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 خاض بی م

 ( تقاتپ )

 در بهبود بهره وری پذیرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوری و پژوهش بر مبتني محیطي دانش استقرار

 .دارد اساسي نقش انساني نیازهای تأمین در و است شهری زندگي محیط

نیازمند  فرهنگي، و اقتصادی و اجتماعي های بازخورد به توجه با ریزی برنامه و پژوهش در الگوپذیری

 امكانات عمومي توزیع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقلیمي های ساخت زیر در مطالعه و ارزیابي

 در نیازها بین کلیه منطقي ارتباط برآیند از پویا و زنده سیستمي شهرها نباشد. بهره بي رفاهي نیازهای و

 بهره ارتقای در جهت را پایداری توان مي گذار، اثر تدابیر و ریزی برنامه با ارائه که هستند پایدار توسعه

 جامعه در مرتبط و نهادهای عناصر کمك با توسعه عوامل دیگر و منابع از استفاده با و داده تسری وری

 شهری محیط بهبود لحاظ به سیستم ارتباطات در مؤثر فرایند انجام موجب با آنها تعامل در نتیجتاً و شهری

 موازات به تا زدود ها را کاستي توان مي بهره وری تبلور با و ریزی برنامه در معیار این تدوین با یقیناً شد.

 و تأمین جهت و در مردمي مشارکت جلب به منظور الزم افزارهای نرم از ملي عرصه در تكنولوژی توسعه

 اهداف اجرای در خدمتگزار دولت با همسوئي و مدیریت شهری سیاستهای راستای در عمومي منافع بهبود

 . شد برخوردار الزم بهره از ضروری غیر تصدیهای کاهش زدایي و تمرکز اصل و اجتماعي مشارکت افزایش

که  شهرهاست در موجود امكانات و فرصتها در ریزی برنامه و بررسي مستلزم مالي منابع از برداری بهره

شهرها  توسعه و گسترش با لذا یابد. مي تكوین جدید فناوری با مناسبي شیوه به آن از استفاده تعادل

 و را فراهم پایداری سوی به توسعه زمینه جدید اطالعات با و یافته رشد آن مختصات با نیز درآمدی منافع

 برنامه با و همسوئي توسعه برنامه فرابخشي مقدمه شهروندان مدني نیازهای تأمین جهت در منابعي خلق با

 سازیم فراهم را واحد شهری مدیریت سوی به حرکت و الزم آمادگي ایجاد برای دهم دولت شده اعالم های

. 
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 نظر کارشناسي نقطه با قانوني، اختیارات موازات به منابعي ایجاد جهت به گردیده سعي مجموعه این در

 اقدام محلي عوارض وضع به نسبت موجود عوارضي، افزارهای نرم و شاخصها تبیین و مسئولین واحدها

 این عمل مالك قانون، مقرر خاص تشریفات و سیر شهر اسالمي محترم شورای تصویب از پس تا نموده

 …………شهر  فهیم مردم مشارکت و دولتي دستگاههای سایر همیاری با انتظاردارد لذا. گردد شهرداری

 عمراني ساختار تغییر به بتوانیم) تعرفه این در مندرج خدمات بهای و عوارض(درآمدهای محلي  تحصیل با

 مردم رضایت و عمومي رفاه به آن برآیند و یابیم دسترسي شهر این شهروندان خور شهری در مبلمان و

 .بیانجامد

 

 

 
 

 
 

 

 فصل اول

 

 کلیات و تعاریف
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 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض و مستندات قانونی وضع عوارض

 ت تیاض  ق نرنر وضع عرض   :

 قبل ضز ضنقالب :  -0
 O  4335قانون شهرداری مصوب  54ماده  8بند  

 O  4351آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  33ماده 

 بعا ضز ضنقالب : -2
O   4314قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 34ماده  4بند 

 O 4311معین مصوبقانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  53بند الف ماده 

 O  4314قانون شوراها و اصالحیه های بعدی آن مصوب 14ماده  41بند  

 O 4384قانون تجمیع عوارض مصوب  4ماده 4تبصره 

  O4381قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده4تبصره 

 

  0330ق نرن ا ر ض   تصرب 

 در وظایف انجمن شهر : -45ماده 

 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن – 8بند 

 

  0301آ نن ن تپ ت هر ا ر ض     تصرب 

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر  -31ماده 

ن وصول یا تحصیل مي شود، درج و هر درآمدهایي که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آ
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نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب مي گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها 

 صورت مي گیرد در تعرفه مذکور منعكس مي شود. 

 0310ق نرن تهکنال  ار ضی   ضسالتر کهر   تصرب 
 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:-34ماده

مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر -4

 عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.

  0311ق نرن ولرل برخر ضز   آتای    وهت و تصرف آن    ترض   تعنن تصرب 

های شهرداریها را ننماید  ورتیكه درآمدهای وصولي ناشي از عوارض تكافوی هزینهالف ـ در ص -43ماده 

 وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود. 

 

ق نرن تهکنال  ، وظ  ف و ضنتخ ب   ار ضی   ضسالتر کهر  و ضنتخ ب ا ر ض ضن ب  ضلالحنپ 

  0331ا  تصرب ی   بع

 در وظایف شورای اسالمي شهر : -71ماده 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن  – 16بند 

 .سیاست عمومي دولت که از سوی وزارت کشور اعالم مي شود

به وضع عوارض متناسب با تولیدات ( شورای اسالمي شهر مي تواند نسبت 27/8/1386)اصالحي  - 77ماده 

و درآمدهای اهالي به منظور تأمین بخشي از هزینه های خدماتي و عمراني مورد نیاز شهر طبق آیین نامه 

  مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

عوارض ، یك ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور مي تواند در هر  –تبصره 

 که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصالح یا لغو آن اقدام نماید. مقطعي 

ق نرن ضلالح ترض   ضز ق نرن برن تپ سرم ترسعپ ضقتص    ،ضجتم عر و فرییگر جم ر   

 ) تجمنع عرض   ( 0330ضسالتر ض رضن تصرب
بایستي حداکثر تا  رخ هر یك از عوارض محلي، ميوضع عوارض محلي جدید و یا افزایش ن -1تبصره -5ماده 

 ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومي گردد  پانزدهم بهمن

  0333ق نرن ت هن   بر ض زش ضفزو ه تصرب 

شوراهای اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر یك از عوارض محلي جدید، که تكلیف  - 1تبصره -51ماده 

ن مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر آنها در این قانو

 سال بعـد، تصویب و اعالم عمومي نمایند.

   تی بع   آتا  ا ر ض     :
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O ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای 

 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  Oکمک های اهدایی دولت و سازمان های دولتی 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 

 س  ر ت تیاض  ق نرنر ترتبط ب  عرض   : 

 ق نرن ا ر ض   :

ف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیوني مرکب از نمایندگان رفع هر گونه اختال -77ماده 

هائي که  شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعي است. بدهي وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع مي

طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت قابل وصول 

اجرای ثبت مكلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری باشد  مي

مبادرت نماید در نقاطي که سازمان قضائي نباشد رئیس دادگستری شهرستان یك نفر را به نمایندگي 

ه عمل نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان ب دادگستری تعیین مي

 خواهد آمد.

 

مالكین اراضي و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمراني یا تفكیك  -111ماده 

 اراضي و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. 

ه مأمورین های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیل تواند از عملیات ساختماني ساختمان شهرداری مي

 خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. 

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فني یا بهداشتي قلع تأسیسات و بناهای  -1تبصره 

اث یا شروع خالف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احد

هائي مرکب از نماینده وزارت کشور به  به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون

انتخاب وزیر کشور و یكي از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكي از اعضای انجمن شهر به 

نماید که ظرف ده روز  م ميشود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعال انتخاب انجمن مطرح مي

توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مكلف است موضوع را با حضور 

کند ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضي بر  نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت مي

مان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساخت

کند مكلف است حداکثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور  جلوگیری مي

 مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگي خواهد کرد. 
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در صورتي که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي که نباید از دو ماه تجاوز 

 نماید.  کند تعیین مي

شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابالغ کند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید 

طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را 

 . 1خواهد نمود

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از  -2تبصره 

 تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك از نظر اراضي مسكوني کمیسیون مي

ای که  های فرعي و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمه های اصلي یا خیابان مكاني )در بر خیابان

متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعیین و شهرداری 

ید از حداقل یك دوم کمتر و از سه مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نبا

برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافي بیشتر باشد( در صورتي که ذینفع از پرداخت 

جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی 

 .2نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي  -3تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملك  تجارتي و صنعتي و اداری کمیسیون مي

ای  های فرعي و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمه های اصلي یا خیابان باناز نظر مكاني )در بر خیا

که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعیین و 

بر کمتر و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید )جریمه نباید از حداقل دو برا

از چهار برابر ارزش معامالتي ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافي ایجاد شده بیشتر باشد( در صورتي که 

ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و 

 .3ت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمودتقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسب

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي که اصول فني و  -4تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع  بهداشتي و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون مي

عامالتي ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي که بنای بدون مجوز یك دهم ارزش م

ساختمان ارزش دریافت سرقفلي داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بالمانع بودن 

های  صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعالم نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

 . 4عمل خواهد شد 3 و 2
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در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصالح آن کمیسیون  -5تبصره 

ای که حداقل یك  تواند با توجه به موقعیت محلي و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه مي

هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر  برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان برای

باشد( شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین  متر مربع مي 25نماید )مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 

 .5باشد شده و صدور برگ پایان ساختمان مي

اس پروانه ساختمان و در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اس -6تبصره 

های مصوب رعایت برهای اصالحي را بنمایند. در صورتي که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در  طرح

این مورد انجام گیرد شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال 

بنا، عدم رعایت اصول فني و بهداشتي و شهرسازی در نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحكام 

 .6های ماده صد است ساختمان رسیدگي در صالحیت کمیسیون

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عملیات اجرائي ساختماني که به مسئولیت آنها  -7تبصره 

ها و محاسبات فني ضمیمه  گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه احداث مي

آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمایند. 

هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهي نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نكند و موضوع منتهي به 

صد قانون شهرداری و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یك ماده 

گردد شهرداری مكلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختماني 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتي که مجدداً مرتكب  6حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

ور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محكوم تخلف شود که منجر به صد

کند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامي نظام معماری و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در یكي از 

گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف  جرائد کثیراالنتشار اعالم مي

ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر  6دس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر مهن

مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مكلفند در 

ری نكنند و یا در مورد ها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگی مورد ساختمان

صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسیدگي 

شود و در صورتي که عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائي هم باشد از این  مي

 جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با  رداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختماني است و دستور شهرداری اجرا نشود ميدر مواردی که شه

استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي برای متوقف ساختن عملیات ساختماني 

 .7نماید اقدام
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ها گواهي پایان ساختمان و در  ختماندفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله در مورد سا -8تبصره 

های ناتمام گواهي عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد  مورد ساختمان

 مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند. 

ها  تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداری 6هائي که قبل از تصویب قانون  در مورد ساختمان

( معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد در صورتي که مورد معامله کل پالك 24/11/1355)

را شامل نگردد گواهي عدم خالف یا برگ پایان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام 

 باشد.  معامله بالمانع مي

نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتي که اضافه بناء  هائي که قبل از تاریخ تصویب در مورد ساختمان

جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر 

 .8باشد باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بالمانع مي

ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از هایي که پروانه ساختمان آن ساختمان -9تبصره 

 . 9باشند ماده صد قانون شهرداری معاف مي 1شمول تبصره 

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام  -11تبصره 

تراض نماید، مرجع رسیدگي به این اعتراض او از تاریخ ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اع

کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلي شرکت 

 .11اند. رأی این کمیسیون قطعي است داشته

آئین نامه ارزش معامالتي ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد  -11تبصره 

 .11اخذ جرائم قابل اجراست. و این ارزش معامالتي سالي یكبار قابل تجدیدنظر خواهد بود

 ق نرن ت هن   بر ض زش ضفزو ه :

 گردد : مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین مي -43ماده 

هوایي پنج  حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمیني )به استثناءریلي(، دریایي و -الف

 بلیط )به عنوان عوارض(. ( بهاء%5درصـد )

عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتي حسب مـورد   –ب 

معادل یك در هزار قیمت فروش کارخانه )داخلي ( و یا یك در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودی 

 .12آنها

وضوع بند )ب( این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثناءخودروهای عوارض م -تبصره
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و حداکثر تا صد   (%11به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد )  گازسوز(

 یابد. افزایش مي  ( عوارض موضوع بند مزبور این ماده%111درصد )

این قانون پس از ) صرفا موضوع بند الف و ب (  (43الیات و عوارض موضوع ماده )پرداخت م -و - 46ماده 

 %( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.2موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد )

 ق نرن برن تپ شیجم ترسعپ کهر  :

ند تا پایان سال اول برنامه از طریق شوراهای اسالمي و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظف -174ماده 

 تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتي متناسب با کاربریهای  –الف 

مسكوني همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمي و موقعیت محلي و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای 

افزوده اراضي و امالك ، خدمات بهره برداری از واحدهای احداثي این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش 

 ناشي از اجرای طرحهای توسعه شهری.

تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومي و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران  -ب

 شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل.

 ا از عوارض بر امالك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات.تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریه -ج

 تعیین ضمانت اجرایي برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانوني شهرداریها. -د

 افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر. -هـ

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

برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلي  -ز

 و قانوني آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایي.

 : تعاریف
توسط وزارت کشور تهيه و تنظيم گرديده  ها  نامه مالی شهرداری آيين   03عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  عوارض:تعرفه 
 است.

 P :  منظور از P  يا قيمت منطقه ای، ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارايی در اجرای
با احتساب افزايش های  46و در صورت عدم دسترسی به ارزش دارايی ارزش معامالتی سال   مستقيم یها قانون ماليات 46ماده 

 . باشد می سنواتی مصوب شوراهای اسالمی شهر مالک عمل
K : گردد. میتعيين اسالمی شهر  با توجه به مقتضيات هر شهر توسط شورایی مختلف ها  در تعرفهی است که ضريب 

آشپزخانه و  ، شود و شامل اتاق میی که برای سکونت افراد و يا خانواده ساخته ساختمان عبارت است از : يک واحد مسکونی
 باشد .  میی الزم ها  سرويس

شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص  ۰3/0/۰0۳4مصوبه مورخ تعاريف و اصطالحات بکار رفته در اين دستورالعمل براساس 
 باشد. می ی شهرها  کاربریطرح تدقيق تعاريف و مفاهيم 

 
  : توجه

  :رعايت شودبايستی  .....ی عوارضی سال ها  موارد ذيل در کليه تعرفه
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   چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالک
عمل خواهد بود همچنين در صورتی که ملکی در ميدان يا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترين قيمت منطقه ای 

 حاسبه خواهد شد.گردد م میجبهه خيابانی که از ميدان يا فلکه منشعب 

  عوارض را تعيين نمايد. مبنای محاسبه  تعرفهحداقل  تواند در موارد خاص با پيشنهاد شهرداری  میشورای شهر 

  هيأت عمومی ديوان عدالت  0/5/۳7مورخ  6۳و همچنين دادنامه شماره  57/۰۰/۳0مورخ  7۳5با توجه به دادنامه شماره
 عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد. ،نرخ زمان وقوع تخلفپس از وصول جرائم ساختمانی به اداری 

 قانون  55کميسيون موضوع ماده  ، و بهای خدمات مرجع رفع هر گونه اختالف بين مؤدی و شهرداری در مورد عوارض
 شهرداری است.

 در داخل محدوده و حريم شهر قابل وصول است.موضوع اين تعرفه  عوارض 

 و يا ( ۰5/5/۳5پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب (ی مصوب ها معافيت وط بهقوانين و مقررات مرب
قانون برنامه پنجم توسعه  ۰۳۰ذيل ماده  تبصره گردد با رعايت میبينی  بودجه سنواتی پيشيی که در قوانين ها معافيت

 تخفيف و معافيتی نخواهند بود.اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هيچ گونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ض ن تعرفپ    ااه بر ه بک   عب  ض     ی  وضژه ضز برخر تع   ف  

 0 - : 71ماده  16به عوارضي اطالق مي گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند  عرض   تحلر 

 1375/3/1قانون تشكیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 اصالحات بعدی با شورای اسالمي شهر مي باشد.

 صول و یا خدمات به منبع عوارض عوارض محلي عوارضي است که فارغ از تولید )اعم از کاال و مح

توان  گیرد. از انواع عوارض محلي مي مستمر و یا موجود( در محدوده شهرو حریم شهر تعلق مي

عوارض وضع شده برای زمین، ساختمان، ماشین آالت و عوارض کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص 

 را نام برد. 

 2 - : رجع برقراری آن شورای اسالمي شهر نبوده به کلیه عوارضي اطالق مي شود که م عرض   تلر

 و قانونگذار صالحیت برقراری آن را تعیین نموده است. 

 3 - :  مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشي از آراء قطعي کمیسیون  عرض   ن ش  اض

  و ...111ماده

  /لیط مسافر / صدور درصد ب5عوارض پایدار : مانند عوارض ملي/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو

  پروانه ساختماني/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...
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 0- و شود می ساخته خانواده یا و سکونت افراد برای که ساختمانهایی کلیه از است عبارت ت کرنر: وضحا 

 . باشد های الزمسرویس و اتاق، آشپزخانه شامل

 1- شهرداریها قانون 44 ماده 45 ذیل بند تبصره برابر که ساختمانهایی کلیه از است عبارت تج   : وضحا 

 نظام قانون پوشش تحت صنفی واحدهای آنها در یا و گردیده تجارت احداث و پیشه و کسب استفاده بمنظور

 . باشد داشته فعالیت تجارت قانون تابع واحدهای یا صنفی و

 هستند مالیات پرداخت مشمول شوند و می اداره بازرگانی بااصول که اسالمی انقالب ونهادهای دولتی مؤسسات 

 . محسوب میشود تجاری واحد تعرفه این در

 1- کارگاههای ایجاد یا و استفاده صنعتی بمنظور که ساختمانهایی کلیه از است عبارت لیعتر: وضحا 

تعریف  اگرمشمول شهری وتأسیسات خدماتی , جهانگردی ,شود.)صنعت توریسم می احداث تولیدی و صنعتی

 .گیرد( می قرار قسمت این نگردد،در تجاری

 3- از که ساختمانهایی انقالب اسالمی نهادهای و دولتی ساختمانهای کلیه از است عبارت ض ض  : وضحا 

 گیرد. قرارمی اداری واحد در ردیف باشد خارج 3و4و4بندهای تعریف شمول

 3- و آموزش سازمان تأییدیه با آموزشیکاربری  در که ساختمانهایی کلیه از است عبارت آترزار: وضحا 

 دبستانها ، کودکستانها از اعم( آموزشی مدارس کلیه کودك، مهد منظوراحداث به عالی آموزش وزارت و پرورش

 می قرار برداری بهره مورد و احداث آموزشی( وسایرمراکز علمیه ، مدارس راهنمایی،دبیرستانها،دانشگاهها،حوزه

 .گیرد

 1- درمانی( بهداشتی،(مربوطه  که درکاربری ساختمانهائی کلیه از است عبارت   ت نر: و ب اضاتر ترضکز 

بهداشت،  بهزیستی، خانه عمومی، تأسیسات حمام احداث به منظور درمان و بهداشت سازمان تأیید با

 .گیرد می قرار برداری مورد بهره و احداث ... و بهداشتی، آزمایشگاهها بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز

 01- تربیت سازمان با تأیید کاربری مربوطه در که تربیتی و ورزشی اماکن از است عبارت و زار: ضت کن 

 .گیرد می قرار برداری بهره ومورد احداث بدنی

 00-    ترانسفورماتور،  مانند آب، پست وتجهیزات شهری ازتأسیسات است عبارت ا ر : و تج نزض  تأسن

 . گردد می احداث شهروندان رفاه عمومی جهت ...و  برق، گاز، مخابرات پست

 02- ها، موزه قبیل از کاربری مربوطه در که ساختمانهائی از است عبارت فرییگر: و ت   خر ضت کن 

 برداری بهره مورد و سینما، تئاتر، احداث (سالن ... و هنری فرهنگی،( نمایشگاهها اجتماعات، سالن کتابخانه،

  گیرد می قرار

 

 03 -( :(P  منظور از P  يا قيمت منطقه ای، ارزش معامالتی زمين و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و

با  46و در صورت عدم دسترسی به ارزش دارايی ارزش معامالتی سال   های مستقيم قانون ماليات 46دارايی در اجرای ماده 
 باشد.  می هر مالک عملاحتساب افزايش های سنواتی مصوب شوراهای اسالمی ش

 00- اسفند مصوب مستقیم قانون مالیاتهای 15 ماده )ج( بند موضوع ساختمان قیمت س ختم ن: قنمت 

قیمت  بطوراختصار که گردد می ابالغ و تعیین امالك تقویم توسط کمیسیون که اسالمی شورای مجلس 4311

 . شود می گفته نیز ساختمان
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 01-    گیرد قرار برداری بهره مورد عنوان تجاری به فقط که شود می اطالق ساختمانهایی به تتمرکز: تج 

های  ،مغازه پاساژها مانند شود نمی واقع استفاده مورد تجاری غیر یاکاربری مسکونی صورت به آن طبقات و

 .... و بازار محدوده در واقع

 01- به ساختمان کل درصد مساحت پنجاه حداقل که گردد می اطالق کاربری ای به تج   : ش  کنیگ 

 شود. واقع برداری مورد بهره تجاری بصورت مابقی و پارکینگ عنوان

 03-  :   متر ) عمق  8الي  6به امالکي گفته مي شود که فقط در طبقه همكف به عمق تج    نرض

دفاتر  تعیین شده در طرح تفضیلي ( اجازه احداث مغازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسكوني یا

 متر پیش بیني گردد ( دارد. 8تجاری ) در خارج از عمق در تغییر کاربری نوار تجاری حداکثر عمق 

  تبصره : در صورتیكه کاربری ملك غیر از تجای نواری باشد ابتدا مي بایست با استفاده از جدول

تي که نیاز به ضریب تغییر کربری  عرصه ملك به کاربری تجاری نواری تغییر یافته و سپس در صور

 عمل شود. 17افزایش عمق تجاری باشد برابر مفاد بند 

به مجموعه هائي گفته مي شود که دارای کاربریهای متفاوت و بصورت همزمان در تجتمع ی   تختلط :  – 03

 یك مجموعه مورد استفاده قرار گیرند.

 

 

  ب   تر  ع  ت ار  : ترض   ذ ل    کلنپ تعرفپ ی   عرض ضر س ل 

 4-  چنانچه ملكي دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملك

مشرف به معبر مالك عمل خواهد بود همچنین در صورتي که ملكي در میدان یا فلكه واقع شده باشد 

عوارض بر اساس باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیاباني که از میدان یا فلكه منشعب مي گردد 

 اسبه خواهد شد.مح

 4-  3/2/85مورخ  48و همچنین دادنامه شماره  25/11/83مورخ  587با توجه به دادنامه شماره 

هیأت عمومي دیوان عدالت اداری مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني 

وسط کمیسیون در محاسبه این عوارض پس از قطعي شدن رأی ت 111عالوه بر جرائم کمیسیون ماده 

 مذکور  قابل وصول خواهد بود.

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

 181( و یا معافیتهایي که در قوانین بودجه سنواتي پیش بیني مي گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 17/2/87

خواهد شد در هر حال تخلفات ساختماني مشمول استفاده از هیچ گونه  قانون برنامه پنجم توسعه اعمال

 تخفیف و معافیتي نخواهند بود.

 ضلل  ترضرع کمن نرن 3/01/33 -ک032011/00030ام  ه  ن تپ تصر ب ترضرع * تع فنت

 ضس سر ق نرن 033

 اصل  موضوع کمیسیون 8/11/87 -ك182455/41134شماره  نامه تصویب 2ماده  2تبصره  ستناد با

 والدین( از و فرزندان  )همسر شهداء خانواده باالتر، آزادگان، و %25،جانبازان  اساسي قانون 138
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پروانه  صدور های هزینه و شهرداری عوارض و گاز برق، آب، انشعاب هزینه های کلیه پرداخت

برای  و پذیره تجاری تا بیست متر مربع مربع )تراکم ساخت و زیربنا( مترو بیست  یكصد تا مسكوني

 است. اقدام مالك مذکور سقف تا فرد سهم هر مسكوني های مجتمع در و باشند مي یك بار معاف

 " صرفا باشد مربع متر و بیست یكصد از بیش شرایط واحد هر با سهم واحد هر متراژ که صورتي در

 . باشد مي مذکور عوارض و ها هزینه پرداخت مشمول مربع متر و بیست یكصد بر مازاد

 21/2/33ت کن تصربپ  عرضپ و ترهنا ضز حم  ت و س ت نایر ق نرن 01ت  ه  * ترضرع 

                              آن ضجرض ر ن تپ آئنن و ضسالتر ار ض  تجلس

 های بافت در تولید مسكن طرحهای و درآمد کم گروههای ویژه مسكن تولید های طرح کلیه 

 تقسیط و ساخت تراکم و ساخت های عوارض هزینه %51حداقل  تخفیف مشمول شهرها فرسوده

 سوی از شده اعمال تخفیف %111معادل  است موظف دولت.باشد مي باقیمانده کارمزد بدون

 و پرداخت منظور سنواتي بودجه لوایح در را قوانین سایر و قانون این اجرای از ها ناشي شهرداری

 . نمایند

 عرضه مسكن مصوبه  و تولید از حمایت و ساماندهي قانون اجرایي نامه آئین 45ماده  ردیف یك

 های واحد و درآمد مصوبه مسكن کم گروههای ویژه مسكوني واحدهای سازندگان کلیه 6/8/87

 به تقسیط و تخفیف اعطای مشمول فرسوده شهری های بافت مصوب درمحدوده احداثي مسكوني

 . گردند مي زیر شرح

 - ساختماني تراکم و صدور پروانه عوارض های هزینه حداقل موظفند ودهیاریها ها شهرداری 

 و داده تخفیف را ماده این موضوع واحدهای مصوب برای تفصیلي و جامع های طرح در مجازمنظور

ضمناً این تخفیف برای . نمایند اقدام عوارض باقیمانده ساله سه بدون کارمزد تقسیط به نسبت

 ازاد بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد مي گردد نمي باشد.بناهای م

  0331تعرفپ ب    خات   ا ر ض   تصربپ س ل  21* تخفنف   ترضرع ت  ه 

 مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( و سازمان بهزیستي کشور و نیز  -الف

شود در صورت رعایت الگوی مصرف از واحدهایي که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته مي 

 پرداخت عوارض پروانه ساختماني برای یكبار معاف مي باشند.

 کارکنان شهرداری از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختماني )تراکم وزیربنا( یك واحد  -ب

 متر مربع زیربنا معاف مي باشند.   121مسكوني برای یكبار در طول خدمت و تا سقف 
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 تك وضحا  لر   بپ)ضحاضث ضعن نر( ضز نرع ت کرنر  بی  ز رعرض    - (2-0تعرفپ ام  ه )

 

 تربع تتر  ك عرض   بی  )تتر تربع( کل ن خ هص سطح    ف
حاضقل عرض   بپ ضزض  یر تتر 

 تربع

 ریال 0/4p 33333 13تا  0

 ریال 0.7p 33333 433تا  13از  2

 ریال 1.2p 33333 443تا  433از  3

 ریال 1.7p 54333 433تا  443از  0

 ریال 2p 54333 333تا  433از  1

 ریال 2.5p 13333 533تا  333از  1

 ریال 3p 13333 433تا  533از  3

 ریال 4p 13333 433بیش  3

واحد ها توضیح اینكه چنانچه ساختمان طبقاتي داراییك ورودی و دسترسي جداگانه برای  : 0تبصره 

 پیشبیني گردد حتي اگر یك واحد در هر طبقه باشد مجتمع منظور میگردد.

در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیاني( با رعایت :  2تبصره 

برای وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني قابل  P 51% ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

  این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد.

بر اساس ضوابط شهرسازی مالك  تراکم پایهدر محاسبه این عوارض متراژ اعیاني صرفاً در حد  : 3تبصره  

  .عمل قرار مي گیرد

قانون  138اصل کمیسیون موضوع  3/7/1391ك مورخ 47198/ت131956به موجب تصویبنامه :  0تبصره  

درصد و باالتر ، آزادگان و خانواده شهدا )همسر ، فرزندان و والدین( و سایر 25اساسي ؛ کلیه جانبازان 

تصویب نامه مذکور از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت  1مشمولین مقرر در ماده 

معاف مي باشند. مازاد بر متراژ مدکور مشمول تا یكصد و بیست متر مربع مسكوني و بیست متر مربع تجاری 

  % نیز صرفاً مشمول استفاده از تخفیفات مسكن مهر مي باشند.25پرداخت عوارض است. جانبازان زیر 

 -1تبصره

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض
 توضیحات
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 تجدیدعوارض 

پروانه 

 ساختمانی

بر اساس 

تباصر مندرج 

 در توضیحات

قانون نوسازی و عمران شهری در  22ماده  2: طبق بند  (1بند)

شود باید  ها صادر می  های ساختمانی که از طرف شهرداری  پروانه

حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید 

توانند با توجه به حجم عملیات  های اسالمی شهر می گردد. شورا

چهارگانه قانون نظام مهندسی  ساختمانی و بر اساس گروه بندی

ساختمان )الف، ب، ج، د( نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان 

 اقدام نماید.

: مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی )دو بار(  (2بند )

نمایند مشمول پرداخت عوارض  آن اقدام می تجدیدنسبت به 

 شوند. صدور پروانه ساختمانی نمی

یانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی : مؤد (3بند )

عدم شروع ، در صورت  نمایند پروانه مراجعه می تجدیدبرای  
ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا  عملیات ساختمانی

زیربنا ، مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  تمدید پروانه

  باشند. می

: منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس  (4بند )

 باشد.  ناظر می

: مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از  (5بند )

احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته 

بایست نسبت به استرداد عوارض صدور  باشند شهرداری می

 های کارشناسی اقدام نماید.  از کسر هزینهپروانه پس 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ت کرنری  و آش  تم ن ی  )ضحاضث ضعن نر( لاو  شروضنپ س ختم نر تجتمع بی  ز رعرض    -( 2-2تعرفپ ام  ه )
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    ف
بی  )تتر  کل ن خ هص سطح

 تربع(
 عرض    ك تتر تربع

 حاضقل عرض   بپ ضزض  یر تتر تربع

0 199-1 111 ( /1p ×   )ریال 54333 میانگین سطح واحد 

2 399-211 111 ( /1.5p ×   )ریال 54333 میانگین سطح واحد 

3 599-411 111 ( /1.6p ×   )ریال 54333 میانگین سطح واحد 

0 611-1111 111 ( /2p ×   )ریال 54333 میانگین سطح واحد 

 ریال 54333 میانگین سطح واحد(   × 2.5p/ ) 111 3111تا  به باال 1111 1

 ریال 54333 میانگین سطح واحد(   ×3.5p/ ) 111 به باال3111 6

 مسكوني واحد مشاعات(/ تعداد + )مفید ناخالص بنای زیر کل سطح = واحد  سطح میانگین       : 0تبصره  

منظور از واحد مسكوني چند واحدی اعیاني است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر  : 2تبصره 

 طبقه بیش از یك واحد مسكوني احداث گردد.

در خصوص تعاوني های مسكن ، مجتمع های مسكوني و انبوه سازان مبنای سطح زیربنا عبارتست  : 3تبصره 

 کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسكوني حاصل مي شود. از متوسط زیربنای هر واحد که از تقسیم سطح

در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونیهای مسكن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره  : 0تبصره 

مصوبات چهل و یكمین جلسه شورای مسكن  9ریاست جمهوری و بند  24/6/88ن مورخ 43165/ت126561

 شد.اقدام خواهد  29/11/1388استان مورخ 

در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزی )خارج از اعیاني( با رعایت  : 1تبصره 

% قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني P 51  ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع

 .برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمي گیرد

بر اساس ضوابط شهرسازی مالك  تراکم پایهدر محاسبه این عوارض متراژ اعیاني صرفاً در حد  : 1تبصره 

 عمل قرار مي گیرد.

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض
 توضیحات
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 تجدیدعوارض 

پروانه 

 ساختمانی

بر اساس 

تباصر مندرج 

 در توضیحات

نوسازی و عمران شهری در  قانون 22ماده  2: طبق بند  (1بند)

شود باید  ها صادر می  های ساختمانی که از طرف شهرداری  پروانه

حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید 

توانند با توجه به حجم عملیات  های اسالمی شهر می گردد. شورا

ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگانه قانون نظام مهندسی 

مان )الف، ب، ج، د( نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان ساخت

 اقدام نماید.

: مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی )دو بار(  (2بند )

نمایند مشمول پرداخت عوارض  آن اقدام می تجدیدنسبت به 

 شوند. صدور پروانه ساختمانی نمی

: مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی  (3بند )

عدم شروع ، در صورت  نمایند پروانه مراجعه می تجدیدبرای  
ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا  عملیات ساختمانی

زیربنا ، مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  تمدید پروانه

  باشند. می

از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس : منظور  (4بند )

 باشد.  ناظر می

: مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از  (5بند )

احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته 

بایست نسبت به استرداد عوارض صدور  باشند شهرداری می

 ی کارشناسی اقدام نماید.ها  پروانه پس از کسر هزینه
 

 

نقل و انتقال ملك بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملك  : 3تبصره 

 و همچنین عوارض نقل و انتقال بعهده خریدار جدید )انتقال گیرنده( مي باشد.
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 تج   /فرییگر/و زار/  ت نرتربع ضز  ك وضحا  تتر عرض   شذ ره  ك  -( 2-3تعرفپ ام  ه )

 

 تج    طبق      ف

حاضقل تبلغ 

یر تتر 

 بر  ل تج   

و زار 

ض ض   

فرییگر 

   ت نر

حاضقل 

تبلغ یر 

 تتر

 لیعتر

تبلغ  حاضقل

 یر تتر

 6p زتنن ز ر 0
400000 

 4.5p    ل
30000 

    ل 2p 30000    ل

 6.5p    ل 12p 50000 یمکف 2
40000 

    ل 4p 40000    ل

 4.5    ل 40000 8.5 ضول 3
250000 

    ل 30000 1.5    ل

 3.5    ل 6.5p 30000  وم 0
20000 

    ل 1.5p 25000    ل

 5.5p سرم بپ ب ال 1
250000 

 p.2    ل
15000 

    ل 1.5p 20000    ل

 2p    ل 3.5p 20000 ضنب    1
20000 

    ل 1.5p 15000    ل

 4p    ل 7p 35000 ننم طبقپ  3
20000 

    ل 1.5p 20000    ل

 - 2.5p - -    ل 2p 20000 ب هکن تغ زه  3

جهت وصول  7درصورتیكه بالكن مغازه بیش از حدمجاز)حداکثر یك سوم مغازه( باشد از ردیف : 0تبصره 

 عوارض استفاده میگردد.

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

مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در 

 ردیف تجاری محاسبه میگردد.

 تجاری محاسبه میگردد.ساختمان پزشكان در ردیف واحدهای  : 3تبصره 

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهای آموزشي ، ورزشي ، مذهبي ، فرهنگي هنری ، بهداشتي  : 0تبصره 
درماني متعلق و وابسته به دولت و همچنین  در صورت احداث مراکز فوق توسط واحدهای نظامي انتظامي و 

تك واحدی به ازای هر امنیتي مطابق با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختماني زیربنا )احداث اعیاني( از نوع   
  متر مربع خواهد بود.

مساجد، تكایا، حسینیه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه بدون پرداخت هر گونه عوارض  : 1تبصره 
 در حد ضوابط طرح تفصیلي )مصوب( از پرداخت عوارض معاف مي باشند . 

شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غیر دولتي و واحدهای وابسته به  : 1تبصره 
آنها که با اصول بازرگاني اداره مي شوند ، مشمول تعرفه عوارض پذیره یك واحد تجاری  برای صدور پروانه 

 ساختماني مي باشند.

زمان میراث فرهنگي و گردشگری بصورت خذ مجوز از ساأهتل ها و مراکز گردشگری در صورت  : 3تبصره 
 .صنعتي محاسبه مي گردد.
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قانون  12اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  برای ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی  : آموزشگاه (1بند )

برخورداری از در 1331/5/11، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب  اصالحی تأسیس و اداره مدارس

 های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.  ، ترجیحات و کلیه معافیت تخفیفات

، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره  ها  ، امامزاده ها  : مساجد، تکایا، حسینیه (2بند )

در حد ضوابط طرح مساجد کشور(  رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور 25/5/1332 مورخ 234221/32

متقاضی  باشند. چنانچه هیأت امنای مراکز فوق بجز تکایا تفصیلی )مصوب( از پرداخت عوارض معاف می

مربع از پرداخت عوارض  متر  22های تجاری باشند تا  صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد

 گردد. می تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری عمل

جدول باال  1از فضای باز عرصه از ردیف ( : فضای باز آهن فروشی ها و مشاغلی از این دست که 3بند )

 استفاده گردد.

 /فرییگر/و زار/  ت نرتربع ضز  یا وضحا تج    تتر عرض   شذ ره  ك  - (2-0)تعرفپ ام  ه 

 تج ز  ییپ و ض تف ع ب  ض ض  ,تج    وضحا ضز یا تربع تتر  ك شذ ره :عرض  2-2جاول

 تج    طبق      ف
حاضقل تبلغ 

 یر تتر تج   

 بر  ل

 و زار.ض ض  .

 یگر .  ت نریفر

حاضقل 

تبلغ یر 

 تتر

 لیعتر

تبلغ یر  حاضقل

 تتر

    ل 2p 30000    ل 1.5p AA( n+11)    ل 1p 40000( n+11) زمین زیر 0

    ل 3p 40000    ل 2.p AA( n+11)    ل 2p 50000(n+11) همكف 2

    ل 2.5p 30000    ل 1.5p AA( n+11)    ل p 1.5 40000(n+11) اول 3

    ل 25000 2.2    ل 1p AA( n+11)    ل 1p 30000( n+11) دوم 0

1 
سوم به 

 باال

(11+n )0.8p 
    ل 25000

(11+n )0.9p 
AA 2    لp 20000 ل    

    ل 150000 1.5    ل 0.8p AA( n+11)    ل 0.5p 20000( n+11) انباری 1

    ل 3p 20000    ل 0.8 AA( n+11)    ل 1.5 35000( n+11) نیم طبقه  3

 - - -     ل 0.7p 20000( n+11) بالكن  3

جهت وصول  7درصورتیكه بالكن مغازه بیش از حد مجاز )حداکثر یك سوم مغازه( باشد از ردیف  :0تبصره 
 عوارض استفاده میگردد.

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط  1-2جدول  6انباری مذکور در بند   :2تبصره 
مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای انباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در 

 ردیف تجاری محاسبه میگردد.
تجاری مانند پاساژ، تیمچه ، سرای و امثالهم ، عمق جبهه درمحاسبه عوارض پذیره مجمتع های  : 3تبصره 

 جبهه اول مالك عمل مي باشد.  قیمت % 81اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل 

واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضای باز مشاعي که در طول  : 0تبصره 
طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي نماید مشمول عوارض پذیره ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام 

 نخواهد بود.  
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 عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلي تعیین مي گردد. ( :1تبصره ) 

مطب پزشكان ، دندانپزشكان، رادیولوژیستها ، سونوگرافي ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور  : 0تبصره 

پروانه ساختماني مختلط در یك بنا مشروط به اینكه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، انجام 

تعرفه مربوط محاسبه  این امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زیربنای تجاری و مسكوني  بر اساس

 خواهد شد.

قانون شهرداری احداث دفاتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و  55ماده  24باستناد تبصره بند  : 2تبصره 

ازدواج و طالق و روزنامه و مجله و مهندسي وسیله مالك از نظر این قانون  استفاده تجاری محسوب نمي 

 شود . بنابراین بر اساس صدور پروانه تك واحدی  مسكوني محاسبه مي گردد

 س ختم ن ای سی تپ ضهمثیر لاو  عرض   -(2-1  ه )تعرفپ ام
 بین از از تایید بعد یا و مفقود شدن یا و سانحه وقوع شدن محرز از بعد المثني ساختماني پروانه صدور

 و حقوقي مسئولیتهای کلیه بر مبني ثبتي تعهد اخذ یا و مراجع ذیصالح سوی از حوادث اثر در پروانه رفتن
 قبلي)مشروط احداث مأخوذه ارض عو %5 میزان به شود شناسنامه تعویض به ناگزیر متقاضي بر ذمه جزایي

 ریال تجاوز ننماید( مقدور میباشد. 1111111 کمتر و ازریال  511111مبلغ  از حداکثر اینكه بر
 

 عرض   ضلالح شروضنپ س ختم نر -(2-1تعرفپ ام  ه )
جامع و تفصیلي بوده  اصالحات و تغییرات در پروانه ساختماني مشروط به رعایت ضوابط طرح های هادی 

چنانچه مالكین مجاز به احداث اصالحات باشند که منجر به افزایش مساحت مندرج در پروانه ساختماني 
مهندس ناظر و ارائه نقشه  گردد قبل از احداث مي بایستي با انجام تشریفات قانوني الزم اعم از اخذ نظریه

اصالحي به شهرداری اقدام و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زیربنای مندرج در پروانه و اخذ 
مابه التفاوت عوارض اقدام نمائید. چنانچه بنا احداث و برای آن قسمت درخواست اصالحات تغییرات گردد 

 فوق انجام خواهد شد پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد مراحل
 

  ضعن نر ضبق   عرض   -(2-3تعرفپ ام  ه )
 کمیسیون سوی از و شوند احداث مي پروانه مدلول مخالف یا برپروانه مازاد یا پروانه بدون که ساختمانهایي

 مشمول 111 ماده کمیسیون سوی از شده تعیین جرائم عالوه بر شوند مي ابقاء شهرداری قانون 111 ماده

 موجود شده پیش بیني ...و تراکم بر مازاد عوارض و آمدگي پیش عوارض پذیره، عوارض احداث، پرداخت

 اداره عمل مالك زمین معامالتي ارزش آخرین عبارت است که روز ای منطقه قیمت تعرفه )براساس این در

نا )افزایش یا کاهش(، باشند. ضمناً عوارض زیربنا و پذیره با توجه به تغییرات ب و دارایي( مي اقتصادی امور
 کل بنا محاسبه و مابه التفاوت آن وصول خواهد شد.

  م نرتضبط ل    ضنصرضف ضز شروضنپ س خ -(2-3تعرفپ ام  ه )
مؤدیاني که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال 

درصد ، نسبت به عودت وجوه واریزی صرفاً جهت 15پروانه را داشته باشند شهرداری مي تواند پس از کسر 
یا سطح شهر، آموزش و پرورش، حق النظاره مهندسي،  صدور پروانه اقدام نمایند. )عوارض تفكیك ، نوسازی

 سازی قابل استرداد نیست(خزانه و آماده 
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 برض  ض زش ضفزو ه تغننر ک  بر     تبا ل ) شنلر  ، ش  کنیگ و ضنب   (عرض   -(2-1تعرفپ ام  ه )

ناشي از تبدیل پیلوت ، قانون شهرداری ها میتواند بابت ارزش افزوده  55ماده  26شهرداری به استناد بند 

 پارکینگ و انباری به کاربری های دیگر عوارضي را بر اساس جدول ذیل از مودیان دریافت دارد.

 

 تبلغ عرض   ارح    ف

 p*s*3 تغننر ک  بر  ضز شنلر  بپ ت کرنر 0

 P*S*4 تغننر ک  بر  ضز شنلر  بپ تج    2

 P*S*2 تغننر ک  بر  ضز شنلر  بپ س  ر ک  بر  ی  3

 P*S* 3 تغننر ک  بر  ضز ش  کنیگ بپ ت کرنر 0

 P*S*4 تغننر ک  بر  ضز ش  کنیگ بپ تج    1

 P*S*2 تغننر ک  بر  ضز ش  کنیگ بپ س  ر ک  بر  ی  1

 P*S*2 تغننر ک  بر  ضز ضنب    بپ ت کرنر 3

 P*S*3 تغننر ک  بر  ضز ضنب    بپ تج    3

 P*S*2 س  ر ک  بر  ی تغننر ک  بر  ضز ضنب    بپ  1

Z              ضریب مصوب :P                 ارزش منطقه ای :S مساحت تغییر کاربری یافته : 

چنانچه تبدیل پیلوت و زیرزمین به  ،5بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده  : 0تبصره 

تعرفه و چنانچه خارج درصد باشد بر اساس مسكوني داخل درصد مجاز باشد محاسبه عوارض بر اساس این 

 مجاز خواهد بود . تعرفه مازاد بر تراکم

برای آن دسته از ساختمان هایي که بدون مجوز شهرداری احداث مي گردد و پرونده آنها در  : 2تبصره 

 ابقای اعیاني صادر مي گردد عوارض فوق قابل وصول مي باشد. 111کمیسیون ماده 
 

    تر   ض ضضر تحصر  نهاه عرض   لاو  تجرز ضحص   - (2-00تعرفپ ام  ه )

هاي  : "نسبت به زمين يا بنا دارد كه مقرر مي یقانون شهردار 111: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده  (1بند )

رار گرفته و منافي با پاكي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان ق

تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو  شهر مي یشهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورا وازينو پاكيزگي و زيبائي شهر يا م

رد شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع ك یماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورا

شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را  وبتواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مص شهرداري مي

كه الزم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت 

ابالغ به صورت حساب شهرداري  خشود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاري ابالغ مي حساب شهرداري بدواً به مالك

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده  اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

 77آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده  هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين  ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77

و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول  قطعيدر حكم سند 

 طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد." از شمول اين تعرفه مستثني است.   

مکلف  یشهر خواهد بود. )شهردار یلينرده مطابق ضوابط طرح تفص ايو فنس  واريد بيبراي احصار با ترک ز (: ارتفاع مجا2) بند

 (ديدر مجوز صادره درج نما کيو فنس را به تفک وارياست ارتفاع د
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 ( ت کرنر )تبا ل  ك وضحا بپ  یا وضحا عرض   وضحا ضض فر -(2-03تعرفپ ام  ه )

احداث واحد اضافي اقدام نمایند و پس از ارجاء به در کلیه کاربری ها ی سطح شهر اگر مالكین نسبت به 

 عوارض ذیل نیز وصول گردد. 111رای ابقاء بنا صادر گردد عالوه برجرایم کمیسیون ماده  111کمیسیون ماده 

 نحره تح سبپ عرض   وضحا ضض فر کر کتر ن م ک  بر     ف

 P*S*2 ت کرنر 0

 P*S*3 تج    2

 P*S*1 ض ض   3

 P*S*1 س  ر ک  بر  ی  0

Z              ضریب مصوب :P                 ارزش منطقه ای :S مساحت واحد کوچكتر : 

 

 

 عرض   ب ره بر ض   ضز تعبر -(2-00تعرفپ ام  ه )

معابر شهری برای دپو مصالح استفاده چنانچه مالكین و یا سازندگان ساختمانهای در حال احداث بخواهند از 

نمایند یا برای محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلي که قسمتي از معبر را اشغال 

کند به شرطي که موجب کندی تردد و ایجاد مشكل برای شهروندان نشود به تشخیص شهرداری با پرداخت 

 صادر خواهد شد.عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری 

 عرض   بر تبی   ضستف  ه ت ین نپ )   ل( ارح    ف

 مساحت قابل بهربرداری×%54 متر 11معابر با عرض گذر کمتر از  1

 مساحت قابل بهربرداری×P14% متر 34تا  11معابر با عرض گذر  2

 مساحت قابل بهربرداری×P13% متر34معابر با عرض گذر بیشتر از  3

عرض قابل بهره برداری از معابر شهری بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعیین و طول معبر  تبصره :

ریال  511111قابل استفاده حداکثر به اندازه بر ملك میباشد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به مبلغ 

 برای هر واحد مسكوني و تجاری )در زمان پایان کار( دریافت گردد.

 برض  تختلف تص هح نرع ر هک  ب ب    هس ختم ن  تع تالتر جاول ض زش -(2-01) تعرفپ ام  ه

 :) ا ر ض   ق نرن 011 ت  ه 00 تبصره ترضرع (011 ت  ه آ ضء جر مپ زضنهتن تعننن
 

 ارح    ف
قنمت شنهی     

 )   ل(

 ریال111/512/1  مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آرمه بتون ساختمانهای 0
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 ریال 211/619/1 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با فلزی اسكلت ساختمانهای 2

 ریال 111/211/1 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با آجری اسكلت ساختمانهای 3

 ریال  111/576 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با بلوکي ساختمانهای 0

 ریال  111/648 مربعي متر قرار از سقف نوع هر با گلي و آجری،بلوکي،خشتي ساختمانهای 1

 ریال 111/648 شیرواني زیر تخته و بيوچ ساختمانهای 1

 ریال 111/576 مربعي متر قرار از فلزی پایه با انبارها 3

 ریال  111/576 مربعي متر قرار از متر 5/2ارتفاع با بلوکي یا آجری دیوارهای 3

 ریال  111/514 مربعي متر قرار از پوشش و پایه نوع هر با عمومي گاههای توقف و گاراژها 1

01 
 مطبوع تهویه و شوفاژ یا و برقي پله یا آسانسور دارای که ساختمانهایي

 مربعي( متر قرار از مذکور مبلغ بر باشد )مازاد
 ریال 111/514

 انجمن تصویب و توسط شهرداری تهیه از پس ساختمان معامالتي ارزش نامه آئین : 011 ت  ه 00 تبصره

 .بود خواهد نظر تجدید قابل یكبار سالي معامالتي این ارزش و اجراست قابل جرائم اخذ مورد در شهر

ساختمانهای پنج طبقه به پایین در صورت تخلف و چناچه دارای آسانسور باشند، به منظور تشویق در  -

ردیف مذکور جمع نخواهد  ( با ارزش معامالتي ساختمان در11احداث آسانسور ارزش معامالتي بند ده )

 ( محاسبه خواهد شد.11شد)جرایم مذکور بدون در نظر گرفتن بند ده 

 

  ترضکمت زض  بر عرض    - ( 2-01تعرفپ ام  ه )

مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمي که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصیلي و هادی شهری مورد استفاده 

 وصول عوارض مربوط به آن بشرح زیر میباشد:قرار میگیرد. نحوه محاسبه و 

 

 : کپ بپ ضستی   کمن نرن ت  ه شیج    بپ ت ئنا ترضجع ذ صالح  سناه ب اا عرض   ت زض  بر ترضکم    -0

 عرض    ك تترتربع ارح    ف

 9.5p بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 0

 عوارض مازاد برتراکم مجاز سایرکاربریها 2

 8p طبقه اولوهمكف 

 9p طبقه سومدوم و 

 9p طبقه چهارم

 10p طبقه پنجم و باالتر

 

 بپ ضستی    ض   ضبق ء کمن نرن ت  ه لا  ب اا:عرض   ت زض  بر ترضکم  -2

 عرض    ك تترتربع ارح    ف
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 10p بری تجاریرعوارض مازاد برتراکم مجاز درکا 0

 9p طبقه اول همكف و سایرکاربریهاعوارض مازاد برتراکم مجاز  2

 

 

 سطح ضاغ لعرض   ت زض  بر  -(  2-03تعرفپ ام  ه )

مندرج در طرح تفصیلي و هادی  سطح اشغالکه مازاد بر  مقدار ابنیه عبارت است از  سطح اشغال مازاد بر 

 شهری مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه محاسبه و وصول عوارض مربوط به آن بشرح زیر میباشد:

 

 عرض   ت زض  بر سطح ضاغ ل کپ بپ ضستی   کمن نرن ت  ه شیج    بپ ت ئنا ترضجع ذ صالح  سناه ب اا  :-0

 عرض    ك تترتربع ارح    ف

 10p مجاز درکابری تجاری سطح اشغالبر عوارض مازاد  0

 9p مجاز سایرکاربریها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2

 

 بپ ضستی    ض   ضبق ء کمن نرن ت  ه لا  ب اا: سطح ضاغ لعرض   ت زض  بر  -2

 

 عرض    ك تترتربع ارح    ف

 10p مجاز درکابری تجاری سطح اشغال عوارض مازاد بر 0

 9p مجاز سایرکاربریها سطح اشغال عوارض مازاد بر 2
 

 شروضنپ س ختم نر تجا اعرض    - ( 2-03تعرفپ ام  ه )

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 توضیحات
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 تجدیدعوارض 

پروانه 

 ساختمانی

بر اساس 

تباصر مندرج 

 در توضیحات

قانون نوسازی و عمران شهری در  22ماده  2طبق بند  : (1بند)

شود باید  میصادر  ها  ی ساختمانی که از طرف شهرداریها  پروانه

حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید 

توانند با توجه به حجم عملیات  میی اسالمی شهر ها گردد. شورا

ه قانون نظام مهندسی ساختمانی و بر اساس گروه بندی چهارگان

ساختمان )الف، ب، ج، د( نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان 

 اقدام نماید.

مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی )دو بار(  : (2بند )

نمایند مشمول پرداخت عوارض  میآن اقدام  تجدیدنسبت به 

 شوند. میصدور پروانه ساختمانی ن

مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی  : (3بند )

عدم شروع در صورت  ، نمایند میپروانه مراجعه  تجدید برای 
ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا  عملیات ساختمانی

زیربنا مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض  ، تمدید پروانه

  باشند. می

منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس  : (4بند )

 باشد.  میناظر 

مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از  : (5بند )

احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته 

بایست نسبت به استرداد عوارض صدور  میباشند شهرداری 

 ی کارشناسی اقدام نماید.ها  هزینهپروانه پس از کسر 
 

 

  تهرفنت حق عرض   -21ت  ه 
گذر  بر میادین و معابر و اصالح توسعه و های احداث، تعریض طرح اجرای در معرض که زمینی هر قطعه تشرف حق عوارض

عوارض  روز دریافت ای منطقه قیمت ارزش برابر سه از است عبارت شوند می واقع ای توسعه یا یا تعریضی اصالحی یا احداثی

 باشد.  وصول می قابل شهرداری توسط که در مساحت باقیمانده ملک،
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   ترسعپ ا ر ی  عرض   برض زش ضفزو ه ن ار ضز ضجرض  طرح – ( 2-21تعرفپ ام  ه )

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضیحات

1 

برای امالکی که پس از 

تعریض در بر معبر قرار 

 گیرند می

 P  ×A.0.8×متراژ عرصه   

 × 

عرض  -عرض معبر قدیم)

  معبر جدید(

زمان وصول این عوارض به هنگام  : (1بند )

صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال )انجام 

و همچنین  درخواست مالک  ( معامله

 باشد.  می

 ، امالکی که در اثر تعریض معبر : (2بند )

قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد دراین 

تواند عوارض موضوع  میحالت شهرداری 

این تعرفه را در مقابل مطالبات مالک تهاتر 

  نماید.

(: چنانچه مالک برابر ضوابط 3بند )

ی توسعه شهری امکان استفاده از ها  طرح

مشمول  ، موقعیت جدید را نداشته باشد

  پرداخت این عوارض نخواهد بود.

امالکی که پس از اجرای طرح در  : (4بند )

دراین  ، شوند میی بعدی واقع ها  جبهه

متناسب با فاصله ملک ازعرض  ، صورت

درصدی از عوارض موضوع  ....... ، معبرجدید

  .این تعرفه محاسبه و وصول شود

عالوه برتوجه به  ، kدرتعیین ضریب  : توجه

ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، 

 نیز تراکم سطح وارتفاع،  مواردی از جمله

 درنظرگرفته شود.

A)ضریبی از برملک )طول یا عرض ملک : 

2 

برای امالکی که پس از 

اجرای طرح دارای باقیمانده 

 هستند

متراژ عرصه 

× 0.7p × A×باقیمانده

-عرض معبر قدیم)

 عرض معبر جدید(

3 

نشینی  امالکی که عقب

ندارند ولی معبر مشرف به 

 شود میملک تعریض 

 0.9p×متراژ عرصه

×)A   توسط فنی

عرض × )( شود تعیین

عرض -معبر قدیم

 معبر جدید(

 عرض   خات   ا ر  - ( 2-20تعرفپ ام  ه )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف
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 ی   ت کرنر، تج   ، ض ض   و غنره عرض   ت تنن ش  کنیگ برض  وضحا -( 2-22تعرفپ ام  ه )

  ش  کنیگ حذ ف عرض    -ضهف

 :زیر به شرح که مناطقي در بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده این موضوع عوارض

 اتومبیل محل به دسترسي و قرارداشته بیشتر و متر 45 عرض به السیر سریع خیابانهای بر در ساختمان -1

 . باشد نداشته را رو

 به دسترسي و شده واقع و بیشتر متر 21 عرض به خیابانهای تقاطع یكصد متری فاصله در ساختمان-2

 . باشد نداشته را رو اتومبیل محل

 باشد که کهن درختهای مستلزم قطع پارکینگ به ورود که باشد گرفته قرار محلي در ساختمان -3

 . است را نداده آنها قطع اجازه شهرداری

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

 نباشد. مقدور فني نظر از آن در پارکینگ زیاد احداث شیب علت به که باشد گرفته قرار معبری بر در ساختمان -5

 طبقات سطح در نتوان فني از نظر که باشد صورتي به ساختمان زیر زمین فرم و وضع صورتیكه در -6

 . نمود پارکینگ احداث

و  مسكوني واحدهای در پارکینگ واحد هر )برای در صورت احداث پارکینگ با شرایط اعالم شده باال 

 ( و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان فني و شهرسازی شهرداری مربع متر 25 تجاری 

 

 آتش نشانی 1
عوارض زیربنا به اضافه  %1معادل 

یک درصد عوارض تراکم 

 ی باالی پنج سقفها  ساختمان

این عوارض هنگام صدور  : (1بند )

یا پایان کار ساختمانی  پروانه، اصالح و

توسط شهرداری وصول و صرفاً 

در ارتباط با توسعه و تجهیز  بایستی

نشانی و یا فضای سبز هزینه  آتش

 گردد.

درصد  12حداکثر  kضریب  : (2بند )

 گردد. میتعیین 

یی که ها عوارض فوق از بنا : (3بند )

 ءرای ابقا 122توسط کمسیون ماده 

صرفاً شود نیز وصول و  میصادر 

بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز 

نشانی و یا فضای سبز هزینه  آتش

 گردد.

 فضای سبز 2
عوارض زیربنا به اضافه  %1معادل 

یک درصد عوارض تراکم 

 ی باالی پنج سقفها  ساختمان
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 A= 25*k*2        نحوه محاسبه وصول عوارض :   

A  عوارض حذف پارکینگ : 

k    111جدول ارزش معامالتي تعیین میزان جریمه کمیسیون ماده  1: ردیف    

 ش  کنیگ ک ر  عرض    -ب

براساس ضوابط طرح  (و... اداری،صنعتي ، تجاری ، مسكوني ار اعم ) ساختمانها در پارکینگ تأمین امكان

بدون درنظرگرفتن ضوابط مذکوردر تامین پارکینگ  مالكینلي وباشد داشته وجودشهری های مصوب 

معابر  کسر شده اجبارا از احداثي باکمبود پارکینگ مواجه وبرای تامین تعداد پارکینگهایموردنیاز ساختمان 

پرداخت به اید وبرای جبران ارائه خدمات شهرداری مكلف استفاده نم  شوارعي که متعلق به شهرداریو

 هادی و تفصیلي طرح پارکینگ مطابق شده کسر فضای مربع متر هر به عوارض کسری پارکینگ به ازای

و سایر کاربری ها بر اساس گزارش  مربع متر 25مسكوني وتجاری  واحدهای در پارکینگ واحد هر )برای

 بشرح فرمول ذیل (کارشناسان فني و شهرسازی شهرداری

 .باشد مي مترمربع 25 اتومبیل گردش احتساب با پارکینگ واحد یك مساحت: 0 تبصره

 . میباشد استان شهرسازی شورای درصالحیت پارکینگ حذف برای زمین زیاد شیب تشخیص ضوابط تعیین: 2 تبصره

 پارکینگ واحدهای شهرسازی مربوطه ضوابط طبق که ... تجاری، ، مسكوني های مجموعه در :3تبصره 

 . شود نمي اخذ پارکینگ حذف عوارض میگردد، و احداث بیني پیش ساختمان مالكین هزینه با گروهي

صدور پروانه امكان تامین پارکینگ برای ملك وجود نداشته باشد  در ساختمان هایي که در زمان :0تبصره 

 وصول عوارض کسری پارکینگ برخالف مقررات مي باشد. 

دسته از مالكیني که از فضای پارکینگ بعنوان زیربنای تجاری استفاده مي نمایند مشمول عوارض مازاد  آن

 بر تراکم نیز مي گردند.

 B= 25*k*2        نحوه محاسبه وصول عوارض :   

B  عوارض حذف پارکینگ : 

k    111ه کمیسیون ماده جدول ارزش معامالتي تعیین میزان جریم 1: ردیف  

 ب ایا( مرق نرن نرس ز  و عمرضن ا ر  ن 2ت  ه  تهمرلکپ ر  ی  )ا ر عرض   سطح ا ر(2-20تعرفپ ام  ه )

 

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 مساحت اعیانی× قانون نوسازی  4ارزش معامالتی ماده  عوارض اعیانی 1
 

 مساحت عرصه×  ای قیمت منطقه×% 5/1 عوارض عرصه 2

 

 

 نحره ولرل عرض   :
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 = قا  ضه  م تفکنکر ح لل ضز سرضنپ تفکنك  %(01)قنمت ک  ای سر  وز عرلپ * ت  حت عرلپ *   لا تصرب 

 

 عرض   ک ر  حا نص ب فض   ب ز:  -( 2-21تعرفپ ام  ه )

تحت عنوان منطقه بندی مسكوني شهرها به   14/2/92برابر مصوبه شورای عالي شهرسازی و معماری مورخ 

تك خانواری و چند خانواری  و مجتمع آپارتماني ..... به منظور ایجاد فضای باز کافي در ساختمانها یا مجتمع 

مقررات اجرایي کلیه طرح های هادی ، جامع و تفضیلي آتي یا در  های مسكوني الزم است در تهیه ضوابط و

دست تهیه حداقل فضای باز ، متناسب با تعداد طبقات یا واحد های مسكوني بشرح ذیل رعایت گردد و در 

غیر اینصورت مشمول پرداخت عوارض کسری حد نصاب فضای باز به ازای هر متر مربع مشخص در جدول 

   مي باشد . 

 حاضقل تعاض  وضحا ت کرنر    طبق  تعاض  
حاضقل فض   ب ز بپ 

 ضزض  یر وضحا ت کرنر

عرض   ک ر  حا 

نص ب بپ ضزض  یر تتر 

 تربع

 ZP(5) تتر تربع 11 -    طبقپ 2

 ZP(6) تتر تربع 11 -    طبقپ 0و  3

 5p تتر تربع 11 20    طبقپ 1و  1

 4p تتر تربع 01 32    طبقپ 3و  3

 3p تتر تربع 01 01    بنهترطبقپ و  1

 

 

 

 

  ضعن ن   تفکنك عرض   -( 2-23تعرفپ ام  ه )

 شود: مي زیر تعیین شرح به صنعتي اداری، تجاری، مسكوني، واحدهای تفكیك عوارض

 . باشد مي وصول قابل شهر حریم و قانوني محدوده در عوارض این

 )    S) *P  2% کار پایان صدور زمان در اعیان :                                مساحتمسكوني -1 

 )    S) *P  3% کار پایان صدور زمان در اعیان غیره:                                مساحت و تجاری -2

 مبنای بر متراژ نحوه محاسبه، آخرین و شود مي اطالق ساختمان به فقط اعیان ماده دراین : 0تبصره 

پایانكار بر  صدور در زمان آن عوارض که باشد مي نقشه های تایید شده شهرداری(صادره )طبق  پایانكار

 . است وصول قابل اساس تعداد واحد

 به سازی شهر مقررات و رعایت ضوابط با ، خود ثبتي پالك تفكیك قصد که مالكیني از آندسته : 2تبصره 

 محاسبه اعیانات تفكیك 6 ماده برابر آن تفكیك عوارض اعیان رادارند قطعه یك و عرصه قطعه یك صورت

 بصورت خودرا دارد ملك قصد شهرداری مقررات و ضوابط رعایت با مالك چنانچه و . وصول میباشد قابل و
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 شامل که ای قطعه نمایند، تفكیك عرصه را بصورت قطعه( یك از )بیش دیگر قطعات و اعیان قطعه یك

میباشند  زمین بصورت و بوده اعیان فاقد دیگر که قطعات و عوارض تعرفه 6 ماده مشمول باشد اعیان

 . بود خواهند عوارض تعرفه 5 ماده مشمول

عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم مي  : 3تبصره 

  شود.

این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضي برای تفكیك اعیاني و یا در  : 0تبصره 

هر زمان دیگری که مالك تقاضای تفكیك اعیاني یا تقاضای گواهي معامله داشته باشد قابل وصول است و 

  بدون تقاضای مالك برای تفكیك ، وصول آن غیر قانوني است.

شهرداری موظف است در ر پایان کار چنانچه مالك متقاضي تفكیك اعیاني نباشد در هنگام صدو : 1تبصره 

 گواهي پایان کار قید نماید که این گواهي برای تفكیك اعیاني فاقد ارزش است.

 

   رض گذض   )  رض کهر( شروضنپ لاو  عرض  -(2-23تعرفپ ام  ه )

 هشتاد درصدبرابر با  نمایند، مراجعه مي شهرداری به دیوارگذاری پروانه اخذ جهت که مالكیني از آندسته

 قیمت منطقه ای به ازای هر متر طول اخذ گردد.

=T   طول دیوارکشي  Z1.5 ×   = ضریب مصوب × P  T= عوارض دیوار کشي 

  .مي پذیردانجام متقاضي با درخواست ( : صدور مجوز احصار از سوی شهرداری 1تبصره )

( : صدور مجوز احصاربنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شده وهیچگونه مجوزی 2تبصره )

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

 شود. 

 (Tد. )محیط زمین= (: عوارض فوق در زمان صدور پروانه ساختماني نیز قابل وصول مي باش3تبصره )

(: چنانچه مدارك معتبری همچون صدور احكام و آراء قطعي از سوی مراجع و محاکم قضائي و 3تبصره )

ذیصالح مبني بر تشكیك و یا نفي مالكیت متقاضي به شهرداری ارائه شود، صدور مجوز احصار متوقف 

 خواهد شد.

قانون شهرداری نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل  111( : به استناد ماده 4تبصره )

و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکیزگي 

تواند به مالك اخطار کند منتها  نجمن شهر ميو زیبائي شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب ا

ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر 

تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه  مالك مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری مي

هرسازی هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از زیبائي و پاکیزگي و ش

مالك یا متولي و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالك ابالغ 

كرد صورتي شود در صورتي که مالك ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به صورت حساب شهرداری اعتراض ن مي
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 77شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  حساب قطعي تلقي مي

 ارجاع خواهد شد. 

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

كلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمي الزم االجراء حكم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت م

   نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجراء بگذارد. 

با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط متر مي باشد که  2(: حداکثرارتفاع مجاز جهت احصار 5تبصره )

و فنس را به تفكیك در مجوز دیوار  ارتفاع. )شهرداری مكلف است طرح تفصیلي شهر احداث خواهد شد

 صادره درج نماید(

 

   ک  بر  تغننر ضز ن ار ض ج   ااه  ضفزو ه ض زش عرض   -(2-21عرفپ ام  ه )ت

 کمیسیون و شهرداری موافقت با و باشند داشته درخواست ملك کاربری تغییر برای مالكین صورتیكه در

 .نماید وصول را ذیل عوارض باید شهرداری گردد، حاصل کاربری تغییر 5 ماده

S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

 zجدول ضریب تغییر کاربری : 

 ←فعلي  کاربری
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 Z Z Z Z Z Z Z Z - سبز فضای

 Z Z Z 2 Z Z Z - 1   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 Z Z Z 3 2 Z Z 3 4 صنعتي

 Z Z Z 3 2 Z Z 1 1.5 اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

 تأسیساتو  انباری ، تجهیزات
 Z 3 Z 3 2 Z Z 1 4 و... شهری، خدمات اتومبیل

 Z Z 3 - 1.5 1.5 2 1.5 2 مسكوني

 Z Z - 2 2 2 3 2 3 پارکینگ تجاری

 Z Z 3 4 4 4 2 4 5 تجاری مسكوني

 Z 2 4 5 5 5 3 5 6 تجاری متمرکز

s  :یافته کاربری تغییر مساحت        z  :شهر اسالمي شورای تصویبي ضریب    P   :ای منطقه قیمت  

 ضعم ل ک  بر  جا ا برض  ض ضضر ف قا ک  بر ن ار ضز  ضفزو ه ض زش برض  عرض   -(2-31تعرفپ ام  ه )

S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

 zضر ب ک  بر      ک  بر  جا ا ضعم ل ااه
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 3 فضای سبز

 3 سبز فضای

 3   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 3 صنعتي

 3 فرهنگي ، نظامي، درمانياداری، 
 

 2 و... شهری، خدمات اتومبیل و تأسیسات انباری ، تجهیزات

 0 مسكوني

 1 پارکینگ تجاری

 1 تجاری مسكوني

 1.1 تجاری متمرکز
 - تجاری متمرکز

تبصره :عرض   تذکر   زت ننکپ ض ضضر ف قا ک  بر  ب   خرضست ت هك و     ضبالغ طرح    تصرب ا ر  ک  بر  جا ا  ضعم ل تنگر   ت هکنن 

   زت ن لاو  گرضیر عام خالف وش   نک  تکلف بپ شر ضخت آن تنب ایا.ض یگرنپ ض ضضر    زت ن لاو  شروضنپ و   

 

 ضئم ضز ک  بر  غنر ترتبط    تحاو ه  ضخل غنرض زش ض ج   ااه ح لل ضز ب ره بر ض    عرض   -(2-30تعرفپ ام  ه )

 ) حذف تر ب اا(و حر م ا ر

 است مكلف شهرداري 1351 سال مصوب ايران معماري و شهرسازي تاسيس شورای عالی قانون 7 ماده استناد به

 پروانه در شده قید های کاربری در مكلفند نیز مالكین طرفياز .نمايد رعايت را شهرسازي ضوابط

 صورتي در .بنماید استفاده ملك در قیدشده کاربری براساس فقط شهری توسعه های طرح در یا ساختماني

 به را مراتب باید  شهرداری .نماید استفاده مغایر کاربری از ملك در شهرسازی ضوابط خالف مالك هر که

 گردد طي صد ماده کمیسیون فرآیند که زماني تا .آید بعمل الزم اقدامات تا ارجاع صد ماده کمیسیون

 .نماید پرداخت شهرداری به زیر جدول برابر را سالیانه عوارض است مكلف ذینفع یا مالك

عوارض موصوف از زمان بهره برداری مالك از کاربری مغایر قابل محاسبه و وصول مي باشد نه از زمان ابالغ 

 شهرداری به مالك.

 

 S * P *Zنحوه محاسبه عوارض : 

 ←فعلي  کاربری
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 Z Z Z Z Z Z Z Z Z   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z صنعتي

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

و تأسیسات شهری،  انباری ، تجهیزات
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z و... خدمات اتومبیل

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z مسكوني

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z پارکینگ تجاری

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z تجاری مسكوني

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z تجاری متمرکز

s  :یافته کاربری تغییر مساحت        z  :شهر اسالمي شورای تصویبي ضریب    P   :ای منطقه قیمت  

 

 

 ضز ک  بر  غنر ترتبط    تحاو ه  ضخل و حر م ا ر  زش ض ج   ااه ح لل ضز ب ره بر ض    ضئمض عرض   -(2-32تعرفپ ام  ه )

مالك امكان بهره برداری دائم از کاربری غیر مرتبط پس از طي فرآیند کمیسیون ماده صد درصورتیكه به موجب آراء کمیسیون 

 (حذف مي باشد).عوارضي مطابق جدول ذیل بر اساس کاربری مربوطه قابل وصول مي باشد گرددبرای مالك حاصل 

 S * P *Zنحوه محاسبه عوارض : 
 ←فعلي  کاربری
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 Z Z Z Z Z Z Z Z Z سبز فضای

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z   آموزشي، ورزشي، پارکینگ، مذهبي

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z صنعتي

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z اداری، فرهنگي ، نظامي، درماني

و تأسیسات شهری،  انباری ، تجهیزات
 Z Z Z Z Z Z Z Z Z و... خدمات اتومبیل

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z مسكوني

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z پارکینگ تجاری

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z تجاری مسكوني

 Z Z Z Z Z Z Z Z Z تجاری متمرکز
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s  :یافته کاربری تغییراعیاني  مساحت        z  :شهر اسالمي شورای تصویبي ضریب    P   :ای منطقه قیمت  

 

و ولرل عرض    آ نن ن تپ نحره وضع  01ترضرع تبصره ذ ل ت  ه  عرض    -(2-33تعرفپ ام  ه )

 ت هن  ()نقل وضنتق ل  ض ض ر وثرو  بجز   آتای   ت خذ تح سبپ ترسط ار ضی   ضسالتر ا ر

نحوه وضع وصول  15بر ارزش معامالتي دارایي های غیر منقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده  عوارض

توسط کارشناس رسمي دادگستری یا بر اساس برآورد شده  ارزش معامالتي روز  ننم   لابه ماخذ  عوارض

 از مالك آخذ مي گردد. منقولغیر نظر ارزیابي اداره دارایي در هنگام نقل و انتقال دارایي های 

 

 س ختم نر تعمنرض  شروضنپ لاو  عرض    -(2-30تعرفپ ام  ه )

  ...اداری و تجاری و از مسكوني اعم ساختماني تعمیرات پروانه صدور درخواست که مالكین از دسته آن

 .گردد وصول 1391 سال خدمات بهای عوارض و برابر تعرفه ذیل جدول بشرح دارند، را بنا افزایش بدون

 تنزضن ولرهر ارح    ف

 پذیره و احداث از زیربنا اعم %عوارض51 کلي تعمیرات 1

 پذیره و احداث از زیربنا اعم %عوارض41 نقاشي ( -جزئي)درحد کاشیكاری  تعمیرات 2

 

 

 

  ترز ن حق ضز عرض   -(2-31تعرفپ ام  ه )

 داران باسكول که شود مي تعیین سال در ریال 1500000به  ها باسكول در توزین حق عوارض

 . باشند مي شهرداری آن به پرداخت به موظف شهر وحریم قانوني مستقردرمحدوده

 ت هکنت( حق )ضنتف ع ضنتق ل و نقل عرض   ولرل نحره -(2-31تعرفپ ام  ه )

بوده و منافع سرقفلي آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل  شهرداری به متعلق که هایي مغازه و ها دکه از 

% 15وانتقال منافع سرقفلي بر مبنای ارزیابي اداره دارایي یا کارشناس شهرداری به قیمت روز به میزان 

 حق مالكیت اخذ مي گردد.بعنوان عوارض انتفاع 

 شهرداری حق واگذاری عرصه و اعیان دکه های واقع در معابر را  ندارد. تبصره :

    تحاو ه و حر م ا رو ترس    ت هر  ب نك ی  تحل فع هنت ضستقرض   بر عرض    -( 2-33تعرفپ ام  ه )

 قرض و ، اعتباری مالي مؤسسات و بانكها جمله از اماکن و شهروندان به شهرداری خدمات ارائه بدلیل

 استقرار مكانهای بر ، عوارضي زمینه این در خدمات هزینه صرف و شهر محدوده در واقع های الحسنه

 .گردید خواهد وصول زیر بشرح ... و بانكها

 بانكها و موسسات مالي و اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبارشعب  عوارض حق افتتاح - 1
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 عوارض سالیانهبرابر  5

 

  عوارض سالیانه بانكها و موسسات مالي و اعتباری و قرض الحسنه و تعاوني های اعتبار - 2

P 81% ×  شعبهمساحت اعیاني 

مالك محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری مي باشد و شامل سرویس بهداشتي :  0تبصره 

نورگیر و راه پله و ساختمان مسكوني مدیر شعبه ، نمازخانه و ... نمي ، اتاق نگهباني مجزا ، البي ، بایگاني ، 

  شود .

هیأت عمومي دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقي  29/2/1387مورخ  113به استناد دادنامه شماره  : 2تبصره 

 وزارت کشور عوارض سالیانه بانكها قابل وصول است. 16/8/1388مورخ  138721شماره 

 س هن نپ خر شر ضز ب نك ی  عرض   -(2-33تعرفپ ام  ه )

A=(30)Z *   S * P 

Z (31): ضریب مصوب             P                 ارزش منطقه ای :S  خود پرداز: مساحت 
 

 

 فصلر و  ضئمر فروش  ی  و نم  هگ ه ی   عرض   غرفپ  - (2-01تعرفپ ام  ه )

 عرض   ارح    ف

 %فروش بلیطa ایراني های فیلم پخش از سینما بلیط فروش 1

 %فروش بلیط a خارجي های فیلم پخش از سینما بلیط فروش 2

 %فروش بلیط a محلي نمایش و تئاتر ، کنسرت پخش از بلیط فروش 3

 %فروش بلیط a وسیرك محلي غیر کنسرت،تئاتر،نمایش ازپخش بلیط فروش 4

5 
درامالك همایش درسطح شهر  گونه هر برگزاری بابت از بلیط فروش

 شخصي یاشهرداری
a فروش بلیط% 

 %ازمحل حقوق ناشي ازبرپایي نمایشگاه a برگذاری هرگونه نمایشگاه درامالك شخصي 6

 %ازمحل حقوق ناشي ازبرپایي نمایشگاه a برگذاری هرگونه نمایشگاه درامالك یامعابر شهرداری 7

 %=روزانهap ×مساحت نمایشگاه  برگذاری هرگونه نمایشگاه فرهنگي 8

 

 یا کشوری یا المللي بین درسطوح تخصصي غیر یا تخصصي ، دائمي و فصلي نمایشگاههای متولیان : 1 بند

 کسر قرارداد طرف از را غرفه واگذای قراردادهای رقم بر موظفند عوارض آن وحریم شهر محدوده در محلي

  نمایند. واریز حساب شهرداری به و

 برپائي مجوز صدور قبل از مكلفند ها نمایشگاه برپائي برای مجوز کننده صادر های سازمان : 2 بند

 . نماید اقدام مربوطه عوارض وصول به شهرداری نسبت تا استعالم شهرداری از را مراتب نمایشگاه
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 فصل سرم

 ب    خات   و حق ضالج  ه ی 
 

 )تبلنغ   تحنطر بپ غنر ضز ت بلر ی   تعرفر( حق ضالج  ه تبلنغ   و نصب ت بلر – (3-0تعرفپ ام  ه )

 مغازه دهنه طول در تابلو عرض متر یك از است عبارت استاندارد تعریف: تابلوی

 محل در شهرداری مجوز با استاندارد تابلو عمومي راهنمایي یا معرفي جهت ، توانند مي فعال واحدهای صاحبان -الف

 . گردد نمي عوارض مشمولاستاندارد  تابلو نمایند نصب فعالیت

ایجاد  مرور و عبور کندی موجب و شود نصب مناسب محل در و باشد استاندارد باید ابعاد نظر از تابلو -ب

 : باشد مي زیر شرح به غیراستاندارد تابلوهای از وصول عوارض نحوه بنابراین . نگردد مزاحمت

 استاندارد میزان به مازاد داخلي بپردازند، محصوالت تبلیغ به و باشد استاندارد از خارج که تابلوهایي نصب -1

 قیمت منطقه ای محل موردنظر. %151مترمربع  هر راماهیانه

 هر استاندارد ماهیانه میزان به مازاد خارجي بپردازند، محصوالت تبلیغ به و باشد استاندارد از خارج که تابلوهایي نصب -2

 قیمت منطقه ای محل موردنظر. برابر یك مترمربع

 هر ازای به ماهیانه شود مي نصب شهرداری مجوز برابر ( شوارع بر )عمود پرچمي صورت به که تابلوهایي -3

 منطقه ای محل موردنظر.قیمت % 111  مترمربع

 : مورد استفاده شهرداری چوبرپرده وپالکارد-ج

ممكن خواهد بود وعوارض ان برابر  اجازه ازشهردارینصب هرگونه بنر وپالکارد درسطح شهر پس ازکسب *

 ریال بطور ماهیانه تعیین میگردد. 15111مترمربعي 

)جمع عوارض برابر با سطر اول و دوم مي ریال میباشد.  111111 نصب تبلیغات متر مربعي  بهای خدماتهزینه *

ریال هزینه و در صورتي که  271111ریال و ماهانه  15111باشد برای هر متربع مربع روزانه  3*2باشد(مثال اگر بنر 

 1211111متر مربع  6ریال و برای  211111هزینه جایگاه به ازای هر متر مربع  جایگاه بنر متعلق به  شهرداری باشد

 . ریال ماهانه 3911111 3*2ریال خواهد بود جمعا کل عوارض برای بنر 

 دیوارنویسي:-د

عوارض دیوارنویسي بدون هزینه رفع اثر تبلیغات درامالك شهرداری یاتحت مالكیت وغیرو هرمترمربع روزانه 

 دریافت شود.ریال  25111
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 وصول گردد.ریال  1251111تبلیغات بالني به صورت عمودی یا طاق نصرت به ازای هرروز  تبصره:

وصول  ریال 51111روز  هر به ازای  بدون هزینه نصب  باشد:اگر متعلق به شهرداری تابلوهای تبلیغاتي)بیلبورد(-ذ

 گردد.

اگر سازه تابلو متعلق به تبلیغ کننده یا شرکتهای تبلیغاتي باشد و در امالك تحت مالكیت شهرداری و یا  -2

 .ریال 311111حاشیه معابر نصب گردد عوارض هر متر مربع ماهیانه 

 .ریال 211111عوارض تابلوهای نصب شده در امالك شخصي یا اجاره ای هر مترمربع ماهیانه -3

 

 ک  ای سر خات   ب     -(3-2تعرفپ ام  ه )

 که شود مي تعیین ذیل به شرح دارند شهرداری از استعالم به نیاز که پاسخهایي کلیه برای کارشناسي حق

 .گردد )منظور از کارشناسي اعزام کارشناس به محل ملك نمي باشد( واریز شهرداری حساب به بایستي مي

 ریال 511111 انجام امور اداری بهای خدمات  -1

 ریال 511111 شهر حریم کارشناسيبهای خدمات  -2

 ریال 511111بهای خدمات کارشناسي اعزام کارشناس فني    -3

 ریال 511111بهای خدمات کارشناسي بازدید قطع اشجار    -4

 ریال 511111 بهای خدمات فروش نقشه                             – 5

 )   زت ن ش   ن ک  (  ب    خات   ک  ای سر ض میر س ختم ن-(3-3تعرفپ ام  ه )

 با توجه به صدور گواهي ایمني ساختمان در زمان صدور گواهي پایان کار ساختمان و اعزام کارشناسان 

 مبلغ کارشناسي به ریال عنوان بهای خدمات کارشناسي ردیف

1 
بهای خدمات حاصل از کارشناسي بازدید ایمني ساختمان 

 های کمتر از سه سقف
 ریال 511111

2 
کارشناسي بازدید ایمني و تست بهای خدمات حاصل از 

 لوله خشك برای ساختمانهای سه سقف و باالتر
 ریال 511111

    

 

 زب هپ حمل خات   ب    -(3-0تعرفپ ام  ه )

 : شود مي تعیین ذیل شرح به زباله حمل هزینه

 ) سالیانه(عوارض نوسازی %21 بمیزان مسكوني منازل از زباله حمل خدمات هزینه دریافت-1

 ریال 651111 حداکثر  -ریال  351111 حداقل 

 دیگر مكانهای ،بازارچه و شهرداری با قرارداد فاقد یا و شهرداری با قرارداد طرف های دکه -2

  بصورت ماهیانهریال   2111111 حداکثر  – ریال  1111111 حداقل

 ماهیانه  بصورتریال  2111111  خصوصي و دولتي بانكهای از زباله آوری جمع هزینه -3
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 با جداگانه داد قرار اساس بر خصوصي ، دانشگاهها ، شرکتها و مكانهای پر زباله  و دولتي بیمارستانهای -4

  گیرد صورت مي هزینه شهرداری اخذ

 ، ها داروخانه ، روزی شبانه های کلینیك ماهیانه، بصورتریال  1511111 طبي تشخیص آزمایشگاههای -5 

 .ریال 1111111 ماهیانه  رادیولوژی و دندانپزشكان

 ریال 1111111 دولتي و سازمانها ماهیانه مبلغ ادارات زباله حمل هزینه -6

 ریال  با توجه به حجم کار مي باشد. 111/511/3بهای حمل زباله برای روستاها توسط شهرداری ماهیانه حداقل -7

ریال برای  111/1111ریال و ماشین آالت سنگین  111/451حمل زباله محصوالت کشاورزی ماشین های سبك -8

 هر سرویس مي باشد.

 ریال تعیین مي شود. 111/111/21عوارض بهای خدمات شهری برای سردخانه ها ساالنه مبلغ -9

 حف       ضجرضئر عملن   غرضتت یز یپ خات   ب     -(3-1تعرفپ ام  ه )

 حف    خات   ب    تعرفپ تبی   : ضهف
 عرض   تترتربع )   ل( ش  پ قنمت ب تر ارح    ف

0 
سانتي  61به عمق   در سواره رو و معابر، آسفالت دو الیهترمیم و باز سازی نوار حفاری با رویه 

 متر 
    ل 2333111

    ل 3011111 سانتي متر 61به عمق   در بزرگراه، آسفالت دو الیهترمیم و باز سازی نوار حفاری با رویه  2

    ل  2130111 سانتي متر  51عمق در سواره رو و معابر ، ، سنگ فرش  رنگي های پازل و موزائیك 3

    ل 2103111 سانتي متر  61ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه بتني در سواره رو و معابر ، به عمق   0

    ل  011111 شني/ خاکي 1

    ل  2011111 سانتي متر  21واره رو و معابر  ، به عمق در بزرگراه س سطحینوار  حفاری ترمیم و بازسازی  1

    ل  0111111 سانتي متر  21ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش آسفالت ، به عمق   3

    ل  0313111 ترمیم و بازسازی نوار حفاری در مسیر تاسیسات زیر بنایي ) لوله و کابل و ...(   3

    ل  2033111 سانتي متر  61ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت تك الیه در سواره رو  معابر ، عمق   1

01 
 ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده روبا پوشش سنگ فرش  

    ل  0033111
 سانتي متر  21به عمق 

00 

    ل  0113111 سانتي متر  21ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش قطعات بتني ، به عمق  

 ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با رویه بیس آماده آسفالت   
    ل 0001111

 سانتي متر  51در سوار رو و معابر ، به عمق 

 درصدی قیمت پایه عوارض، محاسبه و قابل وصول میباشد.21افزایشدر مسیر حفاریهای جدید  تبصره :

 

 تعبر سا  فع ست    ض   ضنب   ب    خات    -(3-1ام  ه )

فعالیت صنفي بصورت دست فروشي و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستي  -الف

 کند.قانون شهرداری با آنان رفتار  55ماده   21و1براساس بندهای

استقرار دست فروش ها و یا خودروهای حامل اجناس فروشي در میادین مشخص شده ازسوی شهرداری  -ب

درروزهای هفتگي ودر صورتیكه شهرداری ناگز یر به ان باشد بال مانع است مشروط به اینكه شهرداری زمینه 

زانه وسیال محل استقرار فعالیت اشخا ص در میادین )روز هفتگي( راچنان فراهم نماید که به صورت رو

 دراختیار متقاضیان قرار گیرد که امكان تصرف اماکن عموی از سوی اشخاص سلب شود.
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متناسب باحرفه ویا صنف مشابه  ریال  AA تاریال  AAعوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلغ  -ج

 زه فعالیت داد ه خواهد شد.خواهند بود که به صورت روزانه ویا هفتگي وبا درخواست متقاضي وصول واجا

 .ریال AAفروش هرگونه اقالم واجناس باخودروروزانه مبلغ -د

 اینگونه فعالیتهاعوارض افتتاحیه نخواهد داشت. -و

ازایجاد کنندگان سدمعبرکه لوازم واثاثیه انها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمع اوری میشود  -ـ ه

 وحفاظت اموال توقیفي دریافت میگردد.هزینه ای به شرح زیربابت نگهداری 

 .ریال AAخوراکي وفاسد شدني روزانه  -1

 .ریال AA  تا ریال AAپوشاك واقالم مشابه باتوجه به حجم انها روزانه  -2

 .ریال AA تا ریال AAکلیه اقالم مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین  -3

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

 شد. خواهد تعیین

) کلنپ قنمت   بپ تنزضن  :عرض   و ب    خات   س زت ن حمل و نقل )ت ک نرضنر( -(3-3تعرفپ ام  ه )

 ٪ افزایش یابد.(21

 سازمان حمل و نقل )تاکسیراني( خدمات بهای و عوارض -

 )ریال( تعرفه خدمات شرح ردیف

 121111 تاکسیراني پروانه صدور 1

 111111 حقیقي اشخاص برداری بهره پروانه صدور 2

 111111 سرویس( درون شهری )تاکسي نقل و حمل پروانه صدور 3

 111111 کمكي – تاکسیراني پروانه صدور 4

 61111 تاکسیراني پروانه تعویض و تمدید 5

 61111 سالیانه حقیقي اشخاص برداری بهره پروانه تعویض و تمدید 6

 111111 سالیانه تاکسیراني شهری کارت صدور 7

 2111111 سرویسهای تاکسي(حقوقي اشخاص برداری بهره پروانه تعویض و تمدید 8

 211111 سالیانه موقت تاکسي) شخصي خودروهای برای شهری کارت صدور 9

 111111 سالیانه حقوقي اشخاص برداری بهره پروانه صدور 11

11 
 تاکسي در مشغول رانندگان برای برداری بهره پروانه خدمات

 یكساله)سرویسها
121111 

 61111 ماهانه)سیم بي تاکسي در مشغول رانندگان برای برداری بهره پروانه خدمات 12

13 
%ارزش 5/2 تاکسي انتقال و نقل

 خودرو
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      ا ر ض  تنتعرفپ خات   ت-(3-3تعرفپ ام  ه )

 تبلغ بر  ل نرع خات      ف

 ریال 511111 یز یپ حمل تنت  ضخلر 0

 ریال 2111111 خ  ج ضز ا ریز یپ حمل تنت  2

 ریال 1111111 بپ بخشیز یپ حمل تنت  3

 ریال 2111111 بپ ا رست نیز یپ حمل تنت  0

 ریال 2111111 ا تهر  تنت  1

 ریال 251111 یر س عت ت خنر آتبرالنس  1

 

  حق ضالج  ه ت انن آال  ا ر ض   -(3-1تعرفپ ام  ه )

 حاضقل تبلغ ضج  ه تبلغ یر س عت/وضحا تبلغ ضج  ه  وزضنپ عیرضن خات   نرع خر  و    ف

 هر   0

ضنج م عملن   ت طنح و 

خ کبر ض   و... تط بق ب  

   خرضست تر   ن

AA ریال 2111111 ریال 2111111 ریال 

 بنل ب ک ر 2

عملن   ت طنح و ضنج م 

خ کبر ض   و... تط بق ب  

   خرضست تر   ن

AA ریال AA ریال AA ریال 

 ریال AA ریال  AA حمل ان و ت سپ  خ و   3

 21زیر 

 کیلومتر

 111زیر 

 کیلومتر

111/511 

 ریال

111/111/1 

 ریال 

 تن 01بیز  0

حمل ان و ت سپ و خ ک و 

.... تط بق ب    خرضست 

 تر   ن

AA ریال 

ت  فت طر 

 ااه

 km 11ت  

  ك  وز
 ریال 3511111

 011ضهر  11

km ك  وز   
 ریال 4511111
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1 
ت انن آب 

 ش ش

حمل آب ب  ت نکر تط بق 

 ب    خرضست تر   ن 
AA ریال 

ت  فت طر 

 ااه

یر  km 11ت  

 سرو س
 ریال 1511111

 011ضل  11

km یر سرو س 
 ریال 2111111

 

 عرض   لیرف و  حرف خ ص تعرفپ

٪ قیمت افزایش یابد(21)  

 نحره ولرل عرض   لیرف -01ت  ه 

 ها هیاتحادصدورگواهیپرداختعوارضشغلیازجانبشهرداریبرای : الف

 .دینما ینمحقیبرایمؤدیدرزمینهسایرعوارضودیگرحقوققانونی شهرداریگونه چیهایجاد

قانوننظامصنفی 44کلیهمشاغلبدونپروانهشغلیبایستیبرابرماده-ب

که اقدامات الزم جهت  یایمربوطهاقدامنمایندوچنانچه دراینزمینهاقدامننمایند تا زمانه نسبتبهدریافتپروانهصنفیازاتحادیه

ن ییشد تا زمان تعشده با یل به تجاریتبد یا مکان مذکور بدون مجوز شهرداریو  اند ننمودهافت پروانه کسب خود یدر

 برابر مشاغل مشابه محاسبهو قابلوصولخواهدبود. دوند عوارضشغلیآنهاینما یت کسبیف مکان فوق چنانچه فعالیتکل

 

 ک ب ضفتت ح حق عرض   -00ت  ه 

آغاز )پنج(برابر عوارضسالیانهصنوف مربوطهازمتقاضیبهمنزله 4بههنگامصدور اولینپروانهکسبمعادل 

 . شود یمبهعنوانعوارضحقافتتاحکسب توسطشهرداریدریافتخدمت

 

 عرض ضتغننرلیفرتحلفع هنت -02ت  ه

 .باشد یمد یه شغل جدیصنفو حرفهمشمول پنجاه درصد حق افتتاحدر نوع رییتغهرگونه : الف

ه یافتتاحچنانچهمتقاضیدارایپروانهکسببودهودرصددتغییرمحلفعالیت صنفیباشدمشمول پرداخت پنجاه درصد حق : ب

 .باشد یمر مکان ییشغل مورد نظر در تغ

 . باشد یمهرگونهتغییرنامدرپروانهکسببهمنزلهصدورپروانهکسب جدیدبودهومشمولپرداختعوارضافتتاحیه : ج
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 ک ب وشنه  ز ک    رضقعا سطحه ر عرض   -03ت  ه

فردیاافرادصنفی با اخذ پروانه هرواحاقتصادی که فعالیت آن درمحل ثابت یاوسیله سیار باشدوتوسط -الف:واحدصنفی

 کسب دایرشده باشد،واحدصنفی شناخته میشود

کهباشهـرداریطرفقراردادبودهمشمول ها بازارچهدکههایواقعدر : ب

 . باشد یم%عوارضساالنهوافتتاحیه 44پرداختعوارضکسبپیشهبهمیزان

 . باشد یمشهبهشرحزیرکهفاقدقراردادباشهرداریبودهنحوه وصولعوارضکسبپیها بازارچهدکههایواقعدر : ج

 .باشد یمریال  43333و در معابر فرعی ماهیانه 83333عوارضکسبوپیشهماهانهدکههایواقعدرمعابر اصلی ماهیانه : ج

 ب    خات   و عرض   ک ب و شنهپ و حرف خ ص -00ت  ه 

 

رارعایت مینمایند ازقبیل )منظورازحرف خاص مشاغلی که ازقانون نظام صنفی تبعیت نمیکنندوقوانین خاص صنفی خود 

 وکال،پزشکان وحرف وابسته به پزشکی،دفترخانه اسناد رسمی و...(

 

 عوارض این ماده طبق فرمول زیر و با در نظر گرفتن جدول ذیل محاسبه میگردد. 

P x S x T43% 

 Tضریب شغلی = 

 Sمساحت = 

 Pارزش منطقه ای = 

 
 

 حداکثر)به ریال( حداقل)به ریال( ضریب شغلی گروه شغلی

 4،433،333 4،333،333 4/4 یک

 133،333 143،333 44/4 دو

 143،333 133،333 4 سه

 133،333 533،333 14/3 چهار

 533،333 333،333 4/3 پنج

 443،333 43،333 44/3 شش

 

  ک بنرضب تپی  تنفع هآترزاگ ی   وتؤس  تآترزار،تبلنغ تر،و زار،ییر ،تفر حنر -ی  مپنب -ضهف

 

 نوع فعالیت ردیف
بهای خدمات حمل زباله 

 ماهانه( -)ریال
 گروه شغلي   

 1 8111 دفاتربیمه 4

 1 8111 یبیمهها يندگینما 4

 4 8111 ینگهداریاطفال،سالمندانومهدکودكاه محلپانسیونها، 3
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 5 8111 ... درسي، زبان و کمك آموزشگاههاوکالسهایتدریسخصوصي 5

 -ماشین نویسي -آرایش -مؤسساتوآموزشگاههایتعلیمخیاطي 4

 -حسابداری -نقاشي -نقشهكشي -نقشهبرداری -گلدوزی

 -ایانهیامور راتعلیم -تعلیمآوازوموسیقي -رادیووتلویزیون

 ... الكترونیكومدیریتاداریو

8111 5 

 5 16111 مؤسساتوآموزشگاههایرانندگي 1

 4 8111 مؤسساتحسابرسیوحسابداری 1

یو ماساژ برق -استخرشنا -مؤسساتورزشیوژیمناستیك 8

 سالنزیباییوحمامسوناومشابه
16111 5 

 6 9111 گرمابهعمومیوخصوصي 1

 5 6111 استودیومونتاژفیلم 43

 استودیوعكاسي 44

 

 5 6111درجه یك  

 6 6111درجه دو 44

 5 6111 تعمیرکاروفروشندگانلوازمعكاسیوسینمائیوفیلم 43

 5 6111 فروشندگانوتكثیرکنندگاننوارویدئوییوضبط 45

 - فروشندگانواجارهدهندگاندستگاههایصوتي 44

 تصویریوتجهیزاتفیلمبرداری
6111 5 

 6 8111 آرایشگاهمردانه 41

 4 11111 آرایشگاهزنانه 41

 5 8111 دفاتر تبلیغاتي 48

 وضب تپ ک بر  ی  تنفع هو تر   تر شنم نک   رتؤس    و ونقل حمل تؤس    -ب

 

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال
 گروه شغلي   

 3 9111 یباربریها شرکتمؤسساتو–بنگاهها 41

43 
 دریاییو -زمیني -نمایندگیهایمؤسساتحملونقلهوایي

 دفاترخدماتتوریستي
9111 3 

 6 5111 هایتفریحي( کشرمساف(قایقموتوری 44

 6 5111 های تفریحي( کشرمساف (قایقپارویي 44

 6 8111 بستهبندیانواعكاال 43

 5 8111 سمسار((کارداخلیوامانتكار لالعم حق 45

 4 6511 مشاورامالکوتلفنوغیره 44

 4 6511 امورکارشناسیونظایر -مشاورهای -دفاترمهندسي 41

 5 8111 ازدواجوطالق -دفاتراسنادرسمي 41

 6 6511 اموروکالت 48

 6 6511 دارالترجمه 41

 5 9111 دفاترخدماتپستیومخابراتي 33

 6 6511 مدیرانگروهحجوزیارت 34

 6 6511 غیرپمپبنزین((عاملینفروشموادنفتي 34

 1 9111 پمپبنزین 33
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  ک بنرضب تپی  تنفع هوس ئط نقلنپ وهرضزتمربرط ر –ت انن آال  لیعتر  -ج

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال
 گروه شغلي   

35 
 نمایشگاههاوفروشگاههایاتومبیل

 4 6511مترمربع111تا

 2 6511مترمربع            151بیشتراز 34

 )کارواش(ماشینشویي  31

 

 5 6511اتوماتیك

 6 6511معمولي      31

38 
 قطعاتمنفصلهولوازمیدکیوسائطنقلیه

 2 5111عمدهفروش 

 4 5111خردهفروش    31

 4 5111 فروشندگانشیشهاتومبیل 53

 5 5111 اوراقكنندگاناتومبیلواوراقفروش 54

 6 5111 تنظیمومیزانفرمانوباالنسچرخاتومبیلوپنچرگیر 54

 6 5111 ایزوالسیون((قیرپاشیاتومبیل 53

55 
كولر،دینام،باطریساز شارژ کنندهسرویسكارو -تعمیرکار

 وسیمكشاتومبیل
5111 5 

 4 5111 تعمیرکارانواعسپرخودرووآبكاری-صافكاروجوشكار 54

 4 5111 لنتكوبیصفحهكالچ 51

 5 5111 تعمیروبازسازیكننده((رادیاتورسازی 51

 5 5111 آهنگراتومبیلوکمكفنرساز 58

 5 5111 نقاشاتومبیل 51

 5 5111 تعویضوفروشروغناتومبیل 43

 5 5111 مكانیكاتومبیلسواری 44

44 
مكانیكماشینهایسنگینازقبیلكامیونوکامیونت، 

 اتوبوسومینیبوس
5111 5 

 6 5111 سراجباتودوزیاتومبیل 43

 4 5111  ... )دزدگیرو( تزیئناتانواعخودروازهرحیث 45

44 

 ساختماني -کشاورزی -راهسازی -ماشینآالتصنعتي

 1 6511فروشنده          

 1 6511فروشنده قطعات     41

 5 6511تعمیر کار                41

48 

 موتورسیكلتوسهچرخهموتوری

 5 5111فروشنده                   

 4 5111فروشنده قطعات        41

 6 5111تعمیر کار                13

14 

 دوچرخه

 4 5111فروشنده                 

 5 5111فروشنده قطعات   14

 6 5111تعمیر کار              13

 6 5111کرایه دهنده          15

 1 6511 کرایهدهندگانجرثقیل 14

 2 6511 دفاترتاکسیتلفنیوتاکسیبار 11
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 3 6511 کرایهدهندگانسواری 11

 3 8111 پارکینگ 18

  ک بنرضب تپی  تنسرز وفع هگ ز -نفت رز -وس  لبرقر - ستگ ی   مک ننکنرضهکتروننکر - 

 

 نوع فعالیت ردیف
 خدمات حمل زبالهبهای 

 ماهانه( -)ریال

گروه    

 شغلي

11 
 ها مشعلترانسفورماتوروانواع  –الكتروموتور -جوشكاری -موتورهایمولدبرق

 

 

 3 6511فروشنده   

 3 6511فروشندهقطعات 14

 4 6511تعمیرکننده               11

 4 6511کرایهدهنده              11

 5 5111 انواعباطریخشكوتر 18

 5 5111 فروشندههایانواعهواکشوهود 11

83 

 یآبوبادها پمپدستگاههایتصفیهآبوانواع

 3 5111فروشنده                  

 4 5111فروشندهقطعات        84

 5 5111تعمیرکننده               84

 3 5111کرایهدهنده           83

85 

 کاموابافي -ماشینهایجوراببافي -چرخخیاطي

 4 5111عمدهفروش             

 4 5111خردهفروش         84

 5 5111فروشندهقطعات   81

 5 5111تعمیرکننده      81

88 

 ونظایر )حرارتیوبرودتي -تصویری -صوتي(لوازمخانگي

 

 

 3 5111نمایندگیفروش

 3 5111عمدهفروش 81

 3 5111خردهفروش 13

 3 5111فروشندهقطعات     14

 2 5111مجازتعمیرکننده 14

 5 5111تعمیرکنندهغیرمجاز 13

15 

 ماشینهایاداریوماشینهایچاپونظایر

 2 5111فروشنده                  

 2 5111فروشندهقطعات       14

 2 5111تعمیرگاهمجاز          11

 6 5111تعمیرکننده               11

18 

 آبسردکن،ماشینهایبستنیسازیواجناسمشابه

 2 5111فروشنده                  

 3 5111فروشندهقطعات       11

 3 5111تعمیرگاهمجاز     433

 5 5111تعمیرکننده      434

434 

 آالتموسیقي

 

 5 5111فروشنده       

 5 5111فروشندهقطعات       433

 5 5111تعمیرکننده      435

 5 5111کرایهدهنده       434

 2 5111 تابلوسازبرقصنعتي 431
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431 
 -چراغهای تزئیني-لوسترولوازمتزئیني -فروشندگانلوازمبرقي

 آنتنونظایرآن -آباژور -چراغهایفلورسنتاعمازپارکیوخیابانیو سقفیودیواری
5111 3 

438 
 )گازسوز -نفتسوز-برقي(روشنائي -خوراکپزی -فانوس -باطریدار-بادی -چراغهایتوری

 

 5 5111فروشنده                  

 5 5111فروشندهقطعات   431

 6 5111تعمیرکننده         443

444 
 انواعمختلفساعتوعینك

 5 5111نده   فروش

 6 5111تعمیرکننده    444

 3 5111نده   فروش قپانوسایردستگاههایتوزین 443

 2 5111 لوازمشكاروماهیگیری–اسلحه 445

 2 5111 اسباببازی 444

 4 5111 فروشندهلوازممهندسیونقشهكشي 441

 6 5111 وتعمیرکارتلفنفروشنده 441

448 
 يمصرفاندازی،تعمیرونگهداری،فروشنده سختافزارونرمافزارلوازمو راهنصب( رایانه

 ) خدماتنقشهكشیوتایپو ارائهقبیلدیسكتو نظایرآناز
5111 3 

 3 5111 اینترنتوسرویسهایمحلي(( ارائهخدماتاطالعرساني 441

 3 5111 فروشندهلوازمودستگاههایآتشنشاني 443

 3 5111نده فروش یو غیرالكتریكیولوازممربوطبهآنهاكیاز الكتررایشگاهزنانهومردانهاعمو وسائآللوازم 444

 3 8111 کارگاههایهستهگیرزیتون 444

 5 6511 کارگاههایآردکنندهبرنج 443

 

 

  ک بری  تنفع هتحصرالتمعانر،لی  ع  ختم نر،انه رفلزضتمعمرهنرتصیرع تآن  و  :یه
 

 نوعفعالیت ردیف
 -بهایخدماتحملزبالهریال

 ماهیانه
 گروه شغلي   

 3 6511 بتني و قطعاتدفاترفروشانواعآجروبلوکوسنگساختمانی 124

 3 6511 یفروشوفروشندگانلوازمبهداشتيندگینما 125

 3 6511 فروشندگانمصالحساختمانیوبنایي 126

 4 6511 سنگ قبور و فروشحكاکي  127

 5 6511 انواعلوازمگچیتزئینیپیشو نصبفروشندگی 128

 5 6511 فروشندگانشیشهساختماني 129

 3 6511 فروشندگانانواعدربهایشیشهایودکوراسیون 131

 4 6511 وشمعداننهیآفروشندگانچراغهایتزئینیو 131

 5 6511 شهیو شگلزنیروی ظروف  -وقابوچاپعكسنهیآفروشندگان 132

 3 6511 يو گلي و گلدانسفالسرامیكوسفال -فروشندگانبلوروظروفچیني 133

 3 6511 ورقایرانیت–فروشندگانلوله 134

 1 6511 -نبشي -تیرآهن) فروشندگانانواعآهنآالت 135

 3 5111 دفاتر اجرای داربست فلزی 136

 3 5111 ومشابهتكسیکن–دفاتراجرایایزوالسیون 137
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 3 5111 دفاترفروششنوماسه 138

 6 5111 چلنگر 139

 5 5111 فروشندهآهنوآلومینیومقراضهودستدوم 141

 4 5111 سازندهوفروشندهدربوپنجرهودکورومصنوعاتفلزی 141

142  

 کازیهوغیره -قفسه-تاب-کابینت-فایل-کمد -صندلي -میز

 

 4 5111شگاهینما

 4 5111عمده فروشي            143

 5 5111خرده فروش              144

 4 5111 کارگاهكرکرهسازیورقشیروانیوغیره 145

146 
 رهیو غیراقآالتوپیچومهره–قفلولوال

 3 5111عمده فروشي           

 4 5111خرده فروشي            147

 6 5111 کلیدساز 148

 3 5111 تانكرساز 149

 5 5111 ظرف -ي و صندلکرایه دهندگان میز  151

151 
 -ناودان -حلبیسازوحلبیفروشنظیرلولهبخاری

 کانالكولرواتصاالتمربوطه
5111 5 

 3 5111 فروشندهورقحلب 152

 5 5111 ریختهگروچدنریز 153

 5 5111 تراشكار 154

 2 5111 جواهرسازوجواهرفروش 155

 2 5111 زرگروطالفروش 156

 3 5111 فروشندهلوازموابزارزرگری 157

 3 5111 سفیدکاریوتعمیراتطال -لحیمكاری 158

159 
 زیورآالتبدلي

 3 5111عمدهفروش             

 5 5111خردهفروش              161

161 
 نقره

 4 5111عمده فروش

 5 5111خردهفروش              162

 5 5111 غیرزیرخاکي)فروشندگاناشیاءقدیمیونفیس 163

 5 5111 برنجوروی -سازندهوفروشندهظروفمس 164

 4 5111 فروشندگانلوازمقنادی 165

 5 5111 يبازکن لولهدفاترتخلیهچاهو 166

 5 5111 دفاترلولهكشیآبسردوگرم 167

 5 5111 دفاترلولهكشیگازشهری 168

 4 5111 فروشندهلوازملولهكشیوانواعشیلنگوشیرآالت 169

 4 5111 برشانواعورقوصفحاتفلزی 171

171 
-قفسه-کتابخانه-فروشندهلوازمسیمیازقبیللوازمآشپزخانه

 قفسپرندگانوامثاآلنها
5111 5 

 4 5111 میخ 172

 4 5111 کادوئي 173
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   شرنهروفع هنت   ک بنرضب تپ -ک غذوتقرضونرات فزض  - ربرتصیرع تچربر -و

 

 نرعفع هنت    ف
  ب   خات تحملزب هپ

 (ت ین نپ -   ل)
 اغلرگروه 

 4 5111 کارگاهچوببریوپرسكاریچوب 174

 4 5111 فروشندگانانواعچوبوالوار 175

 4 5111 فروشندگانفیبروتختهسهالوتراورسونئوپانوفرمیكاوغیره 176

 4 5111 سازندهوفروشندهدربوپنجرهودکورومصنوعات چوبي 177

178 

 نمایشگاهمبل

 4 5111دهنه        2تا

 3 5111 دهنه2بیشاز  179

 3 5111طبقهاضافه اب 181

181 
 میز،صندلي،کمد،فایل،کابینت،تاب،قفسه،کازیهو غیره

 

 3 5111           نمایشگاه
 4 5111عمده فروشي 182

 5 5111خردهفروش          183

 5 5111 فروشندهدربوپنجرهپیشساخته 184

 6 5111 سازندهوفروشندهانواعجعبههایچوبي 185

 6 5111 قنداقسازتفنگونظائرآن-خاتمسازومنبتكار 186

 6 5111 ذغالفروشوهیزمفروش 187
188 

 فروشندهكتابولوازمالتحریر
 4 5111                ممتاز

 5 5111یك درجه 189

 3 5111 ناشران((طبعونشرکتاب 191

 2 5111 چاپخانه 191

 6 5111 دکههایفروشجراید 192

 5 5111 نقاشتابلو،تابلونویس،پردهنویس،فروشندهپوستروتابلوهاینقاشي 193

 5 5111 فتوکپي،اوزالید،پرسجلدپالستیكونظائرآن 194

 5 5111 حكاك،پالکساز،مهرساز،کلیشهساز،گراورولیتوگراف 195
 4 5111 تهیهكنندگانوفروشندگانكارتهایویزیت،کارتعروسي،کارتپستالونظائرآن 196

 5 5111 صحافي 196

 

 جنروتصیرع تآنرفع هنت   ک بنرضب تپ - رم-ک ئر ر ر -شالستنکر -لی  عالستنکر -ز

 

 نرعفع هنت    ف
 -ب   خات تحملزب ه ر  ل

 ت ین نپ
 گروه شغلي   

197 
–فروشندگاندرب

 پنجرهومصنوعاتالستیكیوپالستیكیومالمینومشمعواسفنجوتورهاینایلونیوانواعآن
5111 5 

 5 5111 خوشخوابوبالشهایاسفنجیوابری . فروشندگانتشك 198



[Type text] Page 53 
 

 4 5111 )طبیعییامصنوعي(جیروورني -فروشندگانانواعپوستخاموچرم 199

 4 5111 فروشندگانانواعپوشاکازچرمطبیعییامصنوعیوغیره 211

 3 5111 کیفومصنوعاتوابسته-کفش -ساك-تولیدکنندگانوفروشندگانانواعچمدان 211

 5 5111 دستدوز((کفشدوزوکفشفروش 212

 3 5111 فروشگاههاونمایندگیهایكارخانجاتكفش 213

 5 5111 تعمیرکنندگانكفشوقالبهایكفش 214

 5 5111 فروشندگانلوازمكفاشیوسراجي 215

 5 5111 فروشندگانجزءچرموپسائیسازان 216

 5 5111 فروشندگانظروفپالستیكییكبارمصرف 217

 3 5111 فروشندگانانواعالستیكاتومبیل 218

 3 5111 فلورسنتو پالستیكي -فروشندگانوسازندگانتابلوهاینئون 219

 



[Type text] Page 54 
 

 لی  عهنمن  ر، ض و ر،ب اضاتنرته ب رحرفپزاکنرهرضزتبنم  ست ن -ح

 نرعفع هنت    ف
 ب   خات تحملزب هپ

 ت ین نپ -   ل
 گروه شغلي

 فروشگاهلوازمبهداشتیوآرایشي 211

 

 3 5111عمدهفروش      

 5 5111خردهفروش      211

 5 5111 فروشندگانعطروادکلن 212

213 
فروشندگانانواعداروهایدامیوسمومدفعآفاتنباتیومواد 

 غذاییحیواني
5111 5 

 3 5111 فروشندگانانواعرنگساختمانواتومبیل 214

 5 5111 خشكشویي،سفیدشویي 215

 5 5111 رنگرزی،گلدوزی،سنگزنیانواعالبسه 216

217 
فروشندگانانواعروغنموتور،ضدیخ،گریس،اسیدهایچرب 

 صنعتي،روغنوسوختهایمعدني
5111 5 

 5 5111 فروشندگانكاالهایپزشكیوآزمایشگاهیودندانپزشكي 218

 2 5111 مطبپزشكانفوقتخصص 219

 2 5111 مطبپزشكانمتخصص 221

221 

مطبپزشكانعمومي،ماماوهمچنینپزشكانعمومیكهدارای 

همیوپاتي،کاریوتراپي،طب ( ازقبیل .مدرکطبمكملمیباشند

 )…سوزنیو

5111 3 

 3 5111 مطبدندانپزشكانمتخصصرشتههایمختلف 222

 6 5111 دندانسازتجربي 223

 6 5111 مطبوکلینیكهایدامپزشكي 224

225 

 بیمارستان

 

 2 8111فوقتخصصدولتي

 2 8111تخصصدولتي 226

 2 8111معمولیدولتي 227

 1 8111فوقتخصص خصوصي 228

 1 8111تخصصخصوصي 229

 2 8111معمولیخصوصي 231

 3 8111 پلیكلینیك) درمانگاههایخصوصي 231

 3 8111 آزمایشگاههایتشخیصطبي 232

233 

موسساتفیزویتراپي)پزشكیوتوانبخشي(رادیولوژی، 

سونوگرافي،سیتیاسكن،امآرآی،ماموگرافي،رادیوتراپي، 

 -کبالتتراپي،سزویمتراپي،پزشكیهستهای)رادیو ایزوتوپ(

 نوارمغزی)الكتروآنسفالوگرافي(

نوارقلب،سنگشكن،آندسكوپیروییوگوارشي،  -ورزش

 (اپتومتری) ،بیناییسنجي(اودویمتری)شنواییسنجي

8111 3 

 5 8111 داروخانهوداروخانهداخلبیمارستان 234
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 ضهن فی  جنرتصیرع تآن  وفع هنت   ک بنرضب تپ –ط

 نرعفع هنت    ف
 ب   خات تحملزب هپ

 ت ین نپ -   ل
 گروه شغلي   

235 
 فروشندهپنبه،پشموکرکومو

 5 5111عمدهفروش                

 6 5111خردهفروش                 236
 5 5111 دوختهفروشاعمازپوشاکمردانه،زنانهوبچهگانه 237

 5 5111 تكدوز(( خیاطزنانه 238

 5 5111 تكدوز(( خیاطمردانه 239

 5 5111 خیاطسریدوز 241

 5 5111 تریكوباف،کشباف،جورابباف 241

 5 5111 تریكو،جورابوکشبافولباسزیر 242

 5 5111عمدهفروش                 حوله،پتو،ملحفه،روتختیونظایرآن 243

 5 5111 فروشندهروسریانواعمختلف 244

245 
 چادروسایبانبرزنتي

 5 5111فروشنده                     

 6 5111کرایهدهنده                 246

 6 5111 فروشندهزیلو،خورجین،گلیم،حصیروغیره 247

 3 5111 فروشندهفرشدستباف،قالیوقالیچه 248
فروشندهفرشماشیني،موکتوکفپوش،پردهكرکره،کاغذ  249

 دیواریوغیره

 4 5111عمدهفروش                

 5 5111خردهفروش                 251

 5 5111 قالیشوییاعمازکارگاهوغیره 251

252 
 کاموا

 4 5111عمدهفروش                

 5 5111خردهفروش                 253

 6 5111 تولیدکنندهوفروشندهكاله 254

 3 5111 فروشندهلباسكاروکالهكار 255
256 

 لحافوتشكپنبهای،انواعمختلف
 5   5111تولیدکننده

 5 5111فروشنده      257

258 
 لحافباالیهپشمشیشه

 5 5111تولیدکننده

 5 5111فروشنده     259

 3 5111 فروشگاههاونمایندگیهایكارخانجاتنساجي 261

261 
بنكدارانوطاقهفروشانپارچهاعمازپشمي،نخي،ابریشمي، 

 الیافمصنوعي
5111 3 

 5 5111 مترفروش) بزاز 262
 5 5111 پردهدوزوپردهفروشولوازمپرده 263

 فروشندهگونیوچتایي 264

 فروشندهگونیوچتایي

 3 5111عمدهفروش                
 5 5111خردهفروش                 265

 6 5111 زریباف،ترمهباف،گالبتوندوز)تهیهكنندهو فروشنده 266

 6 5111 گلدوزیرویپارچهبوسیلهماشین 267

 3 5111فروشنده               لباسعروس 268
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 4 5111کرایهدهنده                 269

 4 5111 کرایهدهنده(( حجله،خنچه 271

 )پوشاکواجناسلوکسوخارجي( بوتیك 271

 

 3 5111درجهیك                   
 4 5111درجهدو                      272

 3 5111 فروشندهلباسولوازمورزشي 273

 3 5111 خراز 274

 5 5111 اشخاصیكهضایعاتنخوپشموغیرهراپسازحالجي بهفروشمیرسانند 275

 5 5111 سیسمونیكودکوفروشگاههایلباسكودك 276

 6 5111 فروشندهودوزندهعالئمووسایلنظامي 277

 3 5111 فروشندهصنایعدستي 278

 

 

 آا تنانن  وفع هنت   ک بنرضب تپ–خر ضکن   -نب تر -تحصرالتحنرضنر -ظ 

 نرعفع هنت    ف
 ب   خات تحملزب هپ

 ت ین نپ -   ل
 گروه شغلي

 3 6511 سردخانهموادغذایي 279

 4 5111 فروشندگانگوشتگاووگوسفنداعمازفلهوبستهبندی 281

 3 5111 فروشندگانماهیومیگو 281

 4 5111 فروشندگانمرغوتخممرغ 282

 4 5111 جوجهچندروزهوطیورزنده -فروشندگانمرغ 283

 4 5111 کلفروش(( فروشندگانتخممرغ 284

 6 5111 قناریونظائرآن-بلبل-طوطي)فروشندگانپرندگانغیرخوراکي 285

286 
فروشندگانپرمرغوطیوراعمازاینكهشستهشود 

 یابصورتاولیهمعاملهشود
5111 6 

287 
 -سیرابوشیردان -فروشندگانكلهوپاچه

 دلوجگروغیرهبصورتخام
5111 5 

288 
کبابي  -جگرکي)سیرابوشیردان -کلهوپاچه(طباخي

 آشوغیره -فرني -شیربرنج-وآشپزیازقبیلحلیم
5111 5 

 4 5111 فروشندگانماهیهایتزئینیوآکواریم 289

 4 5111 فروشندگانلوازموتأسیساتدامیومرغداریوغیره 291

 3 5111 بارفروشانوبنكدارانكهمعامالتسلفانجاممیدهند 291

 5 5111 صیفیوسبزیجات -فروشندهانواعمیوه 292

293 
 موادلبني

 4 5111عمدهفروش              

 5 5111خردهفروش               294

 5 5111 عطار 295

 5 5111 خواروبارفروش 296

297 
 برنج

 4 5111عمدهفروش              

 5 5111خردهفروش               298
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 5 5111 دارووگیاهانطبي 299

 3 5111 گلفروش 311

 4 5111 فروشندگانانواعگلمصنوعي 311

312 
 3 5111عمده فروش               داخلي وخارجي –چای اعم از بسته بندی وفله 

 5 5111خرده فروش               313

314 
 خشكبار

 4 5111عمده فروش              

 5 5111خرد ه فروش              315

 3 5111 فروشندگانپیلهابریشم 316

 5 5111 فروشندگانیخ 317

 4 5111 فروشندگانانواعبستنیاعمازماشینیوسنتیوفالوده 318

 5 5111 فروشندگانموادغذایي 319

 5 5111 نانوائیماشیني،سنتي 311

 4 5111 نانوائیفانتزی 311

 5 5111 فروشندگانسرکهوترشیجات 312

 4 5111 سوپرمارکتوموادپروتئیني 313

314  

 همبرگروغیره-کالباس -فراوردههایگوشتیازقبیلسوسیس
 4 5111عمده فروشي            

 5 5111خرده فروشي             315

316  

 چلوکبابیوچلوخورشتي

 

 3 8111درجه یك                   

 4 8111درجه دو                      317

 5            8111 درجه سه                   318

319  

 کافهرستورانوسلفسرویس

 

 3 8111 درجه یك                  

 4       8111     درجه دو                321

 5       8111      درجه سه              321

 3 8111 کافهتریاوآبمیوهفروشي 322

 6 8111 قهوهخانه 323

324 
قهوهخانهسنتییاسفرهخانهسنتیكهبهطبخوسرو انواعغذاهامي 

 پردازند
8111 3 

 6 5111 کیوسكهایفروشاغذیه 325

 6 5111 کیوسكهایفروشمیوه 326

 3 5111 پیتزاوازاینقبیل -مرغسوخاری 327
 5 5111 ساندویچواغذیهفروشي 328

 6 5111 خوراکپزیهایمتفرقه 329

 4 5111 کارگاهتولیدانواعشیرینیخشكوتر 331

331 
 سازندهوفروشنده((قنادیوشیرینیفروشي

 3 6511درجهیك                  

 4 5111درجه دو                      332

 5 5111 آبنباتپزوآبنباتفروش 333

 3 5111 کلوچهسازوکلوچهفروش 334

 3 5111 تریاقنادی 335
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 3 5111 کلوپتفریحي 336

 5 5111 انبارهایكاال 337

 3 5111 انبارداریكاال 338

 3 5111 فروشندگانوسائلدستدوماعمازخانگیو ساختماني 339

 3 5111 چاههایعمیقونیمهعمیق((مؤسساتحفاری 341

 4 5111 فروشندگانانواعاگزوزاتومبیل 341

 5 5111 تعمیرکارانانواعاگزوزاتومبیل 342

 3 5111 فروشندگانانواعآسانسوروباالبر 343

 5 5111 تعمیرکارانانواعآسانسوروباالبر 344

 5 5111 فروشندگانانواعپمپهایگازوئیلیاتومبیل 345

 5 5111 تعمیرکارانانواعپمپهایگازوئیلیاتومبیل 346

 2 6511 صرافانوتبدیلكنندگانارز 347

 5 6511 کارگاههایتولیدیسنگوبلوکزنیماشیني 348

 5 5111 تعمیراتوجوشكاریآلومینیوم 349

 5 5111 پیكموتوری 351

 4 5111 عمدهفروش((فروشندگانسیگارت 351

 5 5111 فروشندگانسیگارت)خردهفروش( 352

 5 5111 سقطفروشان 353

 3 8111 بارفروشانعمده((فروشندگانمیوهوترهبار 354

 4 5111 حقالعملكارانبرنج 355

 4 5111 پزندگانوفروشندگانانواعنانروغني )صنفقنادان( 356

 3 5111 تعرفه(23بجزردیف(سایردفاترخدماتي 357

358 
تعمیرکنندگانلوازمخانگیوآرایشگاهیونظائر 

 حرارتیوبرودتي( -باستثناءلوازمصوتیوتصویری(آن
5111 4 

 3 5111 فروشندگانانواعموبایل)تلفنهمراه( 359

 5 5111 تلفنهمراه((تعمیرکارانانواعموبایل 361

 3 5111 عمدهفروش((فروشندگانانواعكاغذومقوا 361

 5 5111 خردهفروش((فروشندگانانواعكاغذومقوا 362

 5 5111 فروشندگانكاغذومقوامستعمل 363

 5 5111 فروشندگانقطعاتالكترونیك 364

 5 5111 تعمیرکارانقطعاتالكترونیك 365

 4 5111 فروشندگانوسائلنانوائي 366

 4 5111 تعمیرکنندگانوسائلنانوائي 367

 4 5111 تعمیرکنندگانوسائلنانوائي 368

 4 5111 فروشندگانخوراکماهیهایتزئینیآکواریومو تجهیزاتآکواریوم 369

 4 5111 فروشندگانخوراکداموطیور 371

 4 5111 فروشندگانتجهیزاتولوازمورزشي 371
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372 
 -سایپا -انواعشرکتهاونمایندگیهایخودرواعمازایران خودرو

 پارسخودروو ...
8111 1 

 4 5111 کافینت 373

374 
 فروشگاههایتكمنظورهاعماز پوشاك،موادغذاییونظایرآن

 3 5111ممتاز                        

 4 5111درجه یك                  375

376 
 فروشگاههایچندمنظورهاعماز پوشاك،موادغذاییونظایرآن

 3 5111ممتاز                        

 3 5111درجه یك                  377

 3     6511 مدارسغیرانتفاعي 378

379 
 تعاونیهایمصرفاداراتوسازمانهایمختلف

 2 6511درجه یك                   

 3 6511درجه دو                      381

 4 5111 نانواییهائیكهبصورتمجتمعفعالیتدارند اعمازلواشي،تافتون و ... 381

 5 5111 پیراهندوزان 382

 6 5111 تعمیراتلباس 383

 5 5111 دفاترسیمكشیبرقساختمانیونظایرآن 384

 6 5111 نصبدرباتوماتیك 385

  151111 هزینهحملزبالههتلها،متلها 386

  81111 هزینهحملزبالهمهمانسرا،مهمانپذیر 387

 5 5111 تعمیرکارانمبلولوازمچوبي 388

 3 5111 مطبدندانپزشكانجراح،ارتودنسي و ... 389

 4 5111 فروشگاههاوتوزیعكنندگانانواعمختلفچسب 391

 4 5111 زیتونفروشي 391

392 
 بوف،پیتزا ) رستورانهایبزرگغذاییازقبیل

 (آفتاب،پیزاپیزاونظایرآن
5111 3 

 

خات   وضحا  وب    عرض  

  ربر خات   ا ر ا ر ض  
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 ب   خات   حمل و  فن زب هپ - 01ت  ه 

 خودرو سنگین )ریال( خودرو سبك )ریال( شرحخدمات ردیف

 343333 443333 حملودفنزبالهبیمارستانهای خصوصی 4

 443333 443333 حمل ودفنزبالهبیمارستانهایدولتی 4

3 
مراکز پر  مؤسساتو  ها دانشگاهو  ها شرکتحملودفنزباله

 زباله داخل محدوده و حریم شهر 
443333 443333 

5 
و مراکز پر زباله و  ... خارج از حریم  ها شرکتحملودفنزباله

 شهر
443333 343333 

 343333 443333 دفنزبالهدهیاریهاوروستاها و شهرداریها 4

 333333 443333 سازمان بهزیستی و سالمندانحمل و دفن زباله  1

 543333 343333 حمل ضایعات و نخاله های ساختمانی 1

 

 

 

خات   وضحا  وب    رض  ع

 فض   سبز

  ربر ا ر ض  
 تعرفپ وعرض ضخات   وضحا فض   سبز -01ت  ه 

 تعاریف – 4بند 

فضای سبز در شهرها و نظر به اینکه  و گسترشبا توجه به تعریف درخت در ضوابط اجرایی ماده یک الیحه قانونی حفظ 

 :شوند یمگروه تقسیم  3درختان از ارزش زیست محیطی متفاوتی برخوردار هستند، بر این اساس درختان به 
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 درختان مثمر

و به گروههای ذیل  رندیگ یمکه میوه آنها خوراکی بوده و مورد استفاده تغذیه ای قرار  شود یاطالقمتعریف : به درختانی 

 :شوند یمتقسیم 

 درختان مثمر درجه یک : –الف 

 ویژگی : درختانی هستند که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند:

 (.شوند یمفراوانی باال )در سطح شهر به وفور دیده  – 4

 عمر مفید بهره برداری و سن دیر زیستی باال  -4

 تاج گسترده -3

 نمونه های  مختلف درختان مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند:

 گردو –خرمالو  –زرد آلو  –شاه توت  –توت  –گیالس  –گالبی  –سیب 

 درختان مثمر درجه دو :  -ب

 بند الف را ندارند.ویژگی : این نوع درختان، مشخصه های اولویت بندی شده در 

 نمونه های مختلف درختان مثمر درجه دو به شرح ذیل هستند:

 –ازگیل  –به  –فندق  –انجیر  –انار  –شبرنگ  –شلیل  –هلو  –زیتون  –عناب  –زالزالک  –آلبالو  –پسته  –بادام 

 انگور–زغال اخته  –سنجد  –آلو قطره طال  –گوجه  –توت مجنون  –توت سیاه 

 ر مثمردرختان غی

که میوه آنها خوراکی نبوده و بیشتر مورد  استفاده تزئینی ،صنعتی و زیست محیطی  شود یاطالقمتعریف : به درختانی 

 :شوند یمدارند و به گروه های ذیل تقسیم 

 درختان غیر مثمر درجه یک )تند رشد(: –الف 

 که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند: شود یاطالقمویژگی : به درختانی 

 فراوانی باال در سطح شهر

 سن دیر زیستی باال

 گستردگی تاج

 ارزش اقتصادی چوب آنها 

 نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه یک به شرح ذیل هستند :

( آغاج قرهنارون نرك ) –نارون پیوندی  –اقاقیای نرك  –اقاقیای پیوندی  –صنوبر  –سرو نقره ای  –کاج تهران  -چنار

 –انواع نوئل  –انواع سدروس  –ماگنولیا  –زبان گنجشک  –افرای برگ چناری  –افرای ابلق  –افرای سیاه  –اوجا  –ملج 

 شالک –کاج کاشفی  –کاج مشهد  –کاج سیاه  –انواع نراد 

 درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(:  -ب

 ان ، مشخصه های اولویت بندی شده در بند الف را ندارند.ویژگی : این نوع درخت

 نمونه های مختلف درختان غیر مثمر درجه دو شرح ذیل هستند :

سرخدار  –زربین  –الوسون  –انواع سرو کوهی ) ارس ، مایمرز (  –سرو تبری  –سرو خمره ای  –سرو ناز  –سرو شیراز 

داغداغان  –جل  –توسکا  –پالونیا  –بلوط  –سه رنگ  –کاتالپا  –درخت پر  –ابریشم ایرانی  –توت نرك  –انواع بید  –

 آزاد –تبریزی  –افرای سلطنتی  –گز  –تاغ  –
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 درختان شاخص

 :  ندیگو یمتعریف : به درختان مثمر یا غیر مثمری  که دارای صفات متمایز و برجسته ذیل باشند، درختان شاخص 

 محلیاهمیت  فرهنگی، اجتماعی، بومی و 

 ارزش تزئینی منحصر به فرد

 توان ایجاد تاج گسترده

 سن دیر زیستی باال

مالك تعیین نوع درختان )اعم از شاخص، درجه یک و تند رشد، درجه دو و کند رشد( نظریه کارشناس فضای تبصره: 

 .باشد یمسبز شهرداری 

 نحوه محاسبه  - 4بند 

 و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر ) با اخذ مجوز از شهرداری( تعرفه قطع درختان در معابر عمومی، پارکها -الف

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک )تند رشد(: -4-الف

 ریال 833333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا -4-4-الف

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن 4-4-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند )الف 433تا  43محیط بن  -4-4-الف

 ریال 43333مبلغ 

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط  بن 4-4-سانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند )الف 433محیط بن  -3-4-الف 

 ریال  44333مبلغ 

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -4 –الف 

 ریال 4333333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43هر اصله درخت تا  قیمت پایه برای  -4-4-الف

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن 4-4-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند)الف 433تا  43محیط بن    -4-4-الف

 ریال 44333مبلغ 

زاء هر سانتی متر افزایش محیط بن ( به ا4-4-سانتی متر به باال عالوه بر قیمت پایه بند)الف 433محیط بن   -3-4-الف

 ریال 43333مبلغ 

 تعرفه قطع درختان شاخص:-3 -الف

 ریال 4433333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -4-3-الف

محیط بن  ( به ازاء هر سانتی متر افزایش4-3-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند ) الف 433تا  43محیط بن  -4-3-الف

 ریال 33333مبلغ 

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ 4-3-سانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند )الف 433محیط بن  -3-3-الف

 ریال 53333

در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان  تبصره:

درصد عوارض این بند معاف خواهد  43محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت  محل یا 

 بود.

عوارض  قطع، امحاء، خشکاندن و سوزاندن درختان در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز محدوده شهر و حریم شهر  -ب

 )بدون اخذ مجوز از شهرداری( 

 .باشد یمدرصد قابل افزایش در محاسبات بند ) الف (  433تا  43از  رالذک فوقمیزان وصول عوارض 
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در صورت عدم اثبات جرم مبنی بر امحاء و سوزاندن درختان به طور عمدی، تعرفه قطع درخت مطابق بند  :4تبصره 

 )الف( اخذ خواهد شد.

ه در معابر یا اماکن عمومی، در در صورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شد :4تبصره 

همان محل یا محل دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت عوارض بند )ب( معاف بوده و تنها 

 تعرفه بند )الف( اخذ خواهد شد.

 رداری(تعرفه قطع درختان در امالك و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر  )با اخذ مجوز از شه -ج

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک )تند رشد(: -4-ج

 ریال. 43333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -4-4-ج

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن 4-4-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند ) ج 433تا  43محیط بن  -4-4-ج

 ریال 433مبلغ 

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ 4-4 -سانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند )ج 433محیط بن  -3-4-ج

 ریال. 133

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -4-ج

 ریال 83333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -4-4-ج

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن 4-4-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند ) ج 433تا  43محیط بن  -4-4-ج

 ریال 133مبلغ 

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ 4-4 -سانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند )ج 433محیط بن  -3-4-ج

 ریال 4333

 تعرفه قطع درختان شاخص : -3-ج

 ریال 133333سانتی متر محیط بن، مبلغ  43ت پایه برای هر اصله درخت تا قیم -4-3-ج

( به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن 4-4-سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند ) ج 433تا  43محیط بن  -4-3-ج

 ریال 43333مبلغ 

هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  ( به ازاء4-4-سانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند )ج 433محیط بن  -3-3-ج

 ریال 33333

 عوارض قطع درختان در امالك و باغات خصوصی واقع در محدوده شهر و حریم شهر )بدون اخذ مجوز از شهرداری( -د

 .باشد یمدرصد قابل افزایش در محاسبات بند )ج(  433تا  43از  الذکر فوقمیزان وصول عوارض  -

و  43333، مبلغ بیبه ترتتچه های زینتی و اشجار پیوندی به ازاء هر سانتی متر محیط بن تعرفه قطع و امحاء درخ -و

 .باشد یمریال  43333

 .باشد یمریال  433333و  43333مبلغ  بیبه ترتی فصلی به ازاء هر متر مربع مساحت ها گلتعرفه تخریب چمن و  -ه

درصد قابل افزایش در  433تا  43اعمال فوق، از میزان وصول عوارض بندهای )و ، ه( در صورت عمدی بودن  -ز

 .باشد یممحاسبات 

قطع درختان در معابر عمومی توسط شهرداری، اعم از کارگر، اره موتوری، ایاب و ذهاب و حمل شاخه  الزحمه حق-ح

 .باشد یمریال  4333333تا  433333های مازاد و ... هر مورد بسته به حجم کار از 

 .باشد یمریال  333333تا  433333تعرفه هرس سربرداری درختان )درخت بالغ( به ازای هر اصله مبلغ  -ط
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غیراصولی و بدون هماهنگی  به صورتدرختان واقع در معابر عمومی، پارکها و فضای سبز سطح شهر  که یصورتدر  -ی

تا هشتاد درصد مبلغ تعرفه بند )الف( قابل  قرار گیرند، بسته به شدت هرس ها شاخهبا شهرداری مورد هرس و قطع سر 

 محاسبه خواهد بود.

 تعرفه کارشناسی تقاضای قطع و هرس سربرداری درخت -ك

 ریال 433333تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ 

 ریال 443333تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده حریم شهر مبلغ 

 ریال 453333و باغات خصوصی مبلغ تقاضای قطع و هرس درختان در امالك 

 توضیحات:

عوارض بندهای )ب و د( عالوه بر جرائم و مجازاتهای تعیین شده در الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در  -4

 .باشد یشهرهام

و  ریتأخدر خصوص عوارض متعلقه به عدم اجرای تعهد کاشت نهال سپرده شده از سوی متقاضی، به ازاء هر سال  -4

 ریال قابل وصول خواهد بود. 83333تا  53333برای هر اصله بسته به نوع نهال از 

عوارض قطع اشجار باغات )ملک در سند مالکیت باغ بوده ولی درختی جهت اندازه گیری وجود ندارد بر اساس  -3

دو اصله درخت در دو طرف و در معابر عمومی میانگین محیط بن  جوار هممیانگین محیط بن تعداد پنج اصله درخت باغ 

 درخت مورد نظر خواهد بود.

 در صورت بروز حوادث غیر عمدی نظیر )تصادف و ...( تعرفه قطع درخت مطابق بند )الف( اخذ خواهد شد. -5

 مالك تعیین تعرفه کت زنی درخت و موارد مشابه بسته به شدت آنها، نظریه کارشناس فضای سبز خواهد بود. -4

تعرفه فرسایش خاك بر اثر ریختن مواد آالینده و ... به ازای هر متر مربع مساحت نظریه کارشناس مالك تعیین  -1

 فضای سبز خواهد بود.

 .باشد یممیزان وصول تعرفه و عوارض فوق برای کلیه افراد اعم از حقیقی و حقوقی یکسان  -1

ضوابط  45سبز شهرداری، موضوع ماده  هر گونه خسارت پیش بینی نشده در این مجموعه، توسط کمیسیون فضای -8

 اجرائی مربوط به چگونگی اجرای ماده یک الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تصمیم گیری خواهد شد.

 
 خات   وضحا حمل و نقل وب    عرض  

 )طبق  وز تح سبپ گر   ترسط ا ر ض   و ار ض  تحترم ضسالتر( ربر ا ر ض  
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 حمل و نقل )ت ک نرضنر( رضحاعرض ضرب   خات ت -03ت  ه 

 )   ل( 10شنهی    تعرفپ س ل  ارح خات      ف

 413333 صدور پروانه تاکسیرانی برای مالکین 4

 433333 صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی 4

 413333 صدور پروانه حمل و نقل درون شهری ) تاکسی سرویس ( برای بار اول 3

 413333 کمکی –صدور پروانه تاکسیرانی  5

 443333 تمدید و تعویض پروانه تاکسیرانی 4

 443333 تمدید و تعویض پروانه  بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی سالیانه 1

 433333 صدور کارت شهری تاکسسیرانی سالیانه 1

 4333333 های (تمدید و تعویض پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی ) تاکسی سرویس  8

 433333 )صدور کارت شهری برای خودروهای شخصی ( تاکسی موقت سالیانه 1

 433333 صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقوقی سالیانه )مدیران تاکسی تلفنی و شرکتها ( 43

 433333 خدمات پروانه بهره برداری برای رانندگان مشغول در تاکسی سرویس ها ( یکساله 44

 433333 خدمات پروانه بهره برداری برای رانندگان مشغول در تاکسی بی سیم ( ساالنه 44

 43333 امتحان شهرشناسی ) بار اول( 43

 43333 امتحان شهرشناسی ) بار دوم ( 45

 443333 صدور المثنی برای کارتهای مفقودی تاکسی ها و تاکسی سرویس و آژانس )سالیانه( 44

 13333 متقاضیان در بدو ورودپذیرش کلیه  41

 443333 صدور کارت سرویس مدارس ) سالیانه ( 41

 433333 تبدیل به احسن 48

 8333333 ساله ( 4حق امتیاز تاکسی سرویس ها )  41

 43333333 حق جابجایی مکان آژانس ها و  شرکت های حمل و نقل مسافر درون شهری و حومه 43

 433333 مدیر داخلی تاکسی تلفنی ها و شرکتها ) سالیانه (صدور مجوز برای معرفی  44

 433333 هزینه کارشناسی جهت بازدید مکان اولیه مورد تعرفه متقاضیان تاکسی تلفنی ها و شرکتها 44

 43333 هزینه تعویض دفترچه مرخصی رانندگان  43

 13333 هزینه نصب آرم و عالئم سازمانی برای ) بار دوم ( 45

 33333 هزینه نصب آرم و عالئم سازمانی برای بار اول 44

 433333 جابه جایی رانندگان از آژانس ها به آژانس دیگر 41

 433333 هزینه خدمات تعویض خودرو در آژانس  ) بار اول ( 41

 533333 هزینه خدمات تعویض خودرو در آژانس  ) بار دوم ( 48

 433333 آژانس و تاکسی های خطی و شهریصدور دفترچه مرخصی برای خودروهای  41

 433333 هزینه عقد قولنامه در نقل و انتقال تاکسی از فروشنده و خریدار 33

 از بابت هر خودرو دریافت هزینه خدمات از مدیران آژانس ها در قبال هر دستگاه خودرو فعال ) ماهانه ( 34

43333 

ونی در قبال هر دستگاه خودرو فعال دریافت هزینه خدمات از مدیران شرکتهای تعا 34

 )سالیانه(

 از بابت هر خودرو

533333 

 433333 صدور کارت فعالیت وانت بار 33

 483333 صدور کارت فعالیت نیسان بار 35
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 برخر ضز عرض   ا ر ض     ب  تجرز ی   ق نرنر -03ت  ه 

 43/4/81مورخ  54/83-3818کهطینامهشماره 81مادهواحدهقانونبودجهسال43برابرجزء)د( بند

ابالغگردیدهعوارضنوسازی،عوارضسالیانهخودرو،عوارضصدورگذرنامهو ها استانداریمحترمگیالنبهشهرداری

 . گواهینامهبهشرحذیلتغییریافتهومالکعملوصولعوارضاینشهرداری خواهدبود

 نرخ تعرفه جدید 81 از سالنرخ تعرفه قبل  عنوان عوارض ردیف

 %4/4 %4 عوارض نوسازی 4

 عوارض سالیانه انواع خودرو 4

زار قیمتفروش هدر یک

هایداخلی  هکارخان

درهزارارزش  ویک

 خودروهایوارداتی

 ایداخلیه درهزارقیمتفروش کارخانه4/4

 درهزارارزش خودروهایوارداتی4/4

 % تعرفه صدور4 ریالبرایگذرنامه4333 نامهیصدورگذرنامهوگواهعوارض  3

عوارض آنها بر اساس تعرفه سال جدید  اند ننمودهتسویه حساب 4313* کلیه پرونده های نیمه تمام که تا پایان سال 

 محاسبه خواهد شد.

* مواردی از عوارض و بهای خدمات شهرداری چنانچه در این تعرفه ذکر نشده باشد کما فی السابق قابل وصول خواهد 

 بود.

  

 433333 صدور کارت فعالیت مینی بوس ) سالیانه ( 34

 8333333 حق امتیاز تاکسی ون به رنگ زرد خورشیدی  31

 1333333 حق امتیاز تاکسی ون به رنگ فسفری  31

 4333333 و غیره L 13حق امتیاز تاکسی های پراید و  38

 4433333 آردی –پژو  –حق امتیاز پروانه بهره برداری با واگذاری تاکسی سمند  31

 % ارزش خودرو3 نقل و انتقال تاکسی 53

 43333333 نقل و انتقال آژانس ها برای فروشنده 54

 3333333 حق امتیاز خودروهای تاکسی شهری دست دوم 54
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               ششمفصل 

 

 :یرأ خیتار

 1313آبان  32 یکشنبه

 دادنامه: شماره

13/322                                                                                                                                                                   

 :مقدمه

براساس نظر حضرت امام بدهکار  یبده هیتأد ریبابت تأخ یاند، اخذ هرگونه وجه اعالم داشته یمیدادخواست تقد یط یشاک

مورخ  3345شماره  اتینظر یمعظم نگهبان ط یشورا یو حت باشد یدر حکم ربا بوده و حرام م فیشر سره قدس ینیخم

ها و  تمام دستورالعملها، بخشنامه حیبه طور صر باشد یم وستیکه به پ 1311/12/14مورخ  3313و  1314/4/12

 باطل اعالم نموده است. دهد یم هیتأد ریرا به عنوان خسارت تأخ یرا که اجازه اخذ مبلغ یهائ نامه نیآئ

را به عنوان سود  ی% کل بده12معادل  یمبلغ یموکل یپروانه ساختمان نهیهز طیرفسنجان بعد از تقس یشهردار نکهیبه ا نظر

 یاستاندار 1311/4/3مورخ  4225/42اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره  هیدر توج زین راًی)بهره( اخذ نموده و اخ

که  یبه مراتب معنونه و از آنجائ تیبدهکاران نموده، لذا با عنا یبده طیاز تقس یناش% سود 11اخذ  زیبر تجو یکرمان مبن

با دستور شرع  زیبوده و ماده موصوف ن هایشهردار یمال نامه نیآئ 32مستند به ماده  یعنه و اقدام شهردار دستورالعمل مبحوث

 یتقاضا یعدالت ادار وانیقانون د 25و ماده  یاساس ونقان 112به استناد اصل  باشد یکامل م ریدر تغا یانور و احکام اسالم

 باشد یم انیمؤد یمازاد بر بده یبهره بانک افتیکه متضمن در هایشهردار یمال نامه نیآئ 32ماده  ریابطال قسمت اخ

 .مینما یرا م 1311/4/3مورخ  4225/42دستورالعمل شماره 

 

مورخ  1125/42نامه شماره  یمذکور ط تیکرمان در پاسخ به شکا یاستاندار یو روستائ یسرپرست دفتر امور شهر

که از سه سال تجاوز  یمدت یبرا انیمؤد یبده هایشهردار یمال نامه نیآئ 32اند، به استناد مفاد ماده  اعالم داشته 1313/1/32

و در حال حاضر در قالب کارمزد وصول  شود یم طیتقس رانیا یبانک مل اولنکند با توجه به درخواست خودشان با بهره متد

بدهکار است و  یبده هیتاد ریبابت تأخ یآمده است اخذ هرگونه وجه یشاک لیکه در برگ دادخواست وک آنچه.گردد یم

 یعوارض بنابر تقاضا طیتقس نکهیبه مراتب باال و ا تی. با عناکنند یرا اخذ نم یزی( چهیتأد ریبابت )تأخ نیاز ا هایشهردار

 .باشد یقانون نم ریعمل غ شود یاخذ م زیبانکها ن یدر تمام نلذا وصول کارمزد که هم اکنو شود یانجام م انیمتقاض

 

 

 

 یعموم أتیه یرأ

و  ها نامه بیو تصو ها نامه نیآئ یعدالت ادار وانیقانون د 25و ماده  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 112موجب اصل  به

 نکهیاست. نظر به ا وانید یعموم أتیدر ه یدگیاز جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رس هینظامات قوه مجر ریسا

 رود یبه شمار نم هیمقررات قوه مجر قیو از مصاد شود یحکم قانون محسوب م درقوه مقننه  یونهایسیمصوب کم یها نامه نیآئ

و  یدگیاست قابل رس دهیالذکر رس فوق یونهایسیکم بیکه به تصو هایشهردار یمال نامه نیآئ 32اعتراض به ماده  نیبنابرا
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ماده مزبور انشاء شده  یهم بر مبنا یاستاندار 1311/4/3. و چون دستورالعمل مورخ ستین وانید یعموم أتیامعان نظر در ه

 .باشد یقانون نم ریمغا ستین یمتضمن وضع قاعده آمره خاص است

 

 قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور

 

 هیصورت نس نحوه پرداخت عوارض به فیتکل نییتع ای یهفته پس از پرداخت نقد کیمکلفند حداکثر تا  ها یشهردار -52ماده 

هنگام صدور  یوجه مازاد بر عوارض قانون افتیدر ای درخواست.ندیاقدام نما یپروانه ساختمان متقاض لینسبت به صدور و تحو

صورت نقد شامل درصد   %( عوارض به122صددرصد ) پرداختممنوع است. ها یبعد از صدور پروانه توسط شهردار ایپروانه 

 زین (کجای ایو  ی)قسط هینسصورت   . در پرداخت عوارض بهرسد یشهر م یاسالم یشورا بیخواهد بود که به تصو یفیتخف

 فهو اعتبار به مبلغ عوارض اضا پول یحداکثر تا نرخ مصوب شورا رسد یشهر م یاسالم یشورا بیکه به تصو یزانیبه م

 .شود یم
دستورالعمل تقسیط 

مطالبات شهرداری 
…….. 

 

 

 ....... ا ر ض   تط هب   تق نط ضجرضئر ن تپ آ نن

 ....... ار ض  ضسالتر ا رتر خ                                                  ترضرع تصربپ ام  ه 

قانون تنظیم بخشي از مقررات  73خود به استناد ماده                    شورای اسالمي شهر در جلسه مورخه 

آیین نامه مالي شهرداریها مصوب  32مجلس شورای اسالمي موضوع اصالح ماده  27/11/81دولت مصوب 

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

 ود .ابالغ نم لشت نشاءبه شهرداری 
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مودیان متقاضي تقسیط عوارض بایستي درخواست خود را بصورت مكتوب به شهرداری ارائه وارسال -1

 دارند.

شهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق  ممكنه ازعدم توانایي مودی درپرداخت -2

با مامورین است که این  عوارض بصورت یكجا آگاهي الزم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و یا

وظیفه ازسوی آقای شهردار به ایشان محوله شده باشد، بدیهي است موافقت و یا عدم موافقت فقط در 

صالحیت شخص شهردار خواهد بود. ضمناً یكي از مامورین مذکور توسط شورای اسالمي شهر تعیین و 

 معرفي خواهد شد .

 بر در تقسیط مطالبات شهرداری الزامي است. اخذ چك و یا سفته از مودی و یا ضامن  معت-3

قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کشور  59طبق ماده شهرداری مجاز است -4

سود % بعنوان 18 جریمه بدهي مودی را برای مدتي که از سه سال تجاوز نكند با اعمال نرخ 94مصوب سال 

 تقسیط نماید. عقود مبادله ای

شهرداری در زمینه تفكیك اراضي و امالك اشخاص اعم از حقیقي و حقوقي  به هیچ وجه مجاز به تقسیط -5

بدهي عوارض ناشي از تفكیك زمین نبوده چنانچه مالك و یا مالكین مربوطه قادر به تامین و پرداخت عوارض 

ه یا قطعاتي از اراضي مورد متعلقه بصورت نقدی نباشند، مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهرداری قطع

 تفكیك را به شهرداری واگذاری نمایند .

به هنگام فروش و نقل و انتقال امالك بدهي مالكین مربوطه ناشي از تقسیط عوارض همان ملك به این -6

حال تبدیل شده و شهرداری موظف است ابتدا کلیه مطالبات قانوني خود را از مالك یا مالكین مربوطه اخذ و 

اجازه نقل و انتقال قطعي را بدهد. در اینصورت کارمزد درنظر گرفته شده برای باقیمانده بدهي که به سپس 

 این حال تبدیل شده است قابل محاسبه و بخشودگي است. 

شهرداری موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه سیاهه اسامي آندسته از مودیانیكه با تقاضای تقسیط -7

قید رقم قطعي بدهي هر مودی تعداد اقساط تعییین شده و کارمزد متعلقه تهیه و آنان موافقت شده است با

برای استحضار به شورای اسالمي شهر تسلیم کند. بدیهي است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه 

 کلیه بدهي توسط مودی خواهد بود.

 ت  ه  ك تع   ف :

مقررات قانون شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قوانین و  : تر   -4

 باشند. و بهاء خدمات می

عبارتند از بدهی عوارض، بهاء خدمات، جرائم کمیسیون صد، فروش اموال منقول و :  تط هب   ا ر ض   -4

آیین نامه مالی  41ماده  5تا  4غیرمنقول و مبالغ اجاره اماکن و تأسیسات شهرداری موضوع بندهای 

گیرد و آنان قانوناً مکلف به پرداخت آن  ه بر ذمه مودی )اشخاص حقیقی و حقوقی( قرار میشهرداریها ک

 باشند./ می

 : ض  رع تق نط ارض ط : ضهف
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 .باشد ریال 111,111,01 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -0

 .شهردار آقای تشخیص به قسطماه  1تا   بقیه و نقد مبلغدرصد 21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,31تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,01از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -2

 شهردار آقای تشخیص ماه به 3بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,11تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,31از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص ماه به 02بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,011تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,11از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -0

 شهردار آقای تشخیص ماه به 01بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال 111,111,211تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,011از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 03بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,311تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,211از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 21بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,111تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,311از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص ماه به 20بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال 111,111,111,0تا  وحداکثر بیشتر ریال 111,111,111از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص ماه به 31بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 باشد بیشتر ریال  111,111,111,0از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 31بقیه تا  و نقد درصد21حاأقل 

 ا ر ض   خات   ب    تق نط ارض ط : ب

 .باشد ریال   ه تنلنرن مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در 1-

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ریال سر تنلنرن تا حداکثر و بیشتر ریال ده میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در 2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل

 .باشد بیشتر ریال سر تنلنرن از خدمات بهای جمع صورتیکه در 7-

 .شهردار آقای تشخیص به ماه44تا  بقیه و نقد درصد سی

 فروش ضترضل تیقرل وغنرتیقرل ا ر ض     تق نط ارض ط : ج

 .باشد ریال   ه تنلنرن مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در -4

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ریال سر تنلنرن تا حداکثر و بیشتر ریال ده میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در 2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل
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 .باشد بیشتر ریال سر تنلنرن از خدمات بهای جمع صورتیکه در 7-

 .شهردار آقای تشخیص به ماه44تا  بقیه و نقد درصد سی

 

 

 ا ر ض   تأسن    و ضت کن ضج  ه تق نط ارض ط : 

 .باشد ریال   ه تنلنرن مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در-4

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه

 .باشد ریال سر تنلنرن تا حداکثر و بیشتر ریال ده میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در 2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل

 .باشد بیشتر ریال سر تنلنرن از خدمات بهای جمع صورتیکه در 7-

 .شهردار آقای تشخیص به ماه44تا  بقیه و نقد درصد سی

 لا ت  ه ی   کمن نرن جرض م

 .باشد ریال 111,111,01 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -0

 .شهردار آقای تشخیص به قسط ماه 1تا   بقیه و نقد مبلغدرصد 21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,31تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,01 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -2

 شهردار آقای تشخیص به ماه 3تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,11تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,31 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص به ماه 02تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,011تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,11 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -0

 شهردار آقای تشخیص به ماه 01تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال 111,111,211تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,011 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص به ماه 03تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,311تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,211 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص به ماه 21تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال  111,111,111تا حداکثر و بیشتر ریال 111,111,311 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص به ماه 20تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 .باشد ریال 111,111,111,0 تا وحداکثر بیشتر ریال 111,111,111 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -3

 شهردار آقای تشخیص به ماه 31تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 

 باشد بیشتر ریال  111,111,111,0 از عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص به ماه 31تا  بقیه و نقد درصد21حاأقل 
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 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات عوارض تقسیط خصوص در :2ت  ه

 ازپانزدهم قبل تا حداکثر و طی را مربوط اداری تشریفات باید اسالمی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس عوارض

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

 به نسبت دستورالعمل این براساس شهرداری تقسیط، کتبی درخواست صورت در مؤدی عوارض شدن قطعی از پس

 .نمود خواهد اقدام عوارض تقسیط

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات خدمات بهای خصوص در : 3 ت  ه

 آگاهی برای اداری تشریفات طی و شهر اسالمی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس شهرداری خدمات بهای

 استفاده یا پارکینگ به ورود چون هم خدمات بهای وصول است بدیهی .گردد می عمومی اعالن کنندگان استفاده

 چون هم خدمات بهای بود نخواهد تقسیط قابل آن مبالغ بودن کم بعلت تفریحی اماکن یا و شهربازی در ازخدمات

 خواهد تقسیط قابل دستورالعمل این براساس )...، آسفالت ترمیم هزینه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداری تولیدات فروش

 .بود

 .باشد نمی تقسیط قابل ریال پنج میلیون از کمتر خدمات بهای گونه هر

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات منقول غیر و منقول اموال فروش خصوص در : 0 ت  ه

 .باشد می تقسیط قابل غیر عادی حالت در منقول غیر و منقول اموال فروش

 شهرداری به خود بدهکار و نگردیده وصول شهرداری طلب ) سهوی یا قهری( از اعم دالیلی به بنا که مواقعی در اما

 وصول با که بدهد تشخیص شهردار آقای و نماید اعالم پرداخت جهت را خود آمادگی یا و نماید ندامت اظهار و مراجعه

 تقسیط بصورت دستورالعمل این براساس شهرداری طلب گردد می رعایت شهرداری صالح و صرفه مطالبات، تقسیطی

 .باشد می وصول قابل

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات شهرداری تأسیسات و اماکن دادن اجاره خصوص در :1 ت  ه

 .باشد نمی تقسیط قابل گردد پرداخت شهرداری به سالیانه یا ماهیانه باید داد قرار طبق که ای اجاره وصول

 نتوانسته قانونی های اهرم با نیز شهرداری و نماید پرداخت را خود بدهی نتوانسته مستأجر دالیلی به بنا که مواقعی در

 می ) اجاره(معوق طلب وصول برای فقط شهرداری مستأجر، درخواست و مراجعه صورت در .نماید وصول را خود طلب

 .نماید اقدام تقسیط به نسبت پیوست دستورالعمل براساس تواند

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در :1 ت  ه

قانون 13واعمال ماده عرض هم تجدیدنظر، ، بدوی( صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در دستورالعمل مفاداین

 .گردد می اعمال ) تشکیالت وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 .بود خواهد مؤدی بدهی کلیه تأدیه به موکول حساب مفاصا صدور حال هر در : 3 ت  ه

 ضق  ط ضز ن ار بایر ، شهرداری به بدهکار توسط اقساط از یک هر موقع به پرداخت عدم صورت در :3ت  ه

 الزم اقدام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقی وصول جهت است مکلف شهرداری و .ار  تر ح ل بپ تذکر تبا ل

 .آورد بعمل

 می باقی خود قوت به شده ایجاد جاری قوانین موجب به که بدهکاران یا مؤدیان و شهرداری قبلی تعهدات : 1 ت  ه

 .باشد
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 جاری مقررات خالف دستورالعمل این مفاد رعایت بدون بدهکاران از شهرداری مطالبات تقسیط گونه هر : 01ت  ه

 .بود خواهد شهرداری

 ادارات، .باشد می خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات تقسیط مخصوص دستورالعمل این : 00 ت  ه

 از یک هر درخواست صورت در .نمایند پرداخت نقد بصورت یکجا را خود بدهی کلیه مکلفند اجرایی های ارگانها،دستگاه

 درجلسه شهرداری پیشنهادی الیحه ارسال با موضوع خود بدهی تقسیط جهت اجرایی های دستگاه و ارگانها. ادارات

 گردید خواهد اتخاذ الزم تصمیم و طرح شهر اسالمی شورای

 

 

 

 

 

  ………انره ن تپ تق نط ا ر ض   

 (...........شورای اسالمي شهر                               تر خ                             )موضوع: مصوبه شماره

 تقاتپ:

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

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

 ایه مي باشد.پس از امضای شهردار محترم به واحد های مربوطه ابالغ و الزم الرع

 ت  ه  ك:

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

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

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

شده و نزد مدیر مالي مربوطه امضاء و اثر انگشت مي شود . مدیر مذکور ذیل امضاء و اثر انگشت متقاضي را 

 پس از احراز هویت و ضمیمه نمودن تصویر کارت ملي یا شناسنامه ، امضاء متقاضي را گواهي مي نماید.

 ت  ه  و:

دین و خسارت قانوني آن یك نفر ضامن از کارمندان دولت یا کسبه  مدیون برای تضمین پرداخت

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

 فرم درخواست تقسیط راتكمیل نموده و نزد مدیر مالي امضاء و اثر انگشت مي نماید. 

 ت  ه سپ:
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استعالم از بانكهای محال علیه نسبت به فعالیت حساب های جاری مدیون اصلي و ضامن و مطابقت طي اوراق 

 (2امضائات ایشان پرسش مي شود )ضمیمه شماره 

 ت  ه     :

از مدیون اصلي به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغي که هر ماه مي بایست پرداخت نماید چك معتبر 

یافت مي شود و یك فقره چك به مبلغ کل بدهي بدون قید تاریخ اخذ مي به تاریخ سر رسید اقساط معین در

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

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

 ازای هر دویاسه  قسط ماهانه یك فقره چك دریافت نماید. نباشد به

:  ضامن با درج مشخصات ود و این جمله ) پرداخت کل بودجه ای چك را با کلیه خسارات قانوني 1تبصره 

 تعهد مي نمایم( ظهر چكهای ماٌخوذه را امضاء مي نماید.

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

این شیوه نامه اعمال و پس از استعالم از بانك محال علیه مدیون  1چك نماید و مقررات مذکور در ماده 

اصلي ظهر چكهای مذکور را امضاء و تعهد پرداخت میكند . به هر حال مدیون اصلي مكلف به معرفي ضامن 

 خواهد بود. 2معتبر موضوع ماده 

 :ت  ه شیج

چكهای ماخوذه که مي باید در مواعد معین وصول گردد جهت ارائه به بانك محال علیه سیستم مالي به 

جریان افتاده و چك کلي در دفاترمالي شهرداری ثبت وضبط میشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق 

 این شیوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.

 ت  ه اش:

دریافتي در سر رسید منجر به صدور گواهي عدم پرداخت شد مراتب طي فرم چنانچه هر کدام از چكهای 

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

چك اقدام نماید در صورت عدم مراجعه مدیون اصلي یا ضامن شهرداری مكلف است بدون فوت وقت پس از 

ه دوباره طي اخطاریه با مدیون اصلي و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت یكهفته ای نسبت اخطار اولی

به وصول کل دین از مدیون اصلي و ضامن بر آید و کلیه چكهای تقسیطي به مدیون و ضامن مسترد گردد. و 

شهرداری دیگر  شهرداری مطالبات خود را تا زمان صدور گواهي عدم پرداخت به طور یكجا وصول نماید. و

 حق تقسیط مدیون را نداشته و ندارد.

 ت  ه یفت:

اشخاصي که چكهای تقسیطي ایشان با گواهي عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابي آنها برای 

شهرداری احراز گردیده است اسامي این افراد توسط مدیر مالي اعالم تا تقسیط مجدد دیون ایشان موافقت 

 ری نگردد.نشده و موجبات تضرر شهردا

 ت  ه یهت:
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منظور از چك در این شیوه نامه چكهای صادره از بانكهای دولتي و بانكهایي که با گواهي بانك 

 مرکزی مبادرت به صدور چك مینمایند و شامل حواله های صادره از موسسات مالي و اعتباری نمي باشد.

 ت  ه نپ:

حاظ صعوبت پیگیری در صورت نكول دریافت چكهای صادره عهده بانكهای خارج از استان به ل

 مدیون از تادیه ممنوع بوده و دریافت کننده ضامن خسارت وارده مي باشد.

 :صدور هرگونه بالمانع برای انجام قیل از تسویه حساب کامل مدیون ممنوع مي باشد.ت  ه  ه

ردد که مدت اعتبار شهرداری در مورد تعداد ماههای تقسیط مطالبات مدیون به نحوی اقدام گ ت  ه   ز ه:

 پروانه ساختماني مالكین به سبب تقسیط منقضي نگردد.

 

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

 الزم الرعایه است. رسیده و پس از امضاء شهردار محترم واجد اعتبار قانوني و برای مدیر مالي در شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تع هر  مپب

  ا ر ض   تط هب   تق نط   خرضست«          0ضمنمپ »

 .....................از صادره ................. شناسنامه شماره........... فرزند................ شهرت .......... اینجانب

 .................................. منزل نشاني به ................. ساکن ................اهل..................تاریخ تولد

 تلفن......... .................محل کار................... شغل……..………  کدپسي ....................تلفن

 به شماره .......................  انكب جاری در حساب دارای ..................... کدپستي.................
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 طبق را اینجانب بدهي ........................ مبلغ دارم تقاضا مالي توانایي عدم علت به ........................

 . دارند دریافت تقسیط بصورت شهرداری آیین نامه و مقررات

 ضتض ء و ضثر ضنگهت تتق ضر

 ضتض ء .                      میشود گواهي هویت احراز از پس متقاضي انگشت اثر امضاء و

 ت هر تا ر شود(                                      مي ضمیمه ،شناسنامه ملي کارت تصویر (

 صادره ................... شناسنامه شماره ................ فرزند ........................ شهرت ................ اینجانب

 ....................... منزل نشاني به .............. ساکن ................اهل..............تولد تاریخ ......................از

 کدپستي ........................ تلفن..................محل کار............. کدپستي ..................تلفن

شماره .....................  به ............... بانك جاری دارای حساب ........................ شغل........................

 و "شرعا ورقه مندرجات این طبق نامبرده بدهي و شناسم مي "کامال را....................... آقای/خانم

هر  به و نموده نكول معین اقساط یك هر پرداخت به نسبت مشارالیه چنانچه و نموده تضمین "قانونا

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

 عدم صورت در و نموده تقبل و تعهد "رأسا اجرائي عشر نیم و دادرسي هزینه ، تأخیر تأدیه خسارت

 . باشد مي وصول قابل اینجانب از واحده "دفعتا و شده حال کل دین اقساط از کدام هر پرداخت

 ض تن ضنگهت ضثر و ضتض ء

 ضتض ء                        میشود. گواهي هویت احراز از پس ضامن انگشت اثر امضاء و

 ت هر تا ر                                        شود( مي ضمیمه ،شناسنامه ملي کارت )تصویر

 
 

  کییاه ضقاضم ضتض ء                ت هر ضتض ءتا ر             ض تن ضتض ء تتق ضر               ضتض ء

 « 2ضمنمپ»
 

    ست تحترم ب نك .............................
 

 علنکم سالم
 

 دارد نظر در شهرداریو  باشد مي بدهكار شهرداری این به ..................... اینكه آقای/خانم  به نظر احتراماً

 شماره جاری حساب از ریال  .............. مبلغ جمعاً به چك فقره ............ تعداد نامبرده بدهي قبال در

مسدود  یا فعال همكاری و مساعدت اعمال با است نماید، خواهشمند بانك اخذ آن عهده .....................

 .فرمایند را گواهي چك متن امضاء صحت و اعالم شهرداری این به را فوق حساب بودن
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 ا ر ض                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 «3 ضمنمپ »

 ................................ا ر ض   ضز

 ...............................................نه نر  بپ ................................ خ نم /آق   بپ

 ق نرنر ضخط   : ترضرع

 علنکم سالم

 مبلغ به ..................مورخ  ...................... شماره به چك فقره ..................... اینكه به نظر

 عدم گواهي علیه محال بانك و نموده ..................... صادر  شهرداری وجه در ریال ..........................

 با است مقتضي لذا .است نموده صادر .................... مورخ ....................شماره  به را مزبور چك پرداخت

 ده مدت طي ...........................ضامن آقای/خانم  و بعاليجنا تعهدات و چك وجه پرداخت به عدم عنایت

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

 نحو به و ضامن اصلي مدیون طرفیت به قضایي و قانوني اقدام صورت این غیر در بدیهي است . نمایند

 . آید مي بعمل تضامن

 

 ا ر ض                                                                                                                                                
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 و مراجعه جهت ..................................................نشاني  به ................. آقای ضامن : ثاني نسخه

 .موضوع این ضمانت پرداخت

 0011جدول ارزش معامالتی اعیان در سال 

      نرع س ختم ن    ف

 تبلغ ن   ر عرض   ضر ب تبلغ ضوهنپ ت  حت تبلغ بپ عا 

 0 0 685,000 ساختمان های تمام بتون )اسکلت ، دیوار ، سقف( 4
 

0 

 0 0 480,000 ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی 4
 

0 

 0 0 275,000 ساختمانهای آجری 3
 

0 

 0 0 160,000 ساختمانهای بلوك سیمانی 5
 

0 

 0 0 195,000 سوله 4
 

0 

 ساختمانهای پیش ساخته 1
  

0 
 

0 

 ساختمانهای آ جری باسقف تیرآهن یاتیرچه بلوك 1
  

0 
 

0 

 ساختمانهای آجری بدون سقف تیرچه وبلوك 8
  

0 
 

0 

 بلوك باتیرچه وآهن 1
  

0 
 

0 

 بلوك بدون تیرچه وآهن 43
  

0 
 

0 

 ساختمانهای چوبی وتخته 44
  

0 
 

0 

 115,000 (44الی 4سایر ساختمانها )غیر از ردیفهای  44
 

0 
 

0 

هـر متـر مربـع عرصـه معبـر مربوطـه )کـه مبنـای محاسـبه ارزش معـامالتی ملـک قـرار گرفتـه اسـت( ، بـه قیمـت هـر متـر مربـع                     % درصـد بـاالترین ارزش  33تذکر : برای محاسبه ارزش اعیـانی امـالك ،  

 ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه گردد.

 0011سال  برای  ارزش معامالتیجدول 

 0 0 35,000 از آرامستان  پالسي تا پل علیمراد ) پیچ ( ) طرفین جاده ( 1
 

0 

 60,000 علیمراد تا پل بزرگ چوبر ) طرفین جاده ( از پل 2
    

 40,000 ارزش خ امام حسین ) ع ( تا منزل آقای قربانعلي نصرتي نژاد 3
    

 40,000 ارزش خ نرگس خاتون تا خ روغني 4
    

 40,000 ارزش خ شهید آقایي 5
    

 80,000 ارزش از پل بزرگ تا منزل داداش نجاتي ) طرفین جاده ( 6
    

 45,000 ارزش خ معلم تا مخابرات 7
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 45,000 ارزش خ امام رضا ) ع ( تا مخابرات 8
    

 45,000 متر 151ارزش خ سفیر امید به طول  9
    

 45,000 ارزش خ خزر تا منزل آقای ابراهیم فقیر پور 11
    

 45,000 متر 151ارزش خ امیر کبیر به طول  11
    

12 
داداش نجاتي تا تـابلوی ورودی شـهر چـوبر از طـرف تـالش      ارزش از منزل 

 ) طرفین جاده (
70,000 

    

 45,000 ارزش خ رازی تا مدرسه ابتدایي پانزده خرداد 13
    

 45,000 ارزش خ هنر تا منزل آقای محمد هنری 14
    

 45,000 ارزش خ شالیزار تا منزل اسماعیل یادگار 15
    

16 
متـر عـرض منتهـي بـه خیابـان       8بلوك با حـداقل   ارزش کوچه های داخل

 اصلي
30,000 

    

 25,000 متر 8ارزش کوچه های داخل بلوك با عرض کمتر از  17
    

18 
ارزش سایر کوچه هـا و جـاده هـای آسـفالت و خـاکي روسـتایي واقـع در        

 محدوده بلوك
10,000 

    

 

 


