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 فھرست مطالب

 عنوان صفحه

 مقدمه

 تعاریؾ برخی از واژه ها یا عبارات بکار برده شده در این تعرفه1 –ماده 

 عوارض صدور پروانه دیوار گذاري2 –ماده 

 .حذؾ شد3-ماده 

 .حذؾ شد4-ماده 

 عوارض کسري حد نصاب تفکیکی5 -ماده 

 .حذؾ شد6-ده ما

 عوارض ورود امالك به محدوده قانونی و حریم شهر7-ماده 

 عوارض تمدید پروانه تجدید8-ماده 

 .حذؾ شد9 -ماده 

 عوارض احداث بنا01-ماده 

 عوارض تمدید پروانه

 عوارض بهره برداري از معبر11-ماده 

 عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی12 -ماده 



 مثنی شناسنامه ساختمانعوارض صدور ال01 -ماده 

 عوارض اصالح پروانه ساختمانی14-ماده 

٤ 

 عوارض ابقاي اعیانی15-ماده 

 عوارض مازاد برتراکم16-ماده 

 عوارض پیش آمدگی مشرؾ بر معابر عمومی17-ماده 

 .عوارض حذ ؾ یا کسري پارکینگ در صدور پروانه اخذ شود01-ماده 

 .حذؾ شد19-ماده 

 .حذؾ شد20ماده 

 ز حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکت هاي بیمه ونما یندگی آنهاعوارض ا

 .حذؾ شد21-ماده 

 عوارض از حق توزین22-ماده 

 عوارض فروش بلیط نمایش و کنسرت23 -ماده 

 .حذؾ شد24-ماده 

 .حذؾ شد25-ماده 

 )نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت26-ماده 

 ره برداري از ساختمان در ؼیر از نوع استفاده تعیین شدهعوارض به27-ماده 



 بهاي خدمات کارشناسی28 -ماده 

 بهاي خدمات حمل زباله29-ماده 

 تعیین کارمزد به وصول کنندگان عوارض30-ماده 

 در خصوص استفاده از وجوه حاصل از درآمدها31 -ماده 

 ارض ملی و محلیتکلیؾ دوایر دولتی و نهادهاي عمومی در خصوص عو32 -ماده 

 محدوده وصول عوارض33-ماده 

٥ 

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

 فهرست بهاء ترمیم

 .حفاري مصوبه هیأت وزیران محاسبه و مورد عمل قرار گیرد

 احداث ساختمان نحوه استرداد وجوه حاصل ازپرداخت عوارض به انصراؾ دهندگان35-ماده 

 هزینه انبار داري ستاد رفع سد معبر36-ماده 

 عوارض مکانهایی که درؼیر کاربري موجود مشؽول فعالیت هستند37-ماده 

 .حذؾ شد38 -ماده 

 .حذؾ شد39-ماده 

 بهاي خدمات نقلیه40-ماده 



 بهاي خدمات ناشی از کارشناسی ارزیابی امالك41 -ماده 

 .حذؾ شد42-ماده 

 .ذؾ شدح43 –ماده 

 عوارض حق االستفاده از اراضی و امالك عمومی

 نحوه وصول عوارض کسب و پیشه صنوؾ و حرؾ خاص و دکه88-84-84-84-81 -ماده 

 عوارض بر هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر، تاالرها

 عوارض و بهاي خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی49 -ماده 

 سپرده ساختمانی50-ماده 

 ه و عوارض بهاي خدمات واحد فضاي سبزتعرف51-ماده 

 )عوارض و بهاي خدمات سازمان حمل و نقل (تاکسیرانی52-ماده 

 .حذؾ شد53-ماده 

 عوارض تبدیلی تجاري54-ماده 

 حق پارکینگ ورودي) اجاره پالژها و محلهاي تفریحی طرح ساحلی گیسوم44-ماده ( 

٦ 

 جدول محاسبه کرایه آمبوالنس56-ماده 

 احشام سرگردان به سطح شهر ورود57-ماده 



 .ـ حذؾ شد58ماده 

 ـ عوارض واحد اضافه59ماده 

 ـ عوارض پل60ماده 

 .ـ حذؾ شد61ماده 

 ـ عوارض تأخیر در حمل نخاله هاي ساختمانی62ماده 

 .حذؾ شد63-ماده 

 عوارض ارتفاع مؽایر با ضوابط شهرسازي و مفاد پروانه64-ماده 

هره برادري از اراضی واقع در محور ناحیه اي و محله عوارض ناشی از خدمات و ب65-ماده 

 اي

 )آیین نامه اجرائی تقسیط عوارض (شیوه نامه تقسیط مطالبات شهرداري66-ماده 

 عوارض از حق بیمه دریافتی مربوط به انواع حریق از شرکتهاي بیمه و نمایندگی ها67-ماده 

 عوارض تبلیؽاتی محیطی68-ماده 
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 بنام خدا

 ) مقدمه (

استقرار دانش محیطی مبتنی بر پژوهش و فناوري عامل اصلی توسعه منابع و پذیرش بهره 



 وري در بهبود محیط

 .زندگی شهري است و در تأمین نیازهاي انسانی نقش اساسی دارد

الگوپذیري در پژوهش و برنامه ریزي با توجه به بازخورد هاي اجتماعی و اقتصادي و 

 فرهنگی، نیازمند ارزیابی و

طالعه در زیر ساخت هاي اقلیمی در هر شهر است تا به تناسب ضرورت از توزیع امکانات م

 عمومی و نیازهاي

رفاهی بی بهره نباشد. شهرها سیستمی زنده و پویا از برآیند ارتباط منطقی بین کلیه نیازها در 

 توسعه پایدار

اري را در جهت ارتقاي بهره هستند که با ارائه برنامه ریزي و تدابیر اثر گذار، می توان پاید

 وري تسري داده و با

استفاده از منابع و دیگر عوامل توسعه با کمک عناصر و نهادهاي مرتبط در جامعه شهري و 

 نتیجتاً در تعامل با آنها

موجب انجام فرایند مؤثر در سیستم ارتباطات به لحاظ بهبود محیط شهري شد. یقیناً با تدوین 

 این معیار در

ریزي و با تبلور بهره وري می توان کاستی ها را زدود تا به موازات توسعه برنامه 

 تکنولوژي در عرصه ملی از نرم



افزارهاي الزم به منظور جلب مشارکت مردمی و در جهت تأمین و بهبود منافع عمومی در 

 راستاي سیاستهاي

ت اجتماعی و مدیریت شهري و همسوئی با دولت خدمتگزار در اجراي اهداؾ افزایش مشارک

 اصل تمرکز زدایی و

 .کاهش تصدیهاي ؼیر ضروري از بهره الزم برخوردار شد

بهره برداري از منابع مالی مستلزم بررسی و برنامه ریزي در فرصتها و امکانات موجـود در 

 شهرهاسـت کـه تعـادل

توسعه شهرها استفاده از آن به شیوه مناسبی با فناوري جدید تکوین می یابد. لذا با گسترش و 

 منافع درآمدي نیز

با مختصات آن رشد یافته و با اطالعات جدید زمینه توسعه به سوي پایداري را فراهم و با 

 خلق منـابعی در جهـت

تأمین نیازهاي مدنی شهروندان مقدمه فرابخشی برنامه توسعه و همسوئی با برنامه هاي اعـالم 

 شـده دولـت دهـم

 .حرکت به سوي مدیریت واحد شهري را فراهم سازیم براي ایجاد آمادگی الزم و

در این مجموعه سعی گردیده به جهت ایجاد منابعی به موازات اختیارات قانونی، با نقطه نظر 

 کارشناسی مسـئولین



واحدها و تبیین شاخصها و نرم افزارهاي موجود عوارضی، نسبت به وضع عوارض محلـی 

 اقـدام نمـوده تـا پـس از

راي محترم اسالمی شهر و سیر تشریفات خاص مقرر قانون، مـالك عمـل ایـن تصویب شو

 لـذا .شـهرداري گـردد

بـا  .....................انتظاردارد با همیاري سایر دستگاههاي دولتی و مشـارکت مـردم فهـیم 

 تحصـیل درآمـدهاي

ساختار عمرانی و  بتوانیم به تؽییر )عوارض و بهاي خدمات مندرج در این تعرفه(محلی 

 مبلمـان شـهري در خـور

 .شهروندان این شهر دسترسی یابیم و برآیند آن به رفاه عمومی و رضایت مردم بیانجامد
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 : مستندات قانونی وضع عوارض

 : ز انقالبقبل ا1-

 0118قانونشهرداري مصوب 45ماده 8بند  -

 0184آیین نامه مالی شهرداري ها مصوب 30ماده  -

 : بعد از انقالب2-

 0184قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب 35ماده 1بند  -

قانون وصول برخی از در آمدهاي دولت و مصرؾ آن در موارد معین مصوب 43بند الؾ ماده  -

014٩ 

 0144قانون شوراي و اصالحیه هاي بعدي ان مصوب 71ماده 16بند  -

 0110قانون تجمیع عوارض مصوب 5ماده 1تبصره  -

 0114قانون مالیات بر ارز افزوده مصوب 50ماده 1تبصره  -

 4331قانون شھرداري مصوب 

 در وظایؾ انجمن شهر45-ماده 



 نین تؽییر نوع و میزان آنتصویب لوایح برقراري یا الؽاء عوارض شهر و همچ8 –بند 

 4311آیین نامه مالی شھردایھا مصوب 

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و 30 –ماده 

 بهاي خدمات و سـایر در

آمدهایی که به وسیله شهرداري و موسسات تابعه وابسته به آن وصول یا تحصیل می 

 شـود درج و هـر نـوع

بهاي خدمات جدیدي که وضع و تصویب می گردد یا هر تؽییري که در نوع عوارض یا 

 و میزان نـرخ آن هـا

 . صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود

 4314قانون تشکیالت شوراهاي اسالمی کشوري مصوب 

 : وظایؾ و اختیارات شوراي اسالمی شھر35-ماده 

نباشد شوراي شھر می تواند با مادامی که در آمد هاي پیش بینی شده کافی 1-

 تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارض متناسب با

 . امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید

 4311قانون وصول برخی از در آمدهاي دولت و مصرؾ آن در موارد معین مصوب 



نه شهرداریها در صورتیکه در آمدهاي وصولی ناشی از عوارض تکافوي هزی43-ماده 

 را ننماید وضع

عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس 

 جمهور خواهد بود

قانون تشکیالت ، وظایؾ و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شھرداران با 

 اصالحیه

 4331هاي بعدي مصوب 

 : در وظایؾ شوراي اسالمی شھر71-ماده 

تصویب لوایح براقراي یا لؽوي عوارض شھر و همچنین تؽییر نوع میزان آن با در نظر 16-بند 

 گرفتن سیاست

 .عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعالم می شود

شوراي اسالمی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب 1386/8/27)اصالحی 77- (ماده 

 با تولیدات و

ن بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نییاز شھر طبق آیین درآمدهاي اهالی به منظور تامی

 نامه

 . مصوب هیات وزیران اقدام نماید



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

 کشور می تواند در

ت به اصالح یالؽو هر مقطعی که وصول هرنوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسب

 . آن اقدام نماید

 4333قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 

شوراهاي اسالمی شھر و بخش جھت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که 1 :تبصره 50-ماده 

 تکلیؾ آنھا

در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بھمن ماه هر سال یراي 

 اجراي در سال

 . بعد تصویب و اعالم عمومی نمایند

 : منابع در آمدي شھرداریھا

oدر آمدهاي ناشی از عوارض عمومی ( در آمدهاي مستمر ( 

oدر آمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی 

oبھاي خدمات و در آمدهاي موسسات ؼیر انتفاعی 

oدر آمدهاي حاصل از وجوه و اموال شھرداري 

oھا ي دولتیکمک هاي اهدایی دولت و سازمان 

oاعانات و هدایا و دارائیھا 



oسایر منابع تامین اعتبار 

0١ 

 : سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

 : قانون شھرداري

رفع هر گونه اختالؾ بین مودي و شھرداري در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان 77-ماده 

 وزرات کشور و

تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است . بدهی هـائی کـه طبـق  دادگستري و انجمن شھر ارجاع می شود و

 تصـمیم ایـن

کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا ، به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجراي 

 ثبت مکلـؾ

است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شھرداري مبادرت نماید در نقـاطی 

 ـه سـازمانک

قضایی نباشد رئیس دادگستري شھرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري تعیین می نماید و در ؼیاب 

 انجمن شـھر

 . انتخاب نماینده انجمن از طرؾ شوراي شھرستان به عمل خواهد آمد

رانی یا تفکیـک مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شھر با حریم آن یاید قبل از هر اقدام عم100-ماده 

 اراضـی و

 . شروع ساحتمان از شھرداري پروانه اخذ نمایند

شھرداري می تواند از عملیات ساختمان ساختمانھاي بدون پروانه یا مخالؾ مفاد پروانه به وسیله مامورین 



 خود اعـم از

 . آنکه ساختمان در زملن محصور یا ؼیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید

مذکور فوق که از لحاظ اصول شھرسازي یا فنی یا بھداشتی قلع تاسیسات و بناهاي  درمورد1-تبصره 

 خالؾ مشخصات

مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شھرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث باشد 

 بـه تقاضـاي

وزیر کشور و یکی از  شھرداري موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب

 قضات دادگسـتري

به انتخاب وزیر دادگستري و یکی از اعضاي انجمن شھر به انتخاب انجمن مطرح می شـود کمیسـیون پـس 

 از وصـول

پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرؾ ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت 

 یک ماه تصمیم

ورد اتخاذ کند در مواردي که شھرداري از ادامه ساختمان بـدون پروانـه یـا مخـالؾ مفـاد مقتضی بر حسب م

 پروانـه

جلوگیري می کند مکلؾ است حداکثر ظرؾ یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در کمیسیون مذکور 

 مطرح نماینـد

 . در ؼیر این طورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد

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

 کند تعیـین



 . می نمایند

شھرداري مکلؾ است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند . هر گاه ملک در مھلت مقرر اقدام به قلع بنا 

 نماید شھرداري

 .ق مقررات آئین نامه اجراي وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمودراساً کرده و هزینه آن را طب

در مورد اضافه بنا زائد بر مساخت زیر بناي مندرج در پروانه ساختمان واقـع در حـوزه 2 –تبصره 

 اسـتفاده از اراضـی

ر مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملـک از نظـ

 مکـانی ( در بـر

خبابانھاي اصلی یا خیابانھاي فرعی و یا کوچه بن باز و بن بست ) راي به اخذ جریمه اي که متناسب با 

 نـوع اسـتفاده از

فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شھرداري مکلؾ است بر اساس 

 آن نسـبت بـه

جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه را برابر ارزش معامالتی وصول جریمه اقدام نماید (. 

 ساختمان براي هر
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متر مربع بناي اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداري نمـود شـھرداري 

 مکلـؾ مجـدداً 

راي تخریب را بنماید . کمیسیون در این مورد نسبت  پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاي صدور



 به صدور راي

 2تخریب اقدام خواهد نمود .

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه اسـتفاده از 3 –تبصره 

 اراضـی تجـارتی و

با توجه به موقعیت ملک از صنعتی و اداري کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا 

 نظـر مکـانی ( در

خبایانھاي اصلی یا خیابانھاي فرعی و یا کوچه بن یاز و بن بست ) راي به اخذ جریمه اي که متناسب با 

 نوع اسـتفاده از

فضاي ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد ، تعیین و شھرداري مکلؾ است بر اساس 

 آن نسـبت بـه

جریمه نباید ار حداقل دو برابر کمتر از و از چھار برابر ارزش معامالت  (ل جریمه اقدام نماید وصو

 ساختمان براي هر متر

مربع بناي اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداري نمود شھرداري 

 مکلؾ است

اي صدور راي تخریب را بنامید . کمیسیون در این مـورد مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاض

 نسـبت بـه

 3صدور راي تخریب اقدام خواهد نمود .

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوط در صورتی که صول فنـی و 4-تبصره 

 بھداشـتی و



خذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي شھر سازي رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور راي برا

 بدون مجوز یـک

دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان ، در صورتی کـه سـاختمان ارزش 

 دریافـت سـر

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

 به شھرداري

 1عمل خواهد شد .3و 2عالم نماید . اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره ا

در مورد عدم احداث پارکینگ و یا ؼیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون 5-تبصره 

 می تواند با

که حداقل یک برابر توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضاي پارکینگ راي به اخذ جریمه اي 

 وحداکثر دو برابـر

ارزش معامالتی ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بین رفته پارکینگ باشد ، صادر نماید ( مساحت هر 

 پارکینـگ بـا

متر مربع می باشد ) شھرداري مکلؾ به اخذ جریمه تعیین شده و صودرو بـرگ پایـان 25احتساب گردش 

 سـاختمان

 1می باشد . 

در مورد تجاوز به معابر شھر ، مالکین موضؾ هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانـه 6-ه تبصر

 سـاختمان و طـرح

هاي مصوب رعایت بر هاي اصالحی رابنمایند . در صورتی که بر خالؾ پروانه و یا بدون پروانه تجـاوزي 



 در ایـن مـورد

ي و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در انجام گیرد شھرداري مکلؾ لست از ادامه عملیات جلوگیر

 سـایر مـوارد

تخلؾ مانند عدم استحکام ینا ، عدم رعلیت اصول فنی و بھداشتی و شھر سازي در ساختمان رسـیدگی در 

 صـالحیت

 1کمیسیون هاي ماده صد است .

سئولیت آنھا احداث مھندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان که به م7-تبصره 

 می گـردد

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

 نظارت کـرده و

 . در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و محاسبات فنی را گواهی نمایند
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هر گاه مھندس ناظر بر خالؾ گواهی نمایند و یا تخلؾ را به شـھرداري اعـالم نکنـد و موضـوع منتھـی بـه 



 طـرح در

راي جریمه یا تخریب سـاختمان گـردد کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شھرداري و صدور 

 شـھرداري

مکلؾ است مھندس ناظر را د صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماري و ساختمان حسب مورد با 

 توجه به اهمیـت

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

 صـدورراي تخریـب

کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرؾ شوراي به وسیله 

 انتظـامی نظـام

معماري ساختمان در پروانه اشتؽال درج و در یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می گردد . شھرداري 

 مکلـؾ اسـت تـا

ونده کمیسیون ماده صد به مدت صدور راي محکومیت به محض وقوؾ از تخلؾ مھندس ناظر و ارسال پر

 مـاه6حداکثر 

از اخذ گواهی امضاء مھندس ناظر مربط براي ساختمان جھت پروانـه سـاختمان شـھرداري خـوداري نمایـد 

 مـاموران

شھرداري نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نملیند و هرگاه از موارد تخلؾ در پروانه به موقع 

 جلوگیري نکننـد و

مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیري شوند طبق مقررات قانونی به تخلؾ  یا در

 آنان رسـیدگی



می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مھندسان ناظر و ماموران شھرداري واجد جنبه جزائی هم باشد از 

 این جھت نیز

 . قابل تعقیب خواهند بود

لوگیري از عملیات ساختمان است ودستورشھرداري اجرا نشود می در مواردي که شھرداري مکلؾ به ج

 تواند بااستفاده

از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی براي متوقؾ ساختن عملیات ساختمان اقدام 

 . نماید

ن سـاختمان و در دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان ها گـواهی پایـا8-ثبصره 

 مـورد

ساختمانھاي نا تمام گواهی عدم خلؾ تا تاریخ انجام معامله را که توسط شھرداري صادر شده باشد مالحظه 

 و مراتب را

 . در سند قید نمایند

تیصره الحاقی به ماده صـد قـانون شـھرداري هـا ( 6در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 

(4311/44/21 

ه انجام گرفته و از ید اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شـامل نگـردد معامل

 گـواهی عـدم

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

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

 جدیـدي حـادث



نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شھر باشـد بـا ثبـت و 

 تصـریح

 . مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بالمانع می باشد

اریخ تصویب نقشه جامع شھر صادر شـده اسـت ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنھا قبل از ت9-تبصره 

 از شـمول

 . ماده صد قانون شھرداري معاؾ می باشند1تبصره 

در مورد اراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شھرداري هر گاه شھرداري یا مالک یا قائم 10-تبصره 

 مقام او از تاریخ

مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون  ابالغ راي ظرفمدت ده روز نسبت به آن راي اعتراض نماید ،

 دیگر مـاده صـد

خواهد بود که اعضاي آن ؼیر از افرادي باشند که در صدور راي قبلی شرکت داشته انـد . راي ایـن 

 کمیسـیون قطعـی

 . است
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آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تھیه توسط شھرداري و تصویب انجمن شھر در 11-تبصره 

 مورد اخذ جرائم

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

 :قانون مالیات بر ارزش افزوده

 . رددمالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گ43-ماده 

حمل و نقل برون شھري مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثنا ریلی ) دریایی و هوایی  –الؾ 

 1پنچ در ( )%

 . ) بھا بلیط ( به عنوان عوارض

عوارض سالیانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد  -ب

 معادل یک در

 . ت فروش کارخانه ( داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودي آنھاهزار قیم

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

 خودروهاي گاز

و حداکثر تا صد 10%) ( سوز ) به ازاي سپري شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان ساالنه ده درصد

 411در صد () %

 . عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد

صرفا موضوع بند الؾ و ب) این قانون پس 13پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ( ( ) -و46-ماده 

 ار موعد مقرر

 . ر خواهد بودبه ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخی2%) ( موجب تعلیق جریمه اي معادل دو در صد



 : قانون برنامه پنجم توسعه کشور

شوراهاي اسالمی و شھرداریھا و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق 174-ماده 

 تدوین نظام

 . در آمدهاي پایدارشھرداریھا با اعمال سیاستھاي ذیل اقدام نماید

کاربریھاي تجاري، اداري ، صنعتی متناسب با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در  –الؾ 

 کاربریھا ي مسکونی

همان منطقه با توجه به شرایطی اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بھاي 

 خدمات بھره

برداري از واحد هاي احداثی این کاربریھا و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك ، ناشی از 

 طرحھاي اجراي

 . توسعه شھري

تعیین سھم شھروندان در تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شھري ، نگھداري ، نوسازي و عمران -ب

 شھري همچنین

 . تعیین سھم دولت در ایجاد زیر ساختمان توسعه ، عمران شھري و حمل و نقل

 ی از مصرؾ و خدماتتبدیل عوارض موضوع در آمد شھرداریھا از عوارض بر امالك به عوارض ناش -ج

. 

 . تعیین ضمانت اجرایی براي وصول عوارض ، بھاي خدمات و سایر در آمدهاي قانونی شھرداریھا -د

 . افزایش تراك زمینھاي مشجر با سطح اشؽال کمتر نسبت به زمینھاي ؼیر مشجر با سطح اشؽال بیشتر -ه

 . تقویت ساز و کارهاي مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شھرداري -و



برون سپاري وظایؾ قابل واگذاري و هدایت لودجه شھرداریھا و به سمت هزینه کرد در حوزه وظایؾ  -ز

 اصلی و قانونی

 . آنھا و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتیارات شھرداري به دستگاهھاي اجرایی
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 تعاریؾ برخی از واژه ها یا عبارات بکار برده شده در این تعرفه1-ماده 

ماده 41به عوارضی اطالق می گردد که اختیار بر قراري و وضع آن مطابق بند :عوارض محلی 1-

 قانون تشکیالت ،71

اصالحات بعدي با 1375/03/01و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شھرداران مصوب  وظایؾ

 شواراي اسالمی

 . شھر 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

نواع عوارض محلی می توان عوارض وضع شده یراي در محدوده شھر و حریم شھر تعلق می گیرد . از ا

 زمین ، ساختمان

 . ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرؾ و مشاؼل خاص را نام برد

به کلیه عوارضی اطالق می شود که مراجع بر قراري آن شوراي اسالمی شهر نبودن  :عوارض ملی 2-

 و قانگذار صالخیت بر قراري

 . آن را تعیین نموده است

مانند عوارض مازاد بر تراك مجاز / جرائم ناشی از آرا قطعی کمیسیون ماده ... .  : عوارض ناپایدار3-

011 

عوارض پایدار : مانند عوارض ملی / نوسازي / یا سطح شهر ، خودرو، پنچ درصد  :عوارض پایدار 4-

 بلیط مسافر ، صدورپروانه ،

 ... کسب و پیشه ، حرؾ و مشاؼل خاص و

 عوارض

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که براي سکونت افراد و یا خانواده ساخته می  :حد مسکونیوا5-

 شود و شامل اتاق،

 .آشپزخانه و سرویسهاي الزم باشد

قانون 55ماده 24عبارت است از کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند  :واحد تجاري6-

 شهرداریها بمنظور استفاده



احداث گردیده و یا در آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و  کسب و پیشه و تجارت

 یـا واحـدهاي تـابع

 .قانون تجارت فعالیت داشته باشد

مؤسسات دولتی ونهادهاي انقالب اسالمی که بااصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت 

 مالیـات هسـتند در ایـن

 .تعرفه واحد تجاري محسوب میشود

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که بمنظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههاي  :واحد صنعتی7-

 صـنعتی و تولیـدي

خدماتی وتأسیسات شهري اگرمشمول تعریؾ تجاري  ,جهانگردي  ,احداث می شود. (صنعت توریسم 

 نگردد،در این قسمت

 .)قرار می گیرد

انهاي دولتی و نهادهاي انقالب اسالمی سـاختمانهایی کـه عبارت است از کلیه ساختم :واحد اداري8-

 از شـمول تعریـؾ

 .خارج باشد در ردیؾ واحد اداري قرارمی گیرد1و ١و0بندهاي

عبارت است از کلیه ساختمانهایی که در کاربري آموزشی با تأییدیه سازمان  :واحد آموزشی9-

 آموزش و پرورش و وزارت

اعـم از کودکسـتانها ،  (مهـد کـودك، کلیـه مـدارس آموزشـی آمـوزش عـالی بـه منظوراحـداث



 دبسـتانها ، مـدارس

راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه علمیه وسایرمراکز آموزشی) احداث و مورد بهره برداري 

 .قرار می گیرد

شتی، بهدا(عبارت است از کلیه ساختمانهائی که درکاربري مربوطه  :مراکز بھداشتی و درمانی10-

 درمانی) با تأیید سازمان

بهداشت و درمان به منظور احداث حمام عمومی، تأسیسات بهزیسـتی، خانـه بهداشـت، بیمارسـتانها، 

 درمانگاههـا، مراکـز

 .احداث و مورد بهره برداري قرار می گیرد ...بهداشتی، آزمایشگاهها و 

01 

که در کاربري مربوطه با تأییـد  عبارت است از اماکن ورزشی و تربیتی :اماکن ورزشی11-

 سـازمان تربیـت بـدنی احـداث

 .ومورد بهره برداري قرار می گیرد

عبارت است ازتأسیسات وتجهیزات شهري مانند آب، پست  :تأسیسات و تجھیزات شھري12-

 ترانسفورماتور، پست بـرق، گـاز،

 .جهت رفاه عمومی شهروندان احداث می گردد ...مخابرات و 

عبارت است از ساختمانهائی که در کـاربري مربوطـه از قبیـل مـوزه  :کن تاریخی و فرهنگیاما13-

 هـا، کتابخانـه، سـالن

سالن سینما، تئاتر، احداث و مورد بهره برداري قرار ) ...فرهنگی، هنري و  (اجتماعات، نمایشگاهها



 .می گیرد

:(P)-14قانون مالیات هـاي مسـتقیم 64ه آخرین ارزش معامالتی امالك در هر شهر موضوع ماد

 0144مصـوب اسـفند 

مجلس شوراي اسالمی که توسط کمیسیون تقویم امالك تعیین و ابالغ می گردد که بطور اختصار 

 ارزش معامال تی دارائی

 .مالك عمل می باشد1390گفته می شود و در این دفترچه ارزش معامالتی سال 

قانون مالیاتهـاي مسـتقیم مصـوب اسـفند 64ماده )ج  (بند قیمت ساختمان موضوع :قیمت ساختمان15-

 مجلـس1366

شوراي اسالمی که توسط کمیسیون تقویم امالك تعیین و ابالغ می گردد که بطوراختصار قیمت 

 ساختمان نیز گفته مـی

 .شود

به ساختمانهایی اطالق می شود که فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري  :تجاري متمرکز16-

 قرار گیرد و طبقات آن به

صورت مسکونی یاکاربري ؼیر تجاري مورد استفاده واقع نمی شود مانند پاساژها ،مؽازه هاي واقع 

 ....در محدوده بازار و

به کاربري اي اطالق می گردد که حداقل پنجاه درصد مساحت کل ساختمان به  :پارکینگ تجاري17-

 عنوان پارکینـگ و



 .د بهره برداري واقع شودمابقی بصورت تجاري مور

متر ( عمق تعیین شده 8الی 6به امالکی گفته می شود که فقط در طبقه همکؾ به عمق  :تجاري نواري 18-

 ) در طرح تفضیلی

اجاره احداث مؽازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسکونی با دفاتر تجاري ( در خارج از عمق در 

 تؽییرکاربري نوار تجاري حداکثر

 . پیش بینی گردد ) دارد متر8عمق 

تبصره : در صورتیکه کاربر ملک ؼیر از تجاري نواري باشد ابتدا می بایست بااستفاده از جدول ضریب 

 تؽییر کربري عرصه ملک به

کاربري تجاري نواري تؽییر یافته و سپس در صورتی که نیاز به افزایش عمق تجاري باشد برابر مفاد بند 

 . عمل شود17

به مجموعه هائی گفته می شود که داراي کابریھاي متفاوت و بصورت همزمان  : ي مختلطمجتمع ها17-

 در یک مجموعه

 . مورد ایتفاده قرار گیرند

در مهات مقرر در آن به پایان نرسیده باشد و مالک در چنانچه سند شناسنامه ساختمان  : تمدید پروانه20-

 خواست ادامه اعتبار

مهلت مقرر پروانه شهرداري کرده و شهرداري مکلؾ به ثبت در دفتر  روز قبل از انقضاي10حداقل 

 اندیکاتور شهرداري به همان

 . روزي که مورد در خواست باشد مورد نظر می باشد



صدور مجوز احداث بنا اعم از بناي جدید یا تکمیل ساختمان نیمه تمام پس از انقضاي مھلت  : تجدید پروانه20-

 مقرر در پروانه

 در صورتیکه دخواست مالک نیز براي تمدید پس از انقضاي مھلت مقرر در پروانه شد مورد نظرمی باشدساختمان 

 . بایستس رعایت شود1391موارد ذیل در کلیه تعرفه هاي عوارضی سال 

داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرؾ و یه معبر چنانچه ملکی 1-

 عمل خواهد بود مالك

همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه اي جبهه 

 خیابانی که از میدان تا فلکه

 . منشعب می گردد محاسبه خواهد شد

0٩ 

ت عمومی دیوان هیا85/2/3مورخ 48و همچنین دادنامه شماره 83/11/25مورخ 587باتوجه به دادنامه شماره 2-

 عدالت اداري مبنی بر

در محاسبه این عوارض 100قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمان عالوه بر جرائم کمیسیون ماده 

 پس از قطعی شدن راي

 . توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود

و یا 87/2/17 )بر ارزش افزوده مصوب  کلیه معافیتهاي موجود در قوانین مصوب ( پس از تصویب قانون مالیات3-

 معافیتهایی که قوانین

قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر 181بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 

 حال تخلفات ساختمان

 . مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیؾ و معافیت نخواهد بود



کمیسیون موضوع اصل 87/10/8 -ك432111/ 14431شماره / معافیت موضوع تصویب نامه *

 قانون138

 .اساسی

کمیسیون موضوع اصل 87/10/8 –ك 14431/432111تصویب نامه شماره 2ماده 2با ایتناد تبصره 

 قانون138

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

 هايهزینه 

انشعاب آب و برق ، گاز ، و عوارض شھرداري و هزینه هاي صدور پروانه ساخت تایکصد متر مربع ( 

 تراکم ساخت و زیر

بنا ) براي یک بار معاؾ می باشند و در مجتمع هاي مسکونی سھم هر فرد تا سقؾ مذکور مالك اقدام است 

 . در صورتی

یکصد متر مربع باشد صرفا مازاد بر یکصد متر مربع  که متراژ هر واحد با سھم هر واحد شرایط بیش از

 مشمول پرداخت

 . هزینه ها و عوارض مذکور می باشد

مجلس شوراي 87/02/25قانون ساندهی و حماسیت از تولید و عرضع مسکن مصوبه 16موضوع ماده  *

 اسالمی و

 . آئین نامه اجرایی آن

طرحھاي تولید مسکن دربافت ها فرسوده شھرها  کلیه طرح هاي تولید مسکن ویژه گروهھاي کم در آمد و

 مشمول



هزینه هاي عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد . 50%تخفبؾ حداقل 

 دولت موظؾ

تخفیؾ اعمال شده از سوي شھرداري ها ناشی از اجراي این قانون و سایر قوانین را 100%است معادل 

 در لوایح بودجه

 . ی منظور و پرداخت نمایندسنوات

آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه 45ردیؾ یک ماده 

 کلیه87/8/6

سازندگان واحد هاي مسکونی ویژه گروهاي کم مسکن مصوبه در آمد و واحد هاي مسکونی احداثی در 

 محدوده مصوب

 . و تقسیط و به شرح زیر می گرددبافت هاي فرسوده شرهی مسمول اعطاي تخفیؾ 

شھرداري ها دهیاریھا موظفند حداقل هزینه هاي عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمان مجاوز منظور  -

 در طرح هاي

جامع و تفضیلی مصوب براي واحد هاي موضوع این ماده را تخفیؾ داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد 

 سه ساله

یند . ضمناًاین تخفیؾ براي بناهاي بر پروانه که منجر به راي کمیسیون ماده باقیمانده عوارض اقدام نما

 صد می گردد

 . نمی باشد

 4331تعرفه بھاي بھاي خدمات شھرداري مصوبه سال 20تخفیفات موضوع ماده  *

مدد جویان تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی (ره ) و سازمان بھزیستی کشور و نیز واحد هایی که  -الؾ



 سطتو

متر مربع ) از پرداخت 99خیرین براي افرارمذکور ساخته می شود در رعایت الگوي مصرؾ ( حداکیثر 

 عوارض پروانه

 . ساختمان براي یکبار معاؾ می باشند

کارکنان شھرداري از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان ( تراکم وزیر بنا ) یک واحد مسکونی  -ب

 براي یکبار در

 . متر مربع زیر بنا معاؾ می باشد120سقؾ طول خدمت و تا 

١1 

چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه اي بر ملک مشرؾ 1-

 به معبر

مالك عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس 

 باالترین قیمت

 .یابانی که از میدان ییا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شدمنطقه اي جبھه خ

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

 عمومی دیوان

عدالت اداري مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرایم کمیسیون 

 در100ماده 

 .محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأي توسط کمیسیون مذکور قابل وصول خواهد بود

کلیه معافیت هاي موجود در قوانین مصوب (پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3-



 و یا87/2/17)

قانون برنامه 181معافیتھایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 

 پنجم

 )عوارض صدور پروانه دیوارگذاري (دیوارکشی2-ماده 

آندسته از مالکینی که جهت اخذ پروانه دیوارگذاري به شهرداري مراجعه می نمایند، برابر با 

 درصد قیمت منطقه اي به60

 .ازاي هر متر طول اخذ گردد

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

 . صدور مجوز احصار از سوي شهرداري با درخواست متقاضی انجام می پذیرد4) تبصره (

صدور مجوز احصار بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی شده ١تبصره ( : )

 هیچگونه مجوزي در جهت

احداث بنا محسوب نمی شود و مراتب می بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري 

 . صراحتاً قید شود

چنانچه مدارك معتبرهمچون صدور احکام و آراء قطعی از سوي مراجع و محاکم 1بصره ( )ت

 قضائی و ذیصالح

مبنی بر تشکیک و یا نفی مالکیت متقاضی به شهرداري ارائه شود ، صدور مجوز احصار 

 . متوقؾ خواهد شد



و ؼیر  قانون شهرداري نسبت به زمین و بنا هاي مخروبه110به استناد ماده 8تبصره ( )

 مناسب با وضع محل و یا

نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی و پاکی و 

 پاکیزگی و زیبایی

شهر یا موازین شهرسازي باشد ، شهرداري با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار 

 کند منتها ظرؾ دو ماه

ر و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر به ایجاد نرده یا دیوا

 مالک مسامحه و یا

امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور تامین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه 

 زیبایی و پاکیزگی و

از  شهرسازي هر گونه اقدامی را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده

 مالک یا متولی و یا متصدي

موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می شود در 

 صورتی که مالک ظرؾ

پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکرده صورتی حساب 

 قطعی تلقی می شود و هر گاه



 . ارجاع خواهد شد77ه کمیسیون مذکور در ماده ظرؾ مهلت مقرره اعتراضکرد موضوع ب

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همجنین آراء کمسیسون رفع 

 اختالؾ مذکور در ماده

در حکم سند قطعی و الزم االجرا بودن و اجراء ثبت مکلؾ است بر طبق مقررات 77

 اجراي اسناد رسمی

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

متر می باشد که با ترتیب دیوارفنس یا 2حداکثر ارتفاع مجاز جهت احصار 4تبصره ( :)

 نرده مطـابق ضـوابط

طرح تفصیلی شهر احداث خواهد شد. ( شهرداري مکلؾ است ارتفاع دیوار و فنس را 

 بـه تفکیـک در مجـوز

 صادره درج نماید

 .حذؾ شد3-ماده 

 .حذؾ شد4-ماده 

١١ 

 عوارض کسري حد نصاب تفکیکی5-ماده 

براي زمینهائی بامساحت قابل تفکیک که داراي سند مالکیـت بـوده و از شـهرداري :الؾ



 تقاضـاي تفکیـک را مـی

نمایند چنانچه در اثر اجراي تفکیک قطعاتی کمتر از حد نصاب ضوابط تفکیک را داشته 

 باشـد، بـه ازاي هـر متـر

برابر قیمت منطقه اي به عنوان عوارض کسري حد p ١ربع کسري حد نصاب تعیین شده م

 نصـاب تفکیکـی اخـذ

 .گردد

قانون ثبت اسناد و امالك، سند مالکیت دریافت نموده و 148-147امالکی که به استناد ماده  :ب

 یا مـی نماینـد،

وارض کسري برابر در صورت داشتن کسري حد نصاب تفکیکی (بر اساس طرح تفضیلی) ع

 بند الؾ (دو برابر قیمت

منطقه اي) در یافت خواهد شد، ضمناً این عوارض به هنگام مراجعـه مودیـان بـه شـهرداري و 

 دریافـت هـر گونـه

 .استعالم قابل وصول خواهد بود

زمینهایی که قبالً پاسخ بالمانع نقل و انتقال از شهرداري دریافت نموده اند مشمول 1:تبصره 

 پرداخت حد نصـاب

 .تفکیکی نمی گردند



می باشد مشمول 014٩زمینهایی که تاریخ صدور سند مالکیت آنها قبل از سال 2:تبصره 

 پرداخت عوارض کسري

 .حدنصاب تفکیکی نمی گردند

کلیه امالکی که عوارض کسري حدنصاب تفکیکی به آنها تعلق گیرد اخذ عوارض 3:تبصره 

 قانونی تفکیک نسـبت

 8سهم ملک که داراي سند مالکیت بوده الزامی است (برابر ماده .)به قدرال

سـند 148-147بدون طی مراحل قانونی از طریق ماده 1381زمینهایی که قبل از سال 4:تبصره 

 دریافـت نمـوده

اند و داراي اعیانی می باشند عوارض کسري حد نصاب یک برابر قیمت منطقه اي وصـول 

 خواهـد شـد و در سـایر

 .ارد برابر بند الؾ محاسبه می گرددمو

 .حذؾ شد6-ماده 

 عوارض ورود امالك به محدوده قانونی و حریم شھر3-ماده 

در مورد عوارض ورود امالك به محدوده قانونی شهر شهرداري حسب مورد براساس و به رعایت 

 ماده واحده قانون4تبصره 

ل و عوارض متعلقه ، حقوق و مجلس شوراي اسالمی عم68/8/29تعیین وضعیت امالك مصوب 

 مزایاي ورود به محدوده



 .توسعه و عمران شهري را وقؾ قانون مذکور اخذ نماید

 : عوارض تمدید پروانه و تجدید8-ماده 

 موضوعات مربوط به صدور پروانه و پایانکارشناسنامه ساختمان

نی ( اسناددي که در اداره قانون مد1287پروانه صادره از سوي شهرداري و مامورین رسمی آن طبق ماده 

 ثبت و امالك و یـا اسـناد

رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشد رسمی است 

 ) .رسمی است و پس از

صدور ابطال آن آن سوي شهرداري مسکن نیست و چناچه بنا به دالئلی نظر به ابطال آن باشد از طریق 

 صالحه قضایی این امـرراجع 

مصـوبه شـوراي عـالی 6انجام شود و شهرداري نمی تواند نسبت به ابطال آن راساً اقدام کند به اسـتناد بنـد 

 44/00/0اداري مـورخ 

شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی است پس می توان نتیجه گرفت اگر شناسنامه ساختمان در زمان 

 مقـرر درج شـده در

١1 

ن جهت اجراي عملیات ساختمانی مهات زمانی آن سپري شده باشد ایطال نمی گردد بلکه میتوان داراي عدم آ

 اعتبار قـانونی پروانـه

 .ساختمانی تلقی کرد

تعاریؾ : تمدید پروانه : چنانچه سند شناسنامه ساختمان در مهلت مقرر در آن به پایـان نرسـیده باشـد و 

 مالـک در خواسـت ادامـه



روز قبل از انقضاي مهلت مقرر پروانه شهرداري کرده و شهرداري مکلؾ به ثبت در دفتـر 10عتبار حداقل ا

 کاریکـاتور شـهرداري بـه

 . همان روز که مورددر خواست باشد مورد نظر می باشد

انقضـاي تجدید پروانه : صدور مجوز احداث بنا اعم از بناي جدید یا تکمیـل سـاختمان نیمـه تمـام پـس از 

 مهلـت مقـرر در پروانـه

ساختمان در صورتیکه در خواست مالک نیز براي تمدید پس از انقضاي مهلت مقرر در پروانه باشد مورد 

 . نظر می باشد

 اعتبار پروانه ساختمان از تاریخ صدور شروع عملیات ساختمان یک سال می باشد و قابل تمدید می باشد و

 حـداکثر مهلـت

قانون نوسازي و عمران 29ماده 2ت ساختمان از زمان شروع عملیات ساختمانی طبق تبصره اتمام عملیا

 شهري در پروانـه

ساختمان شهرداري ( شناسنامه ساختمان ) مشخص و درج گردد و شهرداري می تواند پروانه را باري دو 

 سـا متـوالی قبلـی

 . ید و عوارض پروانه مجدد وصول نخواهد شدازاتمام مهات مقرر در پروانه ساختمان در خواست تمدید نما

 چنانچه مالک پس از مهلت مقرر در پروانه ساختمانی نسبت به شروع عملیات سـاختمانی اقـدام ننمـود و

 مهلـت آن پایـان

یافته باشد و تمدید نکرده باشد شهرداري می تواند عوارض ما به التفات صدور پروانه را ( منظور تؽییر در 

 وارض وضرائب عـ

 . قیمت منطقه اي ) به نزخ روز محاسبه و اخذ نماید



 در صور تیکه در خواست مالک جهت تمدید یا اخذ پایان کارساختمانی پس از اتمام مهـات مقـرر پروانـه

 سـاختمانی باشـد

ق تمدید پروانه ساختمانی با وصولی مابه التفات عوارض ( در صورتیکه تؽییرات در ضـرائب عـوارض سـاب

 و افـزایش قیمـت

 . منطقه اي بوجود آمده باشد ) ممکن خواهد

 چنانچه مالک جهت تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به شهرداري

 مراجعه و با توجه بـه

ي قانون نوسـاز29ماده 2گزارش واحد فنی هیچگونه عملیات ساختمانی در مهات تعیین شده طبق تبصره 

 انجـام نگرفتـه

باشد شهرداري می تواند کلیه ضوابط فنی و شهري جدید و مابه التفات عوارض به نـرخ روز ( عـوارض 

 جدیـد ) محاسـبه و

 . اخذ نماید . توضیح اینکه اینگه پروانه ساختمانی مشابه پروانه اي صادره شهرداري خواهد بود

مصـوبه شـوراي 2فت مدارك الزم ( بند الؾ بنـد شهرداري مکلؾ است ظرؾ مدت یکهفته پس از دریا

 عـالی اداري مـورخ

نسبت به صدور شناسنامه که حاوي پروانه ساختمان است اقدام نمایند در ؼیر این صورت به دالیلی 71/11/1

 صدور پروانه

ساختمان ملک به سال بعد موکول شود و شهرداري علت نواقص و کسرس مدارك مورد نیاز را مستدل و 

 مسـتند کتبـاً بـه

 . ذینفع اعالم ننماید مشمول مابه التفات عوارض به نزخ روز در سال بعد نخواهد شد



 چنانچه مالک پس از در خواست صدور پایان کار ساختمان احداث شده و گزازش واحد فنی مبنـی بـر اتمـام

 سـاختمان بـا

ابت ( خالؾ ، عـوارض متعلقـه ) را نقـداً یـا ضوابط فنی و شهرسازي حاکم بر ملک کلیه حقوق متعلقه از ب

 بصـورت اقسـاط

پرداخت نماید شهرداري مکلؾ است در زمان صدور پایان کار مؽایر در ساختمان احـداثی مشـاهده ننمـود 

 بـدون دریافـت

 وجهی پایان کار ذینفع را صادر نماید

 قانون نوسازي و29ماده 2پایان کار موضوع تبصره حداکثر مدت اعتبار پروانه ساختمان از زمان صدور تا 

 ماه18متر مربع زیر ینا 500طبقه با مساحت تا 4کمتر از 

 ماه24متر مربع زیربنا 2000تا 410-طبقه با مساحت 4کمتر از 

 ماه30متر مربع زیر بنا 500تا 2001طبقه با مساحت 4کمتر از 

 ماه24متر مربع زیر بنا 500طبقه با مساحت تا 4بیشتر از 

 .حذؾ شد9-ماده 

١٤ 

 عوارض احداث بنا10-ماده 

 احداث بناي مسکونی1-

 احد:ر پروانه احداث بناي مسکونی تک وصدو -الؾ



 

منظور از واحد مسکونی تک واحدي ، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه ، بـیش از یـک واحـد 1 : : تبصره

 احـداث نشـود و

و واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمی گردد توضیح اینکه چنانچه سـاختمان چنانچه در هر طبقه و یا طبقات د

 طبقـاتی

داراي یک ورودي و دسترسی جداگانه براي واحد ها پیش بینی گردید حتی اگر یک واحد از هر طبقه باشـد مجتمـع 

 مسـکونی

نی مسکونی ) از نوع مجتمع هاي منظور می گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیر بنا ( احداث اعیا

 مسکونی مـالك

 . عمل خواهد بود

در صورت در خواست متقاضیان جھت احداث استخر ، سونا ، جکوزي ( خارج از اعیانی ) با رعایـت 2:تبصره 

 ضـوابط و مقـررات

منظـور  قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی بـراي ایـنp 50 %شھرسازي به ازاي هر متر مربع 

 اسـتفاده شـود در

 . عوارض زیر بنا مورد محاسبه قرار می گیرد



در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شھرسازي مالك عمل 3 :تبصره 

 قرار می گیرد

ـانون ق138کمیسیون موضوع اصل 1390/07/03ك مورخ 47098ت 131956 /به موجب تصویبنامه 4 :تبصره 

 اساسـی ، کلیـه

در صد و یاالتر ، ازادگان و خانواده شھدا ( همسر ، فرزند و والدین ) و سایر مشمولین مقرر در ماده 250جانبازان 

 تصـویب نامـه1

مذکور از پرداخت عوارض شھرداري و هزینه هاي صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع معاؾ می باشند . مازاد 

 بـر یکصـد متـر

درصد نیز صرفاً مشمول استفاده از تخفیفات مسکن مھر می 25بع مشمول پرداخت عوارض است . جانیازان زیر مر

 . باشند

 :ب) عوارض صدور پروانه هاي ساختمان هاي چند واحدي

 

 مشاعات/) تعداد واحد مسکونی +سطح کل زیر بناي ناخالص (مفید  =میانگین سطح واحد1:تبصره 

حد مسکونی چند واحدي اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداري و یا در منظور از وا2:تبصره 

 هر طبقه بـیش از یـک



 . واخد مسکونی احداث گردد

در خصوص تعاونی هاي مسکن ، مجتمع هاي مسکونی و انبوه سازان مبناي سطح زیر بنا عبارتست 3:تبصره 

 از متوسـط زیـر بنـاي

 . بنا بر تعداد واحد هاي مسکونی حاصل می شود هرواحد که از تقسیم سطح کل زیر

 /در محاسبه کلیه هزینه هاي ساخت و ساز تعاونیهاي مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره 4:تبصره 

 مـورخ43165ت 126560

مصوبات چهل و یکمین جاسه شوراي مسکن استان مورخ 9ریاست جمهوري و بند 24/ 88/06

 . اقدام خواهد شد1388/10/29

در صورت در خواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سـونا ، جکـوزي ( خـارج از اعیـانی 1بصره : ت

 ) بـا رعایـت ضـوابط و

قابل وصول می باشد . چنانچه قسمتی از اعیانی p 50 %مقررات شهر سازي به ازاي هر متر مربع 

 براي این منظور استفاده

 . می گیردشود در عوارض زیر بنا مورد استفاده قرار ن

 در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در تراك پایه بر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل می گیرد6 :تبصره

 :نحوه محاسبه عوارض پذیره تجاري ، اداري ، صنعتی و تجھیزات شھري 2 -

ي از صنعتی تجهیزات شهر ,براي محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاري اداري2-1-

 اسـتفاده2-1جـدول 

 .می شوند

 صنعتی وتجھیزات شھري,اداري ,عوارض پذیره یک مترمربع ازیک واحد(تجاري2-4جدول :



 

جهت وصول عوارض 7درصورتیکه بالکن مؽازه بیش از حد مجاز (حداکثر یک سوم مؽازه) باشد از ردیؾ 1:تبصره 

 .استفاده میگردد

عبارتست از زیرزمین که در زیر مؽازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و 2-1جدول 6انباري مذکور در بند 2:تبصره 

 آزاد با گذر نداشته باشـد

 .و فقط براي انباراستفاده شود درؼیر اینصورت تمام انباریهاي تجاري در ردیؾ تجاري محاسبه میگردد

 .ساختمان پزشکان در ردیؾ واحدهاي تجاري محاسبه میگردد3:تبصره 

متر مربع که قیمت 011پذیره یک واحد تجاري در دو طبقه (همکؾ،زیر زمین) به متراژ هر طبقه  عوارض :مثال

 لایر بشـرح01111منطقه اي 

 :زیر خواهد بود

P=10000 

 ١-0) 011111=01111*01عوارض پذیره یک متر مربع همکؾ با توجه به ردیؾ دو ستون یک جدول( 

 011111عوارض پذیره طبقه همکؾ 



صیش صهیي  ػْاسض پزیشٍ  

 کل ػْاسض پزیشٍ دّ غثمَ

42000*100= 4200000 

7500000+4200000=1170000

0  

ػْساض صذّس پشّاًَ عاختواى ّاحذ ُاي آهْصؽی ، ّسصؽی ، هزُثی ،فشٌُگی ٌُشي ، تِذاؽتی دسهاًی 4تجصشٍ :

 هتؼلـك ّ ّاتغـتَ تـَ دّلـت ّ

اًتظاهی ّ اهٌیتی هطاتك تا تؼشفـَ ػـْاسض صـذّس ُوچٌیي دس صْست احذاث هشاکض فْق تْعػ ّاحذ ُاي ًظاهی 

 ( پشّاًـَ عـاختواى صیـش تٌـا

 . احذاثی اػیاًی ) اص ًْع تک ّاحذي تَ اصاي ُش هتش هشتغ خْاُذ تْد

هغاخذ ، تکایا ، حغیغٌَ ُا ، اهاصادٍ ُا ، اهاکي همذعَ ّ هتثشکَ کَ تذّى پشداخت ُش گًَْ ػْاسض دس حـذ 5:تجصشٍ 

 ( تفصـیلی ظـْاتػ غـشذ

 . هصْب ) اص پشداخت ػْاسض هؼاف هی تاؽٌذ

ؽشکتِا ّ هْعغات دّلتی ّ ّاتغتَ تَ دّلت ّ هْعغات ػوْهی غیش دّلتی ّ ّاحذ ُاي ّاتغتَ تـَ آًِـا کـَ تـا 6:تجصشٍ 

 اصـْل تاصسگـاًی اداسٍ

 . اؽٌذهی ؽْد ، هؾوْل تؼشفَ ػْاسض پزیشٍ یک ّاحذ تداسي تشاي صذّس پشّاًَ عاختواى هی ت

 هٌظْس اص حذالل دس ایي تؼشفَ تیاًگیش ایي اعت کَ ػْاسض دسیافتی ًثایذ اص حذالل کوتش تاؽذ7:تجصشٍ 

هتشهشتغ ؽاهل حذالل ػْاسض ًخْاُذ ؽذ غثك اسصػ هٌطمـَ اي تـا ظعـشیة 30هغاحت تداسي کوتش اص 8:تجصشٍ 

 دس2اص تٌـذ 1-2خـذّل 

 .تداسي ُاي تک ّاحذي لحاظ خْاُذ ؽذ

 2-2شاي هحبعجَ ػْاسض پزیشٍ یک هتش هشثغ اص چٌذ ّاحذ تجبسي اداسٍ ، صـٌؼتی تجِیـضات ؽـِشي اص جـذّل ث2-2-

 اعتفبدٍ هی ؽًْذ



 

جهت وصول 7درصورتیکه بالکن مؽازه بیش از حد مجاز (حداکثر یک سوم مؽازه) باشد از ردیؾ 1:تبصره 
 .عوارض استفاده میگردد

عبارتست از زیرزمین که در زیر مؽازه ها احداث شده و ارتباط 2-1دول ج6انباري مذکور در بند 2:تبصره 

 مسـتقیم و آزاد بـا گـذر

نداشته باشد و فقط براي انباراستفاده شود درؼیر اینصورت تمام انباریهاي تجاري در ردیؾ تجاري محاسبه 
 .میگردد

دستورالعمل) بشرح ١-١ي (موضوع جدول در محاسبه عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاري و ادار :توجه
 :ذیل عمل شود

 :ودالؾ) عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاري بر اساس جداول دستور العمل شماره فوق خواهد بود مشروط بر اینکه موارد زیر رعایت ش

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی25در طبقه همکؾ حداکثر تا 

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی15ا در طبقه زیرزمین حداکثر ت

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی0١در طبقه اول حداکثر تا 

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی10در طبقه دوم حداکثر تا 

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی9در طبقه سوم به باال حداکثر تا 

 روز داراییبرابر قیمت منطقه اي 6انباري در زیرزمین حداکثر تا 

 :ب) عوارض پذیره یک متر مربع چند واحد اداري بر اساس جداول دستورالعمل شماره فوق عبارت خواهدبود               برابر قیمت منطقه اي روز دارایی14نیم طبقه حداکثر تا 

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی12در همکؾ حداکثر تا -

 منطقه اي روز دارایی برابر قیمت10در زیرزمین حداکثر تا -

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی8در طبقه اول حداکثر تا -

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی6در طبقه دوم حداکثر تا -

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی4در طبقه سوم به باال حداکثر تا -

 برابر قیمت منطقه اي روز دارایی12نیم طبقه حداکثر تا -

ر محاسبه عوارض پذیره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ ، تیمچه ، سراي و امثالهم ، عمق جبهه د3:تبصره 
 اول برابر ضرایب مصـوب

 . قیمت منطقه اي جبهه اول مالك عمل می باشد80%و مازاد بر آن معادل 

ر طـول واحد هاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند ، فضاي باز مشاعی کـه د1تبصره :
 ارتفـاع سـاختمان امتـداد



 داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید مشمول عوارض پذیره نخواهد بود

 .عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گزدد 1تبصره :
وز دریافت عوارض صرفاً در زمان صدور مج(عوارض پذیره تاسیسات شھري به ازاي هر متر مربع2-4-

 )بالمانع است

تاسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب ، پست ترانسفور ماتور ، پست گاز ، پسـت 1-

 مخـابرات و ؼیـره
 p ١4به ازاي هر متر مربع اعیانی 

کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر مربع BTS ) ( دکل هاي برق و مخابرات2-
 p ١4اعیانی 

کیوسک تلفن و امثال آن به ازاي هر متر طولی BTS ) ( دکل هاي برق و مخابرات3-
١4 p 

 پذیره تجاریمحاسبه می شود1-2تبصره : بر اساس جدول 

 عوارض خدمات شھري2-5-

 )مجموع عوارض صدور پروانه(پذیره ، تراکم، پارکینگ3%آتش نشانی معادل 1-

 )مجموع عوارض صدور پروانه(پذیره ، تراکم، پارکینگ1/5 %فضاي سبز معادل 2-

این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداري محاسبه و در 1:تبصره 
 به حساب1مورد ردیؾ 

به حساب سازمان پارکها و فضاي سبز و یا 2سازمان آتش نشانی و در خصوص ردیؾ 

 حساب معرفـی شـده

از سوي شهرداري در این زمینه واریز می گردد و صرفاً بایستس در ارتباط با تجهیز و 
 نگهداري آتش نشـانی

 . و یا فضاي سبز هزینه گردد
 عوارض بھره برداري از معبر11-ماده 

چنانچه مالکین و یا سازندگان ساختمانهاي در حال احداث بخواهند از معـابر شـهري بـراي 
 دپـو مصـالح اسـتفاده

قسمتی از نمایند یا براي محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که 
 معبر را اشؽال کند بـه

شرطی که موجب کندي تردد و ایجاد مشکل براي شهروندان نشود به تشخیص شهرداري با 
 پرداخـت عـوارض بـه

 شرح زیر مجوز از سوي شهرداري صادر خواهد شد

 

عرض قابل بهره برداري از معابر شهري بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی 4تبصره :
 ل معبر قابلتعیین و طو

 .استفاده حداکثر به اندازه بر ملک میباشد



واحد ساختمان(فنی) موظؾ به گزارش مساحت قابل استفاده از معبر در فرم طبقات 2:تبصره 
 می باشد

 عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی12-ماده 

و  آن دسته از مالکین که درخواست صدور پروانه تعمیرات ساختمانی اعـم از مسـکونی
 بـدون ...تجـاري و اداري 

وصول 1397افزایش بنا را دارند، بشرح جدول ذیل برابر تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 
 .گردد
 عوارض صدور المثنی شناسنامه ساختمان13-ماده 

صدور پروانه ساختمانی المثنی بعد از محرز شدن وقوع سانحه و یا مفقود شدن و یـا بعـد از 
 فـتنتاییـد از بـین ر

پروانه در اثر حوادث از سوي مراجع ذیصالح و یا اخذ تعهد ثبتی مبنی بر کلیه مسئولیتهاي 
 حقـوقی و جزایـی بـر

عو ارض احداث مأخوذه 2%ذمه متقاضی ناگزیر به تعویض شناسنامه شود به میزان 

 قبلی(مشروط بر اینکه حداکثر
 .مقدور میباشدلایر تجاوز ننماید) 1000000کمتر و از 500000از مبلػ 

 عوارض اصالح پروانه ساختمانی14:ماده 

اصالحات و تؽییرات در پروانه ساختمانی مشروط به رعایـت ضـوابط طـرح هـاي 
 جـامع و –هـادي 

تفصیلی بوده چنانچه مالکین مجاز به احداث اصالحات باشند که منجر به افزایش 
 مساحت مندرج در پروانه

می بایستی با انجام تشریفات قانونی الزم اعم از اخذ  ساختمانی گردد قبل از احداث
 نظریه مهنـدس نـاظر و

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

پروانه و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائید. چنانچه بنا احداث و بـراي آن قسـمت 
 اسـت اصـالحاتدرخو

 تؽییرات گردد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شد
 عوارض ابقاي اعیانی15-ماده 

ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد برپروانه یا مخالؾ مدلول پروانه احداث می شـوند و از 
 سـوي کمیسـیون

بر جـرائم تعیـین شـده از سـوي کمیسـیون مـاده  قانون شهرداري ابقاء می شوند عالوه100ماده 
 مشـمول100

پیش بینی شده موجود در ایـن تعرفـه (براسـاس قیمـت ...پرداخت عوارض مازاد بر تراکم و 

 منطقـه اي روز کـه

١٩ 

عبارت است آخرین ارزش معامالتی زمین مالك عمل اداره امور اقتصادي و دارایی) می 
 ربناباشند. ضمناً عوارض زی

و پذیره با توجه به تؽییرات بنا (افزایش یا کاهش)، کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول 
 .خواهد شد



 عوارض مازاد بر تراکم41-ماده 

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

 زیر محاسبه و وصول میشود میگیرد. این عوارض بشرح

 
 عوارض پیش آمدگی مشرؾ بر معابر عمومی17-ماده 

در مورد پیش آمدگی (ساختمان، بالکن، تراس) واحدهاي تجاري، صنعتی، اداري و مسکونی که 
 مطابق با ضوابط و مقررات

ه طرح تفصیلی و هادي، ایجاد و احداث می شود، از هر متر مربع پیش آمدگی عالوه بر محاسب
 مساحت آن به عنوان زیربنا

و اخذ عوارض مربوطه، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول 
 .می شود

 
چنانچه پیش آمدگی سقؾ آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان یا سـربندي مـورد 1:تبصره 

 اسـتفاده قـرار گیـرد
 .مشمول مقررات این ماده نخواهد بود

تراس روباز در بام ساختمان اگر بعنوان مشاعی مورد استفاده قرار گیـرد مشـمول 2:تبصره 
 .عـوارض نخواهـد بـود

درصورت استفاده اختصاصی( با درخواست مالک) مشمول عوارض زیربنا در جمع زیربناي 
 .ساختمان خواهد شد

 عوارض حذ ؾ یا کسري پارکینگ18-ماده 

 :ر پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیرعوارض موضوع این ماده به هنگام صدو

متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به 45ساختمان در بر خیابانهاي سریع السیر به عرض 1-
 محل اتومبیـل رو را

 .نداشته باشد

متر و بیشتر واقع شـده و 20ساختمان در فاصله یکصد متري تقاطع خیابانهاي به عرض 2-

 دسترسـی بـه محـل
 .یل رو را نداشته باشداتومب



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

 .اجازه قطع آنها را نداده است

ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور 4-
 .اتومبیل نباشد

بري قرار گرفته باشد که به علت شیب زیـاد احـداث پارکینـگ در آن از ساختمان در بر مع5-
 نظـر فنـی مقـدور

 .نباشد

در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در 6-
 سـطح طبقـات احـداث

 .پارکینگ نمود

الی شش از سوي  الؾ ) یعنی محلی که در زمان صدور پروانه ساختمان طبق بند یک
 شهرداري نباید مجوز احداث

 . پارکینگ صادر گردد و ممنوع می باشد

در صورت احداث پارکینگ در مورد شـش گانـه در واحـد هـاي مسـکونی عوارضـی  :تبصره 

 و در10pبـر مبنـاي 
 . محاسبه و تعیین می گرددp 14واحدهاي تجاري ، اداري و ؼیره 

 : ب) عوارض کسري پارکینگ

عنی امکان تأمین عوارض کسري پارکینگ در سـاختمانها ( اعـم ار مسـکونی ، تجـاري ، ی
 اداري،صـنعتی) وجـود

نداشته باشد به هر متر مربع فضاي حذؾ شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادي ( براي 
 هر واحـد پارکینـگ

راي واحدهاي و ب10pمتر مربع) در واحدهاي مسکونی ١4در واحدهاي مسکونی وتجاري 
 p 14 ... تجـاري اداري و

 .حاسبه و تعیین می گردد

 .مترمربع می باشد25مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 1:تبصره 

تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین براي حـذؾ پارکینـگ درصـالحیت شـوراي 2:تبصره 
 شهرسـازي اسـتان

 .می باشد
که طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي  ...کونی ، تجاري، در مجموعه هاي مس3:تبصره 

 پارکینگ گروهی بـا هزینـه
 .مالکین ساختمان پیش بینی و احداث میگردد، عوارض حذؾ پارکینگ اخذ نمی شود

آن دسته از مالک و یا مالکینی که در مجموعه هاي مسکونی و یا تجاري مسکونی ، ضوابط 4:تبصره 
 شهرسـازي را رعایـت

ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به توسعه زیر بناي تجاري و یا ایجاد واحد و یا 
 واحدهاي تجاري نمایند

و این امر منجر به کسر پارکینگ گردد، پرداخت عوارض حذؾ و یا کسري پارکینگ بصورت 
 .تجاري وصول خواهد شد



 
ختمان پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب آئین نامه ارزش معامالتی سا100 :ماده 11تبصره 

 انجمـن شـهر در

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

 .حذؾ شد19-ماده 

 .حذؾ شد20-ماده 

 .حذؾ شد21-ماده 

 عوارض از حق توزین22-ماده 

سال تعیین می شود که باسـکول داران لایر در 900000عوارض حق توزین در باسکول ها به 

 مسـتقردرمحدوده قـانونی

 .وحریم شهر موظؾ به پرداخت آن به شهرداري می باشند

 عوارض فروش بلیط نمایش و کنسرت23-ماده 

 
متولیان نمایشگاههاي فصلی و دائمی ، تخصصی یا ؼیر تخصصی درسطوح بین المللی یا 1 :بند 

 کشـوري یـا محلـی در

هر وحریم آن موظفند عوارض بر رقم قراردادهاي واگذاي ؼرفه را از طرؾ قرارداد کسر محدوده ش

 و به حسـاب شـهرداري



 .واریز نمایند

سازمان هاي صادر کننده مجوز براي برپائی نمایشگاه ها مکلفند قبل از صدور مجوز برپائی 2 :بند 

 نمایشگاه مراتب را از

 .وصول عوارض مربوطه اقدام نمایدشهرداري استعالم تا شهرداري نسبت به 

 .حذؾ شد24-ماده 

 .حذؾ شد25-ماده 

 )نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت26-ماده 

از دکه ها و مؽازه هایی که متعلق به شهرداري بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به ؼیر باشد در 

 زمان نقل وانتقـال

اره دارایی یا کارشناس شهرداري به قیمت روز بـه میـزان منافع سرقفلی بر مبناي ارزیابی اد

 بعنـوان عـوارض%10

 .انتفاع حق مالکیت اخذ می گردد

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

 عوارض بھره برداري از ساختمان در ؼیر از نوع استفاده تعیین شده27-ماده 

اسـتفاده (نـوع  –قانون شهرداري موظؾ است نـوع 55ماده 24استناد بند  شهرداري به -الؾ

 بهـره بـرداري) از

ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مؽایر با مفاد پروانه از اعیانی ها 

 اسـتفاده نمایـد طبـق

 .شد از سوي کمیسیون ماده صد رسیدگی خواهد100بند فوق و تبصره هاي ماده 

شهرداري باید در ابتداي شروع تخلؾ از ادامه آن ممانعت به عمل آورده و بالفاصـله  -ب

 تخلـؾ سـاختمانی را در

مطرح و رأي الزم را اخذ و به اجراء بگذارد به طوري که نباید هیچ تخلفی 100کمیسیون ماده 

 در زمان یک طـرح

 .توسعه شهري به زمان طرح دیگر باقی بماند

ردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و دفتر روزنامه و دائر ک -ج

 مجله و دفتـر مهندسـی

 .قانون شهرداریها استفاده تجاري محسوب نمی شود55ماده 24وسیله مالک از نظر بند 

کلیه ساختمانها همچنین ساختمانهاي بند ج باستثناي مطب پزشـکان در اسـتفاده ؼیـر مالـک  -د

 ر کاربریهـايد

 .مؽایر مشمول بند الؾ خواهند شد

 بھاي خدمات کارشناسی28-ماده 

حق کارشناسی براي کلیه پاسخهایی که نیاز به استعالم از شهرداري دارند به شرح ذیل تعیین 

 می گردد



 
 بھاي خدمات حمل زباله29-ماده 

 :هزینه حمل زباله به شرح ذیل تعیین می شود

 
رداختی توسط تولید کنندگان پسماندبراي اماکن مسکونی و واحد هـاي تجـاري ، بھاي پ : قابل توجه

 اداري ،

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

 شھرداري تالش

 . هزینه حمل زبانه ) این تعرفعه می گردد33 (جایگزین ماده 

 صول کنندگان عوارضتعیین کارمزد به و30-ماده 

تا 0به جز مواردي که در متن موارد تعیین شده است به شهرداري اجازه داده می شود از %

 عـوارض وصـولی را%5

به وصول کنندگان عوارض چنانچه دستگاه هایی ؼیر از واحدهاي تابعه شهرداري باشند به 

 عنوان کارمزد پرداخت

 .نماید

 اصل از درآمدهادر خصوص استفاده از وجوه ح31-ماده 

دریافت هرنوع وجوه توسط کارکنان شهرداري ازمؤدیان ویا استفاده ازوجوه حاصل از 

 درآمدها قبل ازمنظور داشتن

آنها به حساب قطعی درآمدشهرداري به هرعنوان حتی علی الحساب ویابراي پرداخت هزینه 



 هاي ضـروري وفـوري

بایدبه حساب شهرداري واریزوفیش وجوه عوارض و بهاي خدمات توسط مؤدي .ممنوع است

 رسید به امورمـالی یـا

 .درآمد شهرداري تحویل شود

 تکلیؾ دوایر دولتی و نھادهاي عمومی در خصوص عوارض ملی و محلی32-ماده 

کلیه دوایر دولتی و وابسته به دولت و نهادهاي عمومی که به استناد قوانین مربوطه و یا خاص 

 از پرداخت عوارض

اند بر اساس قانون مالیات برارزش افزوده مکلؾ به پرداخـت عـوارض معاؾ بوده 

 منـدرج در قـانون مالیـات(ملـی

 .موضوع این تعرفه )هستند(برارزش افزوده)وعوارض محلی 

1٤ 

 محدوده وصول عوارض33-ماده 

در هر ماده که محدوده شمول عوارض قید نگردیده است ، محدوده قانونی و حریم شهر(جایی 

 هرداري امکانکه ش

 .صدور پروانه ساختمانی و یا سایر خدمات شهري را دارد) مدنظر است

روستا و شهرك و نحوه -قانون تعاریؾ محدوده و حریم شهر1ماده 5به استناد تبصره  :تبصره

 تعیین انها شـهرداري

درهرمحدوده وحریمی که عوارض ساختمانی وؼیرو دریافت مینماید موظؾ به ارائه کلیه 

 ت شـهري میباشـدخدما

لذا ان قسمت از حریم شهر که توسط شهرداري خدماتی ازقبیل جمـع اوري زبالـه وؼیـرو 

 میگـردد تـا زمـانی کـه

شهرداري دران قسمت عوارض نوسازي دریافت نمی نمایـداز واحـدهاي مسـکونی ماهیانـه 

 ریـال و011111مبلـػ

لایر و 041111خت نمی نمایند مبلػواحدهاي تجاري که به شهرداري عوارض شؽلی پردا

 واحدهاي تجاري که بـه

لایر بعنوان بهاي خدمات وصول 011111شهرداري عوارض شؽلی پرداخت می نمایند مبلػ

 .خواهد شد

مکانهاي مذکورتوسط خدمات شهري که ارائه دهنده خدمات درآن ناحیه است شناسایی *

 وعوارض فوق نیزتوسط

 .انها وصول خواهد شد

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

 فھرسـت

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

 نحوه استرداد وجوه حاصل ازپرداخت عوارض به انصراؾ دهندگان احداث ساختمان35-ماده 

ه ساختمانی به شـهرداري مراجعـه مـی نماینـد و کلیـه آندسته از مالکینی که جهت اخذ پروان



 عـوارض قـانونی را

پرداخت و موفق به صدور پروانه ساختمانی شده اند ، چنانچه بعد از مدتی از اجراي عملیـات 

 سـاختمانی انصـراؾ

حاصل نمایند مشروط به اینکه هیچگونه عملیات ساختمانی را انجام نداده باشند ، کلیه عوارض 

 قانونی به استثناي

پـنج درصـد آمـوزش و پـرورش ، حـق النظـارت 5%) ( عوارض نوسازي و حق السهم(

 مهندسـین نـاظر وهزینـه

ده درصد از بابت حق الزحمه شهرداري مبنی بـر خـدمات 10%) ( کارشناسی ) ، به میزان

 ارائـه شـده از عـوارض

 .رددقانونی کسر و الباقی مبلػ به مالک مسترد می گ

 هزینه انبار داري ستاد رفع سد معبر36-ماده 

فعالیت صنفی بصورت دسـت فروشـی و یـا بـا خـودرو در معـابر شـهر ممنـوع بـوده و -الؾ

 شـهرداري بایسـتی براسـاس

 .قانون شهرداري با آنان رفتار کند55ماده ١1و 0بندهاي

در میادین مشخص شـده ازسـوي  استقرار دست فروش ها و یا خودروهاي حامل اجناس فروشی-ب

 شـهرداري درروزهـاي

هفتگی ودر صورتیکه شهرداري ناگز یر به ان باشد بال مانع است مشروط به اینکه شـهرداري 

 زمینـه فعالیـت اشـخا ص در

میادین (روز هفتگی) راچنان فراهم نماید که به صورت روزانه وسیال محل استقرار دراختیار 

 که امکان متقاضیان قرار گیرد

 .تصرؾ اماکن عموي از سوي اشخاص سلب شود

لایر متناسب باحرفه ویا صنؾ 01111لایر تا4111عوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلػ -ج

 مشابه خواهند بود که به

 .صورت روزانه ویا هفتگی وبا درخواست متقاضی وصول واجازه فعالیت داد ه خواهد شد

 .لایر04111اس باخودروروزانه مبلػ فروش هرگونه اقالم واجن-د

1٥ 

 .اینگونه فعالیتهاعوارض افتتاحیه نخواهد داشت-و

ازایجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واثاثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداري جمع اوري میشود -ه

 هزینه اي بـه شـرح

 .زیربابت نگهداري وحفاظت اموال توقیفی دریافت میگردد

 .لایر01111شدنی روزانه خوراکی وفاسد 1-

 .لایر01111لایر تا4111پوشاك واقالم مشابه باتوجه به حجم انها روزانه 2-

 .لایر04111لایر تا01111کلیه اقالم مورد عرضه مؽازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین 3-

به حداقل  ارزش ریالی اجناس توسط هیئت مسئول ، معاون و انباردار ستاد رفع سد معبر :تبصره 

 .قیمت تعیین خواهد شد

 عوارض مکانھایی که درؼیر کاربري موجود مشؽول فعالیت هستند37-ماده 

از ساختمانهائی که بدون اخذ مجوز از شهرداري در ؼیر کاربري مورد نظـر فعالیـت مـی نماینـد تـا 



 زمـان تعیـین تکلیـؾ

 د:رضی به شرح زیر قابل وصول می باشساختمان عوا

 
بسیاري از واحدهاي آموزشی مثل مدارس ؼیر انتفـاعی ، واحـدهاي ورز شـی مثـل بـا شـگاه  :آوري یاد

 هـاي ورزشـی

خصوصی و واحد هاي اداري در منازل مسکونی ، با کاربري مسکونی بدون اخذ پروانه و مجوز از 

 شهرداري و بـدون تؽییـر

اخذ مجوز و تؽییرکاربري ملـک مـورد اسـتفاده کاربري فعالیت می نمایند لذا تا مادامیکه نسبت به 

 اقـدام ننماینـد بطـور

 .سالیانه بشرح جدول این ماده مشمول پرداخت عوارض می باشند

 .حذؾ شد38-ماده 

 .حذؾ شد39-ماده 

 بھاي خدمات نقلیه40-ماده 

 و مـاده71ماده 04قانون مالیات برارزش افزوده وهمچنین بند 41ماده 0در اجراي تبصره 

 قـانون تشـکیالت و77

وصـول 1375وظایؾ و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شـهرداري ؛ مصـوب 

 عـوارض سـالیانه خـودرو

از ابتداي سال )موادي که در قانون مالیات برارزش افزوده تعیین وتکلیؾ نشده اند (

 بشرح زیر وصـول مـی01٩1

 :گردد



 
 ناسی ارزیابی امالكبھاي خدمات ناشی از کارش41-ماده 

قانون نوسازي و عمران شهري و لزوم تشکیل هیئت ارزیابی منـدرج در 16ماده 2در اجراي تبصره 

 قـانون مـذکور بـراي

تقویم امالك ، کارشناسان تعیین شده در هیئت مذکور نسبت به تعیین بهاي کارشناسی امالك اقدام می 

 نمایند و در قبال

عناوین مذکور ، ازمتقاضیان حق کارشناسی به شرح زیر دریافت می ارائه خدمات شهرداري تحت 

 :شود

 لایر011111بهاي کارشناسی ارزیابی اراضی به ازاي هر ملک مبلػ  :الؾ 

 لایر200000هرواحد) مبلػ (بهاي کارشناسی ارزیابی امالك مسکونی به ازاي هر ملک  :ب 

 لایر150000واحد مبلػ  بهاي کارشناسی ارزیابی امالك تجاري به ازاي هر :ج 

بهاي کارشناسی ارزیابی تعیین اجاره بهاء اماکن تجاري و مسکونی وؼیره (باستثناي دکـاکین  :د 

 مطبوعـاتی) هـر واحـد

 لایر50000مبلػ 

لایر حق کارشناسی مبلػ 1000000000بهاي خدمات کارشناسی ارزیابی اموال منقول تا سقؾ  :ه 

 لایر، مازاد250000

لایر به آن 200000لایر بعدي حق کارشناسی مبلػ 0111111111کور به ازاي هر بر سقؾ مذ

 .اضافه خواهد شد

آندسته از مالکین یا متقاضیان که با تقاضاي شخصی براي انجام امور متعلق به امالك خود 1 :تبصره 

 اعـم از تجـاري و یـا

ناشی از کارشناسی ارزیابی  از شهرداري استعالم می نمایند مشمول بهاي خدمات ....مسکونی و 

 .مذکور خواهند شد

براي آندسته از مالکین یا متقاضیان که با پیگیري شهرداري و بدون تقاضاي مالکین نسبت 2 :تبصره 



 بـه تعیـین ارزیـابی

 امالك آنان اقدام شود مشمول بهاي خدمات کارشناسی ارزیابی مذکور نخواهند شد

که نسبت به انجام امور کارشناسی ارزیابی شهرداري قبل از  آندسته از مالکین امالك3 :تبصره 

 کارشناسی اعتراض نمایند

و موضوع امر با دستور شهردار محترم به کارشناس رسمی دادگستري ارجاع شود مشمول بهاي 

 خدمات مذکور نخواهد بود

 .حذؾ شد42-ماده 
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 .حذؾ شد43-ماده 

 ماده 48-47-46-45-44

تاح پروانه کسب و عوارض کسب و پیشه براي هر سال براساس ارزش منطقه هـاي پیشنھاد عوارض حق افت

 دارائـی و نحـوه

 S*P*T=H : محاسبه طبق فرمول ذیل

 به معناي مساحتSدر این فرمول 

 به معناي ارزش منطقه اي دارائیPدر این فرمول 

 به معناي ضریب شؽلیTدر این فرمول 

 ی باشدمبلػ عوارض سالیانه مHدر این فرمول 

در صورت تؽییر محل و تؽییر شؽل عالوه بر محاسبه عوارض همان سال طبق فرمول فوق الذکر ، 1:تبصره 

 عوارض حق%30

 .افتتاح بعنوان عوارض تؽییر محل و تؽییر شؽل قابل محاسبه است

حـق عـوارض 50%در صورتی همزمان تؽییر شؽل و تؽییر محل کسب مورد تقاضا باشـد در مجمـوع 2:تبصره 

 افتتـاح قابـل

 .محاسبه می باشد

در صورتی که پاسخ بالمانع صنفی از شھرداري دریافت نموده ولی به دالیلی درخواست تؽییر شؽل و یا 3:تبصره 

 تؽییر محل

نماید در صورتی که جوابیه اتحادیه اصناؾ ، جھت تأییدیه عدم دریافت پروانه کسب در همان سال از مجمع امـور 

 صـنفی

 .قابل محاسبه نخواهد بود2و 1باشد بندهاي داشته 

 .به عوارض سالیانه کسب پیشه اضافه خواهد شد15%در خصوص عمده فروشان 4:تبصره 

 :مثال

 جھت محاسبه عوارض سالیانه صنؾ

S P T H 

 باالترین ارزش

 مثال15%×310000×12 =مشاؼل صنعتی در مرکز شھر عوارض یکسال

 پر ازدحام

 113111=11111× 42لایر می باشد. یکسال3/000/000تاح کسب حداکثر الزم به توضیح است افت

 41×%411111× 42حداقل ضریب عوارض کسب = 

 431111=41111×42در مراکز کم ازدحام 

 .برابر عوارض سالیانه کسب و پیشه میباشد5 :حق افتتاح کسب

 متر باشدلایر ک1/500/000الزم به توضیح است عوارض حق افتتاح کسب نباید حداقل از 



 

 
 
 عوارض و بھاي خدمات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی11-ماده 



 ثِبي خذهبت هجٌبي هحبعجَ  تؼشیف خذهبت  ػٌْاى خذهبت  کذ خذهبت  سدیف 

 اغفبء حشیك 1-1-1 1
یک خْدسّ هخصْؿ اغفبء ؽبهل کلیَ 

 لْاصهبت

 خذه5َتب 3ثب 
 بىسایگ اص صهبى اػضام تب صهبى اعتمشاس دس ایغتگبٍ

 یک خْدسّ هخصْؿ اغفبء ؽبهل کلیَ ًجبت اهذاد 2  1-1-2

 سایگبى صهبى اػضام تب صهبى اعتمشاس دس ایغتگبٍ  خذهَ 5تب 3لْاصهبت ثب 

 یک خْدسّ هخصْؿ اغفبء ؽبهل کلیَ احتیبغ حشیك 3  1-2-1

 صهبى اػضام تب صهبى اعتمشاس دس ایغتگبٍ خذهَ 5تب 3لْاصهبت ثب 
 سایگبى(دس هْاسدي ثب

 صالحذیذ هذیشیت

 )ُضیٌَ اخز گشدد

 یک خْدسّ هخصْؿ اغفبء ؽبهل کلیَ احتیبغ اهذاد 4  1-2-2

 اص صهبى تب صهبى اعتمشاس دس ایغتگبٍ خذه5َتب 3لْاصهبت ثب 
 سایگبى(دس هْاسدي ثب

 صالحذیذ هذیشیت

 )ُضیٌَ اخز گشدد

 صذّس گْاُی حشیك 5  1-2-3

 یب حبدحَ

 حبدحَ دستبییذ سعوی ّلْع حشیك حشیك یب 

 هحل هؼیي ثب رکش صهبى ّ خغبست ّاسدٍ ثذّى

 ثشاّسد صهبى کبفی

 اص صهبى کبسؽٌبعی تب پبیبى هشحلَ تذّیي

 05555لایر ّتِیَ گضاسػ ثش اعبط ًفش عبػت

1-2-4  6 

 تؼییي ّصذّس ػلت

 حشیك یب حبدحَ ثب

 دسخْاعت

 هبلجبختَ، هشاجغ

 لعبیی ًتعبهی،

 ... ؽشکتِبي ثیوَ ّ

 جِت ثشسعی ّ اػالم ػلت اػضام کبسؽٌبط

 حشیك یب حبدحَ ثب رکش صهبى ّ خغبست ّاسدٍ ثب

 رکش صهبى ّ هکبى ّلْع

 اص صهبى اػضام کبسؽٌبط تب پبیبى هشحلَ

 تذّیي ّ تِیَ گضاسػ ثش اعبط ًفش عبػت

کبسؽٌبط هشثْغَ 

 :ًکتَ

لایر ُضیٌَ 10000

 اػضام

 کبسؽٌبعی ثشاي ػلت

 یبثی صالحذیذ هذیشیت

 ثب اخزثَ خبسد اص ؽِش 

 .گشدد

2-1-1  7 
 ثبصدیذ اّلیَ ّ

 تِیَ ؽٌبعٌبهَ

 ایوٌی

 اػضام کبسؽٌبط جِت

 تِیَ ؽٌبعٌبهَ ایوٌی ّ

 گضاسػ اص ًبسعبییِب ّ

 کوجْدُبي ایوٌی

 اص صهبى اػضام تب ثبصگؾت

 تٌظین ؽٌبعٌبهَ ّ گضاسػ
 ًفشعبػت

 05555لایر

 ثبصدیذ ّ تِیَ 8  2-1-2

 دعتْسالؼول ایوٌی

 تاػضام کبسؽٌبط جِ

 ثبصدیذ کبسؽٌبعی ّ تِیَ دعتْس

 الؼول ایوٌی

 اص صهبى اػضام تب تٌظین

 دعتْسالؼول
 ًفشعبػت

 05555لایر

2-1-3  9 

 ًظبست ثش حغي

 اجشاي دعتْسالؼول

ّ 

 صذّس تبئیذیَ

 ایوٌی

 اػضام کبسؽٌبط ثَ هٌظْس

 ًظبست ّ ثبصدیذ
 اص صهبى اػضام تب

 لایر60000ًفش عبػت  صذّس تبئیذیَ ایوٌی

 غشاحی عیغتن 10  2-2-1

 ُبي ایوٌی
 اػضام کبسؽٌبط جِت ثبصدیذّغشاحی عیغتن

 25کلیَ ُضیٌَ ُب +% لشاسداد فی هب ثیي ایوٌی

 عْد ثبصسگبًی

 اجشاي غشح ُبي 11  2-2-2

 ایوٌی
 اػضام کبسؽٌبط ًّیشّي الصم جِت اجشاي غشح

 25کلیَ ُضیٌَ ُب +% لشاسداد فی هب ثیي ّ عیغتن ایوٌی

 عْد ثبصسگبًی

 ًگِذاسي عیغتن 12  2-2-3

 ُبي ایوٌی
 ثبصدیذ ثَ هْلغ اص عیغتن ُبي ًصت ؽذٍ

 25کلیَ ُضیٌَ ُب +% لشاسداد فی هب ثیي آصهبیؾبت الصم 

 عْد ثبصسگبًی

2-3-1  13 

 آهْصػ

 دعتگبُِبي

 ایوٌی ّ آتؼ

 ًؾبًی

 اػضام کبسؽٌبط جِت

 آهْصػ
 اص صهبى اػضام تبپبیبى هأهْسیت ّ

 لایر70000ًفشعبػت  ثبصگؾت

 
 ثِبي خذهبت هجٌبي هحبعجَ  تؼشیف خذهبت  ػٌْاى خذهبت  کذ خذهبت  سدیف 

 آهْصػ ػوْهی یک سّصٍ آتؼ 14  3-1-1

 ًؾبًی
 آهْصػ ایوٌی ثب گشایؼ آتؼ ًؾبًی ثشاي

 عبػت آهْصػ تئْسي ّ ػولی6 کلیَ عطْح ّ توبم همبغغ عٌی
 ثَ هٌظْس گغتشػ

 ایوٌی سایگبى اًجبم هی

 گیشد

 آهْصػ ایوٌی ثب گشایؼ آتؼ ًؾبًی جِت هْصػ همذهبتیآ 15  3-2-1

 سّص آهْصػ تئْسي ّ ػولی6 کغت هِبست
ثَ اصاي ُش ًفش 

005555 

 لایر

 آهْصػ هتْعطَ 16  3-2-2

 )ًیوَ حشفَ اي(

 آهْصػ دسّط آتؼ ًؾبًی جِت آؽٌبیی ثب

 فٌْى هشثْغَ ّ کغت

 هِبست
 سّص آهْصػ تئْسي ّ ػولی15

ثَ اصاي ُش ًفش 

005555 

 لایر

 آهْصػ ػبلی 17  3-2-3

 ثَ اصاي ُش ًفش سّص آهْصػ تئْسي ّ ػولی45 آهْصػ تخصصی ایوٌی ثب گشایؼ آتؼ ًؾبًی  )حشفَ اي(

 0005555لایر

 یک لبة ًْاس ثصشي  )ّیذئْ (ًْاسُبي آهْصؽی ًْاسُبي ثصشي  18  3-3-1

 ُضیٌَ +ُش ػذد 

 خشیذ+ُضیٌَ

 عْد20% +تکخیش 

 ثبصسگبًی

 ُش جلذ ًؾش چبپ کتت آهْصؽی  آهْصؽی  کتبة 19  3-3-2
 +ُضیٌَ ُبي هشثْغَ 

%20 

 عْد ثبصسگبًی
 +ُضیٌَ ُبي هشثْغَ  ُش جلذ تیتش چبپ ّ ًؾشیبت ػلوی تخصصی  ًؾشیبت 20  3-3-3



%20 

 عْد ثبصسگبًی

 ثشسعی کیفیت 21  4-1-1

 تجِیضات
 اًجبم کبسؽٌبعی ّ آصهبیؾبت الصم ثَ هٌظْس

 لایر60000ًفش عبػت  اص صهبى ؽشّع تب پبیبى تِیَ گضاسػ هبؽیي آالت ّ تجِیضات 

 ثشسعی کیفیت 22  4-1-2

 هْاد هصشفی
 اًجبم کبسؽٌبعی ّ آصهبیؾبت الصم ثَ هٌظْس

 لایر60000ًفش عبػت  اص صهبى ؽشّع تب پبیبى تِیَ گضاسػ ثشسعی کیفیت هْاد هصشفی آتؼ ًؾبًی

 آهْصؽی ّ(خذهبتوؾبّسٍ اي 23  4-2-2

 )پیؾگیشي
 ًجبم تحمیمبت ّ هؾبُذُذسصهیٌَ هغبئلا

 لایر60000ًفش عبػت  اص صهبى ؽشّع تب پبیبى هأهْسیت   )ایوٌی ّ آتؼ ًؾبًی(آهْصؽی

4-2-3  24 
 خذهبت

 هؾبّسٍ اي

 )هغبئل ایوٌی(

 اًجبم تحمیمبت ّ هؾبُذٍ دس صهیٌَ هغبئل

 لایر60000ت ًفش عبػ اص صهبى ؽشّع تب پبیبى هأهْسیت  آهْصؽی ایوٌی ّ حفبظت هحیطی

 فشّػ 25  5-1-1

 تجِیضات
 تِیَ ّ فشّػ تجِیضات ّ هلضّهبت اػالم ّ

 +ثِبي توبم ؽذٍ  غجك لشاسداد فی هبثیي اغفبء ثش اعبط دسخْاعت هتمبظی
 ثبصسگبًی25عْد%

 فشّػ لْاصهبت 26  5-1-2

 اسصیبثی ّ لیوت گزاسي تْعػ کبسؽٌبعبى فشّػ تجِیضات فشعْدٍ اصسدٍ خبسد فشعْدٍ

 ْغَهشث
 غجك لْاًیي ّ همشسات

 هضایذٍ

 عشّیظ ّؽبسژ 27  5-2-1

 اسصیبثی ّ لیوت گزاسي تْعػ کبسؽٌبعبى ؽبسژ ّعشّیظ کلیَ خبهْػ کٌٌذٍ ُب خبهْػ کٌٌذٍ

 هشثْغَ
 +ثِبي توبم ؽذٍ 

 ثبصسگبًی25عْد%

5-2-2  28 
 ؽبسژّ عشّیظ

 عیلٌذسُبي

 تٌفغی
 وت گزاسي تْعػ کبسؽٌبعبىاسصیبثی ّ لی ؽبسژّ عشّیظ کلیَ عیلٌذسُبي تٌفغی

 هشثْغ
 +ثِبي توبم ؽذٍ 

 ثبصسگبًی25عْد%

 
 ثِبي خذهبت هجٌبي هحبعجَ  تؼشیف خذهبت  ػٌْاى خذهبت  کذ خذهبت  سدیف

 تؼویشخبهْػ 29  5-2-3

 کٌٌذٍ ُب
 تؼویشکلیَ خبهْػ کٌٌذٍ ُب 

 اسصیبثی ّ لیوت گزاسي تْعػ

 کبسؽٌبعبى هشثْغَ

 +ثِبي توبم ؽذٍ 
بًثبصسگ25عْد%

 ی

5-2-4  30 

 تؼویش

 عیلٌذسُبي

 تٌفغی ّ

 دعتگبٍ تٌفغی

 تؼویش عیلٌذسُبي تٌفغی ّ

 دعتگبٍ تٌفغی
 اسصیبثی ّ لیوت گزاسي تْعػ

 کبسؽٌبعبى هشثْغَ

 +ثِبي توبم ؽذٍ 
ثبصسگب25ًعْد%

 ی

 ػولیبت ثب خْدسّي 31  6-1-1

 0555555لایر ُش عبػت ثب دّ ًفش خذهَ  اعٌْسکل

6-1-2  32 
 ػولیبت ثب

 02ًشدثبى 

 هتشي
 0555555لایر ُش عبػت ثب دّ ًفش خذهَ 

6-1-3  33 
 ػولیبت ثب

 هتشي 44ًشدثبى 
 005555لایر ُش عبػت ثب دّ ًفش خذهَ 

6-1-4  34 
 ػولیبت ثب

 02ًشدثبى 

 هتشي
 لایر700000 ُش عبػت  ثب دّ ًفش خذهَ 

 ػولیبت ثب 35  6-1-5

 لایر500000 ُش عبػت  ثب دّ ًفش خذهَ  ًْسافکي صسافَ اي

6-1-6  36 
 ػولیبت ثب هْتْس

 پوپ پشتبثل
 لایر180000 ُش عبػت  ثب دّ ًفش خذهَ 

6-1-7  37 
 ػولیبت

 ثبخْدسّي

 اغفبئیَ
 لایر400000 ُش عبػت  ثب دّ ًفش خذهَ 

 اعتمشاسخْدسّي 38  6-1-8

 اغفبئیَ

 ثوٌظْس تأهیي ایوٌی هحل ثش اعبط

 دسخْاعت ًِبد ُبي دّلتی

 ّخصْصی

 ش هبهْس ّ ساًٌذٍ دس ُشدّ ًف

 عبػت ثب8هأهْسیت حذاکخش 

 خْدسّ اػضاهی یک ًفش
 2055555لایر

7-1-1  39 
 آهْصػ داًؼ

 آهْصاى کبسداًؼ
 لایر200000 ثَ اصاء یک ًفش ُش عبػت  ثوٌظْس اخز هِبست 

7-1-2  40 
 اخز آصهْى

 ادّاسي
 لایر700000 ثَ اصاء ُش ًفش  ثوٌظْس اخز هِبست 

7-1-3  41 

 آصهْى اص اخز

 آتؼ ًؾبًی

 ؽِشداسیِبي

 اعتبى

 ثوٌظْس جزة ّ اعتخذام دس

 آتؼ ًؾبًی 
 لایر500000 ثَ اصاء ُش ًفش 



 40م ) (عپشدٍ عبختوبًی 50-هبدٍ 

تَ ؽِشداسي اخاصٍ دادٍ هیؾْد تشاي تعویي پاکغاصي هؼاتش ّ ُوچٌیي خغاست احتوالی ّاسدٍ 

 تَ تاعیغات ؽِشي

لایر اصتاتت ُشّاحذ 022222ًذگاى پشّاًَ عاختواًی هثلغتَ ٌُگام عاخت ّعاص تْعػ داس

 هغکًْی ّتداسي ّغیشّ

تؼٌْاى عپشدٍ اخز ّدسحغاب عپشدٍ ؽِشداسي ًگِذاسي ّتَ ٌُگام صذّس پایاى کاس لاتل 

 اعتشداد تَ هالک ّریٌفـغ

 .هشتْغَ خْاُذ تْد
 تؼشفَ ّ ػْاسض خذهبت ّاحذ فعبي عجض51-هبدٍ 

 هْظْع

ثِبي هصْة 

 عبل

 لایر ث95َ

 پیؾٌِبد عبل

97 

 دس صذ سؽذ

 50ًغجت ثَ عبل 
 تْظیحبت

ثِبي خذهبت لطغ دسختبى دس 1-

     هؼبثش ؽِشي

کٌذ سؽذ تب هحیػ ثي 1-1-

 عبًتی هتش 50
%24  C=2/050/000  C=1/650/000  

تٌذ سؽذ تب هحیػ ثي 2-1-

 عبًتی هتش 50
%24  C=1/670/000  C=1/350/000  

صاد اص کٌذ سؽذ هحیػ ثي هب3-1-

 055تب 50

عبًتی هتش (ثَ اصاي ُش عبًتی 

 )هتش افضایؼ

%24  C1=121/000  C1=97/500 

تَ اصاي ُش 

 عاًتی هتش

افضایؼ هحیػ 

 تي

تٌذ سؽذ هحیػ ثي هبصاد اص 4-1-

 055تب 50

عبًتی هتش (ثَ اصاي ُش عبًتی 

 )هتش افضایؼ

%24  C1=78/000  C1=63/000 

تَ اصاي ُش 

 عاًتی هتش

 افضایؼ هحیػ

 تي

کٌذ سؽذ هحیػ ثي هبصاد اص 5-1-

 عبًتی100

هتش ثَ ثبال(ثَ اصاي ُش عبًتی هتش 

 )افضایؼ

%24  C2=160/000  C2=129/000 

تَ اصاي ُش 

 عاًتی هتش

افضایؼ هحیػ 

 تي

تٌذ سؽذ هحیػ ثي هبصاد اص 6-1-

 عبًتی100

هتش ثَ ثبال(ثَ اصاي ُش عبًتی هتش 

 )افضایؼ

%24  C2=121/000  C2=97/5000 

تَ اصاي ُش 

 عاًتی هتش

افضایؼ هحیػ 

 تي

هحاعثَ تِاء لطغ ُش اصلَ دسخت دس هٌاغك تثایذ تا لحاظ ًوْدى اسصػ هٌطمَ اي ّ تا 7-1-

 اعتفادٍ اص فشهْل

 .ریل اًدام گیشد

=C عاًتی هتش50تِاء تا هحیػ تي 

=C1 عاًتی هتش100تا 50تِاء تَ اصاي ُش عاًتی هتش افضایؼ اص هحیػ تي 

= C2عاًتی هتش تَ تاال100َ اصاي ُش عاًتی هتش افضایؼ اص هحیػ تي تِاء ت 

=X1 عاًتی هتش022عاًتی هتش تا 50هحیػ تي هاصاد اص 



=X2 عاًتی هتش تَ تاال022هحیػ تي هاصاد اص 

=Kظشیة اسصػ هٌطمَ کَ اص غشیك فشهْل هماتل هحاعثَ هی ؽْد: K=M*(P-L)+1 

=Pاسصػ هٌطمَ اي هکاى هْسد ًظش تَ لایر 
=Mؽیة تغییشات اسصػ هٌطمَ اي کَ اص غشیك فشهْل سّتشّي هحاعثَ هی ؽْد: M 

=Lپاییي تشیي اسصػ هٌطمَ اي دس ُش عال تَ لایر 

=Hتاالتشیي اسصػ هوٌطمَ اي دس ُش عال تَ لایر 

 هْظْع

ثِبي هصْة عبل 

50 

 ثَ لایر

 50پیؾٌِبد عبل 
 دس صذ سؽذ

 50ًغجت ثَ عبل 
 تْظیحبت

بس دس ثِبي خذهبت لطغ اؽج1-

     ثبغبت

عشیغ الشؽـذ هتٌبعـت ثـب 1-2-

 گًْـَ ّ عـي ّ

هْلؼیت هطبثك ًظش کبسؽٌبط 

 )حذاکخش-(حذاق

%25-%23  
30/000-

142/000  

24/000-

115/500  

عشیغ الشؽـذ هتٌبعـت ثـب 2-2-

 گًْـَ ّ عـي ّ

هْلؼیت هطبثك ًظش کبسؽٌبط 

 )حذاکخش-(حذاق

%24-%25  
31/600-

152/000  

25/500-

121/500  

لطغ ثـذّى هجـْص ّ 3-

 خؾـکبًذى ػوـذي

 دسخت
    

کٌذ سؽذ تب هحیػ ثي 1-3-

 عـبًتی هتـش50

 )ثذّى هجْص(
%25  C=3/940/000  C=3/150/000  

کٌذ سؽذ تب هحیػ ثي 2-3-

 عـبًتی هتـش50

 )ثذّى هجْص(
%25  C=2/810/000  C=2/250/000  

هحیػ ثي هبصاد ثش 3-3-

 عبًتی هتش (ثذّى50

 )صهجْ

هطاتك هحاعثات 

 تِاء

 خذهات لطغ

هطاتك هحاعثات 

 تِاء

 خذهات لطغ
  

آعیت سعبًی ثَ دسخت ّ 4-3-

 ... دسختچَ ّ

ًظیش سیختي هْاد آالیٌذٍ، کت 

 صًـی ّ هـْاسد

 هؾبثَ

هالن اسصیاتی 

 هطاتك ًظش

 کاسؽٌاط

هالن اسصیاتی 

 هطاتك ًظش

 کاسؽٌاط
  

 )ُشط (ثذّى هجْص4-
    

ٌذ ُشط عجک دسخت ک1-4-

 سؽذ یب عـشیغ

 )اسؽذ (ثذّى هجْص

عشیغ الشؽذ 

 لایر516/500

ّ کٌذ سؽذ 

 لایر694/000

عشیغ الشؽذ 

 لایر516/500

ّ کٌذ سؽذ 

 لایر694/000

%25-%25  

ُشط عٌگیي دسخت کٌذ 2-4-

 سؽذ یب عشیغ

 )اسؽذ (ثذّى هجْص

عشیغ الشؽذ 

0/002/222 

 لایر ّ کٌذ سؽذ

 0/442/222لایر

عشیغ الشؽذ 

0/205/222 

 لایر ّ کٌذ سؽذ

 0/022/222لایر

%25-%25  

ُشط ّ لطغ گًَْ ُبي 5-

 گیـبُی اعـتخٌبیی

 )ثذّى هجْص(

هالن اسصیاتی تْعػ 

 کاسؽٌاط

 سعوی دادگغتشي

هالن اسصیاتی تْعػ 

 کاسؽٌاط

 سعوی دادگغتشي
  

حفبسي ثبًذُبي فعبي عجض 6-

 کٌبس پیبدٍ سُّب
هالن اسصیاتی  هالن اسصیاتی    



تْعػ ؽشکتِبي حفبس ّ عبیش 

 اؽخبؿ حمیمی

 یّ حمْل

 هطاتك ًظش

 کاسؽٌاط

 هطاتك ًظش

 کاسؽٌاط

ثِبء خذهبت لطؼبت فعبي 7-

 عجض کَ حغت

دسخْاعت ؽـشکتِب، هْعغـبت 

 ّ ًِبدُـب اص

تولک عبصهبى پبسکَ ّ فعبي 

 عجض خبسد هـی

 ؽْد

هالن ػول 

 دسیافت تِاء

خذهات هطاتك 

 ًظش

کویغیْى 

 اسصیاتی

ؽِشداسي 

 خْاُذ تْد

ن ػول دسیافت هال

 تِاء

خذهات هطاتك 

 ًظش

 کویغیْى اسصیاتی

ؽِشداسي خْاُذ 

 تْد

  

1 H 

-L 
تَ ػِذٍ اؽخاؿ حمیمی یا حمْلی 5تثصشٍ: کلیَ ُضیٌَ ُاي دادسعی ّ کاسؽٌاعی هشتثػ تا تٌذ 

 اعت کَ تذّى

 غهدْص الذام تَ ُشط ّ لطغ گًَْ ُاي گیاُی ًوْدٍ اًذ

 هْظْع
 ثِبي هصْة

 ثَ لایر95عبل 

 ٌِبد عبلپیؾ

97 

 دس صذ سؽذ

 50ًغجت ثَ عبل 
 تْظیحبت

لیوت ُضیٌَ حول آة ثب 8-

     تبًکش

 0-0تبًکش - 0555لیتشي  350/000  430/000  %23

تَ اصاي ُش کیلْهتش غْل 

 هغیش دس

خاسج اص هحذّدٍ ؽِش تا 

 حشین لاًًْی

لایر هاصاد 35/000ؽِش 

 تش تِاء خذهات

%23  695/000  565/000  
-2تبًکش - 05/555لیتشي

0 

تَ اصاي ُش کیلْهتش غْل 

 هغیش دس

خاسج اص هحذّدٍ ؽِش تا 

 حشین لاًًْی

لایر هاصاد 35/000ؽِش 

 تش تِاء خذهات

 0-0تبًکش- 02/555لیتشي  610/000  756/000  %24

تَ اصاي ُش کیلْهتش غْل 

 هغیش دس

خاسج اص هحذّدٍ ؽِش تا 

 حشین لاًًْی

لایر هاصاد 35/000ؽِش 

 ذهاتتش تِاء خ

 0-4تبًکش - 25/555لیتشي  910/000  1/120/000  %23

تَ اصاي ُش 

کیلْهتش غْل 

 هغیش

دس خاسج اص 

 هحذّدٍ ؽِش تا

حشین لاًًْی ؽِش 

 لایر35/000

هاصاد تش تِاء 

 خذهات



 0-0تبًکش - 20/555لیتشي  900/000  1/125/000  %25

تَ اصاي ُش 

کیلْهتش غْل 

 هغیش

دس خاسج اص 

 هحذّدٍ ؽِش تا

حشین لاًًْی ؽِش 

 لایر35/000

هاصاد تش تِاء 

 خذهات

ُضیٌَ آثگیـشي دس 6-8-

 صـْست داساثـْدى

 خْدسّ ّ تبًکش

ًصف تِاء 

 لیوت

 ُش تاًکش

 ًصف تِاء

لیوت ُش 

 تاًکش
  

 خذهبت کبسؽٌبعی9-
    

تمبظبي لطغ ّ 1-9-

 ُـشط دسختـبى هؼـبثش

 ؽِشي
%17  140/000  120/000  

تمبظبي لطغ ثشاي 2-9-

 150/000  180/000  20% ثبغبت ؽِشي 
 

ثِبء خذهبت تمبظبي 10-

 ایجبد ّ تؼشیط هؼجش

دس هغیشُبي ّسّدي کَ 

 هٌجش ثَ حزف فعبي

 عجض هیگشدد

 دسیافت ُضیٌَ ُاي

 هصشّفَ تثذیل

 فعاي عثض تَ

 هؼاتش هفشّػ تَ

 ػالٍّ تَ اصاي ُش

 تشاتش2هتشهشتغ 

 اسصػ هٌطمَ اي

 هالن ػول خْاُذ

 تْد

 ٌَدسیافت ُضی

 ُاي هصشّفَ

 تثذیل فعاي

 عثض تَ هؼاتش

هفشّػ تَ 

 ػالٍّ

 تَ اصاي ُش

 تشاتش2هتشهشتغ 

 اسصػ هٌطمَ اي

 هالن ػول

 خْاُذ تْد

  

٤٤ 

  هْظْع
 ثِبي هصْة عبل

  ثَ لایر95
 50پیؾٌِبد عبل 

 دس صذ سؽذ

 50ًغجت ثَ عبل 
 تْظیحبت

ثِبء خذهبت اجبسٍ هبؽیي 11-

 آالت حبهل

تبًکش ُبي آثشعبًی جِت 

 آثیبسي فعبي

عجض، ثبالثش خبّس ّ ثبالثش 

 ًیغبى دس

 هحذّدٍ ؽِش

    

اجبسٍ خْدسُّبي تبًکش 1-11-

 20-25داس 

 ُضاس لیتشي
 05/555/555هبُبًَ  05/555/555هبُبًَ  %24

 

 2/255/555سّصاًَ  2/055/555سّصاًَ  %23
  

اجبسٍ خْدسُّبي 2-11-

 00-05تبًکشداس 

 ُضاس لیتشي
 00/555/555هبُبًَ  40/555/555هبُبًَ  %24

 

 0/055/555سّصاًَ  2/005/555سّصاًَ  %20
  

اجبسٍ خْدسُّبي 3-11-

 05-0تبًکشداس 
 22/555/555هبُبًَ  20/055/555هبُبًَ  %25

 



 ُضاس لیتشي
 0/255/555سّصاًَ  0/055/555سّصاًَ  %25

  
 25%  سّصا2/750/000ًَ  سّصا2/200/000ًَ  اجبسٍ ثبالثش خبّس4-11-

 
 2/500/000  25%  سّصا2/000/000ًَ  اجبسٍ ثبالثش ًیغبى5-11-

 

ػْاسض تْعؼَ ّ ایجبد 12-

 فعبي عجض

ػْاسض صذّس %1

 پشّاًَ عبختوبًی

اػن اص احذاث، پزیشٍ ّ (

 هبصاد اسصػ

ایجبد ؽذٍ ًبؽی اص 

 هبصاد ثش تشاکن

پبیَ اػیبًبت) جِت 

 ایجبد ّ تْعؼَ

فعبي عجض ػوْهی 

 تحت ػٌْاى

یبساًَ فعبي عجض ثَ 

 حغبة

ؽِشداسي تبلؼ ّاسیض 

 گشدد

 ػْاسض صذّس پشّا%1ًَ

 عبختوبًی (اػن اص احذاث،

 پزیشٍ ّ هبصاد اسصػ ایجبد

 ؽذٍ ًبؽی اص هبصاد ثش تشاکن

 پبیَ اػیبًبت) جِت ایجبد ّ

 تْعؼَ فعبي عجض ػوْهی

 تحت ػٌْاى یبساًَ فعبي

 عجض ثَ حغبة ؽِشداسي

 تبلؼ ّاسیض گشدد

  

هیبًگیي دسصذ سؽذ 

%20/00     

عاػات کاسي تؼییي ؽذٍ دس خصْؿ اخاسٍ خْدسُّاي تاًکش داس تشاعاط 1) تثصشٍ

 فاکتْسُاي هحیطی(ؽذت

 تاتؼ، تؼشیك، گیاُاى، دهاي هحیػ ّ)... ّ صهاى اعتشاحت ًیشّي اًغاًی تَ غْس هتْعػ

 عاػت دس ؽثاًَ سّص12

 .لحاظ ؽذٍ اعت

ْاد هصشفی ًظیش سّغي تأهیي ًیشّي اًغاًی ؽاهل ساًٌذٍ ّ کوک آتیاس ، عْخت ّ ه2) تثصشٍ

 ّ خذهات هؼوْل دس

 .حالت هاُیاًَ تَ ػِذٍ اؽخاؿ حمیمی ّ حمْلی غشف لشاسداد تا کاسفشها هی تاؽذ

 .تأهیي ُضیٌَ ُاي اعتِالن ادّات تَ ػِذٍ کاسفشها هی تاؽذ3) تثصشٍ

 .دس خصْؿ اخاسٍ تاالتش خاّس ّ ًیغاى ، تأهیي اپشاتْس تَ ػِذٍ کاسفشها اعت4) تثصشٍ

ایي تؼشفَ 12 تؼشفَ ػْاسض ّ تِاء خذهات ؽِشداسي تالؼ ، تٌذ55 تشاعاط هاد5ٍ) ٍتثصش

 پظ اص ّصْل تْعػ

هٌاغك تحت ػٌْاى یاساًَ فعاي عثض تَ غْس هغتمین تَ حغاب عیثاي ؽِشداسي تالؼ تاًک 

 هلی ؽؼثَ هشکضي

 .تالؼ تَ ًام ؽِشداسي تالؼ ّاسیض گشدد

اظافَ تش 4% غك کَ پیواًکاسي آى تا عاصهاى اعتتشاي پشّژٍ ُاي هغتمین تا هٌا6) تثصشٍ

 لشاسداد ّ دس پشّژٍ ُاي

 .تَ ػٌْاى حك الؼول تَ حغاب عاصهاى ّاسیض هی ؽْد10% هغتمین تا عاصهاى
02هبدٍ  

 )تؼشفَ (لایر  ؽشح خذهبت  سدیف

1 
صذّس پشّاًَ تاکغیشاًی 

  )کوکی(دفتشچَ
212000  300000  200000 



2 
صذّس پشّاًَ حول ّ ًمل 

  )دسًّؾِشي (تاکغی تلفٌی
106000  200000  100000 

3 

توذیذ ّ تؼْیط پشّاًَ 

تاکغیشاًی کوکی ّ هالک ُش 

  دّ عال

159000  300000  150000 

4 

صذّس کاست ؽٌاعایی ؽِشي 

تاکغیشاًی (ًصة دس دسّى 

  )تاکغی

106000  200000  100000 

5 
توذیذ ّ تؼْیط پشّاًَ 

  تاکغیشاًی
106000  200000  100000 

6 

توذیذ ّ تؼْیط پشّاًَ تِشٍ 

تشداسي اؽخاؿ 

  )تاکغی تلفٌی(حمْلی

212000  300000  200000 

7 

صذّس کاست ؽِشي تشاي 

تاکغی (خْدسّ ُاي ؽخصی

  )تلفٌی

212000  300000  200000 

8 
ُضیٌَ تثذیل حك اهتیاص پیکاى 

  تَ عایش خْدسّ ُا
4000000  4000000 

 

9 

خذهات پشّاًَ تِشٍ تشداسي 

تشاي ساًٌذگاى هؾغْل دس 

  هاُاًَ)تاکغی تی عین

63600  100000  60000 

10 

ًمل ّ اًتمال تاکغی تشاعاط 

 اسصػ داسایی خْدسّ تَ هثلغ

 اسصػ افضّد%6ٍ

 اسصػ%2/5

 خْدسّ

 اسصػ3

  خْدسّ

11 
ًمل ّ اًتمال آژاًغِا (تاکغی 

  )تلفٌی
1590000  2500000  1500000 

 30000  50000  31800  )اهتحاى ؽِش ؽٌاعی (تاس اّل 12

 40000  70000  42400  )اهتحاى ؽِش ؽٌاعی (تاسدّم 13

14 
ُضیٌَ تؼْیط دفتشچَ 

  هشخصی ساًٌذگاى
42400  70000  40000 

15 

صذّس الوثٌی تشاي کاستِاي 

هفمْدي تاکغیِا ّ تاکغی تلفٌی 

  ُا

63600  100000  60000 

16 
پزیشػ کلیَ هتغاظیاى دس تذّ 

  ّسّد
42400  70000  40000 

17 

صذّس کاست عشّیظ دُی تَ 

هذاسط ّ خْدسُّاي 

  )ؽخی(عالیاًَ

159000  300000  150000 

18 

حك اهتیاص پشّاًَ تِشٍ 

تشداسي تاّاگزاسي تاکغی 

 52ال -پژّ-عوٌذ

689000  6500000  6500000  

 19 حك اهتیاص اسدي ّ سّا  5000000  6000000  5300000

 20 حك اهتیاص پشایذ  4500000  5500000  4770000

 21 حك اهتیاص ّى  8500000  6500000  9010000

حك اهتیاص ؽشکتِاي عشّیظ  22 5300000  6500000  5000000 



  )هذاسط (پٌح عالَ

23 

حك خاتدایی هکاى ؽشکتِاي 

حول ّ ًمل هغاغش دّسّى 

  ؽِشي

424000  600000  400000 

24 

صذّس هدْص تشاي هؼشفی 

هذیش داخلی تاکغی 

  )عشّیظ(عالیاًَ

95400  150000  90000 

25 

ُضیٌَ کاسؽٌاعی خِت تاصدیذ 

هکاى اّلیَ هْسد تؼشفَ 

  هتماظیاى تاکغی عشّیغِا

63600  100000  60000 

 .حزف ؽذ53- هبدٍ

54 هبدٍ ػْاسض تجذیلی تجبسي ـ  : 

ػْاسض تجذیلی یک ّاحذ تجبسي ثَ دّ یب چٌذ ثبة تجبسي عبختوبى ُبي داساي پشّاًَ دس صْست سػبیت اصْل 

 ؽِشعبصي فٌی ،

 اص لحبظ سػبیت دٌَُ دس صْست ػذم تخلف عبختوبًی هبثَ التفبّت ػْاسض تجذیلی تجبسي ثشاعبط ثٌذ ُـ هبدٍ

 هحبعج13َ

 . هی گشدد

55 ٍهبد اجبسٍ اژُب ّ هحلِبي تفشیحی غشح ُبي عبحلی گیغْم ّ لشّق ـ : 
 هصْة ؽْسا 50پیؾٌِبد ثشاي عبل   هجلغ ثَ لایر  ؽشح ػْاسض  سدیف

1 
ػْاسض ؽجبًَ سّصي 

  ُش ّاحذ پالص
600000  600000  350000 

2 
ػْاسض سّصاًَ ُش 

  ّاحذ پالژ
300000  300000  100000 

3 
ػْاسض ؽجبًَ سّصي 

  عْئیت دسجَ یک
1000000  1000000  300000 

4 
ػْاسض ؽجبًَ سّصي 

  عْئیت هؼوْلی
800000  800000  200000 

 5 ػْاسض ّیالء  400000  1600000  1600000

6 
ػْاسض اعتمشاس ُش 

چبدس عیبس تْعػ 

  هغبفش
100000  100000  50000 

7 
ّسّدي ( ّعیلَ ًملیَ 

  ) دس توبم غشح ُب
50000  80000  50000 

 غشح لشّق
    

 8 ّسّدي(پبسکیٌگ )  50000  800000  500000
 9 پالژ  400000  600000  600000
 10 لجط چبدس  50000  100000  100000

 
 جذّل هحبعجَ کشایَ آهپْالًظ دس خبسد اص هحذّدٍ ؽِش56 – هبدٍ

هصْثَ لجلی هجلغ ثَ   ؽشح ػْاسض  سدیف

هصْة  97 پیؾٌِبد ثشاي عبل  لایر

 ؽْسا
 1 اص یک کیلْهتش تب 05کیلْهتش  150/000  225000  200000

 2 تب 25کیلْهتش  300/000  450000  400000

 3 تب 05کیلْهتش  800/000  1200000  100000

 4 تب 45کیلْهتش  900/000  1350000  120000



 5 تب 05کیلْهتش  1/100/000  1650000  150000

 6 تب 05کیلْهتش  1/300/000  2000000  170000

 7 تب 05کیلْهتش  1/300/000  2100000  180000

 8 تب 05کیلْهتش  1/400/000  2250000  200000

 9 تب 55کیلْهتش  1/500/000  2350000  210000

 10 تب 055کیلْهتش  1/600/000  2500000  2200000

11 
کیلْهتش ثَ اصاي ُش کیلْهتش 100 ثبالتش اص

    لایر اظبفَ هی گشدد5000 اظبفی هجلغ

 کشایَ آهجْالًظ دس داخل حشین ّ هحذّدٍ لبًًْی ؽِش هؼبف هیجبؽذ :تجصشٍ

 :تؼشفَ ؽي ّ هبعَ
-1 6 کشایَ حول ّ فشّػ 600000 چشخ 3- لایر  لایر300000 فشّػ للٍْ عٌگ

-2 1000000 کشایَ حول ّ فشّػ دٍ چشخ 4- لایر  لایر700000 فشّػ للٍْ عٌگ

-5  لایر200000 ُضیٌَ آثذُی ثَ ّعیلَ آتؼ ًؾبًی ثَ اؽخبؿ حبلج ّ پیوبًکبساى

57 هبدٍ ّسّد احؾبم عشگشداى ثَ داخل ؽِش ـ  : 
 جشیوَ ُش سأط احؾبم ّلگشد

 ُضیٌَ ًگِذاسي ُش سأط احؾبم ّلگشد

1 تجصشٍ دس صْست تکشاس جشیوَ ثَ دّ ثشاثش افضایؼ هی یبثذ ـ  . 

2 تجصشٍ دس صْست تکشاس ثبس عْم ثب هجْص همبم هحتشم لعبئی احؾبم تحْیل کؾتبسگبٍ هی گشدد ـ  . 
 هصْة ؽْسا 97 پیؾٌِبد عبل  هصْثَ لجلی

 سّصاًَ 200000  500000  300000
 سّصاًَ 100000  100000  100000
 تخشیت  500000  300000

 
٤1 

 .حذؾ شد ـ58 ماده

 ج11ماده /

 نحوه محاسبه عوارض

 .عوارض واحد اضافه به شرح ذیل محاسبه می گردد

A=S*Z*P 

= Aعوارض واحد اضافه 

= Sمساحت واحد اضافی 

= Zضریب عوارض در تعرفه عوارض و بھاي خدمات شھرداري 

= Pقیمت منطقه اي ملک 

 نکته آموزشی3-36-3.

گاهاً مالکین پس از احداث بنا و اخذ پایانکار ، واحد موجود را تؽییر داده و به دو یا چند واحـد تقسـیم مـی کننـد و 

 مـورد

ارجـاع دهـد و در 100 استفاده قرار می دهند. در این صورت شھرداري بایستی پرونده را به کمیسیون مـاده

 صـورتی کـه

شھرداري پس از اخذ جریمه بایستی عوارض فوق را نیز محاسبه و وصول کمیسیون رأي بر جریمه صادر نماید 

 .نماید

 ج11ماده /

 نحوه محاسبه عوارض

 .عوارض پل به شرح ذیل محاسبه می گردد



A=S*Z*P 

=Aعوارض پل 

=Sمساحت پل 

 قیمت=ضریب مساحت

 عوارض واحد اضافی2P×60000×31لایر= =8400000
٤٩ 

=Z بھاي خدمات شھرداريضریب عوارض در تعرفه عوارض و 

=Pقیمت منطقه اي ملک 

 نکته آموزشی3-34-3.

دقت شود در صورتی که ساختمانی مشمول عوارض حذؾ پارکینگ گردد نباید مالک در جلوي منزل خـود پـل 1.

 عبـور

 .خودرو بسازد

دروها و افراد کارشناس فنی شھرداري باید دقت کافی مبذول نماید تا اصول فنی و ایمنی در ساخت پل براي خو2.

 پیـاده

 .کامال رعایت شده باشد

 :مثالً 

 مساحت=عوارض پل

2×5P×60000=600000 

 .حذؾ شد ج61/ ماده

 ج62/ ماده

 نحوه محاسبه عوارض

 .عوارض تأخیر در حمل نخاله هاي ساختمانی به شرح ذیل محاسبه می گردد

A=S=Z=P=T 

=Aعوارض تأخیر در محل نخاله هاي ساختمانی 

=Sمساحت اشؽال شده نخاله به تشخیص مأمور شھرداري 

=Zضریب عوارض در تعرفه عوارض و بھاي خدمات شھرداري 

=Pقیمت منطقه اي ملک 

=Tتعداد روزهاي تأخیر در جمع آوري نخاله 

 نکته آموزشی3-7-3.

 .براي جمع آوري نخاله بایستی اخطار کتبی با درج مھلت مناسبی به مالک ابالغ گردد1.

 .تعداد روزها بعد از پایان روز اخطار محاسبه می گردد2.
 :مثالً 

 مساحت اشؽال=عوارض تأخیر نخاله ها4P××قیمت منطقه اي×روز=

15×1×40000×7=2100000 

 ج63/ ماده

 .حذؾ شد

 ج11ماده /

 :عوارض اضافه ارتفاع مؽایر با ضوابط طرح هاي شھري و مفاد پروانه ساختمانی

 )اختالؾ ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز× سطح بناK.P× ( =فرمول: ارتفاع مجاز

 K.P÷2/80×100×2/80_3مثال: حاصل عوارض=



 در مسکونی: ارتفاع مجاز براساس پروانه صادره

 ارتفاع در وضع موجود

 )لایر خیابان امام خمینی(ره215000 در منطقه ارزش باالي شھر ارزش منطقه

0/20×100× 6P÷2/80= 1/241/231لایر 

 لایر100000 ال: درمنطقه متوسط شھر ارزش منطقهمث

2_2/80×100×K.P÷2/80=حاصل عوارض 

0/20×100×6P÷2/80=4/285/714 لایر 

 :)محاسبه عوارض ارتفاع مقایر با ضوابط طرحھاي شھري و مفاد پروانه هاي ساختمانی(در تجاري ها و انباري ها

 )اختالؾ ارتفاع احداثی با ارتفاع مجاز× سطح بناK.P× ( =فرمول: ارتفاع مجاز

 :مثال

3-2/80×15×K.P÷2/80= 

0/20×15×10P×215000÷2/80=2303571 
 11ماده :

عوارض ناشی از خدمات و بھره برداري از اراضی واقع در محور خدمات ناحیه اي و محلـه 

 اي در زمـان

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

=1Pزیرزمین 

=5Pهمکؾ 

=2Pطبقه اول به باال 

مثال: ملکی در محور خدمات ناحیه اي می باشد و متقاضی احداث اعیان جھت بھره بـرداري 

 بصـورت

مترمربع را دارد در صورت این شھرداري موافقت احداثی اعیـان 100 شعب بانک به مساحت

 مـذکور را

خت عوارض مصوبه پروانه (پذیره و تراکم و )... مشمول پرداخت خدمات بنماید ضمن پردا

 ناشی از بھره

 .برداري ملک به شرح زیر می باشد

100×5×180000=90/000/000 

 13ماده :

 :وضع عوارض براي شرکتھاي بیمه و دفاتر بیمه در محدوده شھر

می باشد که هر  مبناي محاسبه عوارض فوق براساس مساحت فضاي اشؽال شده (اعیان) -

 ساله به

 .حساب شھرداري وایز نمایند

 .می باشد97 اجراي این مصوبه از سال

 اعیانp × ×نحوه محاسبه مثال: =ضریب

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

 2/411/111=4/1×31/111×21قدس در سال -خیابان اطراؾ مثال شھداي محراب

 13-ماده 

 بھاي خدمات بر تبلیؽات محیطی



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

 مساحت41111××فرمول محاسبه روز(مدت)

 مثال 31/111لایر = 7×20000×0/5

 311/111=لایر 3×21111×1متر


