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      تعرفه اين در شده برده بكار عبارات يا ها واژه از برخي تعاريف – 1ماده

         گذاري ديوار پروانه صدور عوارض  –2ماده

       حذف شد. - 3 ماده

   حذف شد. -4ماده 

         حذف شد  -5 ماده

       د.حذف ش -6 ماده

    شهر حريم و قانوني محدوده به امالك ورود عوارض -7 ماده

    حذف شد -8 ماده

      حذف شد.  -9 ماده

    بنا   احداث عوارض-10ماده 

         عوارض بهره برداري از معبر - 11ماده 

         ساختماني تعميرات پروانه صدور عوارض  -12 ماده

        ساختمان شناسنامه المثني صدور عوارض- 13ماده 

       اصالح پروانه ساختماني عوارض - 14 ماده

       اعياني ابقاي عوارض - 15 ماده

    عوارض مازاد برتراکم - 16 ماده

         عمومي معابر بر مشرف آمدگي پيش عوارض -17 ماده

    تأمين هزينه پارکينگ -18ماده

       حذف شد. -19 ماده

        حذف شد. 20 ماده

 آنها يندگي ونما بيمه هاي شرکت از حريق انواع به مربوط دريافتي بيمه حق از عوارض
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      حذف شد. -21 ادهم

           توزين حق از عوارض - 22ماده 

   کنسرت و نمايش بليط فروش عوارض  -23 ماده

          حذف شد. -24 ماده

      حذف شد. -25 ماده

        مالكيت( حق )انتفاع انتقال و نقل عوارض وصول نحوه -26 ماده

      شده تعيين استفاده نوع از يرغ در ساختمان از برداري بهره عوارض - 27ماده 

    کارشناسي خدمات بهاي  -28ماده 

    زباله حمل خدمات بهاي -29ماده 

     عوارض کنندگان وصول به کارمزد تعيين -30ماده 

        درآمدها از حاصل وجوه از استفاده خصوص در  -31ماده 

     محلي و عوارض ملي خصوص در عمومي نهادهاي و دولتي دواير تكليف  -32 ماده

   عوارض وصول محدوده -33 ماده

ترميم اجراي عمليات حفاري براساس دستورالعمل کميسيون هماهنگي امور اجراييو فهرست بهاء ترميم  -34 ماده

 حفاري مصوبه هيأت وزيران محاسبه و مورد عمل قرار گيرد.

   ساختمان احداث ف دهندگانانصرا به عوارض ازپرداخت حاصل وجوه استرداد نحوه -35 ماده

                 معبر                                     سد رفع ستاد داري انبار هزينه -36 ماده

     فعاليت هستند مشغول موجود کاربري درغير که مكانهايي عوارض - 37 ماده

   حذف شد.  -38ماده 

  حذف شد. -39ماده 

     نقليه بهاي خدمات -40 ماده
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   امالك ارزيابي کارشناسي از ناشي خدمات بهاي - 41 ماده

    حذف شد.  -42 ماده

 حذف شد. – 43 ماده

      عمومي امالك و اراضي از االستفاده حق عوارض

   و حرف خاص و دکه صنوف پيشه و کسب عوارض وصول نحوه- 48-47-46-45-44ماده 

          هاتاالر مهمانپذير، مسافرخانه، هتل، بر عوارض 

   ايمني خدمات و نشاني آتش سازمان خدمات بهاي و عوارض  -49 ماده

        سپرده ساختماني -50 ماده

   خدمات واحد فضاي سبز بهاي عوارض تعرفه و -51 ماده

      سازمان حمل و نقل )تاکسيراني( خدمات بهاي و عوارض -52ماده 

     حذف شد. -53 ماده

       يلي تجاريعوارض تبد -54 ماده

     اجاره پالژها و محلهاي تفريحي طرح ساحلي گيسوم)حق پارکينگ ورودي(  -55ماده 

     جدول محاسبه کرايه آمبوالنس -56 ماده

        ورود احشام سرگردان به سطح شهر -57ماده 

 حذف شد.ـ  58ماده 

  عوارض واحد اضافه ـ 59ماده 

 حذف شد.ـ  60ماده 

 شد. حذفـ  61ماده 

 عوارض تأخير در حمل نخاله هاي ساختمانيـ  62ماده 

 حذف شد. -63ماده 
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 عوارض ارتفاع مغاير با ضوابط شهرسازي و مفاد پروانه -64ماده 

 برادري از اراضي واقع در محور ناحيه اي و محله ايعوارض ناشي از خدمات و بهره  -65ماده 

 نامه تقسيط مطالبات شهرداري( آيين نامه اجرائي تقسيط عوارض )شيوه -66ماده 

 عوارض از حق بيمه دريافتي مربوط به انواع حريق از شرکتهاي بيمه و نمايندگي ها -67ماده 

 عوارض تبليغاتي محيطي -68ماده 

 قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيک اراضي بدون مجوز شهرداري -69ماده 

 عوارض کسري حد نصاب فضاي باز -70ماده 

 عوارض ارزش افزوده تغيير کاربري يا تبديل)پيلوت پارکينگ انباري(-71ده ما

 عوارض صدور مجوز احداث استخر. -72ماده 

 عوارض اعياني ورود به محدوده شهر. -73ماده 

 عوارض استقرار و محل فعاليت بانک ها و موسسات مالي و محدوده قانوني شهر. -74ماده 

 شي از تغيير کاربريعوارض ارزش افزوده نا -75ماده 

 عوارض ساليانه خودپردازها. -76ماده 

 عوارض جايگاههاي سوخت-77ماده 

 

 

 خدا بنام

 ( مقدمه )

 محيط در بهبود بهره وري پذيرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوري و پژوهش بر مبتني محيطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني نيازهاي تأمين در و است شهري زندگي

 و نيازمند ارزيابي فرهنگي، و اقتصادي و اجتماعي هاي بازخورد به توجه با ريزي برنامه و پژوهش در الگوپذيري

 نيازهاي و امكانات عمومي توزيع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقليمي هاي ساخت زير در مطالعه
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 پايدار توسعه در نيازها بين کليه منطقي تباطار برآيند از پويا و زنده سيستمي شهرها نباشد. بهره بي رفاهي

 با و داده تسري وري بهره ارتقاي در جهت را پايداري توان مي گذار، اثر تدابير و ريزي برنامه با ارائه که هستند

 با آنها تعامل در نتيجتاً و شهري جامعه در مرتبط و نهادهاي عناصر کمک با توسعه عوامل ديگر و منابع از استفاده

 در معيار اين تدوين با يقيناً شد. شهري محيط بهبود لحاظ به سيستم ارتباطات در مؤثر فرايند انجام وجبم

 نرم از ملي عرصه در تكنولوژي توسعه موازات به تا زدود ها را کاستي توان مي بهره وري تبلور با و ريزي برنامه

 سياستهاي راستاي در عمومي منافع بهبود و تأمين جهت و در مردمي مشارکت جلب به منظور الزم افزارهاي

 زدايي و تمرکز اصل و اجتماعي مشارکت افزايش اهداف اجراي در خدمتگزار دولت با همسوئي و مديريت شهري

 . شد برخوردار الزم بهره از ضروري غير تصديهاي کاهش

 کـه تعـادل   شهرهاسـت  در موجـود  امكانات و فرصتها در ريزي برنامه و بررسي مستلزم مالي منابع از برداري بهره

 نيز درآمدي شهرها منافع توسعه و گسترش با لذا يابد. مي تكوين جديد فناوري با مناسبي شيوه به آن از استفاده

 جهـت  در منـابعي  خلق با و را فراهم پايداري سوي به توسعه زمينه جديد اطالعات با و يافته رشد آن مختصات با

 دهـم  دولـت  شـده  اعـالم  هاي برنامه با و همسوئي توسعه برنامه فرابخشي مقدمه نشهروندا مدني نيازهاي تأمين

 . سازيم فراهم را واحد شهري مديريت سوي به حرکت و الزم آمادگي ايجاد براي

مسـوولين   نظر کارشناسي نقطه با قانوني، اختيارات موازات به منابعي ايجاد جهت به گرديده سعي مجموعه اين در

 از پـس  تـا  نمـوده  اقـدام  محلـي  عوارض وضع به نسبت موجود عوارضي، افزارهاي نرم و شاخصها نتبيي و واحدها

 لـذا . گـردد  شـهرداري  ايـن  عمـل  مـالك  قانون، مقرر خاص تشريفات و سير شهر اسالمي محترم شوراي تصويب

ـ  ..................... فهـيم  مـردم  مشـارکت  و دولتي دستگاههاي ساير همياري با انتظاردارد درآمـدهاي   تحصـيل  اب

 خـور  شـهري در  مبلمـان  و عمراني ساختار تغيير به بتوانيم) تعرفه اين در مندرج خدمات بهاي و عوارض(محلي 

 .بيانجامد مردم رضايت و عمومي رفاه به آن برآيند و يابيم دسترسي شهر اين شهروندان
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مستندات قانونی وضع عوارض 

و سایر مستندات قانونی مرتبط 

 با عوارض
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 مستندات قانونی وضع عوارض : 

 قبل از انقالب : -1

  1334قانونشهرداري مصوب  45ماده  8بند   -

 1346ين نامه مالي شهرداري ها مصوب آي 30ماده  -

 بعد از انقالب : -2
 1346قانون تشكيالت شوراهاي اسالمي کشوري مصوب  35ماده  1بند  -

 1369قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  43بند الف ماده  -

  1375قانون شوراي و اصالحيه هاي بعدي ان مصوب  71ماده  16بند  -

 1381قانون تجميع عوارض مصوب  5ماده  1تبصره  -

 1387قانون ماليات بر ارز افزوده مصوب  50ماده  1تبصره  -

  1334قانون شهرداری مصوب 
 در وظايف انجمن شهر  -45ماده 

 تصويب لوايح برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن  – 8بند 

   1346آیین نامه مالی شهردایها مصوب  

ي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و سـاير در  هر شهرداري داراي تعرفه ا – 30ماده 

آمدهايي که به وسيله شهرداري و موسسات تابعه وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شـود درج و هـر نـوع    

عوارض يا بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري که در نوع و ميزان نـر  آن هـا   

 تعرفه مذکور منعكس مي شود . صورت مي گيرد در

  1361قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 
 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر :  -35ماده 

مادامی که در آمد های پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارض متناسب با  -1

 حل و خدمات ارائه شده تعیین نماید .امکانات اقتصادی م

 1369قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

در صورتيكه در آمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه شهرداريها را ننمايد وضع  -43ماده 

  رئيس جمهور خواهد بود . عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب
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قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران با اصالحیه 

  1375های بعدی مصوب 

 در وظایف شورای اسالمی شهر : -71ماده 
سیاست  تصویب لوایح براقرای یا لغوی عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن با در نظر گرفتن -16بند 

 عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود. 

( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و 27/8/1386) اصالحی  -77ماده 

درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نییاز شهر طبق آیین نامه 

 اقدام نماید .  مصوب هیات وزیران

عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است . وزیران کشور می تواند در  –تبصره 

 هر مقطعی که وصول هرنوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یالغو آن اقدام نماید .

  

  1387قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب   

: شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها  1تبصره   -50 ماده

در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال یرای اجرای در سال 

 بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند . 

 منابع در آمدی شهرداریها :   
o ی ناشی از عوارض عمومی ) در آمدهای مستمر ( در آمدها 

o  در آمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

o  بهای خدمات و در آمدهای موسسات غیر انتفاعی 

o  در آمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

o  کمک های اهدایی دولت و سازمانها ی دولتی 

o  اعانات و هدایا و دارائیها 

o  سایر منابع تامین اعتبار 
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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض : 

 قانون شهرداری : 
رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزرات کشور و  -77ماده 

دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هاائی کاه طباق تصامیم ایان      

یسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلاف  کم

است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقااطی کاه ساازمان    

گستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شاهر  قضایی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی داد

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

مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر با حریم آن یاید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیاک اراضای و    -100ماده 

 شروع ساحتمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند .

داری می تواند از عملیات ساختمان ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعام از  شهر

 آنکه ساختمان در زملن محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .

ای خالف مشخصات درمورد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناه -1تبصره 

مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث باشد باه تقاضاای   

شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگساتری  

انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شاود کمیسایون پاس از وصاول     به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای 

پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت یک ماه تصمیم 

پرواناه  مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بادون پرواناه یاا مخاالف مفااد      

جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نمایناد  

 در غیر این طورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد .

دو ماه تجاورز کند تعیاین  تمام یا قسمتی از بنا باشد مهات مناسبی که نباید از  در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع

 می نمایند .

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند . هر گاه ملک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نماید شهرداری 

 راساً کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

بنا زائد بر مساخت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمان واقاع در حاوزه اساتفاده از اراضای      در مورد اضافه – 2تبصره 

مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملاک از نظار مکاانی ) در بار     

مه ای که متناسب با ناوع اساتفاده از   خبابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز و بن بست ( رای به اخذ جری

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسابت باه   

 وصول جریمه اقدام نماید .) جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه را برابر ارزش معامالتی ساختمان برای هر 
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ی اضافی بیشتر باشد ( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نماود شاهرداری مکلاف مجادداً     متر مربع بنا

پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای 

 2تخریب اقدام خواهد نمود .

احت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه اساتفاده از اراضای تجاارتی و    در مورد اضافه بنا زائد بر مس – 3تبصره 

صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظار مکاانی ) در   

ناسب با نوع اساتفاده از  خبایانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن یاز و بن بست ( رای به اخذ جریمه ای که مت

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسابت باه   

وصول جریمه اقدام نماید ) جریمه نباید ار حداقل دو برابر کمتر از و از چهار برابر ارزش معامالت ساختمان برای هر متر 

شده بیشتر باشد ( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نمود شهرداری مکلف است مربع بنای اضافی ایجاد 

مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنامید . کمیسیون در این ماورد نسابت باه    

 3صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

ه در حوزه استفاده از اراضی مربوط در صورتی که صول فنای و بهداشاتی و   در مورد احداث بنای بدون پروان -4تبصره 

شهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای براخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یاک  

افات سار   دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان ، در صورتی کاه سااختمان ارزش دری  

قفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری 

 4عمل خواهد شد . 3و 2اعالم نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره 

ودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون می تواند با در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده ب -5تبصره 

توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر وحداکثر دو برابار  

 ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید ) مساحت هر پارکیناگ باا  

           متر مربع می باشد ( شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صودرو بارگ پایاان سااختمان     25احتساب گردش 

 5می باشد . 

در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالکین موضف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پرواناه سااختمان و طارح     -6تبصره 

یند . در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجااوزی در ایان ماورد    های مصوب رعایت بر های اصالحی رابنما

انجام گیرد شهرداری مکلف لست از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در ساایر ماوارد   

یدگی در صاالحیت  تخلف مانند عدم استحکام ینا ، عدم رعلیت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسا 

 6کمیسیون های ماده صد است .

مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گاردد   -7تبصره 

از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کارده و  

 ر مطابقت ساختمان با پروانه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . در پایان کا
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بر خالف گواهی نمایند و یا تخلف را به شاهرداری اعاالم نکناد و موضاوع منتهای باه طارح در        هر گاه مهندس ناظر 

ری کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای جریمه یا تخریب سااختمان گاردد شاهردا   

مکلف است مهندس ناظر را د صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد با توجه به اهمیات  

موضوع به ماده تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صادوررای تخریاب   

کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظاامی نظاام    به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم

معماری ساختمان در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می گردد . شهرداری مکلاف اسات تاا    

مااه   6صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

گواهی امضاء مهندس ناظر مربط برای ساختمان جهت پرواناه سااختمان شاهرداری خاوداری نمایاد مااموران       از اخذ 

شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نملیند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنناد و  

شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسایدگی  یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری 

می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز 

 قابل تعقیب خواهند بود .

تواند بااستفاده در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است ودستورشهرداری اجرا نشود می 

 از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید .

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گاواهی پایاان سااختمان و در ماورد      -8ثبصره 

اریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب را ساختمانهای نا تمام گواهی عدم خلف تا ت

 در سند قید نمایند .

( 24/11/1355تیصره الحاقی به ماده صاد قاانون شاهرداری هاا )      6در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 

مله کل پالک را شاامل نگاردد گاواهی عادم     معامله انجام گرفته و از ید اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معا

 خالف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بالمانع می باشد .

در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیادی حاادث   

اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشاد باا ثبات و تصاریح     نگردیده باشد و مدارک و 

 مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می باشد .

ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شاده اسات از شامول     -9تبصره 

 داری معاف می باشند .ماده صد قانون شهر 1تبصره 

در مورد اراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ  -10تبصره 

ابالغ رای ظرفمدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نماید ، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر مااده صاد   

ر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اناد . رای ایان کمیسایون قطعای     خواهد بود که اعضای آن غی

 است . 
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آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم  -11تبصره 

 اجراست و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .

 قانون مالیات بر ارزش افزوده: 

 خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد .مالیات و عوارض  -43ماده 

%( 5حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ) به استثنا ریلی ( دریایی و هوایی پنچ در )  –الف 

 بها بلیط ) به عنوان عوارض ( .

های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در  عوارض سالیانه انواع خودرو -ب

 هزار قیمت فروش کارخانه ) داخلی ( و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها .

خودروهای گاز  عوارض موضوع بند )ب( ماده این ماده در مورد خودورهای با عمر بیش از ده سال ) به استناده –تبصره 

% ( 100%( و حداکثر تا صد در صد )10سوز ( به ازای سپری شدن هر سال ) تا مدت ده سال ( به میزان ساالنه ده درصد ) 

 عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد .

پس ار موعد مقرر ( ) صرفا موضوع بند الف و ب( این قانون 43پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ) -و -46ماده 

 %( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود .2موجب تعلیق جریمه ای معادل دو در صد ) 

 قانون برنامه پنجم توسعه کشور : 

شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام  -174ماده 

 شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید .در آمدهای پایدار

کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهای تجاری، اداری ، صنعتی متناسب با کاربریها ی مسکونی  –الف 

همان منطقه با توجه به شرایطی اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره 

ز واحد های احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالک ، ناشی از اجرای طرحهای برداری ا

 توسعه شهری .

تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری ، نگهداری ، نوسازی و عمران شهری همچنین -ب

 ان شهری و حمل و نقل .تعیین سهم دولت در ایجاد زیر ساختمان توسعه ، عمر

 تبدیل عوارض موضوع در آمد شهرداریها از عوارض بر امالک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات . -ج

 تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض ، بهای خدمات و سایر در آمدهای قانونی شهرداریها . -د

 ای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر .افزایش تراک زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینه -ه

 تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری . -و

برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت لودجه شهرداریها و به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی  -ز

 دستگاههای اجرایی .آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتیارات شهرداری به 
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  این تعرفه در شده برده بكار عبارات یا ها واژه از برخی تعاریف  -1 ماده

قانون تشکیالت ،  71ماده  16:به عوارضی اطالق می گردد که اختیار بر قراری و وضع آن مطابق بند عوارض محلی -1

اصالحات بعدی با شوارای اسالمی  01/03/1375اب شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب وظایف و انتخ

 شهر می باشد .

عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید ) اعم از کاال و محصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا موجود ( 

وارض محلی می توان عوارض وضع شده یرای زمین ، ساختمان در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می گیرد . از انواع ع

 ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص را نام برد . 

به کليه عوارضي اطالق مي شود که مراجع بر قراري آن شوراي اسالمي شهر نبودن و قانگذار صالخيت بر قراري : عوارض ملی  -2

 آن را تعيين نموده است . 

 . ...  100مانند عوارض مازاد بر تراك مجاز / جرائم ناشي از آرا قطعي کميسيون ماده پایدار : ناوارض ع -3

يا سطح شهر ، خودرو، پنچ درصد بليط مسافر ، صدورپروانه ، عوارض پايدار : مانند عوارض ملي / نوسازي / :   عوارض پایدار  -4

 کسب و پيشه ، حرف و مشاغل خاص و ...

 عوارض 

اتاق،  شامل و شود مي ساخته خانواده يا و سكونت افراد براي که ساختمانهايي کليه از است عبارت مسكونی: واحد -5

 . باشد هاي الزمسرويس و آشپزخانه

 استفاده بمنظور شهرداريها قانون 55 ماده 24 ذيل بند تبصره برابر که ساختمانهايي کليه از است عبارت تجاري: واحد -6

 تـابع  واحـدهاي  يـا  صنفي و نظام قانون پوشش تحت صنفي واحدهاي آنها در يا و گرديده تجارت احداث و هپيش و کسب

 . باشد داشته فعاليت تجارت قانون

 ايـن  در هسـتند  ماليـات  پرداخت مشمول شوند و مي اداره بازرگاني بااصول که اسالمي انقالب ونهادهاي دولتي مؤسسات

 . محسوب ميشود تجاري واحد تعرفه

 توليـدي  و صـنعتي  کارگاههاي ايجاد يا و استفاده صنعتي بمنظور که ساختمانهايي کليه از است عبارت صنعتی: واحد -7

 قسمت اين نگردد،در تعريف تجاري اگرمشمول شهري وتأسيسات خدماتي , جهانگردي , شود. )صنعت توريسم مي احداث

 .گيرد( مي قرار

 تعريـف  شـمول  از کـه  سـاختمانهايي  انقالب اسالمي نهادهاي و دولتي ساختمانهاي کليه از است عبارت اداري: واحد -8

 گيرد. قرارمي اداري واحد در رديف باشد خارج 3و2و1بندهاي

 وزارت و پرورش و آموزش سازمان تأييديه با کاربري آموزشي در که ساختمانهايي کليه از است عبارت آموزشی: واحد -9

، مـدارس   دبسـتانها  ، کودکسـتانها  از اعـم ( آموزشـي  مـدارس  کليـه  کـودك،  هـد م منظوراحـداث  بـه  عـالي  آمـوزش 

 .گيرد مي قرار برداري بهره مورد و احداث آموزشي( وسايرمراکز علميه راهنمايي،دبيرستانها،دانشگاهها،حوزه

 سازمان تأييد با ي(درمان بهداشتي،(مربوطه  که درکاربري ساختمانهائي کليه از است عبارت درمانی: و بهداشتی مراکز -10

 بهداشـت، بيمارسـتانها، درمانگاههـا، مراکـز     بهزيسـتي، خانـه   عمومي، تأسيسات حمام احداث به منظور درمان و بهداشت

 .گيرد مي قرار برداري مورد بهره و احداث ... و بهداشتي، آزمايشگاهها

 
 



 18 

 احـداث  بـدني  تربيـت  سـازمان  با تأييـد  بوطهکاربري مر در که تربيتي و ورزشي اماکن از است عبارت ورزشی: اماکن -11

 .گيرد مي قرار برداري بهره ومورد

بـرق، گـاز،    ترانسفورماتور، پست مانند آب، پست وتجهيزات شهري ازتأسيسات است عبارت شهري: و تجهیزات تأسیسات -12

 . گردد مي احداث شهروندان رفاه عمومي جهت ...و  مخابرات

 سـالن  کتابخانـه،  هـا،  مـوزه  قبيـل  از کـاربري مربوطـه   در که ساختمانهائي از است عبارت فرهنگی: و تاریخی اماکن -13

 . گيرد مي قرار برداري بهره مورد و سينما، تواتر، احداث (سالن ... و هنري فرهنگي،( نمايشگاهها اجتماعات،

14-( :(P1366 اسـفند  مصـوب  قيممسـت  هـاي  ماليات قانون 64 ماده موضوع شهر هر در امالك معامالتي ارزش آخرين 

 دارائي تي معامال اختصار ارزش بطور که گردد مي ابالغ و تعيين امالك تقويم کميسيون که توسط اسالمي شوراي مجلس

 د که توسط شوراي شهر تصويب مي گيردباش مي عمل مالك 1398سال  معامالتي ارزش دفترچه اين در و شود مي گفته

 مجلـس  1366 اسـفند  مصـوب  مسـتقيم  قانون مالياتهـاي  64 ماده )ج( بند موضوع ساختمان قيمت ساختمان: قیمت -15

 مـي  گفته نيز قيمت ساختمان بطوراختصار که گردد مي ابالغ و تعيين امالك تقويم توسط کميسيون که اسالمي شوراي

 . شود

 به آن طبقات و گيرد قرار ريبردا بهره مورد عنوان تجاري به فقط که شود مي اطالق ساختمانهايي به متمرکز: تجاري -16

 .... و بازار محدوده در هاي واقع ،مغازه پاساژها مانند شود نمي واقع استفاده مورد تجاري غير ياکاربري مسكوني صورت

 و پارکينـگ  عنوان به ساختمان کل درصد مساحت پنجاه حداقل که گردد مي اطالق کاربري اي به تجاري: پارکینگ -17

 شود. واقع برداري مورد بهره تجاري بصورت مابقي

متر ) عمق تعيين شده در طرح تفضيلي (  8الي  6به امالکي گفته مي شود که فقط در طبقه همكف به عمق :  تجاري نواري  -18

اجاره احداث مغازه دارند و در طبقات حق ايجاد مسكوني با دفاتر تجاري ) در خارج از عمق در تغييرکاربري نوار تجاري حداکثر 

 متر پيش بيني گردد ( دارد . 8عمق 

تبصره : در صورتيكه کاربر ملک غير از تجاري نواري باشد ابتدا مي بايست بااستفاده از جدول ضريب تغيير کربري عرصه ملک به 

 عمل شود . 17کاربري تجاري نواري تغيير يافته و سپس در صورتي که نياز به افزايش عمق تجاري باشد برابر مفاد بند 

به مجموعه هائی گفته می شود که دارای کابریهای متفاوت و بصورت همزمان در یک مجموعه مجتمع هاي مختلط :  -17

 مورد ایتفاده قرار گیرند .

 رعایت شود . بایستی 1398موارد ذیل در کلیه تعرفه هاي عوارضی سال 
يمت منطقه اي بر ملک مشرف و يه معبر مالك عمل خواهد بود داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قچنانچه ملکی  -1

همچنين در صورتي که ملكي در ميدان يا فلكه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني که از ميدان تا فلكه 

 منشعب مي گردد محاسبه خواهد شد .

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر  3/2/85مور   48و همچنين دادنامه شماره  25/11/83مور   587باتوجه به دادنامه شماره  -2

در محاسبه اين عوارض پس از قطعي شدن راي  100قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمان عالوه بر جرائم کميسيون ماده 

 توسط کميسيون مذکور قابل وصول خواهد بود .

( و يا معافيتهايي که قوانين  17/2/87د در قوانين مصوب ) پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب کليه معافيتهاي موجو -3

قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمان  181بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد با رعايت تبصره ذيل ماده 

 معافيت نخواهد بود .مشمول استفاده از هيچ گونه تخفيف و 
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قانون  138کمیسیون موضوع اصل  8/10/87 -/ک41134/ 182455معافیت موضوع تصویب نامه شماره * 

 اساسی.

قانون  138کمیسیون موضوع اصل  8/10/87 –ک 182455/41134تصویب نامه شماره  2ماده  2با ایتناد تبصره 

شهدا ) همسر فرزندان و والدین ( از پرداخت کلیه هزینه های % و باالتر ، آزادگان ، خانواده 25اساسی ، جانبازان 

انشعاب آب و برق ، گاز ، و عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تایکصد متر مربع ) تراکم ساخت و زیر 

ر صورتی بنا ( برای یک بار معاف می باشند و در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور مالک اقدام است . د

که متراژ هر واحد با سهم هر واحد شرایط بیش از یکصد متر مربع باشد صرفا مازاد بر یکصد متر مربع مشمول پرداخت 

 هزینه ها و عوارض مذکور می باشد .

مجلس شورای اسالمی و  25/02/87یت از تولید و عرضع مسکن مصوبه ماندهی و حماقانون سا 16موضوع ماده * 

 ی آن .آئین نامه اجرای

کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم در آمد و طرحهای تولید مسکن دربافت ها فرسوده شهرها مشمول 

% هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد . دولت موظف 50تخفبف حداقل 

از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه  % تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری ها ناشی100است معادل 

 سنواتی منظور و پرداخت نمایند .

کلیه  6/8/87آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه  45ردیف یک ماده 

داثی در محدوده مصوب سازندگان واحد های مسکونی ویژه گروهای کم مسکن مصوبه در آمد و واحد های مسکونی اح

 بافت های فرسوده شرهی مسمول اعطای تخفیف و تقسیط و به شرح زیر می گردد . 

شهرداری ها دهیاریها موظفند حداقل هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمان مجاوز منظور در طرح های  -

نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله  جامع و تفضیلی مصوب برای واحد های موضوع این ماده را تخفیف داده و

باقیمانده عوارض اقدام نمایند . ضمناًاین تخفیف برای بناهای بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد می گردد 

 نمی باشد .

 1398تعرفه بهای بهای خدمات شهرداری مصوبه سال  20تخفیفات موضوع ماده * 

دامام خمینی )ره ( و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحد هایی که توسط مدد جویان تحت پوشش کمیته امدا -الف

از پرداخت خته می شود در رعایت الگوی مصرف )طبق بودجه کل کشور در هر سال( خیرین برای افرارمذکور سا

 عوارض پروانه ساختمان برای یکبار معاف می باشند .

ختمان ) تراکم وزیر بنا ( یک واحد مسکونی برای یکبار در کارکنان شهرداری از پرداخت عوارض صدور پروانه سا -ب

 متر مربع زیر بنا معاف می باشد . 120طول خدمت و تا سقف 

بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر  نانچه ملکی دارای چندچ -1

ان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس باالترین قیمت مالک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در مید

 منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان ییا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره  -2

در  100دن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده عدالت اداری مبنی بر قانونی بو

 محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود.
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( و یا 17/2/87کلیه معافیت های موجود در قوانین مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب   -3

 قانون برنامه پنجم. 181تهایی  که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده معافی

 دیوارگذاري )دیوارکشی( پروانه صدور عوارض  -2 ماده

درصد قيمت منطقه اي به  60برابر با  نمايند، مراجعه مي شهرداري به ديوارگذاري پروانه اخذ جهت که مالكيني از آندسته

 ازاي هر متر طول اخذ گردد.

 
=T   طول دیوارکشی  p   قیمت منطقه =                           .p Tعوارض دیوار کشی = 

 

 صدور مجوز احصار از سوي شهرداري با درخواست متقاضي انجام مي پذيرد .( 1تبصره )

تلقي شده هيچگونه مجوزي در جهت ( : صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن 2تبصره )

 احداث بنا محسوب نمي شود و مراتب مي بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود .

( چنانچه مدارك معتبرهمچون صدور احكام و آراء قطعي از سوي مراجع و محاکم قضائي و ذيصالح 3تبصره )

 ري ارائه شود ، صدور مجوز احصار متوقف خواهد شد . مبني بر تشكيک و يا نفي مالكيت متقاضي به شهردا

قانون شهرداري نسبت به زمين و بنا هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا  110( به استناد ماده 4تبصره )

نيمه تمام واقع در محدوده شهر که در خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي و پاکي و پاکيزگي و زيبايي 

شهر يا موازين شهرسازي باشد ، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه 

به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و يا 

اي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاکيزگي و امتناع کرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجر

شهرسازي هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالک يا متولي و يا متصدي 

موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ مي شود در صورتي که مالک ظرف 

وز از تاريخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرده صورتي حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه پانزده ر

 ارجاع خواهد شد . 77ظرف مهلت مقرره اعتراضكرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده 

صورت حساب هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همجنين آراء کمسيسون رفع اختالف مذکور در ماده 

ر حكم سند قطعي و الزم االجرا بودن و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي د 77

 الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد . 

ط متر مي باشد که با ترتيب ديوارفنس يا نرده مطـابق ضـواب   2(: حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

طرح تفصيلي شهر احداث خواهد شد. ) شهرداري مكلف است ارتفاع ديوار و فنس را بـه تفكيـک در مجـوز    

 صادره درج نمايد

 حذف شد. -3ماده 
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 حذف شد. -4 ماده

  د.حذف ش  -5 ماده

 حذف شد. -6 ماده

 عوارض ورود امالک به محدوده قانونی و حریم شهر-7ماده 
ماده واحده قانون  4وده قانونی شهر شهرداری حسب مورد براساس و به رعایت تبصره در مورد عوارض ورود امالک به محد

مجلس شورای اسالمی عمل و عوارض متعلقه ، حقوق و مزایای ورود به محدوده  29/8/68تعیین وضعیت امالک مصوب 

 توسعه و عمران شهری را وقف قانون مذکور اخذ نماید.

 شد. حذف -8 ماده

 حذف شد. -9ماده 

 بنا احداث عوارض -10 ادهم

 مسكونی بناي احداث -1

 : واحد تك مسكونی بناي احداث پروانه صدور -الف

 حداقل مربع متر یك عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

 P30% 26000 60تا  1

 P 35 % 33750 100تا  60از  2

 P 80 % 42000 150تا  100از  3

 P105% 50750 200تا  150از  4

 P145% 60000 300تا  200از  5

 P195% 72000 400تا  300از  6

 P250% 99000 500تا  400از  7

 P315% 127500 500بيش  8
 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفيد ناخالص بناي زير کل سطح = واحد سطح ميانگين:  1بصره : ت

در سطح و یا هر طبقه ، بایش از یاک واحاد احاداث نشاود و       منظور از واحد مسکونی تک واحدی ، اعیانی است که:  2تبصره 

توضیح اینکه چنانچه سااختمان طبقااتی    چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد

کونی مجتماع مسا   دارای یک ورودی و دسترسی جداگانه برای واحد ها پیش بینی گردید حتی اگر یک واحد از هر طبقه باشاد 

های مسکونی ماالک   و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ) احداث اعیانی مسکونی ( از نوع مجتمع منظور می گردد 

 عمل خواهد بود .

: در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی ) خارج از اعیانی ( با رعایات ضاوابط و مقاررات    3تبصره 

% قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی بارای ایان منظاور اساتفاده شاود در       p   50ای هر متر مربع شهرسازی به از

 عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد .  

 : در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی مالک عمل قرار می گیرد  4تبصره 
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قاانون اساسای ، کلیاه     138کمیسیون موضوع اصل  03/07/1390ک مورخ  47098/ ت  131956: به موجب تصویبنامه  5بصره ت

تصاویب ناماه    1در صد و یاالتر ، ازادگان و خانواده شهدا ) همسر ، فرزند و والدین ( و سایر مشمولین مقرر در ماده  250جانبازان 

های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع معاف می باشند . مازاد بار یکصاد متار    مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه 

 درصد نیز صرفاً مشمول استفاده از تخفیفات مسکن مهر می باشند . 25مربع مشمول پرداخت عوارض است . جانیازان زیر 

 حذف شد. :6تبصره 
از               2-2و  2-1بنـد  ه عـالوه بـر محاسـبه عـوارض زيربنـا طبـق       : عوارض فضاي باز تجاري شامل بنگاه هاي اتومبيـل و غيـر   7تبصره 

 عوارض معادل )     ( عوارض زيربنا به عنوان عوارض فضاي باز تجاري محاسبه و دريافت گردد. 10ماده 

  

 ساختمان هاي چند واحدي : هاي ب( عوارض صدور پروانه 

 مربع عوارض یك متر بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف
پیشنهاد شهرداري 

 حداقل

 مصوب شورا

 98سال 

1 199-1 100(/P 60)60000 70000 %*ميانگين سطح واحد 

2 399-200 100(/P 65)70000 80000 %*ميانگين سطح واحد 

3 599-400 100(/P 70)73000 90000 %*ميانگين سطح واحد 

 80000 100000 %*ميانگين سطح واحد(P 75/)100 به باال 600 4

 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفيد ناخالص بناي زير کل سطح = واحد سطح ميانگين: 1تبصره 

منظور از واحد مسكوني چند واحدي اعياني است که با اخذ مجوز الزم از شهرداري و يا در هر طبقه بـيش از يـک    :2تبصره 

 واخد مسكوني احداث گردد .
مجتمع هاي مسكوني و انبوه سازان مبناي سطح زير بنا عبارتست از متوسـط زيـر بنـاي    در خصوص تعاوني هاي مسكن ،   :3 تبصره

 هرواحد که از تقسيم سطح کل زير بنا بر تعداد واحد هاي مسكوني حاصل مي شود .

ر  مـو  43165/ ت  126560در محاسبه کليه هزينه هاي ساخت و ساز تعاونيهاي مسكن مهر بر اساس تصميم نامه شماره  :4 تبصره

 اقدام خواهد شد .  29/10/1388مصوبات چهل و يكمين جاسه شوراي مسكن استان مور   9رياست جمهوري و بند  06/88/ 24

در صورت در خواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سـونا ، جكـوزي ) خـارج از اعيـاني ( بـا رعايـت ضـوابط و        : 5 تبصره

بل وصول مي باشد . چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده % قا p 50مقررات شهر سازي به ازاي هر متر مربع 

 شود در عوارض زير بنا مورد استفاده قرار نمي گيرد . 
 :در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در تراك پايه بر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل مي گيرد 6تبصره

 حذف شد.:  7تبصره 
 10از مـاده   2-2و  2-1ز تجاري شامل بنگاه هاي اتومبيل و غيره عالوه بر محاسبه عوارض زيربنا طبق بند عوارض فضاي با :8تبصره 

 عوارض معادل )     ( عوارض زيربنا به عنوان عوارض فضاي باز تجاري محاسبه و دريافت گردد.

 

 : پذیره تجاري ، اداري ، صنعتی و تجهیزات شهري   عوارض محاسبه نحوه - 2

       اسـتفاده  1-2جـدول   از شهري تجهيزات صنعتي , اداري تجاري واحد يک از مربع متر يک پذيره عوارض محاسبه براي -1-2

 )ميانگين سطح واحد = سطح کل زيربناي ناخالص) مفيد + مشاعات( طبق جدول الف و ب(شوند. مي
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 شهري( یزاتوتجه صنعتی,اداري, واحد)تجاري ازیك مترمربع یك پذیره :عوارض1-2 جدول

ف
دی

ر
 

 طبقات
       تجاري

 94سال 

 ورزشی.اداري.فرهنگی 97پیشنهاد براي سال 

 .درمانی
 مالحضات صنعتی

 حداقل 

 اسـت از  اي منطقه عبارت که قيمت P5/2 P5/0  ندارد P2/4 زمين زير 1

از  کـه  زمـين  معـامالتي  ارزش آخرين

طريــق پيشــنهاد شــهرداري و بعــد از 

 و تعيـين مي شهر مصوبه شوراي اسال

  . گردد ابالغ مي

ه و مسكوني و پذير عوارض درمحاسبه

 باشد بر دو داراي چنانچه زميني غيره

 محاسـبه  گرانتـر  منطقـه اي  قيمـت 

 شد خواهد

 P5/7 P10 40000000 P5/3 P5/1 همكف 2

  P75/3 P5 25000000 P2 اول 3

 P5/3 p5/4 20000000 P75/1 دوم 4

 P3 P4 15000000 P1 سوم به باال 5

 P2 P4 5000000 P1 انباري 6

 P4   P5/2 نيم طبقه  7

8 
بالكن 

 مغازه 
P1   - 

 جهت وصول عوارض استفاده ميگردد. 7درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد مجاز )حداکثر يک سوم مغازه( باشد از رديف  :1تبصره 

تست از زيرزمين که در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقيم و آزاد با گذر نداشته باشـد  عبار 1-2جدول  6انباري مذکور در بند   :2تبصره 

 و فقط براي انباراستفاده شود درغير اينصورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگردد.

 ساختمان پزشكان در رديف واحدهاي تجاري محاسبه ميگردد. :3تبصره 

 ريال بشـرح  10000اي منطقه قيمت که مربع متر100 طبقه هر متراژ زمين( به )همكف،زير طبقه دو در تجاري واحد يک پذيره عوارضمثال: 

 بود: خواهد زير

                                                                                                 10000=P 

 10*10000=100000(                       1-2جدول)  ستون يک رديف دو به جهتو با همكف مربع متر يک پذيره عوارض

    100000*100=10000000                                               عوارض پذيره طبقه همكف                                    

 42000*100= 4200000      زمين                                       زير پذيره عوارض

 7500000+4200000=11700000طبقه                            دو پذيره عوارض کل

عوراض صدور پروانه ساختمان واحد هاي آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ،فرهنگي هنري ، بهداشتي درماني متعلـق و وابسـته بـه دولـت و     :4تبصره 

واحد هاي نظامي انتظامي و امنيتي مطابق با تعرفـه عـوارض صـدور پروانـه سـاختمان زيـر بنـا )        همچنين در صورت احداث مراکز فوق توسط 

 احداثي اعياني ( از نوع تک واحدي به ازاي هر متر مربع خواهد بود .

بط طـرح تفصـيلي )   مساجد ، تكايا ، حسيسنه ها ، امازاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه که بدون پرداخت هر گونه عوارض در حـد ضـوا   :5تبصره 

 مصوب ( از پرداخت عوارض معاف مي باشند .

             شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسسات عمومي غير دولتي و واحد هاي وابسته بـه آنهـا کـه بـا اصـول بازرگـاني اداره        :6تبصره 

 ساختمان مي باشند .  مي شود ، مشمول تعرفه عوارض پذيره يک واحد تجاري براي صدور پروانه

 : منظور از حداقل در اين تعرفه بيانگير اين است که عوارض دريافتي نبايد از حداقل کمتر باشد7تبصره 

در  2از بنـد   2-1مترمربع شامل حداقل عوارض نخواهد شد طبق ارزش منطقـه اي بـا ضضـريب جـدول      30مساحت تجاري کمتر از  :8تبصره 

 واهد شد.تجاري هاي تک واحدي لحاظ خ

 حذف شد. -9تبصره 

از مـاده   2-2و  2-1عوارض فضاي باز تجاري شامل بنگاه هاي اتومبيل و غيره عالوه بر محاسبه عوارض زيربنا طبق بنـد   -10تبصرره  

 عوارض معادل )     ( عوارض زيربنا به عنوان عوارض فضاي باز تجاري محاسبه و دريافت گردد. 10
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 2-2ذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری اداره ، صننعتی تجهینزات شنهری از جندول     برای محاسبه عوارض پ -2-2

 استفاده می شوند . 

 مجاز دهنه و ارتفاع با اداري,تجاري واحد ازچند مربع متر یك پذیره :عوارض2-2جدول

 تجاري طبقات ردیف
 ورزشی.اداري

 .فرهنگی .درمانی
 مالحظات

 p42/0 (10+n )p275/0( n+10) زمين زير 1

حد
 وا
داد
تع

 
ي
جار

ت
 يا و 

ل 
داق
حـ
ي 
دار
ا

 

 آن
ابر
بر

 2 با 
ي
م

 
د.
اش
ب

 

ه=
غاز
د م
دا
تع

N 

 n p9/0 (10+n )p44/0)+10) همكف 2

 p6/0 (10+n )p275/0( n+10) اول 3

 p385/0 (10+n )p22/0( n+10) دوم 4

 p33/0 (10+n )p165/0( n+10) سوم به باال 5

 p275/0 (10+n )p11/0( n+10) انباري 6

 p7/0 (10+n )p11/0( n+10) نيم طبقه  7

   p3/0( n+10) بالكن  8

 )ميانگين سطح واحد = سطح کل زيربناي ناخالص) مفيد + مشاعات( طبق جدول الف و ب(

 د.جهت وصول عوارض استفاده ميگرد 7درصورتيكه بالكن مغازه بيش از حد مجاز )حداکثر يک سوم مغازه( باشد از رديف  :1تبصره 

عبارتست از زيرزمين که در زير مغازه ها احداث شده و ارتباط مسـتقيم و آزاد بـا گـذر     1-2جدول  6انباري مذکور در بند   :2تبصره 

 نداشته باشد و فقط براي انباراستفاده شود درغير اينصورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگردد.

 شود: عمل بشرح ذيل دستورالعمل(2-2 )موضوع جدول اداري و تجاري واحد چند از متر مربع يک پذيره عوارض در محاسبه توجه:

 :شود رعایت زیر موارد اینكه بر مشروط بود خواهد فوق شماره العمل جداول دستور اساس بر تجاري واحد چند از مربع متر یك پذیره عوارض الف(

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 25 تا حداکثر همكف طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 15 تا حداکثر زيرزمين طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12تا حداکثر اول طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 10 تا حداکثر دوم طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 9 تا حداکثر به باال سوم طبقه در

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 6 تا حداکثر زيرزمين در انباري

  دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 14 تا حداکثر طبقه نيم

 :خواهدبود عبارت فوق شماره دستورالعمل جداول اساس بر اداري واحد چند مربع متر یك پذیره ب( عوارض

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12 تا حداکثر همكف در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 10 تا حداکثر زيرزمين در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 8 تا حداکثر اول طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 6 تا حداکثر دوم طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 4 تا حداکثر بااله ب سوم طبقه در -

 دارايي روز اي منطقه قيمت برابر 12 ات حداکثر طبقه نيم -
در محاسبه عوارض پذيره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ ، تيمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرايب مصـوب   :3تبصره 

 % قيمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل مي باشد . 80و مازاد بر آن معادل 

مع و پاساژ احداث مي شوند ، فضاي باز مشاعي کـه در طـول ارتفـاع سـاختمان امتـداد      واحد هاي تجاري که به صورت مجت:4تبصره 

 داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رويت مي نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد بود 

 . دد گرعمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي :5تبصره 
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 حذف شد. -6تبصره 

از مـاده   2-2و  2-1از تجاري شامل بنگاه هاي اتومبيل و غيره عالوه بر محاسبه عوارض زيربنـا طبـق بنـد    عوارض فضاي ب -7تبصره 

 عوارض معادل )     ( عوارض زيربنا به عنوان عوارض فضاي باز تجاري محاسبه و دريافت گردد. 10

  ان صدور مجوز بالمانع است()دریافت عوارض صرفاً در زمعوارض پذیره تاسیسات شهری به ازای هر متر مربع -4-2

تاسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب ، پست ترانسفور ماتور ، پست گاز ، پسـت مخـابرات و غيـره    -1

 p    25به ازاي هر متر مربع اعياني         

 p    25( کيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع اعياني   BTSدکل هاي برق و مخابرات ) -2

 p    25( کيوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر طولي      BTSل هاي برق و مخابرات )دک -3

 پذيره تجاريمحاسبه مي شود  2-1تبصره : بر اساس جدول 

 عوارض خدمات شهري  -5-2

 % مجموع عوارض صدور پروانه)پذيره ، تراکم، پارکينگ(3آتش نشاني                     معادل  -1

 % مجموع عوارض صدور پروانه)پذيره ، تراکم، پارکينگ( 5/1معادل                      فضاي سبز -2

به حساب  1: اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري محاسبه و در مورد رديف 1تبصره 

ده به حساب سازمان پارکها و فضاي سبز و يا حساب معرفـي شـ   2سازمان آتش نشاني و در خصوص رديف 

از سوي شهرداري در اين زمينه واريز مي گردد و صرفاً بايستس در ارتباط با تجهيز و نگهداري آتش نشـاني  

 و يا فضاي سبز هزينه گردد . 

 عوارض بهره برداري از معبر -11ماده 

ده چنانچه مالكين و يا سازندگان ساختمانهاي در حال احداث بخواهند از معـابر شـهري بـراي دپـو مصـالح اسـتفا      

نمايند يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار يا فنس و يا هر حايلي که قسمتي از معبر را اشغال کند بـه  

شرطي که موجب کندي تردد و ايجاد مشكل براي شهروندان نشود به تشخيص شهرداري با پرداخـت عـوارض بـه    

 شرح زير مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد شد.

 

 بر مبناي استفاده ماهیانه )ریال(عوارض  شرح ردیف

 %*مساحت قابل بهربرداريP40 متر10معابر با عرض گذر کمتراز 1

 %*مساحت قابل بهربرداريP65 متر34تا10معابر با عرض گذر 2

 %*مساحت قابل بهربرداريP90 متر34معابر با عرض گذربيشتراز 3

بحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر قابل عرض قابل بهره برداري از معابر شهري بر اساس م :1تبصره

   استفاده حداکثر به اندازه بر ملک ميباشد.

 واحد ساختمان)فني( موظف به گزارش مساحت قابل استفاده از معبر در فرم طبقات مي باشد: 2تبصره 
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 ساختمانی تعمیرات پروانه صدور عوارض  -12 ماده

 بـدون   ...اداري و تجـاري  و مسـكوني  از اعـم  ساختماني تعميرات پروانه صدور درخواست که مالكين از دسته آن

 .گردد وصول 1397 سال خدمات بهاي و عوارض تعرفه برابر ذيل جدول بشرح ،دارند را بنا افزايش

 

 میزان وصولی شرح ردیف

 پذيره و غيره و اثاحد از زيربنا اعم %عوارض70 کلي شامل تمام موارد محاسبه عوارض طبق گزارش فني تعميرات 1

 پذيره و احداث از زيربنا اعم %عوارض40 نقاشي ( -جزئي)درحد کاشيكاري  تعميرات 2

 - نماسازي و نما تعميرات 3
 

 ساختمان شناسنامه المثنی صدور عوارض -13 ماده

 رفـتن  بـين  از تاييـد  از بعـد  يـا  و شدن مفقود يا و سانحه وقوع شدن محرز از بعد المثني ساختماني پروانه صدور

 بـر  جزايـي  و حقـوقي  مسووليتهاي کليه بر مبني ثبتي تعهد اخذ يا و مراجع ذيصالح سوي از حوادث اثر در پروانه

 حداکثر اينكه بر قبلي)مشروط احداث مأخوذه ارض عو %2 ميزان به شود شناسنامه تعويض به ناگزير متقاضي ذمه

 ميباشد. مقدور ننمايد( ريال تجاوز 2000000 کمتر و از 1000000 مبلغ از

 : عوارض اصالح پروانه ساختمانی 14ماده 

جـامع و   –اصالحات و تغييرات در پروانه ساختماني مشروط به رعايـت ضـوابط طـرح هـاي هـادي       

تفصيلي بوده چنانچه مالكين مجاز به احداث اصالحات باشند که منجر به افزايش مساحت مندرج در پروانه 

احداث مي بايستي با انجام تشريفات قانوني الزم اعم از اخذ نظريه مهنـدس نـاظر و   ساختماني گردد قبل از 

ارائه نقشه اصالحي به شهرداري اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنـا بـا احتسـاب زيربنـاي منـدرج در      

اصـالحات  پروانه و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائيد. چنانچه بنا احداث و بـراي آن قسـمت درخواسـت    

 تغييرات گردد پس از طرح موضوع در کميسيون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد
  اعیانی ابقاي عوارض -15 ماده

     کميسـيون  سـوي  از و شـوند  احداث مي پروانه مدلول مخالف يا برپروانه مازاد يا پروانه بدون که ساختمانهايي

 مشـمول  100 مـاده  کميسـيون  سـوي  از شـده  تعيـين  جـرائم  رعالوه ب شوند مي ابقاء شهرداري قانون 100 ماده

 کـه  روز اي منطقـه  قيمـت  )براسـاس  تعرفـه  ايـن  در موجود شده پيش بيني ...و تراکم بر مازادعوارض   پرداخت

. ضمناً عوارض زيربنا باشند مي و دارايي( اقتصادي امور اداره عمل مالك زمين معامالتي ارزش آخرين عبارت است

 توجه به تغييرات بنا )افزايش يا کاهش(، کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.و پذيره با 
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 )مجاز( تراکم بر عوارض مازاد -16ماده

 هادي شهري مورد استفاده قـرار  طرح تفصيلي و تراکم مندرج در بر تراکمي که مازاد تراکم عبارت است از بر مازاد

 وصول ميشود. حاسبه وم اين عوارض بشرح زير ميگيرد.
 

 عوارض یك مترمربع شرح ردیف

 P12 در هنگام صدور پروانه درکابري تجاري عوارض مازادبرتراکم مجاز 1

 P10 در هنگام صدور پروانه)مسكوني( عوارض مازادبرتراکم مجازسايرکاربريها 2

 P 13  )در مسكوني(عوارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کميسيون ماده صد 3

 P 15 وارض مازاد بر تراکم ابقا توسط کميسيون ماده صد)در تجاري و غيره( ع 4

تبصره: مازاد بر تراکم پايه مندرج در طرح تفصيلي و هادي شهر مورد استفاده قرار ميگيرد عـوارض بـه شـرح زيـر     

 محاسبه و وصول شود:
 

 شرح ردیف
عوارض یك 

 مترمربع

مصوب شوراي سال 

98 

 2P %25P در کاربري مسكوني هنگام صدور پروانه مازاد بر تراکم پايه 1

 3P 0/5P مازاد بر تراکم پايه در کاربري مسكوني ابقاء در کميسيون ماده صد 2

 

  عمومی معابر بر مشرف آمدگی پیش عوارض -17 ماده

 مقررات و وابطض با مطابق که مسكوني و اداري تجاري، صنعتي، واحدهاي بالكن، تراس( )ساختمان، آمدگي پيش مورد در

 زيربنا عنوان به آن محاسبه مساحت بر عالوه آمدگي پيش مربع متر هر از شود، مي احداث و هادي، ايجاد و تفصيلي طرح

 .شود مي وصول و محاسبه زير شرح به آمدگي پيش عنوان عوارض تحت عوارضي مربوطه، عوارض اخذ و

 شرح ردیف
از مترمربع  یك عوارض

و  ، اداري، صنعتیمسكونی

 غیره به جز تجاري

پیشنهاد شهرداري 

 از تجاري جاري

سال  مصوب شورا

 از تجاري 98

 P5/4 P6 P5 ساختمان صورت به آمدگي پيش 1

 P5/3 P5 P4 روپوشيده بسته طرف سه بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش 2

3 
 بـاز  طـرف  سـه  دويـا  بـالكن  يـا  تـراس  صـورت  به آمدگي پيش

 روپوشيده
P5/2 P4 P3 

 P5/1 P3 P2 روباز بالكن يا تراس صورت به آمدگي پيش 4
 

 گيـرد  قـرار  اسـتفاده  مـورد  يا سـربندي  سايبان صورت به صرفاً طبقه آخرين سقف آمدگي پيش چنانچه :1تبصره 

 .بود نخواهد ماده اين مقررات مشمول
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 مشـمول عـوارض نخواهـد بـود.    گيـرد   استفاده قرار بعنوان مشاعي مورد بام ساختمان اگر در تراس روباز :2تبصره 

 شد. جمع زيربناي ساختمان خواهد در مشمول عوارض زيربنا درخواست مالک( درصورت استفاده اختصاصي) با

  تأمین هزینه پارکینگ:  -18 ماده

 :زير به شرح که مناطقي در بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده اين موضوع عوارض

 را رو اتومبيـل  محل به دسترسي و قرارداشته بيشتر و متر 45 عرض به السير عسري خيابانهاي بر در ساختمان -1

 . باشد نداشته

 محـل  بـه  دسترسـي  و شـده  واقع بيشتر و متر 20 عرض به خيابانهاي تقاطع متري يكصد فاصله در ساختمان-2

 . باشد نداشته را رو اتومبيل

 شـهرداري  کـه  باشـد  کهـن  درختهاي مستلزم قطع گپارکين به ورود که باشد گرفته قرار محلي در ساختمان -3

 . است نداده را آنها قطع اجازه

 . نباشد اتومبيل عبور امكان کم کوچه، عرض علت به که باشد گرفته قرار هايي کوچه بر در ساختمان -4

 ورمقـد  فنـي  نظـر  از آن در پارکينـگ  احـداث  زيـاد  شيب علت به که باشد گرفته قرار معبري بر در ساختمان -5

 .نباشد

 احـداث  طبقـات  سـطح  در نتوان فني از نظر که باشد صورتي به ساختمان زير زمين فرم و وضع صورتيكه در -6 

 . نمود پارکينگ

الف ( يعني محلي که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند يک الي شش از سوي شهرداري نبايد مجوز احداث 

 پارکينگ صادر گردد و ممنوع مي باشد .

و در  p 10در صورت احداث پارکينگ در مورد شش گانه در واحـد هـاي مسـكوني عوارضـي بـر مبنـاي        : 1 رهتبص

 محاسبه و تعيين مي گردد .  p 14واحدهاي تجاري ، اداري و غيره 

 .در موافقي مالک از احداث پارکينگ در زمان صدور پروانه ساختماني امتناع نمايد قابل وصول است :2تبصره 

 کسری پارکینگ :  تأمینب( 

 وجـود  اداري،صـنعتي(  ، تجـاري  ، مسـكوني  ار اعـم  ) سـاختمانها  در پارکينگ عوارض کسري  تأمين امكانيعني 

 پارکينـگ  واحـد  هر براي ) هادي و تفصيلي طرح پارکينگ مطابق شده حذف فضاي مربع متر هر به باشد نداشته

 p  14 اداري و ...  براي واحدهاي تجـاري  و p 10كونيمس واحدهاي مربع( در متر 25مسكوني وتجاري واحدهاي در

 گردد. مي تعيين و حاسبه

 .باشد مي مترمربع 25 اتومبيل گردش احتساب با پارکينگ واحد يک مساحت: 1 تبصره

          اسـتان  شهرسـازي  شـوراي  درصـالحيت  پارکينـگ  حـذف  براي زمين زياد شيب تشخيص ضوابط تعيين: 2 تبصره

 . باشد مي

 هزينـه  بـا  گروهي پارکينگ واحدهاي شهرسازي مربوطه ضوابط طبق که ... تجاري، ، مسكوني هاي مجموعه در :3ه تبصر

 . شود نمي اخذ پارکينگ حذف عوارض ميگردد، و احداث بيني پيش ساختمان مالكين
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 رعايـت  را شهرسـازي  طضواب ، مسكوني يا تجاري و مسكوني هاي مجموعه در که مالكيني يا و مالک از دسته آن :4تبصره 

 نمايند واحدهاي تجاري يا و واحد ايجاد يا و تجاري بناي زير توسعه به مبادرت پروانه ساختماني مدلول از خارج و ننموده

 . شد خواهد وصول تجاري بصورت پارکينگ کسري يا حذف و عوارض پرداخت گردد، پارکينگ کسر به منجر امر اين و

 

 موضووع  ( 100 ماده آراء جریمه میزان تعیین براي مختلف مصالح نوع کاربرد با مانهايساخت معامالتی ارزشجدول  -

 :) شهرداري قانون 100 ماده 11 تبصره
 

 شرح ردیف
 مصوبه قبلی

 )ریال(
  شهرداري پیشنهاد 

 مصوب شورا

 98سال 

 950000 1045000 %10 950000 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آرمه بتون ساختمانهاي 1

 940000 1034000 %10 940000 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با فلزي اسكلت ساختمانهاي 2

 750075 825825 %10 750075 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آجري اسكلت ساختمانهاي 3

 750000 825000 %10 750000 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با بلوکي ساختمانهاي 4

 310000 341000 %10 310000 شيرواني زير تخته و بيوچ يساختمانها 5
 

 در شـهر  انجمـن  تصويب و توسط شهرداري تهيه از پس ساختمان معامالتي ارزش نامه آئين : 100 ماده 11 تبصره

 .بود خواهد نظر تجديد قابل يكبار سالي معامالتي اين ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد

 حذف شد. -19 ادهم

 حذف شد. -20ماده 
                           

 حذف شد. -21 ماده

  توزین حق از عوارض -22 ماده

 قـانوني  مسـتقردرمحدوده  داران باسـكول  که شود مي تعيين سال در ريال 900000به  ها باسكول در توزين حق عوارض

 . باشند مي شهرداري آن به پرداخت به موظف شهر وحريم
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  کنسرت و نمایش بلیط فروش عوارض -23 ماده

 عوارض شرح ردیف

 %فروش بليط10 ايراني هاي فيلم پخش از سينما بليط فروش 1

 %فروش بليط20 خارجي هاي فيلم پخش از سينما بليط فروش 2

 %فروش بليط15 محلي نمايش و تواتر ، کنسرت پخش از بليط فروش 3

 %فروش بليط15 وسيرك محلي غير کنسرت،تواتر،نمايش ازپخش بليط فروش 4

5 
همايش درسطح شـهر   گونه هر برگزاري بابت از بليط فروش

 درامالك شخصي ياشهرداري
 %فروش بليط10

 %ازمحل حقوق ناشي ازبرپايي نمايشگاه10 برگذاري هرگونه نمايشگاه درامالك شخصي 6

 اشي ازبرپايي نمايشگاه%ازمحل حقوق ن15 برگذاري هرگونه نمايشگاه درامالك يامعابر شهرداري 7

 %=روزانهp3مساحت نمايشگاه* برگذاري هرگونه نمايشگاه فرهنگي 8

 

 در محلـي  يـا  کشـوري  يـا  المللي بين درسطوح تخصصي غير يا تخصصي ، دائمي و فصلي نمايشگاههاي متوليان : 1 بند

 حسـاب شـهرداري   به و کسر قرارداد طرف از را غرفه واگذاي قراردادهاي رقم بر موظفند عوارض آن وحريم شهر محدوده

  نمايند. واريز

 از را مراتـب  نمايشگاه برپائي مجوز صدور قبل از مكلفند ها نمايشگاه برپائي براي مجوز کننده صادر هاي سازمان : 2 بند

 . نمايد اقدام مربوطه عوارض وصول به شهرداري نسبت تا استعالم شهرداري

  حذف شد. -24ماده 

 د.حذف ش -25ماده 

 مالكیت( حق )انتفاع انتقال و نقل عوارض وصول نحوه -26 ماده

بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غير باشد در زمان نقل وانتقـال   شهرداري به متعلق که هايي مغازه و ها دکه از 

ان عـوارض  % بعنـو 10منافع سرقفلي بر مبناي ارزيابي اداره دارايي يا کارشناس شهرداري به قيمت روز بـه ميـزان   

 انتفاع حق مالكيت اخذ مي گردد.

 تبصره: شهرداري حق واگذاري عرصه و اعيان دکه هاي واقع در معابر را ندارد.

  شده تعیین استفاده نوع از غیر در ساختمان از برداري بهره عوارض -27ماده 

 از( بـرداري  بهـره  نـوع ) اسـتفاده  – نـوع  است موظف شهرداري قانون 55ماده  24بند  استناد به شهرداري  -الف

 طبـق  نمايـد  اسـتفاده  ها اعياني از پروانه مفاد با مغاير مالک و چنانچه نمايد قيد ساختماني پروانه در را ساختمان

 . شد خواهد رسيدگي صد ماده کميسيون سوي از 100ماده  هاي و تبصره فوق بند

 در را سـاختماني  تخلـف  بالفاصـله  و آورده عمل به ممانعت آن ادامه از تخلف شروع ابتداي در بايد شهرداري -ب

طـرح   يک زمان در تخلفي هيچ نبايد که طوري به بگذارد اجراء به و را اخذ الزم رأي و مطرح 100ماده  کميسيون

 . بماند باقي ديگر طرح زمان به شهري توسعه
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 مهندسـي  دفتـر  و مجله و نامهروز و دفتر طالق و ازدواج و رسمي اسناد دفتر و مطب و وکالت دفتر کردن دائر -ج

 .شود نمي محسوب تجاري استفاده شهرداريها قانون 55ماده  24بند  نظر از مالک وسيله

کليه ساختمانها همچنين ساختمانهاي بند ج باستثناي مطب پزشـكان در اسـتفاده غيـر مالـک در کاربريهـاي       -د

 مغاير مشمول بند الف خواهند شد. 
 

 شناسیکار خدمات بهاي  -28ماده 

 گردد :  مي تعيين ذيل به شرح دارند شهرداري از استعالم به نياز که پاسخهايي کليه براي کارشناسي حق

 مصوبه قبلی
پیشنهاد براي 

 97سال 

 مصوب شورا

 98سال 

 150000 200000 ريال 000/100 محدوده قانوني و حريم شهر  داخل در کارشناسي هزينه

 200000 300000 ريال  150000قانوني حريم شهر در صورت اعزام کارشناس به محل  کارشناسي در داخل محدوده هزينه

 

 زباله حمل خدمات بهاي -29 ماده

 : شود مي تعيين ذيل شرح به زباله حمل هزينه
 97مصوب شورا سال  97پیشنهاد سال  مصوبه قبلی  

 2000000 2000000 500000 هزینه حمل زباله هتل ها و متل ها  387

 2000000 2000000 500000 هزینه حمل زباله مهمانسرا ، مهمانپذیری  388

 83600 83600 76000 هزینه حمل زباله منازل مسکونی  389

 5000000 5000000 500000 هزینه حمل زباله مطب دانپزشکان جراح ، اتو دنسی و ...  390

 500000 500000 200000 هزینه حمل زباله کارگاه واحد صنفی ، مکانیکی  391

 7000000 7000000 3500000 هزینه حمل زباله سازمانه ، ادارات ، بانکها و غیره  392

 6000000 7000000 5000000 هزینه حمل زباله درمانگاه و بیمارستانها  393

 

 بهای پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندبرای اماکن مسکونی و واحد هاای تجااری ، اداری ،  قابل توجه : 

دولتی ، خدماتی و صنفی ب استناد قانون مدیریت پسماند ، پس از اجرایی شدن این قانون در شهرداری تالش 

 ) هزینه حمل زبانه ( این تعرفعه می گردد .  33جایگزین ماده 

  عوارض کنندگان وصول به کارمزد تعیین -30 ماده

 را وصـولي  عـوارض  %5% تا 1از شود داده مي ازهاج شهرداري به است شده تعيين موارد متن در که مواردي جز به

 کارمزد پرداخت عنوان به باشند شهرداري تابعه واحدهاي از غير هايي چنانچه دستگاه عوارض کنندگان وصول به

  نمايد.
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  درآمدها از حاصل وجوه از استفاده خصوص در -31 ماده

 داشتن ازمنظور قبل درآمدها از ازوجوه حاصل فادهاست ويا ازمؤديان شهرداري کارکنان توسط وجوه هرنوع دريافت

وفـوري   ضـروري  هاي هزينه پرداخت ويابراي الحساب علي حتي هرعنوان درآمدشهرداري به قطعي حساب به آنها

 يـا  امورمـالي  به رسيد واريزوفيش حساب شهرداري بايدبه مؤدي توسط خدمات بهاي و عوارض وجوه.است ممنوع

 .دشو تحويل شهرداري درآمد

 محلی و عوارض ملی خصوص در عمومی نهادهاي و دولتی دوایر تكلیف -32 ماده

 عوارض پرداخت از خاص يا و قوانين مربوطه استناد به که عمومي نهادهاي و دولت به وابسته و دولتي دواير کليه 

ماليـات   قـانون  در منـدرج (ملـي  عـوارض  پرداخـت  به مكلف ماليات برارزش افزوده  قانون  اساس بر اند بوده معاف

 (هستند. تعرفه اين موضوع  (محلي برارزش افزوده(وعوارض

 عوارض وصول محدوده -33 ماده

 امكان شهرداري که شهر)جايي و حريم قانوني محدوده ، است نگرديده قيد عوارض شمول محدوده که ماده هر در

 . است مدنظر دارد( را شهري ساير خدمات يا و ساختماني پروانه صدور

روستا و شهرك و نحوه تعيين انها شـهرداري  -قانون تعاريف محدوده و حريم شهر 3ماده 5به استناد تبصره  بصره:ت

درهرمحدوده وحريمي که عوارض ساختماني وغيرو دريافت مينمايد  موظف به ارائه کليه خدمات شـهري ميباشـد   

ي زبالـه وغيـرو ميگـردد تـا زمـاني کـه       لذا ان قسمت از حريم شهر که توسط شهرداري خدماتي ازقبيل جمـع اور 

ريـال و  100000شهرداري دران قسمت عوارض نوسازي دريافت نمي نمايـداز واحـدهاي مسـكوني ماهيانـه مبلـغ     

ريال و واحدهاي تجاري که بـه  150000واحدهاي تجاري که به شهرداري عوارض شغلي پرداخت نمي نمايند مبلغ

 ريال بعنوان بهاي خدمات وصول خواهد شد.100000غشهرداري عوارض شغلي پرداخت مي نمايند مبل

*مكانهاي مذکورتوسط خدمات شهري که ارائه دهنده خدمات درآن ناحيه است شناسايي وعوارض فوق نيزتوسط 

 انها وصول خواهد شد.

ترمیم اجراي عملیات حفاري براساس دستورالعمل کمیسیون هماهنگی امور اجراي و فهرسوت    -34 ماده

 حفاري مصوبه هیأت وزیران محاسبه و مورد عمل قرار گیرد. بهاء ترمیم

 همه ساله براساس فهرست بهاي جديد ترميم حفاري اقدام گردد. -1تبصره 

  ساختمان احداث انصراف دهندگان به عوارض ازپرداخت حاصل وجوه استرداد نحوه  -35ماده 

 را قـانوني  عـوارض  کليـه  و مـي نماينـد   مراجعـه  شـهرداري  به ساختماني پروانه اخذ جهت که مالكيني از آندسته

 عمليـات  اجـراي  از مـدتي  از بعـد  چنانچـه  گرديده و يا نگرديـده انـد  ساختماني  پروانه صدور به موفق و پرداخت

 عوارض کليه باشند ، نداده انجام را ساختماني عمليات هيچگونه اينكه به مشروط حاصل نمايند انصراف ساختماني

 مهندسـين  النظـارت  حـق  ، پرورش و آموزش پنج درصد %(5 ) السهم حق و نوسازي عوارض( استثناي به قانوني

 از شده خدمات ارائه بر مبني شهرداري الزحمه حق بابت از درصد ده %(10 ) ميزان ، به ( کارشناسي وهزينه ناظر

 .گردد مي مسترد مالک به مبلغ الباقي و کسر قانوني عوارض
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 معبر سد رفع ستاد يدار انبار هزینه  -36ماده 
فعاليت صنفي بصورت دسـت فروشـي و يـا بـا خـودرو در معـابر شـهر ممنـوع بـوده و شـهرداري بايسـتي براسـاس             -الف

 قانون شهرداري با آنان رفتار کند. 55ماده   20و1بندهاي

زهـاي  استقرار دست فروش ها و يا خودروهاي حامل اجناس فروشي در ميادين مشخص شـده ازسـوي شـهرداري دررو   -ب

هفتگي ودر صورتيكه شهرداري ناگز ير به ان باشد بال مانع است مشروط به اينكه شـهرداري زمينـه فعاليـت اشـخا ص در     

ميادين )روز هفتگي( راچنان فراهم نمايد که به صورت روزانه وسيال محل استقرار دراختيار متقاضيان قرار گيرد که امكان 

 .تصرف اماکن عموي از سوي اشخاص سلب شود

ريال متناسب باحرفه ويا صنف مشابه خواهند بود که به 10000ريال تا5000عوارض اينگونه فعاليت ها روزانه بين مبلغ -ج

 صورت روزانه ويا هفتگي وبا درخواست متقاضي وصول واجازه فعاليت داد ه خواهد شد.

 ريال.15000فروش هرگونه اقالم واجناس باخودروروزانه مبلغ -د

 ليتهاعوارض افتتاحيه نخواهد داشت.اينگونه فعا-و

ازايجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واثاثيه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداري جمع اوري ميشود هزينه اي بـه شـرح   -ه

 زيربابت نگهداري وحفاظت اموال توقيفي دريافت ميگردد.

 ريال.10000خوراکي وفاسد شدني روزانه -1

 ريال.10000ريال تا5000به حجم انها روزانه پوشاك واقالم مشابه باتوجه -2

 ريال.15000ريال تا10000کليه اقالم مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بين -3

 شد. خواهد تعيين قيمت حداقل به معبر سد ستاد رفع انباردار و معاون ، مسوول هيوت توسط اجناس ريالي ارزش : تبصره

 فعالیت هستند مشغول موجود کاربري درغیر که نهاییمكا عوارض  -37 ماده 

نماينـد تـا زمـان تعيـين تكليـف       مـي  نظـر فعاليـت   مورد کاربري غير در شهرداري از مجوز اخذ بدون که ساختمانهائي از

 : باشد مي وصول قابل زير شرح به ساختمان عوارضي

 وصول نحوه شرح ردیف

 غيرانتفاعي ( مدارس( آموزشي واحدهاي 1
هر نفر  نام ثبت هزينه( حاصله درآمد کل% 2

 آموز( دانش

 )هرنفر نام ثبت هزينه(درآمدحاصله % کل2 ورزشي خصوصي هاي باشگاه و ورزشي واحدهاي 2

 )بنا احداث( اداري پذيره % عوارض3 اداري واحدهاي 3

 برابر عوارض شغلي2 کليه مشاغلي که داراي رديف شغلي هستند 4

5 
ــابداري و اموزشگاهها)کنكوري .تقويتي.کامپيوتر.حســــ

 غيرو(

هر نفر  نام ثبت هزينه( حاصله درآمد % کل2

 آموز( دانش

 ورزشـي  هـاي  شـگاه   بـا  مثـل  شـي   واحـدهاي ورز  ، انتفـاعي  غير مدارس مثل آموزشي واحدهاي از بسياري : یادآوري

 بـدون تغييـر   و شهرداري از مجوز و هپروان اخذ بدون مسكوني کاربري با ، منازل مسكوني در اداري هاي واحد و خصوصي

 بطـور  ننماينـد  اقـدام  اسـتفاده  مـورد  ملـک  تغييرکاربري و مجوز اخذ به نسبت ماداميكه تا لذا نمايند مي فعاليت کاربري

 .باشند مي عوارض پرداخت ماده مشمول اين جدول بشرح ساليانه
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  حذف شد.  -38 ماده

 حذف شد.  -39 ماده

  قلیهن بهاي خدمات  -40ماده 

 و تشـكيالت  قـانون  77 و مـاده  71 ماده16قانون ماليات برارزش افزوده وهمچنين بند 50ماده  1تبصره اجراي در

خـودرو   سـاليانه  عـوارض  وصـول  1375 مصـوب  ؛ شـهرداري  انتخاب و اسالمي کشور شوراهاي انتخابات و وظايف

 مـي  وصـول  زير بشرح1390 سال ابتداي از )دان نشده ماليات برارزش افزوده تعيين  وتكليف قانون در که )موادي

 : گردد
 مالحضات عوارض پیشنهادي سالیانه )ریال( نوع خودرو ردیف

  50000 چرخ 6 کامیون انواع 1

  75000 چرخ 10 کامیون انواع 2

  100000 باال به چرخ 10 کامیون انواع 3

 ریال 100000به پایین  1985مدل  150000 وارداتی کامیون انواع 4

  50000 بوس مینی انواع 5

  100000 اتوبوس انواع 6

 ریال 100000به پایین  1985مدل  150000 وارداتی اتوبوس انواع 7

  45000 کابین تک نیسان وانت 8

  40000 کابین وانت انواع سایر 9

10 
 بلدوزر ، از لودر اعم ساختمانی و راهسازی های ماشین انواع

  )الستیکی و زنجیری(غیره  و تراکتور اسکیپر، ،گریدر،
150000 

 

  10000 ای دنده سیکلت موتور انواع 11

  12000 وارداتی سیکلت موتور انواع 12

  20000 چرخ 3 سیکلت موتور انواع 13

 امالک ارزیابی کارشناسی از ناشی خدمات بهاي  -41 ماده

 بـراي  مـذکور  قـانون  در منـدرج  ارزيابي تشكيل هيوت لزوم و شهري عمران و نوسازي قانون 16 ماده 2 تبصره اجراي در

 قبال در و نمايند مي امالك اقدام کارشناسي بهاي تعيين به نسبت مذکور هيوت در شده کارشناسان تعيين ، امالك تقويم

 : شود مي دريافت زير شرح به کارشناسي حق ازمتقاضيان ، مذکور عناوين تحت شهرداري خدمات ارائه

 ريال100000مبلغ  ملک هر ازاي به اراضي ارزيابي شناسيکار بهاي : الف

 ريال 200000هرواحد( مبلغ  (ملک هر ازاي به مسكوني امالك ارزيابي کارشناسي بهاي : ب

 ريال 150000مبلغ  واحد هر ازاي به تجاري امالك ارزيابي کارشناسي بهاي : ج

     واحـد  مطبوعـاتي( هـر   دکـاکين  مسكوني وغيره )باستثناي و تجاري اماکن بهاء اجاره تعيين ارزيابي کارشناسي بهاي : د

 ريال 50000 مبلغ

 مازاد ريال، 250000 مبلغ کارشناسي حق ريال 1000000000 تا سقف منقول اموال ارزيابي کارشناسي خدمات بهاي : ه

 .شد خواهد فهاضا آن به ريال 200000مبلغ  کارشناسي حق بعدي ريال 1000000000هر ازاي به مذکور بر سقف

 يـا  و تجـاري  از اعـم  خود امالك به متعلق انجام امور براي شخصي تقاضاي با که متقاضيان يا مالكين از آندسته : 1 تبصره

 .شد مذکور خواهند ارزيابي کارشناسي از ناشي خدمات بهاي مشمول نمايند مي شهرداري استعالم از .... و مسكوني
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 ارزيـابي  تعيـين  بـه  نسبت مالكين تقاضاي و بدون شهرداري پيگيري با که متقاضيان يا مالكين از آندسته براي : 2 تبصره

  شد نخواهند مذکور ارزيابي کارشناسي خدمات مشمول بهاي شود اقدام آنان امالك

 يندنما اعتراض کارشناسي از قبل شهرداري کارشناسي ارزيابي امور انجام به نسبت که امالك مالكين از آندسته : 3 تبصره

  بود نخواهد مذکور بهاي خدمات مشمول شود ارجاع دادگستري رسمي کارشناس به محترم دستور شهردار با امر موضوع و

 حذف شد.  -42 ماده 

 حذف شد.  -43 ماده

 48-47-46-45-44ماده 
ائا  و نواو    پيشنهاد عوارض حق افتتاح پروانه كسب و عوارض كسب و پيشه براي هر سال براساس ارزش منطقه هااي دار 

  S*P*T=Hمواسبه طبق فرمول ذيل :       

 به معناي مساحت Sدر اين فرمول 

 به معناي ارزش منطقه اي دارائ  Pدر اين فرمول 

 ضريب شغل  به معناي Tدر اين فرمول 
 مبلغ عوارض ساليانه م  باشد Hدر اين فرمول 

% عوارض حق 30وارض همان سال طبق فرمول فوق الذكر ، : در صورت تغيير مول و تغيير شغل عالو  بر مواسبه ع1تبصر  

 افتتاح بعنوان عوارض تغيير مول و تغيير شغل قابل مواسبه است.

% عاوارض حاق افتتااح قابال     50: در صورت  همزمان تغيير شغل و تغيير مول كسب مورد تقاضا باشاد در ممماو    2تبصر  

 مواسبه م  باشد.

نع صنف  از شهرداري دريافت نمود  ول  به داليل  درخواست تغيير شغل و يا تغيير مول : در صورت  كه پاسخ بالما3تبصر  

نمايد در صورت  كه جوابيه اتواديه اصناف ، جهت تأييديه عدم دريافت پروانه كسب در همان سال از مممع اماور صانف    

 قابل مواسبه نخواهد بود. 2و  1داشته باشد بندهاي 

 % به عوارض ساليانه كسب پيشه اضافه خواهد شد.15وشان : در خصوص عمد  فر4تبصر  

 مثال:

 جهت مواسبه عوارض ساليانه صنف 
S             P            T          H 

 باالترين ارزش

 مثال   12×310000%×15عوارض يكسال=                                 مشاغل صنعت  در مركز شهر 

 پر ازدحام

 12× 46500=558000يكسال  ريال م  باشد.              000/000/3ست افتتاح كسب حداكثر الزم به توضيح ا
 

 12× 100000%×15=                                                                                         حداقل ضريب عوارض كسب

 12×15000=180000                                                                     در مراكز كم ازدحام                               

 برابر عوارض ساليانه كسب و پيشه ميباشد. 5حق افتتاح كسب: 

 ريال كمتر باشد. 000/500/1الزم به توضيح است عوارض حق افتتاح كسب نبايد حداقل از 
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  ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان خدمات بهاي و عوارض -49ماده
 

 پیشنهاد شهرداري )ریال( 97سال  بهاي خدمات محاسبه مبناي خدمات تعریف عنوان خدمات کد خدمات ردیف
 مصوب شورا

 98سال 

 

1 
 حریق اطفاء 1-1-1

شامل  اطفاءیک خودرو مخصوص 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازمات با 

استقرار  زمان تا اعزام زمان از

  ایستگاه در

 

   گانرای

 امداد نجات 2-1-1 2

 مخصوص اطفاء خودرو یک

 5 تا 3 لوازمات با کلیه شامل

 خدمه

 

استقرار  زمان تا اعزام زمان

  ایستگاه در
   رایگان

 حریق احتیاط 1-2-1 3

 مخصوص اطفاء خودرو یک

 5 تا 3 لوازمات با کلیه شامل

 خدمه

 

استقرار  زمان تا اعزام زمان

  ایستگاه در

اردی با صالحدید رایگان)در مو

 مدیریت هزینه اخذ گردد(
  

 امداد احتیاط 2-2-1 4

یک  خودرو مخصوص اطفاء 

 5تا  3شامل کلیه لوازمات با 

 خدمه

از زمان تا زمان استقرار در 

 ایستگاه

رایگان)در مواردی با صالحدید 

 مدیریت هزینه اخذ گردد(
  

5 3-2-1 
صدور گواهی 

 حریق یا حادثه

حریق حریق تایید رسمی وقوع 

یا حادثه در محل معین با ذکر 

زمان و خسارت وارده بدون 

 براورد زمان کافی

از زمان کارشناسی تا پایان 

مرحله تدوین وتهیه گزارش 

 بر اساس نفر ساعت

 50000 100000 ریال 50000

6 4-2-1 

تعیین وصدور علت حریق 

یا حادثه با درخواست 

مالباخته، مراجع قضایی 

ی بیمه و نتضامی، شرکتها

... 

اعزام کارشناس جهت بررسی و 

اعالم علت حریق یا حادثه با ذکر 

زمان و خسارت وارده با ذکر 

 زمان و مکان وقوع

از زمان اعزام کارشناس تا 

پایان مرحله تدوین و تهیه 

 گزارش بر اساس نفر ساعت

 10000کارشناس مربوطه نکته: 

ریال هزینه اعزام کارشناسی 

حدید برای علت یابی صال

مدیریت به خارج از شهر با 

 اخذ گردد.

  

7 1-1-2 

 و اولیه بازدید

 شناسنامه تهیه

 ایمنی

 جهت کارشناس اعزام

 و ایمنی شناسنامه تهیه

 و نارساییها از گزارش

 ایمنی کمبودهای

 

 بازگشت تا اعزام زمان از

 گزارش و شناسنامه تنظیم

 نفرساعت    

 ریال 60000 
100000 60000 

8 2-1-2 

تهیه  و بازدید

 دستورالعمل

 ایمنی

 

 جهت کارشناس اعزام

 دستور تهیه کارشناسی و بازدید

 ایمنی العمل

 تنظیم تا اعزام زمان از

 دستورالعمل

 

 نفرساعت    

 ریال 70000 

 

100000 70000 

9 3-1-2 

 حسن بر نظارت

اجرای 

 و دستورالعمل

 تائیدیه صدور

 ایمنی

 منظور به کارشناس اعزام

 ازدیدب و نظارت

 تا اعزام زمان از  

 تائیدیه ایمنی صدور  

 

 ریال 60000 ساعت نفر

 
100000 60000 

10 1-2-2 
طراحی سیستم 

 های ایمنی 

اعزام کارشناس جهت 

 بازدیدوطراحی سیستم ایمنی
 قرارداد فی ما بین

% سود 20کلیه هزینه ها +

 بازرگانی
  

11 2-2-2 
اجرای طرح های 

 ایمنی

روی الزم اعزام کارشناس ونی

جهت اجرای طرح و سیستم 

 ایمنی 

 بین ما فی قرارداد
% سود 20کلیه هزینه ها +

 بازرگانی
  

12 3-2-2 

 نگهداری

 سیستم های

 ایمنی

 سیستم های از موقع به بازدید

 آزمایشات الزم شده نصب

 

 بین ما فی قرارداد
% سود 20کلیه هزینه ها +

 بازرگانی
  

13 -3-2 

 آموزش

 دستگاههای

 آتش و یایمن

 نشانی

 جهت کارشناس اعزام

 آموزش

 

 تاپایان اعزام زمان از

 و مأموریت

 بازگشت

   ریال 70000 نفرساعت
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 ردیف

 پیشنهاد شهرداري )ریال( 97سال  بهاي خدمات محاسبه مبناي خدمات تعریف عنوان خدمات کد خدمات
مصوب شورا 

 98سال 

14 1-1-3 
یک  عمومی آموزش

 انینش آتش روزه

 گرایش آتش با ایمنی آموزش

 تمام و کلیه سطوح برای نشانی

 مقاطع سنی

 

 و تئوری آموزش ساعت6

 عملی

 گسترش منظور به

 گیرد می انجام رایگان ایمنی
 

 
 

 

 مقدماتی آموزش 1-2-3 15
 گرایش آتش با ایمنی آموزش

 کسب مهارت جهت نشانی

 عملی و تئوری آموزش روز6

 
   یالر 350000 نفر هر ازای به

16 2-2-3 

 آموزش متوسطه

 ای( حرفه نیمه(

 

 

 آتش نشانی دروس آموزش

 و مربوطه با فنون آشنایی جهت

 کسب

 مهارت

 

 و تئوری آموزش روز 15

 عملی

 ریال 550000 نفر هر ازای به

 
 

 
 

 

17 3-2-3 

 عالی آموزش

 ای( حرفه(

 

 

 ایمنی با تخصصی آموزش

 نشانی آتش گرایش

 

 و تئوری آموزش روز45

 ملیع

 ریال 1850000 نفر هر ازای به

 
 

 
 

 

 بصری نوار قاب یک ویدئو(( آموزشی نوارهای بصری نوارهای 1-3-3 18
 هزینه خرید+هزینه + عدد هر

 بازرگانی سود  +%20 تکثیر
 

 
 

 

 هر جلد آموزشی کتب چاپ نشر آموزشی کتاب 2-3-3 19
 %20 + های مربوطه هزینه

 بازرگانی سود
 

 
 

 

20 3-3-3 

 یاتنشر

 

 

 

علمی  نشریات و چاپ تیتر

 تخصصی
 هر جلد

 %20 + های مربوطه هزینه

 بازرگانی سود
 

 
 

 

21 1-1-4 

 کیفیت بررسی

 تجهیزات

 

 

آزمایشات  و کارشناسی انجام

 و آالت ماشین منظور به الزم

 تجهیزات

 

 تهیه پایان تا شروع زمان از

 گزارش

 ریال 60000 ساعت نفر

 
 

100000 60000 

22 2-1-4 
 کیفیت ررسیب

 مصرفی مواد

آزمایشات  و کارشناسی انجام

 بررسی کیفیت منظور به الزم

 نشانی مواد مصرفی آتش

 

 تهیه پایان تا شروع زمان از

 گزارش

 ریال 60000 ساعت نفر

 
100000 60000 

23 2-2-4 

 خدماتمشاوره

 و آموزشی(ای

 پیشگیری(

و  تحقیقات انجام

مسائل  مشاهدهدرزمینه

 )نشانی آتش و ایمنی(آموزشی

 

 پایان تا شروع زمان از

 مأموریت

 ریال 60000 ساعت نفر

 
100000 60000 

24 3-2-4 

 خدمات

 ای مشاوره

 )ایمنی مسائل(

در  مشاهده و تحقیقات انجام

 ایمنی و آموزشی مسائل زمینه

 محیطی حفاظت

 پایان تا شروع زمان از

 مأموریت

 ریال 60000 ساعت نفر

 
 

 
 

 

25 1-1-5 
 فروش

 زاتتجهی
 و اعالم و ملزومات تجهیزات فروش و تهیه

 متقاضی درخواست بر اساس اطفاء
   %بازرگانی20سود + شده تمام بهای مابین فی قرارداد طبق

26 2-1-5 
 لوازمات فروش

 فرسوده

 فرسوده ازرده تجهیزات فروش

 خارج

 توسط گذاری قیمت و ارزیابی

 کارشناسان مربوطه

 مزایده مقررات و قوانین طبق

 
 

 
 

 

27 1-2-5 
 وشارژ  سرویس

 کننده خاموش

 وسرویس کلیه شارژ

 ها کننده خاموش

 توسط گذاری قیمت و ارزیابی

 کارشناسان مربوطه

 %بازرگانی20سود + شده تمام بهای

 
 

 
 

 

28 2-2-5 
 سرویس شارژو

 سیلندرهای

 تنفسی

 کلیه سیلندرهای سرویس شارژو

 تنفسی

 

 

 توسط گذاری قیمت و ارزیابی

 سان مربوطکارشنا
 %بازرگانی20سود + شده تمام بهای
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 ردیف

کد 

 خدمات
 97سال  بهاي خدمات محاسبه مبناي خدمات تعریف عنوان خدمات

پیشنهاد 

شهرداري 

 )ریال(

مصوب 

شورا 

 98سال 

29 3-2-5 

 تعمیرخاموش

 ها کننده

 

 ها خاموش کننده تعمیرکلیه

 

 توسط گذاری قیمت و ارزیابی

 اسان مربوطهکارشن

 + شده تمام بهای

 %بازرگانی20سود

 

  

30 4-2-5 

 سیلندرهای تعمیر

دستگاه  و تنفسی

 تنفسی

 و سیلندرهای تنفسی تعمیر

 دستگاه تنفسی 

 توسط گذاری قیمت و ارزیابی

 کارشناسان مربوطه

 + شده تمام بهای

 %بازرگانی20سود

 

  

31 1-1-6 
 با خودروی عملیات

 ساعت هر هخدم نفر دو با اسنورکل
 ریال 1000000

 

 

 
 

 

32 2-1-6 

نردبان  با عملیات

52 

 متری

 ساعت هر خدمه نفر دو با
 ریال 1000000

 

 

 
 

 

33 3-1-6 

نردبان  با عملیات

 متری 44

 

 ساعت هر خدمه نفر دو با
 ریال 880000

 

 

 
 

 

34 4-1-6 

نردبان  با عملیات

32 

 متری

 ریال 700000 ساعت هر خدمه نفر دو با

 

 
 

 
 

35 5-1-6 
 با عملیات

 ای زرافه نورافکن
 ریال 500000 ساعت هر خدمه نفر دو با

 

 
 

 
 

36 6-1-6 
موتور  با عملیات

 پرتابل پمپ
 ریال180000 ساعت هر خدمه نفر دو با

 

 
 

 
 

37 7-1-6 
 باخودروی عملیات

 اطفائیه
 ریال 400000 ساعت هر خدمه نفر دو با

 

500000 
 

400000 
 

38 8-1-6 
 ودرویاستقرارخ

 اطفائیه

 محل ایمنی تأمین بمنظور

 نهاد درخواست بر اساس

 وخصوصی های دولتی

دو نفر مامور و راننده در هر 

ساعت با  2 حداکثر مأموریت

 خودرو اعزامی 

 ریال2500000

 

 

1500000 

 

2500000 

39 1-1-7 
 دانش آموزش

 کاردانش آموزان
 یالر200000 ساعت هر نفر یک ازاء به مهارت اخذ بمنظور

 

 
 

 
 

   ریال 700000 نفر هر ازاء به مهارت اخذ بمنظور ادواری آزمون اخذ 2-1-7 40

41 3-1-7 

 آتش از آزمون اخذ

 نشانی

 استان شهرداریهای

 استخدام و جذب بمنظور

 در

 نشانی آتش

 

 ریال 500000 نفر هر ازاء به
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 ( 41)م  سپرده ساختمانی -50ماده 

اده ميشود براي تضمين پاکسازي معابر و همچنين خسارت احتمالي وارده به تاسيسات شهري به شهرداري اجازه د

ريال ازبابت هرواحد مسكوني وتجاري وغيرو 200000به هنگام ساخت وساز توسط دارندگان پروانه ساختماني مبلغ

سترداد به مالک وذينفـع  بعنوان سپرده اخذ ودرحساب سپرده شهرداري نگهداري وبه هنگام صدور پايان کار قابل ا

 مربوطه خواهد بود.

در صورتي مالک ساختمان و ذينفع تا پايانكار ساختمالني خسارتي به آسفالت و معابر و غيره نياورده باشد  :1تبصره 

 قابل استرداد مي باشد.

 خدمات واحد فضاي سبز  عوارض تعرفه و -51ماده 
 

 موضوع
بهای مصوب 

 به ریال 95سال 

پیشنهاد سال 

97 

در صد 

رشد 

نسبت به 

 95سال 

مصوبه شورا 

 98سال 
 توضیحات

      بهای خدمات قطع درختان در معابر شهری -1

  C 000/050/2=C 24% 10%=000/650/1 سانتی متر 50کند رشد تا محیط بن  -1-1

  C 000/670/1=C 24% 10%=000/350/1 سانتی متر 50تند رشد تا محیط بن  -1-2

سانتی  100تا  50حیط بن مازاد از کند رشد م -1-3

 متر )به ازای هر سانتی متر افزایش(
500/97=C1 000/121=C1 24% 10% 

به ازاي هر سانتي متر 

 افزايش محيط بن

سانتی  100تا  50تند رشد محیط بن مازاد از  -1-4

 متر )به ازای هر سانتی متر افزایش(
000/63=C1 000/78=C1 24% 10% 

متر  به ازاي هر سانتي

 افزايش محيط بن

سانتی متر  100کند رشد محیط بن مازاد از  -1-5

 به باال)به ازای هر سانتی متر افزایش(
000/129=C2 000/160=C2 24% 10% 

به ازاي هر سانتي متر 

 افزايش محيط بن

سانتی متر  100تند رشد محیط بن مازاد از  -1-6

 به باال)به ازای هر سانتی متر افزایش(
5000/97=C2 000/121=C2 24% 10% 

به ازاي هر سانتي متر 

 افزايش محيط بن

محاسبه بهاء قطع هر اصله درخت در مناطق ببايد با لحاظ نمودن ارزش منطقه اي و با استفاده از فرمول  -1-7

 ذيل انجام گيرد.

C سانتي متر 50= بهاء تا محيط بن 

C1 سانتي متر 100تا  50= بهاء به ازاي هر سانتي متر افزايش از محيط بن 

C2  سانتي متر به باال 100= بهاء به ازاي هر سانتي متر افزايش از محيط بن 

X1 سانتي متر100سانتي متر تا  50= محيط بن مازاد از 

X2=  سانتي متر به باال100محيط بن مازاد از 
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K:ضريب ارزش منطقه که از طريق فرمول مقابل محاسبه مي شود =   K=M*(P-L)+1 

P=  ارزش منطقه اي مكان مورد نظر به ريال 

M                   :شيب تغييرات ارزش منطقه اي که از طريق فرمول روبروي محاسبه مي شود =M 

Lپايين ترين ارزش منطقه اي در هر سال به ريال = 

Hباالترين ارزش ممنطقه اي در هر سال به ريال = 

 موضوع
 95بهای مصوب سال 

 به ریال
 97د سال پیشنها

در صد 

رشد 

نسبت به 

 95سال 

مصوب 

شورا 

 98سال 

 توضیحات

      بهای خدمات قطع اشجار در باغات -1
سریع الرشد متناسب با گونه و سن و موقعیات   -2-1

 حداکثر(-مطابق نظر کارشناس )حداق
500/115-000/24 000/142-000/30 23%-25%   

وقعیات  سریع الرشد متناسب با گونه و سن و م -2-2

 حداکثر(-مطابق نظر کارشناس )حداق
500/121-500/25 000/152-600/31 25%-24%   

      قطع بدون مجوز و خشکاندن عمدی درخت -3
ساانتی متار )بادون     50کند رشد تا محیط بن  -3-1

 مجوز(
000/150/3=C 000/940/3=C 25% 10%  

سانتی متار )بادون    50کند رشد تا محیط بن  -3-2

 مجوز(
000/250/2=C 000/810/2=C 25% 10%  

 سانتی متر )بدون مجوز( 50محیط بن مازاد بر  -3-3
مطابق محاسبات بهاء خدمات 

 قطع

مطابق محاسبات بهاء خدمات 

 قطع
   

آسیب رسانی به درخت و درختچه و ... نظیار   -3-4

 ریختن مواد آالینده، کت زنی و موارد مشابه

مالك ارزيابي مطابق نظر 

 کارشناس

مالك ارزيابي مطابق نظر 

 کارشناس
   

      هرس )بدون مجوز( -4
هرس سبک درخت کند رشد یا ساریع ارشاد    -4-1

 )بدون مجوز(

ريال و  500/516سريع الرشد 

 ريال 000/694کند رشد 

ريال و  500/516سريع الرشد 

 ريال 000/694کند رشد 
25%-25%   

د هرس سنگین درخت کند رشد یا سریع ارش -4-2

 )بدون مجوز(

ريال و  000/215/1سريع الرشد 

 ريال 000/440/1کند رشد 

ريال  000/519/1سريع الرشد 

 ريال 000/800/1و کند رشد 
25%-25%   

هرس و قطع گونه های گیاهی اساتثنایی )بادون    -5

 مجوز(

مالك ارزيابي توسط کارشناس 

 رسمي دادگستري

مالك ارزيابي توسط کارشناس 

 رسمي دادگستري
   

حفاری باندهای فضای سبز کنار پیاده روها توسط  -6

 شرکتهای حفار و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

مالك ارزيابي مطابق نظر 

 کارشناس

مالك ارزيابي مطابق نظر 

 کارشناس
   

بهاء خادمات قطعاات فضاای سابز کاه حساب        -7

درخواست شارکتها، موسساات و نهادهاا از تملاک     

 خارج می شود سازمان پارکه و فضای سبز

مالك عمل دريافت بهاء خدمات 

مطابق نظر کميسيون ارزيابي 

 شهرداري خواهد بود

مالك عمل دريافت بهاء 

خدمات مطابق نظر کميسيون 

 ارزيابي شهرداري خواهد بود
   

به عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي است که بدون  5تبصره: کليه هزينه هاي دادرسي و کارشناسي مرتبط با بند 

 جوز اقدام به هرس و قطع گونه هاي گياهي نموده اندم

    1 
 

H-L 
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 موضوع
بهای مصوب 

 به ریال 95سال 

پیشنهاد سال 

97 

در صد 

رشد 

نسبت 

به 

سال 

95 

مصوب 

شورا سال 

98 

 توضیحات

      قیمت هزینه حمل آب با تانکر -8

 %10 %23 000/430 000/350 لیتری 6000تانکر  -8-1

ر به ازاي هر کيلومتر طول مسير د

خارج از محدوده شهر تا حريم قانوني 

ريال مازاد بر بهاء  000/35شهر 

 خدمات 

 %10 %23 000/695 000/565 لیتری 000/10تانکر  -8-2

به ازاي هر کيلومتر طول مسير در 

خارج از محدوده شهر تا حريم قانوني 

ريال مازاد بر بهاء  000/35شهر 

 خدمات 

 %10 %24 000/756 000/610 لیتری 000/12تانکر -8-3

به ازاي هر کيلومتر طول مسير در 

خارج از محدوده شهر تا حريم قانوني 

ريال مازاد بر بهاء  000/35شهر 

 خدمات 

 %10 %23 000/120/1 000/910 لیتری 000/20تانکر  -8-4

به ازاي هر کيلومتر طول مسير 

در خارج از محدوده شهر تا 

 000/35حريم قانوني شهر 

 بر بهاء خدمات ريال مازاد 

 %10 %25 000/125/1 000/900 لیتری 000/25تانکر  -8-5

به ازاي هر کيلومتر طول مسير 

در خارج از محدوده شهر تا حريم 

ريال مازاد  000/35قانوني شهر 

 بر بهاء خدمات 

هزینه آبگیری در صورت دارابودن خودرو و  -8-6

 تانکر

نصف بهاء قيمت 

 هر تانكر

نصف بهاء 

 ر تانكرقيمت ه
 10%  

  %10    خدمات کارشناسی -9

  %10 %17 000/140 000/120 تقاضای قطع و هرس درختان معابر شهری -9-1

  %10 %20 000/180 000/150 تقاضای قطع برای باغات شهری -9-2

بهاء خدمات تقاضای ایجاد و تعریض معبار در   -10

مسیرهای ورودی که منجر به حذف فضاای سابز   

 میگردد

ريافت هزينه هاي د

مصروفه تبديل فضاي 

سبز به معابر مفروش 

به عالوه به ازاي هر 

برابر ارزش  2مترمربع 

منطقه اي مالك عمل 

 خواهد بود

دريافت هزينه 

هاي مصروفه 

تبديل فضاي سبز 

به معابر مفروش 

به عالوه به ازاي 

 2هر مترمربع 

برابر ارزش منطقه 

اي مالك عمل 

 خواهد بود
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 موضوع
 95بهای مصوب سال 

 به ریال
 97پیشنهاد سال 

در صد رشد 

نسبت به 

 95سال 

مصوب 

شورا سال 

98 

 توضیحات

بهاء خدمات اجاره ماشین آالت حامل -11

تانکر های آبرسانی جهت آبیاری فضای سبز، 

 باالبر خاور و باالبر نیسان در محدوده شهر

     

-25اجاره خودروهای تانکر دار  -11-1

 یتریهزار ل 20

  %10 %24 ماهانه 000/000/60 ماهانه 000/000/50

  %10 %23 روزانه 000/700/2 روزانه 000/200/2

 10-15اجاره خودروهای تانکردار  -11-2

 هزار لیتری

  %10 %24 ماهانه 000/000/41 ماهانه 000/000/33

  %10 %20 روزانه 000/160/2 روزانه 000/800/1

 5-10انکردار اجاره خودروهای ت -11-3

 هزار لیتری

  %10 %25 ماهانه 000/500/27 ماهانه 000/000/22

  %10 %25 روزانه 000/500/1 روزانه 000/200/1

  %10 %25 روزانه 000/750/2 روزانه 000/200/2 اجاره باالبر خاور -11-4

  %10 %25 000/500/2 روزانه 000/000/2 اجاره باالبر نیسان -11-5

  %10 %77/23ن درصد رشد                                                                                                           میانگی     
 

( ساعات کاري تعيين شده در خصوص اجاره خودروهاي تانكر دار براساس فاکتورهاي محيطي)شدت 1تبصره 

ساعت در شبانه روز  12( و زمان استراحت نيروي انساني به طور متوسط تابش، تعريق، گياهان، دماي محيط و...

 لحاظ شده است.

( تأمين نيروي انساني شامل راننده و کمک آبيار ، سوخت و مواد مصرفي نظير روغن و خدمات معمول در 2تبصره 

 حالت ماهيانه به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد با کارفرما مي باشد.

 ( تأمين هزينه هاي استهالك ادوات به عهده کارفرما مي باشد.3تبصره 

 ( در خصوص اجاره باالبر خاور و نيسان ، تأمين اپراتور به عهده کارفرما است.4تبصره 

اين تعرفه پس از وصول توسط  12، بند  تالشتعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري  55ماده  اس( براس5تبصره 

مرکزي بانک ملي شعبه  شهرداري تالشه فضاي سبز به طور مستقيم به حساب سيباي مناطق تحت عنوان ياران

 واريز گردد.شهرداري تالش به نام  تالش

% اضافه بر قرارداد و در پروژه هاي 4( براي پروژه هاي مستقيم با مناطق که پيمانكاري آن با سازمان است 6تبصره 

 حساب سازمان واريز مي شود.% به عنوان حق العمل به 10مستقيم با سازمان 
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 52ماده

 )ریال( تعرفه خدمات شرح ردیف
مصوب شوراي 

 97سال 

پیشنهاد 

 شهرداري

 مصوب شورا

  98سال 

 212000  212000 300000 200000 کمكي)دفترچه( تاکسيراني پروانه صدور 1

 106000  106000 200000 100000 (تلفني درونشهري )تاکسي نقل و حمل پروانه صدور 2

 159000  159000 300000 150000 تاکسيراني کمكي و مالک هر دو سال پروانه تعويض و تمديد 3

 106000  106000 200000 100000 صدور کارت شناسايي شهري تاکسيراني )نصب در درون تاکسي( 4

 106000  106000 200000 100000 تاکسيراني پروانه تعويض و تمديد 5

 212000  212000 300000 200000 تلفني(  تاکسي(حقوقي اشخاص برداري بهره پروانه تعويض و تمديد 6

7 
  تاکسي(براي خودرو هاي شخصي شهري کارت صدور

 تلفني(
200000 300000 212000  212000 

 4000000  4000000 4000000  هزينه تبديل حق امتياز پيكان به ساير خودرو ها 8

9 
 تاکسي در مشغول رانندگان براي يبردار بهره پروانه خدمات

 ماهانه)سيم بي
60000 100000 63600  63600 

10 
% 6براساس ارزش دارايي خودرو به مبلغ  تاکسي انتقال و نقل

 ارزش افزوده
% ارزش 5/2

 خودرو

% ارزش 6

 خودرو

% ارزش 6

 خودرو
 

% ارزش 6

 خودرو

 1590000  1590000 2500000 1500000 )تاکسي تلفني( آژانسها انتقال و نقل 11

 31800  31800 50000 30000 اول( شناسي )بار شهر امتحان 12

 42400  42400 70000 40000 شناسي )باردوم( شهر امتحان 13

 42400  42400 70000 40000 هزينه تعويض دفترچه مرخصي رانندگان 14

15 
تلفني  صدور المثني براي کارتهاي مفقودي تاکسيها و تاکسي

 ها
60000 100000 63600  63600 

 42400  42400 70000 40000 پذيرش کليه متغاضيان در بدو ورود 16

17 
صدور کارت سرويس دهي به مدارس و خودروهاي 

 شخي)ساليانه(
150000 300000 159000  159000 

 689000  689000 6500000 6500000 90ال -پژو-حق امتياز پروانه بهره برداري باواگذاري تاکسي سمند 18

 5300000  5300000 6000000 5000000 اردي و رواحق امتياز  19

 4770000  4770000 5500000 4500000 پرايد حق امتياز 20

 9010000  9010000 6500000 8500000 حق امتياز ون 21

 5300000  5300000 6500000 5000000 امتياز شرکتهاي سرويس مدارس )پنج ساله(حق  22

 424000  424000 600000 400000 بجايي مكان شرکتهاي حمل و نقل مساغر دورون شهريحق جا 23

24 
صدور مجوز براي معرفي مدير داخلي تاکسي 

 سرويس)ساليانه(
90000 150000 95400  95400 

25 
هزينه کارشناسي جهت بازديد مكان اوليه مورد تعرفه متقاضيان 

 تاکسي سرويسها
60000 100000 63600  63600 

 120000 150000   120000 خدمات تاکسي هر سال براي کليه تاکسي ها 26
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 حذف شد. -53ماده 

 عوارض تبدیلی تجاري : ـ 54ماده 

های دارای پروانه در صورت رعایت اصول شهرسازی فنی ،  عوارض تبدیلی یک واحد تجاری به دو یا چند باب تجاری ساختمان

          از  2-2و بند  2-1 تخلف ساختمانی مابه التفاوت عوارض تبدیلی تجاری براساس بنداز لحاظ رعایت دهنه در صورت عدم 

 محاسبه می گردد .  10ماده 

 

 :و قروق ساحلی گیسوم هاي اجاره اژها و محلهاي تفریحی طرح ـ   55ماده 

 شرح عوارض ردیف
 97مصوب شورا 

 مبلغ به ریال
 98سال  مصوب شورا 98پیشنهاد براي سال

 800000 800000 600000 عوارض شبانه روزی هر واحد پالز 1

 500000 500000 300000 عوارض روزانه هر واحد پالژ 2

 1200000 1200000 1000000 عوارض شبانه روزی سوئیت درجه یک 3

 1000000 1000000 800000 عوارض شبانه روزی سوئیت معمولی 4

 1700000 1700000 1600000 عوارض ویالء 5

 150000 150000 100000 عوارض استقرار هر چادر سیار توسط مسافر 6

 80000 80000 50000 ورودی ) وسیله نقلیه ( در تمام طرح ها  7

 طرح قروق

 80000 80000 50000 ورودی)پارکینگ(  8

 800000 800000 600000 پالژ 9

 150000 150000 100000 قبض چادر 10
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 محاسبه کرایه آمپوالنس در خارج از محدوده شهر جدول  – 56ماده 

 97پیشنهاد براي سال  مصوبه قبلی مبلغ به ریال شرح عوارض ردیف
 مصوب شورا

 98سال 

 225000 225000 000/150 کیلومتر  10از یک کیلومتر تا  1

 450000 450000 000/300 کیلومتر   20تا  2

 1200000 1200000 000/800 کیلومتر   30تا  3

 1350000 1350000 000/900 کیلومتر  40تا  4

 1650000 1650000 000/100/1 کیلومتر   50تا  5

 2000000 2000000 000/300/1 کیلومتر   60تا  6

 2100000 2100000 000/300/1 کیلومتر   70تا  7

 2250000 2250000 000/400/1 کیلومتر   80تا  8

 2350000 2350000 000/500/1 کیلومتر  90تا  9

 2500000 2500000 000/600/1 کیلومتر  100تا  10

    ریال اضافه می گردد   5000کیلومتر به ازای هر کیلومتر اضافی مبلغ   100باالتر از  11

 قانون  شهر معاف ميباشد حريم و مودود كرايه آمبوالنس در داخل 

 تعرفه شن و ماسه:

 97پیشنهاد براي سال  ریال مصوبه قبلی مبلغ به شرح عوارض ردیف
 مصوب شورا

 98سال 

 1000000 1000000 600000 چرخ 6کرایه حمل و فروش  1

 700000 700000 300000 چرخ قلوه سنگ 6 2

 1500000 1500000 1000000 کرایه ده چرخ حمل و فروش 3

 1000000 1000000 700000 فروش قلوه سنگ 4

 شخاص ثابت و پيمانكاران:هزينه آبده  بوسيله آتش نشان  به ا

 98سال  مصوب شورا پيشنهاد شهرداري 97سال 

200000 500000 500000 

 

 ورود احشام سرگردان به داخل شهر : ـ   57ماده 

 جریمه هر رأس احشام ولگرد 

 

 هزینه نگهداری هر رأس احشام ولگرد 

 97پیشنهاد سال  مصوبه قبلی
 مصوب شورا

 98سال 

 300000 500000 200000روزانه 

 100000 100000 100000روزانه 

 300000 500000 تخریب
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 در صورت تکرار جریمه به دو برابر افزایش می یابد .  ـ 1تبصره 

  در صورت تکرار بار سوم با مجوز مقام محترم قضائی احشام تحویل کشتارگاه می گردد .  ـ 2تبصره 

 حذف شد.ـ  58ماده 

 ج/59ماده 

 نحوه محاسبه عوارض

 عوارض واحد اضافه به شرح ذيل مواسبه م  گردد.

A=S*Z*P 

= A  عوارض واحد اضافه 

= S   مساحت واحد اضاف 

  = Zضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

= P قيمت منطقه اي ملك 

 .نكته آموزش 3-36-3

داد  و به دو يا چند واحاد تقسايم ما  كنناد و ماورد      گاهاً مالكين پس از احداث بنا و اخذ پايانكار ، واحد موجود را تغيير 

ارجاا  دهاد و در صاورت  كاه      100استفاد  قرار م  دهند. در اين صورت شهرداري بايست  پروند  را به كميسيون مااد   

 كميسيون رأي بر جريمه صادر نمايد شهرداري پس از اخذ جريمه بايست  عوارض فوق را نيز مواسبه و وصول نمايد.

 

 

 

 

 شد. فحذ ج/60ماده 

 حذف شد.      ج/61ماده 

 ج/62ماده 

 نحوه محاسبه عوارض

 قيمت=ضريب مساحت               

   =عوارض واحد اضاف  P2×70×60000ريال=  8400000
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 عوارض تأخير در حمل نخاله هاي ساختمان  به شرح ذيل مواسبه م  گردد.

A=S=Z=P=T 

=A تمان عوارض تأخير در مول نخاله هاي ساخ 

=S مساحت اشغال شد  نخاله به تشخيص مأمور شهرداري 

=Z ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري 

=P قيمت منطقه اي ملك 

=T تعداد روزهاي تأخير در جمع آوري نخاله 

 . نكته آموزش 3-7-3

 غ گردد.. براي جمع آوري نخاله بايست  اخطار كتب  با درج مهلت مناسب  به مالك ابال1

 . تعداد روزها بعد از پايان روز اخطار مواسبه م  گردد.2

 مثالً:

 عوارض تأخير نخاله هامساحت اشغال=×P1×قيمت منطقه اي×=روز

                      2100000=7×40000×1×15 

 حذف شد. ج/63 ماده

 ج/64ماده 

 ساختمان :عوارض اضافه ارتفا  مغاير با ضوابط طرح هاي شهري و مفاد پروانه 

 اختالف ارتفا  احداث  با ارتفا  مماز(× سطح بنا× K.Pفرمول: ارتفا  مماز= )

 K.P×100×80/2_3÷80/2حاصل عوارض=مثال:                                                                                           

 در مسكون :  ارتفا  مماز براساس پروانه صادر  

 ارتفا  در وضع موجود                   

 ريال خيابان امام خمين )ر ( 215000در منطقه ارزش باالي شهر ارزش منطقه 

 P6 ×100×20/0÷80/2ريال= 285/214/9 

 ريال 100000مثال: درمنطقه متوسط شهر ارزش منطقه 

 K.P×100×80/2_2÷80/2حاصل عوارض=
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 P6×100×20/0÷80/2=714/285/4ريال 

 :عوارض ارتفا  مقاير با ضوابط طرحهاي شهري و مفاد پروانه هاي ساختمان )در تماري ها و انباري ها( مواسبه

 اختالف ارتفا  احداث  با ارتفا  مماز(× سطح بنا× K.Pفرمول: ارتفا  مماز= )

 مثال:

=80/2÷K.P×15×80/2-3 

2303571=80/2÷215000×P10×15×20/0  

  :65ماده 

اراضی واقع در محور خدمات ناحیه ای و محلاه ای در زماان    بهره برداری از و عوارض ناشی از خدمات

 در طرح های مذکور به میزان اعیان احداثی به شرح فرمول زیر می باشد. صدور پروانه

P1 زیرزمین= 

P5همکف= 

P2طبقه اول به باال= 

بارداری بصاورت    مثال: ملکی در محور خدمات ناحیه ای می باشد و متقاضی احداث اعیان جهت بهره

مترمربع را دارد در صورت این شهرداری موافقت احداثی اعیاان ماذکور را    100شعب بانک به مساحت 

بنماید ضمن پرداخت عوارض مصوبه پروانه )پذیره و تراکم و ...( مشمول پرداخت خدمات ناشی از بهره 

 برداری ملک به شرح زیر می باشد.

000/000/90=180000×5×100 

 دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداري :66ماده 

 شهرداری تالش مطالبات تقسیط اجرائی نامه آیین

 موضوع مصوبه شماره                      مورخ                             شورای اسالمی شهر .......

م بخشای از مقاررات   قانون تنظای  73خود به استناد ماده                    شورای اسالمی شهر در جلسه مورخه 

آیین ناماه ماالی شاهرداریها مصاوب      32مجلس شورای اسالمی موضوع اصالح ماده  27/11/80دولت مصوب 

دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداری از اشخاص را بشرح زیر تصاویب و   12/4/1346

 ابالغ نمود . لشت نشاءبه شهرداری 

 بایستی درخواست خود را بصورت مکتوب به شهرداری ارائه وارسال دارند. مودیان متقاضی تقسیط عوارض-1

شهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق  ممکناه ازعادم تواناایی ماودی درپرداخات      -2

عوارض بصورت یکجا آگاهی الزم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و یا با ماامورین اسات کاه ایان     

وی آقای شهردار به ایشان محوله شده باشد، بدیهی است موافقات و یاا عادم موافقات فقاط در      وظیفه ازس
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صالحیت شخص شهردار خواهد بود. ضمناً یکی از مامورین مذکور توسط شورای اسالمی شهر تعیین و معرفی 

 خواهد شد .

 می است. اخذ چک و یا سفته از مودی و یا ضامن  معتبر در تقسیط مطالبات شهرداری الزا-3

اشاخاص اعام از    اماالک و اعیاناات   انتقاال و صدور پایانکار و  شهرداری در زمینه تفکیک اراضی و امالک-4

  نمی باشد.حقیقی و حقوقی  به هیچ وجه مجاز به تقسیط بدهی عوارض ناشی از تفکیک زمین 

وطه ناشی از تقسیط عوارض بدهی مالکین مرب اخذ پایانکار و تفکیک به هنگام فروش و نقل و انتقال امالک-5

همان ملک به این حال تبدیل شده و شهرداری موظف است ابتدا کلیه مطالبات قاانونی خاود را از مالاک یاا     

 مالکین مربوطه اخذ و سپس اجازه نقل و انتقال قطعی را بدهد. 

 ماده یك تعاریف :

ي مكلف به پرداخت عوارض کليه اشخاص حقيقي و حقوقي طبق قوانين و مقررات قانون شهردار : مودي -1

 باشند. و بهاء خدمات مي

عبارتند از بدهي عوارض، بهاء خدمات، جرائم کميسيون صد، فروش اموال منقول و :  مطالبات شهرداري -2

آيين نامه مالي  29ماده  3تا  1غيرمنقول و مبالغ اجاره اماکن و تأسيسات شهرداري موضوع بندهاي 

گيرد و آنان قانوناً مكلف به پرداخت آن  ص حقيقي و حقوقي( قرار ميشهرداريها که بر ذمه مودي )اشخا

 باشند./ مي

 : ارضوع تقسیط شرایط : الف

 .باشد ريال 000,000,10 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -1

 .شهردار آقاي تشخيص به قسطماه  5تا   بقيه و نقد مبلغدرصد 25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,30تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,10از  ارضعو مبلغ جمع صورتيكه در -2

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 8بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,50تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,30از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -3

 دارشهر آقاي تشخيص ماه به 12بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,100تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,50از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -4

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 15بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال 000,000,200تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,100از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -5

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 18بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,300تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,200از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -6

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 20بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,500تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,300از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -7



 50 

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 24بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال 000,000,000,1تا  وحداکثر بيشتر ريال 000,000,500از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -8

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 30بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 باشد بيشتر ريال  000,000,000,1از  عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -9

 شهردار آقاي تشخيص ماه به 36بقيه تا  و نقد درصد25حدأقل 

 شهرداري خدمات بهاي تقسیط شرایط : ب

 .باشد ريال  ده میلیون مبلغ تا حداکثر خدمات بهاي جمع صورتيكه در 1-

  ماه 6 تا بقيه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ريال سی میلیون تا حداکثر و بيشتر لريا ده ميليون از خدمات بهاي جمع صورتيكه در 2-

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 8 تا بقيه و نقد درصد چهل

 .باشد بيشتر ريال سی میلیون از خدمات بهاي جمع صورتيكه در 7-

 .شهردار آقاي تشخيص به ماه12تا  بقيه و نقد درصد سي

 فروش اموال منقول وغیرمنقول شهرداري   تقسیط شرایط : ج

 .باشد ريال  ده میلیون مبلغ تا حداکثر خدمات بهاي جمع صورتيكه در -1

  ماه 6 تا بقيه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ريال سی میلیون تا حداکثر و بيشتر ريال ده ميليون از خدمات بهاي جمع صورتيكه در 2-

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 8 تا بقيه و نقد درصد چهل

 .باشد بيشتر ريال سی میلیون از ماتخد بهاي جمع صورتيكه در 7-

 .شهردار آقاي تشخيص به ماه12تا  بقيه و نقد درصد سي

 شهرداري تأسیسات و اماکن اجاره تقسیط شرایط :د

 .باشد ريال  ده میلیون مبلغ تا حداکثر خدمات بهاي جمع صورتيكه در-1

  ماه 6 تا بقيه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ريال سی میلیون تا حداکثر و بيشتر ريال ده ميليون زا خدمات بهاي جمع صورتيكه در 2-

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 8 تا بقيه و نقد درصد چهل

 .باشد بيشتر ريال سی میلیون از خدمات بهاي جمع صورتيكه در 7-

 .شهردار آقاي تشخيص به ماه12تا  بقيه و نقد درصد سي

 صد ماده هاي کمیسیون جرایم

 .باشد ريال 000,000,10 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ معج صورتيكه در -1

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط ماه 5تا   بقيه و نقد مبلغدرصد 25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,30تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,10 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -2
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 رشهردا آقاي تشخيص به ماه 8تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,50تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,30 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -3

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 12تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,100تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,50 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -4

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 15تا  هبقي و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال 000,000,200تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,100 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -5

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 18تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,300تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,200 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -6

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 20تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال  000,000,500تا حداکثر و بيشتر ريال 000,000,300 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -7

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 24تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد ريال 000,000,000,1 تا وحداکثر بيشتر يالر 000,000,500 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -8

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 30تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 باشد بيشتر ريال  000,000,000,1 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در -9

 شهردار آقاي تشخيص به ماه 36تا  بقيه و نقد درصد25حدأقل 

 .باشد مي االجراء زمال ذيل نكات عوارض تقسيط خصوص در :2ماده

 ازپانزدهم قبل تا حداکثر و طي را مربوط اداري تشريفات بايد اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پس عوارض

 .بود خواهد وصول قابل بعد سال اول از و عمومي اعالن شهر سطح در سال هر ماه بهمن

 به نسبت دستورالعمل اين براساس شهرداري ،تقسيط کتبي درخواست صورت در مؤدي عوارض شدن قطعي از پس

 .نمود خواهد اقدام عوارض تقسيط

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات خدمات بهاي خصوص در : 3 ماده

 آگاهي براي اداري تشريفات طي و شهر اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پس شهرداري خدمات بهاي

 استفاده يا پارکينگ به ورود چون هم خدمات بهاي وصول است بديهي .گردد مي عمومي اعالن کنندگان استفاده

 فروش چون هم خدمات بهاي بود نخواهد تقسيط قابل آن مبالغ بودن کم بعلت تفريحي اماکن يا و شهربازي در ازخدمات

 .بود خواهد تقسيط ابلق دستورالعمل اين براساس )...، آسفالت ترميم هزينه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداري توليدات

 .باشد نمي تقسيط قابل ريال پنج ميليون از کمتر خدمات بهاي گونه هر

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات منقول غير و منقول اموال فروش خصوص در : 4 ماده

 .باشد مي تقسيط قابل غير عادي حالت در منقول غير و منقول اموال فروش

 مراجعه شهرداري به خود بدهكار و نگرديده وصول شهرداري طلب ) سهوي يا قهري( از اعم ليدالي به بنا که مواقعي در اما

 تقسيطي وصول با که بدهد تشخيص شهردار آقاي و نمايد اعالم پرداخت جهت را خود آمادگي يا و نمايد ندامت اظهار و
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 وصول قابل تقسيط بصورت ورالعملدست اين براساس شهرداري طلب گردد مي رعايت شهرداري صالح و صرفه مطالبات،

 .باشد مي

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات شهرداري تأسيسات و اماکن دادن اجاره خصوص در :5 ماده

 .باشد نمي تقسيط قابل گردد پرداخت شهرداري به ساليانه يا ماهيانه بايد داد قرار طبق که اي اجاره وصول

 نتوانسته قانوني هاي اهرم با نيز شهرداري و نمايد پرداخت را خود بدهي انستهنتو مستأجر داليلي به بنا که مواقعي در

 مي ) اجاره(معوق طلب وصول براي فقط شهرداري مستأجر، درخواست و مراجعه صورت در .نمايد وصول را خود طلب

 .نمايد اقدام تقسيط به نسبت پيوست دستورالعمل براساس تواند

 .باشد مي االجراء الزم ذيل نكات صد ماده هاي نکميسيو جرايم خصوص در :6 ماده

قانون 63واعمال ماده عرض هم تجديدنظر، ، بدوي( صد ماده هاي کميسيون جرايم خصوص در دستورالعمل مفاداين

 .گردد مي اعمال ) تشكيالت وآيين دادرسي ديوان عدالت اداري

 .بود خواهد مؤدي يبده کليه تأديه به موکول حساب مفاصا صدور حال هر در : 7 ماده

 اقساط از ناشی بدهی ، شهرداري به بدهكار توسط اقساط از يک هر موقع به پرداخت عدم صورت در :8ماده

 الزم اقدام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقي وصول جهت است مكلف شهرداري و .شود می حال به مذکورتبدیل

 .آورد بعمل

 .باشد مي باقي خود قوت به شده ايجاد جاري قوانين موجب به که بدهكاران يا نمؤديا و شهرداري قبلي تعهدات : 9 ماده

 جاري مقررات خالف دستورالعمل اين مفاد رعايت بدون بدهكاران از شهرداري مطالبات تقسيط گونه هر : 10ماده

 .بود خواهد شهرداري

 ارگانها،دستگاه ادارات، .باشد مي صوصيخ حقوقي و حقيقي اشخاص مطالبات تقسيط مخصوص دستورالعمل اين : 11 ماده

 و ارگانها. ادارات از يک هر درخواست صورت در .نمايند پرداخت نقد بصورت يكجا را خود بدهي کليه مكلفند اجرايي هاي

 شهر اسالمي شوراي درجلسه شهرداري پيشنهادي اليحه ارسال با موضوع خود بدهي تقسيط جهت اجرايي هاي دستگاه

 گرديد خواهد اتخاذ الزم تصميم و طرح
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  تالش شیوه نامه تقسیط شهرداری

 (...........شورای اسالمی شهر  مورخ                                                          )موضوع: مصوبه شماره

 مقدمه:

ن که قابلیت تقسیط بمنظور ایجاد رویه واحد در شهرداری در نحوه تقسیط مطالبات شهرداری از شهروندا

مطالبات ، قبالً به نحو قانونی تایید شده باشد و نحوه دریافت اسناد مالی و تضمینات قانونی ، این شیوه نامه 

 پس از امضای شهردار محترم به واحد های مربوطه ابالغ و الزم الرعایه می باشد.

 ماده یك:

ی و سایر  مطالبات بصورت نقدی از اصل این است که حقوق شهرداری اعم از عوارض ، جرائم نقد

شهروندان وصول شود، در صورت عدم توانایی مودی در پرداخت دفعه و حده دین خود ، پس از اخذ موافقت 

( توسط متقاضی پس 1)ضمیمه شماره       با تقسیط و تعیین تعداد اقساط، فرم درخواست تقسیط شهرداری 

انگشت می شود . مدیر مذکور ذیل امضاء و اثر انگشت متقاضی را شده و نزد مدیر مالی مربوطه امضاء و اثر 

 پس از احراز هویت و ضمیمه نمودن تصویر کارت ملی یا شناسنامه ، امضاء متقاضی را گواهی می نماید.

 ماده دو:

مدیون برای تضمین پرداخت دین و خسارت قانونی آن یک نفر ضامن از کارمندان دولت یا کسبه 

مورد اعتماد که واجد صالحیت و اعتبار باشد معرفی می نماید که قسمت مربوط به ضامن از  معتبر یا اشخاص

 فرم درخواست تقسیط راتکمیل نموده و نزد مدیر مالی امضاء و اثر انگشت می نماید. 

 ماده سه:

طابقت طی اوراق استعالم از بانکهای محال علیه نسبت به فعالیت حساب های جاری مدیون اصلی و ضامن و م

 (2امضائات ایشان پرسش می شود )ضمیمه شماره 

 ماده چهار:

از مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه می بایست پرداخت نماید چک معتبر 

به تاریخ سر رسید اقساط معین دریافت می شود و یک فقره چک به مبلغ کل بدهی بدون قید تاریخ اخذ می 

عدم تادیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن به شرح مندرجات فرم در خواست تقسیط از گردد تا در صورت 

عهده خسارات وارده بر آیند . چنانچه با تشخیص شهردار متقاضی تقسیط به تعداد ، قادر به تسلیم چک 

 نباشد به ازای هر دویاسه  قسط ماهانه یک فقره چک دریافت نماید.

ات ود و این جمله ) پرداخت کل بودجه ای چک را با کلیه خسارات قانونی تعهد :  ضامن با درج مشخص1تبصره 

 می نمایم( ظهر چکهای ماٌخوذه را امضاء می نماید.

:چنانچه مدیون اصلی فاقد حساب جاری باشد میتواند شخصی ثالث واجد شرایط مبادرت به تقدیم 2تبصره 

اعمال و پس از استعالم از بانک محال علیه مدیون اصلی  این شیوه نامه 1چک نماید و مقررات مذکور در ماده 

ظهر چکهای مذکور را امضاء و تعهد پرداخت میکند . به هر حال مدیون اصلی مکلف به معرفی ضامن معتبر 

 خواهد بود. 2موضوع ماده 
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 ماده پنج:

یستم مالی به جریان چکهای ماخوذه که می باید در مواعد معین وصول گردد جهت ارائه به بانک محال علیه س

افتاده و چک کلی در دفاترمالی شهرداری ثبت وضبط میشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق این شیوه 

 نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.

 ماده شش:

چنانچه هر کدام از چکهای دریافتی در سر رسید منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد مراتب طی فرم 

( به مدیون اصلی و ضامن ابالغ می شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه  3شماره  اخطاریه )ضمیمه

چک اقدام نماید در صورت عدم مراجعه مدیون اصلی یا ضامن شهرداری مکلف است بدون فوت وقت پس از 

نسبت به  اخطار اولیه دوباره طی اخطاریه با مدیون اصلی و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت یکهفته ای

وصول کل دین از مدیون اصلی و ضامن بر آید و کلیه چکهای تقسیطی به مدیون و ضامن مسترد گردد. و 

شهرداری مطالبات خود را تا زمان صدور گواهی عدم پرداخت به طور یکجا وصول نماید. و شهرداری دیگر حق 

 تقسیط مدیون را نداشته و ندارد.

 ماده هفت:

ی ایشان با گواهی عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابی آنها برای اشخاصی که چکهای تقسیط

شهرداری احراز گردیده است اسامی این افراد توسط مدیر مالی اعالم تا تقسیط مجدد دیون ایشان موافقت 

 نشده و موجبات تضرر شهرداری نگردد.

 ماده هشت:

بانکهایی که با گواهی بانک مرکزی  منظور از چک در این شیوه نامه چکهای صادره از بانکهای دولتی و

 مبادرت به صدور چک مینمایند و شامل حواله های صادره از موسسات مالی و اعتباری نمی باشد.

 ماده نه:

دریافت چکهای صادره عهده بانکهای خارج از استان به لحاظ صعوبت پیگیری در صورت نکول مدیون 

 رت وارده می باشد.از تادیه ممنوع بوده و دریافت کننده ضامن خسا

 :صدور هرگونه بالمانع برای انجام قیل از تسویه حساب کامل مدیون ممنوع می باشد.ماده ده

شهرداری در مورد تعداد ماههای تقسیط مطالبات مدیون به نحوی اقدام گردد که مدت اعتبار  ماده یازده:

 پروانه ساختمانی مالکین به سبب تقسیط منقضی نگردد.

تبصره در تاریخ ..................... .به تایید مسئولین شهرداری  2این شیوه نامه در دوازده ماده و  ماده دوازده:

 رسیده و پس از امضاء شهردار محترم واجد اعتبار قانونی و برای مدیر مالی در شهرداری الزم الرعایه است.
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 تعالی سمهب

  يشهردار مطالبات تقسیط درخواست«          1ضمیمه »

 .....................از صاادره  ................. شناسنامه شماره........... فرزند................ شهرت .......... اینجانب

 .................................. منازل  نشاانی  باه  ................. سااکن  ................اهال ..................تاریخ تولد

 تلفان ......... .................محال کاار  ................... شاغل ……..………  کدپسای  ....................تلفان 

 باه شاماره   .......................  باناک  جااری در  حسااب  دارای ..................... کدپساتی .................

 طباق  را اینجاناب  بادهی  ........................ مبلاغ  دارم تقاضا مالی توانایی عدم علت به ........................

 . دارند دریافت تقسیط بصورت شهرداری آیین نامه و مقررات

 امضاء و اثر انگشت متقاضی

 امضاء .                      میشود گواهی هویت احراز از پس متقاضی انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر                              شود(         می ضمیمه ،شناسنامه ملی کارت تصویر (

 صاادره  ................... شناسانامه  شماره ................ فرزند ........................ شهرت ................ اینجانب

 ....................... منازل  نشانی به .............. ساکن ................اهل..............تولد تاریخ ......................از

 کدپسااتی ........................ تلفاان..................محاال کااار............. کدپسااتی ..................تلفاان

شاماره .....................   باه  ............... باناک  جااری  دارای حسااب  ........................ شغل........................

 "قانوناا  و "شرعا ورقه مندرجات این طبق نامبرده بدهی و شناسم می "کامال را....................... آقای/خانم

 هار کیفیتای   باه  و نماوده  نکاول  معین اقساط یک هر پرداخت به نسبت مشارالیه چنانچه و نموده تضمین

 خسارت جمله از آن متفرعات و ریال........................مبلغ به را دین کل پرداخت اینجانب ننماید پرداخت

 کدام هر پرداخت عدم صورت در و نموده تقبل و تعهد "رأسا اجرائی عشر نیم و دادرسی هزینه ، تأخیر تأدیه

 . باشد می وصول قابل اینجانب از واحده "دفعتا و شده حال کل دین اقساط از

 ضامن انگشت اثر و امضاء

 امضاء                        میشود. گواهی هویت احراز از پس ضامن انگشت اثر امضاء و

 مالی مدیر                                        شود( می ضمیمه ،شناسنامه ملی کارت )تصویر

 
 

  کننده اقدام امضاء                مالی امضاءمدیر             ضامن امضاء متقاضی               امضاء
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 « 2ضمیمه»
 

 ریاست محترم بانك .............................
 

 علیكم سالم
 

 دارد نظر در و شهرداری باشد می بدهکار شهرداری این به ..................... اینکه آقای/خانم  به نظر احتراماً

 شاماره  جااری  حسااب  از ریاال   .............. مبلغ جمعاً به چک فقره ............ تعداد نامبرده بدهی قبال در

مسادود   یاا  فعال همکاری و مساعدت اعمال با است نماید، خواهشمند بانک اخذ آن عهده .....................

 .فرمایند را گواهی چک متن امضاء صحت و اعالم شهرداری این به را فوق حساب بودن

 

 شهردار                                                                                                                                             
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 «3 ضمیمه »

 ................................شهرداري از

 ...............................................نشانی  به ................................ خانم /آقاي به

 قانونی اخطار : موضوع

 علیكم سالم

 مبلاغ  باه  ..................ماورخ   ...................... شاماره  باه  چاک  فقاره  ..................... اینکاه  باه  نظار 

 عادم  گاواهی  علیاه  محاال  باناک  و نموده ..................... صادر  شهرداری وجه در ریال ..........................

 با است مقتضی لذا .است نموده صادر .................... مورخ ....................شماره  به را رمزبو چک پرداخت

 ده مادت  طی ...........................ضامن آقای/خانم  و جنابعالی تعهدات و چک وجه پرداخت به عدم عنایت

 نمایند پرداخت را چک وجه .................. شهرداری واحد حسابداری به مراجعه با اخطاریه این رؤیت از روز

 بعمل تضامن نحو به و ضامن اصلی مدیون طرفیت به قضایی و قانونی اقدام صورت این غیر در بدیهی است .

 . آید می

 

 شهردار                                                                                                                                               

 و مراجعاه  جهات  ..................................................نشاانی   باه  ................. آقاای  ضامن : ثانی نسخه

 .موضوع این ضمانت پرداخت
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 :67ماده 

 وضع عوارض برای شرکتهای بیمه و دفاتر بیمه در محدوده شهر:

حاسبه عوارض فوق براساس مساحت فضای اشغال شده )اعیان( می باشد که هر ساله به مبنای م -

 حساب شهرداری وایز نمایند.

 می باشد. 97اجرای این مصوبه از سال 

 اعیان×  p× =ضریب            مثال:            نحوه محاسبه 

 20×000/310× 5/1=000/300/9        خیابان امام در سال 

 20×000/70×5/1=000/100/2       قدس در سال-اف مثال شهدای محرابخیابان اطر

   -68ماده 

 بهای خدمات بر تبلیغات محیطی

 این عوارض در محیطی که شهرداری تعیین می ناید قابل محاسبه باشد)مثال بنر و غیره(

 مساحت×10000×روز)مدت(          فرمول محاسبه                                                                   

 5/0×20000×7ریال=  000/70مثال                                                                                            

 متر 6×20000×7ریال= 000/840                                                                                                  

 قدر اسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفكیك اراضی بدون مجوز شهرداري -69ماده 

 از طرف شورای شهر رد شد.
 

 عوارض کسري حد نصاب فضاي باز: -70ماده 

 از طرف شورای شهر رد شد.
 

 انباري(عوارض براي ارزش افزوده تغییر کاربري یا تبدیل )پیلوت ، پارکینگ و  -71ماده 

 

 از طرف شورا رد شد.
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 عوارض صدور مجوز احداث استخر -72ماده 

 عوارض استخرهای شنا بر اساس تعرفه کاربری ورزشی محاسبه می گردد.-1

زای هر متر مرباع  اعوارض استخرهای شنا یا هر استخر ی در کاربری های غیر ورزشی و غیر کشاورزی به  -2

 ی کاربری مربوطه محاسبه می گردد.)خانه های ویالیی(پروانه ساختمان 1Pمساحت معادل 

عوارض استخر های کشاورزی در صورت ارایه مجوزهای الزم از مراجع ذیصاالح باه ازای هار متار مرباع       -3

 محاسبه و وصول گردد. 1P مساحت با هر عمق 

P                          قیمت منطقه ای :Zضریب مصوب : 

 مثال

S*1P*50000 
300*50000=15000000 

 

 عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر -73ماده 

هنگام ورود اراضی که از حریم شهر به داخل محدوده شهر وارد می شوند در صورتی که ملاک دارای اعیاانی   

 باشد ارقام برابر جدول ذیل برای یکبار وصول می گردد.

 نحوه محاسبه عوارض کاربري اعیان ردیف

 Z*P*S=%25P مسكونی 1

 Z*P*S=5P خدماتی -تجاري  2

 Z*P*S=2P کشاورزي 3

 Z*P*S=1P صنعتی/ تجهیزات شهري و ... 4

 Z*P*S=1P اداري و انتظامی 5

 Z*P*S=0/5P سایر کاربري ها 6

Z              ضریب مصوب :P                 ارزش منطقه ای :S مساحت اعیانی : 

 

 

 rhk,kd , lpn,ni aivبانك ها و مسسات مالی در محدوده و  عوارض بر استقرار محل فعالیت-74ماده 

 قارض  و ، اعتبااری  ماالی  مؤسساات  و بانکهاا  جمله از اماکن و شهروندان به شهرداری خدمات ارائه بدلیل

 بانکها استقرار مکانهای بر ، عوارضی زمینه این در خدمات هزینه صرف و شهر محدوده در واقع های الحسنه

 .گردید خواهد وصول زیر بشرح ... و

 بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبارشعب  عوارض حق افتتاح - 1

 برابر عوارض سالیانه 5
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  عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار - 2

 4P×شعبهمساحت اعیانی 

وارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی ، مالک محاسبه ع:  1تبصره 

اتاق نگهبانی مجزا ، البی ، بایگانی ، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه ، نمازخانه و ... نمی شود 

.  

اری و نظریه حقوقی هیأت عمومی دیوان عدالت اد 29/2/1387مورخ  113به استناد دادنامه شماره  : 2تبصره 

 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. 16/8/1388مورخ  138720شماره 

 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري -75ماده 
 

 از طرف شورای شهر مخالفت شد.
 

 عوارض سالیانه خودپرداز بانك ها -76ماده 
A=Z *   S * 1P 

Z              ضریب مصوب :P :                 ارزش منطقه ایS مساحت خود پرداز : 
 
 

 عوارض جایگاههاي سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی  -77ماده 

در هر سوخت پمپ  نازلعوارض جایگاههای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی به ازای هر 

 ریال برای هر نازل 000/000/1 سال معادل

 

 


