
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401سال ی تعرفه عوارض محل

 خامنهشهرداری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت کشور

 استانداری آذربایجان شرقی

 جمهوری اسالمی ایران

عمرانیمعاونت هماهنگی امور   

و شوراهادفتر امـور شـهری   



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

2 

 

 فهرست: 

  ..................................................................................................................... کلیات و مفاهیم ، تعاریف:  1 ماده

  ........................................................................................................................................... مالحظات 1-1

  .............................................................................................. عوارض پرداخت و پروانه دریافت از مستثني موارد 1-2

  ..................................................................................................................................... عمومي مقررات 1-3

  ........................................................................................................................ ساختماني پروانه صدور:  2 ماده

  ..................................................................................................................... نسیه و نقدی پرداخت شرایط 2-1

  .................................................................................................................. ساختمان پروانه صدور عوارض   2-2

  ............................................................................................................. تمدید و ساختمان پروانه صدور نحوه 2-3

  ................................................................................................................................ بنا تجدید تسهیالت 2-4

  ............................................................................................................. المثني ساختماني پروانه صدور نحوه 2-5

  ............................................................................................................خدمات بهای و عوارض ترداداس نحوه  2-6

  ........................................................................................................................................ ابقاء عوارض  2-7

  ............................................................................................................................... حصارکشي عوارض: 3ماده

  ................................................................ بیشتر واحدهای به واحد چند یا یك تبدیل از ناشي افزوده ارزش عوارض:  4 ماده

  ..................................................................................................... شهر محدوده به ورود افزوده ارزش سهم:  5 ماده

  ............................................................................................................... شهر محدوده به شده وارد اراضي  1 -5

  .................................................................................... شهر حریم یا محدوده به شده وارد ساختمان دارای امالک 5-2

  ................................. شهرداری خدمات از استفاده افزوده ارزش و شهرداری قانون 101 ماده اجرای بابت از شهرداری سهم: 6 ماده

  ......................................................................................................................... پارکینگ احداث ضوابط: 7ماده

  ....................................................................................................................... مشرفیت حق بر عوارض:  8 ماده

  ................................................................................................... (افزوده ارزش) اضافي  درب بیهتع عوارض:  9 ماده

  .................................................................................................................. بازدید و کارشناسي عوارض: 10 ماده

  ............................................................................................................................ مشاغل بر عوارض:  11 ماده

  ..................................................................................................................... محیطي تبلیغات عوارض:  12 ماده



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

3 

 

  ..................................................................................................................... شهری عمران و نوسازی:  13 ماده

  ............................................................................................................ شهر معابر درختان قطع عوارض:  14 ماده

  .......................................................................................................... پسماندها مدیریت خدمات عوارض: 15 ماده

  .......................................................................................................................... احشام ذبح عوارض:  16  ماده

  ............................................................................................................................ الثبت حق عوارض:  17 ماده

  ................................................................................................................. وقراردادها ها پیمان عوارض:  18 ماده

  .................................................................................................... مهندسین وطراحي نظارت حق عوارض:  19 ماده

  .............................................................................................................................. بار حمل عوارض:  20 ماده

  ........................................................................................................................ باسکول توزین عوارض:  21ماده

  ...................................................................................... شهرداری ایمني امور و نشاني آتش خدمات عوارض:  22 ماده

  ........................................................................................................................ پرورش و آموزش سهم: 23 ماده

  ................................................................................................ شهر معابر های حفاری ترمیمبهای خدمات : 24 ماده

  .................................................................................................................................... سازی آماده: 25 ماده

  ........................................................................................... ..... و تاکسیراني به مربوط جرایم و بهای خدمات: 26 ماده

  .................................................................................................................................... جلسه حق:  27 ماده

  ............................................................................................................................. تشویقي تسهیالت: 28 ماده

 ................................................................................................................................................................................... .... بهای خدمات روضه الحسین:29 ماده  

  ............................................................................. حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به اراضي: 30 ماده

  ............................................................................................. خدمات منطقه توریستي و گردشگری قره کهریز: 31 ماده

  ............................................................................................................................. کارکرد ماشین آالت: 32 ماده

    ..... ......................................................................................خدمات هفته بازار.............................................................................................................: 33 ماده 

 

 

   



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

4 

 

 اتتعاریف ، مفاهیم و کلی : 1ماده 

  مفاهیم 1-1 

  مدنظر قرار دادن تشویق و محدودیت در موضوعات خاص 

 گذارانتعدیل عوارض و وصول تدریجي آن به شکل نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از سرمایه 

 های عمرانيها و انجام پروژههای دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیریمشارکت دادن مردم و دستگاه 

 شهرداری جهت رعایت آن  مربوطه یه واحدهایبالغ تعرفه به کلا 

 ( ممهور نمودن کلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداری، شورای شهر و فرمانداری )تأیید کننده 

 هزینه درآمدها در ردیف های مربوطه 

 بهمن 15 ه تافزودون مالیات برارزش اقان 50ماده1به استناد تبصره  عوارض سال آیندهتعرفه  عمومي ماعال

 ل تصویب تعرفه ماه سا

 از یك هر وضع جهت بخش و شهر اسالمي شوراهای : قانون مالیات بر ارزش افزوده 50ماده 1 تبصره

 پانزدهم تا ثرحداک را موارد موظفند باشد، نشده مشخص قانون این در آنها تکلیف که جدید، محلي عوارض

 .ایندنم عمومي اعالم و تصویب بعد، سال اجراءدر برای سال هر ماه بهمن

 رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 

 

 تعاریف  

    :p  صره تب اجرای که در1401در سال عرصه امالکعامالتي ای روز، عبارت است ارزش مقیمت ) ارزش ( منطقه

در شده است .و اصالحیه های بعدی آن تعیین  1367های مستقیم مصوب سال قانون مالیات 64ماده  3

التي ارسالي تصویب و ابالغ نگردد مالک عمل آخرین ارزش معام 1401برای سال  صورتي که ارزش معامالتي

 از سازمان مالیاتي خواهد بود.

انین و ابق دیگر قودر مواردی که ارزش معامالتي موضوع این ماده مط:  قانون مالیاتهای مستقیم 64ماده 3تبصره 

ی درصدی ر مبنابخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده گیرد، مأمقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار مي

بط رستگاه ذیدایي و باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و داراز ارزش معامالتي موضوع این ماده مي

 أخذ محاسبهمرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانوني مرتبط مي

 .اشدربط افزایش نیافته بو وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمي اعالمي از طرف مراجع قانوني ذیعوارض 

  یاد آوری 

 د.مي باش 1400 عرصه امالک در سال  ارزش معامالتي ، این تعرفه مالک محاسبه انواع عوارضدر

 :K   است.4ضریب و در فرمول های مختلف متفاوت: S                        مساحت عرصه یا اعيانی ملک 

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



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

5 

 

 مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض موارد 1-2

 30حداکثر باحیاط روی درب سایبان ،انسایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایي منفك ازساختم  .1

باالتر  و متر10های معابرها و باالی پنجرهخانه  سایبان در حاشیه بام، سانتیمتر پیش آمدگي در معابر

نایي جهت بباران گیر در ورودی های زیرزمین با مصالح غیر  ، درکلیه قطعات و سانتیمتر 25حداکثر 

ایبان سین اًنواحده شخصي، ضم2طبقه  2ر ساختمان های حداکثر صرفا د  پوشش پله های ورودی و رمپ

 جزو پارکینگ محسوب نمي گردد.

لف ساختماني متر تخ5، مازاد بر مترمربع با ورودی از حیاط5سرویس بهداشتي در حیاط به مقدار حداکثر  .2

 محسوب مي گردد.

 د.. ده باشبه معبر تجاوز نشنماسازی ساختمان یا دیوارهای ملك بدون تجدید بنای آنها به شرطي که  .3

 د آنهاها بدون تغییر در ابعاتعمیرات جزئي و تعویض در و پنجره .4

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان های مسکوني  .5

سیر گذر ر یك مساختمان ، به شرطي که مغازه ها د الحاق دو یاچند مغازه به همدیگر بدون تغییردرابعاد .6

 .واقع شوند

 حي در داخل خانه احداث گلخانه با هر طر .7

 های سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن   .8

نه، ها و... از اعیاني واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک، کتابخاها، شرکتاستفاده ادارات، سازمان .9

 واحد آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشي و.... فقط برای کارکنان خود 

 د پارکینگ در اعیاني  تبدیل قسمتي از اعیاني به پارکینگ و ایجا .10

در ه عنوان انباری مندرج درنقشه درطبقه همکف ویا اطاقك باالی پله ب 20/1ارتفاع  بااستفاده از زیر پله  .11

 طبقه 2ساختمان های با مالکیت حقیقي و حداکثر 

 مدت های عمراني و ساختماني تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یاهای موقت پروژاحداث ساختمان  .12

بت به مذکور نس مهلت اعتبار پروانه ساختماني قابل  قبول بوده و مالك یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء

اختمان رچیدن سب رابطه با در پیمانکار بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید. بدیهي است شهرداری از

 نمود. تعهدثبتي اخذخواهد بحث این بند، های مورد

 فبدون پوشش سق خود ض یا استخر یا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاطاحداث حو  .13

 اخذ مجوز از شهرداریاجرای عقب کشي در امالک مطابق طرح توسعه شهری با  .14

 تعبیه و جابجایي پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری  .15

که  هي استمیراث فرهنگي،بدیتعمیر اساسي ساختمان های با ارزش تاریخي و فرهنگي با تایید سازمان  .16

ه شکل کبوده بایستي به شکلي باشد  تعمیر اساسي که نیازمند ستون گذاری در داخل اعیاني موجود

 ظاهری و دیوارهای جانبي ساختمان تغییر نیابد.

رصد د5/1با اخذ  درصورت احتمال ریزش به صورت رایگان،درمورد تجاری ها تعویض سقف مسکوني ها .17

 شد.ون افزایش ارتفاع وزیربنا )مساحت( در صورتي که ملك عقب کشي نداشته باوارض پذیره بدع
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ت است فعالیوع درخونچنانچه علیرغم مفاد پروانه ساختماني و یا مفاد گواهي معامله ملکي، کاربری آن با  :1تبصره 

یمني و و ا بنا مالك در آن ساختمان تطبیق نماید موافقت با درخواست مالك در صورت ارایه گواهي استحکام

فت عوارض دریا تأمین پارکینگ مورد نیاز برای فعالیت جدید و فقدان مشکل بهداشتي و مزاحمت برای سایرین و

میسیون وسط کاستفاده جدید بالمانع است. در صورت مغایرت کاربری ملك، بایستي کاربری آن مطابق ضوابط، ت

  یا کمیته فني تغییر و بعدآ اقدام گردد. 5ماده 

 تسهیالت  و عمومی مقررات 1-3
 

ک مورخ 44025ت/251483و تصویبنامـه  1387/10/8ک مورخ 41134ت/182455به موجب تصویبنامه  ( 1

جانبازان  قانون اساسي وقانون جامع حمایت ازایثارگران، کلیه 138کمیسیون موضوع اصل  1388/12/17

 1ر ماده دمقرر  دان و والدین( و سایر مشمولیندرصد و باالتر، آزادگان و خانواده شهدا )همسر، فرزن 25

ع بیست متر مرب و صدبرای یك بار تا یک پذیره زیربنا و مذکور از پرداخت عوارضقانون  نامه وتصویب 

اد بر باشند. مازضوابط شهرسازی معاف ميبارعایت  و تجاری تا بیست مترمربع درکاربری مربوطه ومسکوني 

صوب و این خصوص قوانین جدید م ل پرداخت عوارض است. درصورتي که دربیست مترمربع مشمو و یکصد

 ره،بالکن(ا،پذیزیربنن تسهیالت صرفا شامل عوارض صدور)یا .ابالغ گردد، مالک عمل قوانین جدیدخواهد بود

 مي باشد.

اص سرپرست ان خبیمار معلوالن عزیز و کمیته امداد، به منظور حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستي و         

 خانوار تسهیالت این بند در مورد آنها نیز اعمال خواهد شد .

 د.نمعاف مي باش برای یکبارسال آخر مراجعه نوسازی عوارض افراد تحت پوشش بهزیستي از پرداخت *             

باشد  درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکوني که مالکیت آنها به تعداد واحدهای احداثي ( 2

این ماده استفاده  2 و 1به شرط ارائه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری به نام متقاضیان از تسهیالت بندهای 

 .خواهند کرد

  نخواهد بود. 100ماده  مشمول پرونده های مطروحه در کمیسیون 2و1تسهیالت بندهای 

پرورشگاه  نوان خانه و ،ری معتادانازپروهائي چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بعوارض ساختمان (3

وع این ن لتبدیعوارض احداث ندارند. در صورت  کاربری مربوطهو در شهرسازیمقررات با رعایت  کودکان

 شد. فتار خواهدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رمذکور، در زمان تبدها یا استفاده غیر از موارد ساختمان

بیمه تأمین اجتماعي و تفاهم اصالحي قانون  5مین اجتماعي مطابق ماده ن تأدر اعالم عوارض به سازما: 1تبصره

عوارض، في مابین سازمان شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعي، در برگه تشخیص  13/8/1397نامه مورخ 
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عوارضات زیربنا، پذیره مطابق و خارج از ضوابط، عوارض صدور مجوز دیوار کشي و حصار کشي و بالکن با 

 .ایت ضریب تعدیل مربوط اعالم گرددرع

ریال به  125.000و با ارزش منطقه ای 10متر مربع مطابق ضوابط با ضریب  100مثال: در محاسبه عوارض زیربنا  

 شرح ذیل اقدام خواهد شد:

 10×125.000×100=125.000.000ریال 

 :ست کهایربنا دریافت شده عوارزض ز %90گردیده و  %10دیل مثاَل عدرصورت پرداخت نقدی مشمول ضریب ت

 125.000.000×%10=12.500.000ریال 

125.000.000-.00.000512= 112.500.000ریال   

 .ریال مي باشد 112.500.000تامین اجتماعي مبلغ  سازمان مبلغ اعالمي به

صدور باشد  هیا حوزه های علمی مترمربع( که در تملك مسجد 200برای احداث یك واحد مسکوني )حداکثر تا (4

 پروانه ساختماني عوارض ندارد.

نیاز مطابق ضوابط طرح تفصیلي و یا هادی در محاسبه عوارض زیربنا کسر  مورد مساحت پارکینگ الزامي و ( 5

زیر  رضز عواخواهد شد. و در صورت احداث پارکینگ اضافي و استفاده به عنوان پارکینگ به آن قسمت نی

 خواهد گرفت.نتعلق  بنا

ای گرانترین بر به عوارض صدور پروانه ساختماني چنانچه ملکي دارای چند بر باشد قیمت منطقهدر محاس ( 6

ض محاسبه باشد( بعد از تعریملك مشرف به معبر )بر ملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودی یا پنجره مي

  خواهد شد.

باشند بنا به ز لحاظ مدت اعتبار( ميمالکین کلیه واحدهای مسکوني که دارای پروانه ساختماني معتبر )ا ( 7 

حد و نوع های ساختماني بدون افزایش مساحت زیربنا و تعداد واضرورت اگر خواستار تعویض و تغییر نقشه

 استفاده باشند مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختماني نخواهند بود.

های ساختماني و تعیین تکلیف یه و تأیید نقشههای ساختماني که مراحل صدورشان وفق مقررات )تهپروانه ( 8

( تا قبل از اجرای این مصوبه طي به صورت واریز نقدی یا تقسیط برابر مقررات نهایي کلیه عوارض مربوطه

های مذکور بر مبنای ضوابط شده باشد مشمول مقررات این تعرفه نبوده و شهرداری موظف به صدور پروانه

فروردین سال اجرای این تعرفه فرصت دارد  15شهرداری تا هي است که مالکین وبدی باشند.قانوني قبلي مي

 .مغایر مي باشدتا نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نماید و هر گونه اقدام غیر از این 
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 برای هر مغازه یعني بر هر مغازه در این دستورالعمل، عبارت است ازبرابر ضوابط شهرسازی مورد نظر دهنه  ( 9

دهنه  حاسبهمفاصله بین دو تیغه )عرض مغازه(، بنابراین چنانچه یك مغازه دارای چند درب باشد مالک 

چنانچه  مجاز است و به اضافه طول آن یعني به بزرگ ترین بر ملك عوارض پذیره تعلق خواهد گرفت.

 د بود.ک عمل خواهها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگ ترین بر مغازه مالدهنه

بزرگترین  وارض،عمتر باشد مالک محاسبه  12متر و معبر دیگر  14:  اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری مثال

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

 جاری وفق مقررات و ضوابطهای مختلط مسکوني، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکوني و تدر ساختمان ( 10

 . واهدشدخسایرساختمان های مختلط نیزعمل  مربوطه دریافت خواهد شد. بدیهي است این موضوع درمورد

ن پروانه آ های اداری و تجاری مانند پاساژ، تیمچه، سرای در زمان احداث و صدور( کلیه عوارض پذیره مجتمع11

 هد شد. خوامحاسبه مشرف به گذر لك مای گرانترین بر قیمت منطقه %100بر مبنای 

پذیره تعلق گرفته و فضای باز مشاعي که در طول  %50عوارض فضاهای راهرو پاساژها و مجتمع های تجاری  ( 12

پذیره  نماید مشمول عوارضارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي

 نخواهد بود.

 ای بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.دهای صنعتي کالً بر اساس قیمت منطقهعوارض پذیره واح (  13

های مقاومت بسیج به انضمام ها و پایگاهها و تکایا و حسینیهاحداث ساختمان برای مساجد، امام زاده ( 14

ها و شهن نقهای مقاومت بسیج از نظر احداث )پس از تأیید شدکتابخانه و یا موزه در محوطه آنها، پایگاه

هایي ته قسمصدور پروانه رایگان ساختماني و پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر( عوارض ندارند. چنانچ

ه بت نمایند رخواسداز اماکن مذکور به عنوان تجاری و خدماتي و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني 

نین نحوه پرداخت عوارض شرح ضوابط تعرفه، مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود و همچ

های های اعتباری عام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صدور پروانه ساختمانهای صندوقساختمان

 عوارض متعلقه اقدام خواهد شد. %80عني با وصول یکاهش  %20ها با بانك

رفا با اشل و ضریب و ص عوارض اعیاني احداثي جدید ،افزایش زیربنای پروانه ساختمانيدرخواست در صورت  (15

 شود. جوز افزایش زیربنا، محاسبه و وصول ميای زمان صدور مارزش منطقه

های و پارکینگ و همچنین قسمت گونه احداث اعیاني درپیلوتبه منظور تشویق احداث پارکینگ، هر  ( 16

ر واحد در پیلوت و داکت متر مربع برای ه 15های مسکوني مانند روشنایي، انباری حداکثر تا اشتراکي ساختمان

عوارض احداث ندارد و چنانکه مساحت پارکینگ احداثي کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه شهری باشد ولي 
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ظرفیت گنجایش تعداد خودرو به تعداد مورد نیاز طرح را داشته باشد به شرطي که در جابجایي و گنجایش 

 یا کاهش پارکینگ دریافت نخواهد شد.خودروها ایراد وارد نشود عوارضي تحت عنوان کسری 

  گ به آن ارکینپدر صورت احداث پارکینگ اضافي و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری و استفاده به عنوان

 قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

 سازی، های عمومي در کاربری مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهربه منظور تشویق سازندگان پارکینگ

 ندارد.عوارض 

های عمومي دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در فضای باز تأمین پارکینگ کارخانه ها و ادارات و ساختمان ( 17

 به صورت سایبان بالمانع است.

 حمایت از جایگاه ها به منظورگاز و های عرضه مواد نفتي های سایبان و مخازن سوخت جایگاهبرای قسمت ( 18

ها عیانيی و اي محاسبه و وصول خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای ادارصنعت آنها عوارض زیربنای

 شود.... با مبنای تجاری وصول ميدیگر مثل تعویض روغن و فروشگاه و

مشرفیت و پرداخت بر حق های مرتبط، در صورت اعمال عوارض در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهي ( 19

عبرجدید مبا ارزش منطقه ای  عرض معبر بعد از عقب کشي امالک و ایغرامت به مالك، ارزش منطقه

 مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.

مرجع رفع اختالف در خصوص عوارض و بهای خدمات بین شهرداری و مودی بوده و  77کمیسیون ماده  (20 

مزیور  یسیونتصمیم کماعضای این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور ، دادگستری و انجمن شهر بوده و 

به  اجراء هایي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد الزم قطعي مي باشد بدهي

ه بي تواند اشد مبوسیله اداره ثبت قابل وصول مي باشد. اگر مودی به رأی صادره کمیسیون مذکور اعتراض داشته 

های خدمات بدر خصوص عوارض و  77این است که کمیسیون ماده دیوان عدالت اداری اعتراض نماید. نکته مهم 

وده شهر ه محدبصالح به رسیدگي مي باشد و اعتراض به سهم شهرداری ها از جمله سهم شهرداری از  بابت ورود 

حیت این در صال 100(و ......و جرایم کمیسیون ماده زمانیکه سهم شهرداری قطعه زمین باشدو تفکیك ) 

 .باشدکمیسیون نمي 

  مل آورد.م به عضمناً شهرداری باید نسبت به فعال نمودن کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام الز 

: رفع هرگونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده  قانون شهرداری 77ماده

از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن  های وابسته به آن به کمیسیوني مرکبتوسط شهرداری و سازمان

شهر ارجاع مي شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعي است بدهي هائي که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص 

داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.اجرای ثبت مکلف است بر طبق 

ه صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمایند در نقاطي که سازمان قضائي تصمیم کمیسیون مزبور ب
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نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي دادگستری تعیین مي نماید و در غیاب انجمن شهر 

 «انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضایعات آهن، الستیك و... که عالوه کواحدهای آهن فروشي و بلو ( 21

های نمایند قسمتهای مسقف و احداثي، از فضای باز به عنوان انبارکاال و باسکول استفاده ميبرای قسمت

ضای تجاری فعوارض استفاده به عنوان  %30مسقف مشمول عوارض پذیره تجاری بوده و فضاهای باز معادل 

 محل، شمول دریافت عوارض پذیره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همانم

 وصول خواهد شد. التفاوت زمان مراجعه محاسبه ومابه 70%

در صورتي که  100عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیاني ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده  (22

 سبت مقداربه ن مالك یا ذینفع مقداری از آن را واریز و مابقي به زمان مراجعه توسط شهرداری محاسبه و

 حساب واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا

 همین ماده( 8)به استثنای بند .صادرخواهدشد

ریال  50000000غ مبل 100ء شده در کمیسیون ماده عوارض ابقاء ساختمان ابقااگر عوارض صدور پروانه یا  مثال:

از پرداخت  و( از عوارض مذکور را پرداخت نماید %20ریال ) 10000000مبلغ  1395باشد و مالك در سال 

عوارض  پرداخت بقیه بدهي برای 1401بقیه بدهي عوارض اعالمي شهرداری خودداری نماید و در سال 

محاسبه  %80از عوارض اعالمي، %20جعه محاسبه و به دلیل پرداخت مراجعه نماید کل عوارض به سال مرا

 زمان مراجعه اخذ خواهد شد.

  نخواهد بود.  100بدیهي است این بند شامل جرایم آراء کمیسیون ماده 
 

عوارض زیربنا و پذیره پروانه های ساختماني را  %10 های دارای سازمان بهسازی ونوسازیشهرداری شهر ( 23

 ی و نوسازی بافت فرسوده شهر هزینه خواهد نمود برای بهساز

با  نوسازیو پذیره ،بنا از زیر در هنگام صدور پروانه ساختماني از مبلغ قابل وصول ،پرورشسهم آموزش و  ( 24

 .رعایت ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد

 باشد.ه و حریم مصوب شهر مجاز ميوصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدود (  25

عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر با ی از بابت هبه درآمدهای شهردار ( 26

در  آن ( و ثبت 37ها ) به خصوص ماده رعایت سقف بودجه مصوب شهرداری و آیین نامه مالي شهرداری

 شود. ابق بخشنامه بودجه سال مربوطه اعمالمطدفاتر مالي و صرفه و صالح شهر و شهرداری 

، قبوض مدارک : پروانه کسب ارائه یکي از اثبات تجاری بودن ملك قبل از اولین طرح توسعه شهرمدارک  ( 27

آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه یا پروانه تجاری مبني بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصالح که 
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د تلقي شده و مشمول پرداخت هیچ نوع عوارض نبوده و چنانچه اعیاني احداثي در این صورت وضعیت موجو

بعد از اولین طرح توسعه شهر باشد وجود هریك از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه 

جریمه مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سال های 

قانون نظام صنفي کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز  27ماده  3اند به استناد تبصره ودهقبل اقدام نم

 حقوق صنفي نخواهد بود.

 حراز هیچاپرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب  :  قانون نظام صنفي کشور 27ماده  3تبصره 

 .یك از حقوق صنفي نخواهد شد

قانون  181مادهارزش افزوده و قانون مالیات بر  50ماده  3تبصره ی به استناد های شهردارکلیه معافیت ( 28

 ملغي شده لذا اعطای هرگونه معافیت فاقد وجاهت قانوني مي باشد.برنامه پنجم توسعه 

 پرداخت از معافیت یا تخفیف اعطاء به مربوط مقررات و قوانین :قانون مالیات بر ارزش افزوده  50ماده  3تبصره 

 گرددمي ملغي دهیاریها و شهرداریها به وجوه یا رضعوا

 توسط ریهاشهردا عوارض و حقوق بخشودگي تخفیف، هرگونه : قانون برنامه پنجم توسعه 181تبصره ذیل ماده 

 و خشودگيب صورت این غیر در. است کشور ساالنه عمومي بودجه از آن تأمین به منوط مصوب قوانین و دولت

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفیف

های دیني مصـرح ها، اماکن صرفاً مذهبي اقلیتمساجد، مصليقانون برنامه ششم توسعه  95طبق تبصره ذیل ماده*

های علمیه شامل مراکز آموزشي، پژوهشي و اداری از پرداخت عوارض ساخت و سـاز فقـط در قانون اساسي و حوزه

 .باشندبرای فضای اصلي معاف مي

هـای دینـي مصـرح در ها، اماکن صرفاً مذهبي اقلیتمساجد، مصلي : قانون برنامه ششم توسعه 95اده بصره ذیل مت

هزینه هـای حـق انشـعاب آب ،  راکز آموزشي، پژوهشي و اداری از پرداختهای علمیه شامل مقانون اساسي و حوزه

 .باشندعوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلي معاف مي برق ، گاز وفاضالب و

 منظور از طرح توسعه شهری، طرح جامع یا هادی، تفصیلي مي باشد. ( 29

های غیر دولتي و ...در خصوص مناسب سازی محیط شهری و های اجرایي دولتي و سازماندستگاه کلیه ( 30

 ها و اماکن مورد استفاده عمومي برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشابه آیین نامه اجرایي بندساختمان

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایي آن  193)ج( ماده 

هایي که مالکین و یا اقدام نمایند. بنابراین شهرداری مکلف به رعایت آن بوده و صدور پایانکار به ساختمان
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اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام  های ساختمانيسازنده آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشه

 نداده باشند ممنوع است.

 ایران اسالمي مهوریج فرهنگي و اجتماعي اقتصادی، توسعه برنامه سوم قانون 193 ماده ج بند اجرایي نامهآیین

 مکلفند عمومي مصرف با ختمانهایسا مالکان و دولتي غیر هایسازمان و دولتي اجرایي هایدستگاه تمام -1 ماده

 مصوب وابطض براساس را خود( دولتي و خصوصي ساختمانهای و اماکنعمومي استفاده مورد قسمتهای

 چرخدار صندلي از که معلولیتدارای افراد برای سال،یك حداکثرظرف معماری، و شهرسازی عالي شورای

 .نمایند سازی مناسب کنند،مي استفاده

 راکزم ترمینالها، دانشگاهها، هها،فرودگا دولتي، شرکتهای و مؤسسات ها،تخانهوزار عمومي اماکن از منظور -1 تبصره

 .گیرندمي قرار عمومي ادهاستف مورد که است مکانهایي دیگر کلي طور به و معابرو پارکها رستورانها، تجاری،

 مناسب به نسبت سال، دو ظرف ثرحداک مکلفند دولتي غیر هایسازمان و دولتي اجرایي هایدستگاه تمام -2 ماده

 .نمایند قداما آنها با مرتبط خدمات به معلوالن دسترسي برای خود عمومياماکن داخلي محیط سازی

 معابر اولویت با عمومي معابر سازی مناسب و سازی آماده به نسبت سال، دو ظرف موظفند هاشهرداری -3 ماده

 .نمایند اقدام معلوالن ترددبرای هاتقاطع به نزدیك و اصلي

 نیز و صوتي عالیم به ابرمع راهنمایي هایچراغ تجهیز به نسبت سال، دو ظرف موظفند هاشهرداری -4 ماده

 .نمایند اقدام نابینایان، استفاده برای هاتقاطع نزدیكروهای پیاده سطوح نمودن برجسته

 برای ویژه، هایمحل نظرگرفتن رد ایبر را الزم تمهیدات عمومي، هایتوقفگاه در موظفند هاشهرداری - 5 ماده

 .نمایند فراهم و بینيپیش معلوالن نقلیه وسیله توقف

 دسترسي قابل هایفنتل نصب به نسبت سال، یك ظرف حداکثر باشدمي موظف ایران مخابرات شرکت -6 ماده

 .یندنما اقدام معابرعمومي و اماکن و هاساختماندر ناشنوایان و معلوالن برای

( مترو ) تهران شهری آهن راه و هاشهرداری به وابسته اتوبوسراني و تاکسیراني هایسازمان و هاشرکت -7 ماده

 .ایندنم اقدام معلولیت دارای افراد برای ویژه خدماتتأمین به نسبت سال دو ظرف موظفند

 برای را الزم مهیداتت موظفند ایران اسالمي جمهوری آهن راه شرکت و کشوری هواپیمایي سازمان - 8 ماده

 .نمایند فراهم خودخدمات جملگي از معلوالن استفاده

 خصوصي )عمومي اماکن سازهای و ساخت تمام در دولتي، غیر هایسازمان و دولتي اجرایي هایدستگاه - 9 ماده

 به موظف شد، خواهد آغاز نامهآیین این تصویب از بعد که...  و عمومي معابرجدید، شهرهای شامل( دولتي و

 .بود خواهند زمینهاین در ایران معماری و شهرسازی عالي شورای مصوب ضوابط رعایت

 این در مندرج ضوابط رعایت ماده، این موضوع عمومي اماکن و هاساختمان در موظفند هاشهرداری - تبصره

 .نمایند اقدام کار پایان گواهي صدور بهنسبت سپس و نموده کنترل را نامهآیین
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 برای هایيآسایشگاه سوم، رنامهب طول در است، مکلف ایران اسالمي انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد - 10 ماده

 هفتاد باالی انبازانج برای آمبوالنس از رایگان استفاده امکان و داده اختصاصزن جانبازان شدن بستری

 .نماید تأمین خود داخليمنابع محل از را شیمیایي و روان و واعصاب نخاع قطع ،(%70) درصد

 برای تبلیغي هاینامهبر پخش و تولید به نسبت است موظف ایران اسالمي جمهوری سیمای و صدا - 11 ماده

 .ایدنم اقدام معلول افراد برای عمومي اماکن سازی مناسبزمینه در عمومي آگاهي ارتقای

 تأمین ربطذی اجرای هایدستگاه وبمص اعتبارات محل از نامه،آیین این مفاد اجرای برای الزم اعتبارات -12 ماده

 .شد خواهد پرداخت و

 مؤسسات و هاشهرداری با مرتبط اماکن و هاساختمان در نامهآیین مفاد اجرای حسن به مربوط گزارش - 13 ماده

 مفاد ایجرا حسن به مربوط وگزارش کشور وزارت توسط عمومي،معابر و اماکن و دولتي غیر عمومي

 یك ماه شش هر شهرسازیو مسکن وزارت توسط اسالمي انقالب نهادهای و اجرایي هایدستگاه در نامهآیین

 .شد خواهد ارایه دولت هیأت اموراجتماعي کمیسیون به و تهیه بار

 قانون دهاده واحمدر صورتیکه ملکي دارای کاربری عمومي بوده )به غیر از باغ و زراعي( بوده و مالك طبق  (31

رداری یکه شهها درخواست احداث بنا نماید در صورت تعیین تکلیف امالک واقع در طرح های دولتي و شهرداری

 ني، عوارضاختماسطبق قانون ملزم به صدور پروانه باشد پروانه مسکوني صادر و در نحوه محاسبه عوارض پروانه 

ه ککیك و... و تف رت درخواست احداث مازاد بر ضوابطزیربنای مازاد ضوابط محاسبه و دریافت خواهد کرد و در صو

انه با ی پرودر صالحیت شهرداری نباشد بایستي از طریق مراجع ذیربط اقدام گردد و شهرداری ملزم به اعطا

ع رأی ط( ) موضوضواب حداکثر تراکم نیست)حداقل برابر تراکم پایه وحداکثر برابرتراکم مجاز بادر نظر گرفتن سایر

 هیأت عمومي دیوان عدالت اداری (. 14/10/1395-817شماره 

یأت عمومي دیوان عدالت اداری ، برای انجام سالمتر، دقیق تر ه 22/03/1400-736با توجه به دادنامه شماره  (32

عیین تنیاز به  قرراتمو سریع تر فعالیت های اداری و تکریم ارباب رجوع، چنانچه بر اساس مواد این تعرفه و سایر 

 باشد به شرح .... اراضي و امالک، ارزش سرقفلي و ارزش تجاری یا تعیین قیمت پایه جهت برگزاری مزایده و قیمت

 زیر عمل خواهد شد

بنیه و اقویم الف( در صورتي که نحوه تعیین قیمت در قوانین و مقررات مشخص شده باشد ) مثل قانون نحوه ت

ق نص قانون عمل اصالحي قانون شهرداری( مطاب 101ماده  4و  3امالک و اراضي مورد نیاز شهرداری ها و تبصره 

 خواهد شد.

و کشف تعیین  ، ب( در صورتي که نحوه ارزیابي و تعیین قیمت در قانون پیش بیني نشده باشد، عمل ارزیابي 

قیمت توسط هیاتي مرکب از یك نفر کارشناس رسمي دادگستری ) حسب مورد کارشناس تعیین قیمت امالک یا 

 شهردارییا مسئول مرتبط دیگر رشناس تعیین ارزش تجاری و سرقفلي ( مسئول امالک و مسئول شهرسازی کا
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یکي از کارشناس رسمي دو رای مشروط بر اینکه اکثریت تصمیمات هیات به اتفاق آرا و یا به خواهد گرفت انجام 

  آن دو نفر باشد مناط اعتبار است و مراحل اداری و قانوني طي خواهد شد.

یك  )سمي ردر صورت اعتراض هرکدام از طرفین به قیمت تعیین شده،  رسیدگي مجدد توسط  سه نفر کارشناس 

ر د گرفت. دخواه انجام( نفر به انتخاب شهرداری، یك نفر به انتخاب طرف مقابل و نفر سوم بصورت مرضي الطرفین

 توسط دادگاه خواهد بود.ر ر انتخاب کارشناس مرضي الطرفین، کارشناس مذبوصورت عدم توافق د

هر  ول درج( با توجه به کثرت پرونده ها، پرداخت حق الزحمه کارشناسي برای کارشناس رسمي در مرحله ا

د بود که شهر مربوط خواه 100کارشناسي معادل سه جلسه حق الجلسه پرداختي برای یك عضو کمیسیون ماده 

 رسمي بعمل آید.الزم است ، هماهنگي و توافق الزم با کارشناسان 

ست افت کند ملزم کسي که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریا ،قانون مدني  301(   ماده 32

 .آن را به مالك تسلیم کند

هرداری درخصوص وصول عوارض مشاغل ، سطح شهر ، پسماند چنانچه صدور و توزیع قبوض مربوط توسط ش( 33

 شود. به ميه پرداخت ننماید عوارض یادشده در زمان پرداخت به روز محاسصورت گرفته و مودی اقدام ب

 پروانه ساختمانی  صدور : 2ماده 

 

 نقدی و نسیه شرایط پرداخت 2-1

ه و وصول خواهد   پیش آمدگي ( محاسبزیربنا ، پذیره ، (درصد عوارض پروانه و ابقا  90، در صورت پرداخت نقدی 

 شد. 

 هزینه های خدمات شهری شامل کاهش نخواهد بود . بقیه عوارض ، جرایم  و

دار با تبي شهرک: تقسیط مطالبات مطابق دستور العمل زیر و بنا به درخواست مؤدی و تشخیص و دستور  1تبصره 

قابت پذیر و ارتقای قانون رفع موانع تولید ر 59قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده  73 رعایت ماده

 صورت خواهد گرفت .کشور نظام مالي

حـراز عـدم ا: سایر مطالبات شهرداری بنا به درخواست متقاضي با تشخیص مسئولین ذیصالح شهرداری با  2تبصره 

 یباشد .ماستطاعت مالي پس از بررسي قابل تقسیط و یا مهلت عادله در سالجاری بشرط فقد سابقه تقسیط 

 

 به 1346.4.12 مصوب شهرداریها مالي نامهآیین( 32) ماده : دولتقانون تنظیم بخشي از مقررات مالي  73 ماده

 : شودمي اصالح ذیل شرح
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 ماهه شش و سي حداکثر اقساط با را خود مطالبات تا شودمي داده اجازه کشور کل شهرداریهای به - 32 ماده

 هر در. نماید دریافت رسدمي مربوطه شهر اسالمي شورای تصویب به شهردار پیشنهاد به که دستورالعملي مطابق

 .بود خواهد مؤدی بدهي کلیه تأدیه به موکول مفاصاحساب صدور حال

ه ا یك هفتحداکثر ت شهرداری ها مکلفند : قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کشور 59ماده 

نه پروا به صدور و تحویل پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت

ز روانه یا بعد اپدرخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور  .ساختمان متقاضي اقدام نمایند

رصد د( عوارض به صورت نقد شامل %100پرداخت صد درصد ) .صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است

یا  قسطي وشهر مي رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه )تخفیفي خواهد بود که به تصویب شورای اسالمي 

بلغ تبار به مو اع یکجا( نیز به میزاني که به تصویب شورای اسالمي شهر مي رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول

یي اه های اجراشهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگ .عوارض اضافه مي شود

یي ذی تگاه اجرا( قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانوني، بدون نیاز به موافقت دس5ع ماده )موضو

مربوطه  قرراتمربط با تقاضای مالك خصوصي یا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانوني طبق قوانین و 

 .پروانه صادر کنند

ي ند بایستکمراجعه و تفکیك عرصه  ام معاملهانکار، انج: در هر صورت مؤدی به هر عنوان جهت پای 3تبصره 

 باقیمانده مبالغ ) بدهي( تقسیط شده را به صورت یکجا تأدیه نماید.

: در صورت پرداخت اقساطي،کارمزد به شرح زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:4تبصره   

قسیط شدهمبلغ ت ×12 × +تعداد اقساط(1)  

        2400                                                                                    

مي باشدنرخ تسهیالت  اقساط تا یك سال بدون  

مي باشد  %21نرخ تسهیالت  اقساط تا سه سال با  

طالبات و عوارض شهرداری تامبلغ ده میلیون ریال نقد و بدون تقسیط مي باشد.م -1  

ه میلیون ریال بصورتازمبلغ ده میلیون ریال تا پنجا -2
1

2
 نقد و مابقي تا اقساط شش ماه . 

ازمبلغ پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال بصورت -3
1

3
 نقد ومابقي تا  اقساط دوازده ماه . 

ازمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال بصورت -4
1

4
 نقد ومابقي تا اقساط هیجده ماه . 

بصورت و باالتر ازمبلغ سیصد میلیون ریال -5
1

5
 . هردارش تشخیصبا  ههما سي و ششنقد ومابقي تا  اقساط  
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  به   ودی اقدامم) که برای پرداخت آنها  )تعهدکتبي و تنظیم مصالحه نامه( جهت وصول به موقع اقساط اخذ

ندرج مسررسید  تادیه وجه چك دردر اخیر و در صورت هرگونه تالزامي است. تادیه چك به شهرداری نموده است (

دیوان  هیات عمومي 01/04/1400مورخ  812خسارت تاخیر تادیه مطابق رای شماره در خصوص وصول ،  آندر 

 اقدام خواهد شدعالي کشور 

 

 

 درخواست تقسیط مودیفرم نمونه 

 به نام خدا
 شهردار محترم ...

ه که به دلیل عدم ه شهرداری بدهکاربودل با..........رینده شماره ........ازبابت .................مبلغ ......احتراما اینجانب .................. مالك پرو

ام الزم رمایید اقدستور فد. خواهشمند است تقاضای تقسیط مبلغ فوق را دارم قادر به پرداخت آن بطور یکجا نمي باشم و مالي توانایي

 را معمول نمایند .

اره بق رای شممطارا ، خسارت تاخیر تادیه  آنسررسید مندرج در تادیه وجه چك در نه تاخیر در در صورت هرگو

 .م داشت پرداخت نموده و هیچ گونه اعتراضي نخواههیات عمومي دیوان عالي کشور  01/04/1400مورخ  812

 

 اثر انگشت و مضا ءا                                                                                                    

                

 عوارض صدور پروانه ساختمان   2-2

              مسکونی:  2-2-1

 عوارض زیر بنای مسکونی به ازاء هر مترمربع 1جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقات سازه ای ردیف

زیر بنا 

مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط

 بالکن به شارع

 بازرو

سه طرف 
 بسته

 روپوشیده

1 

همکف ، اول ، دوم  

زیر زمین اول و دوم 

 P4 P8 P8 P10 و پایین تر

 P 5 P10 P8 P10 سوم به باال 2
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 ، عوارض زیر بنای مسکونی  1جدول شماره  اتتوضیح

:عوارض بالکن روباز به حیاط 1تبصره  
1

2
 خواهدشد محاسبهجدول فوق   

عه ز طرح توسراکم مجاضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تمازاد برز زیربنای : منظور ا 2تبصره 

 د.شیا کمیته فني تغییرات طرح هادی اقدام خواهد  5بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده  شهری

 جدول فوق محاسبه خواهد شد. 3با ضریب  مسکوني ویژه باغاتعوارض زیر بنای :  3بصره ت

دریافت  ومحاسبه  %30 ضریب: درصورت تبدیل انباری به مسکوني عوارض صدور پروانه ساختماني با 4بصره ت

 خواهد شد.

ء مي صد ابقا به استناد آراء هیئت عمومي دیوان عدالت اداری مستحدثاتي که توسط کمیسیون ماده:  5تبصره 

 ماده محاسبه میگردند .این  3و2و  1گردند عوارض زیربنای این پرونده ها طبق جداول 

 

 

 غیر مسکونی :  2-2-2
 خدماتیعوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد تجاری،  ، 2جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع ن بالک تجاری وخدماتی 

 روپوشیده روباز زیر بنای مازاد برضوابط زیر بنای مطابق ضوابط

 P8 P14 همکف

P20 P30 زیر زمین P6 P10 

 P4 P6 اول به باال 

 

 ، عوارض پذیره یك یا چند واحد تجاری، خدماتی 2توضیحات جدول شماره 

داخل  سترسي از: عوارض انباری تجاری ، خدماتي و صنعتي طبقه همکف و طبقات زیرزمین و باالی همکف با د 1تبصره 

 عوارض طبقه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد. %80ساختمان 
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اتي وصنعتي عوارض تجاری، خدم %100عوارض انباری تجاری، خدماتي وصنعتي طبقات با دسترسي مستقل ، :  2تبصره 

. ازطریق تي و..طبقه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. درصورت تبدیل این نوع انباری ها به استفاده تجاری و خدما

 رسیدگي خواهدشد.100کمیسیون ماده 

خدماتي   ه تجاری ونیم طبقه ( داخل واحد تجاری و خدماتي و باالی پارکینگ ملحق ب : حداکثر مساحت بالکن ) 3تبصره 

ر آن طبقه دطبقه مربوطه ) طبقه ای که بالکن  %60مساحت اعیاني مطابق ضوابط طرح توسعه شهری، عوارض  %50تا 

 احداث یا ایجاد مي شود ( محاسبه خواهد شد.

الحاقي  احت قسمتاری و خدماتي به تجاری و خدماتي مجاز، عوارض پذیره مس: در صورت الحاق انباری مجاز تج 4تبصره 

  محاسبه و وصول خواهد شد . %60با ضریب ( 1ب/ طبق جدول

ك واحد مستقل ) یك یاعیاني مربوطه ، این احداثي به عنوان  %50: در صورت احداث نیم طبقه یا بالکن بیش از  5تبصره 

 طبقه مستقل ( منظور خواهد شد. 

سبت به زیرزمین نبرای هر طبقه زیرزمین  %10: عوارض پذیره تجاری و خدماتي زیرزمین دوم و سوم به ترتیب  6تبصره 

 اول  تعدیل خواهد شد.

 

 کارگاهی و سایر کاربری ها  ،صنعتی عوارض پذیره یک متر مربع از یک یا چند واحد  3جدول شماره 

 

 طبقات

 

 به شارع  بالکن سایر کاربری ها  صنعتی وکارگاهی

 زیر بنای مازاد برضوابط زیر بنای مطابق ضوابط
زیر بنای مطابق 

 ضوابط

زیر بنای مازاد 

 برضوابط
 روپوشیده روباز

 P5 P8 P6 P9 P10 P15 کلیه طبقات

  

  کارگاهی و سایر کاربری ها ،عوارض پذیره یك یا چند واحد صنعتی  3توضیحات جدول شماره 

روباز به حیاط  :عوارض بالکن1تبصره 
1

2
 جدول فوق محاسبه خواهدشد  

حرف پزشکي،  وآموزش عالي، بهداشتي و درماني  ،آموزشي،اداریهای شامل ساختمان سایر کاربری ها:  2تبصره 

هزیستي، بسازمان  ،د امامکمیته امدا های مسئول،مورد تأیید دستگاه مراکز فرهنگي و هنری و تفریحي، ورزشي

 در کاربری مربوطه توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مي باشد. توانبخشي و ... هالل احمر و 
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ای تعیین هقانون شهرداری به محل  55ماده  20در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند :  3تبصره 

مشمول  داریارزش افزوده استفاده از خدمات شهرهزینه کلیه عوارض پروانه ساختماني و  %50شده شهرداری، 

 مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد شد. 

حداث شود ا) باران گیر( پیش آمدگي سقف آخرین طبقه ساختمان که به منظور استفاده سایبان  : 4 تبصره 

 مشمول این عوارض نخواهد بود.

ض عر تفاع واکم و ارضوابط شامل زیربناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تر مازاد برمنظور از پذیره  :5 تبصره

رح هادی یا کمیته فني تغییرات ط 5دهنه مجاز طرح توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

 اقدام خواهد شد.

 مان میراثوز از سازدارای مجتاالر های پذیرایي و رستوران ها و غذا خوری ها ، فست فود ها و... کلیه : 6تبصره 

وصول  بر اساس جدول مربوطه آنتجاری محسوب و عوارض  ، فرهنگي و گردشگری و یا سایر مراجع مربوطه

  خواهد شد.

 

 نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدید 2-3

 صدور پروانه ساختمان  2-3-1

قانون شهرداری و  55ده ما 24و بند  100صدور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده      

 سازی به شرح زیر خواهد بود: قانون نو 29ماده  2تبصره 

شود باید حداکثر مدتي که برای پایان یافتن های ساختماني که از طرف شهرداری صادر ميدر پروانه  -1

 ساختمان ضروریست و نوع استفاده از آن درج گردد. 

اری در اقدام به دریافت پروانه ساختماني با ثبت درخواست مالك در شهرداری شروع خواهد شد و شهرد  -2

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

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

 به خواهد شد.صدور پروانه ساختماني محاسزمان  معامالتي با ارزش ساختمانيپروانه عوارض 

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

های بعد از تأیید نقشه تواندسال برای شروع عملیات ساختماني مهلت دارد. ضمناً مالك مي مالك یك  - 5

ن مجوز دلیلي برای برای ساختماني با دریافت مجوز نسبت به تجهیزکارگاه و آماده سازی زمین اقدام نماید. ای

 شروع عملیات ساختماني نمي باشد. 
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تفصیلي ساختماني نبوده و شهرداری با  هاینقشهارائه نیاز به و امنیتي  های نظامي، انتظاميساختمانبرای   - 6

ها ملزم به تعرفه اقدام خواهد نمود. ضمناً کلیه دستگاهعوارض احداث طبق مفاد این اعالم بر و کف و دریافت 

 باشند.اخذ پروانه احداث از شهرداری مي

به اسناد عادی و غیر ثبتي با اخذ تنفیذ قضایي یا احراز مالکیت توسط مراجع قضایي و تعهد محضری برابر   - 7

 مقررات شهرسازی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد شد. 

 ماه دیگر قابل تمدید مي باشد. 6ه و ماه برای صدور پروانه اعتبار داشت 6مجوز تهیه نقشه   -8

 

 تمدید پروانه      2-3-2

 اد مشکالتز ایجامالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنها و ممانعت   

 مقرر،هلت مچنانچه در ... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختماني بوده  ترافیکي و اجتماعي و مبلمان شهری و

 زیر اقدام خواهد شد. به شرحاحداث نشود  ساختمان

این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختماني و یا اتمام مهلت تمدید  1اجرای بند در   -1

 منظور خواهد شد. 

ه موجب رکود عملیات در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و یا صدور احکام قضایي ک  -2

هلت از م ساختماني شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختماني

 پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

ه اعالم منظور از شروع عملیات ساختماني مندرج در پروانه ساختماني اجرای فونداسیون بوده و مالك مکلف ب  -3

 باشد.شروع به مهندس ناظر مي

اخذ پایانکار در مهلت قانوني پروانه و تمدید آن به شرطي که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه  -4

ین موضوع الك به امصدور پایانکار الزامي است لذا متوجه ساختن  قبل ازنماکاری اجرای تأیید شود رایگان و 

 ست.ا به ایشان ضروری و اعالم کتبیاني در هنگام صدور پروانه ساختم

رداری قبل از وض برای امالک غیرثبتي ضروری بوده و شهمع وصلح ثبت قانون 45 ماده سنددراجرای اصالح -5

 تواند پایان کار صادر نماید. اصالح سند نمي

اری ، نامه نگ انندهای مختلف م شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختماني از روش  -6

 و ...... موضوع را به مالکان اطالع رساني نماید . ارسال پيامک

 29ماده  2ه بر اساس تبصردر مهلت های تعیین شده  عدم اتمام عملیات ساختمانتمدید پروانه و  درخصوص  -7

 اقدام خواهد شد. به شرح ذیل قانون نوسازی
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انی و نحوه تمدیدمدت اعتبار پروانه های ساختم 4جدول شماره   

 زیربنای پروانه ردیف
 مدت

اعتبار 

 پروانه

 تمدید
عدم شروع عملیات احداث ساختمان در 

 مدت مهلت پروانه وتمدید

 ماه 36 مترمربع 500تا  1

بر اساس 

ماده  2تبصره 

قانون  29

 نوسازی

پروانه جدید مطابق ضوابط روز و 

تعرفه زمان مراجعه با کسر دریافتی 

 ود.قبلی صادر می ش

این موضوع در متن پروانه ساختمانی 

درج و به مالک یا قاتم مقام وی 

 تفهيم گردد .
 

 ماه 48 مترمربع 1000تا  2

 ماه 54 مترمربع 2000تا  3

 ماه 60 مترمربع 5000تا  4

5 

مترمربع بعدی یک سال به  5000هر 

مدت پروانه اضافه می شود.که در کل 

 سال تجاوز ننماید 7از 

 

در مهلت  نوع و اتمام عملیات احداث ساختماقانون نوسازی در صورت عدم شر 29ماده  2تبصره  به استناد *

فزایش ازی به دوبرابر عوارض مقرر در قانون نوسا ،دید پروانه(مسال بعد از آن )ت 2 در پروانه ساختماني ومندرج  

ل  خذ دوسال قبمأرابر  دو ب به بگذرد عوارض که ساليدو برای هر  ناتمام بماند ساختماننیز یافته و اگر بعد از آن 

 حقابلیت طر و تلقي پروانهدارای چنین پروانه هایي مطابق شرایط مذکور . برسد برابر 8تا به افزایش خواهد یافت 

 پروانه را ندارد.بحث مهلت دلیل ه صرفا ب100کمیسیون ماده  در

حات فني اصال واهي از نظام مهندسي مبني بر عدم لزوم انجام**در صورت عدم شروع و احداث ساختمان ارائه گ

 وی بوده و دفترچه های محاسباتي از طرف مالك در زمان وصول هرکدام از عوارض مذکور ضرورها در نقشه 

 شد.مي با رائه نقشه های به روز به شهرداریمالك ملزم به انجام اصالحات الزم و ا ،درصورت نیاز

مع دی، جارعایت مقررات و ضوابط جدید طرح های توسعه شهری اعم از ها ،ث ساختماناحدا***در صورت عدم 

ان د امکچنانچه بر اساس ضوابط و کاربری های طرح های جدی و تفضیلي در زمان وصول عوارض ضروری است.

وابط قررات و ضمطبق  اجرای پروانه صادره قبلي مقدور  نباشد پروانه مذبور از درجه اعتبار ساقط و پروانه  جدید

 بررسي و در صورت امکان صادر خواهد شد 

 حداکثرباید  شود ها صادر مي ه از طرف شهرداریکهای ساختماني  در پروانه  قانون نوسازی :29ماده 2تبصره 

قدام به الي شهر ها و معابر اص ه در میدانکساني کبرای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و که مدتي

 دو تا که ر صورتيها ساختمان خود را به اتمام برسانند و د باید ظرف مدت مقرر در پروانه مي نمایند ساختمان

ه دو برابر ن قانون بدر ای برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر کهسال بعد از مدتي 

ه دو بذرد عوارض ه بگک اتمام باقي بماند برای هر دو ساليساختمان همچنان ن افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر

از طرف مقامات  هکگردد. ابنیه ناتمام  درصد در سال بالغ 4برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 

 .قضایي توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود
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 تسهیالت تجدید بنا 2-4

ن عایت آخریرشهر با  با رعایت اصول فني و ایمني و بهداشتي به منظور نوسازی هابه منظور مقاوم سازی ساختمان

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

 

 عوارض تجدید بنا 2-4-1

 رهای قبل از طرح هادی و یا جامع فعلي شههای مسکوني مجاز و یا احداثيبه اندازه مساحت اعیاني ساختمان -1

 وارض  زیراری عدر کاربری مربوطه و حداکثر برابر ضوابط طرح توسعه شهری با اخذ )پروانه( مجوز از شهرد

ر مجوز به چنانچه طبق ضوابط طرح توسعه شهری امکان صدو شد. سبه خواهدمحا %30ضریب تعدیل  با  بنا

 اندازه مساحت قبلي مقدور نباشد مطابق ضوابط طرح مذکور اقدام خواهد شد.

بط زمان های مجاز اداری و صنعتي و... و با رعایت کاربری مربوطه و سایر ضوادر صورت نوسازی ساختمان -2

م جاز و تراکمهای تجاری و خدماتي حداکثر تا ارتفاع و دهنه مراجعه و به اندازه مساحت قبلي و در ساختمان

لقه، پروانه عوارض متع  %70داخت و سطح مجاز اشغال زمین مندرج در طرح توسعه شهری زمان مراجعه با پر

 ساخت صادر خواهد شد. 

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

ساخت صادر  عوارض متعلقه، پروانه %30رعایت ضوابط زمان مراجعه و به اندازه مساحت قبلي با پرداخت 

 خواهد شد. 

 %100زی معادل ( ناشي از صدور پروانه ساختماني  مطابق ضوابط شهرسا3( و )2( و )1نای بندهای )اضافه ب -4

شود. شایان ذکر است که رعایت مقررات قوانین خاص مثل قانون عوارض پروانه ساختماني وصول مي

 واهدخساماندهي مسکن در صورت شمول الزامي است. این بند مشمول ساختمان های تجاری و خدماتي ن

 بود. 

، معادل رسازیدر تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاده مسکوني، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شه -5

 % تسهیالت این ماده ) عوارض زیر بنا ( دریافت خواهد شد.  75

زمین،  های تخریب شده ناشي از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانشتجدید بنای ساختمان -6

حداث اارض عو مطابق ضوابط شهرسازی حریق و... با تأیید مراجع ذی صالح به اندازه اعیاني تخریب شده

 گیرد. تعلق نمي
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 نحوه صدور پروانه ساختمانی المثنی 2-5

ك ي از مالهد کتبو یا اخذ تع و نیروی انتظامي صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تأیید مراجع ذی صالح

 وسرقت  ودر موقع مفقودی  مسئولیت تبعات حقوقي آتي در برابر اشخاص حقیقي و حقوقي،مبني بر قبول 

به  ماتای خدهزینه بهآتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دریافت 

 خواهد بود.شرح زیرمقدور 

 ریال برای هر مترمربع 40.000مترمربع معادل  1000زیربنای تا  

 ریال برای هر مترمربع 15.000مترمربع معادل  1000 باالیزیربنای  

 ریال برای هر مترمربع 13.000مترمربع معادل  2000 باالیزیربنای  

 ریال برای هر مترمربع 12.000مترمربع معادل  3000 باالیزیربنای  

 

 نحوه استرداد عوارض و بهای خدمات  2-6

 و بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفهوصولي و عوارض زیر باطل در شرایط ساختماني الف( پروانه 

 مسترد خواهد شد: به مودی زمان واریزی به

ر مدت تغییرکاربری با تصویب طرح هادی یا جامع جدید نسبت به شروع عملیات ساختماني دمالك تا زمان  -1

 ده باشد.اقدام ننمو در پروانهاعتبار پروانه و تمدید قانوني آن 

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

از آن چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و یا بعد از صدور پروانه ساختماني تا مدت اعتبار پروانه و تمدید   -3

ری دات شهرکه باکسر هزینه خدمااحداث آن منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نماید

 اقدام خواهد شد.

 .شودمسترد مي هزینه خدمات شهرداریسر کدریافتي شهرداری با  ، صورت انصراف مالك از انجام حفاری در -4

صورت  بهازدید بهای خدمات ب و شاغلمبه غیر از نوسازی، پسماند،  این استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری* 

 این ماده خواهد بود. ردیف های و ضمانتنامه های بانکي واریز نقدی
 

 درصد استرداد عوارض و بهای خدمات  5جدول شماره 

 میلیاد ریال 1تا  مبلغ
 میلیارد 1مازاد بر

 میلیاد ریال 2تا 

 میلیارد 2مازاد بر

 میلیارد ریال 3تا 
 میلیارد و ارقام بعدی 3مازاد بر

 %1 %2 %3 %4 بهای خدمات

 

مطابق تعرفه به بدون کسر هزینه خدمات شهرداری وصولي و عوارض ل زیر باطدر شرایط ساختماني پروانه ب( 
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 مؤدی مسترد خواهد شد

...( که تش سوزی و.توقف احداث بنا در اثر حوادث غیر مترقبه و قهری )ناشي از زلزله، طوفان، آ  - 1

 ربطموجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود با تأیید موضوع توسط مراجع ذی 

 اه واریزی اشخاص به حساب شهرداری از طرف فرد یا شهرداریاشتب -2

 انصراف قبل از تغییرکاربری و در صورت تقلیل مساحت مندرج در قرارداد -3

 

 ابقاءعوارض   2-7

 .شد اهدمحاسبه خو صدور پروانه عوارض مانند ابقاءعوارض  ،100درصورت ابقای اعیاني ها در کمیسیون ماده 

 

 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره موضوع1401های احداثي سال معامالتي ساختمان  ارزش

  Ρ ارزش معامالتي اعیاني ها = 6+ ارزش معامالتي ساختمان طبق جدول شماره 

 

  ارض، در صورت در جلوگیری از تخلفات ساختماني و حذف تدریجي عو 100با توجه به تأثیر جرایم کمیسیون ماده

 ارزش معامالتي این جدول را افزایش داد.ضرورت و توجیه منطقي، مي توان 

 تعیین خواهد  قانون شهرداری از طریق کارشناس رسمي با ارجاع کمیسیون 100ماده  4موضوع تبصره ارزش سرقفلي

 شد.

 اعیاني قبلي از  وزبه ر عوارض 100در صورت تبدیل اعیاني موجود و مجاز به استفاده دیگر و ابقا در کمیسیون ماده

 .قابل کسر خواهد بود فعليیاني عوارض اع

ون ر باشد بدء کمتتبصره: درصورتیکه عوارض ابقا بیشتر باشد مابه التفاوت اخذ خواهد شد و در صورتیکه عوارض ابقا

 عوارض ابقاء خواهد بود.

 
 قانون شهرداری 100ماده  11تبصره  2-7-1

ایم  خذ جرادر مورد  اسالمي شهر شورایصویب آیین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و ت

 این ارزش معامالتي سالي یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود. و قابل اجراست

 نحوه تعيين قدمت ساختمان ها: 

 های ممیزی امالک بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه – 1

  بر اساس سوابق موجود در پرونده پیشه و کسب – 2

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

 وع ساخت و نوع مصالح مصرفي بر اساس ن  -4

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

 ورین تخلفات ساختماني بر اساس اخطاریه صادره از طرف مأم – 6

 های تخلفات قبلي بر اساس سوابق موجود در پرونده – 7

 ی نقل و انتقال و بانك و ادارات و... های صادره برابر اساس سوابق استعالم – 8

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفصیلي – 9
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 ارزش معامالتی ساختمان 6ل شماره جدو

 

 مبلغ به ریال الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سقف تا  1  000/100/2  

طبقه  به باال هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سقف  از  2  000/005/2  

طبقه هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 3  000/100/2  

طبقه به باال هر متر مربع 5نوع سقف از ساختمان اسکلت فلزی با هر  4  000/500/2  

ا  مي شود(ساختمان مختلط بنایي با ستون های فلزی یا بتوني) که معموال در وسط ساختمان اجر 5  000/750/1  

000/045/1 اسکلت آجری 6  

000/005/1 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 7  

000/000/1 ساختمان های تمام چوب معمولي 8  

000/500/2 ساختمان های تمام صنعتي )پیش ساخته یا ساخته شده ازچوب های صنعتي و اشباع شده( 9  

 ب ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمتر

000/750/1 اسکلت آجری یا بلوک سیماني یا سنگي با هر نوع سقف هرمترمربع 10  

سقف هرمترمربعاسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع  11  000/070/2  

ها یا توقف گاه هاج ( سالن  

000/005/1 با مصالح بنایي سنگ و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سقف 12  

000/070/2 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 13  

000/000/1 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 14  

 د( آشیانه و سایبان ها

ي و مصالح بنایي با هرنوع سقفباپایه های چوب 15  000/000/1  

000/003/1 باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه 16  
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 قانون شهرداری 100ماده

فکیك تمراني یا مالکین اراضي و امالک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام ع ـ100ماده 

  اراضي و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

اعم  مورین خودتواند از عملیات ساختماني ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأشهرداری مي

  ان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.از آنکه ساختم

خالف  بناهای در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فني یا بهداشتي قلع تأسیسات و ـ1تبصرة 

 حداث شدهع به امشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانة شهرداری ساختمان احداث یا شرو

ز ار و یکي یر کشوقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایي مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزباشد به ت

کند که شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم مياعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي

ا با وضوع رمیسیون مکلف است ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کم

بر  کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضيحضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت مي

لوگیری جروانه پحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامة ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد 

یر غری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در تاریخ جلوگیکند مکلف است حداکثر ظرف یك هفته از مي

  این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد.

تجاوز کند  و ماه،ددر صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نباید از 

  کند.تعیین مي

 ه ( تاسیسات

ژ سانترالدستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 17  000/550/1  

خنك کننده ( –تهویه مطبوع )گرمایش  18  000/950/1  

000/250/2 آسانسور و سایر 19  

 و( سایر احداثي ها

000/630 احداث هردیوار )هرمترطول ( 20  

ن آنارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ مسکوني و یا غیر قابل استفاده بود 21  000/000/6  

000/005/7 ودنارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پارکینگ غیر مسکوني یا غیر قابل استفاده ب 22  
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نکند  لع بناءقمزبور را به مالك ابالغ کند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به شهرداری مکلف است تصمیم 

  رد.ت خواهد کنامة اجرای وصول عوارض از مالك دریافشهردار رأساً اقدام کرده و هزینة آن را طبق مقررات آیین

اضي اده از ارزة استفدر حودر مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانة ساختماني واقع  ـ2تبصرة 

ي )در بر تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر مکانمسکوني کمیسیون مي

ای که متناسب با نوع استفاده از بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بنخیابانهای اصلي یا خیابانهای فرعي و یا کوچ بن

سبت ناس آن مان از نظر مصالح مصرفي باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اسفضای ایجاد شده و نوع ساخت

مربع  ای هر مترتر و از سه برابر ارزش معامالتي بربه وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل یك دوم کم

جددًا است م بنای اضافه بیشتر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد، شهرداری مکلف

 به صدور د نسبتپرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بکند. کمیسیون در این مور

  رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

تي راضي تجارااده از در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استف ـ3تبصرة 

ي نظر مکان تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك ازی کمیسیون ميو صنعتي و ادار

ای که متناسب با نوع بست( رأی به اخذ جریمهباز یا بن)در بر خیابانهای اصلي یا خیابانهای فرعي و یا کوچه بن

ر اساس بف است عیین و شهرداری مکلاستفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد ت

 معامالتي تر و از چهار برابر ارزشآن نسبت به وصول جریمه اقدام کند )جریمه نباید از حداقل دو برابر کم

ریمه تر باشد(. در صورتي که ذینفع از پرداخت جساختمان برای هر متر مربع بنای اضافي ایجاد شده بیش

  یب بکند.أی تخردداً پروانه را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رخودداری کرد شهرداری مکلف است مج

  کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد کرد.

ني و اصول ف در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که ـ4تبصرة 

بع بنای تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مرکمیسیون مي بهداشتي و شهرسازی رعایت شده باشد

 اختمانبدون مجوز یك دهم ارزش معامالتي ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي که س

رگ پایان بتر است از ذینفع، بالمانع بودن صدور ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیش

  عمل خواهد شد. 3و  2های ختمان را به شهرداری اعالم کند. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرهسا

ون ن کمیسیدر مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آ ـ5تبصرة 

ر و ای که حداقل یك برابنگ، رأی به اخذ جریمهحلي و نوع استفاده از فضای پارکیمتواند با توجه به موقعیت مي

ر کند د، صادحداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفتة پارکینگ باش

باشد(. شهرداری مکلف به اخذ جریمة تعیین شده و متر مربع مي 25)مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

  باشد.يصدور برگ پایان ساختمان م
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وسازی بر ن( در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام 27/6/1358)اصالحي  ـ6تبصرة 

 یا بدون وروانه اساس پروانة ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصالحي را بکند، در صورتي که بر خالف پ

ر را به انة امز ادامة عملیات جلوگیری و پروپروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است ا

و  هداشتيکمیسیون ارسال کند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فني و ب

  است. 100شهرسازی در ساختمان رسیدگي به موضوع در صالحیت کمیسیونهای مادة 

 تماني که بهوکلفند نسبت به عملیات اجرایي ساخ( مهندسان ناظر ساختماني م27/6/1358)اصالحي  ـ7تبصرة 

ها و محاسبات گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهمسوولیت آنان احداث مي

اهي ني را گوفاسبات فني ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و مح

وضوع کند و منمهندس ناظر بر خالف واقع گواهي کند و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعالم کنند. هر گاه 

ا تخریب یقانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه  100منتهي بطرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یك مادة 

ي نظام نتظامی اساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختماني منعکس کند. شورا

د با سب مورحمذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني 

جر لف شود که منماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتي که مجدداً مرتکب تخ 6توجه به اهمیت موضوع به 

حکومیت از مبه حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب  گردد 100به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون مادة 

د ز جرایطرف شورای انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در یك یا چند مورد ا

س ناظر گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندکثیراالنتشار اعالم مي

طه برای ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربو 6بمدت حداکثر  100مادة و ارسال پروندة کمیسیون 

انها ساختم ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز موکلفند در مورد

تمان ساخطباق اهي اننظارت کند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گو

ي مل ارتکابشود و در صورتي که عبا پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي مي

ود. در اهند بمهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایي هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خو

تواند با ياست و دستور شهرداری اجرا نشود ممواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان 

ختماني یات سااستفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامي برای متوقف ساختن عمل

  اقدام کند.

( دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمانهای 27/6/1358)اصالحي  ـ8تبصرة 

ن ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهي عدم خالف تاتاریخ انجام معامله را که توسط گواهي پایا

 6شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید کند. در مورد ساختمانهایي که قبل از تصویب قانون 

ه و از ید مالك اولیه خارج شده ( معامله انجام گرفت24/11/1355قانون شهرداریها ) 100تبصره الحاقي به مادة 
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باشد، در صورتي که مورد معامله کل پالک را شامل نگردد گواهي عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامي نبوده 

  باشد.و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع مي

دیدی جبنای  ر صورتي که اضافهدر مورد ساختمانهایي که قبل از تاریخ تصویب نقشة جامع شهر ایجاد شده د

و  ، با ثبتر باشدحادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهندة ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شه

  باشد.تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع مي

، قشه جامع شهراز تاریخ تصویب ن( ساختمانهایي که پروانة ساختمان آنها قبل 27/6/1358)الحاقي  ـ9تبصرة 

  باشند.قانون شهرداری معاف مي 100صادر شده است از شمول تبصرة یك مادة 

ر گاه شهرداری یا قانون شهرداری ه 100( در مورد آراء صادره از کمیسیون مادة 27/6/1358)الحاقي  ـ10تبصرة 

ین ایدگي به رجع رسبت به آن رأی اعتراض کند، ممالك یا قائم مقام او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نس

 أی قبلي شرکتخواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور ر 100اعتراض کمیسیون دیگر مادة 

  اند. رأی این کمیسیون قطعي است.داشته

هرداری و تصویب نامة ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط ش( آیین27/6/1358)الحاقي  ـ11تبصرة 

  د بود.تجدیدنظر خواهانجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معامالتي سالي یکبار قابل

 ی: عوارض حصارکش3ماده

ت ر صورعوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط د

 ارکشي و یاهای عمومي و باغ و اراضي زراعي که مالك صرفاً درخواست حصریتقاضای احداث دیوار و فقط در کارب

 د.شهمراه با آن احداث واحد کوچکي مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد 

ر با سانتي مت 80های عمومي و باغ و اراضي زراعي فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع احداث دیوار در کاربری

ین و و عي زممصالح بنایي و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعیت باغ و مزرو

حدوده مها و یا واحد مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی )خارج از استعالم از مراجعي چون سازمان پارک

 مقدور خواهد بود.شهرها( وراه و شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری 

 ی در جهت:صدور مجوز حصارکشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هیچگونه مجوز 1تبصره

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

اقدام  وسعه شهریدیوار خود مطابق طرح ت مالکین امالکي که داوطلبانه و رایگان  نسبت به عقب کشي:  2تبصره 

 نمایند مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغي دریافت نخواهد کرد.

 شود. نمایند این عوارض شامل نميبرای امالکي که پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي: 3تبصره 

 اقدام 110بق ماده ول عوارض این بند نبوده و مطاقانون شهرداری، مشم 110امالک ناشي از اجرای مواد  : 4تبصره

 خواهد شد .
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با وضع محل و  نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب : (1345/11/27الحاقي  (قانون شهرداری110ماده

و ي ي و پاکیزگگرفته و منافي با پاکیا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار

و تها ظرف دند منزیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند به مالك اخطار ک

یا  وك مسامحه ر مالماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگ

گي و ر زمینه زیبائي و پاکیزدطرح مصوب انجمن  تامین نظر و اجرایامتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور

صدی لي و یا متاز مالك یا متوشهرسازی هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده

لك ظرف که ماموقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ میشود در صورتی

الك ممیشود و هرگاه تاریخ ابالغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعي تلقي  روز ازپانزده

 .ارجاع خواهد شد 77ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

در  77ده صورت حساب هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ما

االجرا نسبت ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزماالجراء بوده و اجراءسند قطعي و الزمحکم 

 .بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد

 فنس کشي عوارض احداث دیوار ندارد.: 5تبصره 

واهد و غیر قانوني خ ایر مقررات موجود تلقيسانتي متر با مصالح ساختماني، مغ 80احداث دیوار بیش از  : 6تبصره 

 بود.

 
 عوارض هرمتر احداث دیوار  7 جدول شماره 

 

 (ریال 000/1000طول هرمتر حداقل) P 2 دیوار احداث طول متر هر عوارض

 : عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یك یا چند واحد به واحدهای بیشتر 4ماده 

 و شهرسازی ملهج از مربوطه ضوابط رعایت با بیشتر واحدهای به واحد چند یا یك تبدیل مجوز اخذ صورت در -1

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

،  100 ماده کمیسیون بقاءا طریق از شده مجاز یا شده اخذ پروانه به نسبت هاساختمان مالکین که مواردی در -2

 ابقاء 100 ماده یونکمیس طریق از و نمایند اقدام مجاز واحدهای یا واحد تبدیل اثر در بیشتر واحدهای افزایش به

 مسکوني مربع متر ره برای p5/1 معادل اقدام این از ناشي افزوده ارزش عوارض،  قانوني عوارض اخذ بر عالوه شوند

 زمیانگینا مراجعه زمان پذیره عوارض فرمول برابر یك بضری با شده جدا خدماتي و تجاری برای و شده جدا

 .   شد خواهد وصول و محاسبه تبدیل عوارض عنوان به تبدیلي واحدهای

 ماده این وارضع%  60 نمایند رعایت را باز فضای و پارکینگ ضوابط که مجوز فاقد ایجادی واحدهای برای -3

 .شود مي وصول

 ماده ینا عوارض مساوی واحد یا واحد ازکوچکترین، واحد چند یا دو به واحد یك تفکیك درصورت :1 تبصره

 . شد خواهد دریافت
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 دریافت انهرعنو تحت عوارضي .... و مسکوني و خدماتي – تجاری واحد چند یا دو تجمیع صورت در: 2 تبصره

 شد نخواهد

 : سهم ارزش افزوده ورود به محدوده شهر 5ماده 

 وده شهر  اراضی وارد شده به محد  1 -5

ن و ه بر تأمیشوند عالوبه محدوده شهر وارد مي ، طي مراحل قانوني با مالكتقاضای  که بنا به راضياز بابت کلیه ا

ده ما 4بصره تجرای واگذاری سرانه فضای عمومي و خدماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، در ا

وسط متقاضي به تکل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری،  %10ادل واحده قانون تعیین وضعیت امالک و ... مع

 شهرداری واگذار خواهد شد. 

صوب مامالک  مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت :1تبصره

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

اخل عوض در د در مواردی که تهیه زمین : ها واقع درطرح دولتي وشهرداری قانون تعیین وضعیت امالک4تبصره 

محدوده مزبور طبق سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعهتفکیك و ساختمان بندی وهای مجاز برای قطعهمحدوده

وافقت با م لتوانند در مقابتوسعه شهری مورد تأیید مراجع قانوني قرار بگیرد، مراجع مزبور مي های مصوبطرح

بوط م تعهدات مرعمران شهر، عالوه بر انجا ز مزایای ورود به محدوده توسعه وااراضي برای استفاده تقاضای صاحبان

 %20تا  تجهیزات و خدمات عمومي، حداکثر الزم برای تأسیسات وسطوح سازی زمین و واگذاریبه عمران و آماده

 هایحهمچنین اراضي عوض طرقع در طرحهای موضوع این قانون وبرای تأمین عوض اراضي وا از اراضي آنها را

 .نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند

گذاری مکان واالویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که در صورت عدم ا :2تبصره 

س رسمي با قیمت کارشنا درصد سهم شهرداری 10ملك یعني سهم شهرداری کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

 دریافت خواهد شد. دادگستری

فظ حر صورت حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری مي باشد. د :3تبصره

ی ظ کاربربرحف امالک مزروعي و باغ از سوی مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي ازخریدار مبني

د و در واهد شفوق از طرف شهرداری مطالبه نخ سهمقبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، 

.. حقوق مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیك ، احداث ساختمان و .

 شهرداری وصول خواهد شد.

سهم این  %50لیدی کاربریهای مورد استفاده صنعتي،کارگاهي و تو برای کاربریهای زراعي ، باغ و برای :4تبصره 

 ماده تعیین مي گردد.
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 امالک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر 5-2

وارد  با تقاضای مالك ًبعدااز محدوده یا حریم شهر واقع و اعیاني غیرمجاز احداث و خارج  ملکيچنانچه      

قانون شهرداری  99کمیسیون مقرر در ماده  از سویآن د از رسیدگي به تخلفات ساختماني محدوده شهر شوند، بع

های خارج از محدوده و داخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و )اعیاني 100های خارج از حریم شهر( یا ماده )اعیاني

هر، شه محدوده اني بمالک دارای اعییا بالمانع شناخته شدن اعیاني آن، از بابت مزایای ) ارزش افزوده ( ورود ا

 . واهد شد.ختوسط متقاضي به شهرداری واگذار  ،کل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداری  %10معادل 

 باشد. يمها، عالوه بر جریمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه این ماده در مورد ساختمان سهماخذ  :1تبصره 

د از ورود رد. ضمناً بعوستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمي گیهای ربه ساختمان :2تبصره 

 اهد شد.مل خوعبه محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفکیك و احداث و... مطابق ضوابط زمان مراجعه 

گذاری مکان وام االویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمي از ملك بوده که در صورت عد:  3تبصره 

س رسمي با قیمت کارشنا درصد سهم شهرداری 10ملك یعني سهم شهرداری کمتر از یك قطعه باشد ؛ مقدار 

  دریافت خواهد شد. دادگستری

 ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداریو  شهرداری قانون 101 ماده اجرای بابت از شهرداری سهم: 6ماده 

شود. بنابراین تقسیم یك کوچکتر و با درخواست مالك، تفکیك اطالق مي قطعاتبه ملك بزرگ  بندیقطعه  -

گیرد ها و تیرهای برق و مشابه آنها صورت ميهای آب و گاز و دکلملك به دو یا چند قطعه در اثر عبور لوله

  تفکیك تلقي نشده و سهمي  ندارد.

 د:شواهد رداری مطابق این تعرفه وصول خبنابراین تفکیك به یکي از اشکال زیر انجام و مطالبات شه -

 تفکیك اراضي بایر یا اراضي دایر براى ساختمان سازى مسکونى در کاربرى مربوط -

 تفکیك اراضى غیر مسکونى -

 تفکیك باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -

 صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذو تفکیك باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -

 در صورت د سنداغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقتقسیم ب -

 رد.مطابق تعرفه عوارض محلى تعلق مى گیسهمي  100ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

شهر وده محد در داخل حریم وغیره  وطریق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تملیك  زمیني که از -

 .باشد مشمول این ماده مي شود مي واگذار

 خواهد بود. قانون زمین شهری 11تفکیك اراضي دولتي به استناد تبصره ماده  -
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نامه اجرائي نسبت به وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومي کشور طبق آیین*

 .قدام کنداانوني واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب ق سازی یا عمران وآماده

های تفکیکي و شهرسازی اراضي دولتي با طرحهای جامع و تطبیق نقشه : زمین شهری 11ماده 1بصره ت

به عهده وزارت مسکن و شهرسازی «هاقانون شهرداری 101موضوع ماده »تفصیلي و هادی و تصویب آن

 .است

 یك شده و پیاده روها وزی اراضي تفکهای آماده سابر اساس قانون تعیین وضعیت امالک کلیه هزینه -   

 ست. اهای مرتبط حاصل از تفکیك بر عهده مالك کوچه

ریم حدوده و حزمیني که از طریق منابع طبیعي یا راه و شهرسازی و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي داخل م -   

 باشند.ده ميشود مشمول این ماشهرها به صورت استیجاری و غیره واگذار مي

 101ماده  4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره25/8/1390های اوقافي طبق جلسه مورخ زمین -  

محترم نگهبان  شورای 2/9/90مورخه  44599/30/90اصالحي قانون شهرداری نمي باشد. با توجه به نظریه شماره 

بط جرای ضواصورت ا ( این قانون به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده شده است . در هر4تسری تبصره )

عابر و مرع و و مقررات طرح های توسعه شهری برای این اراضي طبق ضوابط جاری الزامي است و سرانه های شوا

 رد.ف قرار دااوقا خدماتي باید تامین شود . بدیهي است مالکیت این اراضي )سرانه ها (همچنان در اختیار اداره

نگي و ت تفکیك و افراز و حفظ کاربری و استفاده فرهدر صور زمیني که کاربری آن فرهنگي و مذهبي بوده-

 باشند.مذهبي مانند مسجد و کتابخانه از سهم تفکیك مستثني مي

وط )مجاز(که مترمربع در داخل محدوده شهر با کاربری مرب500متقاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از -

 افت خواهد شد.دارای اعیاني و فاقد اعیاني مي باشند.این سهم دری

ت تفکیك و راضي و امالکي که قبل از ورود به محدوده و حریم شهر سند مالکیت دریافت نموده باشند از بابا -

 صدور سند مشمول مقررات این ماده نمي باشند.

 سهم تفکیك به نسبت سهم قابل دریافت مي باشد. -

قطعه  درآن احداثيمطرح واعیاني های 100دهدر کمیسیون ما1390بل از سال اگر پرونده تخلفات ساختماني ق-

ر مورد تعیین دشهرداری عمل سند دریافت نموده باشند مالک 1390ابقا شده باشد ومالك یامالکین بعد از سال 

 ، مجاز تلقي که پرونده در کمیسیون مربوط مطرح وتعیین تکلیف وتفکیك خواهد بود1390زمان تفکیك  قبل از 

 101انون قهرداری بوده ومعابر بایستي رایگان به شهرداری واگذار گرددومشمول ش101شده و مشمول قانون 

  نمي شوداصالحي 

فاقد پالک ثبتي باشند وسند امالک  و نبودهبه هر دلیلي صادر نگردیده و رایج در شهرهایي که سند مالکیت -

 بعد از آن و و1390برای سالاصالحي قانون شهرداری 101ماده  ، مالک عمل مطابقعادی )قولنامه (عرف بوده 
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شهرداری امکان پذیر  با توافق في مابین مالك یا مالکین و 1390قانون شهرداری برای قبل سال سابق  101ماده

 مي باشد.

نه های مین سراچنانچه ملکي قبال تفکیك یا افزار شده و سهم شهرداری از بابت معابر و شوارع عمومي و تأ  

فراز مجدد اتامین شده باشد. در صورت تفکیك یا 1390رای قبل یا بعد از سال عمومي و خدماتي حسب مورد ب

در تفکیك یا  سهمي به شهرداری پرداخت نخواهد شد. مگر اینکه1390برابر ضوابط ، برای تفکیك های  بعد از 

بت آن ری باافراز مجدد ، نقشه پیشنهادی به نحوی باشد که معبر جدیدی ایجاد شود که در این صورت شهردا

دد صرفا نیز در صورت درخواست تفکیك مج 1390وجهي پرداخت نخواهد کرد و برای تفکیك های قبل از سال 

ریافت خواهد اصالحي د 101ماده  4سرانه های عمومي و خدماتي ناشي از تفکیك به استناد تبصره سهم تامین 

 شد.

   

 رح زیراصالحی قانون شهرداری به ش 101 اشند به استناد مادهمتر مربع که دارای سند ششدانگ می ب  500برای قطعات باالی 

 اقدام خواهد شد:

اصالحی  101به استناد ماده  ..... کاربری های مسکونی ، تجاریسهم شهرداری ها از 8جدول شماره   

 ازکل زمین مساحت ردیف

 درصد  15 متر مربع 1000مترمربع تا  500قطعات  1

 درصد  30 متر مربع 3000ا مترمربع ت 1001قطعات باالی  2

 درصد 35 متر مربع 5000مترمربع تا  3001قطعات باالی  3

 مترمربع  5001قطعات باالی  4
درصد از  25درصد سهم سرانه های عمومی و خدماتی و  25

 درصد ( سهم معابر و شوارع عمومی (75/18باقی مانده ملک )

 

اصالحی 101به استناد ماده  عتی وکارگاهی و انباریکاربری های صنسهم شهرداری ها از 9جدول شماره   

 ( مترمربع) مساحت ریف
 قطعات حاصل از تفکیك

 و تعداد قطعات
 سهم شهرداری

 %10 حداکثر دو قطعه 2000کمتر از  1

 % 8 قطعه ( 3) حداکثر   بیشتر و 2000 6000تا  2001 2

 %8 قطعه ( 5) حداکثر و بیشتر 3000 15000تا  6001 3

 %6 و بیشتر 7500 15001یش از ب 4

 

 که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری میتواند معادل در مواردی

 دریافت نماید.اصالحی قانون شهرداری  101به استناد ماده قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط دادگستری 
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 .ف یدر صورتیکه در رد وزی می باشد طبق ضوابط شهرسا 9و  8ی از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول های سهم شهردار

ای هاز درصد ومی ( بیشترر و شوارع عمسهم شهرداری در هر مورد )سرانه های عمومی و خدماتی یا معاب ،8جدول شماره  4

درصدها را  ستی ماندهشد بایاگر درصدهای فوق کمتر بافوق باشد درصد بیشتر بصورت رایگان به شهرداری انتقال یافته ولی 

هم سک سهم از ودن یبصورت قطعه یا وجه نقد طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری تامین نماید و در صورت بیشتر ب

 دیگر کسر نخواهد شد )بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد. (

 اصالحی  101ابت ماده بری از نا به هر دلیلی افزایش یابد ما به التفاوت سهم شهردادر صورتیکه تعداد قطعات تفکیکی ب

 د.اصالحی تجاوز ننمای 101شهرداری دریافت خواهد شد به شرط اینکه  از درصدهای مقرر در ماده 

  سمي و اقد سند رقانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضي ف 148و 147برای اسنادی که  از طریق مواد

بوده برای بعد از  متر مربع 500سایر قوانین جاری صادر شده باشند و مساحت قطعات یا سند مادر آنها بیشتر از 

به  1647ی شماره رأ 2اصالحي قانون شهرداری و بند  101ضوابط و به استناد ماده  جدول فوق و برابر 1390سال 

اره واند از ادذ خواهد شد. در این خصوص شهرداری مي تهیات عمومي دیوان عدالت اداری اخ 24/07/1397تاریخ 

فقط  ساحتي با هر م 1390.وبرای تفکیك های قبل از سال استعالم بعمل آورد سوابق ثبتي ثبت اسناد درخصوص

 معابر به صورت رایگان به شهرداری واگذار مي گردد.

  اصالحي  101ده و ما 1390ای قبل از سالبرقانون شهرداری در زمان حاکمیت خود 101با توجه به اینکه ماده

ند و ایت نمایقدرت اجرایي داشته و تمامي شهروندان در هنگام تفکیك باید موارد مذکور را رع 1390از سال 

رده اخت نکالسهم شهرداری را طبق ماده مذکور پردکساني که بدون مجوز قانوني زمین خود را تفکیك و حق 

نه ر شوارع و سراو برای بعد از آن حق السهم شهرداری د ومعابر فقط شوارع 1390سال قبل از سال  باشند  برای

 نمایند.  تامین های خدماتي را باید 

 از   دنمي توانن ینیا مالک برای تفکیك های غیر قانوني که برای قطعات تفکیکي  معابر پیش بیني نموده اند مالك

 د.نبابت معابر از شهرداری درخواست وجه نمای

 ت خدما تیکه در کاربری غیر مرتبط مالك متقاضي استفاده ورود به محدوده شهر و و ارزش افزودهدرصور

 وتعیین ودرصورت درخواست  6و  5سهم ماده %80شهرداری و تفکیك به صورت همزمان باشد درمجموع 

 تعیین مي شود  6سهم ماده   %70استفاده همزمان از ارزش افزوده خدمات شهرداری وتفکیك 

فقط  وي را حفظ کاربری باغ و زراع حریم شهر درشهرداری موظف است سهم خود از بابت اجرای این ماده در -1

 در توسعه فضای سبز استفاده نماید.

در اجرای طرح تعریض و ایجاد معابر و میادین توسط شهرداری مساحت معابر مقرر در طرح توسعه شهری از  (2

در رابطه با این نوع امالک مطابق عوارض بر حق مشرفیت اقدام خواهد سهم تفکیك شهرداری کسر خواهد شد و 

 شد.
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زش ی فاقد ارای، ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود. چنانچه بعد از تغییر کاربرمبنای ریالي ارزش منطقه(  3

 .بود دمنطقه ای در  دفترچه ارزش معامالتي باشد نزدیکترین بلوک و کاربری مربوطه مبنای عمل خواه

 سهمین باشند مشمول پرداخت اامالکي که براساس طرح توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری مي(4

 مي باشند.

خواهد  اقدام اراضي و امالک مورد درخواست برای استفاده تجاری، خدماتي داخل حریم شهر مطابق این ماده(5

 .شد

 ومحدوده  خارج از فاده خانه باغ ، صنعتي، کارگاهي و تولیدی درزراعي و باغ مورد است برای اراضي و امالک( 6

 درصد سهم این ماده تعیین مي گردد  50داخل حریم شهر 

 ت ز خدماادر صورتي که امکان تفکیك زمین طبق مقررات شهرسازی وجود نداشته باشد ارزش افزوده ناشي

کاربری  ریه کارشناس رسمي دادگستری )طبقبا قیمت روز براساس اعالم نظ 7شماره شهرداری مطابق جدول 

انصراف م اعال 5هدر صورتیکه مالك بعد از تصویب طرح در کمیسیون ماد خواهد بود و (برای کل قطعه تغییریافته

 اقدام خواهد شد.  (2ترداد عوارض و بهای خدمات )ماده سنماید مطابق نحوه ا

داری به صورت استان بایستي سهم شهر 5ه کمیسیون مادهدر طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال ب:1تبصره 

 مشخص تعیین گردد.

وط )خارج از مصوبه کمیسیون مردود یا مشر استان مطرح و 5 :در صورتیکه موضوع در کمیسیون ماده 2تبصره  

ات قداماردد ری واقع نگباشد اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك یا شهردا مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالك(

 ود شواهد خشهرداری بدون نیاز به ارسال به شورای اسالمي شهر و بدون کسر هزینه خدمات شهرداری اعالم 

 ارسال خواهد شد. 5ضمنا مراتب لغو مصوبه به کمیسیون ماده

صویب تقانون برنامه توسعه پنجم بعداز  174اخذ هرگونه  مبلغ یا قطعه در راستای بند الف ماده *

 .ها یا اضافه بنا طبق فرمول  مربوط  خواهد بود استان درتغيير کاربری  5کميسيون ماده 

 موظفند ربطذی اجعمر سایر و شهرداری ها و اسالمي قانون برنامه توسعه پنجم : شوراهای 174بند الف ماده ماده

 :نماید اقدام ذیل هایسیاست اعمال با شهرداری ها پایدار درآمدهای نظام تدوین طریق از برنامه اول سال پایان تا

 کاربری های اب متناسب صنعتي اداری، تجاری، کاربری های در ساختماني پروانه صدور عوارض نرخ کاهش ـ الف

 بهای و ضعوار به عوارض این تبدیل نیز و محلي موقعیت و اقلیمي شرایط به باتوجه منطقه همان مسکوني

 ناشي امالک، و اراضي هافزود ارزش بر عوارض همچنین و اکاربری ه این احداثي واحدهای از برداریبهره خدمات

 شهری توسعه طرحهای اجرای از
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: ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری10جدول شماره   

 

 

 ردیف

 

 

 عنوان

 

 کاربری مورد درخواست

 

 مسکونی

 

تجاری و 

 خدماتی

کارگاهی و 

 صنعتی

 باغ سایر پارکینگ

%53 - مسکونی 1  10%  - - - 

 - - - - - - تجاری 2

ایر و معبرب -ضای سبزف-راعیز-باغی 3  25%  45%  35%  - 10%  - 

%15 کارگاهی و صنعتی 4  30%  - - - - 

%50 پارکینگ 5  60%  35%  - 25%  - 

6 

 

 -ورزشی -آموزشی -سایر )اداری

تأسیسات و تجهیزات شهری و ...( -بهداشتی  

35%  50%  25%  - 10%  - 

 

 ون مشارالیه في مابی(  در قالب عقد صلح)  قراردادند منوط به درخواست مالك وتنظیم :اجرای این ب 3تبصره

ع قضایي ر مراجدقید خواهد شد مالك طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را قرارداد  شهرداری بوده ودر مفاد

 اعم از کیفری وحقوقي را از خود سلب مي نماید.

یربنـایي زیـا کـارگروه تخصصـي امـور  5وظایف شهرداری به کمسیون مـاده  که در راستای قرارداد هایي: 4تبصره 

 صـالحه(م ارسال مي گردد در صورتي که بنا به دالئلي سال تصویب موضوع به سنوات آتـي )خـارج از سـال  مـورد 

 لقبـو مـورد ادقـراردلـذا مبلـغ  ،انتقال یابد با توجه به اینکه مودی هیچ گونه قصوری در رابطه با موضـوع نداشـته

سـال مـورد  در قـرارداد هـاشهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صـورتي کـه 

وی تجلسـه از سـمورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بالفاصله بعد از تصویب و ابـالغ مفـاد صور قرارداد

 مي باشد.ن در این خصوص  نیازی به اذن مودی د نمودخواه اسیفای حقوق شهرداری اقداممراجع مذکور نسبت به 

  به منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضه سوختCNG  رود به وو  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت

 .شدمحدوده شهر سهمي دریافت نخواهد 

 خواهد شد.ن رداری اخذخدمات شهاز  ابقاء شوند. ارزش افزوده استفاده 100اده مکه در کمیسیون کلیه بناهایي 

پروانه ساختماني برای آن قبلي مجاز و شهرداریتفصیلي  در صورتي که کاربری و تراکم ملکي در طرح 

درطرح  و شده باشدصادر  100ابقاء توسط کمیسیون ماده  رایومطرح 100صادرویاپرونده ملك در کمیسیون ماده



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

38 

 

واستفاده از خدمات  تغییر کاربریدرخواست در صورت اشدتفصیلي فعلي کاربری وتراکم آن  مغایربا طرح قبلي ب

وجهي پرونده را جهت تغییر کاربری به  هرگونه ، شهرداری بدون دریافتشهرداری  از سوی مالك به کاربری  قبلي

 ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسي طرح 5کمیسیون ماده 

شهر  دودهراضي محاد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیك اداره ثبت اسنا  :قدیم قانون شهرداری 101ماده

ای که مالك رسیده باشد نقشه داریقبالً به تصویب شهرکه ای انجام دهندو حریم آن عمل تفکیك را طبق نقشه

 باید حداکثر ظرفکندال رسید تسلیم ميشهرداری در قب نماید و برای تصویب بهبرای تفکیك زمین خود تهیه مي

وعد مذکور مدر صورتي که در .ابالغ شود  قطعي آن معلوم و کتباً به مالك دو ماه از طرف شهرداری تکلیف

ری طبق شهردا مذکور در فوق مکلفند پس از استعالم از شهرداری تصمیم خود را به مالك اعالم ننماید مراجع

اراضي  و شوارع عمومي که در اثر تفکیك معابر .نماید عمل تفکیك را انجام دهندمي که مالك ارائههایينقشه

نخواهد یچ عنوان به صاحبان آن پرداختهشهرداری در قبال آن به  شود متعلق به شهرداری است واحداث مي

 .کرد

 :گرددمي اصالح یلذ شرح به شهرداری قانون( 101) ماده ـ واحده ماده: ( قانون شهرداری 101قانون اصالح ماده )

 افراز یا کیكتف تقاضای دریافت موقع در موظفند دادگاهها مورد حسب و امالک و اسناد ثبت ادارات ـ101ماده

 که دهند انجام اینقشه براساس را افراز یا تفکیك عمل مالکین، سوی از شهرها، حریم و محدوده در واقع اراضي

 تصویب جهت و مودهن تهیه خود زمین تفکیك برای مالك که اینقشه. باشد رسیده مربوط شهرداری تأیید به قبالً

 خدمات به مربوط اریشهرد قدرالسهم و معابر سطوح کسر از پس باید نماید،مي شهرداری تسلیم رسید، قبال در

 .شود ابالغ مالك به کتباً و تأیید ماه سه ظرف حداکثر شهرداری طرف از زمین، کل از عمومي

 به را افراز یا تفکیك تقاضای خود تواندمي مالك شهرداری یسو از تکلیفتعیین عدم و مقرر مهلت انقضاء از بعد

 أخذ با عمومي هایسرانه و شوارع معابر، خصوص در مقرر نصابهای حداکثر رعایت با دادگاه. نماید تسلیم دادگاه

 .نمایدمي تصمیم اتخاذ و رسیدگي موضوع به ،(5) ماده کمیسیون نظر

 مدت در اسخپ ارسال عدم صورت در. دهد پاسخ مذکور دادگاه به ایدب ماه دو ظرف حداکثر( 5) ماده کمیسیون

 رأی و گيرسید موضوع به مقررات، و ضوابط سایر چهارچوب در تفصیلي و جامع طرح مالحظه با دادگاه فوق،

 .نمایدمي صادر مقتضي

 و شهرها دودهمح در مصوب تفصیلي و جامع طرح آخرین مقررات و ضوابط و تفکیك حدنصابهای رعایت ـ1تبصره

 و هتهی در ذیل، قوانین جمله زا قوانین با مرتبط دستورالعملهای و هانامهآیین ضوابط، حدنصابها، رعایت همچنین

 :است الزامي شهرداریها توسط قانون این موضوع تفکیکي هاینقشه کلیه تأیید

 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 15) و( 14) مواد ـ
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 سایر و مسکن نيتعاو شرکتهای به مسکن امر برای مسکوني کاربری فاقد اراضي واگذاری و فروشمنع قانون ـ

 1381 سال مصوب حقوقي و حقیقي اشخاص

 آن بعدی اصالحات و 1374 سال مصوب باغها و زراعي اراضي کاربری حفظ قانون ـ

 و 1385 سال مصوب اقتصادی ـ فني مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضي خردشدن از جلوگیری قانون ـ

 آن بعدی اصالحات

 آن بعدی اصالحات و ایران معماری و شهرسازی عالي شورای تأسیس قانون( 5) ماده ـ

 قداما 1366 سال مصوب شهری زمین قانون( 11) ماده( 1) تبصره مطابق دولتي، اراضي مورد در ـ2تبصره

 .خواهدشد

 سرانه تأمین برای شهرداری است ششدانگ سند دارای که مترمربع پانصد از بیشتر مساحت با اراضي در ـ3تبصره

 معابر و ارعشو احداث موردنیاز اراضي تأمین برای و( %25) درصد پنج و بیست سقف تا خدماتي و عمومي فضای

 از ایجادشده فزودها ارزش به توجه با تفصیلي و جامع طرح با مطابق اراضي این افراز و تفکیك اثر در شهر عمومي

 است مجاز شهرداری. نمایدمي دریافت را اراضي باقیمانده از( %25) درصد پنج و بیست تا مالك، برای یكتفک عمل

 .نماید یافتدر دادگستری رسمي کارشناس نظر طبق زمین روز قیمت براساس را مذکور قدرالسهم مالك توافق با

 و افراز و فکیكت اثر در که خدماتي ضيارا و عمومي شوارع و معابر و( 3) تبصره از حاصل اراضي کلیه ـ4تبصره

 ملك صاحب به وجهي هیچ آن قبال در شهرداری و است شهرداری به متعلق شود،مي ایجاد مالکیت سند صدور

 .نخواهدکرد پرداخت

 تواندمي شهرداری اشد،نب میسر افراز و موردتفکیك زمین از معابر و شوارع سرانه، انواع تأمین امکان که مواردی در

 .نماید دریافت کارشناسي نرخ به را آن قیمت معادل شهر اسالمي شورای تصویب اب

 قانون طبق متخلفین، و شدهتلقي جرم اراضي، افراز یا تفکیك در قانون این موضوع از تخلف هرگونه ـ 5تبصره

 .خواهندگرفت قرار قانوني پیگرد تحت اداری تخلفات قانون و اسالمي مجازات

بصره تو 22/12/1351( قانون تأسیس شورای عالي شهرسازی و معماری ایران مصوب 5ه )ده واحده ـ مادما

  :گرددبه شرح ذیل اصالح مي 25/9/1365اصالحي آن مصوب 

 تبصره و 22/12/1351 مصوب ایران معماری و شهرسازی عالي شورای تأسیس قانون( 5) ماده ـ واحده ماده

 :گرددمي صالحا ذیل شرح به 25/9/1365 مصوب آن اصالحي

 به کمیسیوني وسیلهبه استان هر در آنها تغییرات و شهری تفصیلي طرحهای تصویب و بررسي ـ 5 ماده

 و مسکن وزارت نمایندگان و شهردار عضویت با و( استانداری عمرانيمعاون وی غیاب در و) استاندارریاست

 شورای رئیس همچنین و دستي صنایع و گریگردش و فرهنگي میراث سازمان و کشاورزی جهاد وزارت شهرسازی،
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 رأی حق بدون( شهرسازی یا معماری تخصص با)استان مهندسي نظام سازمان نماینده و ربطذی شهر اسالمي

 .شودمي انجام

 کمیسیون یندگاننما از متشکل کمیسیون فني( کمیته) کارگروه برعهده کمیسیون این فني هایبررسي ـ1 تبصره

 .باشدمي شهر ليتفصی طرح مشاور و

 .باشدمي استان شهرسازی و مسکن سازمان در کمیسیون دبیرخانه ـ2 تبصره

 معاونین و ورزیجهادکشا نیرو، کشور، شهرسازی، و مسکن وزراء ربطذی معاونین شهرتهران مورد در ـ3 تبصره

 رئیس) تهران شهردار و دستي صنایع و گردشگری فرهنگي، میراث و زیست محیط حفاظت سازمانهای رؤسای

 .باشندمي کمیسیون اعضاء رأی، حق بدون تهران شهر اسالمي شورای رئیس همچنین و( کمیسیون

 رسمـیت اءاعض اکثریت حضـور با کمیسیون جلسات. خواهدبود تهران شهرداری در کمیسیون این دبیرخانه محل

 .است معتبر موافق رأی چـهار با حداقل کمیسیون تصمیمات و یافته

 معرفي مایندهن شهرها سایر در و کشور وزیر نماینده تهران، در شهر اسالمي شورای فقدان صورت در ـ4 هتبصر

 نمود خواهد شرکت ربطذی کمیسیون در شهر اسالمي شورایرئیس جای به استاندار سوی از شده

مالک ینکه شهرداری به انسبت به وضعيت شهرها از نظر انای تشخيص تاریخ تفکيک در اسناد قولنامه ای مبنکته : 

ه اسناد گر اینکتاریخ صدور سند است .مقولنامه ای خدمات ارائه می نماید یا نه تاریخ تنظيم قولنامه  و در اسناد رسمی 

از گبرق و  که اثبات نماید عمل تفکيک قبل از تاریخ صدور سند واقع شده است از جمله قبوض آب وو مدارکی ارائه شود 

 پرونده شهرداری و ...مميزی امالک ،احکام ماده صد ، 

 

 ضوابط احداث پارکینگ: 7ماده

 ا تفصیلي ویها الزامي بوده و بایستي مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی پیش بیني و تامین پارکینگ در ساختمان

ه ایجاد بقانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایي آن نسبت  1در اجرای ماده 

 ارکینگ  اقدام گردد.پ

 ب جداگانها به حسارها موظفند هر نوع درآمد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و ...  : شهرداری 1تبصره 

 ای واریز و صرفا جهت احداث پارکینگ های عمومي هزینه نمایند .

 مشرفیت : عوارض بر حق 8ماده 

 تصرف حقآیند شهرداری در ميشهرداری مالکیت به  رید و یا با تملكبا خدر معابر شهر که  واقع امالککلیه      

بدون مجوز  آنحق بهره برداری از را داشته و هیچ شهروندی  دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاصو احداث 

اند حق ایجاد زه نگرفتهکه مالکین همجوار چنین امالک عمومي از شهرداری اجابنابراین تا زمانيرا ندارد  شهرداری
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درب به این امالک را هر چند که قسمتي از این امالک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق 

) تاکید مي شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

رف هزینه اقدام به خرید یا تملك قانوني مسیر معابر مي نماید و در دیگر در مواردی خواهد بود که شهرداری با ص

و  به جهت اشرافیت از آنها استفاده مي نماید تفکیك کننده موارد همانند معابر حاصل از تفکیك که شخص مالك

مشمول عوارض بر حق  معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار مي گیرد 

 مشرفیت نیست (

و  معابر و میادین و اصالح و توسعه احداث، تعریضهای طرحدر اثر اجرای که و امالکي اراضي کلیه علیهذا مالکین

 از پالک پشت جبهه به توسعه و یا الحاق قسمتيو یا در  و یا تعریضي یا اصالحيچهارراه ها در برگذر احداثي 

 توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد دربحق مشرفیت، ميبر شوند در صورت پرداخت عوارض واقع ميصلي جبهه ا

ذ خدمات و اخ حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق بر به خیابان اقدام نمایند. و در سایر موارد عوارض

 واهد شد. وصول خ محاسبه وو..  تفکیك شهرداری ،اجرای طرح، نقل و انتقال، اصالح سند، پایان کار ساختمان یا 

 زیر  برای کلیه معابر محاسبه و اخذ خواهد شد :  فرمولحق مشرفیت مطابق برعوارض 

](A-B)×L×(P/3)×S[×K 

 

A  عرض معبر جديد 

P   ارزش منطقه اي بعد از اجراي طرح 

B    عرض معبر قبلي 

K  ضريب تعديل 

L   طول ضلع ملک مشرف به معبر 

S احت باقي مانده ملکمس 

 

  عمل خواهد شد.2درکاربری های تجاری وخدماتي با ضریب 

خواهد شد.( عمل 5/1متر مربع با ضریب  100عمل خواهد شد.) برای قطعات زیر 1 درکاربری مسکوني با ضریب 

 عمل خواهد شد. 5/1درکاربری های اداری وغیره  با ضریب 

فرمول وصول خواهد شد. %25ربری درکاربری های باغ و مزروعي با حفظ کا 

 عمل خواهد شد . 5/1تجاری با ضریب  –در کاربری های مختلط مسکوني 

 

 

 



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

42 

 

 
 (Kجدول ضریب تعدیل ) 11جدول شماره 

 L K رديف L K رديف

 %16 متر 12تا  12 %5 تا یك متر 1

 %17 متر 13تا  13 %6 متر 2تا  2

 %18 متر 14تا  14 %7 متر 3تا  3

 %19 متر 15تا  15 %8 متر 4تا  4

 %20 متر 16تا  16 %9 متر 5تا  5

 %21 متر 17تا  17 %10 متر 6تا  6

 %22 متر 18تا  18 %11 متر 7تا  7

 %23 متر 19تا  19 %12 متر 8تا  8

 %24 متر 20تا  20 %13 متر 9تا  9

 %25 متر 20بیش از  21 %14 متر 10تا  10

 - - - %15 متر 11تا  11

 

،  هارراه هاادین و چدر مواردی که بعد از اجرای طرح تعریض و توسعه معابر موجود و ایجاد معابر و می : 1تبصره 

وده ناشي ش افزملکي مشمول عقب کشي نشده و ارزش منطقه ای قبل و بعد از اجرای طرح تغییر کند از بابت ارز

حت ل مساکحق مشرفیت بر مبنای  رب از اجرای طرح تعریض و یا ایجاد معابر جدید توسط شهرداری ، عوارض

 . ذ خواهد شدبرابر مابه التفاوت ارزش منطقه ای قبل و  بعد از اجرای طرح محاسبه و اخ 20ملك با مبنای 

اری جهت ارزش روز زمین )زمان مراجعه به شهرد%20حق مشرفیت باقي مانده ملك از  بر عوارض:  2تبصره 

 پرداخت( بیشتر نخواهد بود .

یك بار  فقط برای حق مشرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای معبربرعوارض :  3تبصره 

 گیرد: تعلق مي
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ه هنگام توافق برای بحق مشرفیت  بر گیرند عوارضي از آنها در مسیر تعریض قرار ميبرای امالکي که قسمت -

ری خذ یا تهاتای روز، محاسبه و ابر مبنای ارزش منطقهخرید یا بعد از اجرای طرح تعریض به هنگام مراجعه مالك 

د قدام خواهاشد(  )یعني ارزش واگذاری مالك و مطالبات شهرداری به صورت ریز برآورد ریالي شده و تهاتر خواهد

 شد. 

اه ر احداثي رر هنگام توافق برای خرید یا تملك قسمتي از امالک برای اجرای طرح به شرطي که به غیر از معبد -

 دسترسي به ملك وجود نداشته باشد. 

ده پیدا گیرند به سبب احداث خیابان ارزش افزور موقع معامله امالکي که در بر خیابان واقع هستند و یا قرار ميد -

 اند.نموده

حت ها که مساقانون نوسازی واگذاری باقیمانده اراضي از اجرای طرح 18بند الف ماده بصره به استناد ت - 4تبصره 

 به عنوان نشدن آنها کمتر از حد نصاب تفکیك مندرج در ضوابط طرح تفصیلي یا هادی شهر باشد به دلیل شناخته

روبه و مخ یك قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یك قطعه ممنوع است و به منظور جلوگیری از متروکه

 ام نماید.لك اقدریداری و یا طبق قانون تمتوسط شهرداری از مالك خ“ ماندن آن بایستي این گونه اراضي تماما

ر لك آنها دسمتي از مقارزیابي امالک و تعیین غرامت و پرداخت آن به مالکیني که تمام یا :  قانون نوسازی 18ماده

قرار مي  تصرف اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصالح و توسعه معابر و تامین نیازمندیهای عمومي شهر مورد

رح زیر به ش حق مرغوبیت از کساني که ملك آنها بر اثر اجراء طرحهای مذکور مرغوب مي شود گیرد و دریافت

  :خواهد بود

زش آن به صه ارالف ـ در مورد اعیاني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزیابي و پرداخت مي شود و در مورد عر

 مت بیش ازین قیگردد و در صورتي که ا ماخذ بهای یك سال قبل از تاریخ ارزیابي به اضافه شش درصد تعیین مي

  .بهای ملك در تاریخ انجام ارزیابي باشد بهای زمان ارزیابي مالک عمل خواهد بود

ر در وسعه معابح و تب ـ در مورد مرغوبیت کلیه اراضي و امالکي که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصال

حق  ریافتل پرداخت حق مرغوبیت مي باشند. ماخذ و نحوه دبر گذر احداثي یا اصالحي واقع مي شوند مشمو

صویب به ت وکشور تهیه مرغوبیت از مالکین این گونه امالک طبق آیین نامه و جدولي است که از طرف وزارت 

 کشور مجلسین خواهد رسید کمیسیونهای

ه باقیماند ح درثر اجرای طرتبصره ـ در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاری و غیره بر ا

ند. اری کملك از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالك پیشنهاد فروش آن را به شهرد

یگر ورت دشهرداری مکلف است باقیمانده ملك را هم به بهای قطعي شده خریداری و تصرف کند که در این ص

 (1358)اصالحي  مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفي است.
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سازی به قانون نو 19راضي که دراجرای طرح تعریض به مالکیت شهرداری درمي آیند چنانچه در اجرای ماده ا -

وارض این ماده ع %70امالک همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده، حق مشرفیت امالک مجاور 

 دریافت خواهد شد.

  :به شرح زیر اصالح مي شود  1347نوسازی و عمران شهری مصوب ( قانون 19قانون اصالح ماده )

م یا قسمتي از معابر تفصیلي( تما -رگاه در نتیجه اجراء طرحهای مصوب شهری )جامعه -قانون نوسازی 19ماده 

 لق بهعمومي به صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقي و حقوقي نباشد، آن قسمت متع

قابلیت  زمین هد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط به اینکه آن مقدارشهرداری خوا

ا ترک بروز  صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالك ملك مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسي

 کین متعددمال متعدد و با تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتي که ملك یادشده در مجاورت امالک

  .باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار مي شود

وزیران  ویب هیأتنحوه اجراء این ماده به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت کشور تهیه و به تص –تبصره 

  .مي رسد

 :شهری عمران و نوسازی قانون( 19) ماده اصالح قانون اجرایي نامهآیین

 :روندمي کار به زیر مشروح معـاني در نامهآیین این در منـدرج اصطالحات: یفتعار ـ1ماده

( 1) هماد( 4) و( 3) ،(2) بندهای موضوع طرحهای(: تفصیلي و جامع طرحهای) شهری مصوب طرحهای ـ الف

 ـ( دیبع حاتاصال با) آن وظایف تعیین و شهرسازی و مسکن وزارت به مسکن و آباداني وزارت نام تغییر قانون

 . ـ1353 مصوب

 و باشد آنها مالکیت در متروک عمومي معبر مجاور ملك که حقوقي یا حقیقي اشخاص: مجاور ملك مالك ـ ب

 مبني دادگاه يقطع رأی یا رسمي مالکیت سند دارای ـ1310 مصوب ـ امالک و اسناد ثبت قانون( 22) ماده مطابق

 .باشد ملك بر وی مالکیت احراز بر

 در واقع عمومي گذرهای کلي طور به و خیابانها و روهاپیاده میدانها، عمومي، هایکوچه اراضي: ميعمو معابر ـ ج

 تملك به شهرداری نقانو( 101) ماده اجرای در یا و گیردمي قرار عموم استفاده مورد که شهر حریم و محدوده

 .است درآمده شهرداری

 به ستفادها قابلیت ،(تفصیلي و جامع) شهری مصوب هایطرح اجرای از پس زمین که وضعیتي: متروک معبر ـ د

 .باشد نداشته را عمومي معبر عنوان
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 صتشخی با( تفصیلي و جامع) شهری مصوب طرحهای اجرای از پس فقط عمومي معابر شدن متروک ـ2ماده

 .باشدمي احراز قابل شهرسازی و راه وزارت تأیید و شهرداری

 را مستقل حون به ساختماني پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت اب متروک معبر که صورتي در ـ3ماده

 :نماید واگذار زیر ترتیب هب مجاور امالک یا ملك به آن الحاق جهت را مذکور معبر تواندمي شهرداری باشد، نداشته

 کل شهرسازی، طبضوا برابر و شده واقع متعدد مالکین با و متعدد امالک مجاورت در متروک معبر چنانچه ـ الف

 معبر مجاور، الکام مالکین بین مزایده تشریفات انجام با باشد، استفاده قابل مجاور امالک از یك هر برای آن

 .رسدمي فروش به مذکور

 و قوانین رعایت اب و متروک معبر به الحاقي ملك کاربری روز کارشناسي قیمت به متروک معبر موارد، سایر در ـ ب

 .باشدمي مجاور امالک یا ملك مالکین یا مالك به واگذاری قابل کالً یا زئاًج مربوط، مقررات

 رداریشه منتخب دادگستری رسمي کارشناس به ارجاع طریق از متروک، معبر روز کارشناسي بهای ـ1تبصره

 .گرددمي پرداخت شهرداری توسط کارشناسي هایهزینه و شده تعیین

 را مستقل حون به ساختماني پروانه صدور قابلیت شهرسازی ضوابط رعایت با متروک معبر که صورتي در ـ2تبصره

 به عمومي مزایده طریق زا مربوط مقررات و قوانین رعایت با را مذکور معبر عرصه تواندمي شهرداری باشد، داشته

 .رساند فروش

 مزایده انجام یا واگذاری دپیشنها ارایه جهت متروک معبر مجاور امالک یا ملك مالکین یا مالك از دعوت ـ4ماده

 .آمد خواهد عمل به باشد نفعانذی کلیه به ابالغ مفید که طریقي هر از شهرداری تشخیص به بنا ایشان بین

 تابع موارد، ایرس و برنده تشخیص پیشنهادات، به رسیدگي مورد در آن تشریفات و مزایده برگزاری نحوه ـ 5ماده

 .است تهران شهرداری معامالت نامهآیین مطابق تهران شهر مورد در و شهرداریها مالي نامهآیین در مندرج مقررات

 طرحهای عایتر با مذکور ملك کاربری مجاور، امالک یا ملك به متروک معبر از بخش هر الحاق از پس ـ 6ماده

 .یابدمي تسری الحاقي بخش به( تفصیلي و جامع) شهری مصوب

 و خریدار ایامض به که فروش قرارداد تنظیم طریق از آن، خریدار به وکمتر معبر از بخش هر انتقال ـ7ماده

 .آیدمي عمل به رسد،مي آنها قانوني نمایندگان یا شهردار

 معبر گذاریوا مراتب است موظف شهرداری خریدار، توسط شده واگذار معبر بهای کامل پرداخت از پس ـ 8ماده

 و ریدارخ سند اصـالح جهت شده، واگذار معبر 2000/1 نقشه نسخه یك و کامل مشخصات همراه به را متروک

 .نماید اعالم محل امالک و اسناد ثبت اداره به آن، مجاور ملك به شده خریداری معبر الحـاق



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

46 

 

 .باشدمي نامهآیین این اجرای حسن بر نظارت مسئول کشور وزارت ـ9ماده

پشت جبهه و یا برهای آن( خریداری و به )ك همجوار توسط مالك ملاست که در بر معابر واقع چنانچه ملکي -

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. %70حق مشرفیت آنها عوارض بر ملك خود الحاق نماید 

و مورد  مجاز در آمده به صورت زمان مرور و یا برحسب مجاز تفکیك به صورت ملکيعرصه : چنانچه  5تبصره 

طرح پروانه ساختماني کرده باشد ولي بر اساس درخواست مالك باشد و اینك ه قرارگرفتتأیید شهرداری 

 در زمان استمکلف  شهری باشد شهرداری توسعه مقرر در طرحهای کشيعقبرعایت به  فعلي، ملزمگذربندی های

تهاتر نماید  ساختمانيپروانه  حق مشرفیت وبرکشي را با عوارض در عقبعرصه واقع ارزش ساختماني صدور پروانه 

 و تراکم و سطح اشغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد. 

 عابر جدیدیهای احداث معابر جدید عالوه بر معبر موجود، معبر یا م: در مواردی که در اثر اجرای طرح 6تبصره 

بر  رانترینگحق مشرفیت مطابق ارزش منطقه ای بر وند عوارض ایجاد شود جهاتي که از ملك به معابر مشرف ش

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

 متر 25 : در صورتي که عمق یك پالک )قطعه( تفکیك شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از  7تبصره

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

 10ها حداکثر تا ها و خروجي میادین و تقاطعحق مشرفیت امالک واقع در میادین و تقاطعبر عوارض  : 8تبصره 

 برابر فرمول این تعرفه محاسبه خواهد شد. 5/1متر فاصله از محل مذکور با ضریب 

اده اقدام مبه بعد با مبنای این  88های اجرا شده از اول سال حق مشرفیت طرحبر حاسبه و اخذ عوارض: م9تبصره 

 این تعرفه اقدام خواهد شد. %45، با مبنای 88های اجرا شده قبل از خواهد شد و برای طرح

جرا گردیده قبل ایر عوارض این ماده به امالک واقع در مس 1372حق مشرفیت از  بر با توجه به برقراری عوارض

 تعلق نخواهد گرفت. 1371از 

شهرداری  دمات ازخ: محاسبه و دریافت این عوارض به هنگام مراجعه مالك یا ذینفع برای اخذ هرگونه   10تبصره 

 از جمله پروانه ساخت، گواهي معامله، گواهي حفاری و... دریافت خواهد شد. 

بت و ثبت در دفاتر قانون ث 45روانه ساختماني منوط به اجرای ماده : پرداخت هرگونه هزینه یا صدور پ 11تبصره 

 امالک شهرداری مي باشد.

امالکي را که پس از پالک کوبي و توزیع اظهارنامه و قبل از درخواست ثبت و آگهي بوسیله  قانون ثبت: 45ماده 

هد و همچنین اگر خود اداره ثبت مراتب را به اداره ثبت اطالع دشود باید مالك یا شهرداریاصالحات خراب مي
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اطالع حاصل کرد بایستي پس از رسیدگي و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر 

ملك ثبت شده است در ستون مالحظات دفتر امالک هم قید کرده و هرگاه قسمتي از ملك باقي بماند یا به 

ره اصلي ملك که برای تمام ملك تعیین شده آگهي خواهد شد و چنانچه قبال شهرداری منتقل شود به همان شما

آگهي و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتي که در دفتر امالک ثبت شده با توضیح مراتب در مالحظات 

خواهد  جدید صادردفتر امالک با حدود واقعي در زیر ثبت اولیه با بایگاني کردن سند مالکیت اولي سند مالکیت

شد؛ و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور امالک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه اصالح سند مالکیت در حدی 

که قبال به ملك مجاور و فعال به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتي که شهرداری عمومي بودن کوچه را اعم 

مالک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت از بن بست یا غیر بن بست تایید نماید اصالح ثبت دفتر ا

 .حقوق مجاورین انجام خواهد

عابر ایجاد م و: درصورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصالح معابر و میادین  12تبصره 

چنانچه  عه ،وسو میادین جدید في مابین شهرداری و مالك یا مالکین دررابطه با قیمت مقدار واقع در طرح ت

ه ملك ماند باقي موضوع به کارشناس رسمي ارجاع یا از طریق دادگاه حکمي صادر شود حق مشرفیت شهرداری از

 بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمي خواهد بود. قیمت روز20%

جه اجرای ر نتیدرصد )ده  درصد ( از مساحت امالک د 10: در صورتیکه در سنوات گذشته بیش از  13تبصره 

ي مانده ی باقطرح های مصوب شهری بدون دریافت هرگونه غرامتي به خیابان احداثي جدید الحاق شده باشد برا

 این قبیل امالک عوارض مشرفیت شامل نخواهد شد .

 

 تعبیه درب  اضافی )ارزش افزوده( عوارض:  9ماده 

 مي متعلق به شهرداریکلیه انهار ، شوارع و معابر عموقانون شهرداری  101و ماده  96ماده  6در اجرای تبصره     

اشد ودر بمومي مي باشد لذا درصورتي که ملکي دارای بیش از یك بر باشد و سایر اضالع ملك محدود به معبر ع

ر اضافي یجاد ددر صورت تقاضای مالك جهت اسند مالکیت یا اسناد غیرثبتي و عرفي محل درب ذکر نشده باشد ، 

به شرح  ر دربهر ملك در معابر عمومي )همان ضلع دارای معبر(، عوارض ایجاد درب به ازای ایجاد در ضلع دیگ

فیکي و های ترازیر محاسبه و دریافت خواهد شد. در ایجاد در اضافي موضوع عدم ایجاد مشکالتي مثل مزاحمت

  -هرسازی سان ششخیص ) کارشنااشرافیت به واحدهای همسایه و شهرداری و ارایه خدمات و... باید توسط هیات ت

 دد.نماینده ثبت اسناد( بررسي و تأیید شود تا مشکالتي برای سایرین ایجاد نگر –عضوی از شورا 

روهـا و ها و پیادههای عمـومي و میـداناراضـي کوچـه :( 1345/11/27)الحـاقي قانون شـهرداری 96ماده 6بصره ت

باغهـای عمـومي و گورسـتان  ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها وها و به طور کلي معابر و بستر رودخانهخیابان
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های عمومي و درختهای معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب 

 .مالکیت شهرداری است و در

داری ده شهرها بالمانع است شهروها واقع در محدایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه

 .ها قبالً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایندعملیات عمراني در بستر رودخانهها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه

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

 وسط هیأتبا ضوابط شهرسازی و تأیید موضوع تبیش از یك ورودی پارکینگ در صورت عدم مغایرت  :2تبصره 

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

ت ه دریافحق مشرفیت درصورت تعیین تکلیف درب اضافي عوارض این مادبر در صورت دریافت عوارض :3تبصره 

 نخواهد شد.

یید ه و با تأبط مربوطبن باز دراختیار شهرداری بوده و بار عایت ضواایجاد هر گونه باز شو درکوچه های  :4تبصره 

 هیأت تشخیص مجاز خواهد بود.

ء قید و جز ت امالککوچه و یا راهرو اشتراکي و اختصاصي به آنهائي اطالق مي گردد که در اسناد مالکی :5تبصره 

 اشد.برفته بیرون از آنها قرار گ عرصه آنها محسوب گردد و نیز شبکه تاسیسات آب و برق و گاز و فاضالب

 زماني مي ق الذکربه لحاظ حقوقي ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق ضوابط فو :6تبصره

 شد و کوچهده باشتواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومي بوده واسناد مالکیت امالک آن حد به معبر تعریف 

 یك پالک نباشد.مورد نظر در مالکیت خاص 

 متر 20ز امشرف به گذر بیش  عرض گذر یا طول بر ضلعدر محاسبه عوارض این ماده در صورتي که  :7تبصره 

 متر خواهد بود. 20باشد مالک عمل همان 

متر و یك 5/1حداکثر یك درب نفررو تا عرض  برای هر ملك ضوابط شهرسازیمجوز ایجاد درب برابر  :8تبصره 

ا أت تشخیص و ببا تأیید هی متر مجاز بوده در صورت تقاضای بیش از آن صرفاً 3حیاط به عرض درب پارکینگ یا 

ا بیش از تمع هرعایت ضوابط شهرسازی و مسایل حقوقي امکان پذیر خواهد بود . ضمناً تعداد درب های مجاز مج

و در ردرب ماشین  درب نفررو و یك درب ماشین رو مطابق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.چنانچه عرضیك 

 متر باشد ضوابط مذکور مالک عمل شهرداری خواهد بود. 3ضوابط طرح توسعه شهری بیش از 

ر کمیسیون مگر در صورت ابقا دمتر  ممنوع است  6با عرض کمتر از : ایجاد درب اضافي در معابر 9تبصره 

 و یا پیش بیني در طرح تفصیلي شهر. 100ماده

عابر )غیر و فقط در م متر 6عرض بیش از با معابر مجوز ایجاد درب اضافي در : در هر صورت صدور10تبصره 

 باشد . یر مياختصاصي( با رعایت مسایل حقوقي و شهرسازی و مقررات جاری و با تأیید هیأت تشخیص امکان پذ

اری هردر و شارزش افزوده ناشي ازایجاد درب اضافي شورای اسالمي شه : باتوجه به وضعیت هرشهر و11تبصره 

 نسبت به تعدیل یا افزایش عوارض ایجاد درب اقدام نماید شهر مربوطه مي تواند
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مالک عمل  متر مربع باشد ، 500: در محاسبه عوارض این ماده درصورتي که مساحت قطعه بیش از  12تبصره 

 مترمربع خواهد بود. 500همان 

 اهد بود.قرر در این ماده امکان پذیر خودرخواست مالك و پس از طي مراحل م : ایجاد درب با 13تبصره 

 د.: در مورد ایجاد درب در پخ یا قوس ساختمان یا ملك ، تابع ضوابط شهرسازی مي باش 14تبصره 

گانهای ني و ار: درصورت درخواست مالکان مراکز عمومي شامل مراکز آموزشي ، مراکز بهداشتي و درما15تبصره 

اری به معبری واحد( جهت ایجاد درب نفررو و ماشین رو اضافي و اضطر 20دولتي ، مجتمع های مسکوني )بیش از

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

 

 معابر: اضافی در  فرمول عوارض ایجاد درب 
مساحت           عرض گذر      +طول برمشرف گذر  

 ×  × 0/2p × عرض درب  

 2 4 

گردد  ای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومي فاقد درب، مقداری در تعریض واقعقطعه در صورتي که -1

ان قسمتي رایگ شهرداری در مقابل رعایت بر اصالحي، مجوز ایجاد درب به صورت رایگان در برابر واگذاری

 از ملك به معبر صادر خواهد کرد.

طرح و  اریقانون شهرد 100ماده ر کمیسیون د اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداری،در صورت ایجاد درب  -2

فاد مو یا تعیین تکلیف درب خارج از  100المانع کمیسیون مادهبگیری خواهد شد. در صورت رأی تصمیم

 شود.اقدام مي 2عوارض ایجاد درب این ماده با ضریب پروانه 

 باشد.نقطعه مقابل دی روبروی درب صدور مجوز ایجاد درب در صورتي مقدور خواهد بود که درب ایجا -3

 مالک خواهد بود.های ماشین رو به طرف داخل ابازشوهای درب -4

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

ریال  000/000/30عوارض تعبیه درب اضافي از معبری دیگر برای واحد های تجاری و خدماتي حداقل  -6

 خواهد بود

 

رزش افزوده اضافي مشمول مقررات مربوطه خواهد بودمنجر به افزایش طبقات شود ا مواردی که. 
 حق  شده که في مابین شهرداری و مالك یا مالکین منعقد قراردادیدر زمان صدور مجوز تعبیه درب اضافي

 . مرجع از خود سلب و ساقط مي نماید هرگونه اعتراض آتي را در هر
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 : عوارض کارشناسی و بازدید10اده م

یال  اخذ ر 1.500.000ریال و برای حریم شهر 750000الک واراضي داخل محدوده شهر هزینه بازدید برای ام

ریال تعیین 000/300ریال و هزینه دفترچه پروانه ساختماني 000/500ضمناً هزینه تشکیل پرونده خواهد شد .

 ریال مي باشد.2.000.000مي گردد.ضمناً هزینه واگذاری اسناد مزایده و مناقصه 

از محدوده  ریال و در خارج2.500.000ارشناسي استعالمات دفترخانه در داخل محدوده مبلغ تبصره:عوارض ک

رونده هر پ  5هزینه بازدید و تشکیل پرونده جهت ارجاع به کمیسیون ماده ریال مي باشد.3.500.000

 ریال 000/000/4
 

 بر مشاغل: عوارض  11ماده 

ریال ونمایشگاه 4.00.000ریال و مشاورین امالک 1.500.000فی مبلغ حداقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحد صنتوضيح: 

ریال  6.200.000روشی ریال وطال وسکه ف 2.000.000ریال وقصابی  5.200.000ریال ونمایشگاه اتومبیل 3.800.000مبل 

ریال خواهد 2.600.000ریال وکارواش 6.200.000 ریال وتاالر پذیرایی3.800.000ریال وصرافی  5.000.000وآهن فروشی 

 بود.

-79581اخذ عوارض کسب و پیشه )حق بهره برداری ( از واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری،  برابر نامه -

دفتر امور شهری و  06/06/1399-129612رییس مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری  و نامه  01/06/1399

 درصد پیشنهاد می گردد.3ی با فرمول مساحت *ارزش منطقه ای* شوراهای استانداری آدربایجانشرق

 دیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه)آقای علی اکبر اسدی( و پیرو بخشنامه شمارهم 15/02/1397-6000ظر به نامه شماره ن -

اس آخرین اس ر محترم کشور در خصوص ابالغ عناوین عوارض به استانداریهای سراسر کشور و بروزی 166472-11/10/96

و نامه شماره   1396 /19/10-1052و  12/10/1396-1032آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 

زیر محترم کشورمبنی بر  و 30/09/1399-152512ان عدالت اداری  و نامه  شماره دیو 200/6941/200/9000-16/09/99

ن همچنی وی دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه برای بانک هاوضع عوارض کسب و پیشه )عوارض محلی( 

 مامایی، اسناس، مطب پزشکان عمومی،متخصصین و دندانپزشکان ،روانپزشک،کارشن موسسات مالی و اعتباری

شوراهای  اختیارات حدود دردکتر تغذیه ،ارتوپدها ، دفاتر اسناد رسمی ، مشاوران حقوقی و وکالی دادگستری 

 د.اسالمی شهرها میباشن

 صندوق های قرض الحسنه از پرداخت عوارض معاف میباشند.

دادنامه آرای هیئات تخصصی  و 14/06/1396-566ا توجه به دادنامه آرای هیئات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ب -

ت قانون تشکیال 80ماده  16به استناد بند مشاغل بر پزشکان اخذ عوارض  20/08/97-9709970906010255بشماره 

قانون 50ماده  1بصره ت با اصالحات بعدی  و  1375وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 مالیات بر ارزش افزوده در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص داده نشده است.

 معاف میباشند. قالی بافی به غیر از کارگاه های قالی بافی از پرداخت عوارض کسب و پیشه-
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 خوش حسابی خواهند بود. %10ری را پرداخت نمایند مشمول عوارض سالجا ،اصنافی که در سال جاری -

 اخذ و محاسبه سال آن رضعوا بر دیرکرد هزینه %9 هرسال ازای به اند ننموده پرداخت را قبل سالهای عوارض که اصنافی-

 .گردد

 ده به ترتیب ذیل اعمال شود:ههای چند طبقه با هر نوع استفادر فروشگا-

 عوارض سالیانه فعالیت و حرفه مربوطه %30* زیرزمین  

 عوارض سالیانه فعالیت و حرفه مربوطه  %40*هر طبقه اضافی 

د با شنخواهد  با تصویب این تعرفه،فقط عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت:  1تبصره 

نموده اظ دل لحالنه به صورت متعاه شهرداری باید در محاسبه و دریافت عوارض ساتوجه به حذف عوارض افتتاحی

فه مربوط آن و معوقات با لحاظ دیر کرد طبق تعر و مبنای محاسبه و وصول عوارض صنفي طبق تعرفه سال جاری

 .سال اقدام خواهد شد 

 لپردازند مشموطابق قانون ارزش افزوده ميو....متولید و یا  قرارداد و یا پیمان  که عوارضواحدهایي:  2 تبصره

 فعالیت و انبار و محوطه نخواهند بود. عوارض

وبا باشد.اری ميمبنای عدم فعالیت واحدهای کسبي ارائه گواهي اتحادیه صنفي مربوطه و تایید شهرد:   3تبصره 

 شد . خواهدنال ابطال اخذ توجه به اینکه عوارض بصورت ساالنه بوده در موقع ابطال پروانه عوارض برای س

نه وارض سالیاو تاالرهای پذیرایي نیز مشمول پرداخت ع ایمشاغل خاص مثل فروشگاه های زنجیره:  4تبصره 

 باشند.مي

 هاها ونمایشگاهج: برپایی غرفه

ط که توسها اعم از فروش، تخصصي، ادواری، فصلي و دائمي و بازارهای روز در مناطقي ها ونمایشگاهبرپایي غرفه

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

 مبلمان شهری و... الزامي است.

ره را اجاره بها و غرفه مورد اجا %5های ادواری، فصلي و دائمي مکلفند معادل تولیان برگزاری نمایشگاهم -1توضيح:

صورت  ایند. در غیر اینروز بعد از اتمام نمایشگاه به حساب شهرداری واریز نم 10کسر و حداکثر تا  از طرف قرارداد

 باشد.شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي

توانند ری ميل و واریز وجوه حاصله به عهده متولیان نمایشگاه خواهد بود، مأموران وصول شهردامسئولیت وصو -2

 تر نمایشگاه نسبت به بررسي میزان وصولي اقدام نمایندبا مراجعه به محل دف
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ز بهای اجاره خود را به عنوان عوارض به شهرداری ادرصد  10ها در بازارهای روز مکلفند به میزاناحبان غرفهص  -3

 پرداخت نمایند.

رش مجاز مي و ف های صنایع دستيها در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاهمایشگاهنوصول عوارض  -4

 .  باشد

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

مربوطه وصول عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مبنای  %50ساالنه انبار جدا از محل فروش معادل  عوارض - 1

ماده  یناعوارض  %100شود. در صورتي که محل مذکور در کنار دفتر فروش مثل آهن فروشي قرار داشته باشد مي

 وصول خواهد شد.

رصد د 10شود عوارضي معادل بازی که به منظور نگهداری تولیدات و یا مواد اولیه استفاده مي ءمحوطه – 2

 شود.عوارض حرفه وصول مي

 هـ: تعویض صنف و حرفه و محل و فرد 

وارضي ض شهرداری عماه از صدور پروانه و اخذ عوار 6غییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپری شدن ت - 1

 شود.عوارض ساالنه فعالیت حرفه جدید محاسبه و وصول مي %30معادل 

 شود.ارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین ميمعادل کل عو غییر فرد صنفي و یا حرفهت - 2

 

  

 : عوارض تبلیغات محیطی 12ماده 
،  96ماده  6بصره تشوراهای اسالمي کشور،  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 71ماده  25در اجرای تبصره بند  

امه پیش نهمچنین آیین  مبحث بیستم مقررات ملي ساختمان وقانون شهرداری و 92و ماده  55ماده  27بند 

یغات ه تبلبآمدگي های ساختماني در گذرها و به منظور هماهنگي و یکسان سازی در ضوابط و مقررات مربوط 

ت ی مکلف اسشهرداو انجام تبلیغات، نصب تابلو درزمینه متقاضیان به خگویيپاس محیطي و ساماندهي امور و 

 .واهد شد ر اقدام خای زیضوابط تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوین نماید.که با رعایت بنده

 تعاریف
ر انتقال ا به منظویمات رایه خدتابلو: پیکره یا سازه ای است که به نحوی از انحا برای معرفي هر نوع کاال و ا -1

 هازاینک اعمپیام مشخصي در محدوده و حریم شهر نصب و در معرض دید عموم قرار داده مي شود، 

ته بر تریکي، نوشمان، بدون پایه یا با پایه مستقل، متحرک، الکساخت نمای یا بام برروی افقي،عمودی،مستقر

 پارچه یا شیشه و امثالهم باشد.
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 آرم،نام رگونهراداردوفاقده مالك وحرفه کسب معرفي جنبه فقط که است تابلوهایي ي کسب:تابلوی شناسای -2

 .باشد تجاری وکاالهای ازمحصوالت ای ونشانه

اخلي یا دجاری تابلوی تجاری: تابلوهایي است که دارای آرم، نام و نشانه ای از محصوالت و کاالهای ت -3

 خارجي باشد.

 اشد.بساني رهایي است که فقط دارای جنبه آموزش شهروندی و اطالع تابلوی فرهنگي و ترافیکي: تابلو -4

فضاهای عمومي  مترمربع که توسط پایه روی زمین در 24بیلبورد: تابلوهایي با سطح قابل تبلیغ بیش از  -5

 شهر نصب مي شود.

 ایمد یکرهپ دارای که دیواری بردهای و دیوار کنار تابلوهای شامل تابلوهایي: مقیاس کوچك تابلوی -6

 .مترمربعباشند 24 از رکوچکت وابعاد

 3داکثر حه آن استند: تابلوهای یك یا چند وجهي که برای استفاده عابران نصب شده و سطح تبلیغ هر وج -7

 مترمربع است.

ب مورد ز و ش: با توجه به تکنولوژی بکار رفته الکترونیکي برای تبلیغات شهری در روشهری تلویزیون -8

لقاء مي خاطب اعنصر صدا در آن اهمیت نداشته و پیام در قالب تصویر و گرافیك به ماستفاده قرار گرفته و 

 گردد.

 تبلیغات ترسیمي : تبلیغات ترسیمي و نوشتاری بر بدنه وسایط نقلیه. -9

 محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها:

سایر  ها وصخره ندگي، درختان،صب عالئم و تابلوها بر تیرهای برق، پایه های عالئم و چراغهای راهنمایي و رانن -1

 عناصر طبیعي ممنوع است.

 ست.صب تابلوی تبلیغاتي بصورتي که مانع از دیده شدن تابلوی نصب شده قانوني دیگر گردد، ممنوع ان-2

ار چراغ هشد عالئم دیگری که به تشخیص مسئولین باعث پنهان شدن همه یا قسمتي از هر تابلو یا نصب تابلو و -3

منوع ا گردد، مد آنهتظامي و راهنمایي و رانندگي و راهنمای شهری باشد و یا به هر صورت مزاحم کارکردهنده و ان

 .است

، بازشو و ش نشان هاتابلوها، بصورتیکه پنجره یا درب، راه پله و نردبام، راه گریز از حریق، راه آت نصب عالئم و - 4

 .نورگیر و راه تهویه را در ساختماني ببندد ممنوع است

ئولین ائي که در طرح آنها محل نصب تابلوها پیش بیني شده ) و این محل نصب به تایید مسهدر ساختمان  -5

عییین شده در محل ت ود راامور تابلو رسیده و با این مقررات منافاتي نداشته باشد(، دارندگان تابلو موظفند تابلو خ

 .نصب نمایند
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هر نوع  ومعابر ، بر،پیاده روها،فضاهای سبزشهری،میادینوژمیاني معارف عمود برساختمان و نصب هرگونه تابلو-6

 ممنوع است.تابلوی غیرمجاز و پرخطر 

 

 ضوابط نصب تابلو

صندوق  لیه واحدهای صنفي، صنعتي، تولیدی، توزیعي، خدماتي، اداری، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباری،ک -1

مساجد،  صوصي،خرگان ها، مؤسسات و دفاتر دولتي، عمومي و های قرض الحسنه، شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ا

ن ا و همچنیه آنهحسینیه ها، خیریه ها، مؤسسات غیرانتفاعي، مراکز نظامي و انتظامي و کلیه مؤسسات وابسته ب

بوع ي واحد متناسایمراکز علمي، پژوهشي، درماني، بهداشتي و سایر موارد مشابه، تنها مجاز به نصب یك تابلوی ش

 ر چهارچوب ضوابط تعیین شده به صورت رایگان بر سردرب محل فعالیت مي باشند.د

 ازدواج و صب تابلو شناسایي پزشکان، درمانگاه ها، داروخانه ها، وکالی حقوقي، دفاتر اسناد رسمي ون - 1تبصره

ه یادین میومزمان ساطالق برابر توافقنامه ای که بین مراجع ذیصالح مربوط، مدیریت زیبا سازی و طراحي شهری و 

ي ق ممنوع متواف و تره بار و ساماندهي مشاغل شهری انجام مي شود، رایگان بوده و تغییرات خارج از ضوابط یا

 باشد.

 .برای مغازه های یك طبقه، تابلوی شناسایي نباید باالتر از بام مغازه قرارگیرد : 2تبصره 

ی ساختمان ی طراحي و نصب شود که مزاحم نما و پنجره هاونه ابرای ساختمان های دو طبقه باید به گ : 3تبصره 

 فوقاني نباشد.

گي مي نمایندابلو دفاتر نمایندگي شرکت ها، کارخانجات، واحدهای تولیدی و موارد مشابه که دارای گواهي رست -2

ب کسب محسو ناسایيکارخانه مربوطه را عرضه ننمایند، به عنوان تابلوی ش نامباشند و هیچ کاالی دیگری غیر از 

ز یك ایشتر مي شود. این امتیاز فقط برای یك تابلوی دفتر فروش یا نمایندگي مرکزی در سطح شهر است و ب

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

یابي و بر میته مکانکستند و تلویزیون( مطابق نظر از فضاهای تبلیغاتي )بیلبورد، تابلو، ا مکان های مجاز استفاده -3

 پایه مطالعات طرح جامع ساماندهي تبلیغات شهری تعیین مي گردد.

 ارا بودن پروانه کسب مي باشد.صدورمجوزنصب تابلومنوط به د -4

 اشد.ب عایت کلیه اصول ایمني وایستایي تابلوها بارعایت مقررات مبحث بیستم ساختمان برعهده مالك مير -5

 ماره پروانه تابلوها بایددرمنتهي الیه پایین سمت چپ تابلو به صورت خوانانوشته شود.ش -6
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 های شهری نداشته و رایگان می باشند.تابلوهایی که نیاز به مجوز از مدیریت

رما، های در حال احداث حاوی نام کارفتابلوی موقت معرفي کننده دست اندرکاران امر ساختمان در ساختمان ( 1

 1داکثر حا ابعاد ببنا،  مجری، طراح معماری و سازه و ... پیمانکاران و تاریخ آغاز به کار ساختمان، کاربری آتي

 مترمربع )بصورت زرد رنگ( در مدت ساخت بي نیاز از مجوز است.

اد یك عدد مترمربع به تعد 5/0تابلوهای موقت مربوط به اجاره و فروش ابنیه و امالک، در مساحت حداکثر  ( 2

 واقع در هر ملك.

تابلوهای هشدار دهنده موقت در مورد ساختمان در دست احداث، امکان سقوط مصالح ساختماني و نظایر آن،  ( 3

 مترمربع. 25/0به مساحت حداکثر 

. به پالک معرف تأسیسات و اماکن مربوط به تأسیسات زیربنائي شهری، پست برق، مخابرات و تلفن و .. ( 4

 مترمربع. 25/0داکثر مساحت ح

 سطح شفاف ویترین تجاوز ننماید. %25ها در صورتیکه از شیشه نویسي روی ویترین مغازه ( 5

 مترمربع. %25تذکرات و هشدارهای ایمني و عمومي در ابعاد حداکثر  ( 6

اني و راهنمای رسشود شامل: تابلوهای انتظامي، تابلوهای اطالعتابلوهایي که از سوی مقامات رسمي نصب مي ( 7

 مسیر و تابلوهای راهنمای شهری.

باشد، گروهها و هائي که دولت جمهوری اسالمي ایران عضو آنها ميپرچم کشور یا دیگر کشورها و سازمان ( 8

 پیامهای دیني، نهادهای سیاسي مدني.

في نام ساکنین یك تابلوهای کوچك که نمایانگر شماره پالک هستند، منجمله تابلوهای کوچکي که جهت معر ( 9

 غ کاالهای تجاری(شوند. )به شرط عدم تبلیواحد مسکوني تعبیه مي

تابلوهای منع کننده از شکار، ماهیگیری، آبتني، ورود به امالک خصوصي، هشدار دهنده نسبت به حیوانات  ( 10

 وحشي و نظایر آن.

 

 

 فضاهای تبلیغاتی سطح شهر تابلوها و عوارض

 K × p × s =یك ماه مدت برای تبلیغاتي هایفضا عوارض محاسبه نحوه 

S   ع  = وسعت تابلو به مترمرب      =P زمین   منطقه ایارزش        K ب= ضری 
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  K  جدول ضریب 12جدول شماره 

 K نوع تابلو

  وسایرفضاهای روباز تابلوهای منصوب در پمپ بنزین ها و پمپ گاز

  هریهای اتوبوس، تاکسي ، مترو و قطارشمبلمان شهری و ایستگاه  هایاستندها، تابلو

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

  تلویزیون منصوب بر نمای ساختمان با پیام تجاری

  تلویزیون منصوب در معابر

 ضریبk باتوجه به وضعیت شهر تصمیم گیری شود. 

 گردد.مي ر محاسبه لیغاتي برای کاالی خارجي چهار برابفضاهای تب تابلوهاو میزان عوارض -1تبصره

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

یلیون ریال و م 5/2میزان عوارض تبلیغات ترسیمي بر بدنه وسایط نقلیه به ازای هر مترمربع مبلغ  :3تبصره

 گردد.  محاسبه ماهمیلیون ریال برای مدت یک 5مبلغ  تبلیغات تصویری )تلویزیون( به ازای هر مترمربع

 :  نوشتن هرنوع آگهي تبلیغاتي ویا الصاق هرنوشته ای برروی دیوارهای شهرممنوع است4تبصره

ریال و  000/350غ و در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتي و... و یا نصب تابلو و... توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مبل

ر واهد شد.دصول خورابر به عنوان عوارض خدمات پاکسازی برای هر بار اقدام بدون مجوز بیش از یك مترمربع دو ب

گاني بازر ومورد واحدهای صنفي در صورت عدم پرداخت و تکرار موضوع، شهرداری از طریق مجامع امور صنفي 

 نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلیغ کننده اقدام خواهد کرد.

 بشرح زیر مي باشد:  نصب بنر در استند های شهرداریعوارض و بهای  :5تبصره

 (مي باشد .یکماه ریال برای هر روز )حداقل 40000*هزینه نصب بنر های تبلیغاتي و شهری از قرار هر متر مربع 

 150000ای هر روز مازاد بر یکماه به ازو ریال  000/4500روز  30** هزینه استفاده از استند های شهرداری تا 

 ریال
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 و عمران شهری نوسازی:  13اده م
 

ک واقع ني امالمعادل درصد عوارض قانون نوسازی و عمران شهری و اصالحات بعدی آن برای عرصه و اعیاعوارض  

 مي شود.  مطالبهدر محدوده، شهرهای مشمول قانون نوسازی و عمران شهری 

لي حصار وأمین ص و خدمات آب و برق آنها تکلیه اراضي بایری که در محدوده شهر واقع و کاربری آن مشختبصره :

ه شده توسط از زمان اتمام مهلت داد اراضي بدون حصارکشي این گونه هر سالکشي نشده باشند به ازای 

 گیردميدر هر سال تعلق و برابر عوارض نوسازی دمعادل  قانون نوسازی( 29مالك )مشابه ماده شهرداری به 

  

 تان معابر شهر: عوارض قطع درخ 14ماده 

 در درخت نوع هر قطع درختان، رویه بي قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ منظور به

 دارای که رمحلهایينیزسای و شوند شناخته باغ صورت به که محلهایي و باغات پارکها، ها،  معابر،میادین،بزرگراه

 .است ممنوع شهرداری هاجاز بدون شهرها حریم و قانوني در محدوده مساحت هر با درخت

 از خشيب جبران برای شهرها سبز فضای گسترش و حفظ قانون اصالح نامه آئین 5 ماده 3 تبصره اجرای در

 نامه ئینآ 7 ماده کمیسیون طریق از درختان قطع عنوان تحت عوارضي درختان و سبز فضای وارده به خسارات

وغیره به  تومبیلا با خورد بر مانند درختان عمدی غیر قطع نامه آئین 5 ماده مطابق خواست نوع در برحسب مذکور

 فضای ترشگس و زیربنایي امور به مصرف عوارض این از حاصل درآمدهای صد در صد که میگردد شرح زیرتعیین

 . سبزخواهدرسید

 ریال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد. 5000000حداقل مبلغ دریافتي :1تبصره  

ارض عو %50ه قطع درختان معابر شهر توسط شهرداری غیر عمدی تشخیص داده شود در صورتي ک :2تبصره 

  گیرد. مربوطه تعلق مي

ها و... متعلق به شهرداری هزینه آن طبق نظریه های پارکها و نهالدر صورت تخریب فضای سبز و گل :3تبصره 

 هزینه اضافي دریافت خواهد شد. %10کارشناس فضای سبز و با 

 بود. خواهد اجازه ازشهرداری به منوط برداری سر و هرس :هرگونه4تبصره 
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  ردیف

 
 

 
 

 

 

 

شکانیدن خ-1

یا قطع 
درختان مثمر 

و غیر مثمر در 
معابر عمومی 
و سطح شهر  
)ریختن مواد 
نفتی وخشک 
 (کننده گیاهان

 
 

 
 

 

1-1) 
 درجه یك

 
 

 ریال 000/000/5سانتی متر               هر اصله  15درخت با محیط بن تا  –

 ریال 000/000/10سانتی متر          هر اصله  30تا  15درخت با محیط بن  – 

 ریال 000/280/17سانتی متر          هر اصله  40تا  30درخت با محیط بن  – 
 ریال  000/200/25سانتی متر          هر اصله  50تا  40رخت با محیط بن د - 
 ریال 000/570/34صله ای متر           هر سانت 60تا  50درخت با محیط بن  -

 ریال 000/183/56سانتی متر          هر اصله  70تا  60درخت با محیط بن  –

 ریال 000/792/77سانتی متر         هر اصله  80تا  70درخت با محیط بن  – 

 ریال 000/400/99سانتی متر        هر اصله  90تا  80درخت با محیط بن  – 

 ال ری 000/023/121سانتی متر       هر اصله  100تا  90با محیط بن  درخت - 
 ریال 000/613/173سانتی متر      هر اصله  110تا  100بن  درخت با محیط -

 ریال 000/704/208سانتی متر      هر اصله  120تا  110درخت با محیط بن  –

 ریال 000/860/256سانتی متر     هر اصله  130تا  120درخت با محیط بن  – 

 ریال  000/200/304سانتی متر     هر اصله  140تا  130رخت با محیط بن د - 
 ریال 000/187/353سانتی متر     هر اصله  150تا  140ن بدرخت با محیط  -
 د.بلغ اضافه می گردمدرصد به آخرین  20سانتی متر مازاد،  10سانتی متر به ازا هر  150رخت با محیط بن بیش از د -

 2-1) 

 درجه دو
درصد کاهش محاسبه خواهد شد. درختی درجه دو می باشد که  25با اعمال  1-1بر اساس محیط بن قید شده در ردیف 

 درصد درخت خشک یا آفت زده باشد. 40طبق نظر کارشناس بیش از 
 

یوندی نارون و پاقاقیا  و  وکاج ، سر تعرفه قطع درختان مثمر و همچنین غیرمثمر پیوندی و زینتی از قبیل توت، مجنون، (3-1
 اشجار پهن برگ محاسبه می گردد. 2/1... با افزایش ضریب معادل 

رختان عوارض قطع د - 2

صنعتي و تجاری در 

باغات ) تبریزی ، نارون و 

) ... 

 ریال  000/400سانتی متر هر اصله  50محیط بن تا  –الف 

 ریال 000/600له سانتی متر هر اص 100تا  50محیط بن  –ب 

 ریال 000/800سانتی متر هر اصله  100حیط بن بیش از م -پ 

عوارض قطع درختان 

 صنعتي بدون اخذ مجوز

 جدول 2برابر مبالغ قید شده در ردیف  3

عوارض شکستن درختان 

 در اثر تصادفات

رصدی د 40اهش حاظ کلشد ) با عوارض شکستگی و آسیب درختان در اثر تصادفات دقیقا مانند بند یک محاسبه خواهد 
انند باشد هم درخت بعلت تصادفی بودن( .درصورتیکه بنا به تشخیص کارشناس، تصادف ساختگی و هدف از بین بردن

 محاسبه خواهد شد. 1-1ردیف 

هزینه خسارت یا قطع 

 غیر مجاز درختچه

 ریال  000/500/1درختچه پیوندی  –الف 

 ریال 000/700درختچه غیر پیوندی  –ب 

هزینه خسارت به ارقام 

 ردیفي بر حسب متر طول 

 ریال 000/000/6ارقام درجه یک ) شمشاد، زرشک، برگ بو و گونه های مشابه( هر متر طول 

 ریال 000/000/3هر متر مربع  هزینه تخریب چمن

 
 ی از زمان کاشت* هزینه نگهدارریال  000/50قیمت هر بوته * تعداد در هر متر مربع + هزینه کاشت  هزینه تخریب گلکاری

هزینه هرس غیر اصولی بدون 
 مجوز در معابر شهر

 ریال 000/20هرس قابل ترمیم به ازا هر سانتیمتر بن درخت  –الف 

 ریال  000/60هرس غیر قابل ترمیم به ازا هر سانتیمتر بن درخت  –ب 
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درصد با  20هزینه هرس تا 
درخواست کتبی شهروندان و 

ادارات در صورتی که نهادها و 
خطرساز نباشدو هدف رسانیدن 
منافع شخصی از جمله نمایان 
شدن تابلو و نمای ساختمان و 

 ... باشد 

 ریال 000/500سانتی متر  :  50هرس درختان با محیط بن زیر 

 ریال 000/000/1سانتی متر  :  99تا  50هرس درختان با محیط بن 

 ریال 000/000/5سانتی متر  :  150تا  100هرس درختان با محیط بن 

 ریال  000/000/8سانتی متر   150هرس درختان با محیط بن بیش از 
یش پیای هرس ل بقاالزم به ذکر است در این عوارض هزینه کارگر، جرثقیل، اره موتوری و ماشین جهت حم

 به خواهد شد.محاس 5/1بینی گردیده است و در مواقعی که هرس بدون اخذ مجوز صورت گیرد  با ضریب 
کندن یا حلقه برداری پوست 

 درخت
گردد  حاسبه میمداری کندن پوست درخت به منزله اقدام به قطع آن بوده و با توجه به عرض و طول حلقه بر

 30متر باشد به میزان  سانتی 30سانتی متر باشد اگر حلقه برداری  100بعنوان مثال درختی که محیط بن آن 
 درخت تعلق خواهد گرفت درصد  خسارت به 

ب هر آبکه یا پمپ شفروش از     -ریال )تانکر بعهده درخواست کننده می باشد.(  000/120هر متر مکعب   هزینه آب مصرفی 
 ریال  000/000/2اینچی  6ساعت 

هزینه برقراری و برچینی 
انشعاب برق موقت در محدوده 

 فضای سبز

 ریال 000/3ریال و هزینه برق مصرفی هر کیلو وات ساعت  000/300آمپر  32و   25تک فاز  –الف 

 ریال 000/3ریال و هزینه برق مصرفی هر کیلو وات ساعت  000/500آمپر     32و  25سه فاز  –ب 

هزینه رها سازی اهشام در 
 فضاهای سبز 

 ریال 000/250در چمن کاریها به ازا هر راس 
 ریال 000/400/1خسارت به ردیف کاریها و پرچین هر متر طول 

هزینه کارشناسی جهت بازدید از 
درخواستهای قطع اشجار و سایر 

خدمات از طرف کارشناس و 
مسئول فضای سبز در باغات 

 محدوده

 
 

 ریال 000/000/1برای هر کارشناسی 

ر قبال ضای سبز دفته باشد ه متقاضی امکان قطع درخت را نداشکهای قید شده صرفا جهت صدور مجوز بوده و در صورتی تعرفه  -1تبصره 
 اخذ مبلغ مربوط به هزینه های هرس اقدام به هرس یا قطع درخت خواهد نمود.

ال چوبهای بت به انتقز عملیات قطع یا هرس واقع در معابر متعلق به شهرداری بوده و متقاضی متعهد میگردد نسچوب حاصله ا -2تبصره 
 واهد گردید.خاقدام  2م نماید در صورت عدم توانایی مطابق با تبصره حاصله به محل تعیین شده از طرف شهرداری اقدا

بل یا بعد از آن قر زمانهای طع اشجار صنعتی از ابتدای آبانماه تا پایان اسفند ماه میباشد)دوره خواب درختان( و دقدوره زمانی  -3تبصره 
 جوز پیگیری خواهد شد.مجوزی صادر نمیشود و در صورت تخلف موضوع به عنوان قطع اشجار بدون م

خواهند نابجایی آن جتقاضی تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوزهای الزم مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا شهرداری و م -4تبصره 
 بود.

باشد  منشعب شده تالقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتیکه درخت در سطح زمین به چند ساقه بن درخت محل -5تبصره 
 ها شاخه محسوب میشوند.بن قطور ترین ساقه مالک خواهد بود و بقیه ساقه

 سانتیمتر باشد. 15هال گیاه دارای ساقه )تنه( چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از ن -6تبصره 
مال و یا احت شده واست مجوز قطع درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشکدر خصوص درخ -7تبصره 

 ا نهال به میزان دوه جای آنهببایست سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد. و یا احتمال سقوط آن برود می
 برابر محیط بن درخت غرس شود.

ناسنامه شراه شماره معبر ملک را به هم هرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی، تعداد درختان واقع در حاشیهش -8تبصره 
ر مراحل ساخت و دان مذکور ز درختدرخت یا درختان در پروانه قید و همزمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذی نفع برای مراقبت ا

 ساز، تعهد الزم را دریافت نمایند.
 : ه حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشدعریف باغ: از نظر این آئین نامه به محلی اطالق میشود کت -9تبصره 
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ر مربع ر شانزده متمتر مربع مساحت در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در ه 500داشتن حداقل  -1
ر مربع یک اصله مت 25 محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر

ن کسر عداد درختاتحتساب مر یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع وامحای درختان موجب عدم ادرخت مث
 شده در آمار )لحاظ شده در این بند( نخواهد بود.

 ت.غ عماردارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه ، زمین مشجر و با -2

 ری.قانون زمین شه 12ای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دارا بودن سابقه ر -3

 اند.محلهائی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده -4

 اند.محلهائی که به تشخیص شورای اسالمی شهر باغ شناخته شده -5

مومی، الکیت عو حریم شهرها که دارای مفضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی که در محدوده  -6
 دولتی و خصوصی باشند.

شورای انقالب میباشد که  1359وب قانون: منظور از قانون در این آئین نامه قانون اصالح حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مص          
 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. 13/5/1388در تاریخ 

ی ص شده در قانون جلوگیرمتر مربع و در حریم شهرها بر اساس حد نصاب مشخ 2000ب تفکیک باغات در محدوده شهرها : حد نصا2ماده 
 ها  مصوب هیات وزیران آن میباشد.از خرد شدن اراضی کشاورزی )صرفا در مورد باغات ( و آئین نامه

انون حفاظت و بهسازی ق 3اده مها، و بوستانهای عمومی بند الف کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراه
 محیط زیست از وظایف شهرداری است.

هرداری ا از سوی شطع آنهقمالکین باغات و محلهایی که بصورت باغ شناخته میشوند مکلفند به ازاء درخت هائی که اجازه  -7
هد کرد. تعیین خوا هرداریشهمان محل و یا هر محلی که  صادر میشود به تعداد معادل دو برابر محیط بن درخت قطع شده در

 رس نمایند.غهای موجود در فصل مناسب سانتی متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل 10درخت با محیط بن حداقل 

 پیشروی ان وبهای نگهسازه ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز درب پارکینگ، کنسولها،با توجه به اینکه بخش عمده -8
ها دی پارکینگرب ورودطولی برای امالک در حال ساخت و ساز میباشد، شهرداری مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز 

 ید.ارائه نما می شهررا با تاکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصالح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسال

این  رض مقرر درخذ عواجازات قانونی و پرداخت خسارت، مانع از امحکومیت مرتکبین قطع و یا از بین بردن درخت به م -9
 مصوبه نمیشود.

لغ فوق از زند مببعلقه سر در صورتیکه خاطی صاحب ملک مسکونی یا تجاری ذینفع از قطع درخت از پرداخت جریمه و عوارض مت –تبصره 
 گردید. مال خواهدت و اعازی و یا پیشه وران آن ملک ثببهمراه جرائم مندرج و به روز شده در تعرفه عوارض محلی در پرونده نوس

عهده استفاده  ت وارده برر اثر استفاده از شبکه آب بدلیل عدم استفاده صحیح خسارتی به تاسیسات وارد گردد خسارددر صورتیکه  -تبصره  
 کننده خواهد بود و مبلغ آن توسط کارشناس محاسبه و اخذ خواهد گردید.

ه حساب بریز مبلغ انی با واهای فضای سبز بر حسب قیمت روز صورتجلسه های داخل سازمروش گل و گیاه و سایر نهادهعوارض ف –تبصره 
 سازمان انجام پذیر خواهد بود.

 درصد عوارض قطع درختان تعیین می گردد. 50عوارض جابجایی درختان معادل 
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 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر

 عمر درخت( ×نگهداری درخت در زمان قطع آن هزینه  ×)ضریب تعدیل 

 ود.بواهد خهزینه نگهداری درخت برابر با حداقل حقوق یك ماهه یك نفر کارگر با مبنای اداره کار  -

یحه ح الدر صورت تقاضای قطع درخت توسط مالك و رعایت مقررات مربوطه و بویژه رعایت قانون اصال -

مجلس شورای اسالمي و  14/12/87مورخ  1359ب قانوني حفظ و گسترش فضای سبز در شهر مصو

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است. 20/4/88اصالحي 
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 : عوارض خدمات مدیریت پسماندها15اده م

ای ریت پسماند هو مدی تنحوه تعیین بهای خدما ر العملمدیریت پسماند ها و دستوون قان 8استناد مفاد ماده به

 اقداماست  این دستورالعمل( که به پیوست وزیر محترم کشور  11/9/99مورخ  141148ابالغي شماره عادی ) 

 خواهد شد.

 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری

اند تولید کمتر پسم قانون مدیریت پسماندها و به منظور تشویق تولیدکنندگان به 8این دستورالعمل باستناد ماده 

افزایش نقش  ذیری،ي و کیفي تفکیك از مبداء و بازیافت، کاربردی بودن برای شهرداری ها، انعطاف پو افزایش کم

دی ای عاشوراهای اسالمي، تشویق شهرداران جهت ارائه خدمات مناسب تر و کاهش هزینه ها، جهت پسمانده

 ماید. نویب ورای شهر تصتهیه گردیده است و هر شهرداری باید متناسب با وضعیت شهر خود پیشنهاد و توسط ش

دیریت مقانون  2ها و اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل تابع تعاریف مندرج در ماده : واژه1ماده 

وب هیئت مص 1/5/84ه مورخ 32561ت/28488آیین نامه اجرایي شماره  1و ماده  20/2/1383پسماندها مصوب 

 محترم دولت مي باشد.

لیه نندگان کدیریت اجرایي پسماند ؛ عبارت است از بهای خدمات وصولي از تولید ک: منابع در آمد م2ماده 

 ا کشاورزییره یغپسماندهای  عادی از جمله واحدها و اماکن مسکوني، تجاری، خدماتي، صنفي، تولیدی، اداری و 

 واقع در داخل حریم شهرها.

مدیریت  دمات بهخپسماند ( تأدیه کننده بهای  :پرداخت کننده ؛ اشخاص حقیقي و یا حقوقي ) تولید کننده3ماد 

 اجرایي مي باشند.

 هي اشخاص: صورتحساب بدهي ؛ قبض صادره توسط مدیریت اجرایي پسماند است که مشخصات و میزان بد4ماده 

رداخت پجهت  وحقیقي و یا حقوقي تولید کننده پسماندها در آن درج شده و با ذکر شماره حساب بانکي تنظیم 

 ید کننده پسماند ارائه مي گردد. به تول

ه پس از ک: رسید دریافت وجه ؛ قسمتي از برگه صورتحساب بدهي شامل مشخصات پرداخت کننده بوده 5ماده 

 واریز بهای خدمات توسط بانك مورد تایید قرار گرفته و به پرداخت کننده تسلیم مي گردد.

که بر  رآمدها و نگهداری در حساب جداگانه بودهدیر ها موظف به تفکیك بهای خدمات از ساتبصره: شهرداری 

 اساس قانون و آیین نامه فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند مي گردد.

 

 : نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندها )به عنوان نمونه(6ماده 

 بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند عادی برای اماکن مسکونی

C= F ×D× R×( Ct + Cd ) ×E1 ×E2 

 Fنفر ( =  5/4بعد خانوار شهری )  

 Dروز ( =  365روزهای سال )     

 Rسرانه تولید پسماند در شهر مربوطه ) کیلوگرم ( =     

 Ctهزینه جمع آوری و حمل و نقل یك کیلوگرم پسماند عادی شهری در شهر مربوطه )ریال ( =   

 Cdند عادی شهری در شهر مربوطه )ریال ( = هزینه دفع یك کیلوگرم پسما   
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ریب ضنسبت عوارض نوسازی واحد مسکوني مورد نظر به متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسکوني شهر =   

 Eتعدیل منطقه ای = 

5/1 >E> 4/0 با شرط 

هت ویق جمي باشد ( = ضریب تش 7/0نسبت پسماند تفکیك نشده به کل پسماند تولیدی ) حداقل این مقدار 

  Eگسترش تفکیك از مبدا = 

 Cبهای خدمات پسماند یك خانوار شهری در شهر مربوطه ) ریال ( =   

مبدا صورت نپذیرد  کیلوگرم و تفکیك از 7/0مثال: در صورتي که در یك شهر سرانه تولید پسماند به ازای هر نفر 

رتیب معادل ت( به  1جداول پیوست  ) 2و  1و هزینه جمع آوری، حمل و نقل و دفع بر اساس جداول پیشنهادی 

سازی واحد ریال و عوارض نو 200000ریال باشد و متوسط عوارض نوسازی یك واحد مسکوني در شهر  40و  130

 ریال مي گردد. 136820ریال باشد بهاء خدمات پسماند معادل  140000مسکوني مورد نظر 

1×(200000  ÷140000  )× (130 +40  )×7/.0 ×365× 5/4  =C 

136820 =C 

ایر منابع شهرداری درصد هزینه های مدیریت پسماند را از س 30: شورای اسالمي شهر مي تواند حداکثر تا 1تبصره 

 ( کسر نماید.Cتامین و معادل این رقم به عنوان یارانه از بهای خدمات محاسبه شده فوق  )

 حذف گردد.ساله  5: یارانه منظور شده باید حداکثر در طي یك دوره 2تبصره 

 .ریال تعیین میشود 1000000بهای مدیریت پسماند هرواحد مسکوني در سال حداقل 

 

 بهای خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماند تجاری و اداری:

عیین مي ت)پنجاه درصد( عوارض کسب با توجه به نوع کسب  %50: بهای خدمات مدیریت پسماند، صنوف 1بند 

 ریال تعیین مي گردد.(1200000)حداقلگردد .

ولتي و ت های د:بهای خدمات ساالنه مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشي و شرک2بند 

هني یا عوارض نوسازی ملك ) اعم از ملکي، اجاره ای، ر %100خدماتي که صنف محسوب نمي گردند معادل 

 (000/12000)حداقل وقفي( تعیین مي گردد.

مدیریت  1بند  ( عالوه بر بهای )عوارض( خدمات 2در مورد مشاغل پر زباله ) از قبیل لیست پیوست : 1تبصره 

ه توسط زن ( کوتر و حجم یا  _اجرایي مي تواند بر اساس تعرفه و روش اجرایي متناسب با نوع پسماند ) خشك 

 شورای اسالمي تصویب مي شود هزینه های مربوطه را دریافت دارد.

ر این ها و تکایا از پرداخت مدیریت پسماند معاف مي باشند. بدیهي است چنانچه دساجد، حسینیه: م2تبصره 

نوع کسب  احد واماکن واحد های غیر مرتبط ) مانند واحد های تجاری و... ( مستقر باشند متناسب با تعداد و

 مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند خواهند بود.

 و غیر انتفاعي از پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند معاف مي باشند.: مدارس دولتي 3تبصره 

مع خدمات ج : کلیه تولید کنندگان پسماندهای عادی و کشاورزی مستقر در حریم شهرها مکلفند عوارض7ماده 

حساب  ست بهآوری، جدا سازی، پردازش و دفع پسماندها را که به تصویب شورای اسالمي شهر مربوطه رسیده ا

 رداری که به طور جداگانه افتتاح گردیده واریز نمایند. شه

ها و دهیاری های کشور ( مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این : وزارت کشور ) سازمان شهرداری8ماده 
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 دستور العمل بوده و در صورت لزوم قابل تجدید نظر خواهد بود.

زیر محترم کشور وتبصره به تصویب  6ماده و  8ندها در قانون مدیریت پسما 8این دستور العمل به استناد ماده 

 رسیده و جهت اجرا به کلیه شهرداری های کشور ابالغ مي گردد.

ه طح شهر بوجود در سمعوارض بهای خدمات پسماند برای اراضي بال استفاده )باغات،اراضي زراعي و ......(  :9ماده 

واهد گردید.هم ریال اخذ خ000/800متر اضافي مبلغ  500هر  ریال و به ازای000/120متر برابر با 500ازای هر 

 تعیین مي گردد.ریال  000/000/1چنین بهای خدمات پسماند امالک فرسوده  و غیر قابل سکونت 

 :3بند
 : موارد خاص به شرح ذیل

 ریال  2500000ها ماهیانه   سرپرستي بانك -

 یالر 800000بانك های خصوصي و دولتي ماهیانه  -

 ریال 300000انه ریال  شعبات آنها ماه 600000سرپرستي صندوق های  قرض الحسنه، مالي و اعتباری ماهیانه -

 ریال  600000ها ماهیانهنمایندگي بیمه -

 .صندوق های قرض الحسنه مساجد معاف مي باشند -

 ریال 300000مطب پزشکان ماهیانه  -

 یالر 800000ماهیانه  و داروخانه ها مپزشکيها و مطب دازریقات، ارتوپدها و آزمایشگاهت - 

 ریال500000ریال  و هریك از خوابگاه های آنها ماهانه  600000ها و مراکز آموزش عالي ماهیانه انشگاهد -

 ریال  600000نه سالیا 10دفاتر پستي و مخابراتي  و پلیس + -

  300000به نسبت کار  سنگین نقلیهسبك وهای درب و پنجره و تعمیر کاران وسایل سازنده-

 ریال تعیین گردید.4800000بصورت ساالنه  ATMپسماند خود پرداز ها -

 د.ریال تعیین گردی 000/240پرمارکت ها و میوه و سبزی فروشي ها به ازای هر سال عوارض پسماند سو-

یال ر 600000اه مازای هر ماشین آالت سنگین در معابر عموی نظیر لودر، بیل بکو، تراکتور، تریلر و ... به  توقف-

 تعیین گردید.

 
 
 

 جدول لیست مشاغل پر زباله شهری 12جدول شماره 

 شغل ) واحد تجاری ( ردیف شغل ) واحد تجاری ( ردیف

 تاالرهای پذیرائي 16 هاگل فروشي 1

 هاخواربار فروشي 17 هامیوه و سبزی فروشي 2

 هاخشکبار و آجیل فروشي 18 هاساندویچي 3

 بار فروشان ) میوه و تره بار ( 19 هاوپر مارکتس 4

 ها ) خدمات روغن، الستیك، تعمیرات و کارواش (اتو سرویس 20 هارستوران 5
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 کارخانجات داخل حریم شهر 21 ها و مهمانسراهاهتل 6

 مراکز تجاری و پاساژها 22 هادندانپزشکي 7

 يارگان های دولتي و غیر دولت _ها تشرک _ادها نه -مراکز اداری  23 ها و کلنیك های پزشکيمطب 8

 مراکز آموزشي ) به جز مدارس دولتي ( 24 درمانگاه های ) پسماند غیر عفوني ( 9

 مراکز آموزشي و... _بوفه های سینما  25 یر غفوني (غها ) پسماند بیمارستان 10

 هاکله پزی و سیرابي فورشي 26 آرایشگاه های مردانه و زنانه 11

 راه آهن 27 هاآشپزخانه 12

 ترمینال های مسافربری 28 هاکافه تریاها و کافي شاپ 13

 هافرودگاه 29 هابستني و آبمیوه فروشي 14

 مبل سازی و درودگری و نجاری 30 فروشگاه های مرغ و ماهي و تخم مرغ 15

هر از قبیل آجر،ماسه،خاک پي *بهای حمل نخاله های ساختماني و مصالح ساختماني در محدوده و حریم ش

ریال و چنانچه شهرداری راساً اقدام به جمع اوری و حمل  000/200وحفاری های استخر به ازای هر متر مکعب 

 ریال خواهد بود. 000/800نخاله های دپو شده اقدام نماید هر مترمکعب 
 

 : عوارض ذبح احشام 16ماده       

ر موضوع نظارت مناسب ب ومدیریت کشتارگاه و رعایت دقیق مسائل بهداشتي  های باالیبا توجه به هزینه     

وسط تیریت شهرداری سعي نماید تا به بخش خصوصي واگذار نماید و در صورت عدم امکان واگذاری یا حتي مد

 وحمل گوشت به شرح زیر خواهد بود: بخش خصوصي، عوارض ذبح

 ارزش ریالي وزن گوشت. %1معادل 
 

وط به و... مرب الیاتمض این ماده متعلق به شهرداری بوده و مطالبات قانوني دامپزشکي و جنگل باني و توضیح: عوار

 نندگان خواهد بود. ها به عهده پیمانکار و ذبح کسایر دستگاه
 

 : عوارض حق الثبت 17ماده 

سناد احق ثبت  از مجموع درآمد حاصل از ، هشت درصد1362قانون بودجه سال  90در اجرای بند ج تبصره 

 مي یابد. به شهرداری ها اختصاص 1351اصالحي قانون ثبت اسناد و امالک مصوب دی  123رسمي موضوع ماده 
 

 : عوارض پیمان ها وقراردادها  18ماده 

 د شد. ت خواهبه شهرداری ها پرداخ مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول و
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 وارض حق نظارت وطراحی مهندسین: ع 19ماده 

 مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي اقدام خواهد شد.

 : عوارض حمل بار 20ماده 

 د شد. خواه مطابق قانون مالیات برارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتي وصول وبه شهرداری ها پرداخت

 : عوارض توزین باسکول 21ماده

رداخت پها به حساب اعالم شده شهرداری بهای توزین تعیین که باید صاحبان یا بهره برداران باسکول %3معادل    

 نمایند.

صول ومالیاتي  امور تبصره : چنانچه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض موضوع این ماده توسط سازمان

یان نسبت از مؤدمذکور بوده و طبق این ماده شهرداری رأسا ًو به حساب شهرداری محل واریز شود مشمول قانون 

 به وصول آن اقدام نخواهد کرد.

 : عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری 22ماده 

 
دماتی هنگام اخذ پروانه تربيتی  و خ -آموزشی -اداری -جدول تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای مسکونی 13جدول شماره 

 ساختمانی

 مبلغ کل )ریال( هرمتر مربع )ریال( مساحت یفرد

 480000 مقطوع متر مربع 150تا  1

متر مربع 250تا  2  960000 مقطوع 

متر مربع 500تا  3  1800 1800000 

متر مربع 1000تا  4  2160 4320000 

متر مربع 1500تا  5  3000 9000000 

متر مربع 2000تا  6  3600 14400000 

عمتر مرب 2500تا  7  4200 21000000 

متر مربع 3000تا  8  4920 29520000 
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متر مربع 3500تا  9  5760 40320000 

متر مربع4000تا  10  7200 57600000 

متر مربع 4500تا  11  8400 75600000 

متر مربع 5000تا  12  10200 102000000 

 - 12000 مترمربع به باال 5000از  13

  

 

 

 

 1401انبار و پارکينگ در سال   –تجاری   –توليدی   –ارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی تعرفه عو - 14جدول شماره 

 ردیف
 مساحت

 مبلغ کل هرمتر مربع
 تا از

 000/700/- مقطوع 100 0 1

 - 8400 مترمربع به باال 100از  2

 

قام ار %60 . معادلاز تعاوني های مسکن که به صورت مجتمع های مسکوني اقدام به احداث نمایند(  1تبصره 

 تعیین شده دریافت خواهد شد.

بعدی به  زدیدهایبازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و درصورت درخواست متقاضي برای با ( 2تبصره 

 شود.ل دریافت ميریا 000/1000/-ازای هر بازدید 

 

 : سهم آموزش و پرورش23ماده 
 

و اني ه ساختم) در زمان صدور پروان یك عرصه و نوسازی یا سطح شهری% عوارض زیربنا و پذیره و تفک3معادل 

 (تعیین و بایستي به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد. ابقا

رورش هایي که ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پدر رابطه با مجتمع

 . نخواهند بود مول پرداخت این عوارضها پیش بیني و تأمین نمایند مشاستان
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 : بهای خدمات ترمیم حفاری های معابر شهر 24ماده 

 بر اساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال مراجعه اخذ خواهد شد.

 های مبنا: آسفالت)مترمربع(قیمت

سال مراجعه اخذ بر اساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری  سانتي متر( 60وها )تاعمق در معابر و سواره ر-1

 خواهد شد

 دبر اساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال مراجعه اخذ خواهد شمتر(    سانتی 80ق ها  )تاعمدر بزرگراه-2

بر اساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال مراجعه اخذ  تر(مسانتي  20معابر  ) تاعمق بزرگراه ءسواره ؤ  -3

 خواهد شد

ریال)متر  200000یال)متر طول(  ب( خاکي بدون زیرسازیر 500000ه خاکي   الف( معبر زیرسازی شد -4

 طول( 

 ر اساس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال مراجعه اخذ خواهد شدب سانتیمتر  20ا عمق پیاده رو آسفالت  ت -5 

مراجعه اخذ خواهد اس فهرست بهای ترمیم نوار حفاری سال بر اسسانتیمتر  20تني تا عمق معابر موزاییك وب -6

 شد

ي گردد ریال تعیین م000/000/2ریال و در معبر خاکي 000/000/4زینه هر عدد تیرگذاری در معبر آسفالت ه-7

مبلغ  به 5/1*1که بایستي توسط شرکت خدمات رسان پرداخت گردد.هزینه هرعدد ترانس زمیني به ابعاد 

 ریال تعیین مي گردد. 000/000/13 1*1ریال و هزینه نصب ترانس هوایي در ابعاد 000/000/15

واهد خمحاسبه 2تقاضي حفاری ادارات دولتي و شرکت های خدماتي باشند ارقام باالتا ضریب درصورتي که م-8

 شد.

 ه برآوردمایند هزینبدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نیا افراد حقیقي در صورتیکه شرکتهای حفار -9

 از شرکت حفار دریافت خواهد شد.شده با سه برابر افزایش 

برای توسعه  سال ، هزینه های ترمیم مجدد نوارهای حفاری 4در صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از -10

ز طرف ادارات اوچنانچه برای توسعه شبکه  محاسبه و اخذ خواهد شد برابر 2وبرای اتفاقات  برابر5/2تاسیسات

هزینه وترانشه باشد بایستي کل عرض روکش در طول ترانشه ضرب درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت 

ذ خواهد قب اخنمربوط اخذ گردد ولي اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد  با ضرب طول اجرادر عرض 

 شد. 

ه ب متر 1ت یر اینصورکلیه دستگاههای حفار مي بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غ -11

 د.عرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد ش

فزوده ا 1401سال  (در جریان حفاری و خسارت آسفالتارزش افزوده به کلیه درآمد های حاصله ) هزینه  9%  -12

 خواهد شد .
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ورش و پروزش هایي که ساختمان آموزشي مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آمدر رابطه با مجتمع 

 . دن نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بوها پیش بیني و تأمیاستان

ردیده گر جدیدامالکي که مالکین درخواست تفکیك عرصه را دارند و منجر به ایجاد معباراضي و  آماده سازی  -1

ردی که جز موا بهد بود قوانین مربوط و با انجام توافق في مابین شهرداری و مالك خواه طبق  حسب مورد  است

 مطابق مقررات آماده سازی تماماً بر عهده دولت یا مالك است مانند مورد زیر :

 های موضوع این برنامه وسازی زمینآماده :  آئین نامه اجرای قانون ساماندهي و حمایت از تولید مسکن 8ماده 

ربط یي ذیی اجراروبنایي بر عهده دستگاههاهزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تأمین خدمات زیربنایي و 

های شهرسازی مربوط، جانمایي خدمات روبنایي صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده باشد. در طرحمي

شود تا های مربوط واگذار ميـ به دستگاه 1380( قانون تنظیـم بخشـي از مقررات مالي دولت ـ مصـوب 100)

 .نمایند های خود اقدامي، با اولویت در برنامهنسبت به احداث فضاهای روبنای

 

 : آماده سازی25ماده 



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

70 

 

 جرایم مربوط به تاکسیرانی و ..... وبهای خدمات : 26ماده 

 

حـاق ماده آئین  نامه اجرائـي قـانون ال 3ها و مجوزهای موضوع تبصره تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه

ی و نقـل هره بـرداره تاکسیراني و حق امتیاز پروانه بیك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط ب

 وانتقال برای اشخاص حقیقي و حقوقي
 

ك یاحده قانون الحاق آئین نامه اجرایي قانون الحاق یك تبصره به ماده و 4*پروانه تاکسیراني: به استناد ماده 

قل نرداری و هره ببمتیاز پروانه تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیراني و حق ا

 وانتقال برای اشخاص حقیقي و حقوقي.

 واحده آئین نامه اجرایي قانون الحاق یك تبصره به ماده 9*پروانه بهره برداری: به استناد ماده 
 واحده قانونه ماده آئین نامه اجرایي قانون الحاق یك تبصره ب 13*پروانه شرکت های حمل ونقل درون شهری: به استناد ماده 

 قانون آئین نامه اجرایي قانون الحاق یك تبصره به ماده واحده14* نقل و انتقال به استناد ماده 

ع مي ممنو * اخذ هرگونه وجهي بجزءوجوه مندرج در جدول فوق الذکر، توسط اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي

 باشد.

  هد بود.ر خوازمان و شورای اسالمي شهر مقدو* دریافت هر گونه وجه با اخذ مجوز از هیات مدیره شورای سا

 

 مقدار هزینه   عنوان هزینه   ردیف

1   

حق امتیاز هر دستگاه اتوبوس، میني 

 بوس داخل شهری 

 % قیمت کارخانه 5/1هر دستگاه معادل 

حداکثر مبلغ هر دستگاه خودروی سنگین سه میلیون 

 خواهد بود. 

 
 

کشور  ل وزارتاوگان حمل و نقل وزارت کشور و هزینه حاصل از صدور پروانه اشتغال حمل و نقهزینه امتیاز حاصل از صدور پروانه ن -1

 ریال تعیین مي گردد.000/250

 

دی
ر  ف

  1401برای سال  پیشنهاد شرح درآمد

 ریال 1000000 تشکیل پرونده ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان 1

 ریال 1000000 س توجیهیامتیاز خدمات آزمون شهرشناسی و برگزاری کال 2

3 
روانه پعتبار دت اامتیاز حاصل از صدور پروانه تاکسیرانی ) دفترچه ،کارت شهری ( م

 ریال 2000000 سال2

 % صدور  50 ( 3تمدید پروانه تاکسیرانی و کارت شهری ) مربوط به ردیف  4

 2عتبار ا  مدتاعتبار حاصل از صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی ) 5
 سال (

 ریال 2000000
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 صدور % 50 ( 5تمدید پروانه بهره برداری  اشخاص حقیقی   ) مربوط به ردیف  6

ول ل در طشتغااتعویض کارت شهری ، پروانه تاکسیرانی ، بهره برداری ، فعالیت و  7
 مدت اعتبار ) المثنی (

 ریال 1000000

 ریال 4000000 آژانس اربریپالک شخص به تاکسی با کامتیاز واگذاری خودروی جدید و یا تبدیل  8

ی سیم بی و کرایه ماهیانه به ازای هر تاکسی و وانت بار  اعم از خطی و گردش 9
 ریال 200000 پالک زرد

ل سند  انتقا قی ونقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقی 11
 برای هر طرف %5/1 تاکسی

سات موس –صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری  امتیاز 12
 سال  ( 5تاکسی تلفنی و وانت بار تلفنی )مدت اعتبار  

 ریال 15000000

ت وسساهزینه تمدید پروانه نمایندگی شرکت های حمل و نقل درون شهری / م 13
 % صدور 20 تاکسی تلفنی و وانت بار تلفنی بصورت سالیانه 

 وسساتو انتقال پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل درون شهری / منقل  14
 %  برای هر طرف 7 تاکسی تلفنی و وانت بار تلفنی

م  و ی سیامتیاز واگذاری تاکسی صفر کیلومتر با کاربری  خطی ، گردشی ،  ب 15
 گردشگری

 ریال  10000000

 ریال 10000000 خطی  امتیاز تبدیل خودروی پالک سفید به تاکسی با کاربری 16

ست اکسی دد  تنقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه اشخاص حقیقی انتقال سن 17
 سال 2اول تا 

 % خریدار 5/1% فروشنده  5/2

ای هرکت هزینه خدمات  و عوارض  سالیانه پروانه موسسات تاکسی تلفنی  / ش 18
 ریال  2000000 یکسال حمل و نقل درون شهری و  وانت بار تلفنی برای مدت 

19 
نی  تلف هزینه تمدید کارت شهری برای تاکسی های پالک سفید فعال در تاکسی

 ریال  1000000 ماهیانه

 ید  بهک سفهزینه ماهیانه خدمات برای تاکسی های ویژه خطی ساماندهی شده پال 20
 ازای هردستگاه

 ریال 150000

 ریال 50000000 ز سایر شهر ها حق االمتیاز جابجایی و انتقال تاکسی ا 21

ل سند  انتقا قی ونقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقی 22
 تاکسی برای تاکسی های انتقالی از شهر های دیگر

 % خریدار 5/1% فروشنده  5/2

تن   5/3ر ندی زیاژ بهزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار بر اساس تن 23
 اعالمی سازمان شهرداری های کشور طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

24 
تن  5/3 ندی ازاژ بهزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار بر اساس تن

 کشور های شهرداری ازمانس اعالمی ی کشورتن  طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریها 6تا 

ر باالی ندی زیاژ بهزینه صدور پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار بر اساس تن 25
 شورتن  طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای ک 6

 کشور های شهرداری سازمان اعالمی

تن   5/3ر ندی زیباژ ر اساس تنهزینه تمدید پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار ب 26
 کشور های شهرداری سازمان اعالمی طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

تن  5/3 ندی ازبناژ هزینه تمدید پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار بر اساس ت 27
 کشور های شهرداری سازمان اعالمی کشور اریهایتن  طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهی 6تا 

ر باالی ندی زیبناژ تهزینه تمدید  پروانه فعالیت و اشتغال برای ناوگان بار بر اساس  28
 شورتن  طبق تعرفه اعالمی از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای ک 6

 کشور های شهرداری سازمان اعالمی

 ریال 300000 مدارس هزینه تمدید برای ناوگان سرویس  29
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ر
 

 1401پیشنهاد برای سال  شرح در آمد

 از طرفین %3 اخذ عوارض خرید و فروش اتوبوسها و مینی بوسها 1

 ریال 500000 حق االجاره برای اتوبوس  ماهانه 2

 الری 400000 حق االجاره برای مینی بوس  ماهانه 3

 ریال 2000000 صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری 12

 % صدور 50 تمدید کارت شهری و پروانه بهره برداری 13

 ریال 1000000 تشکیل پرونده ثبت نام و پذیرش اولیه  از متقاضیان  14

 دریافتیقرارداد مبلغ  %10 سهم سازمان از سرویسهای دربستی اتوبوس و مینی بوس های بخش خصوصی 15

 
 ( 4) جدول شماره     1400رای سال دارای پروانه معتبر تاکسیرانی بتاکسی ، تاکسی تلفنی و وانت بار  و تشویقات مربوط به  پیشنهاد تخلفات

 ریال 1500000 ین(ایگزامتیاز واگذاری و دریافت خودرو ) تاکسیها/ مینی بوس و اتوبوس ج 30

ه و بهر رانیاخذ جریمه در خصوص عدم تمدید به موقع کارت شهری و پروانه تاکسی 31
 یالر 300000 خیره تابرداری بیش از یک ماه  برای کلیه ناوگان حمل و نقل  برای هر ما

33 
ر و کشو هزینه حق عضویت و خدمات خودرویی در اتحادیه تاکسیرانیهای سراسر

 دیهسازمانهای حمل و نقل همگانی   ) برای هر خودرو ( با اعالم اتحا
 وشور کسالیانه توسط هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانیهای شهری سراسر 

 سازمان همگانی تصویب و اقدام خواهد شد

 افزوده خواهد شد 1400% ارزش افزوده به درآمدهای حاصله در جریان سال  9توضیح : مبلغ 

ف
دی

 شرح تخلف ر
به ریال  1400پيشنهاد برای سال   

% 15با افزایش تقریبی   

با رای   000/600. حداکثر 000/300جریمه حداقل اخذ عدم انجام خدمات نوبت کاری ) شیفت معین شده ( 1
 کمیته انضباطي

با رای   000/600. حداکثر 000/300اخذ جریمه حداقل عدم انجام خدمت دهي در مکان و زمان معین شده 2
 کمیته انضباطي

با رای  000/600حداکثر  000/300اخذ جریمه حداقل عدم نظافت درون و بیرون تاکسي برابر دستورالعمل های صادره 3
 کمیته انضباطي

 عدم رعایت شئونات اسالمي و اجتماعي در هنگام فعالیت برابر دستوالعمل های صادره 4
توقیف تاکسي در پارکینگ  توسط بازرسین سازمان واخذ 

با رای کمیته  1500000حداکثر 000400جریمه حداقل
 انضباطي

با رای  000/600. حداکثر 000/300مه حداقلاخذ جری نصب لوازم و اشیای غیر مجاز  در تاکسي  5
 کمیته انضباطي

با رای   000/600حداکثر 000/300اخذ جریمه حداقل عدم استفاده از لباس فرم و نظیف توسط راننده هنگام فعالیت 6
 کمیته انضباطي

با رای   000/600حداکثر  000/300حداقلاخذ جریمه  عدم نصب پالک ، کد شناسایي خودرو و راننده  و نرخ کرایه در محل قابل رویت  7
 کمیته انضباطي

 سپردن تاکسي برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیراني 8
توقیف تاکسي در پارکینگ  توسط بازرسین سازمان واخذ 

با رای کمیته  000/150/1. حداکثر 000/570جریمه حداقل
 انضباطي

اطل شده است ه پروانه بهره برداری توسط مراجع ذیربط اخذ و یا بطور موقت بفعالیت بدون مجوز تاکسي در زماني ک 9 با رای   000/050/1حداکثر  000/006اخذ جریمه حداقل  
 کمیته  انظباطي

اکسیراني تساعت از تاریخ توقف تاکسي به شهرداری یا  48عدم اعالم ترک خدمت یا تعطیل نمودن فعالیت خود ظرف  10 پارکینگ  توسط بازرسین سازمان واخذ توقیف تاکسي در  
با رای کمیته  000/500/1حداکثر  000/500جریمه حداقل
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ارای پروانه تاکسيرانی () دشهرداریتشویقات  ردیف  نوع اقدام 

 تابع تصمیمات هیات انضباطي رانندگاني که در طول سال مرتکب تخلف راهنمائي و رانندگي نشوند 1

 تابع تصمیمات هیات انضباطي رانندگان امین که اموال جامانده در تاکسي را به سازمان تحویل میدهند 2

دهي آنها در طول سال شکایتي صورت نپذیرد رانندگاني که از نحوه عملکرد و سرویس 3  تابع تصمیمات هیات انضباطي 

اقدام نمایند  رانندگاني که نظافت ماشین را رعایت و نسبت به نصب تابلو و سایر آرم و عالیم برابر دستورالعمل 4  تابع تصمیمات هیات انضباطي 

ملکرد آنها اعالن رضایت نمایندرانندگاني که بازرسین سازمان نسبت به رفتار و فعالیت و ع 5  تابع تصمیمات هیات انضباطي 

 تابع تصمیمات هیات انضباطي رانندگاني که در مواقع بحراني و برودت هوا بالخص در فصل زمستان زیر برف فعالیت دارند  6

 

 انضباطي

 عدم رعایت نرخ های مصوب و عدم نصب تاکسیمتر در صورت الزام به نصب آن 11
توقیف تاکسي در پارکینگ  توسط بازرسین سازمان واخذ 

ه با رای کمیت 000/500/1حداکثر 000/500جریمه حداقل
 انضباطي

لعمل هانداشتن رنگ آمیزی ، خط کشي و عالئم قابل نقش و نصب در بدنه تاکسي مطابق مشخصات پروانه و دستورا 12 با رای  000/600حداکثر 000/300اخذ جریمه حداقل 
 کمیته انضباطي

شهرداریعدم توجه به اخطار ها و تذکرات بازرسین  13  
ن سازمان واخذ توقیف تاکسي در پارکینگ  توسط بازرسی

با رای کمیته  000/500/1حداکثر  000/500جریمه حداقل
 انضباطي

با رای   000/500/2حداکثر  000/600اخذ جریمه حداقل  سپردن پروانه تاکسیراني متعلق به خود جهت تاکسیراني به غیر 14
 کمیته  انظباطي

نه مطابقت ندارد رانندگي با تاکسي که که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروا 15  
توقیف تاکسي در پارکینگ  توسط بازرسین سازمان واخذ 

با رای کمیته  000/050/1. حداکثر 000/500جریمه حداقل
 انضباطي

ای با ر 000/500/1. حداکثر 000/500اخذ جریمه حداقل امتناع از حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط سازمان و یا حمل مسافر خارج از شرایط مصوب 16
 کمیته انضباطي

 ارتکاب به جرم در هنگام فعالیت با استفاده از تاکسي  17
توقیف تاکسي توسط بازرس در پارکینگ و منع تردد اخذ 

با رای کمیته   000/005/2حداکثر 000/600جریمه حداقل 
انظباطي   

ومبیل با پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار عدم استفاده از تابلوی خارج از سرویس در مواردی که بنا به دالئل نقص فني ات 18
 قابل توجیه 

با رای  000/600حداکثر  000/300اخذ جریمه حداقل
 کمیته انضباطي

خروج بدون مجوز از حوزه استحفاظي تاکسیراني و یا عدم فعالیت در محل و خطوطي غیر از محل تعیین شده در پروانه  19
 تاکسیراني

با رای  000/500/1کثر حدا000 500اخذ جریمه حداقل
 کمیته انضباطي

با رای  000/500/1داکثر ح000/500اخذ جریمه حداقل توقیف یا سوار نمودن مسافر در خطوط ویژه در نقاطي که توقف ممنوع باشد  20
 کمیته انضباطي

با رای  000/1500حداکثر 000/500اخذ جریمه حداقل عدم نصب کپسول آتش نشاني سالم در تاکسي  21
میته انضباطيک  

با رای  000/500/1حداکثر  000/500اخذ جریمه حداقل عدم نصب تاکسي متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم استفاده 22
 کمیته انضباطي

اکسیراني تتکرار تخلفات راهنمایي و رانندگي بیش از سه بار در ماه با اخذ عدم خالفي در موقع تمدید پروانه  23  

تردد و معرفي به کمیته انضباطي جهت تصمیم گیری با  منع
اجباری شدن آموزش فرهنگ ترافیك و مقررات تاکسیراني 

. 000/500ساعت و اخذ جریمه حداقل 70تا  20به مدت 
با رای کمیته انضباطي 000/500/1حداکثر   

رخصي / فاکتور و ...مص حقیقي و حقوقي / برگ جعل اسناد اعم از کارت شهری / پروانه تاکسیراني و بهره برداری برای اشخا 24  

منع تردد و معرفي به کمیته انضباطي جهت تصمیم گیری با 
اجباری شدن آموزش فرهنگ ترافیك و مقررات تاکسیراني 

. 000/500ساعت و اخذ جریمه حداقل 70تا  20به مدت 
با رای کمیته انضباطي 000/500/1حداکثر   
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صوصی پیشنهاد جدول تخلفات و تنبیهات در خصوص اتوبوسها و مینی بوسها و خطوط واگذار شده به بخش خ  
 مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول شرح تخلف ردیف

اخذ خسارت به میزان  اخطار کتبي عدم واریز بموقع حق بهره برداری 1
 مبلغ معوقه

اخذ خسارت به میزان دو 
 برابر مبلغ معوقه

ارجاع به کمیته 
 انضباطي

امتناع از حمل مسافر در خط واگذاری و  2
ر مسیر مذکوریا حمل مسافر در غی اخذ خسارت به مبلغ  اخطار کتبي 

ریال 1000000  
اخذ خسارت به مبلغ 

ریال 1500000  
ارجاع به کمیته 

 انضباطي

عدم رعایت برنامه فعالیت در روزهای  3
اخذ خسارت به مبلغ  اخطار کتبي تعطیل و جمعه برابر مقررات سازمان

ریال 1500000  
اخذ خسارت به مبلغ 

ریال 2500000  
ع به کمیته ارجا

 انضباطي

عدم رعایت تعرفه زمانبندی خطوط و  4
اخذ خسارت به مبلغ  اخطار کتبي ساعات مار روزانه

ریال 1000000  
اخذ خسارت به مبلغ 

ریال 1500000  
ارجاع به کمیته 

 انضباطي

اخذ خسارت به مبلغ  اخطار کتبي عدم رعایت شئونات اسالمي و اجتماعي 5
ریال 1500000  

به مبلغ اخذ خسارت 
ریال 2500000  

ارجاع به کمیته 
 انضباطي

عدم توقف در ایستگاههای مسیر تعیین  6
اخذ خسارت به مبلغ  اخطار کتبي شده

ریال 1500000  
اخذ خسارت به مبلغ 

ریال 2500000  
ارجاع به کمیته 

 انضباطي

7 

امتناع از اختیار گذاردن اتوبوس و میني 
روز  در سال بصورت  5بوس به مدت 

گان و عدم ارائه سرویس در مواقع رای
 فورس ماژور برابر مفاد قرارداد

 550000اخذ 
ریال خسارت به 

 ازای هر روز

ارجاع به کمیته 
 ------- ------ انضباطي

8 
بروز نقصان کمي و کیفي در ارائه 

سرویس دهي ناشي از قصور بهره بردار 
 که موجب نارضایتي مسافرین گردد

ه مبلغ اخذ خسارت ب اخطار کتبي
ریال 0000150  

اخذ خسارت به مبلغ 
ریال2500000  

ارجاع به کمیته 
 انضباطي

عدم رعایت کرایه مصوب و یا عدم  9
 پذیرش روش جدید دریافت کرایه

متوقف نمودن 
اتوبوس و میني 
بوس تا تعیین 
تکلیف و اخذ 

خسارت به مبلغ 
ریال 550000  

ارجاع به کمیته 
-------------- --------------- انضباطي  

10 

عدم اخذ موافقت کتبي سازمان قبل از 
اجرا هر گونه تبلیغات روی بدنه و نصب 
پوستر داخل اتوبوس و میني بوس برابر 

 مفاد قرارداد

 000051اخذ 
ریال خسارت محو 

 تبلیغات

اخذ خسارت به مبلغ 
ریال 2500000  ------------ ارجاع به کمیته انضباطي 

11 

ی،تعویض روغن شستشو،تعمیرات،صافکار
و... اتبوس درمعابرعمومي ویاعدم انجام 

نظافت داخل وخارج اتوبوس ومیني بوس 
 براساس معیارهای سازمان

ریال  000010أخذ  اخطار کتبي
 خسارت

ریال  0000501أخذ 
 خسارت

ارجاع به کمیته 
 رسیدگي

عدم معرفي جایگزین واجدشرایط  12
 درمواقع استفاده از مرخصي وبیماری و....

متوقف نمودن 
اتوبوس ومیني 
بوس تا تعیین 

 جانشین

متوقف نمودن اتوبوس و 
میني بوس تا تعیین 

جانشین و أخذ 
ریال  1000000

 خسارت

متوقف نمودن  اتوبوس و 
میني بوس تا تعیین      

جانشین و أخذ 
ریال خسارت 0003500  

ارجاع به کمیته 
 رسیدگي

امتناع از انجام بیمه بدنه،شخص  13
ه، آتش سوزی وبیمه خویش فرماثالث،دی  

متوقف نمودن 
اتوبوس تا انجام 

 تعهدات

متوقف نمودن اتوبوس 
ومیني بوس تا انجام 

تعهدات وأخذ 
ریال  1000000

 خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
ومیني بوس تا انجام 

 0035000تعهدات وأخذ 
 ریال خسارت

ارجاع به کمیته 
 رسیدگي

14 
س تعمیروتعویض قطعات اساسي اتوبو

ومیني بوس بدون أخذ مجوز کتبي از 
 سازمان

متوقف نمودن 
اتوبوس ومیني 
بوس تا تعیین 

 تکلیف

متوقف نمودن اتوبوس 
ومیني بوس تا تعیین 

تکلیف وأخذ 
ریال  1000000

 خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
ومیني بوس تا تعیین 

 0003500تکلیف وأخذ 
 ریال خسارت

ارجاع به کمیته 
 رسیدگي

متوقف نمودن وضوع قراردادبه غیربه هر واگذاری م 15
اتوبوس ومیني 

--- --- --- 
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بوس و ارجاع به  عنوان بدون أخذ مجوز
شورای عالي سه 

 نفره

16 

عدم متمایزکردن اتوبوس واگذاری از 
اتوبوسهاو میني بوسهای سازمان و عدم 
استفاده از لباس فرم)درصورت تهیه و 
قع ابالغ فرم لباس توسط سازمان ( در موا

 رانندگي

متوقف نمودن 
اتوبوس ومیني 
بوس تا انجام 

 تعهدات

متوقف نمودن اتوبوس 
میني بوس تا انجام 

تعهدات وأخذ 
ریال خسارت1000000  

متوقف نمودن اتوبوس 
میني بوس تا انجام 

 180000تعهدات وأخذ 
 ریال خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
میني بوس تا انجام 

تعهدات وأخذ 
ریال خسارت 260000  

17 

امتناع از مجهزکردن اتوبوس به وسایل 
ایمني، اطفاء حریق ، جعبه کمکهای 

اولیه ونامطلوب بودن وضعیت صندلي ها 
 وتجهیزات داخل اتوبوس ومیني بوس

متوقف نمودن 
اتوبوس و میني 
بوس تا انجام 

 تعهدات

متوقف نمودن اتوبوس ، 
میني بوس تا انجام 

تعهدات وأخذ 
ریال  1000000

 خسارت

وقف نمودن اتوبوس مت
،میني بوس تا انجام 

 2500000تعهدات وأخذ 
 ریال خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس تا 
انجام تعهدات وأخذ 

ریال  3000000
 خسارت

18 
استفاده از بوق شیپوری،سوتي،چراغ ها 
وعالیم غیرمجاز،نصب آئینه غیرضروری 

 ونامناسب ودرج کلمات التین وغیره

متوقف نمودن 
وس ،میني اتوب

بوس ضبط وسایل 
 ومحو موارد تخلف

متوقف نمودن اتوبوس، 
میني بوس ضبط وسایل 

ومحو موارد تخلف و 
ریال  1000000اخذ 

 خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس ضبط 
وسایل ومحو موارد تخلف 

ریال  2500000و اخذ 
 خسارت

متوقف نمودن اتوبوس 
،میني بوس ضبط 
وسایل ومحو موارد 

 3000000ذتخلف وأخ
 ریال 

امتناع ازعضویت در شرکت تعاوني)بشرط  19
 تشکیل ( برابر مفاد قرارداد

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني 
بوس تا انجام 

 تعهدات

ارجاع به کمیته 
 ---- ---- رسیدگي

20 
عدم نصب پالک شناسایي در معرض دید 
مسافرین ویا سپردن اتوبوس ومیني بوس 

 به افراد فاقد صالحیت
کتبياخطار  ریال 1000000أخذ 

 خسارت
ریال 2500000أخذ

 خسارت
ریال  3000000أخذ 

 خسارت

21 

عدم بموقع اعالم خروج از خط ویاتوقف 
اتوبوس،میني بوس)بهرعنوان( به سازمان 
و یا خروج از خط به هر عنوان وشرایط 

 بدون أخذمجوزکتبي ازسازمان

ریال 1000000أخذ اخطار کتبي
 خسارت

ریال 2500000أخذ
رتخسا  

ریال  3000000اخذ 
 خسارت

22 

عدم توجه به اخطار کتبي وتذکرات 
بازرسان و مسئولین ذیربط وعدم پارک 

اتوبوس،میني بوس در پارکینگهای 
 موردتأیید سازمان

ریال 1000000أخذ اخطار کتبي
 خسارت

ریال  2500000أخذ 
 خسارت

ریال 3000000أخذ
 خسارت

ارتکاب به جرم در مسیر حرکت ویا  23
یله اتوبوس ومیني بوسبوس  

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني 

بوس وارجاع به 
مراجع ذیصالح 
قضایي تا تعیین 

 تکلیف

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس 
وارجاع به مراجع 
ذیصالح قضایي تا 

تعیین تکلیف وأخذ 
ریال  1000000

 خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس 

وارجاع به مراجع ذیصالح 
کلیف قضایي تا تعیین ت

ریال  1500000وأخذ  
خسارت درصورت 

محکومیت ارجاع به 
 کمیته رسیدگي

---- 

 عدم انجام بموقع معاینه فني 24

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني 
بوس تا انجام 

 معاینه

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس تا 
انجام معاینه وأخذ 

ریال  1000000
 خسارت

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني بوس تا 

نه وأخذ انجام معای
ریال خسارت 2500000  

متوقف نمودن اتوبوس 
،میني بوس تا انجام 

 440000معاینه وأخذ 
ریال خسارت   

25 
عدم اعالم کتبي محل تعمیر 

اتوبوس،میني بوس در خارج از تعمیرگاه 
 سازمان

ریال 1000000أخذ اخطار کتبي
 خسارت

ریال  2500000أخذ 
 خسارت

ریال  600000أخذ
 خسارت

26 
ت واقدام به مفاد کلي بخشنامه عدم رعای

ها ودستورالعمل های صادره از طرف 
 سازمان در امور مربوطه

 اخطار کتبي

با توجه به اهمیت 
موضوع اخطار کتبي 

وارجاع به کمیته 
 رسیدگي

با توجه به اهمیت موضوع 
اخطار کتبي وارجاع به 

 کمیته رسیدگي

با توجه به اهمیت 
موضوع اخطار کتبي 

ه وارجاع به کمیت
 رسیدگي

عدم استرداد اشیاء باقیمانده در اتوبوس  27
اخطار کتبي  ،میني بوس به مسئولین ذیربط

واسترداد عین 

اخطار کتبي واسترداد 
عین اشیاء و اخذ 

ریال  1000000

اخطار کتبي واسترداد 
عین اشیاء و 

ریال 2500000أخذ

اخطار کتبي واسترداد 
عین اشیاء و 

ریال  53000أخذ



1401خامنه حلی شهرداری تعرفه عوارض م   

 

76 

 

 خسارت خسارت خسارت اشیاء

28 
حمل مسافردرکابین راننده و یا عدم 
تفکیك مسافرین زن ومرد براساس 

 مقررات سازمان
 اخطار کتبي

اخطارکتبي و أخذ 
ریال  1000000

 خسارت

اخطارکتبي 
ریال  2500000وأخذ

 خسارت

اخطار کتبي و أخذ 
ریال خسارت 530000  

اعتیادبه مواد مخدر وراتکاب به سایر  29
ول مدت قراردادمنکرات در ط  

متوقف نمودن 
اتوبوس،میني 

بوس وارجاع به 
مراجع ذیصالح 
 انتظامي وقضائي

ارجاع به کمیته 
 --- --- رسیدگي

30 
عدم ارائه تصویر تسویه حساب اداره 

در  شبستر و خامنهراهنمائي ورانندگي 
 موعد مقرر

 اخطار کتبي
اخطارکتبي وأخذ 

ریال  1000000
 خسارت

د اخطار کتبي واستردا
عین اشیاء و اخذ 

ریال  25000000
 خسارت

اخطار کتبي واسترداد 
عین اشیاء و اخذ 

ریال خسارت 260000  

 

 

 جلسهال: حق  27ماده 
حترم کشور وزیر م 17/7/1397مورخ  128225طبق بخشنامه شماره پرداخت حق الجلسه در شهرداری ها صرفا ً 

هر گونه  و بود خواهد 26/7/1397مورخه  194472شماره  به ی استانداریارسالي دفتر امور شهری و شوراها و

 تار خواهدقررات رفبوده و تخلف محسوب و طبق مبخشنامه فوق خارج از اختیارات شورا و شهرداری مغایر با اقدام 

 شد 

 : تسهیالت تشویقی28ماده 

رایي آن در صورت نامه اج آیین 12قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  8در راستای اجرای ماده  -1

متي و اقا احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماکن گردشگری

ث مان میراید ساز)نظیر هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأی

ه ی چنانچکاربری های گردشگر ندارند .وانه ساختماني فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری عوارض صدور پر

اربری غییر کتتعیین نشده باشد )منظور خارج از محدوده و داخل حریم شهر باشد( پس از طي مراحل مربوطه 

معادل قسمت ری قانون حفظ کاربری باغات و اراضي زراعي( شهردا 1ماده  1از سازمان جهاد کشاورزی )تبصره 

ه ه محدودبعوارض ورود به محدوده )درصورت شمول ورود رزش افزوده خدمات شهرداری و اعیاني ایجادی، ا

 ست.شهر( را اخذ نخواهد نمود ضمناً طي مراحل تصویب کاربری مربوطه از مبادی ذیربط الزامي ا

مات فاتر خدکلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، د : قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 8ماده 

 شمولمالیات، وام بانکي و غیره ممشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مسافرتي و سایر تأسیسات

 .باشندیع ميها مقررات و دستورالعملهای بخش صناتعرفه

  قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی : 8آیین نامه اجرایي ماده  12ماده 
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 جمله از مشابه تأسیساتسایر و مسافرتي خدمات دفاتر و جهانگردی و ردیایرانگ تأسیسات - الف - 12 ماده

 صنایع بخش فهتعر مشمول ساختماني پروانه صدور عوارض پرداختنظر از جهانگردی تأسیسات داخل مؤسسات

 با و صنایع بخش تعرفهاساس بر زمین کاربری و پروانه نوع از فارغ را مقرر عوارض موظفند شهرداریها و باشندمي

 .کنند دریافت و محاسبه ساختمان مورد در فقط نوسازی، عوارض از غیر عرصه عوارض از معافیت

 اساس بر را مقرر عوارض جهانگردی و ایرانگردی تأسیسات زیربنای افزایش برای موظفند شهرداریها - تبصره

 .کنند دریافت ومحاسبه تخفیف حداکثر با و صنعت بخش تعرفه

 از اعم تلفن و برق آب، سوخت، هایهزینه نظر از مسافرتي خدمات دفاتر و جهانگردی و انگردیایر تأسیسات - ب

 نوع از فارغ را مربوط هاههزین موظفند ذیربط هایدستگاه و است صنایعبخش هایتعرفه مشمول مصرف و انشعاب

 .کنند یافتدرو محاسبه صنعت بخش تعرفه اساس بر مصرف میزان و محل کاربری ساخت، پروانه

 نگي وبه منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستای افزایش و توسعه مراکز فره -2

های ها و مجموعههای فرهنگي، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحي و ورزشي از قبیل سالنگردشگری از قبیل خانه

ها در ردشگری مصوب، هتلگراکز نمونه های گردشگری و مورزشي، مراکز توریستي و اقامتي از قبیل کمپ

وز کمیسیون ماده بعد از اخذ مج کل زیربنا به عنوان واحد تجاری %2مربوطه  مقابل مجموع زیربناهای احداثي

 مجوز صادر خواهد شد. پذیره بدون اخذ عوارض یا کمیته فني مغایرت های طرح های هادی 5

عه دشگری در جهت توسیید سازمان میراث فرهنگي و گرهای مورد تأدر صورت تبدیل استفاده ساختمان-3

گي، صنایع میراث فرهن با تأیید سازمان این ماده و ساختمان های بوم گردی 2مقرر در بند  امرگردشگری

 شد.دریافت نخواهد دستي وگردشگری عوارضي از این بابت 

ي ه ساختماناکارآمد شهری صدورپروانافت های فرسوده و ننوسازی ب به منظور حمایت از احیاء ، بهسازی و - 4

نای زیرب مسکوني درمناطق بافت های فرسوده درحدتراکم مجاز طرح های توسعه شهری رایگان بوده واز

 عوارض وصول خواهدشد.  %50ز ضوابط خارج ا

زلزله ،  )سیل ،ه به منظور تشویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمان ها در مقابل حوادث غیرمترقب - 5

 درصد کاهش وصول خواهد شد .30( بهای خدمات پسماند با آتش سوزی و  ....
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 بهای خدمات روضه الحسین -29ماده 

 حسابریال به صورت علي ال 000/000/13الف(پیش فروش قبور یك طبقه واقع در بین قبور موجود مبلغ 

 ریال به صورت علي الحساب000/000/18ب(پیش فروش  قبور دوطبقه مبلغ 

 ریال 000/00/11بور یك طبقه جدید که بصورت مداوم تدفین مي گردد  مبلغ ج( ق

غ ت مبلد(بر اساس مصوبه شورای اسالمي شهر خامنه مقرر گردید در مورد هزینه کفن و دفن و غسل اموا

 ریال برای هر نفر اخذ گردد. 000/200/5

ای ید شورنه نبوده اند بر اساس تای:هزینه خدمات روضه الحسین جهت دفن امواتي که ساکن شهر خام1تبصره

 اسالمي  دو برابر بهای خدمات فوق محاسبه و اخذ میگردد.

 : هزینه آمبوالنس جهت انتقال اموات 2تبصره

 ریال000/000/3کیلومتر  30*تا  شعاع 

 ریال 000/60کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافي  30*بیش از 

 درصد بر اساس دستور شهردار قابل کاهش مي باشد. 100*برای افراد نیازمند و مستمندان تا 

 شد.مي با : در مورد اموات کرونایي هزینه کلیه ملزومات و البسه کفن و دفن بر عهده صاحب اموات3تبصره

 کلیه مبالغ فوق شامل عوارض و ارزش افزوده مي باشد. :4تبصره

 

 ضی:حق استفاده از جوب های شهرداری جهت انتقال آب به ارا30ماده 

 

های شهر  قنات جهت ترمیم و نگهداری جوب های سطح شهر و بلوار آیت اله خامنه ای از فروشندگان هیئت امنای

 اهند کرد.ریال برای هر چشمه و قنات به شهرداری پرداخت خو000/100و میراب های شهر از قرار هر ساعت 

 

 خدمات منطقه توریستي و گردشگری قره کهریز: 31ماده 

بع هر مترمربع هر متر مر100کسبه و اصناف و صاحبان مغازه واقع در منطقه قره کهریز تا زیر بنای  بهای خدمات

ریال  000/50بلغ ممترمربع اضافي  به ازای هر متر مربع مازاد به 100ریال و بیش از 000/60متر مربع به مبلغ 

 مي باشد.

 ل باشد.ریا000/000/12*تبصره:حداکثر مبلغ عوارض فوق نباید بیش از 

 

 :هزینه کارکرد ماشین آالت32ماده 

 ریال 000/000/7و به ازای هر ساعت اضافه هر ساعت  ریال000/000/8:  اول و استارت خودرو ساعت در*لودر 

اعت سو به ازای هر ساعت اضافه هر  ریال 000/000/6:  اول و استارت خودرو ساعت در*بیل مکانیکي 

 ریال000/000/5

 عت نباشد()در صورتي که شروع و اتمام سرویس بیش از نیم ساریال 000/000/5ر سرویس: *کمپرسي ده چرخ ه
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 ریال000/000/4*کمپرسي شش چرخ هر سرویس: 

مپرسي ریال و ک 000/000/5در صورت کارکرد ساعتي کمپرسي ده چرخ هر ساعت کارکرد به مبلغ  **تبصره:

 به خواهد گردید.ریال محاس000/000/4شش چرخ هر ساعت کارکرد به مبلغ 

از محدوده شهر  ریال،در خارج000/000/4*هزینه استفاده از تانکر آب در داخل محدوده شهر به ازای هر سرویس 

یلومتر اضافي کیلومتر برای هر ک 30ریال و در خارج از محدوده شهر بیش از  000/000/4کیلومتر 30تا شعاع 

 ریال محاسبه خواهد گردید. 000/80

 ریال محاسبه خواهد گردید. 000/000/5د میني لودر به ازای هر ساعت *هزینه کارکر

 :هزینه بهای خدمات هفته بازار33ماده 

 مبلغ دریافتي از کسبه هفته بازار)پنجشنبه بازار (  برای هر هفته بشرح زیر مي باشد:

وشان *کفش فر ریال 000/95*بزازان: ریال000/100*سبزی فروشان: ریال000/100*میوه فروشان:

 ریال000/95وپوشاک:

*نهال  ریال000/95*لوازم آرایشي و بهداشتي: ریال000/95*لوازم خانگي: ریال000/95*خشکبارو متفرقه:

 ریال مي باشد.000/100*و سایر صنوف:000/120فروشان:

ریال 000/50افي مبلغمتر بوده و به ازای هر متر طول اض4*تبصره: استاندارد طول مکان هفته بازار برای هر کسبه 

 اخذ خواهد گردید.

 

 

 

 

 امضای شهردار و مهر شهرداری )پیشنهاد دهنده(

 مهدی صفائیل
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 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری:

الیات بر ارزش قانون م 50ماده  1های اجرایي آن در اجرای تبصره و آئین نامهها این تعرفه و دستورالعمل     

انتخابات شوراهای  قانون تشکیالت، وظایف و 85و سایر بندهای آن و ماده  80ماده  26، 16، 9های افزوده، بند

قانون  74و ماده  55ماده  26، بند و اصالحات بعدی آن 1375مصوب اسالمي کشور و انتخاب شهرداران 

مورخ   3752یشنهاد شمارهپماده طبق  33آیین نامه مالي شهرداریها در 30و ماده شهرداری 

شورای اسالمي  25/10/1400  مورخ21نوبت  368/50شهرداری خامنه در جلسه شماره 15/10/1400

 شهرخامنه به تصویب رسید. 

 نام و نام خانوادگي امضای اعضای شورای شهر )تصویب کننده(

 )رئیس شورای شهر( منصور پنجه -

 )نائب رئیس ( احسان برقي-

 (منشي اول)موسي طهمورثي - 

  (ومد حمید طالعي)منشي  -

 (سوم )منشي محمد اسماعیل نوروزی -

 هر شورای شهرم                                                                                                                  

                                             

ــــي و هزینــــه خــــدمات و جــــرایم شــــهردار مــــورخ  21/50ی خامنــــه کــــه در جلســــه شــــماره تعرفــــه عــــوارض محل

..مـــورخ    ........................مـــاده بـــه تصـــویب شـــورای اســـالمي شـــهر رســـیده بـــه شـــماره  ..................... 33در21/10/1400

بهمـــن ســـال جـــاری نســـبت بـــه انتشـــارآگهي عمـــومي اقـــدام  15شـــود کـــه شـــهرداری بایـــد تـــا تأییـــد مي1400/............./

 اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود.  و از

 رض( مهر و امضای فرماندار )تأیید کننده مصوبه تعرفه عوا                                               

 ایوب دهقان                                          

 فرماندارشهرستان شبستر                  

 


