام خواهد شد% 80وصول 

در صورت افزايش زيربنای پروانه ساختماني عوارض اعیاني احداثي جديدصرفا با اشل و ضريب و ارزش   (71 

 . شود ای زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول مي منطقه

های اشتراكي  و پاركینگ و همچنین قسمت ث اعیاني درپیلوتگونه احدابه منظور تشويق احداث پاركینگ، هر  ( 78

متر مربع برای هر واحد در پیلوت و داكت عوارض  75های مسکوني مانند روشنايي، انباری حداكثر تا  ساختمان

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

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

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

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

 .نیز عوارض تعلق نخواهد گرفتقسمت 

 های عمومي در كاربری مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازی،  به منظور تشويق سازندگان پاركینگ

 .عوارض ندارد

های عمومي ديگر با رعايت ضوابط شهرسازی در فضای باز به  تأمین پاركینگ كارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 73

 .صورت سايبان بالمانع است

عوارض زيربنای % 90معادل  و گازهای عرضه مواد نفتي  های سايبان و مخازن سوخت جايگاه برای قسمت ( 20

ها ديگر مثل تعويض  صنعتي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیاني

 .شود با مبنای تجاری وصول مي... روغن و فروشگاه و

های مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفیت و پرداخت غرامت به  صدور پروانه و گواهيدر محاسبه عوارض  ( 27

ای عرض معبر بعد از عقب كشي امالک وبا ارزش منطقه ای معبرجديد مبنای محاسبه  مالك، ارزش منطقه

 .عوارض خواهد بود

 به ، عوارض مورد در شهرداری و مودی بین اختالف هرگونه رفع شهرداری، قانون 11 ماده موجب به( 22

 تصمیم و شود مي ارجاع شهر اسالمي شورای و دادگستری ، 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 تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجرای. باشد مي وصول قابل ثبت،

  .نمايد مبادرت شهرداری طلب

  ضمناً شهرداری بايد نسبت به فعال نمودن كمیسیون مذكور و ارجاع موارد الزم اقدام الزم به عمل آورد.  
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كه عالوه برای ... زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، الستیك و فروشي و بلوکواحدهای آهن  ( 29

های مسقف  نمايند قسمت های مسقف و احداثي، از فضای باز به عنوان انباركاال و باسکول استفاده مي قسمت

ضای تجاری مشمول عوارض استفاده به عنوان ف% 90مشمول عوارض پذيره تجاری بوده و فضاهای باز معادل 

% 10دريافت عوارض پذيره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان محل، 

 .التفاوت زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد مابه

ماه به صورت رسمي، پیماني، قراردادی مشغول خدمت  24برای كاركنان شاغل در شهرداری محل كه بیش از  ( 24

برای احداث ساختمان مسکوني يکبار در طول خدمت تا نین اعضای دورحاضر شورای شهرو همچباشند

الزم به ذكر است جهت تشويق جوانان و رونق امر ساخت و ساز برای .عوارض احداث ندارد مترمربع 720سقف

 .حداث نداردمترمربع بصورت يکبار عوارض ا720جوانان نیز مقرر گرديد تا مدت دوسال از تاريخ ازدواج تا متراژ

 .های طرف قرارداد شهرداری نخواهد بود ضمناً تسهیالت اين بند مشمول افراد شاغل در شركت  

در صورتي كه  700عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده در كمیسیون ماده   (25

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

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

ريال  50000000مبلغ  700عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در كمیسیون ماده اگر عوارض صدور پروانه يا  :مثال

از عوارض مذكور را پرداخت نمايد و از پرداخت %( 20)ريال  70000000مبلغ  7939باشد و مالك در سال 

پرداخت بقیه بدهي عوارض مراجعه  برای 7938بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نمايد و در سال 

جعه محاسبه زمان مرا% 80از عوارض اعالمي،% 20نمايد كل عوارض به سال مراجعه محاسبه و به دلیل پرداخت 

 .اخذ خواهد شد

  نخواهد بود 700بديهي است اين بند شامل جرايم آراء كمیسیون ماده . 
 

عوارض زيربنا و پذيره پروانه های ساختماني را برای % 70 های دارای سازمان بهسازی ونوسازیشهرداری شهر ( 26

 بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزينه خواهد نمود 

،از مبلغ قابل وصول با رعايت ضريب تعديل مربوطه  بهای خدمات توسعه فضای سبزپرورش و سهم آموزش و  ( 21

 .محاسبه و دريافت خواهد شد

 .باشد وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حريم مصوب شهر مجاز مي (  28

پیشنهاد شهرداری و تصويب شورای شهر با رعايت هبه درآمدهای شهرداری از بابت  عوارض و هزينه خدمات با  ( 23

و ثبت در دفاتر مالي و ( آن  91به خصوص ماده ) ها  سقف بودجه مصوب شهرداری و آيین نامه مالي شهرداری
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صرفه و صالح شهر و شهرداری برای افراد بي سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نخبگان، كاركنان شهرداری و 

 .يستي اعمال شودبا..... فرزندان آنها و

  جرايم نمي باشد شاملبديهي است تسیهالت اين بند. 
 

، قبوض آب، پروانه كسب: مدارک  ارائه يکي از اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولين طرح توسعه شهرمدارک  ( 90

كه در اين برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه يا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن از مراجع ذيصالح 

صورت وضعیت موجود تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي بعد از 

اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هريك از اين مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جريمه مشخص 

اند  ب در سال های قبل اقدام نمودهخواهد نمود و درخصوص افرادی كه نسبت به پرداخت عوارض سالیانه كس

قانون نظام صنفي كشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد  21ماده  9به استناد تبصره 

 .بود

ارزش افزوده و قانون برنامه پنج ساله ششم وقوانین های شهرداری به استناد قانون مالیات بر  كلیه معافیت ( 97

 .طای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشدملغي شده لذا اع  كشوری

 .منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع يا هادی، تفصیلي مي باشد ( 92

در خصوص مناسب سازی محیط شهری و ...های غیر دولتي و  های اجرايي دولتي و سازمان دستگاه كلیه ( 99

( ج)معلولیت، مکلفند مشابه آيین نامه اجرايي بند  ها و اماكن مورد استفاده عمومي برای افراد دارای ساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمايت از معلولین و آيین نامه اجرايي آن اقدام  739ماده 

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

های ساختماني اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام نداده باشند  ت به انجام تعهدات خود طبق نقشهنسب

 .ممنوع است
 

 نحوه پرداخت نقدی وتقسيط عوارض :  4ماده 

( پیش آمدگي زيربنا ، پذيره ،   (درصد عوارض پروانه و ابقا  16 مي تواند تاشهرداری  در صورت پرداخت نقدی  

 . شدمحاسبه و وصول خواهد   

 .بقیه عوارض ، جرايم  و هزينه های خدمات شهری شامل كاهش نخواهد بود 

 

تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زير و بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور كتبي شهردار با :  7تبصره 

.گرفت ايین نامه مالي شهرداری ها صورت خواهد  92رعايت ماده   
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در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پايانکار ، انجام معامله و يا هر گونه مفاصا حساب قطعه مورد نظر :  2تبصره 

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

.عوارض پايانکار به هیچ عنوان قابل تقسیط نمي باشد:  9تبصره   

در صورت پرداخت يکجای مانده مطالبات تقسیط شده  قبل از موعد سر رسید چك های تحويلي ، به مقدار :  4 تبصره

ماه های قبل از موعد سررسید و برای مانده مطالبات بعد از تناسب سازی شامل تسهیالت تشويقي پرداخت نقدی 

 .زمان تقسیط مي گردد

 عوارض صدور پروانه ساختمان :   5ماده   

 :                                         مسکونی( الف

 تا ضرايب زير جدول عوارض زير بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع

به حیاط (روباز و روپوشیده )عوارض بالکن :توضیح      
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا مطابق 

ضوابط و 

 مطابق کاربری

زیر بنای خارج از 

 ضوابط

 بالکن به شارع

 روباز
 سه طرف بسته

 روپوشیده

7 
زير زمین اول و دوم و 

 پايین تر

P8 

P8 - - 

 P79 95p 60p همکف،اول 2

 P25 95p 60p سوم و چهارمدوم ،  9

 P90 95p 60p پنجم و ششم 4

 P40 95p 60p هفتم وهشتم 5

 P50 95p 60p نهم و باالتر 6
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سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه برای يك واحد )واحدی كه از نظر امکانات بهداشتي دريك ملك  : 7تبصره 

 .تك واحدی تلقي خواهد شد( پیش بیني شده باشد

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

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

احداث خانه های ارزان قیمت و يا انبوه در راستای حمايت از ساخت و ساز شهرداری مي تواند در هزينه :  9تبصره 

 .ی صدور پروانه ساختماني تا هفتاد درصد تخفیف اعمال نمايدها

منظور از زيربنای خارج از ضوابط شامل زيربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم مجاز طرح توسعه :  4تبصره 

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

يا كمیته فني  5درصورت كوچك بودن قطعات از حد مجاز تفکیکي و در صورت تصويب كمیسیون ماده :  5تبصره 

 .برای هرمترمربع خواهد بود  5/7 تغییرات طرح هادی عوارض اين ماده با ضريب

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

 .نمي باشد 6عوارض تبصره ضريب مشمول  درمحدوده شهر

 45برای اراضي مجاز كه در اثر اجرای طرح شهرداری كمتر از حد نصاب تفکیك شوند بعد از اجرای ماده ( ب 

 .نمي باشد 6قانون و لحاظ در آلبوم اجرايي طرح، مشمول ضريب عوارض تبصره 

 . جدول فوق محاسبه خواهد شد 2ضريب  عوارض زير بنای خانه باغ ها با:  1تبصره 

 

 : غير مسکونی ( ب

طبقه همکف و طبقات زيرزمین و باالی همکف با دسترسي از داخل و صنعتي خدماتي عوارض انباری تجاری ،  : 7/ب

 .عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد% 80 ساختمان

 

عوارض تجاری، خدماتي وصنعتي طبقه % 700دسترسي مستقل ، عوارض انباری تجاری، خدماتي وصنعتي طبقات با :  2/ب

ازطريق كمیسیون ... درصورت تبديل اين نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدماتي و. مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد

 .رسیدگي خواهدشد700ماده 

 

اركینگ ملحق به تجاری و خدماتي  تا داخل واحد تجاری و خدماتي و باالی پ( نیم طبقه ) حداكثر مساحت بالکن :  9/ب

طبقه ای كه بالکن در آن طبقه ) طبقه مربوطه % 60مساحت اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض % 50

 .محاسبه خواهد شد( احداث يا ايجاد مي شود 
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عوارض پذيره مساحت قسمت الحاقي  ،به تجاری و خدماتي مجاز در صورت الحاق انباری مجاز تجاری و خدماتي:  4/ب

 .محاسبه و وصول خواهد شد % 60با ضريب ( 7/ب طبق جدول

 

يك ) اعیاني مربوطه ، اين احداثي به عنوان يك واحد مستقل % 50در صورت احداث نیم طبقه يا بالکن بیش از :  5/ب

 . منظور خواهد شد( طبقه مستقل 

 

برای هر طبقه زيرزمین نسبت به زيرزمین اول  % 70ین دوم و سوم به ترتیب عوارض پذيره تجاری و خدماتي زيرزم:  6/ب

 .تعديل خواهد شد

 

 تا ضرايب زير ......، صنعتی وعوارض پذيره يك متر مربع از يك يا چند واحد تجاری، اداری، فرهنگی ( 8/ب

 طبقات

 سایر کاربری ها  صنعتي  تجاری وخدماتي 
تجاری و  به شارع  بالکن

 خدماتي

 خارج ازضوابط مطابق ضوابط
مطابق 

 ضوابط

خارج 

 ازضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج 

 ازضوابط
 روپوشیده روباز

 P 70  (70 p)7/1 همکف

p 7/1p p 7/1p 60p 700p  زيرزمین P 6   7/1 (6 p) 

 P 5  7/1 (5 p) اول به باال

 

به حیاط (روباز و روپوشیده )عوارض بالکن :توضیح 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 : 7تبصره 

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

سازمان بهزيستي، هالل احمر و  ،كمیته امداد امام های مسئول، مورد تأيید دستگاه مراكز فرهنگي و هنری تفريحي،

 .در كاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد ... توانبخشي و 

 : 2تبصره 
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قانون شهرداری به محل های تعیین شده شهرداری،  55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند 

مشمول مطابق ضوابط و تعرفه  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریهزينه كلیه عوارض پروانه ساختماني و % 50

 . وصول خواهد شد

 

احداث شود مشمول ( باران گیر) پیش آمدگي سقف آخرين طبقه ساختمان كه به منظور استفاده سايبان  :9هتبصر 

 .اين عوارض نخواهد بود

تفاع و عرض دهنه منظور از پذيره خارج از ضوابط شامل زيربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراكم و ار:  4تبصره 

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

 .شد

سهم به ازای هر متر مربع از زمین در موقع اخذ پروانه ساختماني  شهرداری، تفکیكقطعات فاقد مجوز : 5تبصره 

 .وصول خواهد شد p70مبنای  برمشاعي 

 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمديد ها:  6ماده 

 صدور پروانه ساختمان ( الف

قانون شهرداری و  55ماده  24و بند  700صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

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

شود بايد حداكثر مدتي كه برای پايان يافتن ساختمان  كه از طرف شهرداری صادر ميهای ساختماني  در پروانه  -7

 . ضروريست و نوع استفاده از آن درج گردد

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

 .تقاضي اعالم خواهد نمودبه م “ 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 شهرداری  - 9

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

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

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

برای شروع عملیات  اين مجوز دلیلي برای. با دريافت مجوز نسبت به تجهیزكارگاه و آماده سازی زمین اقدام نمايد

 . ساختماني نمي باشد
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تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداری با اعالم   های نقشه ارائه  نیاز به  و امنیتي   های نظامي، انتظامي ساختمان برای   - 6

ها ملزم به اخذ  ضمناً كلیه دستگاه. تعرفه اقدام خواهد نمود عوارض احداث طبق مفاد اين  بر و كف و دريافت 

 .باشند روانه احداث از شهرداری ميپ

تعهد محضری برابر يابه اسناد عادی و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضايي يا احراز مالکیت توسط مراجع قضايي و   - 1

 . مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد

 .قابل تمديد مي باشدماه ديگر  6ماه برای صدور پروانه اعتبار داشته و  6مجوز تهیه نقشه   -8

 تجديد پروانه    تمديد و(   ب

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

چنانچه در مهلت مقرر،  حداكثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده ... ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و

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

پروانه به شرطي كه درخواست مالك قبل از اتمام مهلت پروانه و تمديد اول در دبیرخانه  تمديد اول و دوم اعتبار  -7

 . عوارض نداردهیچ گونه شهرداری ثبت شود 

ه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و يا اتمام مهلت آخرين تمديد اين ماده، تاريخ تمديد پروان 7اجرای بند   -2

 . منظور خواهد شد

در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و يا صدور احکام قضايي كه موجب ركود عملیات   -9

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

 .يا تمديد آن نسبت به بقیه مدت تمديد خواهد شد

موضوع را به صورت كتبي موقع اخذ پروانه  شهرداری مکلف است به منظور رعايت ضوابط تمديدها و پايانکار  –4

 . احداث به مالك ابالغ و در سوابق پرونده ملکي يك نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نمايد

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

 .باشد شروع به مهندس ناظر مي

اخذ پايانکار در مهلت قانوني پروانه و تمديدهای آن به شرطي كه مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه   -6

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

 .صدور پروانه ساختماني و اعالم كتبي به ايشان ضروريست
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قانون ثبت و صلح معوض برای امالک غیرثبتي ضروری بوده و شهرداری قبل از  45سند در اجرای ماده  اصالح-8

 . تواند پايان كار صادر نمايد اصالح سند نمي

حداكثر مدت زمان جهت اخذ كلیه تمديد ها و تجديد ها از تاريخ ثبت در دبیرخانه شهرداری دو ماه مي باشد در -3

 در موعد مقرر شامل عوارض تاخیر مي گرددصورت عدم مراجعه مالك 

شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختماني از روشهای مختلف مانند نامه نگاری ،  -70

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

 زيربنای پروانه رديف

 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمديدها

 اتانجام تعهدعوارض عدم 

قانوني نسبت به مهلت مقرر در 

  پروانه های ساختماني

عدم شروع عملیات 

احداث ساختمان در 

مدت مهلت پروانه 

 وتمديدها

 تجديد پروانه بعد از عوارض

 انقضای مدت پروانه وتمديد ها

 ماه 96 مترمربع 500تا  7

دو نوبت تمديد 

ساالنه هر بار به 

 مدت يك سال

در صورت عدم مراجعه جهت 

تا )تمديد، به ازای هر ماه تأخیر

معادل ( سال شمسي 2سقف 

عوارض زيربنا و  درصدنیم 

پذيره زمان صدور 

عوارض %50حداكثر تا)پروانه

زمان صدورپروانه تعلق خواهد 

 (گرفت 

از درجه پروانه قبلي 

و  اعتبار ساقط

پروانه جديد مطابق 

ضوابط روز و تعرفه 

زمان مراجعه با كسر 

دريافتي قبلي صادر 

 .مي شود

 

عوارض زمان %70معادل 

مراجعه اخذ وپروانه به مدت 

سال تجديد  اعتبارخواهد شد 2

واين موضوع درصورت عدم 

اتمام ساختمان برای دومین 

خواهدشد ومهلت بعدی بارتکرار

 تمام ساختماندرصورت عدم ا

ازهرماه تمديد معادل 

عوارض زمان مراجعه 70%

 .محاسبه واخذ خواهد شد

 ماه 48 مترمربع 7000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  9

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

مترمربع بعدی يك سال به  5000هر 

كه در كل .مدت پروانه اضافه مي شود

 سال تجاوز ننمايد 1از 

 تسهيالت تجديد بنا : 7ماده 

ها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور نوسازی شهر با رعايت آخرين  به منظور مقاوم سازی ساختمان

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

 

 

 عوارض تجديد بنا

های قبل از طرح هادی و يا جامع فعلي شهر در  احداثيهای مسکوني مجاز و يا  به اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

. مجوز از شهرداری عوارض  زير بنا ندارد( پروانه)كاربری مربوطه و حداكثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ 

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

 .اقدام خواهد شدطرح مذكور 
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و با رعايت كاربری مربوطه و ساير ضوابط زمان مراجعه ... های مجاز اداری و صنعتي و در صورت نوسازی ساختمان -2

های تجاری و خدماتي حداكثر تا ارتفاع و دهنه مجاز و تراكم و سطح  و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

عوارض متعلقه، پروانه ساخت % 25مان مراجعه با پرداخت مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری ز

 . صادر خواهد شد

های مجاز فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي و توانبخشي و اداری و نظامي با  در صورت نوسازی ساختمان -3

هد عوارض متعلقه، پروانه ساخت صادر خوا% 70رعايت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 . شد

% 50ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسازی معادل ( 9)و ( 2)و ( 7)اضافه بنای بندهای  -4

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

 . ری و خدماتي نخواهد بوداين بند مشمول ساختمان های تجا. مسکن در صورت شمول الزامي است

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

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

ن، رانش زمین، حريق های تخريب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمبارا تجديد بنای ساختمان -6

 . گیرد با تأيید مراجع ذی صالح به اندازه اعیاني تخريب شده عوارض احداث تعلق نمي... و

قانون شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مکلف به اجرای عقب كشي 700ماده  6در اجرای تبصره  -7

. ی مکلف به پرداخت غرامت نمي باشد و اصالح معابر مطابق ضوابط طرح های توسعه شهری بوده و شهردار

برابر مساحت، مقدار واقع در عقب  4جهت تشويق شهروندان به نوسازی امالک  با اخذ پروانه ساختماني ، از 

 .اخذ نخواهد شدكشي عوارض پروانه 

اقدامات الزم توسط  ،در زمان نوسازی ملك در رابطه با مقدار واقع در مسیر و انتقال آن بنام شهرداری:  تبصره 

 .شهرداری انجام خواهد گرفت 

 

 المثنی ینحوه صدور پروانه ساختمان:  1ماده 

صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأيید مراجع ذی صالح از جمله نیروی انتظامي در موقع مفقودی و سرقت و 

مقدور  با دريافت كارمزد به شرح زيرآتش سوزی و ساير حوادث غیر مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه 

 .خواهد بود

 ريال برای هر مترمربع  000/70مترمربع معادل  500زيربنای تا   ●

 ريال برای هر مترمربع 000/8مترمربع معادل  7000تا  507زيربنای از  ●

 ريال برای هر مترمربع 2000مترمربع معادل  2000تا  7007زيربنای از  ●
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 ريال برای هر مترمربع 7500مترمربع معادل  9000تا  2007زيربنای از  ●

 ريال برای هر مترمربع 500مترمربع معادل  9007زيربنای بیش از  ●

 .پروانه صادره به عنوان كارمزد پروانه المثني دريافت خواهد شد

 

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات:   3ماده 

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

 :مؤدی مسترد خواهد شد

تغییركاربری با تصويب طرح هادی يا جامع جديد نسبت به شروع عملیات ساختماني در مدت  مالك تا زمان   -7

  .اعتبار پروانه و تمديد های قانوني آن دارای پروانه اقدام ننموده باشد

 

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

 

چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و يا بعد از صدور پروانه ساختماني بدون كسر هزينه تا مدت اعتبار پروانه و   -9

 .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 سوزی و)ث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری توقف احدا  -4

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

 .شود دريافتي مسترد مي

 

 كارمزداشتباه واريزی اشخاص به حساب شهرداری بدون كسر   -5

 

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

دريافتي ... گواهي معامله و حفاری در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاری و تأيید دفاتر اسناد رسمي و( ب

 .ترد خواهد شدشهرداری با كسر كار مزد به شرح زير مس

 
  با كسر عوارض متعلقه طبق جدول زير به عنوان هزينه شهرداری،  غيره مقرر در ابن ماده .  عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختمانی

 .مسترد خواهد شد

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 

میلیارد و  3برمازاد 

 ارقام بعدی

 %7 %2 %9 %4 درصد استرداد
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 .اين استرداد مشمول كل مطالبات شهرداری به صورت واريز نقدی رديف های اين ماده خواهد بود( ج

 عوارض حصاركشی : 8 0ماده

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

های عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست حصاركشي و يا  تقاضای احداث ديوار و فقط در كاربری

 .همراه با آن احداث واحد كوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز اين عوارض دريافت خواهد شد

سانتي  80به معبر و تا ارتفاع  های عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط برای بر مشرف احداث ديوار در كاربری

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 شهرداری و جهاد كشاورزی  استعالم از مراجعي چون سازمان پارک

 .و با رعايت ضوابط طرح توسعه شهری مقدور خواهد بود... وراه و شهرسازی و

  

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

 .بايست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود بنا محسوب نشده و مراتب مي

 
داوطلبانه و رايگان  نسبت به عقب كشي ديوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام مالکین امالكي كه : 2تبصره 

  .نمايند مشمول اين عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دريافت نخواهد كرد

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

 
اقدام  770قانون شهرداری، مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده  770از اجرای مواد  امالک ناشي:4تبصره 

 .خواهد شد 
 .فنس كشي عوارض احداث ديوار ندارد :5تبصره 

 

سانتي متر با مصالح ساختماني، مغاير مقررات موجود تلقي و غیر قانوني خواهد  80احداث ديوار بیش از  :6تبصره 

 .بود

 
 

 (ريال 30000حداقل هرمتر طول)P 8 متر طول احداث ديوارعوارض هر 
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 (ارزش افزوده)عوارض ايجاد درب  اضافی : 88ماده 

كلیه انهار ، شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداری مي قانون شهرداری  707و ماده  36ماده  6در اجرای تبصره     

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

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

، عوارض ايجاد درب به ازای ايجاد هر درب به شرح زير محاسبه و (همان ضلع دارای معبر)ر ملك در معابر عمومي ديگ

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

 -حقوقي  -شهرسازی  –كارشناسان امالک ) شخیص بايد توسط هیات ت... همسايه و شهرداری و ارايه خدمات و

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

 .برای سايرين ايجاد نگردد

 

واند عوارض ايجاد رعايت ضوابط شهرسازی الزامي است و شهرداری مي ت در صدور مجوز موضوع اين ماده :7تبصره 

 .ريال بنا به تشخیص شهردار و صالحديد اقدام نمايد000/000/72ريال تا 000/000/9درب اضافي را از 

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

 .  تشخیص مقرر در اين ماده عوارض متعلقه طبق فرمول مربوطه عمل خواهد شد 

در صورت دريافت عوارض حق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض اين ماده دريافت  :9تبصره  

 .نخواهد شد

ايجاد هر گونه باز شو دركوچه های بن باز دراختیار شهرداری بوده و بار عايت ضوابط مربوطه و با تأيید  :4تبصره 

 .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  :5تبصره 

 .و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب بیرون از آنها قرار گرفته باشد عرصه آنها محسوب گردد

به لحاظ حقوقي ايجاد هرگونه درب سواره و پیاده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذكر زماني مي تواند  :6تبصره

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

 .در مالکیت خاص يك پالک نباشد

متر باشد  20مشرف به گذر بیش از  عرض گذر يا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض اين ماده در صورتي كه  :1تبصره 

 .متر خواهد بود 20مالک عمل همان 

متر و يك درب 5/7رب نفررو تا عرض حداكثر يك د برای هر ملك ضوابط شهرسازیمجوز ايجاد درب برابر  :1تبصره 

با تأيید هیأت تشخیص و با رعايت  متر مجاز بوده در صورت تقاضای بیش از آن صرفاً 9پاركینگ يا حیاط به عرض 

درب ضمناً تعداد درب های مجاز مجتمع ها بیش از يك . ضوابط شهرسازی و مسايل حقوقي امکان پذير خواهد بود 
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چنانچه عرض درب ماشین رو در ضوابط طرح .مطابق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شدنفررو و يك درب ماشین رو 

 .متر باشد ضوابط مذكور مالک عمل شهرداری خواهد بود 9توسعه شهری بیش از 

 . متر  ممنوع است 6ايجاد درب اضافي در معابر با عرض كمتر از  :3تبصره 

با ( غیر اختصاصي)مترو فقط در معابر 6در هر صورت صدور مجوز ايجاد درب اضافي درمعابرباعرض بیش از :71تبصره 

 .رعايت مسايل حقوقي و شهرسازی و مقررات جاری و با تأيید هیأت تشخیص امکان پذير مي باشد 

مي شهر و شهرداری شهر باتوجه به وضعیت هرشهر وارزش افزوده ناشي ازايجاد درب اضافي شورای اسال :77تبصره 

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

متر مربع باشد ، مالک عمل همان  500در محاسبه عوارض اين ماده درصورتي كه مساحت قطعه بیش از :  72تبصره 

 .مترمربع خواهد بود 500

 .مراحل مقرر در اين ماده و عقد صلح امکان پذير خواهد بود ايجاد درب بادرخواست مالك و پس از طي:  79تبصره 

 .در مورد ايجاد درب در پخ يا قوس ساختمان يا ملك ، تابع ضوابط شهرسازی مي باشد:  74تبصره 

درصورت درخواست مالکان مراكز عمومي شامل مراكز آموزشي ، مراكز بهداشتي و درماني و ارگانهای : 75تبصره 

جهت ايجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطراری به معبری كه ( واحد 20بیش از)ای مسکوني دولتي ، مجتمع ه

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

 

 : معابراضافی در  فرمول عوارض ايجاد درب 
عرض گذر      +طول برمشرف گذر مساحت             

 ×        × p × عرض درب 

 2 4 

 .باشد ريال مي 20000ای  حداقل ارزش منطقه

ای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومي فاقد درب، مقداری در تعريض واقع گردد  در صورتي كه قطعه -7

شهرداری در مقابل رعايت بر اصالحي، مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاری رايگان قسمتي از 

  .صادر خواهد كردملك به معبر 

 

طرح و  قانون شهرداری 700ماده در كمیسیون  اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری،در صورت ايجاد درب  -2

 2، عوارض ايجاد درب اين ماده با ضريب 700در صورت رأی بالمانع كمیسیون ماده . گیری خواهد شد تصمیم

 .شود اقدام مي

 

 .دی روبروی درب قطعه مقابل نباشدخواهد بود كه درب ايجاصدور مجوز ايجاد درب در صورتي مقدور  -9
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 .های ماشین رو به طرف داخل امالک خواهد بود بازشوهای درب -4

 

 .ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد -5

 

ريال خواهد  000/000/90عوارض تعبیه درب اضافي از معبری ديگر برای واحد های تجاری و خدماتي حداقل  -6

 بود

 

 منجر به افزايش طبقات شود ارزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بود مواردی كه.  

 

   عوارض ابقای ساختمان:  82ماده 

 700كمیسیون ماده   و از سوی  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

 

 9به غیر از اين . مبنای 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

 

 .اهد شدنخووصول دريافت عوارض ابقاء، عوارضي تحت عنوان صدور پروانه ساخت  با :تبصره

 

 .خواهد شدو مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول عوارض ابقای اعیاني در زمان مراجعه  ( ب

ساختمان های فاقدپروانه و رعايت ضوابط گذربندی  ونورپردازی به خاطر تشويق نماسازی در صورت نماسازی ( ج

 .ل محاسبه و اخذ خواهد شدتعدي% 70های فوق با  مقرر در طرح توسعه شهری ، عوارض ابقاء رديف

برای پاسخ هرگونه استعالم ملکي در صورتي كه ملك دارای تخلف ساختماني باشد ابتدا بايستي موارد تخلف در      ( د

مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرايم و عوارض متعلقه ، شهرداری نسبت  700كمیسیون ماده 

 نمايدبه صدور جوابیه الزم اقدام 

بابت   عوارض ابقاء  عرصه،در ابقای ساختمان های فاقد مجوز تفکیك عرصه از شهرداری، به ازای هر متر مربع از    ( ه

 .وصول خواهد شد p70سهم مشاعي بر مبنای 
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 تا ضرايب زير به ازاء هر مترمربع مسکونی ءجدول عوارض ابقا

به حیاط (روباز و روپوشیده )عوارض بالکن :توضیح  
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

 

 

 

 

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا مطابق 

ضوابط و مطابق 

 کاربری

زیر بنای 

خارج از 

 ضوابط

 بالکن به شارع

 روباز

سه طرف 

 بسته

 روپوشیده

7 
زير زمین اول و دوم و 

 پايین تر

P70 

P5*9 - - 

 P70*9 90p 50p اول همکف، 2

 P20*9 90p 50p دوم ،سوم و چهارم 9

 P25*9 90p 50p پنجم و ششم 4

 P90*9 90p 50p هفتم وهشتم 5

 P95*9 90p 50p نهم وباالتر 6
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  تا ضرايب زير غيرمسکونی به ازاء هر مترمربع ءجدول عوارض ابقا

 طبقات

 تجاری وخدماتي
 صنعتي و سایر کاربری ها

 

 به شارع  بالکن

 تجاری و خدماتي

مطابق 

 ضوابط

خارج 

 ازضوابط

 مطابق ضوابط

 
 روپوشیده روباز خارج ازضوابط

 920p× 94p×7/1 همکف

P4 

 

P5 

 
p 60 p 700 72 زيرزمینp×9 20p×7/1 

 70p×9 71p×7/1 اول به باال

 

به حیاط (روباز و روپوشیده ) تجاری وخدماتي عوارض بالکن: 7 توضیح
1

2
 .جدول فوق محاسبه خواهدشد  

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

 
1

2
     .زيربنا تعیین مي گردد
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 تا ضرايب زير قانون شهرداری 700ماده  77تبصره موضوع 7938ساختمان های احداثي سال ارزش معامالتي 

رديف     (اسکلت)انواع ساختمان ( الف   مبلغ به ريال 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  7  140000 

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  800000 

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 9  680000 

طبقه به باال هر متر مربع 5نوع سقف از ساختمان اسکلت فلزی با هر  4  160000 

كه معموال در وسط ساختمان اجرا  مي ) ساختمان مختلط بنايي با ستون های فلزی يا بتوني 5

(شود  
600000 

 480000 اسکلت آجری 6

 400000 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 1

 440000 ساختمان های تمام چوب معمولي 8

( پیش ساخته يا ساخته شده ازچوب های صنعتي و اشباع شده)ساختمان های تمام صنعتي  3  340000 

ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر( ب   

 560000 اسکلت آجری يا بلوک سیماني يا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 70

هرمترمربعاسکلت فلزی و يا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف  77  680000 

ها يا توقف گاه ها سالن( ج   

 620000 با مصالح بنايي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 72

 140000 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 79
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  از طريق كارشناس رسمي با ارجاع كمیسیون تعیین  قانون شهرداری 700ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي

   .خواهد شد

 چنانچه در ساخت انباری،سرويس بهداشتي،اتاق كارگر و سرپناه در صورتي كه مالك از جهاد كشاورزی و منابع

درصد 75جود تا طبیعي و ساير مراجع ذيصالح مجوزات الزم را جهت طرح پرونده در كمسیون اخذ نمايد ضرائب مو

 .كاهش خواهد يافت

 قانون شهرداری 800ماده  88تبصره 

در مورد ( سالمي شهرشورای ا)رداری و تصويب انجمن شهرآيین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شه

 .اين ارزش معامالتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود و. اخذ جرايم  قابل اجراست

 : نحوه تعیین قدمت ساختمان ها

 های ممیزی امالک  بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه – 7

 960000 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 74

آشیانه و سايبان ها( د  

با هرنوع سقفباپايه های چوبي و مصالح بنايي  75  960000 

 420000 باپايه های فلزی ياستون های بتون آرمه 76

تاسیسات( ه   

سانترال ژ  دستگا ه های حرارت مركزی و شوفا 71  600000 

(خنك كننده  –گرمايش )يه مطبوع وته 78  840000 

 7260000 آسانسور و ساير 73

 800000 استخر های بتني سرپوشیده،مخازن وتاسیسات  ذخیره آب و ساير  20

احداثي ها ساير( و  

(هرمترطول )احداث هرديوار  27  240000 

ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پاركینگ و يا غیر قابل استفاده بودن آن با هر نوع  22

 كاربری

2000000 
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 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  – 9

 نوع مصالح مصرفي بر اساس نوع ساخت و   -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

 های تخلفات قبلي  بر اساس سوابق موجود در پرونده – 1

 ... ای نقل و انتقال و بانك و ادارات وهای صادره بر بر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي  – 3

 بهره برداری از معبر:  89ه ماد

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

 .به شرح زير اقدام خواهد شد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداریآوری آنها اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد 

های احداثي امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمني  چنانچه برای مالکین ساختمان

شهروندان بخواهند حداكثر از 
7

9
عرض معابر شهر برای دپوی مصالح استفاده نمايند و يا برای محافظت عابرين نسبت  

 به 

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

برای احداث ساختمان يا توسعه و حقوقي بخواهند از معابر و فضاهای عمومي شهر برای دپوی مصالح يا تجهیز كارگاه 

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

قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعیین و طول معبر قابل  عرض  -7

 . خواهد شد استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظرگرفته 

 . پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعیین خواهد شد  كه اراضي -2

نده و ايمني همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و ترددكنندگان به عهده مالك يا نصب عاليم هشدار ده  -9

 .پیمانکار بوده و در صورت قصور مالك يا پیمانکار، تعهدات ايجاد شده به عهده مالك يا پیمانکار خواهد شد

 .نظارت بر اجرای اين ماده به عهده معاونت يا واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود  -4

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

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

 .آوری پل اقدام خواهد نمود مالکین رأساً نسبت به جمع
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   پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداری غیر قانوني مي باشدبديهي است صدور مجوز نصب. 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از تبديل يك يا چند واحد به واحدهای بيشتر:  84ماده 

بیشتر با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازی و اخذ مجوز تبديل يك يا چند واحد به واحدهای  در صورت  -7

 . های توسعه شهری ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض اخذ خواهد شدساير مقررات مندرج در طرح 

به ،  700يا مجاز شده از طريق ابقاء كمیسیون ماده ها نسبت به پروانه اخذ شده  در مواردی كه مالکین ساختمان  -2

ابقاء  700افزايش واحدهای بیشتر در اثر تبديل واحد يا واحدهای مجاز اقدام نمايند و از طريق كمیسیون ماده 

برای هر متر مربع  p70شوند عالوه بر اخذ عوارض قانوني ، عوارض ارزش افزوده ناشي از اين اقدام معادل 

رابر فرمول عوارض پذيره زمان مراجعه از ب 6مسکوني جدا شده و برای تجاری و خدماتي جدا شده با ضريب 

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

  عوارض اين ماده وصول%  60برای واحدهای ايجادی فاقد مجوز كه ضوابط پاركینگ و فضای باز را رعايت نمايند   -9

 .مي شود

كوچکترين واحد يا واحد مساوی عوارض اين ماده دريافت  واحد، از صورت تفکیك يك واحد به دو يا چند در: 7 تبصره

 .خواهد شد 

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

    .شد

 ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر  سهم :81ماده 

 اراضی وارد شده به محدوده شهر  ( الف 

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

ماده  4و واگذاری سرانه فضای عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در اجرای تبصره 

كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضي به  %70معادل ... قانون تعیین وضعیت امالک و  واحده

 . شهرداری واگذار خواهد شد

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

 .و اصالحات بعدی آن خواهد بود 23/8/7961سال
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الويت واگذاری مطالبات اين ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امکان واگذاری ملك  :2تبصره 

 .درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دريافت خواهد شد 70يعني سهم شهرداری كمتر از يك قطعه باشد ؛ مقدار 

در صورت حفظ . حفظ باغات و توسعه آن ها در اولويت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد :9تبصره

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

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

حقوق شهرداری وصول ... بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر كاربری، تفکیك ، احداث ساختمان و 

 .خواهد شد

اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده كاربری عمومي : 4 تبصره

بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده مثل ورزشي، 

 .شهر دريافت نخواهد شد

سهم اين ماده % 5برای كاربريهای زراعي ، باغ و برای كاربريهای مورد استفاده صنعتي،كارگاهي و تولیدی :  5 تبصره

 .تعیین مي گردد

 شده به محدوده يا حريم شهر امالک دارای ساختمان وارد( ب

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

های خارج از حريم  اعیاني)قانون شهرداری  33كمیسیون مقرر در ماده   از سوی آن  رسیدگي به تخلفات ساختماني 

و در صورت ابقاء و يا بالمانع شناخته شدن اعیاني ( های خارج از محدوده و داخل حريم شهر اعیاني) 700يا ماده ( شهر

كل عرصه ملك به هنگام % 70ورود امالک دارای اعیاني به محدوده شهر، معادل ( ارزش افزوده ) آن، از بابت مزايای 

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

به شهرداری سهمي از ملك بوده و در ... قانون تعیین وضعیت امالک  4الويت واگذاری مطالبات اين ماده طبق تبصره 

درصد سهم شهرداری به شرح  70( يعني سهم شهرداری كمتر از يك قطعه باشد)صورت عدم امکان واگذاری ملك 

 . زير دريافت خواهد شد

ده شهر مطابق كاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده كاربری عمومي مثل اراضي كه بعد از ورود به محدو (8

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

 .از بابت كاربری سهمي دريافت نخواهد شد

درصد  5سهم شهرداری استفاده صنعتي،كارگاهي وتولیدی  برای كاربريهای زراعي ، باغ و برای كاربريهای مورد(3

 .تعیین مي گردد
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 (بندهای الف و ب اين ماده ) ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر سهمنحوه محاسبه 

اعتراض شهرداری به عهده گروهی )در صورت اعتراض طرفين . با تعيين شهرداری وصول خواهد شد ذیربط قيمت كارشناس رسمی

به قيمت كارشناس رسمی ، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با ( متشکل از كارشناسان  مرتبط خواهد بود

  .پرداخت هزینه كارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد

 رت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض قيمت كارشناسی احصاء شده توسط كارشناسان شهرداری بررسی و در صو

 .خواهد شد

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

 . باشد تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي

ضمناً بعد از ورود به . های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض اين رديف تعلق نمي گیرد به ساختمان :2تبصره 

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

 (تفکيك و افراز)هرداریقانون ش 808سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالح ماده :  86ماده 

ك ملك به بنابراين تقسیم ي. شود كوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي  به قطعات ملك بزرگ   بندی قطعه 

گیرد تفکیك تلقي  ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت مي های آب و گاز و دكل عبور لولهدو يا چند قطعه در اثر 

  .ندارد سهمي نشده و 

 :بنابراین تفکيك به یکی از اشکال زیر انجام و مطالبات شهرداری مطابق این تعرفه وصول خواهد شد

 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 -

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

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 

در داخل حريم ومحدوده شهر واگذارميشودمشمول غيره  وزمينی كه ازطريق ادارات دولتی به صورت اجاره به شرط تمليک  -

 .اين ماده ميباشد

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

 . تمرتبط حاصل از تفکیك بر عهده مالك اس
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زمیني كه از طريق منابع طبیعي يا راه و شهرسازی و ساير اشخاص حقیقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها  -

 .باشند شود مشمول اين ماده مي واگذار ميو غیره به صورت استیجاری 

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

اين قانون ( 4)تسری تبصره شورای محترم نگهبان  5/3/31مورخه  44233/91/31با توجه به نظريه شماره  .شهرداری نمی باشد

شهری برای در هر صورت اجرای ضوابط و مقررات طرح های توسعه . به موقوفات خالف موازين شرع تشخيص داده شده است 

بديهی است مالكيت اين . ی شوارع و معابر و خدماتی بايد تامين شود می است و سرانه هاوابط جاری الزااين اراضی طبق ض

 .همچنان در اختيار اداره اوقاف قرار دارد(سرانه ها )اراضی 

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

 .باشند كتابخانه از سهم تفکیك مستثني ميمانند مسجد و 

    و  كه دارای اعيانی(مجاز)مترمربع در داخل محدوده شهر با كاربری مربوط  211افراز با مساحت بيشتر از متقاضيان تفكيک و -

 .اين سهم دريافت خواهد شد .می باشند فاقد اعيانی
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تا  اصالحی قانون شهرداری به شرح ذيل 808ششدانگ می باشند به استناد مادهمتر مربع كه دارای سند   100برای قطعات باالی 

 :اقدام خواهد شدضرايب زير

 اربری های مسکونی ، تجاری ك( جدول الف

 خالص قطعات% 75متر مربع تا    7000مترمربع تا500برای قطعات-7

 خالص قطعات%20متر مربع تا9000مترمربع تا7000برای قطعات باالی-2

درصد بابت سرانه های عمومي وخدماتي و برای احداث شوارع ومعابرعمومي 25مترمربع تا 9000برای قطعات باالی -9

اصالحي جديدتعیین مي  707به عنوان قدر السهم شهرداری طبق ماده ( درصد15/78)درصد از باقي مانده ملك25تا 

 .گردد

 

 كاربری های صنعتی وكارگاهی و انباری( جدول ب

 ردیف
 مساحت

 (مترمربع ) 

قطعات حاصل از 

 تفکیک
 سهم شهرداری

 %1 حداكثر دو قطعه 2000كمتر از  7

 %5/6 وبیشتر 2000 6000تا  2000 2

 %6 و بیشتر 9000 75000تا  6000 9

 %5 و بیشتر 1500 75000بیش از  4

 

 ،اراضي كه مطابق كاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده كاربری عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي

 .سهمي دريافت نخواهد شد تفکیكبابت  ازمذهبي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود 

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

 .دادگستری دريافت نمايدمرتبط آن را طبق نظر كارشناس رسمی 
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اعتراض شهرداری به عهده گروهی )در صورت اعتراض طرفين . ذیربط با تعيين شهرداری وصول خواهد شد قيمت كارشناس رسمی

كارشناس رسمی ، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با به قيمت ( متشکل از كارشناسان  مرتبط خواهد بود

  .پرداخت هزینه كارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد

  قيمت كارشناسی احصاء شده توسط كارشناسان شهرداری بررسی و در صورت وجود مغایرت با قيمت واقعی و روز محل اعتراض

 .خواهد شد

  در رديف طبق ضوابط شهرسازی می باشد و در صورتيكه و ب  الفهای  بابت تفكيک و افراز مطابق جدولسهم شهرداری از

ی فوق باشد اهبيشتر از درصد( ر و شوارع عمومی سرانه های عمومی و خدماتی يا معاب)سهم شهرداری در هر مورد  جدول الف، 2

كمتر باشد بايستی مانده درصدها را بصورت قطعه يا درصدهای فوق  صد بيشتر بصورت رايگان به شهرداری انتقال يافته ولی اگردر

وجه نقد طبق نظريه كارشناسی رسمی دادگستری تامين نمايد و در صورت بيشتر بودن يک سهم از سهم ديگر كسر نخواهد شد 

 .. (بيشتر بودن درصد يک سهم به سهم ديگر ارتباطی ندارد)

  و قانون تعیین تکلیف اراضي فاقد سند رسمي و ساير قوانین  قانون ثبت اسناد 048و041برای اسنادی كه از طريق مواد

 .طبق موارد فوق، عمل خواهد شد متر مربع باشد 211صادر شده باشند و مساحت آنها بيشتر از  جاری

 و ارزش افزوده خدمات  و ورود به محدوده شهر كه در كاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده درصورتي

درصورت درخواست و  تعیین و 76و  75سهم ماده %80مجموع  زمان باشد در به صورت همتفکیك و  شهرداری

 .مي شودتعیین  76سهم ماده % 10زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیك  استفاده هم

 متر مربع  4000به تجاری به مساحت  سبزفضای يا با كاربری زراعي  يتغییر كاربری ملک :مثال

 :خواهد بودشهرداری به شرح زير ( سهم )مطالبات

 4000×%70= 400   مترمربع                    (   سهم ورود به محدود شهر )ورود به محدوده شهر سهم  -7

 9600×% 45=7620متر مربع                        استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاریسهم  -2

 4000-(400+7620)×%15/49 =25/866 و معابر و شوارع     متر مربع  خدماتي  سهم سرانه های عمومي ، -9

شهر در  با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك و ورود به محدوده

 :زير تعیین مي گردد ودرصد  به مساحت 76و  75مطابق ماده  سهم شهرداری% 80مجموع 

   (400+7620+25/866)×%80=2903مربع  متر                            درصد  125/51هرداری سهم ش 

 4000-68/2764=7637متر مربع                                      درصد 215/42سهم مالك  



 7931سال   شهرداری خامنه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات 

37 
 

سهم شهرداری به شرح ، درخواست و استفاده هم زمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك  مثال باال  در

 :  زير تعیین مي شود

 4000×%45= 7800       مترمربع  استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری به تجاری        سهم  -7

 4000-(7800)×%15/49 = 5/362     ر مربع مت           سهم سرانه های عمومي ، خدماتي و معابر و شوارع -2

سهم شهرداری % 10با توجه به تقاضای همزمان استفاده از ارزش افزوده خدمات شهرداری و تفکیك در مجموع 

   : زير تعیین مي گرددو درصد  به مساحت  76مطابق ماده 

                                                                                             (  7800+5/362)×%10=15/7399متر مربع                          درصد95/48سهم شهرداری  

                                                                                              4000-15/7399= 25/2066          متر مربع                        درصد  65/57سهم مالك    

 

شهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای اين ماده در كاربری باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضای  -0

 .سبز استفاده نمايد

در اجرای طرح تعريض و ايجاد معابر و میادين توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از سهم  (2

 . حق مشرفیت اقدام خواهد شد بر تفکیك شهرداری كسر خواهد شد و در رابطه با اين نوع امالک مطابق عوارض

چنانچه بعد از تغییر كاربری فاقد ارزش منطقه . بود ای، ارزش بعد از تغییر كاربری خواهد مبنای ريالي ارزش منطقه(  9

 .ای در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزديکترين بلوک و كاربری مربوطه مبنای عمل خواهد بود

مصالحه طبق  میتواندهای هادی شهرداری  يا كمیته تغییرات اساسي طرح 5قبل از ارسال پرونده به كمیسیون ماده  (4

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

در  بوط، مبلغ ضمانتنامه يا وجوه نقدخواهد شدپس از تصويب موضوع در كمیسیون مراخذ سهممعادل  نامه بانکي

منتقل خواهد شد و نیازی به اذن مودی نخواهد حساب سپرده ، به ترتیب به نفع شهرداری ضبط يا به حساب جاری 

 .بود

 

مي  سهمباشند مشمول پرداخت اين  امالكي كه براساس طرح توسعه شهری دارای كاربری شناور از جمله تجاری مي(5

 .باشند
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اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق كاربری طرح توسعه شهری به منظور استفاده كاربری عمومي مثل  (6

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

 .محدوده شهر از بابت كاربری سهمي دريافت نخواهد شد

 داخل حريم شهر مطابق اين ماده اقدام خواهد شد ، خدماتيتجاری امالک مورد درخواست برای استفادهاراضي و  (1

 ، كارگاهي و تولیدی در خارج از محدوده و داخل، صنعتيمورد استفاده خانه باغ باغ  وزراعي  امالک واراضي  برای( 8

 . درصد سهم اين ماده تعیین مي گردد  50حريم شهر 

 

 تا ضرايب جدول  ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری (جدول ج

 

 

 

 عنوان کاربری ردیف

 کاربری مورد درخواست

 تجاری مسکوني
کارگاهي و 

 صنعتي
 باغ سایر پارکینگ

 - - - %70 %95 - مسکوني 7

 - - - - - - تجاری 2

 - %70 %70 %95 %60 %20 فضای سبزوباير -زراعي -باغ 9

 - - - - %90 - كارگاهي و صنعتي 4

 - %25 - %95 %60 %50 پاركینگ 5

6 

-ورزشي -آموزشي -اداری) ساير

تاسیسات و تجهیزات  -بهداشتي

 ...(شهری و 

95% 50% 25% - 70% - 
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 شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي از خدمات  مقرراتطبق  زمیندر صورتي كه امکان تفکیك

اربری طبق ك)جدول فوق الذكر با قیمت روز براساس اعالم نظريه كارشناس رسمي دادگستری شهرداری مطابق 

ضمنا معادل اين مبلغ ضمانتنامه بانکي يا وجوه نقد به حساب سپرده  شهرداری توديع . خواهد بود( تغییريافته خام

انصراف نمايد مطابق نحوه استرداد عوارض و  5در صورتیکه مالك بعد از تصويب طرح در كمیسیون ماده خواهد شد و

 . اقدام خواهد شد(  3ماده )ی خدمات بها

استان بايستي سهم شهرداری به صورت  5طرف مالك جهت ارسال به كمیسیون ماده در طرح ارائه شده از:7تبصره 

 .مشخص تعیین گردد

خارج از مفاد )استان مطرح ومصوبه كمیسیون مردود يا مشروط  5در صورتیکه موضوع در كمیسیون ماده:2تبصره 

نقد واقع نگردد ضمانتنامه يا وجوه  ریباشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك يا شهردا (مصالحه نامه بر ذمه مالك

توديعي به حساب سپرده با درخواست مالك  بدون كسر كارمزد مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لغو مصوبه به 

 . ارسال خواهد شد 5كمیسیون ماده

اجرای اين بند منوط به درخواست مالك وتنظیم مصالحه نامه في مابین مشارالیه وشهرداری بوده ودر :9تبصره

مفادمصالحه نامه قید خواهد شد مالك طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضايي اعم از كیفری 

 .وحقوقي را از خود سلب مي نمايد

يا كارگروه تخصصـي امـور زيربنـايي     5كه در راستای وظايف شهرداری به كمسیون ماده  مصالحه نامه هايی :4تبصره 

انتقـال  (خارج از سال  مورد  مصالحه)بنا به دالئلي سال تصويب موضوع به سنوات آتي ارسال مي گردد در صورتي كه 

شـهرداری   ،لذا مبلغ مصالحه نامه مورد قبـول يابد با توجه به اينکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضوع نداشته

ه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد بوده و شهرداری هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صورتي كه مصالح

تصويب مراجع مذكور قرار بگیرد شهرداری بالفاصله بعد از تصويب و ابالغ مفـاد صورتجلسـه از سـوی مراجـع مـذكور      

در اين خصوص  نیـازی بـه اذن    سپرده مبادرت خواهد نمود ضمانت نامه بانکي يا ضبط وجه نقدنسبت به ضبط مبلغ 

 .نمي باشد مودی

 

 ظور حمايت از ايجاد جايگاه های عرضه سوخت به منCNG  و ورود به محدوده  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت

 .شهر عوارض يا سهمي دريافت نخواهد كرد

 نخواهد شد خدمات شهرداری اخذاز  استفادهارزش افزوده . ابقاء شوند 700كه در كمیسیون ماده  كلیه بناهايي. 

 پروانه ساختماني برای آن قبلي مجاز و شهرداریتفصیلي  تراكم ملکي در طرحدر صورتي كه كاربری و 

شده باشدودرطرح صادر  700ابقاء توسط كمیسیون ماده  رایومطرح 700صادروياپرونده ملك در كمیسیون ماده

واستفاده از خدمات  تغییر كاربریدرخواست در صورت با طرح قبلي باشد تفصیلي فعلي كاربری وتراكم آن  مغاير
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وجهي پرونده را جهت تغییر كاربری به  هرگونه ، شهرداری بدون دريافتشهرداری  از سوی مالك به كاربری  قبلي

 .ها ارسال خواهد نمود يا كمیته تغییرات اساسي طرح 5كمیسیون ماده 

 ك قانون حفظ كاربری چنانچه ملکي درخارج از محدوده و داخل حريم شهرتوسط كمیسیون تبصره يك ماده ي

جدول مربوط اخذ % 20اراضي زراعي وباغات تغییر كاربری گردند ، ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری معادل 

 .خواهد شدو در صورتي كه مطابق تبصره چهار ماده يك قانون مذكور مجوز صادر گردد ، مبلغي اخذ نخواهد شد 

 ضوابط احداث پاركينگ: 87ماده

قانون توسعه حمل  7ها الزامي بوده و بايستي مطابق ضوابط طرح جامع يا هادی يا تفصیلي و در اجرای ماده  و تامین پاركینگ در ساختمانپیش بیني 

 .بت به ايجاد پاركینگ  اقدام گرددو نقل و مديريت مصرف سوخت و آيین نامه اجرايي آن نس

رسیدگي و با توجه  700پروانه به استفاده غیر پاركینگ، موضوع بايد توسط كمیسیون ماده های دارای  در صورت تبديل پاركینگ ساختمان:  7تبصره 

در صورتي كه بر خالف آن توسط . به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبديلي صادر گردد

در قسمت ديگر ساختمان عالوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور  ابقاء و عدم امکان ايجاد پاركینگ 700كمیسیون ماده 

 و تأيید رأی بدوی يا ابقای تخلف مذكور به شرح فوق رأی كمیسیون اجرا خواهد شد( قطعي)رأی تجديد نظر 

داث شوند مشمول مقررات اين ماده و عوارض ابقای اعیاني اح( مازاد يا فاقد پروانه ) ساختمان هايي كه بدون تأمین پاركینگ به صورت غیرمجاز      

 .ها خواهد بود

رعايت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ويژه قانون توسعه  700در صدور پروانه ساخت و پايانکار و رأی توسط كمیسیون ماده :  2تبصره 

 .است حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و آيین نامه اجرايي آن الزامي 

عوارضي .واحد های مسکوني و غیر مسکوني كه از سوی كمسیون های ماده صد رای بر ابقای انها بدون تامین توقف گاه خودرو صادر مي شود:9تبصره 

 .به شرح ذيل عالوه بر ساير عوارض اين تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد

 25p*2*25 كاربری مسکوني

 90p*2*25 كاربری های غیر مسکوني

را به حساب جداگانه ای واريز و صرفا جهت احداث ... شهرداريها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پاركینگ اعم از جرايم پاركینگ و :  4تبصره 

 .پاركینگ های عمومي هزينه نمايند 

سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور به هزينه تامین پاركینگ در هر شهرداری با رعايت ضوابط شهرسازی و از جمله نامه ارسالي از :5تبصره 

 .در موارد استثنايي اخذ هزينه پاركینگ و واريز آن به حساب ويژه پاركینگ محاسبه و اخذ خواهد شد21/03/31مورخ 41597شماره 

 عوارض بر حق مشرفيت :  81ماده 

و   تصرف  حق آيند شهرداری  در مي  شهرداری  ت مالکی به   با خريد و يا با تملك در معابر شهر كه   واقع  امالک كلیه      

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

 .را ندارد  شهرداری
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ب به اين امالک را اند حق ايجاد در كه مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداری اجازه نگرفته بنابراين تا زماني

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

 .پرداخت حق مشرفیت خواهند بود

و   ادينمعابر و می  و اصالح  و توسعه  احداث، تعريض های  طرح در اثر اجرای  كه  و امالكي  اراضي  كلیه  علیهذا مالکین

شوند در صورت پرداخت عوارض حق  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

رداری ،اجرای طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پايان كار ساختمان يا در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شه

 . تفکیك محاسبه و وصول خواهد شد

 : زير  برای كلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد  فرمولعوارض حق مشرفیت مطابق 

](A-B) ×L×P×S[ ×K 

A    عرض معبر جديد 

B   عرض معبر قبلي 

L   طول ضلع ملك مشرف به معبر 

P   ارزش منطقه ای بعد از اجرای طرح 

S   مساحت باقي مانده ملك 

K   ضريب تعديل 

  عمل خواهد شد2دركاربری های تجاری وخدماتي با ضريب. 

  (عمل خواهد شد 5/7متر مربع با ضريب  700برای قطعات زير .) عمل خواهد شد 7دركاربری مسکوني با ضريب. 

  عمل خواهد شد 5/7ضريب دركاربری های اداری وغیره  با. 

  فرمول وصول خواهد شد% 25دركاربری های باغ و مزروعي با حفظ كاربری. 

 عمل خواهد شد  5/7تجاری با ضريب  –در كاربری های مختلط مسکوني. 

 (K)جدول ضريب تعديل 
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 L K ردیف L K ردیف

 %76 متر 72تا  72 %5 تا يك متر 7

 %71 متر 79تا  79 %6 متر 2تا  2

 %78 متر 74تا  74 %1 متر 9تا  9

 %73 متر 75تا  75 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 76تا  76 %3 متر 5تا  5

 %27 متر 71تا  71 %70 متر 6تا  6

 %22 متر 78تا  78 %77 متر 1تا  1

 %29 متر 73تا  73 %72 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %79 متر 3تا  3

 %25 متر 20بیش از  27 %74 متر 70تا  70

 - - - %75 متر 77تا  77

 

در مواردی كه بعد از اجرای طرح تعريض و توسعه معابر موجود و ايجاد معابر و میادين و چهارراه ها ، ملکي :  7تبصره 

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

 20تعريض و يا ايجاد معابر جديد توسط شهرداری ، عوارض حق مشرفیت بر مبنای كل مساحت ملك با مبنای طرح 

 .برابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و  بعد از اجرای طرح محاسبه و اخذ خواهد شد 

 .ريال مي باشد 20000مبنای محاسبه عوارض اين ماده  Pحداقل :  2تبصره 

( زمان مراجعه به شهرداری جهت پرداخت)ارزش روز زمین %20حق مشرفیت باقي مانده ملك از عوارض :  9تبصره 

 .بیشتر نخواهد بود 

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

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

 : گیرد مي

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

يعني )ای روز، محاسبه و اخذ يا تهاتری  مالك بر مبنای ارزش منطقهبعد از اجرای طرح تعريض به هنگام مراجعه 

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

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

 . 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 نوسازی واگذاری باقیمانده اراضي از اجرای طرح 78بند الف ماده  به استناد تبصره  - 6ره تبص

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

و به منظور جلوگیری از متروكه و مخروبه ماندن آن  قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان يك قطعه ممنوع است

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

قانون نوسازی به امالک  73اراضي كه دراجرای طرح تعريض به مالکیت شهرداری درمي آيند چنانچه در اجرای ماده  -

عوارض اين ماده دريافت % 10وند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور همجوار الحاق ش

 .خواهد شد

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

 .خواهد شدعوارض اين ماده دريافت % 10خود الحاق نمايد حق مشرفیت آنها 

و مورد تأيید   مجاز در آمده    به صورت  زمان مرور  و يا برحسب  مجاز تفکیك  به صورت  ملکي عرصه  چنانچه :  1تبصره 

فعلي،  گذربندی  طرح های پروانه ساختماني كرده باشد ولي بر اساس   درخواست  مالك  باشد و اينك  قرارگرفته  شهرداری 

ساختماني  صدور پروانه   در زمان  است مکلف  شهری باشد شهرداری توسعه  مقرر در طرح های  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  

 . اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد

های احداث معابر جديد عالوه بر معبر موجود، معبر يا معابر جديدی ايجاد  در مواردی كه در اثر اجرای طرح:  8تبصره 

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

 . خواهد گرفت بااحتساب مجموع طول اضالع مشرف به معابر مبنای محاسبه عوارض قرار 
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متر باشد  25تفکیك شده واقع در مسیر تعريض شهرداری بیش از ( قطعه)در صورتي كه عمق يك پالک :   3تبصره 

 .متر اول اخذ خواهد شد 25عوارض % 50متر آن پالک با مبنای  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از  25

متر  70ها حداكثر تا  ها و خروجي میادين و تقاطع تقاطع عوارض حق مشرفیت امالک واقع در میادين و:  70تبصره 

 .برابر فرمول اين تعرفه محاسبه خواهد شد 5/7فاصله از محل مذكور با ضريب 

به بعد با مبنای اين ماده اقدام  88های اجرا شده از اول سال  محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح:   77تبصره 

 .اين تعرفه اقدام خواهد شد% 45، با مبنای 88ده قبل از های اجرا ش خواهد شد و برای طرح

 عوارض اين ماده به امالک واقع در مسیر اجرا گرديده قبل از  7912با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از

 .تعلق نخواهد گرفت 7917

ونه خدمات از شهرداری از محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالك يا ذينفع برای اخذ هرگ:   72تبصره 

 . دريافت خواهد شد... جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاری و

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  45پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پروانه ساختماني منوط به اجرای ماده :  79تبصره 

 .امالک شهرداری مي باشد

ی طرح توسعه و تعريض و اصالح معابر و میادين و ايجاد معابر و درصورت عدم حصول توافق جهت اجرا: 74تبصره 

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

 قیمت%20كارشناس رسمي ارجاع يا از طريق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداری ازباقي مانده ملك 

 .روزبعد از اجرای شهرداری با تقويم كارشناس رسمي خواهد بود

از مساحت امالک در نتیجه اجرای طرح ( ده  درصد )درصد  70در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از :  75تبصره 

قبیل ی باقي مانده اين براهای مصوب شهری بدون دريافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جديد الحاق شده باشد 

 .امالک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد 

 نحوه استفاده از ساختمان:  83ماده 

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

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

و در صورت تقاضای مالك يا ذينفع جهت استفاده . قانون شهرداری رسیدگي خواهد شد 700كمیسیون مقرر در ماده 

های وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه كاربری مورد تقاضا با كاربری  غیر از مفاد پروانه صادره و يا در ساختمان
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برابر  2تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فني و بهداشتي با اخذ  نمايد شهرداری مي زمان تقاضا مطابقت

 .عوارض مربوطه در اين تعرفه مجوز الزم را صادر نمايد

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

حرف پزشکي در  با فعالیت  در رابطه  واحده  ماده  مقررات   بر اساسزير باشد  شرايط   دارای  ساختمان يك  كه  در صورتي

و . باشد های مسکوني، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکي مي ساختمان

 .باشد برداری شده مي ای مساحت اعیاني بهره عوارض آن معادل يك برابر ارزش منطقه

ساختمان ها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت يك واحد مطب بوده و داير نمودن واحد تزريقات  در هر واحد - 7 

 .در آن و يا در واحد ساختماني بالمانع است

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

 .اجعین و كاركنان باشدمر  برای مناسب    پاركینگ دارای  ساختمان طبق ضوابط  -9

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

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

 .ايمني بنا و ساير بندهای اين ماده استموجود مستلزم رعايت كاربری و تأمین استحکام و 

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

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

يا كمیته فني در استانداری ارجاع و با تصويب  5اني دارای شرايط الزم باشد مراتب به كمیسیون ماده چنانچه ساختم

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

ارجاع و در  700یون ماده در صورت بهره برداری خالف پروانه صادره، شهرداری بايستي پرونده را به كمیس :تبصره

از بابت عدم رعايت تشريفات اخذ مجوز  2صورت ابقای كمیسیون مذكور، شهرداری عوارض اين ماده را با ضريب 

 .محاسبه و اخذ خواهد نمود 

 عوارض يا هزينه كارشناسی و بازديد : 20ماده 

 600000و برای حريم شهر ( ريال  سیصدهزار)  ريال900000برای امالک واراضي داخل محدوده شهر  هزينه بازديد

اخذ خواهد  ( ريال  يکصدهزار) ريال700000اخذ خواهد شد و هزينه تشکیل پرونده  (هزار ريال  ششصد) ريال 

 .اخذ خواهد شد  واحد  2يا بیش از   2در ساختمان های برای هر واحد .شد
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 عوارض فعاليت و حرفه:  28ماده 

 .فی و اتحادیه های مربوطه تصویب و اجرا می شودبا هماهنگی مجمع امور صن

 . گردد عوارض اصناف مطابق جدولي كه شهرداری تهیه مي كند تصويب مي: الف

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

 .واهد شدنگردد مطابق فرمول زير عوارض وصول خ( افزوده 

  

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

 :اين عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله

ها، میادين، بازار و  های اصلي و فرعي،كوچه تاثیر موقعیت ملك در كسب درآمد برحسب واقع شدن در بر خیابان -7

 پاساژ، راسته، خیابان، محالت

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

 .....شركتهای خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و كشاورزی و

 ....اني وتفاوت قائل شدن آن از حرف لوكس، تجارتي، بازرگ...در نظرگرفتن اماكن خدماتي، بهداشتي و درماني و -9

 توضيح فرمول عوارض فعاليت در شهر

 .شود سطح رتبه بندی می 9كه در (Rank  profession)رتبه حرفه  ( الف

 9رتبه اول با ضریب 

شامل آهن فروشي، آيینه و شمعداني و لوستر، آلومینیوم فروشي، اسباب بازی، الکتريکي، بارفروشي، بزاری،     

، رادياتور فروشي، ساعت فروشي، سنگ تريکو و پوشاک و لباس فروشي ، درب و پنجره فروشي  بدلیجات طال و نقره، 

فروشي، صرافیها، طال و جواهرفروشي، ظروف پالستیك و آلومینیوم، فرش و موكت فروشي ماشیني، قنادی، كیف و 

و لوازم، كامپیوتر و لوازم آن،  فروشي، كاالی دندانپزشکي و لوازم آن، كاالی صوتي تصويری كفش فروشي، كاموا و پشم

آالت، لوازم عکاسي،  گل فروشي، الستیك فروشي، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي ساختمان و لوله، لوازم يدكي ماشین

لباس زنانه، لباس ورزشي، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، مقاطعه كاری، نوار و سي دی فروشي، نايلون و شمع و 

 م مرغداری، لوازم بهداشتي، نمايندگي نوشابهظروف پالستیك، لواز
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 2رتبه دوم ـ با ضریب 

شامل امانت فروشي، آهنگری كشاورزی و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغوره و آبلیموكشي، اوراق اتومبیل، اره     

وزی، پیراهن دتیزكني، بلوكزني و موزائیك سازی، بافتني ماشیني ـ كش بافي، بازيهای كامپیوتری، پرس شیلنگ، 

آالت  ماشین و فروش  پوشاک، تولید پیراهن زنانه، تريلي سازی، تولیدو فروش ، تولید پنچرگیری، تزئینات ساختمان 

كشاورزی و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعويض روغن و فروشي، تعمیرات باطری و فروشي، تعمیرات كمك فنر، 

كفش، كفاشي، كیف فروشي، تودوزی و فروش  لت و دوچرخه، تولید تراشکاری و میل لنگ تراشي، تعمیر موتورسیک

اتومبیل و چادر دوزی، تعمیر لوازم برقي و لوازم خانگي، تعمیر ماشینهای اداری، تعمیر راديو ضبط، تلويزيون، تعمیر 

ی اتومبیل، فنر پوشه، تعمیر جکهاو فروش  فیلتر هوای خودرو، تابلو نويسي، تولید و فروش تلفن، تهیه و تولید 

، تودوزی مبل، تعمیر ماشین و ادوات كشاورزی، تولید و فروش پوشاک تعمیرات جلوبندی و تعمیر پمپ گازوئیلي، 

تعمیر و مونتاژ كامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافي، چراغ و سماور سازی، چوب بری و چوب فروشي، حلبي 

ومینیوم، سازی آهني و آل رازی و لوازم خیاطي، درب و پنجرهسازی و كركره سازی، خیاطي مردانه، خیاطي زنانه، خ

، رادياتور سازی، صافکاری، سپرسازی رنگ و ابزارآالت، سیم كشي برق صنعتي، سیم پیچي دفتر سازی، كارتن سازی 

، شوفاژ و تأسیسات پزی دينام، ساعت سازی، سنگ تراشي، سراجي، شیشه بری و قاب و عکس سازی، شیريني 

ظروف آلومینیوم سازی، عايق رطوبتي، عکاسي و فتوكپي و فیلمبرداری، عینك سازی، عروسك سازی، حرارتي، 

فروشندگي گچ پیش ساخته، فروشندگي ضايعات آهن، فروش وسائل زنبورداری، فروشندگان داروهای گیاهي و دامي، 

، مصالح ساختماني، نقاشي سازی، كانتینر سازی، كلیدسازی، گلدوزی، لوله كشي، لنت كوبي، مهرسازی كابینت

 .ريزی، نمايشگاه ماشین، بنگاه معامالت اتومبیل، نعلبندی، بخاری و دكور سازی و صنايع دستي، نبات

 7رتبه سوم ـ با ضريب 

، پارچه آبگوشت و كله پزی ـ كباب و حلیمآرايشگری ، آاليش خام فروشي، انواع ،  از قبیل آبمیوه و بستني، آژانس    

وست، خواربار، سوپرماركت و و پنبه فروشي، چلوكبابي، غذاخوری، قهوه خانه، حکاكي، خريد و فروش پ كیلويي، پشم

، ساندويچي، سبزی و میوه فروشي، سوسیس و كالباس و مرغ و ماهي، شركت های پخش مواد غذايي، عطاری، غیره 

، مرغ و تخم داری  كرايه ظروف، گرمابه ،دوزی، قصابي  بافي و گلیم بافي و لحاف و تشك عالفي، فروشندگي نفت، فرش

 ...مرغ و ماهي فروشي، نان ماشیني و فانتزی و غیره، نمك كوبي، و

 .شود موقعیت به شرح ذيل رتبه بندی مي 9كه در ((Rank  Location رتبه موقعیتي ( ب

 ه پاساژها ها و خیابان اصلي شهر و بازار با تراز تجاری مطلوب از جمل میدان: 9رتبه اول با ضريب 

 ها ساير خیابان: 2رتبه دوم با ضريب 
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 كوچه و محالت شهر : 7رتبه سوم با ضريب 

 است  (p)ای ملك  ارزش منطقه( ج

 ((Balancing –kضريب تعديل ( د

با توجه به موقعیت اقتصادی و وضعیت درآمدی صنوف ... ها و میادين و اين ضريب نسبت به هريك از محالت و خیابان

تواند برای هر  تعیین و به تصويب شورای اسالمي شهر خواهد رسید كه مي  ها توسط شهرداری واقع در آن محدوده

 . باشدمحله، منطقه، بازار، میادين، خیابان اصلي و فرعي متغیر 

و موقعيت اقتصادی صنوف ... ها و ميادین و با توجه به محالت و خيابان 1/1تا  17/1ضریب تعدیل برابر با  
 .باشد با تصویب شورا قابل اجرا می( ب) و ضریب مساحت محل فعاليت( الف)بعد از مساحت محل فعاليت 

 ( Space )مساحت محل فعالیت ( هـ

 k) -( Space  :محل فعاليتضريب مساحت : و

مترمربع  55تا  -% 11مترمربع  45تا  -% 11مترمربع  95تا  -% 31متر مربع  25تا  -% 711متر مربع  75تا  

 %51مترمربع  55بيشتر از  -% 61

ریال  7111111ریال و مشاورین امالک  211111حداقل عوارض ساالنه فعاليت هر واحد صنفی مبلغ : توضيح

 .خواهد بود

فقط عوارض ساالنه دريافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دريافت نخواهد شد با توجه  تصويب اين تعرفه،با :  7تبصره 

 . .النه به صورت متعادل لحاظ نمايدبه حذف عوارض افتتاحیه شهرداری بايد در محاسبه و دريافت عوارض سا

  عوارض  پردازند مشمول ابق قانون ارزش افزوده ميمط....و كه عوارض  تولید و يا  قرارداد و يا پیمان  واحدهايي:  2تبصره 

 .فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود

 ..باشد مبنای عدم فعالیت واحدهای كسبي ارائه گواهي اتحاديه صنفي مربوطه و تايید شهرداری مي:   9تبصره 

مشمول پرداخت عوارض سالیانه و تاالرهای پذيرايي نیز ای  فروشگاه های زنجیرهمشاغل خاص مثل :   4تبصره 

 .باشند مي

 ها نمايشگاه ها و برپايی غرفه: ج



 7931سال   شهرداری خامنه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات 

49 
 

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

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

 .الزامي است... مبلمان شهری و

 :توضیح

اجاره بها و غرفه مورد اجاره را از طرف % 5های ادواری، فصلي و دائمي مکلفند معادل  متولیان برگزاری نمايشگاه -7

شهرداری  در غیر اين صورت. روز بعد از اتمام نمايشگاه به حساب شهرداری واريز نمايند 70قرارداد 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 شهرداری مي -2

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

درصد از بهای اجاره خود را به عنوان عوارض به شهرداری .......... د به میزان ها در بازارهای روز مکلفن صاحبان غرفه  -9

 .پرداخت نمايند

های صنايع دستي و فرش مجاز مي  ها در محدوده و حريم شهر به استثناء نمايشگاه وصول عوارض نمايشگاه -1

 .  باشد
 

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

. شود مربوطه وصول مي عوارض ساالنه فعالیت و حرفه  مبنای % 50انبار جدا از محل فروش معادل  ساالنه  عوارض - 7

عوارض اين ماده وصول % 700در صورتي كه محل مذكور در كنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد 

 .خواهد شد

درصد عوارض  70شود عوارضي معادل  استفاده ميمحوطه بازی كه به منظور نگهداری تولیدات و يا مواد اولیه  - 2

 .شود حرفه وصول مي
 

 تعويض صنف و حرفه و محل و فرد : هـ

ماه از صدور پروانه و اخذ عوارض شهرداری عوارضي  6تغییر نوع صنف و يا محل فعالیت قبل از سپری شدن  - 7

 .شود عوارض ساالنه فعالیت حرفه جديد محاسبه و وصول مي %51معادل 

 .شود معادل كل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي  تغییر فرد صنفي و يا حرفه - 2
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 های خانگی عوارض فعاليت:  22ماده 

 .   .باشند های مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مي ها در مکان چنانچه اين فعالیت:الف

 

چنانچه فعالیت خانواده برای تولید صنايع دستي در قسمتي از واحد مسکوني خود بالمانع بوده ولیکن چنانچه در :ب

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 % 25عالیت آنها عوارضي معادل همسايگان ايجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد برای ف

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

خیاطي، منبت  نقاشي، خطاطي،)خانوادگي اعم از فردی يا جمعي و همچنین فعالیت های هنری   های  فعالیت( ج

صنايع دستي با فعالیت خانوادگي، آموزش خصوصي، علمي و پژوهشي درمنزل كه كارگاه و  ،...(، سوزن دوزی وكاری

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

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

 . شود عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین مي% 25، معادل (كارگاهي)های خانگي  عوارض فعالیت

 عوارض تبليغات محيطی:  29ماده 

، بند  36ماده  6قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمي كشور، تبصره  17ماده  25در اجرای تبصره بند   

همچنین آيین نامه پیش آمدگي های  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وقانون شهرداری و 32اده و م 55ماده  21

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

شهردای مکلف است ضوابط تابلوهای و انجام تبلیغات، نصب تابلو زمینه در متقاضیان به پاسخگويي ساماندهي امور و 

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

 تعاريف

 
پیکره يا سازه ای است كه به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع كاال و ارايه خدمات يا به منظور انتقال : تابلو -7

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

مان، بدون پايه يا با پايه مستقل، متحرک، الکتريکي، نوشته بر ساخت نمای يا بام روی بر مستقر عمودی،

 .پارچه يا شیشه و امثالهم باشد

 هرگونه فاقد و دارد را مالك حرفه و كسب معرفي جنبه فقط كه است تابلوهايي :تابلوی شناسايي كسب -2

 .باشد تجاری كاالهای و محصوالت از ای نشانه و نام آرم،
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تابلوهايي است كه دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و كاالهای تجاری داخلي يا : تابلوی تجاری -9

 .خارجي باشد

 .وندی و اطالع رساني باشدتابلوهايي است كه فقط دارای جنبه آموزش شهر: تابلوی فرهنگي و ترافیکي -4

مترمربع كه توسط پايه روی زمین در فضاهای عمومي  24تابلوهايي با سطح قابل تبلیغ بیش از : بیلبورد -5

 .شهر نصب مي شود

تابلوهايي شامل تابلوهای كنار ديوار و بردهای ديواری كه دارای پیکره دايم و ابعاد : تابلوی كوچك مقیاس -6

 .باشند مترمربع 24 از ركوچکت

 9تابلوهای يك يا چند وجهي كه برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وجه آن حداكثر : استند -1

 .مترمربع است

با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روز و شب مورد : شهری تلويزيون -8

یام در قالب تصوير و گرافیك به مخاطب القاء مي استفاده قرار گرفته و عنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پ

 .گردد

 .تبلیغات ترسیمي و نوشتاری بر بدنه وسايط نقلیه: تبلیغات ترسیمي  -3

 

 :محدوديت مکان نصب عالئم و تابلوها    

ساير ها و  نصب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پايه های عالئم و چراغهای راهنمايي و رانندگي، درختان، صخره -7 

 .عناصر طبیعي ممنوع است

 .نصب تابلوی تبلیغاتي بصورتي كه مانع از ديده شدن تابلوی نصب شده قانوني ديگر گردد، ممنوع است -2  

نصب تابلو و عالئم ديگری كه به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه يا قسمتي از هر تابلو يا چراغ هشدار  -9  

رانندگي و راهنمای شهری باشد و يا به هر صورت مزاحم كاركرد آنها گردد، ممنوع دهنده و انتظامي و راهنمايي و 

 .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

و اين محل نصب به تايید مسئولین امور ) ائي كه در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده در ساختمان ه  -5 

، دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعییین شده نصب (تابلو رسیده و با اين مقررات منافاتي نداشته باشد

 .نمايند

و هر نوع معابر ، میادين اده روها،فضاهای سبزشهری،میاني معابر،پی عمود برساختمان ورفوژ نصب هرگونه تابلو-6 

 .ممنوع استتابلوی غیرمجاز و پرخطر 
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 ضوابط نصب تابلو 

كلیه واحدهای صنفي، صنعتي، تولیدی، توزيعي، خدماتي، اداری، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباری، صندوق های  -7

مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و خصوصي، مساجد، حسینیه قرض الحسنه، شركت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان ها، 

ها، خیريه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراكز نظامي و انتظامي و كلیه مؤسسات وابسته به آنها و همچنین مراكز علمي، 

 پژوهشي، درماني، بهداشتي و ساير موارد مشابه، تنها مجاز به نصب يك تابلوی شناسايي واحد متبوع در چهارچوب

 .ضوابط تعیین شده به صورت رايگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند

نصب تابلو شناسايي پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وكالی حقوقي، دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق  - 7تبصره

ادين میوه و تره بار برابر توافقنامه ای كه بین مراجع ذيصالح مربوط، مديريت زيبا سازی و طراحي شهری و سازمان می

 .و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود، رايگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط يا توافق ممنوع مي باشد

 .برای مغازه های يك طبقه، تابلوی شناسايي نبايد باالتر از بام مغازه قرارگیرد  : 2تبصره 

احي و نصب شود كه مزاحم نما و پنجره های ساختمان برای ساختمان های دو طبقه بايد به گونه ای طر  : 9تبصره 

 .فوقاني نباشد

تابلو دفاتر نمايندگي شركت ها، كارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه كه دارای گواهي رسمي نمايندگي  -9

ب محسوب مي كارخانه مربوطه را عرضه ننمايند، به عنوان تابلوی شناسايي كس نامباشند و هیچ كاالی ديگری غیر از 

اين امتیاز فقط برای يك تابلوی دفتر فروش يا نمايندگي مركزی در سطح شهر است و بیشتر از يك نمايندگي . شود

 .در سطح شهر، از اين امتیاز برخوردار نبوده و مشمول پرداخت عوارض خواهد بود

مطابق نظر كمیته مکانیابي و بر ( ويزيونبیلبورد، تابلو، استند و تل)مکان های مجاز استفاده از فضاهای تبلیغاتي  -4

 .پايه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد

 .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

 .ماره پروانه تابلوها بايددرمنتهي الیه پايین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شودش -1

 .نداشته و رايگان می باشندهای شهری  تابلوهايی كه نياز به مجوز از مديريت

های در حال احداث حاوی نام كارفرما،  تابلوی موقت معرفي كننده دست اندركاران امر ساختمان در ساختمان ( 7

 7پیمانکاران و تاريخ آغاز به كار ساختمان، كاربری آتي بنا، با ابعاد حداكثر ... طراح معماری و سازه و  مجری،

 .در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است( بصورت زرد رنگ)مترمربع 
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واقع مترمربع به تعداد يك عدد  5/0تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداكثر  ( 2

 .در هر ملك

تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظاير آن، به  ( 9

 .مترمربع 25/0مساحت حداكثر 

به مساحت ... پالک معرف تأسیسات و اماكن مربوط به تأسیسات زيربنائي شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و  ( 4

 .مترمربع 25/0حداكثر 

 .سطح شفاف ويترين تجاوز ننمايد% 25ها در صورتیکه از  شیشه نويسي روی ويترين مغازه ( 5

 .مترمربع% 25تذكرات و هشدارهای ايمني و عمومي در ابعاد حداكثر  ( 6

مای رساني و راهنتابلوهای انتظامي، تابلوهای اطالع: شود شامل تابلوهايي كه از سوی مقامات رسمي نصب مي ( 1

 .مسیر و تابلوهای راهنمای شهری

باشد، گروهها و پیامهای  هائي كه دولت جمهوری اسالمي ايران عضو آنها مي پرچم كشور يا ديگر كشورها و سازمان ( 8

 .ديني، نهادهای سیاسي مدني

ساكنین يك تابلوهای كوچك كه نمايانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهای كوچکي كه جهت معرفي نام  ( 3

 (به شرط عدم تبلیغ كاالهای تجاری. )شوند واحد مسکوني تعبیه مي

تابلوهای منع كننده از شکار، ماهیگیری، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیوانات  ( 70

 .وحشي و نظاير آن

 فضاهای تبليغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s =يك ماه مدت برای تبلیغاتي فضاهای  عوارض محاسبه نحوه 

S    =ع  وسعت تابلو به مترمرب   =P زمین    منطقه ایارزش  K  =بضري 

 K نوع تابلو

  فضاهای روباز ساير و تابلوهای منصوب در پمپ بنزين ها و پمپ گاز

  مبلمان شهری و ايستگاه های اتوبوس، تاكسي ، مترو و قطارشهری هایاستندها، تابلو

  ، تابلوهای كوچك مقیاس، پل ها(بیلبورد)تابلوهای تبلیغاتي بزرگ 

  تلويزيون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

  تلويزيون منصوب در معابر

  ضريبk باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری شود. 



 7931سال   شهرداری خامنه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات 

54 
 

 .گرددمي فضاهای تبلیغاتي برای كاالی خارجي چهار برابر محاسبه  تابلوهاو میزان عوارض -7تبصره

 .درتابلوهای چندوجهي مساحت كل وجه ها قابل محاسبه مي باشد: 2تبصره

میلیون ريال و تبلیغات  5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسايط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  -9تبصره

 . میلیون ريال برای مدت يکسال محاسبه گردد 5به ازای هر مترمربع مبلغ ( تلويزيون)تصويری 

 رممنوع استنوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ويا الصاق هرنوشته ای برروی ديوارهای شه:  4تبصره

ريال و  000/500توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبلغ ... و يا نصب تابلو و... و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و

در  .بیش از يك مترمربع دو برابر به عنوان عوارض خدمات پاكسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد

موضوع، شهرداری از طريق مجامع امور صنفي و بازرگاني نسبت ار نفي در صورت عدم پرداخت و تکرمورد واحدهای ص

  .به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ كننده اقدام خواهد كرد

 عوارض قطع درختان معابر شهر:  24ماده 

 میادين، معابر، در درخت نوع هر قطع درختان، رويه بي قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به

 هر با درخت دارای كه هايي محل ساير نیز و شوند شناخته باغ صورت به كه هايي محل و باغات پاركها، ها، بزرگراه

 .است ممنوع شهرداری اجازه بدون شهرها حريم و قانوني در محدوده مساحت

 خسارات از بخشي جبران برای شهرها سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 9 تبصره اجرای در

 بر مذكور نامه آئین 1 ماده كمیسیون طريق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضای وارده به

غیره به شرح  و اتومبیل با برخورد مانند درختان عمدی غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق نوع درخواست حسب

 سبز فضای گسترش و امورزيربنايي به مصرف عوارض ازاين حاصل درآمدهای درصد صد كه گردد مي زيرتعیین

 . رسید خواهد

  .ريال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد 000/000/9حداقل مبلغ دريافتي  :7تبصره  

عوارض مربوطه % 50در صورتي كه قطع درختان معابر شهر توسط شهرداری غیر عمدی تشخیص داده شود  :2تبصره 

 . گیرد تعلق مي

متعلق به شهرداری هزينه آن طبق نظريه ... ها و های پارک ها و نهال تخريب فضای سبز و گل در صورت :9تبصره 

 .هزينه اضافي دريافت خواهد شد% 70كارشناس فضای سبز و با 

 .بود خواهد)سبز فضای و پاركها سازمان (اجازه ازشهرداری به منوط برداری سر و هرس هرگونه :4تبصره 

ض قطع درخت در كلیه معابر متناسب با وضعیت شهر توسط شهرداری و شورای شهر ضريب تعديل عوار: 5تبصره 

 . تعیین مي شود(1/7)برابر با يك هفتم
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 :تا مبلغ فرمول زيرفرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 (عمر درخت ×هزینه نگهداری درخت در زمان قطع آن  ×ضریب تعدیل )

 .يك ماهه يك نفر كارگر با مبنای اداره كار خواهد بود هزينه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق -

در صورت تقاضای قطع درخت توسط مالك و رعايت مقررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصالح اليحه قانوني  -

مجلس شورای اسالمي و اصالحي  74/72/81مورخ  7953حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصوب 

 .الزامي استمجمع تشخیص مصلحت نظام  20/4/88

 عوارض سطح شهری :  21ماده 
 

معادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاني امالک واقع در      

 . محدوده، شهرهای غیر مشمول قانون نوسازی و عمران شهری تعیین مي شود

كاربری آن مشخص و خدمات آب و برق آنها تأمین ولي حصار كلیه اراضي بايری كه در محدوده شهر واقع و :تبصره 

از زمان اتمام مهلت داده شده توسط شهرداری به   اراضي  بدون حصاركشي اين گونه  هر سال كشي نشده باشند به ازای 

 .گیرد مي معادل دو برابر عوارض نوسازی يا سطح شهری در هر سال تعلق ( قانون نوسازی 23مشابه ماده )مالك  

 بهای خدمات توسعه فضای سبز:  26ماده 

 

 عوارض پروانه ساختمانی
 

 عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر% 5

 %(1جمعاً معادل )جهت توسعه فرهنگ شهرنشیني % 2

ها  عوارض اين ماده از عوارض زيربنا و پذيره و تفکیك عرصه محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان: تبصره

توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشیني در و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و 

 . هزينه نمايند

 عوارض خدمات مديريت پسماندها: 27ماده 

عوارض خدمات مديريت انواع پسماندهای عادی ، پزشکي ،ويژه ، كشاورزی و صنعتي داخل محدوده و حريم شهر      

با رعايت قانون مديريت پسماند و آيین نامه اجرايي و دستوالعمل مربوطه متناسب با وضعیت هر شهر بايستي از كلیه 

 .   ب شورای اسالمي شهر وصول گردد واحدهای فعال شهر اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي با تصوي

 دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مديريت پسماندهای عادی شهری
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قانون مديريت پسماندها و به منظور تشويق تولیدكنندگان به تولید كمتر پسماند و  8اين دستورالعمل باستناد ماده 

افزايش كمي و كیفي تفکیك از مبداء و بازيافت، كاربردی بودن برای شهرداری ها، انعطاف پذيری، افزايش نقش 

تر و كاهش هزينه ها، جهت پسماندهای عادی تهیه  شوراهای اسالمي، تشويق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب

 . گرديده است و هر شهرداری بايد متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط شورای شهر تصويب نمايد

قانون مديريت پسماندها  2ها و اصطالحات به كار رفته در اين دستور العمل تابع تعاريف مندرج در ماده  واژه :7ماده 

مصوب هیئت محترم دولت  7/5/84ه مورخ 92567ت/28488آيین نامه اجرايي شماره  7و ماده  20/2/7989مصوب 

 .مي باشد

منابع در آمد مديريت اجرايي پسماند ؛ عبارت است از بهای خدمات وصولي از تولید كنندگان كلیه پسماندهای  : 2ماده 

تولیدی، اداری و غیره يا كشاورزی واقع در داخل عادی از جمله واحدها و اماكن مسکوني، تجاری، خدماتي، صنفي، 

 .حريم شهرها

تأديه كننده بهای خدمات به مديريت ( تولید كننده پسماند ) پرداخت كننده ؛ اشخاص حقیقي و يا حقوقي  :9ماده 

 .اجرايي مي باشند

ن بدهي اشخاص صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مديريت اجرايي پسماند است كه مشخصات و میزا :4ماده 

حقیقي و يا حقوقي تولید كننده پسماندها در آن درج شده و با ذكر شماره حساب بانکي تنظیم و جهت پرداخت به 

 . تولید كننده پسماند ارائه مي گردد

رسید دريافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت كننده بوده كه پس از واريز  :5ماده 

 .ت توسط بانك مورد تايید قرار گرفته و به پرداخت كننده تسلیم مي گرددبهای خدما

ها موظف به تفکیك بهای خدمات از ساير درآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بوده كه بر اساس  شهرداری :تبصره 

 .قانون و آيین نامه فقط صرف هزينه های مديريت پسماند مي گردد

 (به عنوان نمونه)نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها  :6ماده 

 بهای خدمات پرداختی توسط توليد كنندگان پسماند عادی برای اماكن مسکونی(الف

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E7 ×E2 

 F( = نفر  5/4) بعد خانوار شهری      

 D( = روز  965) روزهای سال     
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 R( = كیلوگرم ) سرانه تولید پسماند در شهر مربوطه     

 Ct( =ريال )هزينه جمع آوری و حمل و نقل يك كیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه    

    Cd( = ريال )هزينه دفع يك كیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه    

ضريب تعديل = ط عوارض نوسازی يك واحد مسکوني شهر نسبت عوارض نوسازی واحد مسکوني مورد نظر به متوس  

   E= منطقه ای 

5/7 > E > 4/0 با شرط 

ضريب تشويق جهت ( = مي باشد  1/0حداقل اين مقدار ) نسبت پسماند تفکیك نشده به كل پسماند تولیدی 

  E= گسترش تفکیك از مبدا 

 C=   (ريال ) بهای خدمات پسماند يك خانوار شهری در شهر مربوطه  

كیلوگرم و تفکیك از مبدا صورت نپذيرد و  1/0در صورتي كه در يك شهر سرانه تولید پسماند به ازای هر نفر : مثال

و  790به ترتیب معادل (  7جداول پیوست )  2و  7هزينه جمع آوری، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادی 

ريال و عوارض نوسازی واحد مسکوني  200000مسکوني در شهر ريال باشد و متوسط عوارض نوسازی يك واحد  40

 .ريال مي گردد 796820ريال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  740000مورد نظر 

7×(200000  ÷740000  )× (790 +40  )×1./0 ×965× 5/4  =C 

796820 =C 

ت پسماند را از ساير منابع شهرداری درصد هزينه های مديري 90شورای اسالمي شهر مي تواند حداكثر تا  :7تبصره 

 .كسر نمايد( C)تامین و معادل اين رقم به عنوان يارانه از بهای خدمات محاسبه شده فوق  

 .ساله حذف گردد 5يارانه منظور شده بايد حداكثر در طي يك دوره  :2تبصره 

 .ريال تعیین میشود 900000بهای مديريت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 :بهای خدمات پرداختی توسط توليد كنندگان پسماند تجاری و اداری (ب 

توجه به نوع كسب تعیین مي گردد عوارض كسب با ( پنجاه درصد% )50يت پسماند، صنوف خدمات مدير بهای: 7بند 

 (ريال 450000حداقل). .
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خدمات ساالنه مديريت پسماند كلیه اماكن اداری و مراكز و موسسات آموزشي و شركت های دولتي و  بهای :2بند 

( ، رهني يا وقفياعم از ملکي، اجاره ای) عوارض نوسازی ملك % 700خدماتي كه صنف محسوب نمي گردند معادل 

 (800000حداقل ) .تعیین مي گردد

موجود در سطح شهر به ازای ......( باغات،اراضي زراعي و )ال استفاده عوارض بهای خدمات پسماند برای اراضي ب:9بند

هم چنین بهای .ريال اخذ خواهد گرديد000/200متر اضافي مبلغ 500ريال و به ازای هر 000/900متر برابر با 500هر 

 .ريال تعیین مي گردد000/250خدمات پسماند امالک فرسوده  و غیر قابل سکونت 

 :9بند

 به شرح ذيلموارد خاص 

 ريال  2500000ها ماهیانه    سرپرستي بانك -

 ريال 800000بانك های خصوصي و دولتي ماهیانه  -

 ريال 900000ريال  شعبات آنها ماهانه  600000سرپرستي صندوق های  قرض الحسنه، مالي و اعتباری ماهیانه -

 ريال  60000ها ماهیانه نمايندگي بیمه -

 .مساجد معاف مي باشند صندوق های قرض الحسنه -

 ريال 60000مطب پزشکان ماهیانه  -

 ريال 900000ها و مطب دامپزشکي ماهیانه  تزريقات، ارتوپدها و آزمايشگاه - 

 ريال500000ريال  و هريك از خوابگاه های آنها ماهانه  600000ها و مراكز آموزش عالي ماهیانه  دانشگاه -

 ريال  7200000سالیانه  70+ دفاتر پستي و مخابراتي  و پلیس -

   7200000حداقل تا  600000های درب و پنجره و تعمیر كاران وسايل سنگین نقلیه به نسبت كار  سازنده-

 .ريال تعیین گرديد7200000بصورت ساالنه  ATMپسماند خود پرداز ها -

 .ريال تعیین گرديد000/600عوارض پسماند سوپرماركت ها و میوه و سبزی فروشي ها به ازای هر سال -
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مديريت اجرايي  7خدمات بند ( عوارض)عالوه بر بهای (  2از قبیل لیست پیوست ) در مورد مشاغل پر زباله  :7تبصره 

كه توسط شورای ( تر و حجم يا وزن  _خشك ) مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرايي متناسب با نوع پسماند 

 .اسالمي تصويب مي شود هزينه های 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 های تجاری و) واحد های غیر مرتبط 

 .پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند خواهند بود

دولتي و غیر انتفاعي از پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند ( دايي، راهنمايي و متوسطه ابت) مدارس  :9تبصره 

 .معاف مي باشند

كلیه تولید كنندگان پسماندهای عادی و كشاورزی مستقر در حريم شهرها مکلفند عوارض خدمات جمع  :1ماده 

شهر مربوطه رسیده است به حساب  آوری، جدا سازی، پردازش و دفع پسماندها را كه به تصويب شورای اسالمي

 . شهرداری كه به طور جداگانه افتتاح گرديده واريز نمايند

مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعايت اين دستور ( ها و دهیاری های كشور  سازمان شهرداری) وزارت كشور : 1ماده 

 .العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجديد نظر خواهد بود

تبصره به تصويب وزير محترم كشور رسیده  6ماده و  8قانون مديريت پسماندها در  8استناد ماده  اين دستور العمل به

 .و جهت اجرا به كلیه شهرداری های كشور ابالغ مي گردد
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 ليست مشاغل پر زباله شهری:    8پيوست 

 (واحد تجاری ) شغل  ردیف (واحد تجاری ) شغل  ردیف

 پذيرائيتاالرهای  76 ها گل فروشي 7

 ها خواربار فروشي 71 ها میوه و سبزی فروشي 2

 ها خشکبار و آجیل فروشي 78 ها ساندويچي 9

 (میوه و تره بار ) بار فروشان  73 ها سوپر ماركت 4

 (خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و كارواش ) ها  اتو سرويس 20 ها رستوران 5

 حريم شهركارخانجات داخل  27 ها و مهمانسراها هتل 6

 مراكز تجاری و پاساژها 22 ها دندانپزشکي 1

 ارگان های دولتي و غیر دولتي _ها  شركت _نهادها  -مراكز اداری  29 ها و كلنیك های پزشکي مطب 8

 (به جز مدارس دولتي ) مراكز آموزشي  24 (پسماند غیر عفوني ) درمانگاه های  3

 ...مراكز آموزشي و _بوفه های سینما  25 (پسماند غیر غفوني ) ها  بیمارستان 70

 ها كله پزی و سیرابي فورشي 26 آرايشگاه های مردانه و زنانه 77

 راه آهن 21 ها آشپزخانه 72

 ترمینال های مسافربری 28 ها كافه ترياها و كافي شاپ 79

 ها فرودگاه 23 ها بستني و آبمیوه فروشي 74

 مبل سازی و درودگری و نجاری 90 مرغفروشگاه های مرغ و ماهي و تخم  75

 

 عوارض ذبح احشام :  21ماده  

های باالی مديريت كشتارگاه و رعايت دقیق مسائل بهداشتي و نظارت مناسب بر موضوع  با توجه به هزينه     

شهرداری سعي نمايد تا به بخش خصوصي واگذار نمايد و در صورت عدم امکان واگذاری يا حتي مديريت توسط بخش 

 :وحمل گوشت به شرح زير خواهد بود خصوصي، عوارض ذبح

 .ارزش ريالي وزن گوشت% 7معادل 
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مربوط به ... عوارض اين ماده متعلق به شهرداری بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و مالیات و: توضیح

 . ها به عهده پیمانکار و ذبح كنندگان خواهد بود ساير دستگاه
 

 عوارض حق الثبت :  23ماده 

% 8از بابت ثبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل  7962ل قانون بودجه سا 30در اجرای بند ج تبصره      

شود كه بايستي بعد از اعالم شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد  حق ثبت تعیین مي

 .رسمي، توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واريز شود

 

 :عوارض پيمان ها وقراردادها :  90 ماده

 . قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد مطابق

 

 عوارض حق بيمه:  98ماده 

مصوب رياست محترم جمهوری موضوع اخذ عوارض از حق بیمه دريافتي  20/2/19–7369تعرفه عوارض شماره      

حق مسئولیت، سرقت، صاعقه و سیل، ( بدنه –ثالث )ها مثل خودرو  مربوط به انواع حريق و هم چنین ساير انواع بیمه

 . شود هرداری تعیین ميبه عنوان عوارض ش از مبلغ كل دريافتي% 9های بیمه و نمايندگي آنها معادل  از شركت...عمر و

های بیمه بايستي مبلغ مذكور را بعد از صدور هر نوع بیمه نامه به صورت ماهانه به حساب اعالمي  شركت: 7تبصره 

رسیدگي و تصمیم گیری  11شهرداری واريز نمايند و در صورت عدم واريز عوارض مذكور از طريق كمیسیون ماده 

 . خواهد شد

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و چنانچه در : 2تبصره 

به حساب شهرداری محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان نسبت به 

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

 : عوارض حق نظارت وطراحی مهندسين :  92ماده 

 .مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد

 

 عوارض حمل بار  :  99ماده 

 . مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت خواهد شد 
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 عوارض توزين باسکول :  94ماده

ها به حساب اعالم شده شهرداری پرداخت  بهای توزين تعیین كه بايد صاحبان يا بهره برداران باسکول% 9معادل      

 .نمايند

چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و : تبصره 

نون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان نسبت به به حساب شهرداری محل واريز شود مشمول قا

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

 عوارض سينما و نمايش :  91ماده 

شود كه بعد از اعالم شهرداری به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و با ابالغ آن سازمان به  بهای بلیط تعیین مي% 9معادل 

 . ها بايد توسط آنها به حساب شهرداری واريز نمايند ان نمايشبهره برداران سینماها و مجري

چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع اين ماده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و  :تبصره 

سبت به به حساب شهرداری محل واريز شود مشمول قانون مذكور بوده و طبق اين ماده شهرداری رأسا ًاز مؤديان ن

 .وصول آن اقدام نخواهد كرد

 عوارض خدمات آتش نشانی و امور ايمنی شهرداری:  96ماده 

 تربیتي  و خدماتي هنگام اخذ پروانه ساختماني -آموزشي -اداری -تعرفه عوارض طرح ايمني واحدهای مسکوني

 (ریال) مبلغ کل (ریال) هرمتر مربع مساحت ردیف

 240000 مقطوع متر مربع 750تا  7

متر مربع 250تا  2  480000 مقطوع 

متر مربع 500تا  9  7800 300000 

متر مربع 7000تا  4  2760 2760000 

متر مربع 7500تا  5  9000 4500000 

متر مربع 2000تا  6  9600 1200000 

متر مربع 2500تا  1  4200 70500000 

متر مربع 9000تا  8  4321 74160000 
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متر مربع 9500تا  3  5161 20760000 

متر مربع4000تا  70  1211 28800000 

متر مربع 4500تا  77  1411 91800000 

متر مربع 5000تا  72  71211 57000000 

 - 72111 مترمربع به باال 5000از  79

 

 8934انبار و پاركينگ در سال   –تجاری   –توليدی   –تعرفه عوارض طرح ايمنی واحدهای صنعتی 

 ردیف
 مساحت

 مبلغ کل هرمتر مربع
 تا از

 000/420/- مقطوع 700 0 7

 - 4200 مترمربع به باال 700از  2

 

ارقام تعیین % 60معادل . از تعاوني های مسکن كه به صورت مجتمع های مسکوني اقدام به احداث نمايند(  7تبصره 

 .شده دريافت خواهد شد

بازديد اولیه كارشناسان به صورت رايگان بوده و درصورت درخواست متقاضي برای بازديدهای بعدی به  ( 2تبصره 

  .شود ريال دريافت مي 000/700/-ازای هر بازديد 

 سهم آموزش و پرورش: 97ماده 

 

در زمان صدور پروانه )  عوارض زيربنا و پذيره و تفکیك عرصه و نوسازی يا سطح شهری% 5معادل      

 . تعیین و بايستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واريز گردد(ساختماني

ها  هايي كه ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان در رابطه با مجتمع

 . پیش بیني و تأمین نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود
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 جلسه حق :  91ماده  

ارسالي دفتر امور شهری و شوراها به شماره  وزير محترم كشور و 71/1/7931مورخ  728225طبق بخشنامه شماره 

  .اقدام خواهد شد  26/1/7931مورخه  734412

 تسهيالت تشويقی : 93ماده 

آيین نامه اجرايي آن در صورت  72قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -7

نظیر )احداث تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماكن گردشگری و اقامتي 

بری مربوطه با تأيید سازمان میراث فرهنگي، در كار( هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر

كاربری های گردشگری چنانچه تعیین نشده  .ندارند صنايع دستي و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختماني 

پس از طي مراحل مربوطه تغییر كاربری از سازمان جهاد ( منظور خارج از محدوده و داخل حريم شهر باشد)باشد 

معادل قسمت اعیاني ايجادی، شهرداری ( قانون حفظ كاربری باغات و اراضي زراعي 7ماده  7تبصره )كشاورزی 

را اخذ نخواهد ( درصورت شمول ورود به محدوده شهر)عوارض ورود به محدوده ارزش افزوده خدمات شهرداری و 

 .نمود ضمناً طي مراحل تصويب كاربری مربوطه از مبادی ذيربط الزامي است

زه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزايش و توسعه مراكز فرهنگي و گردشگری از به منظور ايجاد انگی -2

های ورزشي، مراكز  ها و مجموعه های فرهنگي، كتابخانه، سینما، مراكز تفريحي و ورزشي از قبیل سالن قبیل خانه

ا در مقابل مجموع ه های گردشگری و مراكز نمونه گردشگری مصوب، هتل توريستي و اقامتي از قبیل كمپ

كل زيربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد % 2زيربناهای احداثي با اشل مربوطه مجوز 

 .شد

 7938حذف عوارض يا هزينه پسماند واحدهای گردشگری درسال -9

های مورد تأيید سازمان میراث فرهنگي و گردشگری در جهت توسعه امر  در صورت تبديل استفاده ساختمان-4

 .دريافت نخواهد شدگردشگری با تأيید سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری عوارضي از اين بابت 

با رعايت %  80ول و وص( زيربنا ، پیش آمدگي )عوارض پروانه های ساختماني مسکوني % 20كاهش  -6

 .اقدام خواهد شد ( نحوه پرداخت نقدی وتقسیط عوارض  )4تسهیالت ماده 
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 خدمات( هزينه)بهای : دوم فصل

 

 هزينه ترميم حفاری های معابر شهر:  40ماده

  هزينه آماده سازی: 48ماده 

 بهای خدمات روضه الحسين : 42ماده 

 حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضی:  49ماده

 خدمات منطقه توريستی و گردشگری قره كهريز:  44ماده 

 و جرائم و تخلفات تاكسيرانی تعرفه هزينه صدور پروانه و مجوزهای تاكسيرانی:  41ماده 

 هزينه كاركرد ماشين آالت شهرداری : 46ماده 

 هفته بازارهزينه بهای خدمات  : 47ماده 

 عوارض و بهای  نصب بنر در استند های شهرداری: 41ماده 
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 هزينه ترميم حفاری های معابر شهر: 40ماده

 .براساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال مراجعه اخذ خواهد شد*

قبل از هر گونه اقدامي نسـبت بـه   ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند  كلیه وزارتخانه: قانون شهرداری 709ماده 

از قبیل احـداث شـبکه تلفـن و بـرق وآب و سـاير تاسیسـات        38و 31كارهای عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

وهمچنین اتصال راه های عمومي و فرعي و رعايت نقشه جامع شهرسازی را بنمايد اين قبیـل اقـدام بايـد بـا موافقـت      

وسسه اقدام كننده موظف است هر گونه خرابي و زياني را كه بـر اثـر اقـدام مزبـور بـه      كتبي شهرداری انجام گیرد و م

آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده 

% 70آورده هزينه تمام شـده را بـا    و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابي و زيان وارده را ترمیم و به حال اول در

 .اضافه از طريق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد كرد( ده درصد)

 

ها بـر اسـاس آئـین     قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری 709ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده  چنانچه دستگاه: الف

ر اساس قیمـت روز وصـول و بعـد مجـوز حفـاری      نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزينه مربوطه را ب

 .صادر خواهد نمود

ها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند بايد طي دستوری زمـان شـروع حفـاری و پايـان عملیـات       چنانچه دستگاه: ب

ذ تعهدات الزم اخ.قانون، شهرداری بايد راساً اقدام نمايد 709ترمیم به آنان ابالغ شود و در صورت قصور به استناد ماده 

 .و آزمايشات استاندارد زيرسازی و آسفالت برای تحويل الزامیست

مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمايي ورانندگي و ممانعت از ايجاد صدمه به تاسیسـات زيـر زمینـي و عـابرين و     : ج

های چشمك زن و يا  و چراغوسايط نقلیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عاليم هشدار دهنده و موانع استاندارد 

ضـمن ذكـر آن در موافقـت     است و شهرداری بايـد ( پیمانکاران دستگاه حفار)گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و 

 .اجرای صحیح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشدنامه، در

 وش تعيين هزینه ترميم حفاریر

 .باشد مورد نیاز مي MC( 85-700)وزن آسفالت قیر از نوع % 1استاندارد مقدار های حفاری طبق  برای تهیه آسفالت جهت ترمیم محل -7

 .مورد نیاز است MC 250كیلوگرم قیر از نوع  2/7برای قیر پاشي زير آسفالت بعد از آماده سازی نوار حفاری مقدار  -2

ريزی و نظارت راهبـردی رياسـت    معاونت برنامه 8/9/7981تاريخ  27867/700التفاوت قیمت به منظور جبران افزايش بهاء قیر طبق بخشنامه  مابه -9

   باشد  مطابق فرمول ذيل محاسبه و نافذ مي( به صورت علي الحساب تا اعالم شاخص قیمت قیر در بورس) جمهوری 

   

F=(A-B)*V*/1/1 

 بلغ تفاوت بهای قیر مصرفي بر حسب ريال م: Fكه 
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A :های نفتي بر حسب ريال  قیمت نقدی زمان خريد قیر در بورس فرآورده 

B :بهای قیر پیش از افتتاح بورس 

 711/15 11/61 ام سی امولسيون نام محصول

 111 111 7915 7651 ریال –كيلوگرم 

V : شود كردن پنج درصد افت و ريز تعیین مي به سقف اشاره شده در فهرست بهای پايه و اضافهمقدار قیر مصرف شده بر حسب كیلوگرم، كه با توجه. 

    84kg  = 5افت %V = %8 = 80Kg + 

     84+72=36 kg =v                        

Kg 72 ( = متر مربع 70هر تن آسفالت در)برای آسفالت ريزی هر متر مربع =  2/7 * 70 

 .قیمت طبق شماره آيتم * (9/7 *7/7 *06/7)واحد پايه رشته ترمیم وبازسازی نوار حفاری در معابر شهری با اعمال ضرايب طبق فهرست بهای  -4

 .آيد جمع شده و هزينه حفاری آسفالت بدست مي 9با مبلغ حاصل از بند  4مبلغ حاصل از بند  -5

 .فهرست بها تغییر خواهد نمود  بديهي است تعديل آحاد بهای فهرست مذكور براساس كلیات دفترچه -6

 ها با عمر بیش از چهار سال ها و خیابان هزينه حفاری با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( الف

 طول حفاری(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  7+ عرض حفاری *)مبلغ 

 (مترمربع)آسفالت: های مبنا قيمت

 ريال 600000(         سانتي متر 60تاعمق )در معابر و سواره روها -7

 ريال650000(                   سانتیمتر 80تاعمق )ها   در بزرگراه-2

 ريال450000(       سانتي متر 20تاعمق ) بزرگراه ءسواره ؤمعابر    -9

  (متر طول)ريال 80000كي بدون زيرسازیخا( ب  (متر طول)ريال 240000   خاكي معبر زيرسازی شده( الف -4

 ريال                                  250000سانتیمتر                20پیاده رو آسفالت  تا عمق  -5 

 ريال 250000سانتیمتر           20معابر موزايیك وبتني تا عمق  -6

 ريال   75000    سانتي متر عمق بیش از فهرست بهائ اعالمي  در هر مورد 70هر -1

ريال تعیین مي گردد كه بايستي توسط شركت خدمات 000/500ريال و در معبر خاكي 000/000/7هزينه هر عدد تیرگذاری در معبر آسفالت -8

 .رسان پرداخت گردد

 .     محاسبه خواهد شد2ضریب  تادرصورتی كه متقاضی حفاری ادارات دولتی و شركت های خدماتی باشند ارقام باال-1
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 ها با عمر كمتر از چهار سال ها ودر خیابان هزينه حفاری با برش توسط دستگاه كاتر در معابر و كوچه( ب 

 (5*76033*)عرض معبر (*طول حفاری +  700:  )با توجه به ايین نامه حفاری يعني

  70و 8وكل اشل مربوطه طبق مواد  

 {(5*76033*)عرض معبر (*طول حفاری +700)}+{طول حفاری(*تر در صورت عدم استفاده از كاتر م 7+ عرض حفاری *)مبلغ } :

با توجه به اينکه استفاده از فرمول آيین نامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعديل ارقام آن، مقرر گرديد در 

   2يه داده شده فرمول و مبالغ بند  االف با ضريب  سال اسفالت و با رو 4ها و خیابان های با عمر كمتر از  معابر و كوچه

 :يعني. اقدام شود

 2[*طول حفاری(*متر در صورت عدم استفاده از كاتر  7+ عرض حفاری *)مبلغ ] 

 .ها عرض پیاده رو مالک است درحفاری پیاده رو -

 .باشد ريال در متر مربع مي 76033هزينه يك سانتي متر آسفالت رويه  -

 .با كاتر عرض حفاری با عدد يك در فرمول جمع نمي شوددر صورت حفاری  -

 .باشد در صورت تخريب فضای سبز به نسبت تخريبي قابل محاسبه مي -

های  منظور از عرض معبر ؛ عرض تمام شده دو طرف خیابان يا كوچه شامل پیاده رو وسواره رو وكانال دفع آب -

 باشد سطحي و فضای سبز مي

شـماره   77/8/88درصد بوده در نتیجـه مبنـای دسـتورالعمل     3در حدود  7988به  7981تغییرات مبنا سال  -

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور اعمال و چنانچه در هر سال فهرست بها منتشـر نشـود؛    14421/22/20

عملیات خاكي و مرمـت  )بهای رديف های آخرين فهرست  بهای ابالغي با اعمال شاخص گروهي فصل هشتم 

 .رست بهای واحد پايه شبکه توزيع آب مورد تعديل قرار مي گیردفه( نوار حفاری

 تا ضرايب جدول زير هزينه آماده سازی: 48ماده  -

 .برای امالک دو بر، مبنای  محاسبه بر اساس مقدار هر دو بر  مورد استفاده خواهد بود -

سازی آنها توسط مالك ماده شهرداری میتواند با تشخیص و تايید واحد فني و شهرسازی در محل هايي كه آ -

 .درصد هزينه اخذ گردد50صورت پذيرفته هزينه اخذ ننمايد يا 

 



   
 

 

 

 

  

عرض كوچه با 

 خيابان به متر

عرض سواره رو 

 به متر

 

تعداد و مشخصات جدول به كار رفته در يك متر 

 طول

هزينه يك متر طول 

 جدول گذاري معابر

هزينه يك متر مربع 

آسفالت و زير سازي معابر  

 (ريال)

به ازاء هر هزينه جدول گذاري 

 (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  

 353160 (53161*1115)5 51/15545 53161 15541/ رديف آبرو / 115 متري 6تا 

 1/6544 (53161*6. 15 )5 515047/4 53161 5047/4 رديف آبرو كانيو / 6.5 متري 8

 588555 (53161*1716 )5 (5*15047/4)5 53161 5*5047/4 رديف آبرو كانيو 5 716 متري 0/

 660435 (53161*418.)5 (5*15047/4)5 53161 5*5047/4 رديف آبرو كانيو 5 418 متري 5/

 735658 (83/64*1/0)5 (5*15047/4)5 83/64 5*5047/4 رديف آبرو كانيو 5 0/ متري 1/

 0/55/6/ (83/64*//131 )5 (5*15047/4)5 83/64 5*5047/4 رديف آبرو كانيو 5 //31 متري 6/

 06566// (83/64*151/5 )5 (5*15047/4)5 83/64 5*5047/4 رديف جدول دوبل 5 51/5 متري 8/

 103115/ (83/64*151/3 )5 (5*15047/4)5(+5*1/66331)5 83/64 5*5047/4+5*66331/ رديف تك جدول 5+ رديف جدول دوبل  5 51/3 متري50

 673015/ (83/64*1/6 )5 (5*1574055)5(+5*1/66331)5 83/64 5*5047/4+5*66331/ رديف تك جدول1+ رديف جدول دوبل  5 6/ متري 51

 5634585 (88/0//*1/7 )5 (5*1574055)5(+5*1/66331)5 88/0// 5*574055+1*66331/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 7/ متري 30

 58/5474 (88/0//*1/7 )5 (5*1574055)5(+5*1/66331)5 88/0// 5*574055+1*66331/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 /5 متري 35

 3138017 (88/0//*1/7 )5 (5*1574055)5(+5*1/66331)5 88/0// 5*574055+1*66331/ رديف تك جدول 1+رديف جدول دوبل  5 58 متري 15
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 بهای خدمات روضه الحسين -42ماده 

 به صورت علي الحساب ريال000/500/6قبور يك طبقه واقع در بین قبور موجود مبلغ پیش فروش (الف

 به صورت علي الحساب ريال000/000/3مبلغ  قبور دوطبقهپیش فروش  (ب

 ريال000/500/4مبلغ  جديد كه بصورت مداوم تدفین مي گردد قبور يك طبقه  (ج

بر اساس مصوبه شورای اسالمي شهر خامنه مقرر گرديد در مورد هزينه كفن و دفن و غسل اموات مبلغ (د

 .ريال برای هر نفر اخذ گردد000/500/2

هزينه خدمات روضه الحسین جهت دفن امواتي كه ساكن شهر خامنه نبوده اند بر اساس تايید شورای :8تبصره

 .بهای خدمات فوق محاسبه و اخذ میگردد دو برابر اسالمي 

 هزينه آمبوالنس جهت انتقال اموات  :2رهتبص

 ريال000/000/7كیلومتر  90تا  شعاع *

 ريال 000/75ضافي كیلومتر به ازای هر كیلومتر ا 90بیش از *

بهای خدمات روضه الحسین برای كاركنان و بازنشستگان شهرداری و اعضای دور حاضر شورای شهر شامل افراد *

 .رايگان مي باشد(پدر،مادر،همسرو فرزندان)درجه يك

 .درصد بر اساس دستور شهردار قابل كاهش مي باشد20برای افراد نیازمند و مستمندان تا *

 استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضیحق :49ماده 

 

ت امنای قنات های شهر ئجهت ترمیم و نگهداری جوب های سطح شهر و بلوار آيت اله خامنه ای از فروشندگان هی

 .به شهرداری پرداخت خواهند كرد برای هر چشمه و قنات ريال000/72و میراب های شهر از قرار هر ساعت 

 

 ت منطقه توريستی و گردشگری قره كهريزخدما: 44ماده 

متر مربع هر مترمربع هر 700بهای خدمات كسبه و اصناف و صاحبان مغازه واقع د ر منطقه قره كهريز تا زير بنای 

 ريال 500/22مترمربع اضافي  به ازای هر متر مربع مازاد به مبلغ 700ريال و بیش از 500/91متر مربع به مبلغ 

 .مي باشد

 صدور پروانه و مجوز های تاكسيرانی:41ماده 

ماده آئین  نامه اجرائي قانون الحاق يـك   9ها و مجوزهای موضوع تبصره  تعرفه هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه

تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیراني و حق امتیاز پروانه بهره برداری و نقل وانتقال 

 حقیقي و حقوقيبرای اشخاص 
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 

 حداكثر حداقل جمعيت عناوين كلي خدمات رديف
 761111 11111 - تشکيل پرونده ثبت نام و پذیرش اوليه از متقاضيان 7
  75111 5111 كالس توجيهی -امتياز خدمات و برگزاری ؛ آزمون شهرسازی 2

9 
(  كارت –كارنامه  –دفترچه ) امتياز حاصل حاصل از صدور پروانه تاكسيرانی 

 مدت اعتبار پروانه دوسال

911111 711111 251111 
 951111 751111 511111تا 911111
 451111 211111 به باالتر 511111

 ( 9مربوط به ردیف ) اعتبارتمدید پروانه تاكسيرانی  4
 صدور%51 مبلغ صدور% 25 911111

 صدور%61 صدور%25 511111تا 911111
 صدور%11 صدور%25 به باالتر 511111

 (مدت اعتباردوسال ) اعتبارصدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی  5
911111 711111 211111 

 411111 211111 511111تا911111
 611111 411111 به باالتر 511111

 ( 5مربوط به ردیف ) تمدیدپروانه بهره برداری اشخاص حقيقی  6
 صدور% 51 مبلغ صدور% 25 911111

 صدور% 61 %25 511111تا 911111
 صدور% 11 %25 به باالتر 511111

 ریال 711111 51111  امتيارتعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاكسيرانی درطول مدت اعتبار 1
 صدور% 6 صدور%  2 ارزش روز خودرو امتياز واگذاری خودروی جدید و تبدیل پالک شخصی به تاكسی 1
 ریال51111 ریال71111  حق عضویت ماهيانه به ازاء  هر دستگاه تاكسی ماهيانه 3
 ریال511111 ریال51111 ماهيانه امتياز به كارگيری تاكسی در تاكسی بی سيم فرودگاه راه آهن و ترمينال 71

77 
امتياز نقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی 

 تاكسی به خرید و فروشانتقال سند 
 صدور% 6 صدور%  2 ارزش روزخودرو

72 
 5مدت اعتبار) امتيازصدور پروانه نمایندگی  شركت های حمل ونقل درون شهری 

 (سال

911111 71111111 91111111 
 51111111 91111111 51111تا 911111
 711111111 51111111 به باالتر 511111

 پروانه نمایندگیهزینه خدمات ساليانه  79
 9111111 حداقل7111111 211111

 6111111 2111111 511111تا 911111
 72111111 6111111 به باالتر 511111

 هزینه تمدید پروانه شركت های حمل و نقل 74
 صدرو% 51 مبلغ صدور%  25 911111

 صدور% 61 صدور%  25 511111تا 911111
 صدور% 11 صدور%  25 به باالتر 511111

 72صدور بند % 51 سهام واگذا ری  به قيمت روز مبایعه نامه72بند%  21 امتياز و انتقال پروانه نمایندگی شركتهای حمل و نقل درون شهری 75

76 
هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی دراتحادیه تاكسيرانی سراسركشور 

 (برای هرخودرو)زمان های حمل و نقل همگانی .وسا
توسط هيات مدیره اتحادیه تاكسيرانی حمل و نقل همگانی كشورتصویب می  ساليانه

 شود

  

آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون الحاق يك  4به استناد ماده : پروانه تاكسیراني*

پروانه بهره برداری و نقل وانتقال تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیراني و حق امتیاز 

 .برای اشخاص حقیقي و حقوقي

 آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده 3به استناد ماده : پروانه بهره برداری*

 قانونآئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده  79به استناد ماده : پروانه شركت های حمل ونقل درون شهری*

 آئین نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون74نقل و انتقال به استناد ماده * 

اخذ هرگونه وجهي بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذكر، توسط اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي ممنوع مي * 

 .باشد
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  .شورای اسالمي شهر مقدور خواهد بود دريافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هیات مديره شورای سازمان و* 

 مقدار هزينه   عنوان هزينه   رديف

7   

حق امتیاز هر دستگاه اتوبوس، میني بوس و 

تاكسي شهری و وانت بار تلفني و انواع خودروهای 

 داخل شهری 

 قیمت كارخانه%  5/7هر دستگاه معادل 

 . حداكثر مبلغ هر دستگاه خودروی سنگین سه میلیون خواهد بود

 جدول تخلفات و جرايم تاكسيرانی پيشنهادی

 نوع اقدام (دارنده پروانه تاكسیراني) تخلفات تاكسیراني   رديف

 تابع تصمیمات هیئت انضباطي ( شیفت معین شده)عدم انجام خدمات نوبت كاری  7

   عدم انجام سرويس دهي مقرر شده در پروانه  2

   عدم انجام خدمت دهي در مسیر معین شده در پروانه  9

   عدم انجام خدمت دهي در مکان و زمان معین شده  4

   عدم انجام برنامه های 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 1

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاكسي  8

   عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم و تنظیف توسط راننده هنگام فعالیت 3

70 
عدم نصب پالک كد شناسـايي راننـده و وسـیله نقلیـه تاكسـي در داخـل اتومبیـل براسـاس         

 دستورالعمل شهرداری ياسازمان تاكسیراني وسپردن تاكسي به افراد فاقد پروانه 
  

 سپردن تاكسي برای ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاكسیراني  77
 هـا  توقف تاكسي توسط بازرس در يکـي از پاركینـگ  

 ومعرفي به هیئت انضباطي

72 
فعالیت بدون مجوزتاكسي در زماني كه پروانه بهره برداری توسط مراجع ذيربط اخذ ويا بطـور  

 موقت باطل شده است 

معرفي بـه هیئـت انضـباطي بـه ازای هـر روزو اخـذ       

 جريمه 

79 
ازتاريخ توقف تاكسي بـه   ساعت 48عدم اعالم ترک خدمت ياتعطیل نمودن فعالیت خود ظرف 

 شهرداری ياسازمان تاكسیراني 
 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه

 74 ب حمل مسافر.عدم رعايت نرخ های مصو معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه 

 75 عدم نصب كپسول آتش نشاني سالم درتاكسي  
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 76 نداشتن برگ معاينه اداره راهنمايي ورانندگي   

معرفي به هیئت انضـباطي ومنـع تـردد و اخـذ     

 جريمه

نداشتن رنگ آمیزی، خط كشي و عاليم قابل نقش و نصب در بدنـه تاكسـي مطـابق    

 ها  مشخصات پروانه و دستورالعمل
71 

 معرفي به هیئت انضباطي

 ب و استفاده از عدم نصب تاكسي متر در صورت الزام به نص

 آن و عدم نظارت بر استفاده از آن 

78 

 

معرفي به هیئت انضـباطي و منـع تـردد و اخـذ     

 جريمه

 (شهرداری ياسازمان تاكسیراني) ها و تذكرات بازرسین  عدم توجه به اخطار
73 

 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 انتهای نوبت مورد تعهد 
20 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
روز راننـدگان كمـك بـه  شـهرداری يـا سـازمان        9اطالع ندادن مرخصـي بـیش از   

 نوبت های كاری تاكسي شودتاكسیراني كه باعث تعطیل شدن يکي از 
27 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه
عدم ارسال صورت جلسه فسخ قرارداد با راننده به شهرداری يـا سـازمان تاكسـیراني     

 ساعت  24ظرف 
22 

 29 معین شده درپروانه( شیفت)عدم انجام خدمت در نوبت كاری  

 24 عدم انجام سرويس مشخص شده در پروانه   

 25 عدم انجام فعالیت در مسیر معین شده در پروانه   

 26 عدم انجام فعالیت در مسیر،زمان معین شده توسط شهرداری ياسازمان تاكسیراني  

 21 سپردن پروانه تاكسیراني متعلق به خود جهت تاكسیراني به غیر معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه

پاركینگ توقف تاكسي توسط بازرس سازمان در 

ــت     ــمیمات هیئ ــت از تص ــین و تبعی ــای مع ه

 انضباطي و اخذ جريمه

 

 رانندگي با تاكسي كه مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد 

28 

 معرفي به هیئت انضباطي و اخذ جريمه 

 

 امتناع ازحمل مسافر بدون عذر موجه
23 

 معرفي به هیئت انضباطي
جتماعي كه برابر دسـتورالعمل هـای ارايـه شـده مـي      عدم رعايت شئون اسالمي و ا

 بايستي رعايت شوند
90 
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 97 عدم انجام كشیك های محوله و رعايت مقررات آن   

توقف و منع تـردد براسـاس تصـمیمات هیئـت     

 انضباطي 

 ارتکاب به جرم در هنگام تاكسیراني و بااستفاده از تاكسي 
92 

 99 مسافرعدم رعايت مقررات مربوط به حمل   

 94 عدم رعايت نرخ مصوب  

منع تردد و توقف تاكسي توسط بازرس سـازمان  

ــت از    ــین تبعی ــای مع ــگ ه ــي از پاركین در يک

 تصمیمات هیئت  انضباطي

 (در صورت الزام به نصب آن)عدم نصب تاكسي متر 

95 

منع تردد و معرفي به هیئـت انضـباطي و اخـذ     
 جريمه

 عدم استفاده از تاكسي متر 
96 

منع تردد و معرفي بـه هیئـت انضـباطي جهـت     
تصمیم گیری و اجباری شدن آمـوزش فرهنـگ   
ترافیك و قوانین و مقررات تاكسیراني بـه مـدت   

 ساعت اخذ جريمه  10تا  20

تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگي بیش از سه بار در ماه با اخذ عدم خالفي در موقع 
 تمديد پروانه تاكسیراني

91 

 98 های صادره  ام نظافت بیرون و داخل تاكسي برابر دستورالعملعدم انج  

 93 عدم استفاده ازلباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارايه سرويس   

  

عدم نصب پالک كه نرخ كرايه و كارت شناسايي راننده بر روی شیشه عقـب خـودرو   
برابــر بــرای رويــت خــارج و همچنــین مســافر در داخــل اتومبیــل در محــل رويــت 

 (سازمان / دستورالعمل شهرداری 

40 

منع تـردد و توقـف آن تـابع تصـمیمات هیئـت      
 انضباطي و اخذ جريمه

رانندگي با تاكسي كه پروانه بهره برداری آن توسط مراجع ذی ربـط طبـق مقـررات    
اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه بهره برداری جديـد باطـل شـده اسـت پـس از      

 اطالع آن

47 

  
عدم استفاده از تابلو خارج از سرويس در مواردی كه بنا به داليل نقص فني اتومبیل 

 . با پايان نوبت كاری 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

در امـور  (سـازمان  / شـهرداری  ) رسـان  عدم توجه كامل بـه اخطارهـا و تـذكرات باز   
 تاكسیراني

49 

منع تردد تا صدور رأی هیئت انضـباطي و اخـذ   
 جريمه

خروج بدون مجوز از محدوده ای از شهر يا مسیر كه برای تاكسیراني يا تاكسـي كـه   
 مشخصات آن در پروانه تاكسیراني قید شده گرديده است مجاز اعالم شده است 

44 

 

 : توضیح

 7و2و9و4و5و6و8و3و77و70و79و74و71و73و20و27و22و29و2624و25و26و21رديفهای جريمه -7

 .ريال پیشنهاد مي شود 200000ريال تا  50000و مبلغ 28و97و99و94و96و98و93و40و42و49و44
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 .ريال پیشنهاد مي شود 500000ريال تا  250000مبلغ  72جريمه رديف  -2

 .ريال پیشنهاد مي شود 500000ريال  700000مبلغ  76و 21و 23و 47جريمه رديف های  -9

 .ريال پیشنهاد مي شود 200000ريال تا  50000مبلغ  75جريمه رديف  -4

 .باشد های كشور در ارتباط با حمل و نقل با اشل هماهنگ نافذ مي ها و دهیاری دستورالعمل سازمان شهرداری: تبصره

 هزينه كاركرد ماشين آالت:46ماده 

 ريال000/000/7: هر ساعت  لودر*

 ريال000/000/7 :بیل مکانیکي هر ساعت كاركرد*

 ريال000/600:كمپرسي ده چرخ هر سرويس*

 ريال000/500:كمپرسي شش چرخ هر سرويس*

ريال و كمپرسي شش 000/800در صورت كاركرد ساعتي كمپرسي ده چرخ هر ساعت كاركرد به مبلغ :تبصره**

 .ل محاسبه خواهد گرديدريا000/100چرخ هر ساعت كاركرد به مبلغ 

ريال،در خارج از محدوده شهر تا 000/800هزينه استفاده از تانکر آب در داخل محدوده شهر به ازای هر سرويس *

كیلومتر برای هر كیلومتر اضافي 90ريال و در خارج از محدوده شهر بیش از 000/000/7كیلومتر 90شعاع 

 .ريال محاسبه خواهد گرديد000/70

 .ريال محاسبه خواهد گرديد000/500رد میني لودر به ازای هر ساعت هزينه كارك*

 هزينه بهای خدمات هفته بازار:47ماده 

 :برای هر هفته بشرح زير مي باشد(  پنجشنبه بازار )مبلغ دريافتي از كسبه هفته بازار

كفش فروشان *ريال000/90:بزازان*ريال000/90:سبزی فروشان*ريال000/90:میوه فروشان*

 ريال000/25:وپوشاک

نهال *ريال000/90:لوازم آرايشي و بهداشتي*ريال000/90:لوازم خانگي*ريال000/20:خشکبارو متفرقه*

 .ريال مي باشد000/20:و ساير صنوف*000/90:فروشان
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 در استند های شهرداری بنر عوارض و بهای نصب:41ماده 

 .مي باشد (يکماهحداقل )ريال برای هر روز  9000هزينه نصب بنر های تبلیغاتي و شهری از قرار هر متر مربع *

 000/70مازاد بر يکماه به ازای هر روز و ريال  000/200روز  90هزينه استفاده از استند های شهرداری تا ** 

 ريال
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 اجرايی های وآئين نامه ، قوانينتعاريف: دومفصل 

 عاريف ومفاهيم كلی ت
1)  

 قانون 7284 ماده) .باشد  استناد قابل دفاع ای يدعو مقام در كهی ا نوشته هر از است عبارت : سند  -8

 (يمدن

 نيمامور ريسا نزد در اي يسنادرسم دفاتر اي و امالک و اسناد ثبت اداره در كهی اسناد : یرسم سند -2

 قانون 7281 ماده.)استي رسم باشند شده میتنظي قانون مقررات طبق آنهابر تیصالح حدود دري رسم

 (يمدن

ي م 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 شود

هر گاه عده ای به صورت مساوی يا غیر مساوی مشتركاً ملکي را خريده و با هم شراكت داشته  :مشاع  -4

باشند به نحوی كه مقدار سهم هر كدام از كل ملك مشخص باشد ولي حد و حدود قسمت مالکیت 

 .مشخص نباشد اين نوع مالکیت را مشاع گويند 

ي عني ،يثبت اصطالح در كیتفک گر ويکدي از زیچ دو ردنك جدا بگشادن، هم ازي عني ،ی لغو نظر از :ك يتفک -1

 چند به نیزم كي كیتفک اي و آپارتمان چند به ساختمان كي كیتفک مثل مختلف قطعات به ملك كي میتقس

 مجزا قطعه

      ادغام دو قطعه يا بیشتر با يکديگر و ابطال سند اولیه و دريافت يك سند را با نظر مالکین آنها عمل : تجميع  -6 

 .تجمیع رسمي گويند 

قطعه زمین عبارت است از زمیني با حدود مشخص كه دارای سند مالکیت رسمي است و   :قطعه زمين  -7  

 .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 ريدای اراض -1

 كه مترو و موات ، ريبا مقابل در و دارد قرار مالكی بردار بهره طهیح

هر نوع بنايي كه جهت سکونت و استفاده های خدماتي و غیره بکار رود و  دارای ديوار و سقف و : ساختمان  -3 

 .يا اسکلت باشد ساختمان نامیده مي شود 
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عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همکف و چه در  :زيربنای ساختمان  -80 

 .طبقات در يك قطعه زمین 

ي م صادر صالحيذ مراجع ريسا وی شهردار طرف از كه مکتوب استی مجوز  : ساختمان شناسنامه -88

در پالک  ساختمان دري اساس ریتغ و ریتعم بنا، ديتجد ، ساختمان احداث حق مالك ان موجب به و گردد

 تعیین شده با رعايت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعیین شده با رعايت ساير ضوابط مربوطه  را

 وي خالف عدمي گواه پروانه ،یاداري عالی شورا 79/8/7917 مورخ جلسه مصوبه طبق بر كند يم كسب

 . گرددي م شامل را ساختمان انيپاي گواه

 در مذكور طرح هیته تا و جامع طرح دوره دري ات توسعه و شهری كلبد از است عبارت :شهر  محدوده -82

 فيتعار قانون 7 ماده)  باشدي م االجرا الزم آن دری شهرساز مقررات و ضوابط كه شهری هاد طرح

 (74/70/7984 مصوب شهرک و ،روستا شهر حرم و محدوده

 كنترل و نظارت كه شهر محدوده رامونیپ بالفصلي اراضي قسمت از است عبارت :شهر  ميحر -89

 ماده )ديننما تجاوز مربوطه بخش و شهرستانی كشور ماتیتقس مرز از و دارد ضرورت آن دری شهردار

 (74/70/7984 مصوب شهرک و روستا محدوده تا شهر محدوده فيتعار قانون

 اتیعمل انجام و قلمستان وی چا باغ اي وهیم باغ جاديا و ساختمان احداث عمران از منظور :عمران  -84

 (25/5/7946 مصوبي ساحلي اراض به مربوط قانون از ماده 2 تبصره.)استي زراع

 قرار ها شهرک و ها شهر (ياستحفاظ )ميحر و(قانوني  )محدوده در كهيي ها نیزم : یشهری اراض -81

 فيتعار) قانونكه محدوده و حريم طبق (22/6/7966 مصوبی شهر نیزم قانون 2 ماده) است گرفته

 .مورد عمل قرار مي گیرد  (74/70/7984 مصوب شهرک و ،روستا شهر حريم و محدوده

 نحوه و شهري آت گسترش جهت آن در كه ست اي طرح از عبارتی هاد طرح :شهر ی هاد طرح -86

 ارائه و شهری فور و حتد مشکالت حل منظور به مختلفی ها عملکردی برای شهری ها نیزم از استفاده

 ریتغ قانون)  مشود هیته باشندي نم جامع طرحی دارا كهيي ها شهری برا مناسب و مدت كوتاهی حلها راه

 (76/4/7959 مصوب آن فيوظا نییتع وی شهرساز و مسکن وزارت به مسکن وي آبادان وزارت نام

ي اراض از استفاده نحوه آن در كه استي مدت بلند طرح از عبارت شهر جامع طرح : شهر  جامع طرح -87

 و ساتیتاس وی ،كشاورزی ادار ،ي بازرگان ،ي صنعت–ي مسکونی ها حوزه به مربوطی بند منطقه و

 خط مراكز محل وي ارتباطي كل ،خطوطی شهري عمومی های ازمندین وی شهر التیتسه و زاتیتجه
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 مناطقي عموم التیتسه و زاتیتجه و ساتیتاس جاديای برا الزم سطح و بنادر و فرودگاهها و( نالیترم)

 فوق موارد هیكل به وطيمر مقررات و ضوابط و. شودي م نییتع آنها به مربوطی ها تیاول وی ،بهسازینوساز

 جامع طرح.گرددي م میتنظ و هیته ،ي عیطب مناظر وي خيتاری بناها حفظ به مربوط ضوابط نیهمچن و

 مسکن وزارت به مسکني آبادان وزارت نام رییتغ قانون.) بود خواهد نظر ديتجد قابل ضرورت حسب بر شهر

 76/4/7959 مصوب آن فيوظا نییتع وی شهرساز و

 شهر جامع طرحي كل ضوابط و ها اریمع اساس بر كه استي طرح از عبارت طرح : یليتفص طرح -81

ی برا نیزم قیدق مساحت و تیموقع و شهر مختلف محالت سطح دری شهری ها نیزم از استفاده نحوه

 دري ساختمان تراكم و تیجمع تراكم زانیم و مرور و عبور شبکهي لیتفص و قیدق وضع و آنها از كي هر

 وی شهر مشکالت حل و توسعه وی نوساز وی بهساز مناطق به مربوطی ها تياولو وی شهری واحدها

 بر تیمالک به وطيمر مشخصات و ها نقشه و شودي م نییتع آن دری شهر مختلف عوامل هیكل تیموقع

 شهر و مسکن وزارت به مسکني آبادان وزارت نام رییتغ قانون.)گرددي م میتنظ و هیتهي ثبت مدارک اساس

 (76/4/7959 مصوب آن فيوظا نییتع وی ساز

ي منيا ،ي،بهداشتيفن اصول  تيرعا با ساختمان اتمام بري مبنی شهرداري گواه : ساختمان كار انيپا -83

 تیفعال پروانهی دارا مهندس نظر ريز ساختمان دری ضرور نظامات ريسا وی شهرساز و

 و پروانه مندرجات مطابقی كار سفت حد در كهيي ساختمان های برای شهرداري گواه : یخالف عدم -20

 .باشد شده احداث ضوابط تيرعا

 وي دولتی ها طرح در واقع امالک تیوضع نییتع قانون4 تبصره به اسناد :محدوده   به ورود -28

محدوده  به خود ملك ورودی برا درخواست هنگام مکلفند نیمالک هیكل(23/8/7961 مصوب) های شهردار

 ..ند ينما ليتحوی شهردار به گانيرا را خود ملك از %20 ، ربطيذ مراجع موافقت از پس شهر

 90 حدود)ی كاربر هری برا شرح هر دري لیتفص وی هاد ، جامعی ها طرح برابر :كسری حد نصاب  -22

 حد از كمتری ها نیزم در ندارد حقي مالک چیه و.است دهيگرد فيتعر كیتفک نصاب حداقل(ی كاربر

ی تجاری كاربر و متر 250 حداقلي مسکونی كاربری ها نیزم مثال طور به.دينما احداث بنا كیتفک نصاب

 .است دهيگرد فيتعر ها شهر ازي بعض در متر 90 حداقل

آن اندازه از سطح زمین است كه تفکیك آن به قطعات كوچکتر مجاز نمي : حداقل سطح تفکيك كاربری  -29

 . باشد
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 شهر ميحر محدوده و در مکلفند نیمالک های شهردار قانون700 ماده استناد با :مجوز  بدونی بنا  -24

ی شهردار قانون 700 ماده) ندينما اخذ پروانهی شهردار از عمران اي كیتفک ، بنا احداث گونه هر از قبل

گردد كه اضافه بنا ي مي تلق مجوز بدونی بنا شودد احداثی شهردار پروانه بدون كهيي بنا هر فلذا( ها

 .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 خودی بنا اند مکلف نیمالک :مجوز  بر مازادی بنا -21

 مندرجات بر عالوه كه بنا از مقدار آن فلذا( يساختمان شناسنامه دفترچه مفاد) ندينما احداثي ساختمان

 . گرددي مي تلق مجوز بر مازادی بنا باشد دهيگرد احداثي ساختمان پروانه

 ماده 6 تبصره)ندينما تيرعا راي اصالح بر ساز و ساخت هنگام مکلفند نیمالک هیكل :ت يمشرف حق -26

 ندارد ساز و ساخت حق دارد قرار معبر در كهي نیزم از قسمت آن در مالك انکهي عني ياصاله بر( 700

 نگرفته صورتي قانون تملك كهي زمان تا.دينما تملك قانون برابر را قسمت آنی دار شهري ستيوبا

 .ندارد را محليي گشا باز حقی شهردار

قانون شهرداری موقع ساخت و ساز بر  700ماده  6مالکین مکلفند به استناد تبصره  :بر اصالحی  -27

بر اصالحي يعني اينکه مالك در آن قسمت از كه در مسیر تعريض قرار مي . اصالحي را رعايت نمايند 

قبل از تملك  . گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بايستي شهرداری آن قسمت را طبق قانون ، تملك نمايد 

 .  شهرداری حق بازگشايي و اجرای طرح را ندارد 

به  باشد يم كاربرد و مفهومی دارای هاد اي وي لی، تفص جامع طرح با ارتباط دری كاربر  : یكاربر -21

 .نامند يمی كاربر را نیزم از استفادهی نحوه  نییتعي كل طور

مالکین مکلفند برابر ضوابط شهرسازی در كاربری تعیین شده ساخت و ساز  :كاربری غير مرتبط  - 23

هر گونه ساخت و ساز و استفاده در غیر از . انجام و بر اساس كاربری تعیین شده از ملك استفاده نمايند

كاربری تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختماني تعريف كاربری غیر مرتبط را مشمول 

 (مفاد دفترچه ساختماني . ) دمي گرد

 بهره زین گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودی بنا مکلفند نیمالک : یاضاف طبقه -90

 انکاريپا اخذ از بعد ايو  احداث هنگام کهیصورت در(يساختمان شناسنامه دفترچه مفاد.)ندينمای بردار

 .گردد يمي اضاف طبقه مشمول ندينما اضافه طبقه نمودن اضافه به نسبت
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 بهره زین گونه همان و احداث پروانه مندرجات برابر را خودی بنا مکلفند نیمالک  : یاضاف واحد -98

 هنگام باشد گرفته را واحد 2 مجوز مالك کهیصورت در (يساختمان شناسنامه دفدرچه مفاد)ند ينمای بردار

 مشمول ندينما جادياي اضاف واحد كي و اقدام آن كیتفک به نسبت كار انيپا اخذ از بعد اي و ساز و ساخت

 .گردد يمي اضاف واحد

 در واقع امالک وي اراض نیمالک (های دار شهر قانون700ماده ازي قسمت) : 800 ماده ونيكميس -92

ی شهردار از ساختمان شروع وي اراض كیتفک اي يعمران اقدام هر از قبل ديبا ان ميحر اي شهر محدوده

 مفاد مخالف اي پروانه بدونی ساختمان هاي ساختمان اتیعمل از تواند يمی شهردار دينما اخذ پروانه

ی ریجلوگ باشد واقع محصور ریغ اي محصور نیزم در ساختمان آنکه از اعم خود نيمامور لهیوس به پروانه

 ازي کي -2 كشور ريوز انتخاب به كشور وزارت ندهينما -7 از عبارتند700 ماده ونیكمس اعضاء .دينما

شهر به انتخاب شورای ي اسالمی شورای اعضا ازي کي -9ی دادگستر ريوز انتخاب بهی دادگستر قضات

 شهر

ي ونیكمیس به عوارض مورد دری شهردار وی مود نیب اختالف گونه هر رفع : 77 ماده ونيكميس -99

 میشود و تصم يم ارجاع (شورای شهر)شهر و انجمنی دادگستر و كشور وزارت ندگانينما از مركب

 طبق و شود يم داده صیتشخ ونیكمس نيا میتصم طبق كهيي هاي بده استي قطع مزبور ونیكمس

 .باشد يم وصول قابل ثبت اداره لهیوس به االجراء الزم اسناد مقررات

ي معامالت ارزش نامه نيیساختمان ، آي معامالت ازش اساس بر : 800 ماده ونيكمس مهيجری مبنا -94

 ارزش نيا است و اجرا قابل ميجرا مورد در شهر انجمن بيتصو وی شهردار توسط هیته از پس ساختمان

  بود خواهد نظر ديتجد قابل بار كي يسالي معامالت

 يم شهرستان هر میمستقی ها اتیمال قانون 64 ماده ونیكمیس : ینوساز عوارض محاسبهی مبنا -91

 .باشد 

 نییتع مرجع كه است میمستقی ها اتیمال قانون 64ماده ونیكمیس منظور :امالک  ميتقو ونيكميس -96

 ( میمستقی ها اتیمال قانون 64ماده ازي قسمت.)باشد يم امالکي معامالت ارزش

اعتراضات راجع به . قانون نوسازی و عمران مي باشد 8منظور كمیسیون ماده   :  1كميسيون ماده  - 97

ممیزی در مورد اختالف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبیق مشخصات ملك با 

ضوابط و رسیدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي امالک و حقوق كسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای 



 7931دستور العمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خامنه در سال 
 

 

 82 
 

  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

نفر  9زی و اصالح و توسعه معابر در كلیه شهرداری های كشور در كمیسیون مركب از طرح های نوسا

افراد محلي بصیر و مطلع در تقويم امالک يك نفر از طرف انجمن شهر و يك نفر از طرف رئیس دادگاه 

قانون نوسازی و  8ماده ) شهرستان و يك نفر از طرف ومزارت كشور تعیین مي شود به عمل خواهد آمد 

 (مران ع

كنسول . منظور، قسمت پیش آمدگي نسبت به سطح نمای ساختمان مي باشد  :پيش آمدگی يا كنسول   -91

به    سمت ملك مجاور نیست ، احداث پیش آمدگي به سمت گذر عمومي به میزان محدود معین ، در صورت 

د ، ضمن رعايت ساير ضوابط از عدم رعايت    حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص كه از حداقل عرض برخوردار باشن

 .جمله كابل و سیم برق مجاز مي باشد 

سطح سرپوشیده ای در طبقه ساختماني كه حداقل يك طرف آن باز بوده و جزء اتاق ها  :بالکن  – 93

 .نباشد كه به صورت پیش آمدگي و يا فرورفتگي در ساختمان احداث مي شود 

در محل تعیین شده در پروانه ساختمني و مطابق مندرجات  مالکین مکلفند بنای خود را: پیشروی طولي

پروانه احداث نمايند در صورتي كه بنای احداثي خارج از محل تعیین شده و در طول ساختمان جا بجا 

 ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان . ) احداث شود مصداق پیشروی طولي دارد

 .يربنای ساختمان به مساحت زمین مربوطه عبارت است از نسبت سطح كل ز :تراكم ساختمان  -40

عبارت است از تراكمي كه شورای عالي شهرسازی و معماری ايران در قالب مصوبه  :مازاد تراكم  - 48

عالوه بر تراكم مصوب موجود طرح های جامع و تفضیلي هر شهر تصويب و اعالم  22/70/7963مورخه 

 . نمايد 

 .زان جمعیت بر سطح كل هر يك از كاربری های شهری مي باشد نسبت می :تراكم ناخالص جمعيت  - 42

 .میزان جمعیت بر سطوح مسکوني خالص در هر يك از تقسیمات شهری است  :تراكم خالص مسکونی  - 49

 .نسبت سطح هر يك از كاربری ها به جمعیت شهر :سرانه جمعيت  - 44

تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعالیت آن در منظور كارگاه هايي است كه : كارگاه های غيرمزاحم  - 41

فضاهای   محدود قابل انجام بوده و هیچ گونه مشکالتي برای محیط اطراف ايجاد نمي كند و معموالً مزاحم يا 

 .غیرمزاحم بودن براساس آخرين ضوابط و مقررات سازمان محیط زيست تعیین مي شود 
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در يك قطعه ملك كه دارای ورودی و فضاهای عمومي    مجموعه واحدهای مسکوني :مجتمع مسکونی  - 46

 .مشترک باشند 

مکان مستقلي كه يك يا چند خانوار در آن سکونت دارند و معموالً از آشپزخانه ، سرويس  :واحد مسکونی  - 47

اهای در مواردی يك يا چند مورد از فض. بهداشتي ، حمام ، ، اطاق خواب ، هال پذيرايي و غیره تشکیل مي شود 

 .ياد شده در واحد مسکوني ساخته مي شود 

 .سطحي از زمین كه روی آن بنا احداث مي شود  :سطح اشغال  - 43

سطح باز يا فضای باز باقي مانده كه در روی آن بنا احداث نشده يا نمي شود و برای محوطه  :فضای باز  - 43   

مجموع . اين قبیل فضاها مورد استفاده قرار مي گیرد سازی ، ايجاد آبنما، پاركینگ غیرمسقف ، ايوان روباز و از 

 .با هم سطح كل قطعه را تشکیل مي دهند ( اشغال نیز به آن گفته مي شود  سطحكه )سطح باز و سطح پر 

در مواردی . بلندترين نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعي زمین گفته مي شود  :ارتفاع ساختمان  - 10    

 .ندترين خط الرأس بام از سطح و معبر گفته مي شود سقف شیب دار به بل

عبارت است از زيربنايي كه در قسمت تحتاني همکف ساخته مي شود و حداكثر از تراز متوسط  :زير زمين  - 18   

 .متر از زيرسقف ارتفاع داشته باشد  40/7معبر مجاور يا فضای آزاد ساختمان 

 .متر باشد  20/7ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر  قسمتي از ساختمان كه :طبقه همکف  -12  

 .منظور كلیه طبقات احداث شده روی همکف يا پیلوت مي باشد  :طبقه فوقانی  - 19  

 .وسايل نقلیه موتوری مي باشد ( موقت يا دائم )منظور سطوح پیش بیني شده برای توقف  :پاركينگ  - 14  

عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همکف كه به صورت فضای سرپوشیده و در زير تمامي يا  :پيلوت  – 11  

حداكثر سطح پیلوتي معادل آن قسمت از طبقه اول است كه سقف . قسمتي از كف طبقه اول قرار مي گیرد 

اب سقف كاذب متر و با احتس 40/2پیلوتي محسوب مي گردد و ارتفاع پیلوت بعد از نصب سقف كاذب معموال 

متر مي باشد و سطح مشرف به آن به معبر و فضای باز هر طبقه مي تواند كامالً باز و با نرده و يا با  9حداكثر 

 .ديوار محافظ گردد 

به فضای باز بي سقف يا پوشیده شده با اليه نازک شفاف گفته مي شود كه در داخل ( : نورگير )پاسيو  - 16

 .وا به اطاق ها ، سالن و آشپزخانه و غیره ايجاد مي شود ساختمان جهت تامین نور و ه
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عبارت است از كلیه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضای باز حیاط اصلي و فرعي : نمای ساختمان  - 17

 .يا حیاط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهای باز مربوط به گذرهای عمومي شهر باشد 

است از استفاده رسانه های تبلیغات محیطي در فضای تبلیغات و مجاز عبارت  :تبليغات محيطی   -11

 .جهت انتقال هر نوع پیام به ديگران

هائي كه برای سکونت ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه  عبارت است از كلیه ساختمان : واحد مسكوني   - 95

ي مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز ای فعالیت های شخص بديهي است انجام پاره. )های الزم باشد و سرويس

 ( خواهد بود

قانون ( 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 واحدهای صنفي تحت پوشش  شهرداری

 .و يا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند  قانون نظام صنفي

 .شوند مشمول اين بند هستند كلیه مؤسساتي كه با اصول بازرگاني اداره مي:  تبصره

هائي كه به منظور استقرار واحدهای صنعتي و يا ايجاد  عبارت است از كلیه ساختمان: واحد صنعتي  -67

اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت جهاد كشاورزی، وزارت صنايع و معادن های صنعتي و اداری با موافقت  كارگاه

 مانند كارخانه ، مرغداری، گاوداری . و فلزات ايجاد شده باشند

های آموزشي، آموزش عالي، بهداشتي و  كلیه ساختمان:  واحد فرهنگي و ورزشي، آموزشي و بهداشتي  -62

، سازمان بهزيستي، هالل احمر و (ره)یته امداد امام خمیني درماني، ورزشي، مراكز فرهنگي و هنری، كم

 .شود را شامل مي..... آسايشگاه سالمندان و

های نظامي،  های دولتي و نهادهای انقالب اسالمي و ارگان عبارت است از كلیه ساختمان: ـ واحد اداری  69 

ماده خارج باشند مشمول تعريف واحد اين  4و  9، 2، 7هايي كه از شمول بندهای  بديهي است ساير ساختمان

 .شوند اداری مي

واحد بوده و امکانات عمومي الزم از جمله  200هايي كه بیش از  عبارت است از كلیه ساختمان: ـ مجتمع  64

 .در آنها پیش بیني و اجرا شود... آموزشي و تأسیسات عمومي و

ش آمدگي در معابر عمومي ، كسری حد نصاب شامل عوارض زيربنا و پذيره ، پی: عوارض صدور پروانه  -65

 .تفکیك ، مازاد بر تراكم و كسری پاركینگ مي باشد 
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 : ضوابط طرح های توسعه شهری جهت اطالع بيشتر

با ورود و خروج ) حداقل سطح مورد نیاز برای يك پاركینگ طبق ضوابط طرح شهری  :ضوابط پاركينگ  – 66 

بوده و چنانچه تعداد پاركینگ مورد نیاز بیش ( متر 5*5)متر مربع  25و برای دو باب پاركینگ هريك ( مستقل 

. رور نیاز خواهد بود متر مربع فضا به همراه مسیر عبور و م 25از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پاركینگ اضافي 

چنانچه كلیه ورودی و خروجي پاركینگها مستقل باشد مساحت هر يك برابر حداقل ضوابط طرح شهری خواهد 

 .بود 

متر الزامي  5متر برای دو واحد پاركینگ به طول هريك  8/4متر برای يك پاركینگ و  9رعايت حداقل عرض  -

 .امل مسیر رفت و آمد پاركینگ نمي شود است اين ابعاد برای محل توقف خودروهاست و ش

درصد است و شروع آن مي بايست در حريم ملك باشد  75حداكثر شیب رامپ دسترسي سواره رو به پاركینگ -

. 

 .متر مي باشد  3/7ارتفاع دسترسي رمپ حداقل  -

 .پیش بیني شود  بايددسترسي مستقیم از فضاهای پاركینگ به طبقات مسکوني  -

متر جزء فضای پاركینگ محسوب  5/2مسیرهای دسترسي به پله ها و فضاهای با عرض كمتر از رمپ ها و  -

نخواهد شد در اين حالت ارائه نقشه ای كه رمپ ها و مسیرهای دسترسي را از محل پاركینگ تفکیك مي كند 

 .ضروری است 

ورت مستقل باشد بايستي هنگام نقشه استقرار خودروها در پاركینگ به نحوی كه امکان مانور هر خودرو به ص -

 .درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه ها ارائه گردد 

 .زيرزمین و پیلوت جزء طبقات وتراكم به حساب نمي آيد   :ساير  – 67

 .درصورت استفاده از زيرزمین به عنوان واحد مسکوني ، زيرزمین جزء تراكم ساختماني محاسبه خواهد گرديد  -

 .اندازی و اشرافیت نبايستي نسبت به مجاورين مزاحمت ايجاد نمايد  از نظر سايه -
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در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز ، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجاز 

ر واحد به اگر در فضای باز تامین گردد به ازای ه. آن به صورت پاركینگ روباز مي تواند مورد استفاده قرار گیرد 

 .متراژ طرح شهری خواهد بود 

 

 آيين نامه اجرايی( 2

 : تعاريف اول فصل

 . است شده ذكر ذيالً كه است تعريفي معادل نامه آئین اين در مندرج كلمات و عبارات:  7 ماده

 : باشد مي ذيل شرح به بحث مورد موضوع درآمدهای:  درآمد -7

 (مستمر درآمدهای) عمومي عوارض از ناشي درآمدهای  -       

  اختصاصي عوارض از ناشي درآمدهای -

 شهرداری انتفاعي موسسات درآمدهای و خدمات بهای -

 قانوني مرجع تصويب به آن میزان و نوع جاری، قوانین به مستند كه مبالغي يا مبلغ از است عبارت:  عوارض -2

 .باشد شده عمومي اعالم و رسیده

 كنندگان استفاده از شده ارائه خدمات ازای در قانوني مجوز برابر شهرداری كه است مبلغي:  خدمات بهای -9

 .نمايد مي وصول خدمات دريافت

 از ها شهرداری نامه آيین 90ماده مفاد اساس بر شده تهیه است فهرستي:  خدمات بهای و عوارض تعرفه -9

 آن به وابسته و تابعه موسسات و شهرداری وسیله كه درآمدهايي ساير و خدمات بهای و عوارض انواع كلیه

 نوع هر يا گردد مي تصويب و وضع كه جديدی خدمات بهای و عوارض نوع هر درج. شود مي تحصیل يا وصول

 منعکس كشور وزارت دستورالعمل طبق مذكور تعرفه در گیرد مي صورت آنها نرخ میزان و نوع در كه تغییری

 (ها شهرداری مالي نامه آيین 90ماده. ) گردد مي

 شهرداری به درآمد يا عوارض كننده تأديه( حقوقي يا حقیقي) شخص:  شهرداری درآمد يا عوارض مودی -4

 درآمد و عوارض ايصال و وصول وسیله وی يا باشد وی به متعلق درآمد يا عوارض منبع است ممکن كه است

 .باشد

 ماده به توجه با شهرداری به وابسته و تابعه سازمانهای يا شهرداری طرف از كه است كسي:  تشخیص مأمور -5

 به كه درآمدهايي و عوارض) تعرفه با را مورد هر يا مودی هر وضع تطبیق اختیار شهرداری، مالي نامه آئین 97

 كتباً مودی بدهي تشخیص و داشته(  است شده گذاشته ها شهرداری عهده به آن وصول اختیار قانون موجب

  .شود مي گذاشته او عهده به

 مامور بنام شهرداری قانون15 ماده به توجه با داری شهر طرف از كه است مخصوصي مامور:  وصول مامور -6

 .شود مي تعیین وصول
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 و تابعه سازمانهای شهرداری، توسط مودی علیه و برله شده صادر اوراق نوع هر كه است كسي:  ابالغ مأمور -1

 نماينده يا مودی به ، باشد مي... و جريمه قانوني، عوارض هرگونه پرداخت شامل را،كه شهرداری به وابسته

 .نمايد مي ابالغ وی قانوني

 كه هنگامي در موجود شواهد و قرآئن اساس بر تشخیص مامور كه است تشخیصي:  الرأس علي تشخیص -8

 .داد خواهد نمايد، خودداری دفاتر و مدارک گذاشتن اختیار در و ارائه از مودی

 كه شهر اسالمي شورای مصوبات است مکلف شهرداری قانون 41 ماده اجرای در شهردار:  عمومي آگهي -3

 قانون 51 ماده برابر. نمايد آگهي عموم اطالع برای ممکنه وسايل به ،(عوارض جمله از) را دارد عمومي جنبه

 اعالم از پس است رسیده شهر اسالمي شورای تصويب به و دارد عمومي جنبه كه شهرداری مقررات شهرداری،

 ارزش بر مالیات قانون 50 ماده 7 تبصره اساس بر اينکه ضمن.  است الرعايه الزم شهر ساكنین كلیه برای

 برای سال هر ماه بهمن 75 تا حداكثر را جديد شده وضع عوارض بايست مي شهرها اسالمي شورای افزوده

 .نمايد عمومي اعالم بعد سال در اجرای

 يا مودی و عوارض مشخصات حاوی كه( مربوط فرم مفاد برابر) باشد مي مختصری آگهي:  اگهي پیش  - 70

 آن امثال و عوارض پرداخت مهلت تاريخ و آن مبلغ و عوارض میزان و نوع و قانوني مستند ذكر با است، موديان

 مي فرستاده مودی، يا و بدهکار پرداخت موءد سررسید از بعد كه بانك آدرس و نام و بانکي حساب شماره و

 .شود

 به تذكر و آگاهي برای آگهي پیش ارسال و صدور از بعد كه مربوط فرم مفاد برابر است ای برگه:  اخطاريه -77

 است، انداخته تأخیر به را خود عوارض از ناشي بدهي پرداخت كه مودی يا و آن امثال و عوارض بدهکار

 .شود مي فرستاده

 . است شده صادر مودی يا و آن امثال عوارض بدهکار علیه يا برله كه است حکمي پیام رساندن:  ابالغیه -77

 در مودی توسط آن پرداخت و عوارض منبع به متعلق عوارض تقسیم از است عبارت:  عوارض تقسیط -72

  شهرداری مالي نامه آئین 92 ماده اساس بر معین های زمان

 كشور كل های شهرداری به:ذيل شرح به ها شهرداری های نامه آيین 92 ماده:  عوارض تقسیط مرجع -79

 شهرداری پیشنهاد به كه دستورالعملي مطابق ماهه96 حداكثر اقساط با را خود مطالبات تا شود مي داده اجازه

 (ها شهرداری مالي نامه آيین92ماده)نمايد دريافت رسد مي مربوط شهر اسالمي شورای تصويب به ،

 موسسات يا شهرداری يه حقوقي يا حقیقي اشخاص بدهي میزان شامل صورتحسابي:  بدهي صورتحساب -75

 بند ذيل تبصره موضوع با ارتباط در كه اين از اعم است،( مربوط فرم مفاد برابر) شهرداری به وابسته يا تابعه

 و ملك به متعلق آن امثال و عوارض انواع بابت از يا و شهرداری قانون 770 ماده نیز و 85 ماده و 55 ماده 74

 با كه باشد مي بدهي يا آن امثال و عوارض قانوني مستند و محاسبه نحوه نیز و باشد قانوني مقررات يا

 چنانچه. شود مي ارسال يا و تسلیم تنظیم، شهرداری توسط رسمي اسناد دفترخانه يا مودی درخواست

 برای رسمي اسناد دفاتر استعالم پاسخ در و شهرداری به ملك بدهي میزان اعالم منظور به بدهي صورتحساب

 از اعم)  شهرداری بانکي حساب شماره بايستي مي شود، صادر معامله انجام مورد از غیر برای يا معامله انجام
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 تواند مي رأساً نیز شهرداری ضمناً. برسد صورتحساب كننده دريافت اطالع به نیز(  سپرده يا و جاری حساب

 .نمايد اقدام بدهي صورتحساب ارسال و تنظیم و تهیه به نسبت

 تابعه موسسات يا شهرداری در موجود معتبر مدارک اساس بر كه است حسابداری عملیات:  حساب تسويه -76

 تابعه موسسه يا شهرداری با(  بدهي يا طلب از اعم)  مودی حساب مانده ، مودی توسط شده ارائه يا و وابسته و

 صورت به را نتیجه و داری نگه مودی پرونده در و داده نشان معین تاريخ در مالي تراز صورت به را وابسته و

 . دهد مي قرار وی اختیار در مودی درخواست

 از اعم وجه دريافت به شهرداری آن موجب به كه( مربوط فرم مفاد برابر) است سندی:  وجه دريافت رسید -71

 نظیر دريافتي، اسناد يا و چك مانند نقدی غیر وجوه يا و شهرداری بانکي حساب به شده واريز نقدی وجوه

 شامل نیاز مورد اطالعات ساير و وجه دريافت علت مودی، كامل مشخصات حاوی و نمايد مي اقرار سفته

 مي دريافتي سند يا سفته يا چك مشخصات نیز و بانك حساب شماره و خدمات بهای يا و درآمد مشخصات

 .باشد

 به مودی بدهي كامل پرداخت به منجر حساب تسويه از پس كه است شناسايي برگ:  حساب مفاصا -78

 برهه برای معین تاريخ در شهرداری يه( حقوقي و حقیقي شخص) مودی بدهي عدم اثبات يا و شهرداری

 آن امثال 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

 نسخه دو در وی قانوني نماينده يا مودی توسط كه( مربوط فرم مفاد برابر) است كتبي نامه:  اعتراض برگ -73

 مستنداً بعضاً يا كالً غیره و محاسبه نحوه يا و آن میزان و نوع يا و آن امثال و عوارض منبع به آن طي و تنظیم

 رسید و تحويل شهرداری به مذكور فرم اول نسخه. گردد مي رسیدگي درخواست و شده گرفته ايراد مستدالً و

 .ماند مي باقي كننده اعتراض نزد و اخذ دوم نسخه در آن

 و مودی كه شهرداری، مطالبات پرداخت نحوه تعیین منظور به است ای صورتجلسه:  توافق صورتجلسه -20

 .نمايد مي تنظیم ضوابط مطابق اجرايیه صدور از قبل شهرداری

 

 وظايف دوم فصل

  : مؤديان وظیفه:  2ماده

 آن ماه فروردين اول در سال هر عوارض ، 7941 مصوبه شهری، عمران و سازی نو قانون 70 ماده برابر:  الف

 .گردد پرداخت شهرداری به سال همان پايان تا حداكثر بايد و يابد مي تحقق سال

 سال،عوارض هر در مکلفند صنفي افراد ، 24/72/7982 مصوب صنفي، نظام قانون 74 ماده موجب به:  ب

 .بپردازند را خود پیشه و كسب

 از اعم كابین، دو وانت و سواری خودروهای مالکان افزوده، ارزش بر مالیات قانون 41 ماده ب بند موجب به -ت

 فروش قیمت هزار در يك نرخ به را خود به متعلق خودروهای سالیانه عوارض مکلفند وارداتي، يا داخل تولید

 جداولي در مندرج های قیمت اساس بر( وارداتي) ورودی حقوق و گمركي ارزش مجموع يا و( داخلي) كارخانه

 .نمايد واريز محل شهرداری حساب به و محاسبه گردد، مي اعالم كشور مالیاتي امور سازمان توسط كه
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 بهای تعیین نحوه العمل دستور و 7989 سال مصوب پسماندها مديريت قانون مديريت 8 ماده موجب به -ج

 غیر و مسکوني)  پسماند مديريت خدمات بهای موظفند مؤديان ، 71/1/7985 ابالغي پسماند مديريت خدمات

 مي تعیین كشور وزارت دستورالعمل طبق كه ای تعرفه اساس بر( شهرداری) اجرايي مديريت به را( مسکوني

 .نمايند پرداخت شود،

 نرم دفتری، اسناد از اعم) مثبته مالي اسناد هرگونه ارائه به نسبت لزوم صورت در موظفند موديان كلیه -چ

 وصولي، ارقام صحت كنترل جهت صرفاً شهرداری مأموران به آن امثال و عوارض وصول با مرتبط...(  و افزاری

 .نمايد اقدام

 شورای تصويب و دارد عمومي جنبه كه شهرداری مقررات اجراء ها، شهرداری قانون 51 ماده موجب به -ح

 . است الرعايه الزم شهر ساكنین برای اعالم، از پس است، رسیده شهر اسالمي

 

 : شهرداری وظیفه:  9 ماده

 و رسمي اسناد دفاتر صنفي های اتحاديه نظیر قانون، مراجع استعالمات پاسخ موقع در است موظف شهرداری

 عوارض بقايای نیز و عوارض میزان ساختمان، و اراضي تفکیك يا و ساختماني پروانه صدور هنگام نیز و غیره

 فرم در را است شده محاسبه معتبر و مصوب تعرفه و مقررات برابر كه را ملك همان به متعلق قانوني

 ونیز( استعالم و ها پروانه كننده درخواست) ذينفع يا و وی قانوني نماينده يا و مالك به بدهي صورتحساب

 صدور به منوط را پروانه صدور و استعالم پاسخ و ابالغ قانوني مقرره های مهلت ظرف كننده؛ استعالم مرجع

 است شهرداريموظف ذينفع، اشخاص ناحیه از مربوطه های عوارض پرداخت مجرد به و نمايد حساب مفاصا

 عوارض تعرفه در آنکه مگر نمايد؛ صادر مقررات برابر را استعالم پاسخ و صادر را عوارض به مربوط حساب مفاصا

 .باشد شده بیني پیش ديگری خاص نحوه موضوعه، مقررات و

 

 تشخیص:  سوم فصل

 میزان اساس بر و شهرداری طرف از ، مودی هر مورد در آن امثال و خدمات بهاء و عوارض تشخیص:  4 ماده

 .بود خواهد مصوب تعرفه و مصوبه در مقرر

 در كه را هايي شركت  و كارخانجات ، موسسات های پرونده و دفاتر كه مواردی در تواند مي شهرداری:  5ماده

 و رسیدگي را شهرداری نفع به آن امثال و خدمات عوارض، وصول به مکلف شهرداری قانون 18 ماده اجرای

 .دهند قرار شهرداری مأموران اختیار در را مربوطه دفاتر موظفند مئوسسات قبیل اين و نمايد كنترل

 به الزم مدارک و دفاتر ارائه يا عوارض ايصال و وصول از ماده اين در مذكور موسسات صورتیکه در:  7 تبصره

 97 ماده مفاد به توجه با تواند مي شهرداری نمايند، خودداری شده وصول عوارض واقعي میزان تعیین منظور

 از و تشخیص الرأس علي طور به را عوارض میزان موجود قرائن و امارات مبنای بر ها شهرداری مالي نامه آئین

 .نمايد مطالبه مربوطه موسسات از آگهي پیش صدور طريق
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 مورد را مربوط موسسات يا شركتها مدارک و دفاتر ماده اين اجرای در كه شهرداری مأموران:  2 تبصره

 و عوارض تشخیص به مربوط موارد در جز خود مکتسبه اطالعات افشای از مکلفند دهند، مي قرار رسیدگي

 .نمايند خودداری ذيصالح مراجع به آن اعالم

 ها شهرداری آن امثال و عوارض وصول و تشخیص خصوص در ديگری ترتیبات قوانین ساير چنانچه:  9 تبصره

  .بود خواهد آن امثال و عوارض وصول خصوص در شهرداری اقدامات مبنای مذبور ترتیبات باشند، نموده وضع

 كه شود مي ابالغ موديان يا مودی به كتبي اعالم با آن امثال و خدمات بهاء و عوارض وصول برای:  6 ماده

 دريافت رسید و نموده واريز شهرداری درآمد حساب به اعالم تاريخ از كاری روز70 ظرف را شهرداری مطالبات

 آگهي پیش صدرو به مبادرت بايد شهرداری مقرر مهلت در پرداخت از موديان يا مودی امتناع صورت در. دارند

 .نمايند

 ابالغ يا رويت تاريخ از يکماه مدت ظرف كه گردد ابالغ مودی به بايد 4 ماده در مندرج آگهي پیش در:  1 ماده

 شهرداری به را آگهي پیش در مندرج شهرداری مطالبات(  مدني دادرسي آئین ابالغ فصل به مستند)  قانوني

 كمسیون طريق از فوق مبلغ به اعتراض حق مقرر مهلت در مودی است بديهي. نمايد دريافت رسید و پرداخته

 .دارد را(  آن امثال و خدمات بهای در)  قانون مراجع ديگر و(  عوارض مورد در)  شهرداری قانون 11 ماده

 اعتراض ماده اين در مقرر مهلت ظرف شده ابالغ آكهي پیش به نسبت موديان يا مودی صورتیکه در: 7 تبصره

 .شد خواهد االجرا الزم و قطعي مذكور آگهي پیش ننمايند

        مي شهرداری مطالبات پرداخت به منوط موديان يا مودی برای مفاصاحساب صدور صورت هر در:  2 تبصره 

 .باشد

 

 ابالغ و آگهي پیش صدور:  چهارم فصل  

 و نسخه دو در آگهي پیش باشد يکنفر مودی هرگاه و بوده زير موراد شامل صادره های آگهي پیش:  8 ماده 

  .شد خواهد تهیه دونسخه دو در نفرات تعداد به نفر يك هر برای باشند متعدد    اگر

  .موديان يا مودی خانوادگي نام و نام -الف

  . آن قانوني مستندات و كامل مشخصات ذكر با آن میزان و بدهي موضوع -ب

 خواهد االجرا الزم و قطعي آگهي پیش مقرر، مهلت در اعتراص عدم صورت در اينکه ذكر و اعتراض مهلت -ج

  .شد

 در وصول اجرايي های هزينه ذكر همچنین و موقع به پرداخت عدم صورت در ديركرد جريمه میزان ذكر -د

  .اجرايي عملیات به اقدام صورت

 : شود مي ابالغ مودی به زير مراحل طي و شرح به آگهي پیش:  3 ماده

 مخاطب رؤيت به را آن روز 9 مدت ظرف است موظف مامور و ابالغ مامور به رسید اخذ با آگهي پیش -الف

 عودت دبیرخانه به امضاء گواهي و تاريخ ذكر با را شده رؤيت نسخه و تسلیم وی به را آن نسخه يك و رسانده

  .دهند
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 كه كساني يا امور متصدی به آگهي پیش ، نباشد حاضر خود سکونت يا پیشه محل در مودی هرگاه -ب       

 تمیز برای آنان ظاهری سن اينکه به مشروط شود مي ابالغ كنند، مي كار يا زندگي محل يك در مودی با

  .باشد كافي اخطاريه اهمیت

 است مکلف مامور كند، امتناع رؤيت از مؤدی شخص يا و خودداری رسید ارائه از نامبرده اشخاص گاه هر -پ

 ضبط پرونده در را مؤدی شده دريافت نسخه و ارسال مؤدی برای دوقبضه سفارشي پست با را آگهي پیش

  .نمايد

 طريف هر به است موظف شهرداری نمايد، امتناع آن رسید امضاء و سفارشي پست دريافت از مودی هرگاه -ج

 تهیه فیلم يا عکس آن از نموده مودی كسب يا و اقامت محل به آگهي پیش الصاق به مبادرت قانوني ممکن

  .نمايد

 ها سازمان و ادارات دبیرخانه به باشد دولتي های سازمان و ادارات ، وزارتخانه به مربوط آگهي پیش هرگاه -چ

 .گردد مي ابالغ فوق شرح به

 حق 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

 پیش 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

 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

 صورتیکه در و روز بیست باشد داشته سکونت شهرداری حوزه از خارج در و كشور داخل در مودی گاه هر -ز

  .شد خواهد اضافه اعتراض به مهلت ماه دو باشند ساكن كشور از خارج در

 رسید اخطاريه ديگر برگ در و كند تسلیم مودی به را اوراق روز پنج مدت حداكثر است مکلف ابالغ مامور -ر

  .نمايد مي اعاده و قید اخطاريعه برگ در را او امتناع ، اوراق گرفتن از مودی امتناع صورت در.  بگیرد

 خادمان يا بستگان از يکي به شده تعیین نشاني در بايد برساند مودی به را اوراق نتواند ابالغ مامور گاه هر -س

 گیرنده سمت و نام و نمايد ابالغ باشد، كافي شده ياد اوراق اهمیت تمیز برای آنان ظاهری وضعیت و سن كه او

  .كند اعاده آنرا و قید دوم نسخه در را اخطاريه

 

 : اختالف حل مرجع:  پنجم فصل

  : 70 ماده

 به ، عوارض مورد در شهرداری و مودی بین اختالف هرگونه رفع شهرداری، قانون 11 ماده موجب به

 تصمیم و شود مي ارجاع شهر اسالمي شورای و دادگستری ، كشور وزارت نمايندگان از مركب كمیسیوني

 مقررات طبق شود، مي داده تشخیص كمیسیون اين تصمیم طبق كه هائي بدهي .است قطعي مزبور كمیسیون

 كمیسیون تصمیم طبق بر است مکلف ثبت اجرای. باشد مي وصول قابل ثبت، اداره وسیله به االجرا الزم اسناد

  .نمايد مبادرت شهرداری طلب وصول و  اجرائیه صدور به مزبور
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 افزوده ارزش بر مالیات قانون 49 ماده ب و الف بندهای دريافتي وجوه پرداخت از استنکاف و اختالف: الف

 قانون 11 ماده احکام مشمول( خودروها سالیانه عوارض و شهری برون نقل و حمل بلیط بهاء% 5 عوارض)

  .بود خواهد شهرداری

 تعلق موجب ، مقرر موعد از پس افزوده ارزش بر مالیات قانون 49 ماده موضوع عوارض و مالیات پرداخت: ب

  .بود خواهد تاخیر مدت به نسبت ماه هر ازای به%( 2) معادل ای جريمه

 به ، ابالغ تاريخ از روز پانزده ظرف مالك صورتیکه در شهرداريها، قانون 770 ماده اخیر قسمت برابر: پ

 مقرره مهلت ظرف مالك هرگاه و شود مي تلقي قطعي صورتحساب ، ننمايد اعتراض شهرداری صورتحساب

  .شود مي ارجاع شهرداری قانون 11 ماده كمیسیون به موضوع نمايد، اعتراض

 به...  و مساحت اختالف مورد در ممیزی به راجع اعتراض ، شهری عمران و نوسازی قانون 8 ماده موجب به: ت

 صالحیت در منحصرا نوسازی قانون اجرای از ناشي اختالفات ساير به رسیدگي و مزبور كمیسیون عهده

 .باشد مي شهرداری قانون 11 ماده موضوع اختالف رفع كمسیون

 

 وصول:  ششم فصل

 مسابقات برگزاركنندگان كلیه و تفريحي مراكز و لوناپاركها -ها تماشاخانه -تاترها -سینما صاحبان:  77 ماده

 از مفاصاحساب دريافت و مقرره عوارض پرداخت به نسبت موظفند كنسرت يا نمايش نوع هر و ورزشي

 .نمايند اقدام ذيربط مراجع از الزم مجوزهای اخذ از پس ، محل شهرداری

 اجاره، برای شهرداری و شود مي برگزار نمايشگاههای خصوصي و عمومي اماكن در كه مورادی در:  72 ماده

 و وصول به موظف كنندگان برگزار. نمايد وضع خدمات ، بهاء يا و عوارض ، آن از بازديد يا غرفه واگذاری

  .باشند مي نامه آئین اين طبق آن پرداخت

 پرداخت ، حضوری پرداخت شامل فوق، 72 و 77 مواد در مطروحه موارد پرداخت های روش:  79 ماده

  .باشد مي...  و كارت شارژ طريق از پرداخت و...(  و اينترنتي) مجازی فضای ازطريق پرداخت ، الکترونیکي

 و يابد مي قطعیت آگهي پیش ، مودی اعتراض عدم و آگهي پیش در مندرج مهلت انقضای صورت در:  74 ماده

 وی به مجدد را مودی شده قطعي بدهي میزان آگهي پیش قطعیت از پس روز 70 ظرف است موكلف شهرداری

 خود بدهي پرداخت به نسبت ابالغ تاريخ از روز 75 ظرف گاه هر گردد متذكر مذكور ابالغ ضمن و نموده ابالغ

 عملیات طريق از ، شهری عمران و نوسازی قانون 79 ماده ذيل های تبصره و 28 ماده استناد به ننمايد اقدام

 به نیز ثبت اجرايي عملیات هزينه صورت اين در و شد خواهد اقدام عوارض بدهي وصول به نسبت اجرايي

  . بود خواهد مودی عهده

 گردد مشخص شهرداری قانون در مذكور اختالف رفع كمیسیون رای طبق مودی بدهي كه صورتي در:  تبصره

 از ماده اين در مذكور مهلت روز 75 رعايت بدون و شهرداری قانون 11 ماده استناد به است مکلف شهرداری ،

  .نمايد اقدام مودی عوارض بدهي وصول به نسبت ثبت اجرايي عملیات طريق

 شهرداری مطالبات پرداخت به نسبت مهلت انقضای و بدهي قطعیت از پس مودی كه صورتي در:  75 ماده

  .نمايد اقدام خود  مطالبات وصول به نسبت محل ، ثبت اجرای طريق از بايد شهرداری ننمايد، اقدام
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  :باشد زير مدارک و نکات حاوی بايد اجرائیه صدور مورد در شهرداری تقاضای

  . مودی كاری محل يا اقامت محل نشاني آخرين مشخصات -7

 قید آن در ابالغ تاريخ و رسیده مودی رويت به كه 70 ماده موضوع شده ققطعي آگهي پیش از نسخه يك -2

  .باشد شده

  .است شده ابالغ مودی به كه( اجرائیه صدور تقاضای از قبل) اخطاريه از نسخه يك -9

 يا رونوشت از نسخه يك ارسال باشد شده مشخص 11 ماده كمیسیون رای طبق مودی بدهي صورتیکه در -4

 .مذكور رای مصدق فتوكپي

 اين موازين طبق مستنکفین از متعلقه جرايم و شده قطعي وجوه وصول برای است مکلف شهرداری:  76 ماده

 بیني پیش وصول برای خاصي نحوه عوارض، برقراری به مربوط قوانین در كه صورتي در. نمايد عمل نامه آئین

  .شد خواهد عمل ان طبق شود

 بهای. و عوارض به مربوط معوقه مطالبات) شده ملغي كه آن  امثال و خدمات بهای و عوارض بقايای:  تبصره

 نامه آئین اين مقررات موجب به نیز( اند گرديده ملغي قانوني نظر از ولي رسیده قطعیت به سابقاً كه خدمات

  .شود مي وصول

 را گردد مي وصول شهرداری درآمد بابت كه وجوهي از% 7 سقف تا شود مي داده اجازه شهرداری به:  71 ماده

 تشويق و تربیت آموزش، و حسابرسي زمینه در( منقول غیر اموال فروش و وام دولتي، های كمك استثناء به)

 صرف ، دارند مي يا و داشته مبذول موثری فعالیت شهرداری درآمدهای وصول امر در كه كساني و كاركنان

  .نمايد

 در ، نوسازی عوارض منجمله باشد رسیده پرداخت قطعیت مرحله به كه شهرداری عوارض كلیه:  78 ماده

  .بود خواهد وصول قابل نامه آيین اين در مطروحه كارهای سازو چارجوب

 احکام مطابق مراتب شهری عمران و نوسازی قانون 28 ماده استناد به ، مودی توسط پرداخت عدم صورت در

  .شد خواهد وصول اجرائیه صدور با مذكور قانون 79 ماده های تبصره

 اجرا:  هفتم فصل

  : 73 ماده

 عملیات از شکايات به رسیدگي طرز و االجرا الزم رسمي اسناد مفاد اجرايي نامه آئین 787 ماده موجب به

 صدور تقاضای برای ، است رسیده قضائیه قوه محترم رياست تصويب به 77/6/7981 مورخ در كه اجرايي

 قانون به جديد مواد الحاق و مواد از ای پاره اصالح قانون 11 ماده موضوع ، شهرداری عوارض بابت اجرائیه

  :شود تسلیم محل ثبت به نیز اوراق بايد ، 21/77/7945 مصوب ، شهرداری

  اجرائیه صدور مخصوص نامه خواست در: الف

  .اختالف حل كمیسیون رای مصدق رونوشت: ب

 مودی  به مذكور رای شده ابالغ اخطاريه: ج
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 قوانين مرتبط: فصل پنجم  

 :فهرست 

مصوب  «شورای انقالب  8913مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» آئين نامه     -8

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 89/1/8911

 مالی دولت قانون تنظيم بخشی از مقررات و نامه مالی شهرداريها آيين       -2

 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت       -9

 نامه اجرايی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت آئين      -4

 با اصالحات 7/7/8970قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب        -1

 ن توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردیآئين نامه اجرايی قانو      -6

 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن        -7

 قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران        -1

  قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها        -3

 معماری ايرانشورای عالی شهرسازی و  21/3/8917ضوابط و مقررات ارتقاء كيفی سيما و منظر شهری جلسه مورخ 51- 

 قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن   - 88

 موادی از قانون شهرداری ها     -  82

 قانون ماليات های مستقيم 89-

 ماليات برارزش افزودهقانون 84-

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسکونی برای امر مسکن به شركتهای تعاونی مسکن و ساير اشخاص 81-

 حقوقی حقيقی و 

اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتی و كشوری مصوب 86-

 8997ديماه     22

 رقانون نظام صنفی كشو-87

 قانون نوسازی و عمران شهری-81

 قانون مديريت پسماند -83

 آيين نامه اجرايی قانون مديريت پسماند-20

 ها های دولتی و شهرداری واقع در طرح ماده واحده وضعيت امالک-28 

 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير-22

ئين نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، آ  -29

8971 /7/7ـ مصوب  89718وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب    

                                                           
 

http://tarkhisan.ir/%d8%a2%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7.htm
http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
http://www.accpress.com/news/1391/01/%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%ad%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d9%88/
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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 «شورای انقالب  8913مصوب سال  اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» آئين نامه

 مجمع تشخيص مصلحت نظام 89/1/8911مصوب 

  5ماده  

برای قطع و جابجايي هرگونه درخت در معابر و اماكن عمومي، دولتي و خصوصي واقع در محدوده و حريم شهر، با 

درخواست مالکین، متولیان، متصديان و اشخاص مسئول اين اماكن، در موارد زير پس از تصويب كمیسیون موضوع 

  .آيین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز مي باشد 1ماده 

خت غیر مثمری كه به سن بهره وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده در الف

  .باشد كه در اين صورت بايد به جای آن كه توسط مالك با متقاضي مجدداً درخت غرس شود

مايد و در چنانچه شهرداری مايل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالك پرداخت مي ن

  .صورت اختالف بهای آن طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری تعیین و به مالك پرداخت خواهد شد

درختي كه به علت آفت زدگي، بیماری، انگل و يا علل غیر عمد ديگر خشك شده و يا احتمال سرايت آفت و  ب

وط آن برود كه در اين صورت بايد به بیماری از آن به ديگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و يا احتمال سق

 (انجام شود 2مطابق تبصره ) جای آنها نهال به میزان دوبرابر محیط بن درخت غرس شود 

درخت در محل احداث ساختمان و يا مسیر راه، كانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله كشي نفت، گاز ،  چ

  .عي مانع از اجرای طرح های عمراني و عمومي باشدتلفن و نظاير آن قرار گرفته باشد و يا به هر نو

د درخت واقع در معابر و يا میادين مانع عبور و مرور طبیعي باشد و يا وجود آن برای مالکین و ساكنین مزاحمت 

 .ايجاد كرده باشد

  9تبصره 

سالمي شهر مي عوارض قطع درخت موضوع اين ماده طبق تعرفه ای كه به پیشنهاد شهرداری به تصويب شورای ا

 .رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد

 نامه مالی شهرداريها آيين

 :شود درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسیم مي - 23ماده  

 (درآمدهای مستمر )درآمدهای ناشي از عوارض عمومي   7

 .درآمدهای ناشي از عوارض اجتماعي  2

 .انتفاعي شهرداریبهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات   9

 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری  4

 .كمکهای اعطايي دولت و سازمانهای دولتي 5

طور اتفاقي يا به موجب  اعانات و كمکهای اهدايي اشخاص و سازمانهای خصوصي و اموال و دارايیهايي كه به 6
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 .گیرد مي قانون به شهرداری تعلق

مشمول ( درآمدهای مستمر مذكور در ماده فوق فقط درآمدهای ناشي از عوارض عمومياز انواع درآمدهای  -تبصره  

 .باشد قانونشهرداری مي 68های مقرر در ماده  نصاب ها و حد پرداخت سهمیه

ای خواهد بود كه در آن كلیه انواع عوارض و بهاءخدمات و ساير درآمدهايي كه  هر شهرداری دارای تعرفه - 90ماده  

شود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات  يا تحصیل مي تابعه و وابسته به آن وصول شهرداری و مؤسسات به وسیله

گیرد در تعرفه مذكور  میزان نرخ آنها صورت مي گردد ياهر تغییری كه در نوع و جديدی كه وضع و تصويب مي

 .شود منعکس مي

 و تشخیص چنین چگونگي وضعوزارت كشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و هم

 و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمايي به شهرداريها

 .ابالغ خواهد كرد

بدهي مؤدی به عهده  تطبیق وضع هر مؤدی يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص - 97ماده  

تابعه و وابسته اختیار تشخیص به آنها داده  های رداری يا سازمانكه از طرف شه مأمورين تشخیص يا كساني است

های خود به كار برند و در صورت تخلف به  تشخیص نظری را در بي شده است مأمورين مذكور مکلفند كمال دقت

 وضع آنها در دادگاه

 .د شدخواه گذارده اداری شهرداری رسیدگي و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا

كه به تشخیص  شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشي از عوارض نیست مگر در مواردی - 92ماده  

 7994ای از مواد و الحاق موادجديد به قانون شهرداری مصوب سال  پاره قانون اصالح 11كمیسیون منظور در ماده 

صورت ممکن است بدهي مؤدی برای مدتي  اينجا نباشد كه در  مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك

موكول به  بهره متداول بانك ملي تقسیط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب كه از سه سال تجاوز نکند با

 .بدهي است وصول كلیه

به شهرداريهای كل كشور اجازه داده مي  :بر اساس قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 92مادهاصالحیه  

تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پیشنهاد شهردار به تصويب  شود

در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كلیه بدهي . شورای اسالمي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد 

 . مودی خواهد بود

قطعي درآمد به هر عنوان حتي  از منظور داشتن آنها به حساب قبل ،استفاده از وجوه حاصله از درآمدها - 91ماده 

 .های ضروری وفوری ممنوع است پرداخت هزينه الحساب و يا برای به طور علي

 قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت

و مديريت بر مصرف   دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری كشور-7ماده 

از طريق اصالح و توسعه شبکه حمل ونقل ريلي، برقي )سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل 

كردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، افزايش سرعت در شبکه ريلي، يکپارچه سازی و ساماندهي 
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د تردد، بهسازی يا از رده خارج نمودن خودروهای مديريت حمل و نقل، اصالح قیمت ها، ايمن سازی و بهبو

فرسوده سبك و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبديل خودروهای بنزين سوز و گازوئیل سوز به 

دوگانه سوز، الزام معاينه فني، توسعه ناوگان حمل ونقل همگاني ون و میني بوس و مديبوس و اتوبوس، استفاده از 

مل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل تركیبي كاال از مبدأ سامانه هوشمند ح

تا مقصد نهايي با شبکه ريلي و شبکه مکمل جاده ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع كاربريها، احداث توقفگاه های 

ی و برون شهری اعم از ريلي و جاده ای در عمومي، ساماندهي و ايجاد توقفگاه ها و پايانه های بار و مسافر شهر

، بهینه سازی تقاضای حمل و نقل (نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسي

از طريق اصالح فرايندهای اداری، كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات، اصالح كاربری زمین و آمايش سرزمین، )

از طريق عرضه بنزين و )، بهینه سازی مصرف انرژی (ترافیکي، آموزش و فرهنگ سازی اعمال محدوديت های

گازويیل در بخش های حمل ونقل و صنعت و كشاورزی با اولويت كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاه های 

ريق از ط)، بهینه سازی تولید خودرو (عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت

تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمايت از تولید خودروهای برقي، 

دونیروئي و كم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبك و سنگین و موتور سیکلت در مصرف سوخت و كاهش 

 .هجری شمسي اقدام نمايد7937سال  و خروج بنزين و گازويیل از سبد حمايتي، حداكثر از ابتدای( آاليندگي

 2نامه اجرايی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت  آئين

 :نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند آئین اين دراصالحات ذكر شده  -1 ماده

 4/2/7981هـ مورخ \93674ت/79349نمايندگان ويژه رئیس جمهور، موضوع تصويب نامه شماره: هیئت -الف

 اين آئین نامه( 29)ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده : ستاد -ب

 -7986مصوب -قانون مديريت خدمات كشوری( 5)كلیه دستگاههای اجرايي مشمول ماده : دستگاه اجرايي-ج

از جمله وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهای عمومي غیر دولتي، شركتهای دولتي و كلیه 

 .دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است

 با اصالحات 7/7/8970قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب 

مشابه از هر نظر اعم از  كلیه تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسیسات - 8ماده  

ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنايع  تعرفه یات، وام بانکي و غیره مشمولمال سوخت، آب و برق، عوارض،

 .باشند مي
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 ن توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردیآئين نامه اجرايی قانو

تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسیسات مشابه از جمله : الف  – 72ماده 

   مؤسسات داخل تأسیسات جهانگردی از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني مشمول تعرفه بخش صنايع 

رض مقرر را فارغ از نوع پروانه و كاربری زمین براساس تعرفه بخش صنايع و با مي باشند و شهرداريها موظفند عوا

 .ه غیر از عوارض نوسازی ، فقط در مورد ساختمان محاسبه و دريافت كنندصمعافیت ازعوارض عر

 شهرداريها موظفند برای افزايش زيربنای تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه :تبصره 

     . بخش صنعت و يا حداكثر تخفیف محاسبه و دريافت كنند

تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي از نظر هزينه های سوخت ، آب ، برق و تلفن اعم  :ب 

از انشعاب و مصرف مشمول تعرفه های بخش صنايع است و دستگاههای ذيربط موظفند هزينه های مربوط را فارغ 

 .پروانه ساخت ، كاربری محل و میزان مصرف براساس تعرفه بخش صنعت محاسبه و دريافت كنند از نوع

ضمنأ چنانچه . مصوبه فوق الذكر جهت اطالع و اجراء در گمرک ابالغ مي گردد 8لغايت  2مراتب مندرج در مواد 

طبق مقررات صادرات و واردات برای كاالهای همراه مسافر درورود و خروج تسهیالت بیشتری پیش بیني شده 

 .باشد تسهیالت مذكور برای جهانگردان الزم االجراء مي باشد

 قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن

از %( 70)حداقل ده درصد  موظفند وزارت مسکن و شهرسازی، بانك مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمي - 3ده ما 

معلوالن نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با  خود را به واحدهای مسکوني احداثي استیجاری و ارزان قیمت

 .آنان قرار دهند دراختیار معرفي سازمان بهزيستي كشور

افراد معلول فاقد  واحدهای مسکوني ازمان ملي زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز احداثس - 2تبصره  

ای كه برای آنان مسکن  ها و مؤسسات خیريه تعاوني مذكور و يا مسکن را به نرخ كارشناسي تهیه و دراختیار افراد

 .دهد نمايند قرار احداث مي

 : قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران

مشموالن اين قانون برای احداث يك واحد مسکوني با زيربنای مفید تا يکصد و بیست مترمربع و  – 6ماده     

بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه های عوارض صدور پروانه های ساختماني، 

ن ماده در احداث مجتمعهای مفاد اي. عوارض شهرداری و نوسازی برای يکبار با معرفي بنیاد معاف میباشند

 .مسکوني نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران نخواهدبود

%( 50)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 برای يك

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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 راضی زراعی و باغها قانون حفظ كاربری ا 

وری آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغییر  بمنظور حفظ كاربری اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهره – 7ماده 

  .باشد خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع مي كاربری اراضي زراعي و باغها در

كاربری اراضي زراعي و باغها در هر استان به عهده كمیسیوني مركب از  تشخیص موارد ضروری تغییر – 7تبصره 

مدير امور اراضي، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مديركل حفاظت محیط  رئیس سازمان جهاد كشاورزی، 

 .گردد  باشد كه به رياست سازمان جهاد كشاورزی تشکیل مي زيست آن استان و يك نفر نماينده استاندار مي

 .تواند بدون حق رأی در جلسات كمیسیون شركت نمايد  ربط مي ده دستگاه اجرايي ذینماين

سازمان جهاد كشاورزی موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم مطابق نظر 

 .كمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد

گردد و  ستانها زير نظر رئیس سازمان مذكور تشکیل ميدبیرخانه كمیسیون فوق در سازمانهای جهاد كشاورزی ا

بررسي كارشناسي اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت  دار وظیفه دريافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده، عهده

  .باشد در كمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات مي

 قانون زمين شهری

متناسب و تعیین نوع زمین داير و تمیز باير از موات به عهده وزارت تشخیص عمران و احیا و تاسیسات  - 72ماده 

  .مسکن و شهرسازی است اين تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد

دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيین دادرسي رسیدگي كرده و حکم  - 7تبصره 

 .ص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد اين قانون نمي گرددالزم خواهد داد، اعتراض به تشخی

 

در موقع معاينه محل در مورد نوع زمینهايي كه از تاريخ  72مالک تشخیص مرجع مقرر در ماده  - 2تبصره 

گذار شده بدون در وسیله دولت يا ارگانها و نهادها و كمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیاني يا وا 22/77/7951

  .نظر گرفتن اعیانیهای مذكور خواهد بود

 قانون زمین شهری 72كمیسیون ماده 

اين كمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز باير 

مسکن و شهرسازی كه به  تشکیالت كمیسیون كمیسیون مركب از سه نفر نمايندگان وزارت. از موات مي باشد

محل تشکیل و دبیرخانه كمیسیون در اداره مسکن . حکم وزير مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد

كمیسیون با حضور . و شهرسازی هر محل و زير نظر مدير كل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند
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حدود صالحیت كمیسیون كمیسیون صالح به . اتخاذ میشود كلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اكثريت اراء

توسط مراجع رسمي و ذيصالح جهت تشخیص و تعیین »اظهار نظر و صدور نظريه نسبت به پالكهايي است كه اوال 

. قانوني و استحفاظي شهر باشند. پالكهای معرفي شده داخل حوزه خدماتي« ماهیت به كمیسیون ارجاع شده ثانیا

اء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتي از قبیل نقل و حناراضي كلیه مراجعي كه به نحوی از انحوه تشخیص 

صدرو مجوزهای قانوني و پروانه های حفر چاه يا ساختماني يا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند . انتقال

ن استعالم نمايند مگر اينکه با عنايت نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمی»قبل از هرگونه اقدامي بدوا 

مراجع درخواست كننده نظريه وزارت مسکن و شهرسازی بايد . به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد

مشخصات ثبتي زمین و دو نسخه رونوشت يا فتوكپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه ياد شده دو نسخه 

تي و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملك روی نقشه هوائي كروكي دقیق زمین را كه منطبق با ثوابق ثب

در صورت عدم دسترسي به مدارک مالکیت . با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمايند

قصد تملك دارند آخرين استعالم ثبتي و نام آخرين مالك يا مالکین كه با حضور و امضاء « در مواردی كه راسا

دبیر خانه كمیسیون پس از وصول درخواست در . ينده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به كمیسیون تسلیم نمايندنما

صورتي كه مدارک الزم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود كه پالک دولتي نباشد زيرا طرح پالک دولتي در 

اراضي موات شهری و يا اظهار گواهي عمران موضوع قانون لغو مالکیت »همچنین قبال . كمیسیون ممنوع است

در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهي . صادر نشده باشد 72نظری از ناحیه كمیسیون ماده 

مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل كمیسیون و عنداالقتضاء بازديد اعضاء از  72عمران يا رای كمیسیون ماده 

مدارک با محل و معاينه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از  محل خواهد بود اعضاء كمیسیون پس از تطبیق

كمیسیون يك نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظريه . مطلعین و معتمدين مبادرت به صدور نظريه خواهد كرد

خود حداكثر ضرف يك ماه به مرجع درخواست كننده ارسال میکند نسخه ديگر نقشه با يك نسخه از نظريه ياد 

ر كمیسیون بايگاني میشود نظريه كمیسیون كه جهت يك زمین يا ملك صادر شده برای موارد مراجعات شده د

تصمیمات در برگ های مخصوص كه حاوی مشخصات . بعدی معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد ضروری نمیباشد

غ رای میباشد درج زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای كمیسیون و تاريخ صدور و ابال

. آراء صادره بايد عاری از هر گونه قلم خوردگي و الک گرفتگي باشد و مشخصات دقیق پالک اعم از مالك. میگردد

صادر . آن در نظريه قید گردد رای صادره میبايست مستدل و متکي به شواهد و مدارک... شماره پالک و مساحت و

مزروعي آبي و يا . تضادی نداشته باشد و تعیین نوع داير به صورت باغگردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقايرت و 

ساختمان و كارگاه ضروری است و پس از صدور نظريه پرونده  .مزروعي ديم مزروعي مشتمل بر تعدادی درخت

پس از بررسي از طريق دبیرخانه كمیسیون »ابالغ رای صرفا . به دبیرخانه كمیسیون ارجاع میگردد« مستقیما

در مواردی كه نیاز به طرح قسمت مشخصي از يك پالک دارای وضعیت ثبتي مشاع در كمیسیون . ت میگیردصور
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میبايست قسمت مذكور مفروزالرعیه بوده و با كروكي امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت « باشد اوال

نظريه : الف: ای ذكر گرددهنگام صدور رای دو نکته زير در متن ر»ثانیا . دقیق نیز روی كروكي پیاده گردد

« نظريه مذكور صرفا: ب. كمیسیون روی قسمتي كه صادر میشود قابل تسری به قسمتهای ديگر ملك نخواهد بود

.. از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مداركي برای تثبیت مالکیت متقاضي روی ملك مورد نظر نخواهد بود

ا مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین كمیسیون ماده تجديد نظر از نظريه كمیسیون بیان شد كه تنه

ذينفع میتواند ظرف مدت . قانون زمین شهری است كه اين تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد 72

سه ماه از تاريخ ابالغ رای كمیسیون به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نموده و با تقديم درخواست تقاضای نقض 

دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيین دادرسي . را بنمايد 72میسیون ماده نظريه ك

 .رسیدگي كرده و حکم الزم را صادر خواهد نمود

شورای عالی شهرسازی  21/3/8917ضوابط و مقررات ارتقاء كيفی سيما و منظر شهری جلسه مورخ 

 و معماری ايران

، 28/8/7963قانون برنامه چهارم توسعه، تکمیل مصوبه مورخ  90وظايف محوله براساس ماده ـ كلیات در راستای 7

شورای عالي شهرسازی و معماری ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء كیفي بصری و 

ضوابط و مقررات  25/3/7981ادراكي سیما و منظر شهری، شورای عالي شهرسازی و معماری ايران در جلسه مورخ 

 :ارتقاء كیفي سیما و منظر شهری را به شرح زير تصويب نمود

ـ دامنه كاربرداين مصوبه از تاريخ ابالغ برای كلیه معماران، طراحان شهری، دستگاه های تهیه و تصويب و 7ـ7

ساختماني و سازمان های نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری و شهرداری ها و ديگر مراجع صدور پايان كار 

 .نظام مهندسي و ساير نهادهای ذيربط الزم االجرا خواهدبود

ـ حوزه شمول توسعه های شهری آتي، شهرهای جديد و شهركهای مسکوني جديداالحداث از زمان ابالغ، 2ـ7

دهي منظر برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولويت طرح های موضعي سامان. مشمـول اين مصـوبه خواهندبود

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه  5اين طرحها مطابق برنامه تنظیمي و حداكثر ظرف مدت . شهری تهیه مي شود

 .تهیه خواهندشد

 :ـ هدف هدف از اجرای اين مصوبه9ـ7

 .الف ـ تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تأمین سالمت و رفاه ساكنین
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در شهرها، روستاها و ساير مجتمع های زيستي در كشور و تالش در جهت ب ـ ساماندهي به سیما و منظر شهری 

 ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،

 ج ـ احیای فرهنگ معماری و شهرسازی غني گذشته كشور،

 .د ـ جلوگیری از بروز ناهماهنگي های بصری و كاركردی در فضاها و فعالیت های شهری

 .در جهت تنظیم جريان حیات مدني هـ ـ افزايش تعامالت اجتماعي و كوشش

 ـ تعاريف2

ساختمانها و الحاقات آنها، )در اين مصوبه منظور از منظر شهری كلیه عناصر طبیعي و مصنوع : ـ منظر شهری7ـ2

قابل مشاهده از عرصه های عمومي شهر شامل خیابانها، میادين، گره ها و .( …مبلمان شهری، پوشش گیاهي و

 .پهنه های عمومي است

 28/8/7963مصوبه  7منظور از نما در اين مصوبه، نمای شهری و در انطباق با تعريف ارائه شده در بند : ـ نما2ـ2

كلیه سطوح نمايان ساختمانهای واقع در محدوده و حريم شهرها و )شورای عالي شهرسازی و معماری ايران 

 .مي باشد( نماهای جانبيشهركها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلي يا 

منظور از جداره، سطوح مربوط به ديوارهای محوطه هايي است كه هیچ ساختماني به صورت بالفصل : ـ جداره9ـ2

 .به آن ملحق نیست نظیر ديوار باغات و نظاير آن

استفاده قرار مي  منظور از پیاده راه، خیابان ها و گذرهايي است كه منحصراً برای عبور پیاده مورد: ـ پیاده راه4ـ2

 .گیرد

اين كمیته نهادی پیشنهادی است كه به منظور ايجاد : ـ كمیته های ارتقاء كیفي سیما و منظر شهری 5ـ 2

هماهنگي میان كلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شركت ها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء كیفي سیما و منظر، در 

 .نامیده مي شود« كمیته» در اين مصوبه از اين پس به اختصار نهادهای مذكور . شهرها تشکیل مي گردد

 ـ ضوابط كلي9

 ـ ضوابط مربوط به سیما و منظر7ـ9

ـ طرح و اجرای بناهای واقع در مناطق تاريخي شهر بايد دارای مقیاس انساني بوده و دانه بندی و ريخت 7ـ7ـ9

بناهای كالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام  در طراحي معماری. شناسي مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد

 .متناسب با دانه بندی بخش تاريخي شهر الزامي است
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ـ در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای ساختماني بايد به گونه ای باشد كه عالوه بر رعايت ضوابط و 2ـ7ـ9

يران، موجب آلودگي محیط مقررات طرحهای جامع و تفصیلي و ساير مصوبات شورای عالي شهرسازی و معماری ا

ساله نسبت به  5به شهرداری ها امکان داده مي شود تا طي برنامه ای . زيست نشود و قابل بازيافت و پاكسازی باشد

 .بهسازی مصالح نمای ساختمانهای موجود در شهرها اقدام نمايند

يخي شهر همخواني داشته و ـ در پاكسازی مصالح ساختماني، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش های تار9ـ7ـ9

 .انتخاب شوند( محلي)ترجیحاً از مصالح بوم آورد 

در سطح شهرها . …ـ كلیه تابلوهای مربوط به فعالیتهای شهری اعم از تجاری، درماني، خدماتي، اداری و4ـ7ـ9

ابعاد، . بايد در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان، به صورت هماهنگ برای صنوف مختلف تهیه شود

تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعايت اين مقررات مي « كمیته» فرم، طرح و محل نصب تابلوها بايد توسط 

 .باشند

ـ تعدد تابلوهای معرف كاربری در يك منظر شهری مجاز نمي باشد؛ و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از  5ـ 7ـ9

 .ابر شهری كه تصرف مذكور در حاشیه آن قرار دارد، استيك تابلو در نما يا جداره هر يك از مع

ـ به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي میان تابلوهای تبلیغاتي در مقیاس شهری، به شهرداری ها اختیار  6ـ7ـ9

نقاشي ( بیلبوردها)داده مي شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهای شهری 

نام خیابانها و )ا، جداره ها، استفاده از نمايشگرهای بزرگ شهری، تابلوهای تبلیغاتي، تابلوهای راهنمای شهری ه

در اين زمینه برای « كمیته» رعايت تصمیمات . برساند« كمیته» اقدام نمايد و به تصويب .( …میادين و

 .قرار دارددستگاهها، سازمانها، نهادها و مؤسسات دولتي و عمومي در اولويت 

در فضاهای شهری ممنوع بوده و احداث فضاهای ( …نظیر بالکن، تراس و)ـ پیش آمدگي بدنه ساختمانها 1ـ7ـ9

اين فضاهای نیمه باز جهت تقويت چشم . نیمه باز با عقب نشیني ديوارهای خارجي از حد زمین تأمین خواهدشد

ری گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداری از اندازهای مناسب شهری، كاهش اثر تابش شديد خورشید، نگهدا

 .و خشك نمودن البسه ممنوع است( …محل نگهداری مواد غذايي، سوخت و)اين فضاها به عنوان انباری 

ـ طراحان موظفند در طراحي ابنیه، فضای مورد نیاز جهت انباری و محل خشك نمودن البسه را در درون  8ـ 7ـ9

كل مساحت زيربنا جزء مساحت مفید ( ده درصد% )70مساحت اين فضاها تا سقف . دابنیه پیش بیني نماين

 .محاسبه نمي شود

ـ تمامي پیش آمدگي های موجود بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخريب و نوسازی ابنیه از نما يا 3ـ 7ـ9

 .جداره ساختمان حذف مي شوند



 7931دستور العمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خامنه در سال 
 

 

 704 
 

  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

مساحت زيربنای هر يك از واحدهای مسکوني به فضاهای نیمه باز % 75ـ از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف 70ـ7ـ9

و پیش فضای ورودی اختصاص خواهدداشت اين بخش جزء زيربنا محسوب نمي شود و مسدود نمودن و الحاق 

 .نمودن آنها به فضاهای محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي باشد

واقع در تقاطع معابر را به گونه ای طراحي و اجرا نمايند كه ـ طراحان و مجريان موظفند معماری بناهای 77ـ7ـ9

 .به ارتقاء كیفیت بصری و فضايي تقاطع ها منجر شود

ـ با توجه به اهمیت معماری نبش، كنج، دروازه ها، طرح و نمای ساختمانهای واقع در اين نقاط بايد به 72ـ7ـ9

 .برسد« كمیته» تأيید 

رنگ ها، جنس و « كمیته» يي غالب آنها از انواع پوششهای شیبدار مي باشد ـ در شهرهايي كه پوشش نها79ـ7ـ9

 .حدود شیب مجاز آن را به گونه ای معین مي نمايد كه هماهنگي در سیما و منظر شهری فراهم آيد

ـ استفاده از پوشش های شیبدار، در شهرهايي كه استفاده از آن در سنت معماری محل نباشد، ممنوع 74ـ7ـ9

 .ودخواهدب

در طراحي و احداث بناها، به تشخیص كمیته ( …نظیر كشتي، میوه ها و)ـ استفاده از فرمهای نامتعارف 75ـ 7ـ9

 .ممنوع مي باشد رعايت اين مصوبه برای دستگاهها، نهادها و سازمانهای دولتي در اولويت قرار دارد

در ( …كامپوزيت، شیشه های جیوه ای ونماهای آلومینیمي، شیشه ای، )ـ استفاده از نماهای پرده ای 76ـ7ـ9

جداره های بیروني و قابل مشاهده از عرصه های عمومي، ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، برای 

به مالکین ابنیه . كلیه بناهای دولتي و عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصالح صرفاً درون بناها مجاز است

سال، با اولويت بناهای دولتي و عمومي به اصالح نمای اين ابنیه با  9تا ظرف مدت موجود فرصت داده مي شود 

 .مصالح جايگزيني كه توسط كمیته تعیین مي شود، بازسازی نمايند

بصورت نمايان در منظر شهری ممنوع ( …نظیر چیلر، كولر و)ـ در طراحي و اجرای ابنیه احداث تاسیسات 71ـ7ـ9

مهیدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده است و تاسیسات بايد با ت

 .سال به اصالح نما اقدام نمايند 9مشخص مي شود ظرف مدت « كمیته» مي شود تا مطابق برنامه ای كه از سوی 

سايگان را در حقوق هم …ـ از اين پس احداث ابنیه ای كه به دلیل ارتفاع زياد و يا درشت دانگي و78ـ 7ـ9

سنجه های مورد نیاز در اين « 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 

 .خواهدبودتصويب نمايد مجاز « كمیته» ـ استفاده از بامهای سبز در محل هايي كه 73ـ 7ـ9
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 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي كالبدی فضاهای شهری2ـ9

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، كلیه كانالهای تاسیساتي  5ـ به مالکین ابنیه فرصت داده مي شود تا ظرف 7ـ2ـ9

لهای برق و كانالهای كولر، ناودانها، سیمها و كاب( اسپیلت ها)نمايان در نماها و در جداره های شهری شامل كولرها 

و نظاير آن به تدريج از نماهای شهری ( به استثناء لوله های گاز شهری)تلفن، دودكش بخاری، لوله های تاسیساتي 

لوله های گاز شهری نیز . حذف و يا به گونه ای ساماندهي شوند كه در نما يا جداره شهری قابل مشاهده نباشد

 .زی شودبايستي متناسب با رنگ نمای ساختمانها رنگ آمی

ـ نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختالل در حركت عابرين شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملي 2ـ2ـ9

 .ساختمان ممنوع است

اعم از تلفن عمومي، روزنامه فروشي، صندوقهای جمع آوری )ـ مکانیابي كابین ها، كیوسکها در معابر پیاده 9ـ2ـ9

 .د كه مزاحم حركت عابرين پیاده نباشدبايد به گونه ای انجام شو( …صدقات و

ساله نسبت به ساماندهي كابین ها و كیوسك  9ـ به شهرداری ها امکان داده مي شود تا مطابق برنامه های 4ـ2ـ9

 .ها و اثاثه شهری موجود اقدام نمايند

ع است و تغییرات در مسیر عبور در معابر پیاده ممنو( …لبه، پله، سکو و)ـ ايجاد هرگونه اختالف سطح  5ـ 2ـ9

 .سطوح بايستي بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

ـ كفسازی معابر پیاده بايستي به گونه ای انتخاب شود كه امکان سُرخوردن عابرين به حداقل كاهش يافته،  6ـ2ـ9

 .امکان پاكسازی داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد

مشاركت عمومي مالکین بناهای حاشیه معبر و شهرداری، نگهداری و  ـ كفسازی معابر بايد با همکاری و1ـ2ـ9

 .مرمت شود

ـ اثاثه شهری بکار رفته در فضاهای شهری از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بايستي مطابق با طرح اثاثه  8ـ 2ـ9

 .شهری و متناسب با بافت و احجام معماری اطراف اين فضاها طراحي و اجرا شوند

« كمیته» . و توسعه فضای سبز شهری بايد حتي االمکان با گونه های گیاهي بومي صورت گیرد ـ حفظ3ـ 2ـ9

گونه های گیاهي بومي را متناسب با ويژگیهای طبیعي، تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و اعالم مي 

 .نمايد

 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي زيرساخت های شهری9ـ9

 .گرمايشي و سرمايشي و كانالهای مورد نیاز در فضاهای داخلي ساختمان الزامي استـ تعبیه تاسیسات 7ـ9ـ9
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بايد بوسیله كفسازی ( پیاده روها و پیاده راهها)ـ كلیه مسیرها و كانال های تاسیساتي موجود در معابر 2ـ9ـ9

 .ولت فراهم آيدكانال ها بايد به گونه ای احداث شوند كه دسترسي به آنها برای تعمیر به سه. مشخص شود

ـ كمیته موظف است تا زمینه شکل گیری ايجاد كانال مشترک انرژی در معابر را با همکاری شهرداری، 9ـ9ـ9

 .وزارت كشور و سازمانها و دستگاههای ذيربط پیگیری نمايد

 ـ ضوابط مربوط به ساماندهي كاركردی فضاهای شهری4ـ9

هری و ايجاد سرزندگي در آنها، به شهرداری ها اختیار داده مي ـ به منظـور استفاده بهینه از فـضاهای ش7ـ4ـ9

شود تا با هماهنگي كمیته ها در شهرها و ساكنان مجاور، در معابری كه عرض بخشي از پیاده رو آنها بیش از سه 

متر باشد، در ايام تعطیل و ساعات شبانگاهي به كاربری هائي چون اغذيه فروشي و عرضه كنندگان آبمیوه و 

وشیدني های سرد و گرم اجازه دهند تا بخشي از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذيرايي نمايند ن

 .لکن احداث نرده و يا ايجاد مانع ثابت در مسیر عابرين در آن ممنوع است

 ـ ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات 5ـ 9

الح بکار گرفته شده در طراحي ابنیه جديد و ابنیه مجاور ـ تحويل نقشه حجمي ابنیه و راندوی مص7ـ  5ـ 9

برای اخذ پروانه ساختماني به مراكز بررسي و كنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختماني از سوی ( همسايگي)

در اين نقشه ها ايجاد هماهنگي میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندی و . متقاضیان الزامي است

دستورالعملها و راهنماهای مورد نیاز در اين خصوص از سوی كمیته . خت در واحدهای همسايگي الزامي استري

 .تدوين و ابالغ خواهدشد

ـ صدور پايانکار و گواهي عدم خالف برای ابنیه جديداالحداث منوط به اجرای نقشه های ارائه شده جهت 2ـ  5ـ 9

 .خواهندبود( بويژه نما و حجم)مسئول اجرای دقیق نقشه های مصوب مهندسین ناظر . اخذ پروانه ساختماني است

 ـ سازمان اجرای مقررات4

ـ به منظور تدوين ضوابط محلي و تکمیلي و فراهم نمودن شرايط تحقق پذيری اين مصوبه، كمیته های بین 7ـ4

غ اين مصوبه در كلیه ظرف مدت سه ماه پس از ابال« كمیته ارتقاء كیفي سیما و منظر شهری» بخشي تحت عنوان 

 .دبیرخانه اين كمیته در سازمان مسکن و شهرسازی استان مستقر خواهدبود. شهرها به شرح زير تشکیل خواهدشد

 ـ كمیته های ارتقاء كیفي سیما و منظر شهری2ـ4

نامه آيین  9از ماده  9براساس مفاد تبصره بند )ـ اين كمیته نهادی تخصصي غیربخشي، غیرانتفاعي است 7ـ2ـ4

نحوه بررسي و تصويب طرحهای توسعه و عمران محلي، ناحیه ای و منطقه ای و ملي و مقررات شهرسازی و 
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كه به منظور ايجاد هماهنگي میان ( هیأت محترم وزيران تشکیل مي شود 72/70/7918معماری كشور مصوب 

كیفي سیما و منظر شهری و با عضويت كلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شركتها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء 

نمايندگان شهرداری، مهندسین مشاور تهیه كننده طرح توسعه شهری، سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگری استان، سازمان نظام مهندسي استان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان، دو نفر از اعضاء هیئت 

 .ازی استان، و سازمان مسکن و شهرسازی استان تشکیل مي گرددعلمي دانشکده های معماری و شهرس

ـ در صورت تشکیل شورای سیما و منظر شهری در استانها اين كمیته به عنوان يکي از كمیته های 2ـ2ـ4

 .تخصصي شورای مذكور خواهدبود

جلسات مرتبط  ـ كمیته حسب مورد از نمايندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهای ذيربط جهت شركت در9ـ2ـ4

 .دعوت به عمل مي آورد

 .شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان دبیر كمیته خواهد بود( معاون)ـ مدير 4ـ2ـ4

ـ اعضاء كمیته توسط باالترين مقام سازمان، نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعیین و احکام آنان توسط  5ـ 2ـ4

 .صادر و ابالغ خواهدشدرئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان 

 .ـ اعضاء كمیته بايستي دارای تخصص معماری، طراحي شهری و يا طراحي منظر باشند 6ـ2ـ4

 .ـ ارتباط استخدامي نمايندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههای ذيربط الزامي نخواهد بود1ـ2ـ4

 5یه و به تصويب كمیسیون ماده ته« كمیته» ـ ضوابط و مقررات تکمیلي درخصوص اين مصوبه توسط  8ـ 2ـ4

 .استان خواهد رسید

 :ـ وظايف كمیته عبارت است از3ـ 2ـ4

 .الف ـ ايجاد هماهنگي درخصوص مطالعات، اقدامات اجرايي و عمراني در سیما و منظر شهری

 .ب ـ منطقه بندی شهرها جهت انجام اقدامات بهسازی و ارتقاء كیفي سیما و منظر شهری

 .د طرحهای موردی ساماندهي به سیما و منظر شهریپ ـ بررسي و تأيی

ت ـ تعیین مصالح مناسب برای استفاده در نماها و جداره های شهری، كفسازی بستر معابر پیاده راهي و پیاده 

روها با عنايت به موارد اقلیمي، فرهنگي و ساير ويژگیهای تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي میان مصالح نماها و 

 .و كفسازی معابر پیاده راهي يا پیاده راهها با اولويت بکارگیری مصالح بوميجداره ها 



 7931دستور العمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خامنه در سال 
 

 

 708 
 

  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

و نحوه ( معابر، میادين، پهنه ها و بناهای مهم برحسب لوكس)ث ـ تعیین میزان نور مورد نیاز فضاهای شهری 

ر عین حال مانع به گونه ای كه باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهای شهری شده و د)نورپردازی به آنها 

 (از مشاهده ستارگان نشود

 .ج ـ تدوين ضوابط و استانداردهای بومي، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهری

 .چ ـ تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات اين مصوبه متناسب با شرايط محلي

ها، جداره ها و ح ـ تدوين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداری، بهسازی، مرمت، بازسازی و نوسازی نما

 .كفسازی معابر

خ ـ تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانمايي مبلمان شهری در فضاهای شهری متناسب مقتضیات محلي و 

 .بومي

د ـ تدوين ضوابط، مقررات و دستوارالعملهای مورد نیاز درخصوص نحوه مکانیابي، نحوه استقرار، جنس، رنگ، فرم 

 .تابلوهای شهری و محلي

 .ويت بندی فضاهای شهری جهت انجام مطالعه، طراحي و اقدامات بهسازی سیما و منظر شهریذ ـ اول

ـ هرگاه براساس تصمیمات و مصوبات اين كمیته ضوابط و مقررات ساختماني مندرج در طرحهای توسعه 70ـ2ـ4

 .استان برسد 5شهری دچار تغییراتي شود اين تغییرات بايستي به تصويب كمیسیون ماده 

 .ـ نحوه مديريت و تشکیل جلسات و تصمیم گیری ها براساس آئین نامه داخلي كمیته ها انجام خواهدشد77ـ2ـ4

سال يکبار مورد تجديدنظر، تکمیل و  5ـ بازنگری در ضوابط در صورت تشخیص كمیته و نیاز به اين مصوبه هر  5

 .اصالح قرار خواهدگرفت

 مسکنقانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه 

كلیه طرحهای تولیدی مسکن ويژه گروههای كم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافت های فرسوده   - 76ماده 

هزينه های عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسیط بدون % ( 50)شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد 

ز سوی شهرداريها تخفیف اعمال شده ا% ( 700) دولت موظف است معادل صد در صد . كارمزد باقي مانده مي باشد

 . ناشي از اجرا، اين قانون و ساير قوانین را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد

 :موادی از قانون شهرداری ها 

 :وظايف شهرداری به شرح ذيل است - 55ماده 
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حاء موجب جلوگیری از ايجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از ان(21/77/7945اصالحي)- 55ماده  20بند 

كارخانه ها  زاحمت برای ساكنین يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیسمبروز 

كارگاهها،گاراژهای عمومي و تعمیرگاه ها و دكان ها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل 

كنند يا تولید دود و يا  و سروصدا ايجادمزاحمت كه و بطوركلي تمام مشاغل و كسب هايي ومراكزدامداری چارپايان

عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند جلوگیری كند و در تخريب كوره های آجرو گچ و آهك پزی و خزينه 

بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش های اماكن و  گرمابه های عمومي كه مخالف

قلیه كه كار كردن آنها دود تولید مي كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نمايد و هرگاه كارخانه ها و وسائط ن

تأسیسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر الزم شود آنها را به خارج 

 .از شهر انتقال دهد

و تخريب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را شهرداری در مورد تعطیل ( 21/77/7945الحاقي )-تبصره

ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد بايد ظرف 

رأی . ده روز اعتراض خود را به كمیسیوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند

 .قطعي و الزم االجرا استكمیسیون 

هرگاه رأی كمیسیون مبني بر تأيید نظر شهرداری باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نکرده و يا در مهلت 

 ..مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورين خود رأساً اقدام خواهد نمود

 

 (71/5/7952مصوب)-تبصره. مي شود صدور پروانه برای كلیه ساختمان هايي كه در شهر -55ماده   24بند

شهرداری در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه های 

در صورتي كه برخالف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غیر . ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قید كند

اين  700ماده 7ئر شود شهرداری مورد را در كمیسیون مقرر در تبصره تجاری، محل كسب يا پیشه و يا تجارت دا

قانون مطرح مي نمايد و كمیسیون در صورت احراز تخلف مالك يا مستأجر با تعیین مهلت مناسب كه نبايد از دو 

 .ماه تجاوز نمايد در مورد تعطیل محل كسب يا پیشه يا تجارت ظرف مدت يکماه اتخاذ تصمیم مي كند

میم بوسیله مأمورين شهرداری اجراء مي شود و كسي كه عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و اين تص

تا  پیشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و يك ريال

 .شود خواهدشدو محل كسب نیز مجدداً تعطیل مي محکوم هزارريال ده

كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسیله  دائر

 .مالك از نظر اين قانون استفاده تجاری محسوب نمي شود

وضع مقررات خاصي برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره ( 21/77/7945الحاقي -55ماده  21بند 

اكن و نصب تابلوی الصاق اعالنات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محل های غیر مجاز و هرگونه گذاری ام

 .اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر مؤثر باشند



 7931دستور العمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خامنه در سال 
 

 

 770 
 

  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 (8941/88/27اصالحی مصوب ) قانون شهرداری 77ماده 

نمايندگان وزارت كشور و  رفع هرگونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به كمیسیوني مركب از

 .دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصمیم مزبور قطعي است

بدهي هايي كه طبق تصمیم اين كمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت 

 .قابل وصول مي باشد

ائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمايد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم كمیسیون مزبور به صدور اجر

.    

در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستری شهرستان يك نفر را به نمايندگي از دادگستری تعیین مي 

    .نمايد و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد 

    :كمیسیون عبارتند از« اعضا

 نماينده وزارت كشور -7

    نماينده دادگستری -2

 ( شورای اسالمي شهر )نماينده انجمن شهر  -9

 قانون شهرداری 36ماده 

اراضي كوچه های عمومي و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و بطور كلي معابر و بستر رودخانه ها و : 6تبصره 

و گورستان های عمومي و درخت های معابر عمومي واقع در نهرها و مجاری فاضالب شهرها و باغ های عمومي 

ايجاد تأسیسات .محدوده شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالکیت شهرداری است

شهرداری ها نیز مکلفند . آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بالمانع است

 ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند هرگونه عملیات عمراني در بستر رودخانهبرای اجرای 

 قانون شهرداری 33ماده 

 :شهرداريها مکلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند 

 .ـ تعیین حدود حريم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالي شهر 7 

،ايجاد باغ و  كشي ، خیابان بندی و تفکیك اراضي ی كلیه اقدامات عمراني از قبیل قطعهـ تهیه مقررات برا 2 

عمومي مخصوص به حريم شهر  ، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت ساختمان

 .با توجه به نقشه عمراني شهر
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كشور برای اطالع عمومي  ب انجمن شهر و تايید وزارتحريم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذكور پس از تصوي

 .آگهي و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد

 . ـ تغییر حدود فعلي شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصالحات اراضي تاثیرنخواهد داشت 7تبصره 

اجرای قرارداد پرداخت  های محل گردد بايستي تماما به شهرداری ـ عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي 2تبصره 

 .گردد

 . ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است 9تبصره 

،شهريار و بخشهای تابعه  ، ورامین ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگي ـ سیاسي و اجتماعي تهران و شهرستانهای كرج 9 

،  ، ورامین ، كرج تهران اصالح حريم شهر ماه نسبت به 9ری و شمیرانات دولت مکلف است حداكثر ظرف مدت 

تقسیمات كشوری و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهای  شهريار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون

 .مذكور اقدام نمايد

 .اين قانون تامین خواهد شد 2های حاصل از اجرای اين بند از محل درآمد موضوع تبصره  هزينه

شوند در صورتیکه درمحدوده قانوني و  از حريم شهرداريهای مذكور جدا مينقاطي كه در اجرای اين قانون 

و در غیر . دريافت خواهد شد استحفاظي شهر ديگری قرار گیرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداری مربوط

 .گردد اينصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واريزمي

عمراني موضوع تبصره  واريزی مذكور در بودجه ساالنه كل كشور برای فعالیتهایوجوه % 80همه ساله الاقل معادل 

 .اين قانون منظور خواهد شد 9

مکلفند از مقررات تبصره  ، شهرداريهای مربوطه ـ بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهای استان تهران 7تبصره 

 .استفاده نمايند71/5/7952قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب  2ذيل ماده 

ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها ونحوه رسیدگي به  2تبصره 

مسکن و شهرسازی در استانداريها  موارد تخلف كمیسیوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضايیه و وزارت

چنانچه طرح جامع به تصويب نرسیده باشد با )جامع  وجه به طرحكمیسیون حسب مورد و با ت. تشکیل خواهد شد

نسبت به صدور رای ( 7955نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها مصوب  آيین  4رعايت ماده 

 .درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیاني تکمیل شده اقدام خواهد نمود قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه
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ربط موظفند برای ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كمیسیون برای آنهاجريمه تعیین و  مراجع ذی

 .پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كارصادر نمايند

ارض و درآمدهايي ـ شهرداريهای سراسر كشور مکلفند عالوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاددرصد ازعو 9تبصره 

ربط در جهت عمران و آباداني  نمايند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي

، تامین آب آشامیدني و  ، بهداشت ، آموزش و پرورش سازی راه روستاها و شهركهای واقع در حريم خصوصا در جهت

 .كشاورزی هزينه نمايند

 رداریقانون شه 800ماده 

ـ مالکین اراضي و امالک واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکیك اراضي 700ماده 

 . و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمايند

عم از تواند از عملیات ساختماني ساختمانهای بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورين خود ا شهرداری مي

 . آنکه ساختمان در زمین محصور يا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری كند

ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی يا فني يا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهای خالف 7تبصره 

اث شده مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث يا شروع به احد

باشد به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يکي از 

كند كه  كمیسیون پس از وصول پرونده به ذينفع اعالم مي. شود اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي

ضاء مدت مذكور كمیسیون مکلف است موضوع را با ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انق

كند ظرف مدت يکماه تصمیم مقتضي بر  حضور نماينده شهرداری كه بدون حق رأی برای ادای توضیح شركت مي

حسب مورد اتخاذ كند در مواردی كه شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگیری 

ظرف يك هفته از تاريخ جلوگیری موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح كند در غیر  كند مکلف است حداكثر مي

 .اين صورت كمیسیون به تقاضای ذينفع به موضوع رسیدگي خواهد كرد

در صورتي كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند 

 .كند تعیین مي

هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار . کلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ كندشهرداری م

 . نامة اجرای وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آيین

ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربنای مندرج در پروانة 2تبصره 

در بر )تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني  مسکوني كمیسیون مي

ای كه متناسب با نوع استفاده از  رأی به اخذ جريمه( بست باز يا بن خیابانهای اصلي يا خیابانهای فرعي و يا كوچ بن

شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به فضای ايجاد 

تر و از سه برابر ارزش معامالتي برای هر متر مربع  جريمه نبايد از حداقل يك دوم كم)وصول جريمه اقدام كند 

، شهرداری مکلف است مجدداً در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداری كرد(. بنای اضافه بیشتر باشد
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كمیسیون در اين مورد نسبت به صدور . پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخريب را بکند

 . رأی تخريب اقدام خواهد نمود

و ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي 9تبصره 

در )تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکاني  صنعتي و اداری كمیسیون مي

ای كه متناسب با نوع استفاده  رأی به اخذ جريمه( بست باز يا بن بر خیابانهای اصلي يا خیابانهای فرعي و يا كوچه بن

است بر اساس آن نسبت   ح مصرفي باشد تعیین و شهرداری مکلفاز فضای ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصال

تر و از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر  جريمه نبايد از حداقل دو برابر كم)به وصول جريمه اقدام كند 

اری در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداری كرد شهرد(. تر باشد متر مربع بنای اضافي ايجاد شده بیش

 .مکلف است مجدداً پروانه را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخريب بکند

 . كمیسیون در اين مورد نسبت به صدور رأی تخريب اقدام خواهد كرد

ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي 4تبصره 

تواند با صدور رأی اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز  رعايت شده باشد كمیسیون ميو شهرسازی 

يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت 

ر برگ پايان ساختمان را به تر است از ذينفع، بالمانع بودن صدو سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بیش

 .عمل خواهد شد 9و  2های  اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره. شهرداری اعالم كند

تواند  ـ در مورد عدم احداث پاركینگ و يا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن كمیسیون مي5تبصره  

ای كه حداقل يك برابر و حداكثر دو  با توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضای پاركینگ، رأی به اخذ جريمه

مساحت هر )رفتة پاركینگ باشد، صادر كند برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین 

شهرداری مکلف به اخذ جريمة تعیین شده و صدور برگ پايان (. باشد متر مربع مي 25پاركینگ با احتساب گردش 

 . باشد ساختمان مي

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس ( 21/6/7958اصالحي )ـ 6تبصره 

مصوب رعايت برهای اصالحي را بکند، در صورتي كه بر خالف پروانه و يا بدون پروانه  نة ساختمان و طرحهایپروا

تجاوزی در اين مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامة عملیات جلوگیری و پروانة امر را به كمیسیون 

ت اصول فني و بهداشتي و شهرسازی در در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعاي. ارسال كند

 . است 700ساختمان رسیدگي به موضوع در صالحیت كمیسیونهای مادة 

مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عملیات اجرايي ساختماني كه به ( 21/6/7958اصالحي )ـ 1تبصره 

ها و محاسبات فني  در پروانه و نقشهگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج  مسوولیت آنان احداث مي

. ضمیمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند

هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهي بطرح 

قانون شهرداری و صدور رأی بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد،  700در تبصره يك مادة در كمیسیون مندرج 

شورای انتظامي نظام مذكور موظف . شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختماني منعکس كند

وجه به اهمیت است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني حسب مورد با ت
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ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتکب تخلف شود كه منجر به صدور رأی  6موضوع به 

مراتب محکومیت از طرف شورای . گردد به حداكثر مجازات محکوم كند 700تخريب به وسیله كمیسیون مادة 

ر يك يا چند مورد از جرايد كثیراالنتشار اعالم انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانة اشتغال درج و د

پروندة  شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال. گردد مي

ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه  6بمدت حداكثر  700كمیسیون مادة 

مأمورين شهرداری نیز موكلفند در مورد ساختمانها نظارت كند و هر گاه از . كندساختمان شهرداری خودداری 

موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری 

دسان ناظر و مأمورين شود و در صورتي كه عمل ارتکابي مهن شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي

در مواردی كه شهرداری مکلف به . شهرداری واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود

تواند با استفاده از مأمورين اجرايیات خود و  جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود مي

 . توقف ساختن عملیات ساختماني اقدام كنددر صورت لزوم مأمورين انتظامي برای م

دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهای ( 21/6/7958اصالحي )ـ 8تبصره 

گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهي عدم خالف تاتاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداری 

تبصره  6در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون . ظه و مراتب را در سند قید كندصادر شده باشد مالح

معامله انجام گرفته و از يد مالك اولیه خارج شده باشد، در ( 24/77/7955)قانون شهرداريها  700الحاقي به مادة 

اختمان الزامي نبوده و با ثبت صورتي كه مورد معامله كل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف يا برگ پايان س

 .باشد و تصريح آن در سند انجام معامله بالمانع مي

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بنای جديدی 

باشد، با ثبت و  نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر حادث نگرديده باشد و مدارک و اسناد

 . باشد تصريح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع مي

ساختمانهايي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر ( 21/6/7958الحاقي )ـ 3تبصره 

  .باشند قانون شهرداری معاف مي 700شده است از شمول تبصره يك مادة 

قانون شهرداری هر گاه شهرداری يا  700در مورد آراء صادره از كمیسیون مادة ( 21/6/7958حاقي ال)ـ 70تبصره 

مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض كند، مرجع رسیدگي به اين 

ند كه در صدور رأی قبلي شركت خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی باش 700اعتراض كمیسیون ديگر مادة 

 . رأی اين كمیسیون قطعي است. اند داشته

نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصويب  آيین( 21/6/7958الحاقي )ـ 77تبصره 

 .تجديدنظر خواهد بود انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معامالتي سالي يکبار قابل
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 (21/8/8930مصوب )   قانون شهرداری اصالحی 808ماده 

 :قانون شهرداری به شرح ذيل اصالح مي گردد( 707)ماده  ـ واحده ماده

ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دريافت تقاضای تفکیك يا افراز  ـ707ماده 

مالکین، عمل تفکیك يا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند كه اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوی 

نقشه ای كه مالك برای تفکیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصويب . قبالً به تأيید شهرداری مربوط رسیده باشد

 در قبال رسید، تسلیم شهرداری مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات

بعد از انقضاء مهلت .عمومي از كل زمین، از طرف شهرداری حداكثر ظرف سه ماه تأيید و كتباً به مالك ابالغ شود

. مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالك مي تواند خود تقاضای تفکیك يا افراز را به دادگاه تسلیم نمايد

، شوارع و سرانه های عمومي با أخذ نظر كمیسیون ماده دادگاه با رعايت حداكثر نصابهای مقرر در خصوص معابر

حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور ( 5)كمیسیون ماده . ، به موضوع رسیدگي و اتخاذ تصمیم مي نمايد(5)

در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلي در چهارچوب ساير . پاسخ دهد

 .قررات، به موضوع رسیدگي و رأی مقتضي صادر مي نمايدضوابط و م

رعايت حدنصابهای تفکیك و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصیلي مصوب در محدوده شهرها و  ـ7تبصره 

همچنین رعايت حدنصابها، ضوابط، آيین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذيل، در تهیه و 

قانون زمین ( 75)و ( 74)ـ مواد : كلیه نقشه های تفکیکي موضوع اين قانون توسط شهرداريها الزامي استتأيید 

ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضي فاقد كاربری مسکوني برای امر مسکن به شركتهای  7966شهری مصوب سال 

اربری اراضي زراعي و باغها ـ قانون حفظ ك 7987تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقیقي و حقوقي مصوب سال 

و اصالحات بعدی آن ـ قانون جلوگیری از خردشدن اراضي كشاورزی و ايجاد قطعات مناسب  7914مصوب سال 

قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و ( 5)و اصالحات بعدی آن ـ ماده  7985فني ـ اقتصادی مصوب سال 

 معماری ايران و اصالحات بعدی آن

اقدام  7966قانون زمین شهری مصوب سال ( 77)ماده ( 7)اراضي دولتي، مطابق تبصره در مورد  ـ2تبصره 

 .خواهدشد

در اراضي با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه  ـ9تبصره 

یاز احداث شوارع و معابر و برای تأمین اراضي موردن%( 25)فضای عمومي و خدماتي تا سقف بیست و پنج درصد 

عمومي شهر در اثر تفکیك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصیلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از 

شهرداری مجاز . از باقیمانده اراضي را دريافت مي نمايد%( 25)عمل تفکیك برای مالك، تا بیست و پنج درصد 
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ر را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشناس رسمي دادگستری دريافت است با توافق مالك قدرالسهم مذكو

 .نمايد

و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفکیك و افراز و ( 9)كلیه اراضي حاصل از تبصره  ـ4تبصره 

صاحب ملك صدور سند مالکیت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهي به 

در مواردی كه امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیك و افراز میسر .پرداخت نخواهدكرد

 .نباشد، شهرداری مي تواند با تصويب شورای اسالمي شهر معادل قیمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد

يا افراز اراضي، جرم تلقي شده و متخلفین، طبق قانون هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکیك  ـ 5تبصره 

 .مجازات اسالمي و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانوني قرار خواهندگرفت
 

  

 قانون شهرداری 880ماده 

نسبت به زمین يا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و يا نیمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خیابان يا 

ا میدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكیزگي و زيبائي شهر و يا موازين شهرسازی باشد، شهرداری با كوچه و ي

تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتهي ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار يا مرمت آن كه 

تواند به منظور  متناع كرد شهرداری مياگر مالك مسامحه يا ا.منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند

تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زيبائي و پاكیزگي و شهرسازی هرگونه اقدامي را كه الزم بداند 

معمول و هزينه آن را به اضافه صدی ده از مالك يا متولي و يا متصدی موقوفه نمايد، در اين مورد صورت حساب 

ك ابالغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ به صورت حساب قطعي شهرداری بدواً به مال

ارجاع خواهد  11شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كمیسیون مذكور در ماده  تلقي مي

 .شد

در  11صورت حساب هايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء كمیسیون رفع اختالف مذكور در ماده 

حکم سند قطعي و الزم االجراء بوده و اجراء ثبت مکلف است برطبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجراء 

 .نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد

 :ن مالياتهای مستقيم قانو

ـ وزارت امور اقتصادی و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و  50مادة 

تواند در مواردی كه مقتضي بداند به جای الصاق و  وزارت امور اقتصادی و دارايي مي. در دسترس متقاضیان بگذارد

  .بر در قبال صدور قبض مالیات اكتفا نمايدحق تم ابطال تمبر به دريافت 

حقوق خود نسبت به امالک واقع در ايران پس از  ناشي از واگذاری  ـ درآمد شخص حقیقي يا حقوقي  52مادة  

 .باشد مقرر در اين قانون مشمول مالیات بر درآمد امالک مي  های كسر معافیت
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و همچنین انتقال حق %( 5)معامالتي و به نرخ پنج درصد ـ نقل و انتقال قطعي امالک به مأخذ ارزش  53مادة 

در تاريخ انتقال از طرف مالکان %( 2)مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد  واگذاری محل به 

 .باشد مي عین يا صاحبان حق مشمول مالیات 

د، ارزش معامالتي نزديکترين محل مشابه نشده باش  ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معامالتي تعیین 7تبصرة 

 .مالیات خواهد بود مبنای محاسبه 

ـ حق واگذاری محل از نظر اين قانون عبارت است ازحق كسب يا پیشه يا حق تصرف محل يا حقوق  2تبصرة 

 . تجاری محل ناشي از موقعیت 

باشد كه در  متشکل از هفت عضو مي امالک، عهدة كمیسیون تقويم  امالک به  ـ تعیین ارزش معامالتي  64مادة 

، جهاد كشاورزی و نمايندة  مسکن و شهرسازی های  وزارتخانه سازمان امور مالیاتي كشور و  تهران از نمايندگان 

شهر و در  نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقويم امالک به معرفي شورای  سازمان ثبت اسناد و امالک و سه 

، مسکن و شهرسازی ، جهاد كشاورزی و ثبت اسناد و امالک  كل يا رؤسای ادارات امور مالیاتي شهرستانها از مديران

آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در  ترتیب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان  به  

ارزش معامالتي امالک اقدام  تعیین  ه معرفي شورای شهر تشکیل و هر سال يك بار نسبت ب به  امور تقويم امالک 

 .خواهد نمود

سه نفر معتمد محل بصیر و (  براساس تقسیمات كشوری) در موارد تقويم امالک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه

در صورت نبودن شورای شهر يا بخش . مطلع در امور تقويم امالک توسط شورای بخش مربوط معرفي خواهند شد

كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط دركمیسیون شركت خواهند  يط مذكور كهسه نفر با شرا

 .نمود

كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئیس  كمیسیون تقويم امالک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتي

جلسات كمیسیون با حضور حداقل . ل خواهد شدادارة امور مالیاتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعة آن تشکی

 . چهار نفر معتبر است يابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق  پنج نفر كه سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت مي

 : مکلف است كمیسیون مزبور 

بندی  شبکه)تعیین شده و موقعیت جغرافیايي   با توجه به آخرين ارزش معامالتي الف ـ قیمت اراضي شهری را 

، نوع مالکیت از لحاظ  مشاع بودن) و وضعیت حقوقي(  ، آب و هوا و ارتفاع االرضي ، خدمات تحت ، نوع خاک زمین

، آموزش  ، گاز، بهداشت ، برق ، تلفن آب)و خدمات شهری (  ، استیجاری بودن مالکیت  جاری بودن يا داشتن دفترچة

و میزان مساحت و تراكم جمعیت و تراكم ساخت و موقعیت (  ات، شبکة حمل و نقل شهری و سايرخدم و پرورش

ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتي و مسکوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربری 

 .ها به فضای سبز و مراكز خريد و كیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور اراضي و دسترسي

فاصلة تا شهر، نوع  فوق، ( الف) موارد مذكور در بند های كشاورزی و روستايي را عالوه بر رعايت  ب ـ قیمت زمین

آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای كشت مکانیزه و وضعیت طبیعي زمین و داشتن  محصول و قیمت 

 .الکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشندهای اصلي و مواردی كه م جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده
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و قدمت (  اسکلت فلزی يا بتون آرمه يا اسکلت بتوني و سوله و غیره)ج ـ قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح 

ز و نوع مالکیت ا(  ، بهداشتي و خدماتي و غیره ، آموزشي ، اداری ، تجاری مسکوني)و تراكم و طريقة استفاده از آن 

 .نظر عرصه و اعیان تعیین نمايد

باشد و تا  االجراء مي نهايي كمیسیون تقويم امالک الزم ارزش معامالتي تعیین شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب 

 . معامالتي جديد معتبر است تعیین ارزش 

، كمیسیون  اتمام دورة يك ساله توانند قبل از مزبور مي ـ سازمان امور مالیاتي كشور يا ادارات تابعة سازمان  7تبصرة 

 :را در موارد زير تشکیل دهند تقويم امالک 

 . است ـ برای تعیین ارزش معامالتي نقاطي كه فاقد ارزش معامالتي  7

سازمان امور مالیاتي كشور با مقايسه با  تشخیص ـ برای تعديل ارزش معامالتي تعیین شده نقاطي كه حسب  2

 .دهماهنگي ندار  نقاط مشابه

تشخیص سازمان امور مالیاتي كشور با توجه به  ـ برای تعديل ارزش معامالتي تعیین شدة نقاطي كه حسب  9

 .در اين ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد عوامل ذكر شده 

ماه از تاريخ تصويب نهايي كمیسیون تقويم امالک الزم  ارزش معامالتي تعیین شده حسب اين تبصره پس از يك 

 .بوده و تا تعیین ارزش معامالتي جديد معتبر خواهد بود االجراء  

قانون تعیین نشده است آخرين ارزش معامالتي  ـ مادامي كه ارزش معامالتي امالک طبق مقررات اين  2تبصرة 

 . تعیین شده معتبراست

 :ه قانون ماليات بر ارزش افزود

در مواردی كه صورتحساب . مأخذ محاسبه مالیات، بهای كاال يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود -74ماده 

موجود نباشد ويا از ارائه آن خودداری شود ويا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود كه ارزش مندرج درآنها 

 .به تاريخ روز تعلق مالیات مي باشد واقعي نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز كاال يا خدمت

 :موارد زير جزء مأخذ محاسبه مالیات نمي باشد -تبصره

 تخفیفات اعطائي؛ -الف

 مالیات موضوع اين قانون كه قبالً توسط عرضه كننده كاال يا خدمت پرداخت شده است؛ -ب

 .تعلق گرفته استساير مالیاتهای غیر مستقیم وعوارضي كه هنگام عرضه كاال يا خدمت به آن  -ج

 .مي باشد%( 5/7)نرخ مالیات بر ارزش افزوده، يك ونیم درصد  -76ماده 

 :نرخ مالیات بر ارزش افزوده كاالهای خاص به شرح زير تعیین مي گردد -تبصره

 %( .72)انواع سیگار ومحصوالت دخاني، دوازده درصد  -7

 %(.20)انواع بنزين وسوخت هواپیما بیست درصد  -2

دولت مکلف است با اجرای كامل قانون مالیات بر ارزش  ـقانون برنامه پنجم توسعه  771ماده 2تبصره       

ای كه در پايان برنامه نرخ  گونه افزوده، نرخ اين مالیات را از سال اول برنامه ساالنه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به
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و سهم ( به عنوان عوارض%( ) 9)رخ مزبور سه درصد سهم شهرداريها و دهیاريها از ن. برسد%( 8)درصد  آن به هشت

 شود تعیین مي%( 5)دولت پنج درصد 

مالیاتهايي كه مؤديان در موقع خريد كاال يا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد  -71ماده 

سط آنها كسر صورتحسابهای صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده تو

 .ويا به آنها مسترد مي گردد

ماشین آالت وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله كاالی مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب مي 

 .گردد

مالیاتهايي كه در موقع خريد كاالها وخدمات توسط شهرداريها ودهیاريها برای انجام وظايف وخدمات  -1تبصره 

 .مي گردد، طبق مقررات اين قانون قابل تهاتر ويا استرداد خواهد بود قانوني پرداخت

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمه ای به میزان دو درصد  -29ماده 

 .در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود%( 2)

انون مي توانند تنظیم گزارشهای حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده خود را به مؤديان موضوع اين ق -21ماده 

. سازمان حسابرسي جمهوری اسالمي ايران يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ارجاع نمايند

اشخاص مذكور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده را با رعايت 

شرايط زير وطبق نمونه ودستورالعملي كه سازمان امور مالیاتي كشور تعیین مي كند، تنظیم نموده وجهت تسلیم 

 .به اداره امور مالیاتي مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند

اظهار نظر نسبت به كفايت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد  -الف

 .نین ومقررات واستانداردهای حسابداریقوا

 .تعیین مأخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتي بر اساس مفاد اين قانون ومقررات مربوط -ب

اداره امور مالیاتي گزارش حسابرسي را كه با رعايت شرايط اخیر الذكر اين ماده تنظیم شود، بدون  -7تبصره 

قبول گزارش حسابرسي مالیاتي هر دوره مالیاتي . مربوط برگه مطالبه صادر مي كندرسیدگي قبول ومطابق مقررات 

موكول به آن است كه مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتي دوره مزبور ويا حداكثر ظرف مدت يك 

 .دماه از تاريخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتي مربوط نموده باش

سازمان امور مالیاتي كشور مي تواند حسابرسي مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقي وحقوقي را به  -2تبصره 

سازمان حسابرسي جمهوری اسالمي ايران يا حسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران 

به عهده سازمان امور مالیاتي كشور  در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط. رسمي واگذار نمايد

 .مي باشد

مي شود، در  در مواردی كه اوراق مطالبه مالیات يا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختي به مؤدی ابالغ -23ماده 

صورتي كه مؤدی معترض باشد، مي تواند ظرف بیست روز پس از ابالغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خودرا به اداره 

یاتي مربوط برای رفع اختالف تسلیم نمايد ودر صورت رفع اختالف با مسئؤل ذی ربط، پرونده مختومه مي امور مال

چنانچه مؤدی در مهلت مذكور كتباً اعتراض ننمايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ويا برگه استرداد . گردد
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ماده ابالغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي مالیات اضافه پرداختي به استثناء مواردی كه اوراق موضوع اين 

 .محسوب مي گردد

در صورتي كه مؤدی ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتباً به اداره امور مالیاتي مربوط تسلیم نمايد، 

بیست  ولي رفع اختالف نشده باشد وهمچنین در مواردی كه اوراق مذكور ابالغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف

روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانوني جهت رسیدگي به هیأت حل 

 .اختالف مالیاتي موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله مي شود

وساير موارد شهرداريها مکلفند اطالعات موجود در پايگاه های اطالعاتي خود مربوط به امالک، مشاغل  -97ماده 

كه در امر شناسايي يا تشخیص عملکرد مالي مؤديان مورد نیاز سازمان امور مالیاتي كشور مي باشد، را حسب 

درخواست رئیس كل سازمان مذكور در اختیار اين سازمان قرار داده وامکان دسترسي همزمان سازمان امور مالیاتي 

 .ذی ربط فراهم آورندكشور به اين اطالعات را در پايگاه های اطالعاتي 

نرخ عوارض شهرداريها و دهیاريها در رابطه با كاال و خدمات مشمول اين قانون، عالوه بر نرخ مالیات  -98ماده

 :اين قانون، به شرح زير تعیین مي گردد( 76)موضوع ماده 

 ؛%( 5/7)اين قانون، يك و نیم درصد( 76)كلیه كاالها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده -الف

 ؛%(9)انواع سیگار و محصوالت دخاني، سه درصد -ب

 ؛%(70)انواع بنزين و سوخت هواپیما، ده درصد  -ج

 %(.5)و نفت كوره پنج درصد%( 70)نفت سفید و نفت گاز، ده درصد  -د

واحدهای تولیدی آالينده محیط زيست كه استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زيست را رعايت نمي  -7تبصره

تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال ) طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زيست نمايند،

، همچنین پااليشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمي، عالوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، (بعد

اين قانون و ( 71)حکم ماده. مي باشند از قیمت فروش به عنوان عوارض آاليندگي%( 7)مشمول پرداخت يك درصد

 .تبصره های آن به عوارض آاليندگي موضوع اين ماده قابل تسری نمي باشد

واحدهايي كه در طي سال نسبت به رفع آاليندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأيید سازمان حفاظت 

واحدهای ياد شده از اول دوره مالیاتي در اين صورت، . محیط زيست از فهرست واحدهای آالينده خارج مي گردند

بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتي كشور، مشمول پرداخت عوارض آاليندگي نخواهد 

 .شد

واحدهايي كه در طي سال بنا به تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زيست به فهرست واحدهای آالينده 

ز اول دوره مالیاتي بعد از تاريخ اعالم توسط سازمان حفاظت محیط زيست مشمول محیط زيست اضافه گردند، ا

 .پرداخت عوارض آاليندگي خواهند بود

عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از 

يز مي شود، تا بین دهیاريهای همان شهرستان وار( 93)ماده(2)حريم شهرها به حساب تمركز وجوه موضوع تبصره

 .توزيع گردد
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در صورتي كه واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سالمت كاركنان خود مراكز آموزشي و ورزشي  -2تبصره

%( 70)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 صورت تأيید ( الف)موضوع بند عوارض 

هزينه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتي كشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون 

 .خواهد بود

ز در مناطق كمتر توسعه يافته، معادل نیم به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشي مورد نیا -9تبصره

اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش ( الف)از عوارض وصولي بند %( 5/0)درصد

واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباری كه در قوانین بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختیار وزارت ياد 

توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراكز آموزشي مورد نیاز درمناطق مزبور  شده قرار خواهد گرفت تا

آئین نامه اجرائي اين تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، كشور و امور . هزينه گردد

 .اقتصادی و دارايي به تصويب هیأت وزيران مي رسد

 :شرح زير تعیین مي گرددمالیات و عوارض خدمات خاص به  -49ماده 

، دريايي و هوايي پنج (به استثناء ريلي) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل كشور با وسايل زمیني -الف

 (.به عنوان عوارض) بهاء بلیط%( 5)درصد

 يكعوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو كابین اعم از تولید داخل يا وارداتي حسب مورد معادل  -ب

 .در هزار مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودی آنها ونیم  و يا يك( داخلي) در هزار قیمت فروش كارخانه ونیم

به استثناءخودرو های ) اين ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( ب)عوارض موضوع بند -تبصره

و حداكثر تا صد %( 70)ه ده درصدبه میزان ساالن( تا مدت ده سال) به ازاء سپری شدن هر سال( گازسوز

 .عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد%( 700)درصد

شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو كابین اعم از تولید داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهای  -ج

ش كارخانه و يا مجموع ارزش قیمت فرو%( 9)سواری عمومي درون شهری يا برون شهری حسب مورد سه درصد

 (.عوارض%( 7)مالیات و يك درصد%( 2)دودرصد )گمركي و حقوق ورودی آنها 

 .اين قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض اين ماده قابل تسری نمي باشد( 71)حکم ماده 

 -46ماده 

به حساب يا حساب های درآمد  اين قانون( 45)و وجوه موضوع ماده( 49)و (42)مالیات های موضوع مواد  -الف

تعیین و از طريق سازمان امور ( خزانه داری كل كشور) عمومي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي

 .مالیاتي كشور اعالم مي شود، واريز مي گردد

ارض اين قانون به شهرداری محل محول مي شود و عو( 49)ماده ( ب)و ( الف)وصول عوارض موضوع بندهای  -ب

 .مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واريز مي گردد

مي شود تا حسب  واريز (93)ماده( 2)به حساب تمركز وجوه، موضوع تبصره ( 49)ماده( ج)عوارض موضوع بند  -ج

 .ترتیبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد
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كه توسط سازمان امور مالیاتي كشور وصول اين قانون ( 45)و ( 49)،(42)مالیات و وجوه دريافتي موضوع مواد  -د

و اصالحات بعدی  21/77/7980مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 

 .آن است

اين قانون كه توسط ( 49)ماده ( ب)و ( الف)اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهای -هـ

 .قانون اداره شهرداريها خواهد بود( 11)دد، مشمول احکام ماده شهرداری ها وصول مي گر

اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه ای معادل دو ( 49)پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده  -و

 .به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود%( 2)درصد 

 -41ماده 

شهری مسافر در داخل كشور با وسايل نقلیه زمیني، دريايي و  اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برون -الف

اين قانون را با درج در بلیط و يا ( 49)ماده( الف)بهاء بلیط موضوع بند %( 5)هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد 

نزدهم ماه قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذكور مربوط به هر ماه را حداكثر تا پا

 .بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واريز نمايند

برقراری هر گونه عوارض و ساير وجوه برای انواع كاالهای وارداتي و تولیدی و همچنین ارائه خدمات كه  -50ماده 

محاسبه در اين قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ 

مالیات، سود سهام شركتها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده گذاری و ساير عملیات مالي اشخاص نزد بانکها و 

 .مؤسسات اعتباری غیر بانکي مجاز، توسط شوراهای اسالمي و ساير مراجع ممنوع مي باشد

یف آنها در اين قانون شوراهای اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تکل -7تبصره

مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصويب و اعالم 

 .عمومي نمايند

» به عبارت  1/3/7941قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ( 2)مندرج در ماده« پنج درهزار» عبارت  -2تبصره

 .شوداصالح مي « %(7)يك درصد

قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف يا معافیت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهیاريها  -9تبصره

 .ملغي مي گردد

 وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايد -4تبصره

به شركتهای تعاونی  مسکن  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسکونی برای امر

 مسکن و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی

  
االجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقیقي و  از تاريخ الزم -7ماده

حقوقي و شركتهای تعاوني مسکن اعم از شركتهای تعاوني مسکن كارمندی و كارگری و تعاونیهای مسکن 

شهرها، شهركها و شهرهای ( قانون)در داخل محدوده  های نظامي و انتظامي برای امر مسکن كاركنان نیرو
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بر نداشتن كاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف  جديد موكول به اخذ گواهي مبني

 .باشد اين قانون مي( 4)و ( 9)متقاضیان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد 

دفاتر اسناد رسمي و كلیه مراجع قانوني واگذار كننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای  -2ماده

دولتي و غیردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاری زمین به شركتهای تعاوني مسکن و 

موردنظر را طبق مواد  اشخاص حقیقي و حقوقي موضوع بالمانع بودن احداث واحدهای مسکوني در اراضي

اعتبار اين گواهي حداكثر دو . آتي از مراجع تعیین شده در اين قانون استعالم و پیوست مدارک نمايند

 .باشد سال از تاريخ صدور مي

كاربری، ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا واگذاری زمین برای امر مسکن به  -9ماده

شهرها، بايد از طريق شهرداری ( قانوني)خاص حقیقي در داخل محدوده شركتهای تعاوني مسکن و اش

 .مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به طور كتبي اعالم و گواهي شده باشد

های تعاوني مسکن و اشخاص حقیقي و حقوقي  هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شركت -4ماده

شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده ( نونيقا)برای امر مسکن در خارج محدوده 

شوند،  مصوب شهرهای جديد و شهركهائي كه طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده يا مي

 .باشد ممنوع مي

احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهای جديد و شهركهای مصوب و تناسب زمین مذكور از نظر 

 .باشد های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان مي ضوابط ساختماني با برنامهكاربری و 

های تفکیك اراضي و  های زير را در مورد تهیه نقشه ادارات ثبت اسناد و امالک موظفند تأيیديه -5ماده

 :امالک و انجام قانوني مراحل تفکیك، به شرح زير اخذ نمايند

شهر و حريم شهر از رعايت مصوبات طرحهای ( قانوني)امالک در داخل محدوده تفکیك اراضي و  -الف

 .جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط

تفکیك اراضي و امالک واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربری و ضوابط طرحهای جامع  -ب

نامه مربوط به استفاده  ت ضوابط آئینای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر، از نظر رعاي ناحیه

( هیأت وزيران 7955مصوب )از اراضي و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها 

 .و اصالحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان

الب اسالمي های مربوط بنیاد مسکن انق در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأيید نقشه -تبصره

 .است

هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادی، تفکیك، افراز، صدور سند و تغییر كاربری  در مورد زمینهای  -6ماده

در صورت تخلف، متخلفان از جمله . موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است

ران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقي و حقوقي، شهرداريها، ربط، مسؤول جب هیأت مديره شركت تعاوني ذی

 .باشند دولت و اعضای شركتهای تعاوني مسکن مي

گیری كنند و به  مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصمیم -1ماده

يند و يا مؤثر در احداث اين گونه هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانوني و برخالف مفاد اين قانون اقدام نما
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بناها باشند و يا به نحوی در اين گونه اقدامات خالف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب 

 .شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد مي

مکلفند  كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن كلیه سازمانها، مؤسسات و شركتهای تأمین -1ماده

خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه 

معتبر ساختماني، گواهي عدم خالف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسؤول 

 .واگذار نمايند صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارک مذكور در قراردادهای واگذاری، تأمین و

گونه خدمات به واحدهای مسکوني و صنفي و هرگونه بنائي كه به طور غیر مجاز و  واگذاری خطوط و انشعاب اين

 .باشد برخالف ضوابط و مقررات اجرايي طرحهای مصوب احداث شود ممنوع مي

غ نمايد قبل از درج ها ابال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كلیه جرائد و ساير رسانه -3ماده

هر نوع آگهي تبلیغاتي در ارتباط با تفکیك و فروش اراضي، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع 

اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذكور، نظر ( 5)ماده 

ا در خصوص بالمانع بودن تفکیك ر( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط)وزارت مسکن و شهرسازی 

 . و عرضه زمین اخذ نمايند

 . شوند كلیه قوانین و مقررات با اين قانون لغو مي -71ماده 

های مسکن و شهرسازی، كشور، تعاون و كار و امور  اين قانون توسط وزارتخانه نامه اجرايي آيین -77ماده

 . اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصويب هیأت وزيرات خواهد رسید

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم مرداد ماه يك هزار 

به تايید شورای نگهبان  76/5/7987س شورای اسالمي تصويب و در تاريخ و سیصدو هشتاد و يك مجل

 . رسیده است

  

منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسکونی برای امر مسکن به  قانوننامه اجرايی  آيين

 قيقی و حقوقیشركتهای تعاونی مسکن و ساير اشخاص ح

  
و حريم شهر، شهرک مسکوني و شهر جديد و محدوده ( قانوني)نامه، محدوده  در اجرای اين آيین -7ماده

باشند كه در طرحهای مصوب جامع و تفصیلي و هادی شهرها،  هايي مي ها و حريم روستا عبارت از محدوده

 .ربط رسیده باشند انوني ذیهادی روستايي به تصويب مراجع ق  ايجاد شهرک و شهر جديد و طرح

قانون، برخورداری از كاربری مسکوني در ( 7)منظور از نداشتن كاربری معارض موضوع ماده  -2ماده

طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلي و هادی و طرحهای شهركها و شهرهای جديد ( قانوني)محدوده 

 .باشد مي

http://icm.gov.ir/law-fa-220.html
http://icm.gov.ir/law-fa-224.html
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نامه مانند لزوم استعالم و نظاير آن در استفاده مسکوني از زمین، برای  كلیه مقررات اين آيین -9ماده

كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و 

 .االجرا است نهادهای انقالبي و اوقاف الزم

اقد كاربری  مسکوني برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای واگذاری، تفکیك و افراز اراضي ف -4ماده

ها، سازمانها، نیروهای نظامي و انتظامي، شهرداريها و  دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه

شركتهای دولتي، بنیادها و نهادهای انقالبي و موسسات عمومي غیردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به 

كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقا  اراضي اقدام ميواگذاری 

 .ممنوع است

هرگونه واگذاری اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محیط زيست  -5ماده

 .ممنوع است

تسلیم اقرارنامه كتبي ضمن سند هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربری مسکوني، مشروط به  -6ماده 

الیه، داير براطالع از كاربری غیرمسکوني زمین و عدم امکان  انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل

 .ساختن مسکن در آن خواهد بود

نامه مورد نقل و انتقال قرار  اين آئین( 6)كاربريهای اراضي غیرمسکوني كه به ترتیب مقرر در ماده  -1ماده

قانون تأسیس شورايعالي ( 5)ند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط كمیسیون موضوع ماده گیر مي

و مراجع تصويب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در  -7957مصوب  –شهرسازی و معماری ايران 

نامه مربوط به اراضي و  آيین( 79)محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط كمیسیون موضوع ماده 

های  ات از محدوده قانوني و حريم شهرها نبوده و پذيرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانهمستحدث

  .مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين درخواست در جلسات گروهها و كارگروهها ممنوع است

و حقوقي كلیه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقي  -1ماده

باشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعالم دريافت شده از مراجع مقرر در قانون را داير بر  مي

برخورداری زمین مورد واگذاری از كاربری مسکوني و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، 

 .مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمايندها و ساير  ها، صورتجلسات، ابالغیه نامه به طور كتبي در توافق

استعالم كنندگان كاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختماني آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در  -3ماده

مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشاني زمین و ساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع مورد 

 .عالم مربوط ارايه دهندنمايد، به مراجع مورد است استعالم را تسهیل مي

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع  -71ماده 

 .واگذاركننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نمايند

 در صورت كامل نبودن مدارک، مراجع استعالم شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاريخ وصول -تبصره

 .كننده اعالم نمايند استعالم، كسری مدارک را به دستگاه استعالم
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سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و امالک واقع در محدوده شهركها و شهرهای  -77ماده

های  جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعالمهای دريافت شده را براساس مصوبات و نقشه

در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در . تفصیلي و هادی آنها پاسخ خواهند داداجرايي طرحهای جامع، 

صورت فقدان طرحهای تفصیلي و وقوع تقريبي زمین در مجاورت زمینهايي كه موقعیت كلي آنها برای 

قانون  5اند، بر اساس مصوبات كمیسیون ماده  بیني گرديده كاربريهای عمومي و خدماتي شهرها پیش

عالي شهرسازی و معماری ايران عمل خواهد شد و در موارد ابهام و اشکال و اختالف نظر  تأسیس شورای

های جامع و تفصیلي موضوع ماده ياد شده مراتب در شورای عالي شهرسازی مطرح و  در نحوه اجرای طرح

  .نظر شورای عالي قطعي و الزم االجرا خواهد بود

در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر شهر جديد، در صورت وجود يا داير شدن شهرداری  -تبصره

 .پاسخگويي به استعالم موضوع اين ماده توسط شهرداريهای مزبور به انجام خواهد رسید

هر نوع نقل و انتقال اراضي برای امر مسکن اعم از رسمي و عادی در داخل محدوده روستاها  -72ماده

هادی مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمي و   حمنوط به استعالم از دهیاری مربوط براساس طر

دهیاريها با همکاری بنیاد . در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقالب اسالمي محل خواهد بود

ياد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستايي براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم 

 .حل، كاربری و ضوابط ساختماني مربوط را اعالم خواهند نمودوجود طرحهای هادی، طبق عرف م

سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعالمهای دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و  -79ماده

را از نظر ( به جز روستاها)های تفکیك اراضي و امالک واقع در خارج از حريم شهرها  امالک در مورد نقشه

ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر  و ضوابط طرحهای جامع ناحیه رعايت كاربری

نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانوني و  رعايت ضوابظ آيین

 .حريم شهرها و اصالحات بعدی آن، پاسخ دهند

فند استعالمهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و دهنده به استعالم موظ مراجع پاسخ -74ماده

تفکیکي خوانا در مقیاس مناسب   بايست منضم به نقشه های تفکیك اراضي را كه مي امالک در مورد نقشه

و ساير اطالعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ 

 .دوصول استعالم پاسخ دهن

های تفکیکي دريافت شده از نظر كاربری و ضوابط  الذكر با نقشه در صورت موافقت مراجع فوق -7تبصره

 .ربط توسط متقاضي ارايه خواهد شد تفکیك، ساير مدارک الزم برای تفکیك طبق مقررات ذی

های تفکیکي پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضي واقع در شهركهای مسکوني و  نقشه -2تبصره

شهرهای جديد جهت تايید از حیث امکان تفکیك و رعايت كاربری و ضوابط تفکیك از طرف ادارات ثبت 

عمران شهر   اسناد و امالک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شركت

مراجع مذكور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف . ربط ارسال خواهد شد جديد ذی

 .دو ماه از تاريخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود
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در صورت وجود يا داير شدن شهرداری در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جديد،  -9تبصره

 .شهرداريهای مذكور خواهد بوداظهارنظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده 

آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظاير )قانون ( 8)تامین و واگذاری تاسیسات زيربنايي موضوع ماده  -75ماده

در مورد شهرها، شهرهای جديد )های معتبر ساختماني يا عدم خالف يا پايان كار  موكول به ارايه پروانه( آن

رعايت كاربری مسکوني يا تايیديه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوه روستا، داير بر ( و شهركها

 .خواهد بود

نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانون واگذاری و  آيین( 92)كمیسیونهای موضوع ماده  -76ماده

قانون حفاظت و ( 97)و ماده  -7953مصوب  –احیای اراضي در حکومت جمهوری اسالمي ايران 

اير مراجعي كه به موجب قوانین مجاز به و س -7946مصوب  –برداری از جنگلها و منابع طبیعي  بهره

  «.باشد االجرا مي اند نیز الزم واگذاری زمین شناخته شده

نامه اجرايي قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغها كه مبنای  آيین( 4)نقشه تايید شده موضوع ماده  -تبصره

شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و  تغییر كاربری و تفکیك اراضي زراعي و باغهای خارج از محدوده شهرها و

های  گیرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزی و باغداری از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه امالک قرار مي

 .باشند و در هر حال تغییر كاربری اين اراصي به مسکوني ممنوع است مذكور بعد از تفکیك مي

و حريم يا خارج از حريم شهرها، در داخل شهركها و ( نيقانو)كلیه مراجعي كه در محدوده  -71ماده

گیری كرده و يا به هر نحو  شهرهای جديد و حريم آنها و همچنین روستاها، برخالف مفاد اين قانون تصمیم

به ساخت و سازهای غیرقانوني اقدام نموده يا موثر در احداث بناهای خالف باشند، متخلف محسوب و 

 .تار خواهد شدطبق مقررات با آنها رف

درج شماره، تاريخ نام صادركننده مجوز در آگهیهای تفکیك و فروش موضوع اين قانون الزامي  -71ماده

های  است و آگهیهای فاقد مشخصات مذكور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و ساير رسانه

اسالمي اقدامات الزم را در جهت باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد  گروهي و نصب در اماكن عمومي مي

تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و زارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از اين 

 .ماده را پیگیری نمايد

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به  -73ماده

معامالت امالک و مستغالت، دفاتر اسناد رسمي و شركتهای تعاوني  روشهای مقتضي به تمامي بنگاههای

نامه و نظاير آنها برای زمینهای موضوع اين  قانون، از تنظیم مبايعه( 6)ابالغ نمايند كه در اجرای مفاد ماده 

 .های تفکیك مصوب مرجع قانوني است، اكیداً خودداری نمايند قانون كه فاقد نقشه

ني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اين وزارت بازرگا -تبصره

نامه توسط بنگاههای معامالت ملکي و شركتهای تعاوني و يا دريافت گزارش از سوی وزارت مسکن و  آيین

ن شهرسازی مبني بر وقوع تخلف، برخورد الزم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاو

 .به عمل آورند
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وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون و اين  -21ماده

نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگي و صدور رای مقتضي به  آيین

وده و همچنین وزارت مذكور و ساير مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نم

توانند ابطال اقدامات خالف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد  ربط مي مراجع ذی

 .شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند

الي برحسن انجام اين دبیرخانه شورای عالي شهرسازی و معماری ايران مسئولیت نظارت ع -27ماده 

 .نامه را بر عهده خواهد داشت قانون و آيین

اليحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتی 

 8997ديماه  22و كشوری مصوب 

   -مـــاده اول

 :از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير

 .معاونین و نمايندگان مجلسیــن نخست وزير، وزيران ،     -7

 .سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر     -2

 كارمندان وصاحب منصبان كشوری ولشکری وشهرداريها ودستگاههای وابسته به آنها     -9

كه اكثريت سهــام يا اكثريت منافع يا  كاركنان هر سازمان يا بنگاه ها يا شركت يا بانك يا هرموسسـه ديگر  -4

 .مديريت يا اداره كردن يا نظارت آن متعلق بدولت يا شهرداريها و يا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــد

اشخاصي كه بنحوی از انحاء از خزانه دولت يا مجلسین يا موسسات مذكور در باال حقوق يا مقرری ياحق   -5

دريافت ( باستثنای حقوق بازنشستگي و وظیفه و مستمری قانوني )ل آن بطورمستمرالزحمه ياپاداش ويا امثا

 .میدارند

 .مديران و كاركنان بنگاههای خیريه ای كه از دولت يا از شهرداريها كمك مستمر دريافت میدارند    -6

از اشخاص مذكور در  شركتها و موسساتي كه پنج درصد يا بیشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن متعلق بیکنفر  -1

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 استثنای شركتها و موسساتي كه 

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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اه نفريا بیشترباشد مشروط بر اينکه هیچیك از اشخاص مذكور در فوق بیش از تعداد صاحبان سهـام آن يکصدوپنج

 .پنج درصد از كل سهام آن را نداشته ونظارت يا مديريت يا اداره و يا بازرسي آن بااشخاص مذكوردرفوق نباشد

اعم از ) باشد نمیتوانند  1شركتهائیکه اكثريت سهام يا سرمايه يا منافع آنها متعلق بشركتهای منـدرج در بند   -8

اينکه در مقابل خدمتي كه انجام میدهند حقوق يا مالي دريافت دارند يا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رايگان 

در معامالت يا داوری در دعاوی با دولت يا مجلسیــن يا شهرداريها يا دستگاههای وابستـه به آنها و يا ( انجام دهند

اين مـــاده شركت نمايند اعم از اينکه دعاوی مــزبور در مراجــع قانونــي (  6و  4بند ) موسسات مذكور در 

 (.به استثنای معامالتي كه قبل ازتصويب اين قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)مطرح شــده يا نشده باشد 

و داماد اشخاص منـــدرج در اين پدر و مادر و برادر و خواهر و زن يا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس     -7تبصره 

درآن سهیــــم ويا دارای سمت  8و1قانون 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 مذكور در اين قانـون   نمیتوانند با وزارتخانه ها  باشند

 درآن سمت وزارت ويا معاونت ويا مــــديريت دارندواردمعامله يا داوری شوندكه اين اشخاص 

 

مربوط به تعاون از مقررات اين    شركت های تعاونــي كارمندان موسســات مذكور در اين ماده در امور -2تبصره 

 .قانون مستثني خواهند بود

 :منظوراز معامالت مندرج در اين ماده عبارتست از   – 9تبصره 

 (.باستثنای معامالت محصوالت كشاورزی ولو اينکه ازطريق مقاطعه انجام شـــود)مقاطعه كاری     -7

 .حق العمل كاری     -2

اكتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمك طعام   -9

 .كه معـادن مذكور در ملك شخصي آنها واقع است

 .قرارداد نقشه برداری و قرارداد نقشه كشي و نظارت در اجرای آن    -4

 .قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي     -5

 .شركت در مزايده و مناقصه     -6
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خريد وفروش هائیکه بايد طبق قانون محاسبات عمومــي با مناقصه و يا مزايده انجام شود هرچند بموجب   -1

 .ديگر از مناقصه و مزايده استثناء شده باشـدقوانین 

معامالت اجناس و كاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـي دولت و شهرداريها از موضوع اين قانون    -4تبصره 

 .مستثني است 

 -ماده دوم

معامله نمايند اشخاصــــي كه بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و يا بنام و يا واسطه اشخاص ديگر مبادرت بانجام 

اعم از كشوری و ) و يا بعنوان داوری در دعاوی 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 بر خالف مقــررات ( لشکـری 

محکـــوم خواهند شد وهمین مجازات برای ( دو تا چهار سال) ز اين قانون عمل نمايند بحبس جنائـي درجه دو ا

ماده اول كه با علم و اطالع بستگـي و ارتباط خود و يا شركاء ( 8و 1بند )  مسئولین شركتها و موسسات مذكور در

تخلف را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمايند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و م

 .شخصــا و درصورت تعدد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشـي از آن معامله يادآوری و ابطال آن میباشند

 -تبصره

كارمندان مشمول مـاده اول كه بر اثر اجرای اين قانون مايل به ادامه خدمت دولتي نباشند بازنشسته محسوب  

 .نشستگي پرداختي دفعتا واحده بآنان پرداخت میشودودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگي نباشند كسور باز

 -ماده سوم

از تاريخ تصويب اين قانـــون هیچیك از نمايندگان مجلسین در دوره نمايندگـــي حق قبول وكالت در محاكــم و 

مراجع دادگستری ندارند ولي دعاوی و وكالتهائي كه قبل از تصويب اين قانون قبـــول كرده اند بقوت خود 

 .قــــي استبا

 -ماده چهارم

 .دولت مامور اجرای اين قانون میباشد 

 شنبه دوم دی 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 شورای ملي
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 قانون نظام صنفی كشور

دائم یا موقت برای آن  حقيقی یا حقوقی كه پروانه كسبمحل دایر شده به وسيله هر شخص  - 21ماده  

 .گردد پلمب می ، با اعالم اتحادیه رأساً ازطریق نيروی انتظامیصادر نشده باشد

یك از حقوق صنفی  پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هيچ - 9تبصره   

 .نخواهد شد

 قانون نوسازی و عمران شهری

 و تعيين غرامت ارزیابی امالک - 71ماده 

ارزيابي امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکیني كه تمام يا قسمتي از ملك آنها در اجرای طرحهای 

گیرد و دريافت حق  نوسازی و احداث و اصالح وتوسعه معابر و تأمین نیازمنديهای عمومي شهر مورد تصرف قرار مي

 :شود به شرح زير خواهد بود اثر اجراء طرحهای مذكورمرغوب مي مرغوبیت از كساني كه ملك آنها بر

شود و در مورد عرصه ارزش آن به  در مورد اعیاني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي - الف 

گردد و در صورتي كه اين قیمت بیش از  ارزيابي به اضافه شش درصد تعیین مي مأخذ بهای يك سال قبل از تاريخ

 .خواهد بود بهای ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهای زمان ارزيابي مالک عمل

در مورد مرغوبیت كلیه اراضي و امالكي كه بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر در  - ب

نحوه دريافت حق مأخذ و . باشند شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت مي واقع مي بر گذر احداثي يا اصالحي

كه از طرف وزارت كشور تهیه و به تصويب  نامه و جدولي است مرغوبیت از مالکین اين گونه امالک طبق آيین

 .كمیسیونهای كشور مجلسین خواهد رسید

در صورتي كه باقي مانده ملك به تشخیص مالك غیر قابل انتفاع گردد و مالك پیشنهاد فروش آن را به  - تبصره

باقي مانده ملك را هم خريداری و تصرف كند و در اين صورت ديگر مطالبه و  شهرداری مکلف است شهرداری كند

 .دريافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفي است

 73ماده 

هرگاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروک در آيد آن قسمت متعلق به 

 .شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت  شهرداری بوده و هرگاه

 23ماده 
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كشي و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر  عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله

 .اين قانون خواهد بود 2میزان مقرر در ماده 

كشي و ايجاد فضای سبز در اراضي  در صورتي كه مالکین اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداری به نرده - 7تبصره  

 .اين قانون وصول خواهد شد 2اين ماده نبوده و عوارض به مأخذ مقرر در ماده  مزبور اقدام كنند مشمول مقررات

ايد حداكثر مدتي كه برای پايان يافتن شود ب های ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي در پروانه - 2تبصره 

كنند بايد ظرف  ساختمان ضروری 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 كه برای اتمام بنا  مدت مقرر در پروانه

شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نیز در پروانه قید 

اگرساختمان همچنان ناتمام باقي بماند برای هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزايش 

طرف مقامات قضايي توقیف شده باشد مشمول اين  ابنیه ناتمام كه از .گردد درصد در سال بالغ 4خواهد يافت تا به 

 .ماده نخواهد بود

 قوانين مديريت پسماند

  :دارای معاني زير مي باشد عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است، -2ماده 

 سازمان حفاظت محیط زيست : سازمان -الف 

گفته مي شود كه به طور مستقیم يا غیرمستقیم حاصل از ( غیر از فاضالب)به مواد جامد، مايع و گاز : پسماند –ب 

 :پسماندها به پنج گروه تقسیم مي شوند. زايد تلقي مي شود  ، فعالیت انسان بوده و از نظر تولید كننده

ت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در به كلیه پسماندهايي گفته مي شود كه به صور: پسماندهای عادی -7 

 .شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید مي شود، از قبیل زباله های خانگي و نخاله های ساختماني

به كلیه پیشماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز (: بیمارستاني)پسماندهای پزشکي  -2 

ساير پسماندهای خطرناک . های تشخیص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود بهداشتي، درماني، آزمايشگاه

 .بیمارستاني از شمول اين تعريف خارج است

از  به كلیه پسماندهايي گفته مي شود كه به دلیل باال بودن حداقل، يکي از خواص خطرناک،  :پسماندهای ويژه -9

ل، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نیاز داشته باشد و آن قبیل سمیت، بیماری زايي، قابلیت انفجار يا اشتعا

دسته از پسماندهای پزشکي و نیز بخشي از پسماندهای عادی، صنعتي، كشاورزی كه نیاز به مديريت خاص 

 . جز پسماندهای ويژه محسوب مي شوند دارند،
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خش كشاورزی گفته مي شود از قبیل به پسماندهای ناشي از فعالیت های تولیدی در ب  :پسماندهای كشاورزی -4

 . محصوالت كشاورزی فاسد يا غیرقابل مصرف( دام، طیور و آبزيان)الشه حیوانات  فضوالت،

به كلیه پسماندهای ناشي از فعالیت های صنعتي و معدني و پسماندهای پااليشگاهي   :پسماندهای صنعتي -5

 .گفته مي شود از قبیل براده ها، سرريزها و لجن های صنعتينفت و پتروشیمي و نیروگاهي و امثال آن   صنايع گاز،

شخصیت حقیقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزی، ساماندهي، مراقبت و   :مديريت اجرايي پسماند –ج  

، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع  عملیات اجرايي مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی

 . مچنین آموزش و اطالع رساني در اين زمینه مي باشدپسماندها و ه

كلیه روشهای از بین بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبیل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله : دفع -7

 سوزی 

 .كه منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد كلیه فراينده های مکانیکي، شیمیايي، بیولوژيکي  :پردازش -2

 -28/9/7959مصوب  –قانو حفاظت و بهسازی محیط زيست ( 3)ر از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده منظو -د

 .است

پسماندهای پزشکي و نیز بخشي از پسماندهای عادی، صنعتي و كشاورزی كه نیاز به مديريت خاص  -7تبصره  

 . دارند، جز پسماندهای ويژه محسوب مي شوند

يژه از طرف سازمان، با همکاری دستگاه های ذيربط تعیین و به تصويب شورای فهرست پسماندهای و -2تبصره  

 . عالي حفاظت محیط زيست، خواهد رسید

 .پسماندهای ويژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود مي باشند -9تبصره 

لجن های حاصل از تصفیه فاضالب های شهری و تخلیه چاه های جذبي فاضالب خانگي در صورتي كه  -4تبصره 

 . خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت

پسماند با تعرفه ای كه طبق  مديريت اجرايي مي تواند هزينه های مديريت پسماندها را از تولید كننده -8ماده 

لعمل وزارت كشور توسط شوراهای اسالمي بر حسب نوع پسماند تعیین مي شود، دريافت نموده و فقط دستورا

 صرف هزينه های مديريت پسماند نمايد
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 پسماندها  مديريت  قانون  اجرايی  نامه آيين

 قانون مديريت پسماندها( 2)ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده 7  ماده

 : ات و اصطالحات زير درمعاني مشروح مربوط به كار مي رودـ ،عبار7989مصوب 

 7989قانون مديريت پسماندها مصوب :  قانون 7

 جداكردن زباله ها از يکديگر:  جداسازی  2

 فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژی قابل استفاده مجدد :  بازيافت 9

 كارگروه ملي مديريت پسماندها: ملي كارگروه 4 

، اجتماعي و  اقتصادی توسعه قانون برنامه چهارم( 68)ماده  " ب"موضوع بند )صندوق ملي محیط زيست :  صندوق 5

 ( ـ7989فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب 

 . مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران: مؤسسه استاندارد 6

 عمدتا تولیدآن دسته از پسماندهای ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي كه :  جزء ويژه 1

 .كننده پسماندعادی هستند

 . سازمان حفاظت محیط زيست:  سازمان8

 
ای تهیه  گونه مديريت های اجرايي پسماندهای عادی بايد طرح جامع و تفصیلي مديريت پسماندرا به - 4  ماده

و در ساير  7930 میلیون نفر تا پايان سال كنندكه در مراكز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از يك

 .جمع آوری نمايند پسماندهای عادی را به صورت تفکیك شده ، همه7932شهرها و روستاها تا پايان سال 

اسالمي  آن در شورای نامه و طرح تفصیلي اين آيین( 2) طرح جامع يادشده در كارگروه تبصره ماده - 7  تبصره

 .مربوط تصويب مي شود

آن به عهده  مديريت اجرايي ، پسماند عادی محسوب نشده اما عادی و كشاورزیجزء ويژه پسماندهای  - 2  تبصره

پیش بیني خواهد  ، اجزای آن مديريت پسماند عادی مديريت اجرايي پسماند عادی مي باشد كه در برنامه راهبردی

 .شد

شهرداريها و  انسازم)اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطالع رساني پسماندها توسط وزارت كشور - 9  تبصره

 .تامین خواهد شد( دهیاريهای كشور

پسماندهای عادی وكشاورزی و  وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شیوه نامه های اجرايي مديريت - 5  ماده

،  ، بازيافت ،حمل و نقل ، جداسازی ، جمع آوری پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادی از قبیل تولید،ذخیره سازی

 .نامه تهیه وبه مورد اجرا گذارد ، شش ماه پس از ابالغ اين آيین قانون( 77) ماده ش و دفع را با رعايتپرداز

جمهوری اسالمي ايرانبه منزله  نامه های موضوع اين ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمي شیوه -  تبصره

 .اعالم بوده و الزم االجرا مي باشد

خريد و تملك دراختیار  ین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجرای مفاد قانون نحوهمحلهای دفع تعی -1  ماده

 .مربوط بهره برداری گردد مديريتهای اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات

 پسماند عادی هايي كه تولیدكنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع - 8  ماده
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مجتمع ها و شهركها، اردوگاهها،سربازخانه ها، واحدها  ، مديران و متصديان تولید مي كنند، از قبیل ساكنین منازل

اجرايي پسماند عادی پاسخگو بوده  ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت آموزشي ، ، خدماتي و مجتمع های تجاری

 و ملزم

 .مي باشند نامه به رعايت مقررات و شیوه نامه های آيین

قبیل در سطحشهر،  كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي كه مبادرت به عملیات ساختماني و عمراني از هر - 3  ماده

های  نخاله ، ذخیره و انتقال های مربوط درخصوص جداسازی نمايند، بايد مقررات و شیوه نامه روستا و بخش مي

 .ساختماني را رعايت نمايند

،حمل و دفع  جمع آوری براساس شیوه نامه های ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت به بخشداريها بايد - 70  ماده

اطراف راهها و حريم  بنزين ها و ساير تاسیسات پسماندهای عادی بین راهي از قبیل پسماندهای رستورانها، پمپ

 .راهها اقدام نمايند

 .نمايند بخشداری ها همکاری كن بین راهي باـ راهداريها بايد در مديريت پسماندهای حريم جاده ها و اما تبصره

بايد (  خانگي) پسماند عادی ـ كلیه مراكز تولیدكننده پسماندهای ويژه همچنین تولیدكنندگان جزء ويژه77  ماده

 .محل تولید اقدام نمايند نسبت به جداسازی پسماندهای ويژه از پسماندهای عادی در

 .اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از كاالهای خود را بازيافتنمايندـ تولیدكنندگان و واردكنندگان 72  ماده

درصورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نیم در هزار ارزش كاالراهمزمان با فروش و يا ورودبه صندوق 

 .پرداخت نمايند

را در اختیارواحدهای بازيافت  مبالغ دريافتيصندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر يك از اقالم مزبور، 

 .كننده آن قلم از پسماند قرار دهد

 .قانون محکوم خواهند شد( 76)متخلفین به مجازاتهای تعیین شده در ماده 

 و الستیك PEPمواد پلیمری از قبیل پالستیکها، 7

 ، كريستال كاالهای شیشه ای2

 اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی9

 اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان 4

 كاالهای ساخته شده از كاغذ و مقوا5

 انواع روغنهای روانکار 6

 .، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند كاالهايي كه حداقل از دو جزء شیشه 1

 لوازم برقي و الکترونیکي 1

 انواع مصالح ساختماني از نوع كاني های غیر فلزی 3

استفاده از اينگونه مواد ازپرداخت  كه از مواد اولیه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازایـ واحدهای تولیدی 7  تبصره

 .مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود

كاالی خود رامرجوع مي  ـ واحدهای تولیدی كه محصوالت خود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه2  تبصره

 .مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود ، از پرداخت جوعيكنند، به ازای میزان كاالی صادر شده و يا مر
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و تصويب  پیشنهاد سازمان ـ تجديدنظر در اقالم و مبلغ مذكور حسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با9  تبصره

 .هیأت وزيران خواهد بود

ايجاد  منجر به، واردكنندگان و كساني كه مسوولیت بسته بندی مواد ومحصوالتي كه  ـ تولیدكنندگان79  ماده

، حمل ونقل و دفع  ، نگهداری بايد نحوه استفاده( شیمیايي از جمله سموم و كودهای) پسماندهای ويژه مي گردند

 ،بر روی بسته پسماندهای حاصل از مصرف ونیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تايید مراجع ذی ربط

 .بندی درج نمايند

، پسماندبیشتر يا پسماند بابازيافت  نسبت به تدوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرفسازمان بايد  - 75  ماده

نامه نحوه مديريت آنها را تهیه و حسبمورد به دستگاه  مشکل تر و يا پسماند خطرناک ايجاد مي كنند اقدام و شیوه

 ..مايدنذی ربط اعالم 

  ها یهای دولتی و شهردار ماده واحده وضعيت امالک واقع در طرح 

سازی  بندی وتفکیك و ساختمان های مجاز برای قطعه در مواردی كه تهیه زمین عوض در داخل محدوده - 4تبصره  

توسعه شهری مورد تأيید مراجع قانوني قرار  های مصوب محدوده مزبور طبق طرح میسر نباشد و احتیاج به توسعه

اراضي برای استفاده از مزايای ورود به محدوده  ای صاحبانموافقت با تقاض توانند در مقابل بگیرد، مراجع مزبور مي

الزم برای  سطوح سازی زمین و واگذاری توسعه وعمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده

برای تأمین عوض اراضي واقع در طرحهای  از اراضي آنها را% 20تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 

 .نوسازی و بهسازی شهری، به طور رايگان دريافت نمايند های همچنین اراضي عوض طرح ع اين قانون وموضو

  :قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 

ـ ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانوني ذی ربط در حريم شهرها و كالن 55ماده  

 .درصورتي كه به تشخیص سازمان حفاظت محیط زيست آالينده نباشد بالمانع استشهرها و محدوده روستاها 

ـ واحدهای تولیدی كاال و خدمات آالينده مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتي و ويژه اقتصادی شبیه 56ماده  

رزش افزوده و به واحدهای آالينده مستقر در سرزمین اصلي با رعايت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ا

 .اصالحات بعدی آن مشمول عوارض آاليندگي مي شوند

ـ شهرداری ها مکلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدی يا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض 53ماده  

 .به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند

ر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها درخواست يا دريافت وجه مازاد ب

 .ممنوع است

عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفي خواهد بود كه به تصويب شورای اسالمي ( %700)پرداخت صد درصد 

ويب شورای اسالمي نیز به میزاني كه به تص( قسطي و يا يکجا)در پرداخت عوارض به  صورت نسیه . شهر مي رسد

 .شهر مي رسد حداكثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود
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قانون ( 5)شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با كاربری مورد نیاز دستگاه های اجرايي موضوع ماده 

تگاه اجرايي ذی ربط با تقاضای مالك مديريت خدمات كشوری تا پايان مهلت قانوني، بدون نیاز به موافقت دس

 .خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانوني طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند

 ئين نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارضآ

توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب  

7/7/8971ـ مصوب  8971شهرداران ـ مصوب   

قانون تشکيالت، وظایف و ( 11)و ( 34)بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد مواد  1/1/7911هيأت وزیران در جلسه مورخ 

ـ و همچنين برای تعيين سياستهای عمومی دولت موضوع  7915خابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب انت

:قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود( 17)ماده ( 76)و بند ( 11)قانون فوق الذكر، آئين نامه اجرایی ماده ( 17)ماده ( 76)بند   

های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از  توانند برای تأمين بخشی از هزینه بخش و شهرک میشوراهای اسالمی شهر،  -7ماده 

. های موضوع این آیين نامه عوارض وضع نمایند های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتيبات و سياست هزینه  

هایی  دها، عرضه كاالها و خدمات و سایر موضوعوضع عوارض توسط شوراهای اسالمی شهر، شهرک و بخش در حدود درآم -2ماده 

. ربط باشد است كه مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذی  

یابد و همچنين وضع عوارض بر  تبصره ـ وضع عوارض جدید بر توليداتی كه برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می

شوند،  ایر مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده یا میهای ملی بر عهده س درآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرح

. خواهد بود  

ـ عوارض موضوع این آیين نامه از اماكن، واحدهای صنفی، توليدی، خدماتی، صنعتی و هر گونه منبع درآمدی دیگری قابل  9ماده 

قانون تعاریف و ضوابط ( 4)ماده ( 7)صره وصول است كه محل استقرار آن، در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر، موضوع تب

قانون تعاریف و ضوابط تقسيمات ( 79و  6)ـ و در مورد بخش و روستا، محدوده موضوع مواد  7962تقسيمات كشوری ـ مصوب 

ای كه به تصویب كميسيون  ها محدوده ـ كه به تصویب هيأت وزیران رسيده یا برسد و در مورد شهرک 7962كشوری ـ مصوب 

آئين نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ ( 79)ماده  موضوع

. ـ رسيده است، باشد 7955مصوب   
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( 9)ای كه در طرح جامع موضوع بند  ـ در صورتی كه محدوده شهر و روستا تعيين نشده باشد، در مورد شهرها محدوده 7تبصره 

ای كه در طرح هادی  ـ و در مورد روستاها محدوده 7957قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ( 2)ماده 

. ـ تعيين شده است، مالک خواهند بود 7966اساسنامه بنياد مسکن انقالب اسالمی ـ مصوب ( 1)موضوع ماده   

هایی را كه توسط سایر مراجع قانونی برای ایجاد  باشند محدوده گير در مورد محدوده شهر، مجاز نمی ـ مراجع تصميم 2تبصره 

شوند، بدون جلب نظر مراجع قانونی یاد شده به حدود شهر ملحق  شهرک یا مراكز جمعيتی دیگر خارج از شهرها تعيين شده یا می

. نمایند  

شود، در مورد عوارض  شهرک وضع می ـ وصول عوارضی كه طبق این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا 4ماده 

ها بر عهده مسؤوالن اجرایی شهرک مربوط  شهر بر عهده شهرداری، در مورد روستا بر عهده دهيار و دهياری و در مورد شهرک

مرجع وصول مکلف به دادن رسيد رسمی به مودی . نمایند های اجرایی آن اقدام می خواهد بود كه مطابق مقررات مربوط و ضمانت

. تاس  

شوند، توسط  ـ نحوه وصول عوارضی كه به موجب این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 5ماده 

. گردد همان شورا تعيين می  

قانون تشکيالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران ـ ( 34)تبصره ـ وزارت كشور به استناد ماده 

ـ و به منظور تأمين هماهنگی در شيوه محاسبه عوارض در شوراهای بخش و شهرک و همچنين ایجاد یکنواختی در  7915مصوب 

در خصوص شوراهای اسالمی . های الزم را تهيه و جهت تصویب به هيأت وزیران ارایه نماید نظام عوارض در سراسر كشور، آئين نامه

. گردد ها مراعات می نامه مالی شهرداریآیين ( 91)های موضوع ماده  شهر دستورالعمل  

شوند، حسب مورد برای  ـ عوارضی كه به موجب این آیين نامه توسط شوراهای اسالمی شهر، بخش و یا شهرک وضع می 6ماده 

های همان شهر، روستا و یا شهرک در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک و بخش مربوط مصرف  تأمين هزینه

. شد خواهد  

های خاص خدماتی یا  های طرح توانند برای تأمين تمام یا بخشی از هزینه ـ شوراهای اسالمی شهر، بخش و شهرک می 1ماده 

گردد، صرفاً در همان مدت و مورد  عوارضی كه از این طریق وصول می. عمرانی، عوارض خاصی برای مدت و مورد معين وضع نمایند

. باشد ، قابل مصرف میتعيين شده در مصوبه وضع عوارض  
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های مربوط به عوارضی كه توسط شوراها  مرجع رسيدگی به شکایت در مورد ميزان، نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوع -1ماده 

این آیين ( 2)صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده  شوند و یا عوارض محلی كه قبالً توسط مراجع ذی با رعایت آیين نامه وضع می

ها مقرر شده است و در خصوص عوارض  قانون شهرداری( 11)باشند، در مورد عوارض شهر به ترتيبی است كه در ماده  نامه نمی

موضوع این آیين نامه كه توسط شورای اسالمی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هيأتی مركب از وزارت كشور، وزیر 

. باشد دادگستری و شوراهای اسالمی بخش یا شهرک می  

ها دیوان عدالت  قانون شهرداری( 11)صره ـ در مورد عوارض شهر، مرجع رسيدگی به اعتراض از تصميمات كميسيون موضع ماده تب

. تواند به مرجع قانونی ذی ربط مراجعه نماید معترض می( 1)اداری است و در مورد نظر هيأت مذكور در قسمت اخير ماده   

ع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافيت، كاهش، تخفيف و لغو عوارضی توانند در هنگام وض ـ شوراها می 3ماده 

. های مقرر در این آیين نامه اتخاذ تصميم نمایند اند، با توجه به سياست كه تصویب نموده  

ر، شهرک و بخش ـ لغو، كاهش، افزایش، اعطای تخفيف و یا معافيت از عوارض كه قبل از تشکيل شوراهای اسالمی شه 71ماده 

باشند، به عهده  این آیين نامه نمی( 2)، توسط سایر مراجع ذی صالح وضع شده و موضوع تبصره ماده 7915موضوع قانون مصوب 

. باشد شورای اسالمی شهر، بخش و شهرک ذی ربط می  

آیين نامه است، به شرح ( 2)ـ عوارضی كه تاكنون توسط مراجع ذی صالح وضع شده و دارای شرایط مذكور در تبصره ماده  77ماده 

مندرج در فهرست پيوست این آیين نامه كماكان توسط مراجعی كه در مصوبات مربوط به وضع عوارض و اصالحات آن تعيين شده 

( 5)مطابق تبصره  7911صادرات غيرنفتی در سال . ر همان مصوبات به مصرف خواهند رسيدشود و به ترتيب مقرر د است وصول می

. از پرداخت هر گونه عوارض از جمله عوارض شهرداری به استناد هر قانونی كه وضع شده باشد، معاف است 7911قانون بودجه سال   

ور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و ای مركب از نمایندگان وزارت كش تبصره ـ وزارت كشور مکلف است كميته

بودجه، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، نماینده دستگاه ذی ربط و نماینده ریيس جمهور به منظور بررسی عوارض موضوع تبصره 

افيت از این عوارض، این آیين نامه و ارایه راهکارهای الزم در خصوص مرجع وضع، كاهش، افزایش و اعطای تخفيف و مع( 2)ماده 

نحوه و چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول كننده، مرجع حل اختالف بين مودی و دستگاه وصول كننده و سایر موارد 

كميته مذكور كليه جوانب موضوع را ظرف سه ماه بررسی و نتيجه را از طریق وزارت كشور به هيأت وزیران . مربوط تشکيل دهد

همچنين این كميته وظيفه دارد عوارضی را كه قبالً توسط مراجع ذی ربط وضع شده است و واجد اوصاف . منعکس خواهد نمود

های عمومی دولت انطباق دهد و نتيجه را برای تصميم  باشد، با این آیين نامه و سياست این آیين نامه می( 2)مذكور در تبصره ماده 

.گيری به مراجع مسئول ارایه نماید  
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ای از مصوبات مربوط به عوارض را ظرف یك هفته از تاریخ تصویب به همراه مستندات و  وراهای اسالمی مکلفند نسخهـ ش 72ماده 

ها مکلفند حداكثر ظرف دو هفته پس  استانداری. گزارش توجيهی آن جهت ارسال به وزارت كشور به استانداران محل ارسال نمایند

آن را به همراه نظارت كارشناسی خود و همچنين فهرستی از عوارض محلی وضع  از وصول چنين مصوباتی مصوبه شورا و ضمایم

به وزارت ( همان ماده از این آیين نامه( 7)و تبصره ( 9)موضوع ماده )شده و قابل وصول در محدوده شهر، بخش و یا شهرک مربوط 

زارت كشور مورد ایراد یا لغو توسط وزیر كشور واقع چنانچه مصوبات مزبور در مدت یك ماه از تاریخ وصول به و. كشور ارسال نمایند

های كثيراالنتشار یا از طریق انتشار اعالميه و یا  ها و جراید محلی یا روزنامه نشد، شوراها مکلفند مصوبه را از طریق درج در روزنامه

. خ اعالن قابل وصول استعوارض مربوط از تاری. هر طریق دیگری كه جنبه اعالن عمومی دارد، به آگاهی عموم برسانند  

. شود تبصره ـ مصوبات مربوط به عوارض توسط شورای اسالمی شهر تهران مستقيماً به وزارت كشور ارسال می  

ها و مؤسسات و  ها، سازمان ـ اجرای مصوبات ناظر به وضع عوارض جدید یا افزایش عوارض قبلی در مورد وزارتخانه79ماده 

قبل از تنظيم نهایی الیحه بودجه كل كشور در دولت به تصویب شوراهای اسالمی ذی ربط رسيده های دولتی در صورتی كه  شركت

باشد و در صورتی كه بعد از تنظيم الیحه بودجه و قبل از پایان همان سال تصویب شده  باشد، از آغاز سال مالی بعد امکان پذیر می

. رض قابل اجرا خواهد بودباشد، مصوبه از ابتدای دومين سال مالی بعد از تصویب عوا  

های پنج ساله و  های كلی كه در برنامه گيری راجع به عوارض عالوه بر توجه به سياست ـ شوراها موظفند به هنگام تصميم 74ماده 

:های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند شود، سياست قوانين بودجه ساليانه اعالم می  

های مورد نياز؛ ، دهياری و شهرک مربوط از طریق وضع و وصول عوارض متناسب با هزینه داریالف ـ نيل به سمت خودكفایی شهر  

های مختلف اعم از دولتی و غيردولتی؛ ب ـ رعایت تناسب ميزان عوارض با ارایه خدمات عمومی و عمرانی به اقشار و بخش  

وند؛ش هایی كه به صورت غيرمستقيم وصول می پ ـ جهت گيری به سوی وضع عوارض  

 ت ـ تناسب وضع عوارض در هر محل با توليدات و درآمدهای اهالی؛

 ث ـ توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل؛ 

 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 قيمت فروش كاال و خدمات بر سایر روش

 مقطوع؛
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های عمرانی؛ ح ـ وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمين ناشی از تصميمات مراجع قانونی و یا اجرای طرح  

 خ ـ جلوگيری از وضع عوارض مضاعف بر كاالهای توليدی؛

 د ـ توجه داشتن به رشد توليد و گسترش واحدهای توليدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليد؛

وصول عوارض در مورد واحدهای توليدی براساس فروش واقعی در دوره مورد نظر؛ذ ـ محاسبه و   

 ر ـ خودداری از وضع عوارض بر كاالهای صادراتی؛

 ز ـ توجه به اقشار كم درآمد هنگام وضع عوارض با اعطای تخفيف، معافيت و نظایر آن؛

و نظایر آن؛ژ ـ رعایت حال ایثارگران هنگام وضع عوارض با اعطای تخفيف، معافيت   

های تشویقی برای پرداخت به موقع عوارض؛ س ـ اعمال رویه  

.قانون اساسی( 9)ش ـ وضع بدون تبعيض عوارض براساس اصل   

تبصره ـ افزایش ميزان عوارض موضوع این آیين نامه زودتر از یك سال صورت نخواهد گرفت و وضع عوارض جدید و افزایش 

  .شود عوارض قبلی عطف به ماسبق نمی

ها حداكثر براساس نرخی است كه  ـ نسبت عوارض شهر، روستا و شهرک با درآمدها، عرضه كاالها و خدمات و سایر موضوع 75ماده 

مادام كه این نسبت در هر سال به تصویب . رسد ساالنه توسط وزارت كشور پيشنهاد شده است و به تصویب هيأت وزیران می

نسبت عوارض به درآمدها و عواید ( سقف)برای تعيين حداكثر . قبل مجری خواهد بودنرسيده است، نسبت تعيين شده در سال 

ها توسط وزارت كشور با هماهنگی كميته موضوع تبصره ماده  های عمرانی، اداری و خدماتی شهرداری محلی باید استاندارد هزینه

هایی كه به موجب تصميمات مراجع  داردها باید سهم هزینهدر تنظيم استان. این آیين نامه تنظيم و به هيأت وزیران ارایه گردد( 77)

ها و روستاها ایجاد  های جامع و هادی در شهرها، شهرک های عمرانی و یا خدماتی و یا در اجرای طرح ملی یا فرامحلی در طرح

. شود، به طور جداگانه مشخص گردد می  

اند، مجموع عوارض وصولی در هر محل با  ضوع این ماده تعيين نشدههای مو تبصره ـ در سال جاری و مادام كه استانداردها و نسبت

درآمد ساليانه، در مورد فروش كاالها یا %( 2)این آیين نامه نباید در مورد درآمدها بيش از حداكثر دو درصد ( 9)رعایت ماده 

ارزش معامالتی آن   حداكثر نيم درصدقيمت عمده فروشی و در مورد دارایی و ثروت بيش از %( 2)خدمات بيش از حداكثر دو درصد 

.با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد  
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 نحوه وصول عوارض و مستندات آن عنوان عوارض كد

ای و  عوارض جایگزین عوارض دروازه -7 77

 عوارض بندی و نقاط مرزی

عوارض بليط كسانی كه با هواپيما در  -2

.كنند خطوط داخلی پرواز می  

درآمد مشمول ماليات قطعی شدهعوارض  -9  

ای كه براساس مصوبه  عوارض جایگزین عوارض دروازه -7

ای توسط گمركات كشور وصول  قانون لغو عوارض دروازه 29/2/7941

.شود و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی باید پرداخت شود می  

عوارض بليط كسانی كه با هواپيما در خطوط داخلی مسافرت  -2

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران 4/2/7951ند مصوبه نمای می  

عوارض مشمول ماليات قطعی شده تصویبی مصوب شماره  -9

ریاست جمهوری 24/9/7919مورخ  46911  

% 7كمك از محل درآمد حاصل از عوارض  79

 كارخانجات

وزارت  6/72/7914مورخ  92/9/22291براساس بخشنامه شماره 

 كشور

محل درآمد حاصل از عوارض  عوارض كمك از 74

های سواری،  اضافی شماره گذاری اتومبيل

 سواری بيابانی وارداتی و ساخت كشور

وزارت كشور 23/2/7919مورخ  9741برابر تعرفه شماره   

و  7944سال  22346و  7929سال  7929مصوبه هيأت وزیران شماره  عوارض مواد نفتی 27

ریاست محترم جمهوری 77/7/7911م مورخ / 11-712مصوبه شماره   

7/93 عوارض و درآمدهای وصولی از حریم % 11 

 استحفاظی شهرها

 33به ماده  9تبصره به عنوان بند  9در اجرای قانون الحاق یك بند و 

مجلس شورای اسالمی 7/72/7912ها مصوب  قانون شهرداری  

عوارض اوليه شماره گذاری -7 47  

عوارض ساليانه -2  

شماره گذاری در هنگام شماره گذاری به حساب وزارت عوارض  -7

.گردد كشور واریز می  

شورای انقالب و  79/6/7951عوارض ساليانه انواع خودرو مصوب  -2

قانون تشکيالت ( 95)افزایش بعدی آن در اجرای بند یك ماده 

ـ كه در هنگام شماره گذاری  7967شوراهای اسالمی كشور ـ مصوب 

.شود نه نيز وصول میاولين عوارض ساليا  

قانون تشکيالت ( 95)اتوبوس، قطار، كشتی، مستند به بند یك ماده  عوارض بليط مسافرتی برون استانی 49

( 49)ماده ( الف)ـ و بند  7967شوراهای اسالمی كشور ـ مصوب 

قانون ( 91)ماده ( الف)قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بند 

وصول برخی از درآمدهای دولت كه توسط صادر كنندگان بليط 



 7931دستور العمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری خامنه در سال 
 

 

 749 
 

  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

.گردد اخت میوصول و به حساب شهرداری پرد  

 حسب تعرفه تنفيذی و تصویبی عوارض انواع گذرنامه و گذر مرزی 44

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ( 49)مستند به بند الف ماده  عوارض تلفن 45

های كشور به ميزان  و مصرف آن در موارد معين برای كليه شهرداری

مهور توسط ریال ماهانه هر شماره تلفن مصوب ریاست محترم ج 51

.گردد مخابرات وصول و به حساب شهرداری مربوط واریز می  

عوارض بر معامالت وسایط نقليه و ماشين  41

 آالت سنگين اعم از قطعی و وكالتی

 

و نوع گواهينامه دو شخصی و  66های تنفيذی از سال  براساس تعرفه عوارض بر صدور گواهينامه رانندگی 43

.شود ها وصول می شهرداریپایه یك عوارض توسط   

عوارض بر فروش پرورش ماهی، ميگو پرورشی و آبزیان به استناد  عوارض بر صيد و شکار 55

9/2/7914مورخ  7/9/94/7611تعرفه شماره   

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ( 49)در اجرای بند الف ماده  عوارض بر قراردادها 51

ریاست محترم جمهوری و  25/2/7912مورخ  2916مصوبه شماره 

وزیر محترم كشور  21/5/7912مورخ  94/7/3119نامه شماره 

مورخ  7-54/77497-75911خطاب به استانداران و بخشنامه شماره 

ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه توسط ذیحسابان  7/3/7912

های دولتی و حسابداران مؤسسات غيردولتی از محل اعتبار  دستگاه

.گردد ر و به حساب شهرداری محل اجرای پروژه واریز میطرح كس  

 2موضوع تبصره ماده )ها  عوارض كارخانه 51

(آیين نامه  

های تنفيذی و تصویبی كه در اجرای بند یك ماده  براساس تعرفه

( 49)ماده ( الف)قانون تشکيالت شوراهای اسالمی كشور و بند ( 95)

مصرف آن در موارد معين به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

ها و  تصویب نماینده ولی امر و ریاست جمهور رسيده است از كارخانه

به استثنای )بهای فروش % 7واحدهای توليدی به ميزان 

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 % 5اقع در حریم به مأخذ صنعتی و

های مذكور وصول و بایستی به صورت ماهيانه به حساب  كارخانه

.شهرداری مربوط واریز گردد  
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

توانند براساس اختيارات قانونی خود از طریق جلب مشاركت مردم با استفاده از روش انتشار اوراق مشاركت و  ـ شوراها می 76ماده 

. بت به تأمين منابع مالی مورد نياز اتخاذ تصميم نمایندها با رعایت قوانين و مقررات مربوط نس سایر روش  

های الزم را جهت توجيه این آیين نامه و سایر  ها و مراكز ذی ربط آموزش ـ وزارت كشور مکلف است با همکاری سازمان 71ماده 

ایت این آیين نامه در مورد وزارت كشور مسؤول نظارت بر حسن اجرا و رع. های مربوط به اعضای شوراها ارایه نماید آیين نامه

. مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است  

 معاون اول ریيس جمهور ـ حسن حبيبی

آیين نامه ( 77)فهرست عوارض غيرمحلی موضوع ماده   

 

 (پيشنهاد دهنده)امضای شهردار و مهر شهرداری 

 حميد نيکو رای

 

 

 

 :شهرداریای خدمات محلی تعرفه عوارض و به

قانون مالیات بر ارزش  50ماده  7های اجرايي آن در اجرای تبصره  و آئین نامهها  اين تعرفه و دستورالعمل     

قانون تشکیالت، وظايف و انتخابات شوراهای  85و ساير بندهای آن و ماده  80ماده  26 ،76 ،3های افزوده، بند

قانون  14و ماده  55ماده  26، بند الحات بعدی آنو اص 7915مصوب اسالمي كشور و انتخاب شهرداران 

 70/70/31مورخ    4404یشنهاد شمارهپماده طبق  48آيین نامه مالي شهرداريها در 90و ماده شهرداری 

 . به تصويب رسید خامنهشورای اسالمي شهر 73/70/31مورخ    989/50شماره  در جلسه خامنه شهرداری

2/53 موضوع تبصره )عوارض بر محصوالت محلی  

(این آیين نامه 2ماده   

ها از محصوالت  های تنفيذی در بعضی از استان بر حسب تعرفه

.شود وصول می توليدی عوارض  

6/53 ها عوارض بر نوشابه  .گردد ها وصول می براساس تعرفه تنفيذی بعضی از شهرداری   
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  كارگروه منابع درآمدی شهرداری های استان آذربايجان شرقی

 (تصويب كننده)شورای شهر  نام و نام خانوادگي امضای اعضای

 علي غضنفری -

 حمید طالعي -

 موسي طهمورثي   - 

 محمد خلفي  -

 محمد نظافتي -

 مهر شورای شهر                                                                                                                  

                                             

مــــورخ  989/50تعرفــــه عــــوارض محلــــي و هزينــــه خــــدمات و جــــرايم شــــهرداری خامنــــه كــــه در جلســــه شــــماره 

مــــورخ    ...............................................شــــهر رســــیده بــــه شــــماره   اســــالمي مــــاده بــــه تصــــويب شــــورای 48در73/70/31

ــي ت77/31/....... ــد م ــا      أيی ــد ت ــهرداری باي ــه ش ــود ك ــدام و از        75ش ــومي اق ــارآگهي عم ــه انتش ــبت ب ــاری نس ــال ج ــن س بهم

 . اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود

 

 ( تأيید كننده مصوبه تعرفه عوارض)مهر و امضای فرماندار                                                           

 حسن مستفید                                          

 فرماندارشهرستان شبستر                  

 

 


