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 مقدمه

 30باشاد باه هماین منظاور قانونگاذار در مااده       بینی وتامین منابع مالی مای مهمترین اقدام مالی هر شهرداری پیش

ای با تمام منابع درآمدی شهرداری را تحات  با اصالحات بعدی دفترچه 12/4/1346ها مصوب ه مالی شهردارینامآیین

بینی نموده که بایساتی هار شاهرداری هماه سااله تهیاه و       عنوان )تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایردرآمدها( پیش

 تدوین نماید.  

ابع الت اداری و قیاد منا  و با نگرش باه آرای صاادره دیاوان عاد     های کشوراین تعرفه با استفاده از تجربیات شهرداری 

 ست. اجدید تحت عنوان عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدها به شرح ذیل در سه بخش تهیه و تدوین گردیده 

 بخش اول: تعاریف

 بخش دوم: تعرفه  

 فصل اول: عوارض

 فصل دوم: بهای خدمات

 فصل سوم: سایر درآمددها  

 ها  تبخش سوم: معافی

 باشد:این تعرفه با رعایت نکات ذیل قابل اجرا می

ای در تعاریف مجموعه قید نگردیده باشد مالک تعاریف و مفاهیم قید شده در ضاواب  و مقاررات   اژهودر صورتیکه  -1

 باشد.ها میها و قانون شهردارینامه مالی شهرداریشهرسازی و آیین

باشد ولی مالک یا مالکین بدون مجوز شاهرداری  صدور پروانه ساختمان نمیهرداری مجاز به شدرکلیه مواردی که  -2

ت نمایند. شهرداری مکلف است پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاا  و در صاور  نسبت به احداث بنا اقدام می

پیشاروی   گاردد )منجملاه  صدور رای ابقاء بنا توس  کمیسیون عالوه بر اخذ جریمه عوارض مربوطاه نیاز وصاول مای    

 طولی، مازاد بر ارتفا ، مازاد بر سطح اشغال و...(

ای گرانتارین بار   لک دارای چند بر باشد مبنای محاسبه عاوارض ارزش معاامالتی و قیمات منطقاه    مدر صورتیکه  -3

 باشد.می

 مگر در مواردی که حکم دیگری صادر شده است. باشدجع وصول مبالغ این تعرفه شهرداری میمر -4

 باشد.ذینفع می ،پرداخت مبالغ این تعرفه مالک یا در صورت تشخیص شهرداریمودی  -5

 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهاانگردی کلیاه تأسیساات ایرانگاردی و جهاانگردی و ماوارد       8اده به استناد م -6

زماانی   دیاده تاا  بینی گرباشند فلذا در این تعرفه برای هر بخش عوارض پیشمشابه مشمول تعرفه  عوارض صنایع می

اتای در آن حاصال   لغو یا تغییر 8قانون فوق حاکم است. موارد با تعرفه صنایع محاسبه و در صورتیکه ماده  8که ماده 

 گردد براساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد.

صاورتیکه  باشاد ولای در   ضروری مای  5جوز احداث بنای مازاد بر تراکم اخذ مجوز از کمیسیون ماده برای صدور م -7

ه صاد، در  مالک بدون مجوز شهرداری بنای مازاد بر تراکم بنا احداث نمایاد بعاد از طارح موضاو  در کمیسایون مااد      

جداول  رابر ارقامصورتیکه رأی ابقاء بنا ساختمان صادر شود، عوارض مازاد تراکم عالوه بر جریمه کمیسیون ماده صد ب

 گردد.این تعرفه وصول می

باشاد مگار در ماواردی کاه      ر مترمرباع مسااحت مای   ارقام قید شده در این تعرفاه باه ازای ها   محاسبه عوارض و  -8

 .توضیحات دیگری داده شده باشد

 رای اسالمی شهر می باشد.ضریب تصویبی شو Zدر تمام تعرفه  -9

 1366وب های مستقیم )مصا قانون مالیات 64ای موضو  ماده عبارتست از آخرین قیمت منطقه Pدر تمام تعرفه  -10

   با اصالحات بعدی(

 د.قانون درآمد پایدار عوارض و بهای خدمات شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول می گرد 2اده به استناد م -11
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مقتضیات محلی  وقانون نوسازی و عمران شهری با رعایت مقررات ملی ساختمان  29ماده  2مطابق تبصره  -12

 دول ذیل برای پروانه های صادر رعایت گردد.تاریخ اتمام عملیات ساختمانی طبق ج
 

 حداقل زمان اتمام عملیات مساحت زیربنا  متر مرب  ردیف

 ماه 12 300تا  1

 ماه  24 2000تا    300 2

 ماه 36 5000تا    2000 3

 ماه  48 10000تا  5000 4

 ماه  60 10000بیش از  5
 

 یادآوری مهم : 
 شد.امی می باآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور الزقانون مدیریت در 24رعایت ماده 

یین گردیده ( عناوین عوارض و بهای خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آن ها تع24ماده 

طاع  قاست از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، اجرای طرح های ترافیکی ) مصاوبه شاورای ترافیاک(،    

ء خادمات  رسیدگی به تخلفات رانندگی، بهاء خدمات صدور معاینه فنی خاودرو، بهاا   15رای ماده اشجار، اج

هااء  بآئین نامه اجرایای قاانون حفا  و گساترش فضاای سابز(،        8و ماده  4فضای سبز) موضو  تباصر ماده 

 ی باشد.خدمات مدیریت پسماند ) طبق دستورالعمل ابالغی وزیر کشور( به قوت خود باقی و قابل وصول م
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 تعاریف: 

 شود.در این تعرفه کلمات وعبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می

 کاربری -1

باشد کاه  شهرسازی و معماری ایران می یشورای عال 10/3/1369گانه قید شده در مصوبه بیست هایمنظور از کاربری

 دد.گرقسمتی از مصوبه ذیال درج می

کمیته فنای،   09/03/1389خود پیرو صورتجلسه مورخ  10/3/1389 تاریخ در ایران معماری و شهرسازی شورای عالی

رد بررسی نهایی قرار داده و پا   مونه آنها را سرا تعیین و شهریهای کاربری مفاهیم و عاریفطرح تحقیقاتی تدقیق، ت

های جاامع شاهرها، شاهرهای    از اصالحات مربوطه تصویب نمود لذا متن پیوست برای آگاهی و استفاده در کلیه طرح

ماورخ   1797/310/300شاود. )بخشانامه شاماره    های آماده سازی مسکن مهر و ... ارسال میها و طرحجدید، شهرک

   ورای عالی شهرسازی و معماری ایران(.معاون وزیر و دبیر ش 26/03/1389

 

 شهریهای : تعاریف کاربری1جدول شماره 

 تعریف نو  کاربری ردیف

 شود.می به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق مسکونی 1

2 
آموزش تحقیقات و 

 فناوری

ت حصیالتآموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره های به اراضی که جهت فعالیت

 شود.شود گفته میمی اختصاص داده (تحصیالت متوسطه)می و عمومی رس

 آموزشی 3
آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت های به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت

 شود.می آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعی گفتههای وزارت خانه

 اداری و انتظامی 4

های رت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزا

 فتهدولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گ

 شود.می

5 

-تجاری

انتفاعی و )خدماتی

 (غیر انتفاعی

ر و غی بازرگانی و خدمات انتفاعیهای به اراضی اختصاص یافته برای انوا  فعالیت

 شود.می انتفاعی گفته

 ورزشی 6
تدی مختلف از سطوح حرفه ای تا مبهای به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش

 شودمی گفته

 درمانی 7
درمانی و سالمت انسان و دام و  به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی،

 شود.می اجتماعی گفتههای مددکاری

 شود.می هبه اراضی اختصاص یافته به فعالیتهای فرهنگی گفت نریه -فرهنگی 8

 پارک و فضای سبز 9
 مورد و احداث شهرداری بوستان( که توس )به اراضی اختصاص یافته جهت پارک 

 شود.می گیرد گفتهمی قرار عموم استفاده

 مذهبی 10
ه تبرکبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقا  م

 شود.می گفته

 تجهیزات شهری 11
 عمدتاً در رضایت به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که

 .شودمی گفته است شهرداری

 یسات شهریتاس 12
شهر و  بهداشت یا و شهر به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی

 شود.می یابد گفتهمی اختصاص وندانشهر

به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که برای انجام سفرهای حمل و نقل و  13

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 شود.می یابد گفتهمی شهری، برون شهری و شهروندان اختصاص انبارداری

 شود.می به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته نظامی 14

 شود..می کشاورزی گفتههای به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین ات و کشاورزیباغ 15

 شود.می به اراضی اختصاص یافته به مکانهای تاریخی گفته میراث تاریخی 16

 شود.می به سطوح اختصاص یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته طبیعی 17

 شود.می شود گفتهمی نون جهت اهداف خاص حفاظت و منظوربه اراضی که حسب قا حریم 18

 شود.می به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته تفریحی و توریستی 19

 صنعتی 20
 مارهشبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضو  مصوبه 

 شود.می ات بعدی آن گفتههیات وزیران و اصالح 26/12/88مورخ  18591-ت/64677
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 شهری به تفکیک سطو  تقسیمات شهریهای : عملکردهای مجاز کاربری2جدول شماره 

 تعریف مقیاس نو  کاربری ردیف

 محله مسکونی 1
د چند خانواری و آپارتمانی چنهای سکونتگاههای تک واحدی، مجتمع

 واحدی و خوابگاههای دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه

2 
آموزش تحقیقات . 

 فناوری
 شهر

 علمیه وهای مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه

 اوریمراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فن

 آموزشی 3

 (اندبست -مادگیآ -مهد کودک)پیش دبستانی های آموزش محله

 پیش دانشگاهیبیرستان و د -دارس راهنماییم -سوادآموزیهای کالس ناحیه

 منطقه
آموزش های هنرستانهای صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع

 فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
ای مراکز پرورش استعداده مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی،

 درخشان، مدارس شاهد و مدارس اتبا  خارجی

 اداری و انتظامی 4

 ای حل اختالفشهرداری نواحی شوراه ناحیه

 منطقه

 قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش وهای مجتمع

بت ث پرورش راهنمایی و رانندگی، تامین اجتماعی، پست، ثبت احوال،

هی و ی، آگاراهنمایی و رانندگی، کالنتر امور اقتصادی و مالیاتی، اسناد،

 پایگاههای بسیج

 شهر

 ابستهومستقل دولتی، ادارات کل و شرکتهای  و سازمانهایها وزارتخانه

ر و سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای عمومی غیها به وزارتخانه

 دولتی، ستاد نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی،

و  و سازمانهای بین المللی، شهرداریها سفارتخانه ها، کنسول گری

 وری وی موجود و مراکز بازپردادگستری و زندانها شورای اسالمی شهر،

 کانونهای اصالح و تربیت و سرپرستی بانکها

خارج از 

محدوده 

 شهر

 زندان

5- 

تجاری: 

خدماتی 

انتفاعی )

غیر 

 (انتفاعی

 تجاری

 محله
 ابی وخوار و بار، میوه و سبزی، نانوایی، قص)واحدهای خرید روزانه 

 (امثالهم

 ناحیه

سوپر مارکت، فروشگاههای مصرف شهر و )واحدهای خرید هفتگی 

 و بانکها شعب.(…قنادی، آجیل فروشی و  روستا، نوشت افزار،

بنگاههای  ،اعتباری و مالی وموسسات الحسنه قرضهای صندوق

وازم فروشگاههای منسوجات، پالستیک، ل بازارچه ها، معامالت امالک،

تهای لوازم صوتی و تصویری، کتابفروشی ها، رستوران ها، شرک خانگی،

 داروخانه و انوا  مشابه دیگر بیمه،

 شهر

 شرکتهای بازار صنوف مختلف و بورسها،های عمده فروشی ها، راسته

واحدهای خرید خاص و بلند مدت مانند  ،تجاری و بازرگانی

مبل فروشی ها، پوشاک، شعب مرکزی  فروشگاههای بزرگ زنجیره ای،

ت بانکها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجاری واردات و صادرا

http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1074/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
http://www.shahrsazionline.com/3352/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/
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فروشگاه عرضه قطعات  کاال، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه،

وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهای  یدکی،

پذیرایی، تعمیرگاههای لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانکهای 

 نمایندگی موسسات تجاری خارجی خارجی،

  
خدمات 

 انتفاعی

 محله
 ،(ر مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجلهامو پست،)دفاتر 

 زنانه و مطب پزشکانهای آرایشگاه

 ناحیه

وکالت، مهندسی و نقشه )+، آموزشگاههای خصوصی، دفاتر 10پلی  

ور و ثبت اسناد، ازدواج و طالق، شرکتهای پیمانکاری و مشا برداری،

های سالن مراکز رادیولوژی، آزمایشگاههای طبی و تخصصی، خدمات(،

 ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی

 منطقه

 ،مشابه و ام آر آی ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز

رکز م مراکز کاریابی، فیزیوتراپی، درمان اعتیاد، آمبوالن  خصوصی،

 مطب رادیولوژی، دیجیتال انتفاعی،های رسانه معاینه فنی خودرو،

 دامپزشکان

 
خدمات غیر 

 تفاعیان
 شهر

 تحادیه ها،ا -هموسسات خیری -مردم نهادهای دفاتر احزاب، تشکل

های دیجیتال خبری، هیاتهای رسانه و تعاونی ها،ها انجمن مجامع،

 (علمیههای به غیر از حوزه)ورزشی و آموزشگاههای مذهبی 

 ورزشی 6

 بازی کوچکهای زمین محله

 ورزشی و استخرهاورزشی و سالنهای کوچک های زمین ناحیه

 آبی ورزشیهای مجموعه زورخانه ها، ورزشی،های ورزشگاهها و مجتمع شهر

 درمانی 7

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها محله

 پلی کلینیک ها ناحیه

 ژان تخت و مراکز اور 64بیمارستانهای کمتر از  مراکز انتقال خون، منطقه

 شهر

 وبخشی زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز توان صلی شهر،بیمارستانهای ا

و  ازانمراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولین و جانب

 درمانگاههای دامپزشکی

 هنری –فرهنگی  8

 ناحیه
پرورش فکری های کانون و سالنهای اجتماعات کوچک،ها کتابخانه

 کودکان و نوجوانان، سینما

 شهر

 فرهنگی،های فرهنگسرا و مجتمع نگارخانه، مرکزی و تخصصی، کتابخانه

رکزی موسسات و دفاتر م سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت،

 مراکز صدا و سیما روزنامه و مجله،

 پارک 9

 محلهای (پارک)بوستان  محله

 ناحیه ای (پارک)بوستان  ناحیه

 اصلی شهر (پارک)بوستان  شهر

 مذهبی 10

 و فاطمیه هاها مساجد، حسینیه محله

 شهر
و ها کلیساها، کنیسه مهدیه، مصلی، ،شهر مسجد جامع مساجد بزرگ و

 آتشکده ها

http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
http://www.shahrsazionline.com/3347/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9/
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 ریتجهیزات شه 11

 جمع آوری زبالههای ایستگاه محله

 ناحیه
یوه و آتش نشانی، میادین مهای ایستگاه جمع آوری زباله،های ایستگاه

 ، جایگاههای سوخت115تره بار، اورژان  

 شهر
 الله نجات و امداد مراکز و دائمی نمایشگاههای –گورستانهای موجود 

 احمر

خارج از 

محدوده 

 شهر

میوه و تره زی مرک میدان ن ها، مرکز حفر بهداشتی زباله،انتقال گورستا

 حمل و نقل بار بار،

 تاسیسات شهری 12

 محله
عمومی های سروی  آب و فاضالب، تنظیم فشار گاز،های ایستگاه

 بهداشتی

 منطقه
آب و فاضالب و پست های مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه خانه

 ایستگاههای تنظیم فشار گاز

13 
حمل و نقل 

 انبارداری

 ی محلهای و ایستگاههای متروهامعابر و پارکینگ محله

 مسافربریهای پایانه عمومی و اتوبوس رانی شهری،های معابر پارکینگ ناحیه

 شهر

ایستگاه  مسافربری درون شهری و بین شهری،های پایانه معابر،

بین های پارکینگ تاسیسات مرکزی مترو، بنادر، فرودگاههای موجود،

 شهری کوچک و سردخانه ها

از خارج 

 محدوده
 سیلو و سردخانه ها اصلی کاال فرودگاه،های انباری

 و آمادگاههای موجود نیروهای نظامیها پادگان شهر نظامی 14

 کشاورزی و باغات واحدهای باغ مسکونیهای زمین محله باغات و کشاورزی 15

 شهر تاریخی 16
 ر،شاهیم تاریخی، موزه ها، بناهای یادبود، آرامگاههای اماکن و محوطه

 تملک شده آنانهای اماکن متبرکه و حریم

 شهر طبیعی 17
غیر از )سطوحی که جهت جنگلهای طبیعی و فضای سبز دست کاشت 

 یابد.می (پارک

 شهر حریم 18

 انونییم قحریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حر

ز و آب و برق و گابین شهری و تاسیسات زیربنایی های تملک راه آهن

 نفت و فاضالب

19 
 –تفریحی 

 گردشگری

 شهر

ل، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و مت مسافرخانه، هتل،

 شهربازی تفریحی ویژه پارکهای جنگلی و اردوگاههای جهانگردی و

 .…پالژهای ساحلی و 

خارج از 

محدوده 

 شهر

 باغ وحش

 صنعتی 20

گروههای الف مصوبه 

-ت 64677شماره 

هیات  26/12/78

مدیران با اصالحات 

 غذایی:

 هیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشوت -1

 سته بندی خرما بدون شستشوب -2

 التن در س 3000ب نبات و پولکی شکر پنیر و غیره تا آواحد تولید  -3

http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/12872/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C/
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 (نبات ریزی) واحد تولیدی نبات -4 بعدی آن

 سالتن در  300احد تولید گز و سوهان تا و -5

 احد بسته بندی نمک و ادویه جاتو -6

 چای واحد بسته بندی -7

 دی قهوهواحد بسته بن -8

تن در سال به روش نم زدن و  300ند حبه و کله تا قواحد تولید  -9

 بدون روش پخت

 دی عسلواحد بسته بن -10

 تن در سال 1000ولید بستنی تا ت -11

 تن در سال 300ولید شیرینی و نان تا ت -12

 تن در سال 300ولید آرد گندم و جو تا آسیاب و ت -13

 تن در سال 100احد بسته بندی کره و سایر لبنیات تا و -14

 تن در سال 300ولید بیسکویت و شکالت تا ت -15

 تن در سال 300احد رشته بری تا و -16

 تن در سال 300احد ماکارونی سازی تا و -17

 (لمخصوص کندوی عس)ج موم واحد تولید آ -18

 احد بسته بندی سبزیجات و میوه جاتو -19

اً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی صرف)واحد تولید یخ  -20

 استقرار یابند.(

 ان بستینواحدتولیدی  -21

 ندی گالبواحد بسته ب -22

 احد بسته بندی عرقیات گیاهیو -23

 احد بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشوو -24

 وبات بدون بوجاریینگ و بسته بندی حبواحد سورت -25

 احد تولید، بهبود دهنده کیفیت آردو -26

 و بوجاری عملیات بودن آماده واحد تولید غذایی کودکان آرد غالت -27

 آسیاب

 نساجی:

 بافی و نمدمالی دستی و دست بافتهاقالیبافی، زیلو واحدهای -1

 یرازه دوزی حاشیه موکت و فرش ماشینیش -2

 (تن در سال 100با حداکثر )وراب بافی حداکثر سه دستگاه ج -3

گاه یکو بافی، گردبافی، کنن و راشل حداکثر تا سه دستکشبافی و تر -4

 (تن در سال 100یا حداکثر )

دست، انوا  لباس و  3000احد تولید لباس و پوشاک حداکثر و -5

 پوشاک در سال

 روبان قیطان، انوا  نوار و تور ماهیگیری، طناب نخی یا کنفی، تولید -6

 ی لحاف و تشک و بالش بدون خ  حالجی یااستفاده ازواحد دوزندگ -7

 پشم شیشه

http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 چاپ اصفهان مانند پارچه قلمکار)واحد پارچه چاپی روش دستی  -8

 (غیره و سیلک

 (غیر موتوری)پارچه بافی دستی  -9

 (احد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتیو -10

 نیاف پروپلیواحد تولیدال -11

   

 چرم:

جلد چرمی و  احد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش،و -1

 نظایر آن

رد پوستین و موا از قبیل کاله پوستی، احد تولید مصنوعات پوستی،و -2

 مشابه از پوست دباغی شده

 جفت در سال 90000احد تولید بستایی کفش حداکثر تا و -3

 جفت در سال 90000کثر دتولید کفش ماشینی حداواح -4

 احد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرمو -5

 احد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرمو -6

   

 سلولزی :

 آماده واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق -1

 اکت خوار و بار و مراسالت مشابه آنپواحدتولید  -2

 شده چاپ و آماده واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ -3

 آماده واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ -4

 احد تولید لوازم التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آمادهو -5

 سادههای چاپخانه وواحد صحافی  -6

 احد تولید مصنوعات چوب پنبه ایو -7

 احد نجاری و خراطی بدون انوارسازیو -8

مترمکعب چوب در  200زی و سایر مصنوعات چوبی تا واحد مبل سا -9

 بدون رنگ سال

ز فاده افیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا و یا است تولید انوا  -10

 ورق آماده

ات نوا  دوک و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعاواحد تولید  -11

 مشابه از ورق آماده

 ت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیافتولید محصوال -12

 گیاهی

مال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ دست واحد بسته بندی -13

 آماده

ری و چسباندن روکش نایلون بااستفاده از روکش واحد پرس کا -14

 آماده

 دستگاه در سال 200چوبی و بلم تا های واحد تولید قایق -15

 احد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آمادهو -16

 احد تولید کالسور و زونکن از مقوای آمادهو -17

http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2969/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
http://www.shahrsazionline.com/13920/
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 فلزی :

 لمزنی انوا  فلزاتقواحد  -1

ری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریخته گری و واحد تراشکا -2

 آبکاری حداکثر تا سه دستگاه تراش

صرفا در مناطق )احد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیمی و -3

 (صنعتی درون شهری

ن صنعتی درولوله بخاری)صرفاً در مناطق  لید کانال کولر،واحد تو -4

 (شهری

 احدهای طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراشو -5

م ولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه ختواحد صنعتی  -6

 تن در سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهری 100کن حداکثر 

 احدمونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر ازقطعات آمادهو -7

پرس بست فلزی به دو انتهای )هیدرولیک تصاالت واحد تولید ا -8

 (شیلنگ فشار قوی

 احد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیلو -9

 احد طراحی و مونتاژ کاربراتور گاز سوزو -10

 رموستاتتواحد تولید  -11

   

 کانی غیر فلزی :

 بدون کوره ذوبای  ولید مصنوعات شیشهتواحد  -1

 آزمایشگاهی بدون کوره شیشه پوکه آمپول، ،واحد تولید آیینه -2

 (صنایع دستی)احد تولید مصنوعات تزئینی سنگی و -3

 ولید پودر جوشکاریتواحد  -4

   

 شیمیایی:

 قطرمواحد تولید آب  -1

 (هبا استفاده از رول آماد)احدتولید نایلون و نایلک  و سلوفان و -2

 احد صرفاً برش اسکاچ ظرفشوییو -3

 زاحد طراحی و مونتاژ نت ترمو -4

   

 دارویی، آرایشی و بهداشتی:

 (فرموالسیون)احد تولید مواد بهداشتی و آرایشی و -1

 احد اختالط و بسته بندی پودر ازاله موو -2

 احدتولید قرص و پودر اکسیژنهو -3

 ژنکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیاواحد تولید  -4

 از مواد شیمیایی و طبیعیاحد تولید اسان ، تنطور، الکالوئید و -5

 احد تولید هورمون و آنتی بیوتیکو -6

   

 برق و الکترونیک :

 ونظیر زنگ اخبار )احد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ و -1

 (دربازکن

 دهاز قطعات آما احد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر،و -2
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رونیکی به صورت مونتاژ احد طراحی و تولید لوازم برقی و الکتو -3

 و عملیات تر نداشته باشد.ای مشروط بر اینکه عملیات کوره

 یکقطعات الکترون آزمایشگاهی و آموزشی، ولید لوازم پزشکی،تواحد  -4

 احد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیرهو -5

 نکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاریاواحد تولید  -6

 انوا  ساعتواحد تولید  -7

ر تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فای وواحد طراحی  -8

 به صورت مونتاژ

 احد تولید رادیو و تلوزیون و لوازم صوتی و تصویریو -9

 احد تولید دستگاههای برقی عالمت دهنده سمعی و بصریو -10

 مخابراتی مراکز تلفنهای واحد تولید سیستم -11

زم دقیق لوازم اداری و لوا کامپیوتر،)ونیکی وازم الکترواحد تولید ل -12

 (الکترونیکی

 ولتاژ و فرکان های واحد تولید کنترل -13

 فتاماتواحد تولید آ -14

 احد تولید مودم و میکرو کنترلو -15

 احد طراحی و مونتاژ تایمرو -16

 احد تولید کارت و بردهای کامپیوتریو -17

   

 کشاورزی:

ز افاقد محدودیت فاصله  4تا ردیف )داری و پرورش ملکه واحد زنبور -1

 (امکان مسکونی

 قطعه 100احد پرورش پرندگان زینتی تا و -2

 ش کرم ابریشمواحد پرور -3

 ش ماهی زینتیواحد پرور -4

 زشکیآزمایشگاه دامپ -5

   

 ماشین سازی:

قالب قطعات  فیکچر، درجه ریخته گری،)واحد قالب و مدل  -1

 مدل ، قالب قید و بست و ابزار قالب،استاندارد

 کف کش، پمپهای دیاگرامی،)احد تجهیزات شبکه آب و فاضالب و -2

 (لجن کش و تجهیزات تصفیه

آسانسور و )احد ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی و -3

 جرثقیل پشت جرثقیل سقفی، باالتراک، پله برقی، قطعات آسانسور،

 (ثقیلجر. …ر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و جک پالت باالب کامیونی،

پمپهای خالء وکیوم آتش نشانی، آب، )مپرسور واحد پمپ و ک -4

 (بادیهای کمپرسورهای صنعتی و مصرفی و گاراژی مواد فله و تلمبه
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   14/10/1384و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب  هدر قانون تعاریف محدود -2

تاا تهیاه طارح     جاامع و  عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتای در دوره طارح   شهرمحدوده  - 1ماده 

 .االجراء میباشدالزم سازی در آنهادی شهر که ضواب  و مقررات شهر مذکور در طرح

داری در نظارت و کنترل شهر ریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر کهح - 2ماده  

 .مربوط تجاوز ننماید آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش

باغاات و   اراضای کشااورزی،   به منظور حف  اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویات حفا    

مقاررات   وارچوب ضاواب   داخل حریم شهر تنها در چا  جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در

 .خواهد بود مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر

ز حاریم شاهر مجاا    نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضواب  مصاوب در داخال   

 هرها وشا از محدوده قاانونی و حاریم    شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی )که در هر حال

ر ایان حاریم   مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز د قانون شهرداریها مستثنی میباشند( به عهده شهرداری

 .طبق مقررات رفتار خواهد شد تخلف محسوب و با متخلفین

هاادی روساتا دارای محادوده و حاریم      شوند مطابق طرحروستاهایی که در حریم شهرها واقع می – 1تبصره  3ماده 

 لی بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.مستق

 

 تعرفه عوارض:  -3

)مصاوب  هاا  ناماه ماالی شاهرداری   آیاین  30منظور تعرفه عوارض، بهاای خادمات وساایر درآمادهای موضاو  مااده       

 باشد.با اصالحات بعدی( می 12/4/1346

ای خواهد بود کاه در آن کلیاه اناوا  عاوارض و بهااء      شهرداری دارای تعرفههر  -ها نامه مالی شهرداریآیین 30ماده 

شود درج و یخدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول و یا تحصیل م

خ آنهاا صاورت   گردد یا هر تغییری که در نو  و میزان نار هر نو  عوارض یا بها خدمات جدیدی که وضع و تصویب می

 شود.گیرد درتعرفه مذکور منعک  میمی

  عوارض وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انوا

 و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.

 

 

 درآمد:  -4

 باشد.( میبا اصالحات بعدی 12/4/1346)مصوب ها آیین نامه مالی شهرداری 29ده در ماده منظور درآمدهای قید ش

 :شودرآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم مید - 29ماده 

 )درآمدهای مستمردرآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) -1

 .اختصاصیدرآمدهای ناشی از عوارض  -2 

 .مؤسسات انتفاعی شهرداریبهاء خدمات و درآمدهای  -3

 .درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری -4 

 .کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی -5

اقی یاا باه موجاب    طاور اتفا   اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که باه  -6 

 .گیردمیقانون به شهرداری تعلق
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 : قانون شوراها -5

باا   01/3/1375منظور قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شاوراهای اساالمی کشاور و انتخااب شاهرداران )مصاوب       

 باشد.( می20/4/1396مورخ اصالحات 

 

در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرساازی و تعیاین وظاایف آن مصاوب      -6

 با اصالحات بعدی  16/4/1353

 :شهرطرح جامع  -2

هاای  بندی مربوط باه حاوزه  منطقه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و

ی و نیازمنادیهای عماومی   و تجهیازات و تساهیالت شاهر    کشااورزی و تأسیساات  مسکونی، صنعتی بازرگانی، اداری و

هاا و بناادر و ساطح الزم بارای ایجااد      فرودگااه ( وترمیناال انتهاای خا  )   شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز

شود و ضاواب   میتعیین تجهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازی، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تأسیسات و

 وبیعای، تهیاه   حف  بنا و نماهای تاریخی و مناظر ط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضواب  مربوط به

 .طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بودگردد.می تنظیم

 :طرح تفصیلی -3

اساتفاده از زمینهاای    رت از طرحی است بر اساس معیارها و ضواب  کلای طارح جاامع شاهر نحاوه     طرح تفصیلی عبا 

و تفصایلی   یک از آنهاا و وضاع دقیاق    هر موقعیت و مساحت دقیق زمین برایشهری در سطح محالت مختلف شهر و

واحدهای شاهری و اولویتهاای مرباوط باه منااطق      تراکم ساختمانی در شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و

 شاود و مای توسعه و حل مشکالت شهری و موقعیت کلیه عوامال مختلاف شاهری در آن تعیاین     بهسازی و نوسازی و

 .گرددیه و تنظیم میدارک ثبتی تهمها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس نقشه

 

 77کمیسیون ماده  -7

 باشد.با اصالحات بعدی( می 11/04/1334ها )مصوب قانون شهرداری 77منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 

8- P 

هاای  قاانون مالیاات   64ای روز آخرین ارزش معامالتی زماین کاه توسا  کمیسایون مااده      قیمت منطقه pمنظور از 

 گردد.خرین اصالحات( تعیین میبا آ 1366مستقیم )مصوب 

 

9- Z 

 ماتیاا بهاای خاد    ضریبی است که هر سال با پیشنهاد شهرداری توس  شورای اسالمی شهر برای هر یک از عاوارض 

 گردد.جداگانه تصویب می

 

های سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خاالص مساکونی، واحاد )مساکونی،تجاری،     واژه -10

 صنعتی و...( 

 آنهاا  ای که در این دفترچاه اساتفاده گردیاده و تعااریف    مع مسکونی، مجتمع اداری، پیلوت، پارکینگ، و هر واژهمجت

 منطبق با تعاریف قید شده در طرح جامع یا طرح تفصیلی و ضواب  شهرسازی خواهد بود.
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 100کمیسون ماده  -11

 باشد.  عدی( میبا اصالحات ب 11/4/1334ها )مصوب قانون شهرداری 100منظور کمیسیون قید شده در ماده 

 

   های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداریواژه -12

اق، هائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته شده و شاامل اطا  . واحد مسکونی: عبارت است از کلیه ساختمان1

 های شخصی منادرج در قاوانین نیاز در آنهاا مجااز     عالیتای فآشپزخانه و سروی  الزم باشد. )بدیهی است انجام پاره

 خواهد بود.(

ها به منظاور  قانون شهرداری 55ماده  24هائی که برابر تبصره ذیل بند . واحد تجاری: عبارت است از کلیه ساختمان2

و یاا   استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحات پوشاش قاانون نظاام صانفی     

 واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

هاای صانعتی و   هائی که به منظور استفاده صنعتی و یاا ایجااد کارگااه   . واحد صنعتی: عبارت است از کلیه ساختمان3

یجااد شاده   اداری با موافقت اصولی از مراجع ذیرب  مانند وزارت جهاد، صانایع سابک و سانگین و معاادن و فلازات ا     

 د.باشن

هاای انقاالب اساالمی، بادیهی اسات ساایر       هاای دولتای و نهااد   . واحدهای اداری: عبارت است از کلیاه سااختمان  4

 شوند.خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می 3، 2، 1هائی که از شمول بندهای ساختمان

شاوند و مشامول   رگاانی اداره مای  می که با اصول بازهای انقالب اسالتبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهاد

 شوند.پرداخت مالیات هستند از نظر پرداخت عوارض پذیره، تجاری محسوب می

های سااختمانی، واحادهای تجااری، صانعتی و     دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره صدور پروانه

 وزارت کشور(   30/11/1369مورخ  3/1/24150اداری به شماره 

 

 نامه ارزش معامالتی ساختمان )برای جرایم کمیسیون ماده صد(نآیی -13

 باشد.ها مید قانون شهرداریماده ص 11نامه موضو  تبصره منظور آیین
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 م عوارض: زیربنا)مسکونی(نا -1

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

ون درآمد پایدار و قان 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ی وصول:ضمانت اجرای

 

 عوارض زیر بنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی بصورت تک واحدیجدول :

 نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع شرح ردیف

 40P متر مربع 50تا زیر بنای  1

 P 45 متر مربع75 مترمربع تا زیر بنای  50مازاد بر  2

 50P متر مربع 100امترمربع تا زیر بن 75مازاد بر 3

 55P متر مربع 150مترمربع تا زیر بنای  100مازاد بر  4

 60P متر مربع200مترمربع تا زیر بنای  150مازاد بر  5

 65P متر مربع 300مترمربع تا زیر بنای  200مازاد بر  6

 70P متر مربع 400مترمربع تا زیر بنای  300مازاد بر  7

 75P  به باال زیر بنامترمربع تا  400مازاد بر  8

 30P انباری 9

× P× S× H  Z عوارض = 

S مساحت = 

 P  هرداری و دهیاری شقانون درآمد پایدار و هزینه های  2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

  1/4/1401ها مصوب 

Z ضریب مصوب شورای اسالمی شهر = 

 H مورخ  دستورالعمل 19به استناد مفاد ماده  1402تعرفه سال  = ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای

  وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد. 30/9/1402
  طارح  ( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. سقف متراژ خرپشته برابار ضاواب  3تبصره )

 ه مشمول عوارض نیز خواهد بود.تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریم
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 زیربنا )غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، صنعتی( نام عوارض:  -2

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

انون مالیات ق 55ه ماد 1 بندقانون شوراها و  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401مصوب  بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 شود.استفاده می 5-1برای محاسبه عوارض یک مترمربع از یک واحدتجاری، اداری و صنعتی ازجدول 

 

 عوارض پذیره یک متر مرب  از یک واحد )تجاری، اداری، صنعتی(:جدول 

 مالحظات 3صنعتی  2اداری  1تجاری  بقاتط ردیف

ای عبارت است از آخرین ارزش قیمت منطقه P180 P170 P170 همکف 1

 ومعامالتی زمین که مالک عمل اداره امور اقتصادی 

قانون  64دارائی هر شهر بوده و در اجرای ماده 

 گردد در محاسبهمالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ می

زمینی دارای چند بر باشد  عوارض پذیره چنانچه

ترین بر ملک مشرف به معبر ای گرانقیمت منطقه

 محاسبه خواهد شد.

 P160 P150 P150 زیرزمین 2

 P170 P140 P150 اول 3

 P170 P170 P150 دوم 4

 P150 P170 P150 سوم بباال 5

 P120 P170 P150 انباری 6

 P130 P170 P150 نیم طبقه 7

 

× P× S× H  Z عوارض = 

S مساحت =      

P  هرداری و دهیاری ها قانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

Z  ضریب مصوب شورای اسالمی شهر = 

H  30/9/1402ورخ لعمل مدستورا 19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال 

 وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

نام عوارض: تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراج  تصویب کننده طر  های توسعه شهری و  -3

 ( )کاربری مسکونی(5کمیسیون ماده )

 اهقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات 

 وصول

 
 رتیبات وصولضوابط ت

 مساحت

 قیمت منطقه ای

 ضریب مصوبه شورای اسالمی شهر

عوارض زیربنای مازاد بر پرواناه سااختمانی صاادره در    
( قاانون  100صورت صدور رأی ابقا در کمیسیون ماده )

شهرداری ها بار اسااس هماین عنااوین محاسابه مای       
 گردد.

از زیربنای احداثی صرفاً یکای از عنااوین موضاو  ایان     
صااول ماای گااردد و امکااان وصااول دو عنااوان بخااش و

عوارض موضو  این بخش به صورت هام زماان وجاود    
 ندارد.

زیربنای پارکینگ ساختمان که طبق ضاواب  الازام باه    
تأمین آن وجود دارد، مشامول پرداخات عاوارض ایان     

 بخش نمی گردد.
در مااواردی کااه در بافاات فرسااوده تجمیااع پااالک هااا 

می تواند با لحاظ  صورت می گیرد شورای اسالمی شهر
سیاساات تشااویقی عااوارض مربااوط بااه ایاان بخااش را 

 متفاوت تصویب نماید.
 

× P× S× H  Z عوارض = 

S مساحت =      

P  هرداری و دهیاری ها قانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

Z صورت بعوارض زیر بنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی )ضرایب جدول المی شهر = ضریب مصوب شورای اس

 ی(تک واحد

 H  دستورالعمل مورخ  19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال

 وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد.  30/9/1402



28 

 

ق مصوبات مراج  تصویب کننده طر  های توسعه شهری و نام عوارض: تراکم تا حد مجاز طب -4

 (صنعتی( ) غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، 5کمیسیون ماده )

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2ماده شوراها و قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات 

 وصول

 
 ضوابط ترتیبات وصول

 مساحت

 قیمت منطقه ای

 ضریب مصوبه شورای اسالمی شهر

اد بر پروانه ساختمانی صادره در عوارض زیربنای ماز
( قانون 100صورت صدور رأی ابقا در کمیسیون ماده )

 شهرداری ها بر اساس همین عناوین محاسبه می گردد.
از زیربنای احداثی صرفاً یکی از عناوین موضوع این بخش 
وصول می گردد و امکان وصول دو عنوان عوارض موضوع 

 رد.این بخش به صورت هم زمان وجود ندا
زیربنای پارکینگ ساختمان که طبق ضوابط الزام به تأمین 
آن وجود دارد، مشمول پرداخت عوارض این بخش نمی 

 گردد.
در مواردی که دریافت فرسوده تجم  پالک ها صورت 

می گیرد شورای اسالمی شهر می تواند با لحاظ سیاست 
تشویقی عوارض مربوط به این بخش را متفاوت تصویب 

 نمیاد.

× P× S× H  Z عوارض = 

S مساحت =      

P  هرداری و دهیاری ها قانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

P  ا هرداری و دهیاری هقانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

Z  ی(عوارض پذیره یک متر مرب  از یک واحد )تجاری، اداری، صنعت)= ضریب مصوب شورای اسالمی شهر 

H  30/9/1402ورخ مدستورالعمل  19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال 

 وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد. 
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 ارض: عوارض بر بالکن و پیش آمدگینام عو -5

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  نت اجرایی وصول:ضما

 

 عنوان تعرفه عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

مربعمترآمدگی   به ازای هر عوارض  بر بالکن پیش فا زیر بنای مربوط به بالکن و پیش آمدگی صر   -1 

مشمول پرداخت عوارض )عوارض   صدور پروانه 

 ن عنوان میگردد. ساختمانی ( با ای

آمدگی در معبر عمومی، که پیشدر صورتی -2

بنای مفید مورد استفاده صورت روبسته و زیربه

های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار واحد

که جزو زیربنای مفید محسوب و گیرد، عالوه بر این

عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع 

که از  مشروط بر اینه برابر این تعرفآمدگی پیش

قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول 

  خواهد گردید. 

صورت روباز و فاقد آمدگی بهچنانچه پیش -3

   %80های جانبی باشد )تراس( فق  معادل دیوار

 وصول خواهد شد. 

آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بند: چنانچه پیش

اده قرار گیرد. مشمول بان مورد استفصورت سایهبه

   مقررات این تعرفه نخواهد بود. 
 

1 

 

 

 در واحد های مسکونی 

 

P*40 

 P*180 های تجاری . اداری و صنعتیدر واحد 2

         

4 
، ، ورزشیهنری های فرهنگی،در واحد

 وسایر
P.140 

× P× S× H  Z عوارض = 

S مساحت =      

P  : هرداری و دهیاری ها قانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7موضو  بند = قیمت منطقه ای دارایی

 1/4/1401مصوب 

Z  ضریب مصوب شورای اسالمی شهر = 

H  30/9/1402ورخ مدستورالعمل  19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال 

 باشد.  وزارت کشور معادل شانزده درصد می



30 

 

 نام عوارض: عوارض مستحدثات واق  در محوطه امالک ) آالچیق، پارکینگ، سقف،استخر( -6

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوند شهرداری  پیشنهاد دهنده:

آمد پایادار و  رقانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات 

 وصول

 
 ضوابط ترتیبات وصول

 طول، عرض ، ارتفاع
در صورت عدم مغایرت با ضوابط طر  های توسعه 

 این عنوان مجاز می باشد. شهری یا روستایی وصول
 

T×E×A×F ×P ×Hعوارض = 

T طول = 

E عرض = 

A   ارتفا = 

F  (نو  مستحدثه =F1 (20= آالچیق)   F2 (18= پارکینگ مسقف)     F3 ( 30= استخر) 

P  ا هرداری و دهیاری هقانون درآمد پایدار و هزینه های ش 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

H  30/9/1402ورخ مدستورالعمل  19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال 

 وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد. 
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 نام عوارض: مستحدثات ) عوارض تمدید پروانه ساختمانی ( -7

 هاقانون شهرداری 55ماده  26استناد بند به مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 عوارضماخذ و نحوه محاسبه 
 

 ضوابط ترتیبات وصول

اضافه بر  تمامی درصد  3

عوارضی که هنگام صدور پروانه 

 ساختمانی دریافت گردیده اند

باه   در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شاده در پرواناه سااختمانی   
ی پایان رسیده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضواب  طارح هاای توساعه شاهر    

رواناه  ته باشد، پروانه تمدید می گردد. در این صورت عوارض تمدیاد پ مغایرت نداش
درصاد ) باا تصاویب شاورای      3برای سال اول رایگاان و بارای ساال دوم حاداکثر     

ناان  مربوطه( عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز تعیین می شود. اگار همچ 
زان ر سال باه میا  در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه ه

 20دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افازایش مای یاباد تاا باه      
درصد عوارض صدور، به نرخ روز بالغ گاردد. اگار عملیاات سااختمانی طباق نظار       
مهندس ناظر شرو  شده باشد، علیرغم مغایرت با طرح های توسعه شاهری، طباق   

 دساتور مراجاع قضاایی و شابه قضاایی      این تعرفه تمدید می گردد. امالکی که باه 
  توقیف شده اند از این ضواب  مستثنی می باشند.

 



32 

 

 نام عوارض: مستحدثات ) عوارض تجدید پروانه ساختمانی ( -8

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16بند شورای اسالمی شهر به استناد  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

 عوارض و ترتیبات وصول

 
 ضوابط ترتیبات وصول

اضافه بر  تمامی عوارضای کاه   درصد  5

گام صدور پرواناه سااختمانی دریافات    هن

 گردیده اند

در مااواردی کااه تاااریخ اتمااام عملیااات ساااختمانی درج شااده در پروانااه  
ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظار مهنادس   
ناظر شرو  نشده باشد، در صورتی که ضواب  طارح هاای توساعه شاهری     

 ت وجاود ت داشته باشد، صرفاً در صورتغییر نموده و با پروانه صادره مغایر
یاد  همه شرای  پیش گفته پروانه قبلی غیر قابال اجارا باوده و پرواناه جد    
ض صادر می گردد. در این حالت عوارض پروانه جدید باه نارخ روز و عاوار   

 پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد. الزم به توضایح 
ح پرواناه سااختمانی را داشاته    است در مواردی که مودی درخواست اصال

 عاوارض  باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه
 .محاسبه و وصول می گردد
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 نام عوارض: عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی -9

 هارداریقانون شه 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

 عوارض و ترتیبات وصول

 
 ضوابط ترتیبات وصول

نی : این عوارض هنگام صدور پروانه، اصالح و یا پایان کار ساختما(1بند ) عوارض زیربنا 25معادل %

توس  شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز 

 نشانی هزینه گردد.آتش
قاء صادر رای اب 100هایی که توس  کمسیون ماده : عوارض فوق از بنا(2بند )
نشانی شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتشمی

 هزینه گردد.
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نام عوارض: عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری ) دکلها، تجهیازات و آناتن هاای     -10

 مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظائر آنها(

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  ندمزداو شهرداری پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

ن نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات شاخص های تدوی

 وصول

 
 ضوابط ترتیبات وصول

 این عنوان عوارض فقط یکبار و هنگام صدور مجوز وصول می گردد قیمت منطقه ایمساحت، ارتفاع، 

 

 

S ×P ×H× L× H عوارض = 

S  مساحت = 

  L   ارتفا =  

 P هرداری و دهیاری ها مد پایدار و هزینه های شقانون درآ 2ماده  1تبصره  7= قیمت منطقه ای دارایی : موضو  بند

 1/4/1401مصوب 

H  30/9/1402ورخ مدستورالعمل  19به استناد مفاد ماده  1402= ضریب تعدیل هیأت وزیران : که برای تعرفه سال 

 وزارت کشور معادل شانزده درصد می باشد. 
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عرصه در اجرای طر  هاای توساعه   ری تغییر کاربتعیین ونام عوارض: عوارض ارزش افزوده ناشی از  -11

 شهری

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

انون مالیات ق 55ماده  1 بندقانون شوراها و  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401مصوب  بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  وصول:ضمانت اجرایی 

 

ر تغیی 5اده مدر صورتیکه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و کمیسیون 

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

    (A-B)×Z =عوارض 

A  = است. ارزش جدید ملک که تغییر کاربری یافته 

B  ارزش قدیم ملک = 
Z  اشد.ب% درصد ارزش افزوده بیشتر  40= مبلغی که شورای اسالمی شهر تصویب می نماید. که نباید از 

 ارزش افزوده  ایجاد شده  ملک  25معادل %*
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 افزوده ناشی از تغییر کاربری )با درخواست مالک(عوارض برای ارزش

 کاربری مقصد                 

 مبدا کاربری

 تجاری

A 

صنعتی و 

 Bکارگاهی 

 اداری

C 

 مسکونی

D 

تجهیزات 

شهری و 

 سایر

E 

ورزشی 

بهداشتی 

 آموزشی

F 

فضای 

 سبز

G 

 A  0 0 0 0 0 0تجاری 

 B 40  30 35 30 30 0صنعتی و کارگاهی 

 C 50 40  50 30 30 0اداری 

 D 55 45 40  30 30 0مسکونی 

 E 55 35 45 55  35 0تجهیزات شهری و سایر 

 Fورزشی بهداشتی آموزشی 
60 45 45 35 35  0 

 G 70 65 60 40 40 40 0فضای سبز 

A = کاربری تجاری  B = کاربری صنعتی و کارگاهی  C = کاربری اداری  D = کاربری مسکونی 

= F       ،ادارات و غیرانتفااعی مذهبی ، تکایا و حسینیه، مساجد، ورزشی، بهداشتی و درمانی، مادارس، آماوزش عاالی و آماوزش و پارورش ،

 دهتجهیزات شهری، پایانه ها و سایر کاربری های قید نش = E. نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی، تفریحی و تفرجگاهی

G = فضای سبز ، زراعت ، باغات 

 اباد، تغییار ی  در صورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن : 1تبصره 

 ایان عاوارض   و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. میازان 

شده باشاد، تاا   درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد. اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت ن 40نباید بیشتر از 

 گردد. د را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمیزمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدی

 انطباق کاربری به شرط مجاز بودن از نظر طرح های شهری صورت می پذیرد. : 2تبصره 
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 نام عوارض: عوارض نوسازی -12

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2شوراها و ماده قانون  80ماده  16سالمی شهر به استناد بند شورای ا مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاریها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 محاسبه و وصول می گردد.   7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

A + B +Cعوارض نوسازی سالیانه ملک = 

A  عوارض نوسازی زمین = 

B  عوارض نوسازی ساختمان = 

C  عوارض نوسازی مستحدثات = 

 

وضاعیت   نماده واحده قاانون تعیای   4نام بهای خدمات : بهاء خدمات آماده سازی در اجرای تبصره  -13

 امالک واق  در طر  های دولتی و شهرداری ها

 آیین نامه مالی شهرداری 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2قانون شوراها و ماده  80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 

 داریقانون شهر 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 بهاء خدمات 
 

 ضوابط ترتیبات وصول

 قیمت تمام شده 
این عنوان بهاء خدمات صرفاً در صورت ارائه خادمات مساتقیم باه    

 شهروندان در اجرای قانون مربوطه قابل وصول خواهد بود.
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 نام بهای خدمات: هزینه بهای خدمات بازدید کارشناسی -14

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3استناد بند به  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 باشد.های شهر میموارد جدول ذیل به ازای هر بار بازدید و برای کلیه کاربری
 

 موضو  ردیف

مبلغ در داخل 

محدوده شهر به 

 ریال

مبلغ در داخل 

حریم شهر به 

 ریال

1 

هزینه بازدید کارشناسی برای صدور پروانه 

ساختمانی، صدور عدم خالفی، صدور پایانکار و 

 هر موردی که نیاز به بازدید داشته باشد

 ریال 1،000،000
12،000،000 

 ریال

2 
م هزینه صدور المثنی )پروانه ساختمانی، عد

 خالفی و پایانکار(
 ریال 8،000،000

8،000،000 

 ریال

3 
نشانی و خدمات هزینه بازدید کارشناسان آتش

 ایمنی
 ریال4،000،000 ریال2،500،000

باشد و بارای مسااحت بیشاتر از آن    مترمربع می 250ا اراضی جدول برای زیربنای ساختمانی ب 3ا ت 1های ارقام ردیف

 گردد.ریال اضافه می 200،000به ازای هر مترمربع مبلغ 

 

 

 

 

 آمدگی مشرف به معبرنام عوارض: عوارض پیش -15

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2قانون شوراها و ماده  80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401زینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ه

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

هایی که در ضواب  طرح تفصیلی مجاز شناخته شاده اسات و همچناین در صاورتیکه ماالکین      این عوارض برای محل

ر نظار شاهری مشارف باه معااب     بدون مجوز شهرداری برخالف ضواب  و مقررات شهرسازی و عدم رعایات  سایما و م  

ء ای بار ابقاا  ر)کنسول، تراس، بالکن( ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجا  در صورتیکه کمیسایون  

 نماید.بنا صادر نماید شهرداری ضمن دریافت جریمه عوارض پیش آمدگی مشرف به معبر بشرح ذیل وصول می
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 آمدگی مشرف به معبرعوارض پیش

 نحوه محاسبه عوارض  نو  کاربری دیفر

 P×S×20 مسکونی 1

 P×S×21 آموزش تحقیقات و فناوری 2

 P×S×21 آموزشی 3

 P×S×21 اداری و انتظامی 4

 P×S×22 دماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (خ-تجاری 5

 P×S×21 ورزشی 6

 P×S×21 درمانی 7

 P×S×21 هنری -فرهنگی 8

 P×S×21 پارک و فضای سبز 9

 P×S×18 مذهبی 10

 P×S×21 تجهیزات شهری 11

 P×S×21 تاسیسات شهری 12

 P×S×25 حمل و نقل و انبارداری 13

 P×S×21 نظامی 14

 P×S×21 باغات و کشاورزی 15

 P×S×21 میراث تاریخی 16

 P×S×21 طبیعی 17

 P×S×21 حریم 18

 P×S×26 تفریحی و توریستی 19

 P×S×27 صنعتی 20

 

Pبا اصالحات بعدی   1366های مستقیم مصوب قانون مالیات 64ای موضو  ماده نطقه: قیمت م 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

S شود.: مساحت پیش آمدگی که حداقل یک مترمربع محاسبه می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



40 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طر  های عمران شهرینام عوارض:  -16

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند مزداوند  رداری شه پیشنهاد دهنده:

رآمد پایادار و  قانون د 2قانون شوراها و ماده  80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

(D-F)×Zعوارض = 

D  ارزش ملک بعد از اجرای طرح = 

F  ارزش ملک قبل از اجرای طرح = 

Z  اشد% ارزش افزوده ایجاد شده می ب 40= ضریب مصوب شورای اسالمی شهر که حداکثر  
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 صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد متحدثاتنام عوارض:  -17

 هاقانون شهرداری 55ماده  26به استناد بند مزداوند  داری شهر پیشنهاد دهنده:

ایادار و هزیناه   پقانون درآمد  2قانون شوراها و ماده  80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 1/4/1401شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 

 

 

 

 عنوان تعرفه عوارض ديفر
ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضيحات

1 

عوارض تمام  واحد ها اعم از 

مسکونی تجاری  . اداری و 

 ساير 

P*10*ارتفاع  

 

 مربعمتربه ازای هر  

 

در مواردی که مالکين صرفا درخواست 

احداث ديوار در ملک خود را دارند 

 مشمول پرداخت اين عوارض ميشوند .
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 فصل دوم: بهای خدمات

نماید مکلف است هنگام ارائاه خادمات مباالغ ذیال را وصاول      شهرداری در مواردی که خدماتی به شهروندان ارائه می

 نماید.

 

 های خصوصی پارکینگ در رانندگی و راهنمایی توسط توقیفی موتوری نقلیه وسایل :بهای خدمات -1

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 باشد. ریال قابل وصول مي 400.000هاي خصوصي ماهيانه  پاركينگ بهاء خدمات*

 

 استعالم به پاس  زمان در غیره و تجاری و مسکونی واحدهای امالک انتقال و نقل عوارض بهای خدمات: -2

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

   قانون شوراها 80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 عوارض نقل و انتقاالت بشرح ذیل تعيين مي گردد:*

) x D 2x P) + (k x A 1A 30%( 

 كه در فرمول مذكور؛
P ،قيمت منطقه اي زمين = 
D ،ارزش معامالتي اعيان = 

1A ،مساحت ملك عرصه = 

2A مساحت اعياني و = 
k مي باشد. %10و تجاري  %8كاربري هاي مختلف كه براي كاربري مسكوني  = ضریب اعياني در 

ادي و هرابر طرح ربري بدر خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال امالكِ داراي عرصه و اعيان، براي عرصه نوع كا :1تبصره 

 جامع و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان مالك محاسبه خواهد بود.

 شند. عاف مي باتقال مواكذار شونده به نام شهرداري و اماكن مذهبي از پرداخت عوارض نقل و ان كليه امالك :2تبصره 

 رهن امالك و مستحدثات از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف مي باشند. :3تبصره 

یند آدر مي  ريشهردا نقل و انتقال امالك و مستحدثاتي كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني شهرداري به تملك :4تبصره 

 عوارض نقل و انتقال ندارد.

و عدم  مدید مهلتتاز به گواهي معامله امالك و مستحدثاث صادره توسط شهرداري تا پایان سال صدور در صورت ني :5تبصره 

 ایجاد تغييرات توسط مالك یا ذینغع در ملك بدون دریافت عوارض مهلت آن تمدید خواهد بود.

 ق نمي شود.قابليت اجرا داشته و عطف به ماسب 1402الت به شرح فوق براي سال عوارض نقل و انتقا :6تبصره 
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 کارگاه تجهیز خصوص در :بهای خدمات-3

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 ن شوراها  قانو 80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 از پس توسط شهرداري P100 ماهيانه مربع متر هر ازاي به گيرد صورت كارگاه تجهيز نظر، مورد پالك محدوده از خارج صورتيكه در*

 .بود خواهد وصول قابل شهر اسالمي شوراي از مجوز دریافت

 

 

 حفاری ترمیم نههزینام بهای خدمات:  -4

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 برق، و فاضالب، آب هايشركت اخص طور به و حقوقي و حقيقي از اعم اشخاص از وصول كه ها( ترانشه حفاري )ترميم عوارض-الف

 مي باشد. قابل محاسبه  محترم وزیران هيئت مصوبه حفاري كميسيون دستورالعمل در مندرج ضوابط مطابق باشند، مي گاز و مخابرات

اري نوارحف عمق سير جهتم نوع تفكيك به مترطولهر  براي معابر شهري نوار حفاري بازسازي و مرمت جهت اشخاص حقيقي، هزینه-ب

اعرض یك بشيه زمين اندازه حا )توضيح :بابت ساخت سازدر خيابانهاي بن بست به.كرد نيز محاسبه ذیل را مي توان به شرح سانتيمتر 60
 مترآسفالت محاسبه گردد.(

 
 رو سواره  آسفالت

 (ريال)

 سال 5با عمر بيش از 

 آسفالت  سواره رو

 )ريال(

 سال 5با عمر كمتر از 

 رو پياده  آسفالت

 (ريال)

 سازی شده زير

 (ريال)

 خاکی

 )ريال(  

 بتن

 (ريال)

و سنگ  موزائيک

 (ريال)فرش

 جدول و کانيو

1،750،000 2،200،000 1،400،000 850،000 580.000 1،400،000 1،750،000 1،500،000 

 فزایش یابند.ا %20نشود، مبالغ فوق باید  انجام كاتر دستگاه اب( 60cm) محاسبه مورد عرض برش چنانچه :1تبصره

 عهدهب جداگانه قرارداد قدع با خدماتي شركت هاي اقدامات از ناشي مربوطه آسفالت و شهر سطح حفاري هاي ترميم كليه : 2 تبصره

 (فني عالي شوراي صوبم معابر شهري در حفاري نوار بازسازي و ترميم رشته پایه واحد بهاء فهرست براساس) .باشد مي شهرداري

 دستگاه توسط النظاره، حق نعنوا به حفاري ترميم هزینه ( مبلغ%10درصد ) ده قانون شوراها، 71ماده  22بند  اساس بر :3تبصره 

 .گردد پرداخت شهرداري هاي مربوطه به

 رفط هر از مازاد متر یك زايا به اتفاقات و هاحفاری در آسفالت صحيح برش عدم یا و برش دستگاه از استفاده عدم هزینه :4تبصره

 بورس. بازار زا دریافتي ونرخ مربوطه فهرست اساس  بر شده حفاري عرض بعالوه متر 2 جمعاً. ميباشد شده حفاري كانال

 توسط الزم اجرایي عمليات ( مابين في هاي قرارداد در شده قيد)  آب اتفاقات محل در فني نكات رعایت عدم صورت در ::5تبصره 

 در معابر وروب رفت عدم تخدما بهاي .شود مي دریافت فاضالب و آب شركت از محل بازسازي هزینه برابر 10 معادل و انجام شهرداري
 ریال 000/300شهرداري روزانه مبلغ  به تحویل زمان تا حفاریها انجام زمان
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 خدماتی مراکز از خدمات بهای نام بهای خدمات: تعرفه -5

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 عوارض مراكز خدماتي ردیف

 ریال1،150،000 ساليانه چاه( تخليه و ظيفاتمنزل )تن خدماتي موسسات 1

 ریال1،350،000ساليانه  داران جرثقيل و شهري باركش هاي دفاتر 2

 ریال530،000ماهيانه  رهغي و سایپا و خودرو ایران اتومبيل مجاز اتوسرویس هاي و تعميرگاه ها 3

 ریال800،000ماهيانه  كارانمانو پي كاران مقاطع كشي، نقشه و طراحي دفاتر مشاور، مهندسين دفاتر 4

 ریال1،350،000ماهيانه  ..(دولت و . كارمندان رفاه، اي زنجيره شركت هاي تعاوني و فروشگاه ها ) 5

 ریال1،150،000ماهيانه  الوانيزه(گو  فلزي هاي لوله انواع ورق، غيره )پروفيل، و آالت آهن فروشان عمده 6

 ریال800،000ماهيانه  آن نظایر و دادگستري يوكال حقوقي، مالي، حسابرسي دفاتر 7

 ریال700،000ماهيانه  سنتي یا و فشاري آجرهاي فروش دفاتر 8

 ریال950،000ماهيانه غيره بلوك، كروميت و تيرچه اجراءكنندگان و كنندگان توليد 9

10 
 تبليغات ظورالحسنه بمن قرض و جوایزي هايخودرو استقرار و بانكها تبليغات غيره و اعتباري و مالي موسسات بانك ها، تبليغات

مبلغ  آن زا كمتر و ماهه دوره سه هر در خودرو دستگاه هر براي معابر در
 ریال خواهد بود.2،650،000

11 
 دامپزشكي و عمومي، دندانپزشكان پزشكان مطب

 )خدمات دندانپزشكان به غير از زباله هاي عفوني(
 ریال000/770اهيانه 

 ریال000/920ماهيانه  متخصص پزشكان مطب 12

 ریال 000/770ماهيانه  مؤسسات و آموزشگاه اي غير انتفاعي 13

 ریال 000/950ماهيانه  دفاتر مركزي و نمایندگي كارخانجات و شركت ها و دفاتر تبليغاتي 14

 ریال000/880ماهيانه  كارگاه هاي توليد بتن، كف پوش، جدول و ... 15

 ریال 000/880ماهيانه  سياحتي، زیارتي، گردشگري و ... آژانس هاي مسافرتي، 16

 ریال000/770ماهيانه  آموزشگاه هاي راهنمایي و رانندگي 17

 ریال 000/800ماهيانه  فلزي داربست دهندگان كرایه دفاتر 19

 

 خابراتیم و پستی دفاتر از خدمات سالیانه بهاء یا نام بهای خدمات: عوارض -6

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  هرداری ش پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 ريال 2,300,000عوارض وبهاءخدمات ساليانه مبلغ*
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 اموال مزایده بر عوارض: نام بهای خدمات -7

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 عنوان عوارض به معامله بهاي %5حضوري( بایستي  و كتبي و... )مزایده متروكه و ضایعات حراج منقول اموال مزایده براي*

 .گردد واریز شهرداري حساب به دولتي ادارات شركت ها و سازمان ها، توسط

 

ران،آسیا، البرز، ای گذار )بیمه بیمه یا و بیمه دفاتر از خدمات بهاء یا عوارض نام بهای خدمات: وصول -8

 .مدیرکل دفتر برنامه ریزی وبودجه نامه بخش پارسیان و ...( برابر دانا،

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 انون شهرداریق 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 بهاي خدمات شركت هاي بيمه بر اساس مساحت عرصه واعيان وموقعيت ملك در نظرگرفته مي شود*

 ریال5،800،000ليانه متر سا 20ریال وبيشتر از  3،550،000مترمربع  ساليانه  20دفاترونمایندگي هاي بيمه تا مساحت *
 

 زیست محیط کننده آلوده ی صنا از ماتخد بهاء یا عوارض نام بهای خدمات: وصول -9

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 گردد، مي اعالم اريشهرد به و ارسال شهرستان زیست محيط اداره توسط آنها فهرست كه اي هآالیند صنعتي واحدهاي از*

 .گردد مي زیست دریافت محيط كردن آلوده بهاي یا و خدمات بهاء عنوان به فروش %05معادل 
 

 

 شهر حریم محدوده در غیره و آالت آهن انبارهای از خدمات ساالنه بهاء یا نام بهای خدمات: عوارض -10

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 ریال 5،980،000، ساالنه مبلغ  مربع متر 1000 زیر انبارهاي*
 ریال 6،900،000، ساالنه مبلغ  مربع متر 1000 باالي انبارهاي*

 مالك عنوان بدهي به شده ماعال مبالغ ننماید واریز شهرداري حساب به علت هر به را فوق عوارض مستاجر یا مالك چنانچه تبصره:*

 مي دریافت شهرداري سطفوق تو عوارض غيره( و تعالماس دریافت نماید )جهت مراجعه شهرداري به زمان مالك هر در و گردیده ثبت

 .گردد
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 شهری حدودهم در ترافیکی بار نام بهای خدمات: عوارض -11

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 ن شوراها  قانو 80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

ال و انواع بوژي هزار( ری چهارميليون  سه) 3.400.000عوارض بار ترافيكي در محدوده شهري براي انواع كمرشكن؛ *
 هزار( ریال توسط شهرداري قابل دریافت مي باشد. هشتصد و پنجاه)چهار ميليون و  4.850.000

 

 دفن و کفن خدمات م بهای خدمات: بهاینا -12

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 تصويبی نرخ شرح رديف

 ریال2،000،000  آماده سازي كامل قبر هزینه 1

 2،000،000 سنگ لحد یا بتن پيش ساخته 2

  ریال 800.000 (ساعت 24) خانه سرد در نگهداري هزینه 3

 ریال 80.000 ساعت هر ازاء به ساعت 24 از بعد سردخانه در جسد نگهداري 

 

 ( متوفیات حمل) سآمبوالن کرایه خدمات نام بهای خدمات: بهای -13

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

راي ببوده و  رایگان بوالنسآم و دفن و كفن معرفي مي شوند، هزینه قضایي مراجع طرف از كه ویهاله مجهول متوفيان براي :1تبصره 

 .مي باشد گانرای آمبوالنس و دفن و كفن هزینه مذكور، ادارات از معرفي با بهزیستي و امداد كميته پوشش تحت افراد
 
 

 تصويبی کرايه شرح رديف

 ریال 140.000 ( هر كيلومتر ) از زمان تحویل ميت آمبوالنس حمل اموات مسير خاكي به ازاي 1

 000/105 (آمبوالنس حمل اموات مسير آسفالت به ازاي هر كيلومتر ) از زمان تحویل ميت 2

3 
اسلم  آمبوالنس حمل اموات پس از تحویلل ميلت در مقصلد و تطویلل زملان بلراي انجلام مر       

 تشریفات به ازاي هر ساعت 
000/500 

 

 

 

 



48 

 معبر  سد رف  و آوری خدمات: جم نام بهای  -14

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

عم از قانون شهرداريها بدون اغماض وتبعيض با کليه سد معبرکنندگان ا 55ر اجرای ماده سد معبر: شهرداری د

 يد.ام نمافروشندگان دوره گرد ومغازه داران برخورد قانونی نموده ونسبت به رفع سد معبر بدون دريافت وجه اقد
 

5/(p+10000*)Sعوارض بهره برداری از معبر عمومی= 

 اهند بودای عمرانی کليه ادارات )از جمله شهرداری (مشمول پرداخت اين عوارض خوپيمانکاران پروژه ه– 1تبصره 

ن پرداخت عوارض فوق الذکربرای سد معبر اصلی وعمومی ايجاد حق نميکند ودر صورت طوالنی بود – 2تبصره 

 کرد.اقدام به رفع سد معبر خواهد  55مدت وايجاد مشکل برای تردد سواره وپياده ,شهرداريمطابق ماده 

با  در پياده روهايی که ترددعابرين به علت عدم ساخت وساز اراضی ,وضعيت معبر و... کم است وبودن وسايل

بلغ ه رو متشخيص شهرداری خلل ومزاحمتی در رفت و آمد شهروندان ايجاد نميکند به ازاء هر روز استفاده از پياد

 خذ گردد.ريال )يکصدبيست هزار ريال(از استفاده کنندگان ا 140.000

رداری الزم به ذکر است که اين بند بنا به تشخيص شهرداری وبه صورت روزانه می باشد که متقاضی بايد از شه

 مجوز اخذ نمايد.

 معبر براي هر مرحله به شرح ذیل مي باشد: سد رفع و آوري جمع-الف

  ریال  170.000دستفروش؛ 

  ریال 230.000؛ بار وانت

 ریال 300.000بار؛  نيسان

  ریال )بسته به ميزان سد معبر( 2.000.000ریال الي  530.000مغازه؛ از 
 و شهرداري بوده نعبالما شهرداري سوي از شده مشخص محل هاي در كاال فروش خودروهاي یا و فروشها دست استقرار-ب

 در محل استقرار سيار، و هنروزا صورت به كه نماید فراهم هفتگي( را این ميادین )روزانه، در اشخاص فعاليت زمينه بایستي

عوارضي معادل  ها يتفعال اینگونه .شود سلب اشخاص سوي از عمومي اماكن تعریف امكان كه گيرد قرار متقاضيان اختيار
شد.  خواهد داده فعاليت هاجاز و وصول متقاضيان درخواست با و یا هفتگي و روزانه صورت به كه داشت خواهد ریال  000/230

 شود. مي اعالم منوعم حقوقي موارد دليل به المدت طویل دادن اجاره و ميادین گونه  این از قسمتي ئميدا نمودن مشخص
ع ماز  وسایل ج مي شود، در مواردي كه كاالها و وسایل شهروندان بدليل سد معبر توسط اجرائيات شهرداري جمع آوري -ج

 یل اخذ خواهد شد:آوري شده بهاي خدمات نگهداري یا عوارض انبارداري به شرح ذ
 100.000ن شب نگهداريمتر مكعب، براي اوليیال یا حجم كمتر از یك ر 1.500.000وازم با ارزش ریالي پایين تر از لبابت -ا

 ریال. 50.000ریال و شب هاي بعدي هر شب 
 120.000ن شب نگهداري ریال یا حجم یك متر مكعب و بيشتر، براي اولي 1.750.000وازم با ارزش ریالي بيش تر از بابت ل -2

 ریال. 60.000ریال و شب هاي بعدي هر شب 
ال تعيين و حداكثر مدت ری 10.000زینه نگهداري اقالم خوراكي  فاسد شدني به ازاي هر شبانه روز و از قرار هر كيلوگرم ه-3

 روز مي باشد. 10نگهداري آن 

روز( و یا مدت زماني كه  10ظرف  3از تاریخ جمع آوري )و در مورد بند  ایجاد كنندگان سد معبر ظرف دو ماهدر صورتي كه  تبصره:

هزینه انبارداري معادل قيمت كاالي جمع آوري شده باشد )هر كدام كه كمتر است(، اقدامي انجام ندهد، این وسایل و كاالها به مالكيت 
به فروش برساند و یا اینكه با تصویب شوراي شهر آنها را در شهرداري شهرداري درآمده و شهرداري مجاز است یا آنها را از طریق مزایده 

 قبال اخذ رسيد به صورت رایگان به مؤسسات خيره، اداره بهزیستي و یا كميته امداد واگذار نماید.
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 های خدمات اماکن گردشگری ب -20ام بهای خدمات: ماده ن -15

 نامه مالی شهرداریآیین 29 ماده 3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

ار مزداوند یحي غتفر ردشگريبا عنایت به اهميت توسعه خدمات رفاهي و گردشگري و نظر به تأسيسات و مستغالت ایجاد شده در پارك گ

ستقرار اایمني ،  نایي ونظير محل اسكان ، پاركينگ ، سرویس بهداشتي ، آب بهداشتي ، كانكس نگهباني ، ساماندهي تأسيسات روش

ي آسفالت ) ه غار براسترسي بماده سازي محور دآسافر و گردشگر ، آماده سازي محل نصب وسایل بازي كودكان ، زیر سازي و نماي مراه

شنهاد مي شود وفق نوسيله پيه ، بدیوري زباله و نخاله ي پارك مزبور و خدمات مبتال بآجاري ( و انجام امورات رفت و روب و جمع  طي ماه

 وسسات انتفاعي شهرداريبا عنوان بهاء خدمات و در امد هاي م 3200بخش درآمد بودجه مصوب سال جاري و كد زیر بخش  3000ردیف 

زاي هر ازداوند به ریحي غار مآمد پاركها ( مبالغ جدول ذیل بعنوان بهاءخدمات ورودي به پارك گردشگري تف) در 302005و كد سط سوم 

 دستگاه خودرو با مشخصات ذیل الذكر دریافت و در بودجه پایدار گردد.

 

مبلغ دريافتی به ازای هر  عنوان دستگاه رديف

 يک دستگاه ) ريال (

 توضيحات

 انواع خودروهاي داخلي و خارجي 000/150 خودروي سواري سبك 1

 تن 6تا  000/200 خودروي باري نيمه سنگين 2

 تن به باال 6از  000/250 خودروي باري سنگين 3

 نفر 15انواع ميني بوس تا ظرفيت  000/250 ميني بوس 4

 نفر 26نفر تا  15از ظرفيت  000/350 (1ميني بوس و اتوبوس )  5

 نفر به باال 26از ظرفيت  000/400 (2ميني باس و اتوبوس )  6

 انواع موتورسيكلت داخلي و خارجي 000/100 موتورسيكلت 7
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 یشهردار موتوری خدمات نام بهای خدمات: بهای -16

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26ستناد بند شورای اسالمی شهر به ا مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 ریال 1،000،000هزینه ثبت نام صدور پروانه اشتغال و فعاليت *
 

هزینه صدور و یا تمدید پروانه 

 فعالیت یا اشتغال ناوگان باری زیر

5/3 

هزینه صدور و یا تمدید پروانه 

 5/3ناوگان باری  فعالیت یا اشتغال

 تن 6تا 

 هزینه صدور و یا تمدید پروانه فعالیت

 تن 6یا اشتغال ناوگان باری بیش از 

000/400/1 000/700/1 000/000/2 

یران و قانون اساسی و نیل به هدف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ا 44** در راستای سیاست های کلی اصل 

فااوا   م مرتب  باعه ، امنیت فضای تبادل اطالعات نظام اداری و اشتغال و احکادر اجرای سیاست کلی برنامه پنجم توس

ات کشاور و باه   آیین نامه گسترش کااربرد فنااوری اطالعاات و ارتباطا     2و بند ت ماده  16در قانون و به استناد ماده 

ت خادمات  انون مدیریمنظور ایجاد بستر های الزم برای کاهش تصدی های دولت و اجرای مواد مرتب  در فصل دوم ق

جاز و و کاهش تقاضای سفر و برون سپاری سامانه ملی عوارض خودرو به دفاتر خصوصی م 24/07/86کشوری مصوب 

 15ده به استناد تفاهم نامه فی مابین شهرداری مزداوناد و ساازمان شاهرداریهای خراساان رضاوی و هام چناین ماا        

حتارم  وزیار م 18/08/94ماورخ   35992ه ای ابالغیه شاماره  دستورالعمل مدیریت حمل و نقل با درون شهری و حوم

ک از یا کشور در خصوص اخذ پروانه فعالیت و اشتغال مالکان خاودرو کاه مای توانناد نسابت باه دریافات آن از هار         

 درو و صادور شهرداریهای که تمایل دارند دریافت نمایند ، لذا شهرداری مزداوند مجاز است برون سپاری عاوارض خاو  

صاالح   ولیت و اشتغال ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شاهری خاود را باا در نظار گارفتن صارفه       پروانه فعا

 ید.درصد کارمزد نسبت به شرای  به دفاترخصوصی مجاز و  ذیصالح واگذار نما 35درصد الی 20شهرداری از 

 

 

 

 ریال  000/000/4ساعت  هرHWLلودر  كرایه
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ارگيري كرایله كلاميون بلا بل    –یلال  ر 500/1 /000خلل شلهر بلدون بلارگيري     سلرویس دا  تلن هلر   ده بنلز  كلاميون  كرایه

 ریال000/100لعبور اریال و صعب  000/80ریال مازاد كيلومتر بعالوه قيمت قبلي هر كيلومتر جاده هاي معمولي 000/800/1

ستگاه بيشتر از دو ب دریال )براي هر ساعت خوا 000/000/4كرایه كاميون حمل سنگ از معدن سنگ رحمت آباد تا مزداوند 

 ریال (1 /000/000ساعت هر ساعتي 

ازادبرآن ریلال ،مل  000/000/10كيللومتر (   100كرایه كلاميون حملل سلنگ از مزداونلد تلا سلرخس یلا  مشلهد) تلا شلعاع          

 سلاعت هلر   4يشلتر از  ریال جاده خاكي .)براي هر ساعت خواب دستگاه ب 000/100ریال جاده آسفالت و مبلغ 000/80هركيلومتر

 ریال ( 000/000/1ساعتي 

 000/800/1داخل شهر بنز  كاميون توسطخاك معمولي بارگيري و حمل 

 000/400: 10 تاكيلومتر تن هر( تني)  آسفالت حمل

 ریال 000/200كيلومتر مازاد بر قيمت قبلي :  50كيلومتر تا 10از  تن هر( تني) آسفالت حمل

 ریال  000/90ال هر كيلومتر با به 50 كيلومتر از تن هر( تني) آسفالت حمل

 ریال 000/300ساعت : 50در معدن بيشتر از بارگيري مصالح توسط لودر هر ساعت 

روسلتاهاي   ازاد از مزداونلد بله  مل  -ریال10 /000/000حمل آجر - 000/000/7حمل ماسه از شن شویي تنگلشور تا مزداوند :

 یال ر 000/100ي و خاكي هر كيلومتر و جاده شنریال 000/80اطراف جاده هاي آسفالت هر كيلومتر 

 400،000كرایه حمل بار مزدا داخل شهر 

 ریال 000/500/3اجاره دستگاه بلوكه زني ماهيانه 

 ریال 000/000/2اجاره دستگاه ميكسر تك فاز ماهيانه 
  ریال 000/500/1ساعت  8اجاره دستگاه هيلتي ) چكش برقي( روزانه

 ر سرویس اضافه میگردد.(ارزش افزوده به کرایه حمل ه 9%) 
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 شهرداری گپارکین به ورودی قبض نام بهای خدمات: بهای -17

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  وصول:ضمانت اجرایی 

 ریال50000مبلغ  اول ساعت بر مازاد توقف ساعت هر ازاي ریال و به000/160مبلغ  خودروها براي اوليه ورودیه*

 ریال اخذ خواهد شد. 500.000مبلغ  خودرو روزي شبانه در صورت توقف :1تبصره 

 ان هاي مشخص شده، رایگان مي باشد.پاركينگ جهت استفاده موتورسيكلت ها در مك :2تبصره 
 

 نوسازی عوارض نام بهای خدمات: وصول -18

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77اده کمیسیون م ضمانت اجرایی وصول:

 محاسبه و وصول می گردد.   7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 

A + B +Cعوارض نوسازی سالیانه ملک = 

 

A  عوارض نوسازی زمین = 

B  عوارض نوسازی ساختمان = 

C  عوارض نوسازی مستحدثات = 
 

 ها و بنیاد اسالمی انقالب نهادهای دولتی کت هایشر و سات، اداراتمؤس از عوارض نام بهای خدمات: وصول -19

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 ون شهرداریقان 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 تاریخ در سالمي كها شوراي مجلس  09/11/63جلسه  مصوب عمومي محاسبات قانون 90ماده  لغو قانون مفاد به توجه با*

 مي الذكر موظف فوق سساتمؤ و ها خانه وزارت كليه 64ماه  فروردین اول است؛ از رسيده نگهبان شوراي تایيد به 18/11/63

 .نمي باشند يتمعاف مشمول فوق قانون اساس بر و نمایند پرداخت را شهرداري ها به متعلقه عوارض نوع هر باشند
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 کشتارگاهی خدمات نام بهای خدمات: بهای -20

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ه ماد 26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 شر  ردیف
 ماهیانه شهر  نرخ

 (ریال)مزداوند

 0 )گوسفند، بز و ...( سبک دام راس هر کشتار بابت 1

 0    سنگین )گاو، شتر، گوساله و...( دام راس هر کشتار بابت 2

 0 هزینه پیش سردکن هر رآس دام سبک 3

 0 هزینه پیش سردکن هر رآس دام سنگین 4

 0 حمل و نقل هر رآس دام سبک به داخل شهر 5

 0 حمل و نقل هر رآس دام سنگین به داخل شهر 6

 

 
  

 ها وابگاهخ بر خدمات بهای و نام بهای خدمات: عوارض -21

 ردارینامه مالی شهآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 و اجاره درصد مبلغ یك نهماهيا بایست مي گيرد مي قرار استفاده مورد خوابگاه بصورت آنها ملك كه هایي ساختمان مالكين*
 .نمایند نا پرداختزیرب مربع متر 80هر  ازاي به خدمات بهاي بابت ریال250.000قرارداد ماهيانه  عقد عدم صورت در

 

 دائمی و فصلی تخصصی فروش نمایشگاههای و ها غرفه از عوارض برقراری نام بهای خدمات: الیحه -22

 ردارینامه مالی شهآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 شهر حریم و رمحدوده شه در المللي بين و كشوري محلي، سطح در دائمي و فصلي تخصصي فروش هاي نمایشگاه برپایي عوارض*

 .مي باشند ها غرفه واگذاري اجاره عوارض %10مشمول  فرش، و دستي صنایع شگاه هاينمای به استثناء

 شهرداري حساب به را وصولي عوارض ،نمایشگاه برپایي بعد روز10 حداكثر مهلت در موظفند ها نمایشگاه برگزاري متوليان :1  تبصره

 .نمایند ارائه شهرداري عمومي درآمدهاي اداره به آنرا رسيد و واریز

 با مراجعه توانند مي هرداريش وصول مأموران بود، خواهد نمایشگاه متوليان عهده به حاصله وجوه واریز و وصول مسئوليت :2  تبصره

 باشند، مي شهرداري ا مأمورینب همكاري به مكلف نمایشگاه نمایند. مسئولين اقدام وصولي ميزان بررسي به نسبت نمایشگاه دفتر محل به

 .نماید اقدام خود قانوني حقوق و وصول حق به نسبت الراس علي بطور آگهي صدور با تواند مي شهرداري اینصورت در غير
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 انتقال( و نقلیه )نقل وسائط قطعی معامالت عوارض برقراری نام بهای خدمات: الیحه -23

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 رزشا بر ماليات 42ماده  در که مواردی راهسازی, و سنگين و سبک از اعم خودرو انواع انتقال و نقل هر از*

 عوارض %30معادل  عوارض رسمی اسناد دفاتر در رسمی سند نوع هر نظيمت با است, نشده بينی افزوده پيش

 گردد. می دريافت خودرو به همان ساليانه

 فوق پرداخت عوارض جهت را ضيمتقا خودرو، انواع انتقال و نقل سند هرگونه تنظيم از قبل موظفند رسمي اسناد ثبت دفاتر :1  تبصره

 .نمایند ثبت و قيد انتقال و لنق سند شهرداري در گواهي شماره و تاریخ ذكر با را مذكور اختپرد گواهي و شماره و معرفي شهرداري به

 گيرد، مسئولين مي امانج سطح شهر هاي دفترخانه در كه غيره و سنگين و سبك از اعم خودرو انتقاالت و نقل كليه :2  تبصره

 سند متن در و رؤیت از شهرداري را غيره و وانتقال نقل به مربوطه واریزي انتقال و نقل سند هرگونه تنظيم از قبل بایست مي ها دفترخانه

 به بایست مي و باشد مي يشهردار مودي مقام در مربوطه فوق، دفترخانه موضوع رعایت عدم صورت در است بدیهي نمایند، قيد مربوطه

 .نماید اقدام شهرداري به وارده خسارت جبران

 

 

 

 

 پیشه و کسب نام بهای خدمات: عوارض -24

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 .گرددو اخذ مشخص یك و نيم برابر نوع كسب به ازاي جدول پيوست و  :افتتاحيه عوارض

Z×S سالیانه = عوارض 

Z .نرخ پایه مشاغل که توسط شورای اسالمی شهر تصویب می شود = 

S  مساحت = 

 1402الیحه پیشنهادی عوارض اصناف شهر مزداوند سال 

مبلغ پيشنهادی به  درجه واحد نوع کسب رديف

 ريال 

 توضيحات

  219/135 1 خواروبار فروشی 1

  650/104 2 خواروبارفروشی 2

  200/124 - سوپر لبنیات 3
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  050/146 - فروشگاه مرغ و ماهی 4

  150/208 - سالن غذا خوری و رستوران 5

  818/124 - ساندویچی 6

  818/124 - قصابی گاو ،گوسفندی 7

  000/115 - آتیله عکاسی و فتوکپی 8

  050/146 - لوازم خانگی 9

  500/862 - پالستیکفروش  10

  0 - کارگاه آلومینیوم سازی 11

  800/151 - لوازم الکتریکی و سیم کشی برق 12

  219/135 - لوازم صوتی و تصویری 13

  250/63 - فروش لوازم بهداشتی و ساختمانی 14

  800/197 - مصالح فروشی ساختمان 15

  850/228 - کارگاه کابینت و ام دی اف سازی 16

   - تراشکاری و کرایه داربست فلزی 17

  000/115 - فروشگاه ابزار االت 18

   - سمساری 19

  700/135 - فروشگاه لوله و شیر آالت کشاورزی 20

  383/132 - بزازی و پارچه فروشی 21

  115/115 - خرازی 22

  350/125 - مزون ،بوتیک و فروش لباس پوشاک 23

 توضیحات 350/125 - خیاطی مردانه و زنانه 24

  050/146 - فروش کفش مردانه و زنانه 25

  566/115 - کفاشی 26

  050/192 - فروش موکت و فرش ماشینی 27
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  650/104 - آرایشگاه مردانه 28

  300/94 - آرایشگاه زنانه 29

   - مطب پزشکان متخصص و عمومی 30

  650/104 - داروخانه و تزریقات 31

  650/104 - پ بنزین و گازوئیلجایگاه پم 32

  900/190 - کارگاه های موزائیک سازی 33

   - تعمیر الکترو موتور و پمپ آب 34

   - تعمیرات قفل و کلید سازی 35

   - آسیاب برقی 36

   - ساعت فروشی 37

   - توزیع کنندگان کپسول گاز 38

  650/104 - دفتر نمایندگی ایزوگام 39

  750/166 - کمشاور امال 40

  650/104 - لوازم التحریر و کتاب فروشی 41

   - جوشکاری درب و پنجره سازی 42

   - فروش تابلو های تزئیناتی 43

   - تزئینات پرده 44

   - طال فروشی 45

   - شرکت فروش نفت 46

  203/83 - کافی نت،ویدئو و کلوپ 47

   - فروشندگی آهن و پروفیل 48

   - گاه اتومبیلنمایش 49

   - نجاری و چوب بری 50

  203/83 - دکوریجات فلزی و چوبی 51
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  650/104 - رنگ کاری چوب و فلز 52

  650/104 - شیشه بری 53

 توضیحات 650/104 - باطری سازی و سیم کشی و آپاراتی 54

  050/146 - تعویض روغن  55

  100/177 - لوازم یدکی  اتومبیل موتور سیکلت 56

  250/86 - تعمیرات موتور و دوچرخه 57

   - نقاشی و صافکاری 58

  700/135 - تعمیرگاه تراکتور و ماشین االت 59

   - نمایشگاه موتور سیکلت 60

  600/73 - گلفروشی 61

  500/126 - دفتر بیمه 62

   - دفتر خدمات کشاورزی 63

  650/104 - ترو بار فروشی 64

  500/126 - بستنی و شیرینی فروشی کافه قنادی 65

  650/104 - قهوه خانه 66

  050/146 - انوا  نانوایی 67

  550/88 - تعمیرات لوازم صوتی و تصویری 68

  000/115 - تعمیرات لوازم خانگی 69

  050/146 - فروشگاه سموم و کود های شیمیایی 70

  300/94 - آژان  71

  650/104 - کارواش 72

   - لحاف دوزی 73

  300/94 - نقاش ساختمان 74

  500/126 - تعمیرات موبایل و فروش گوشی 75
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   - باشگاه بیلیارد 76

  750/166 - دفتر خدمات ارتباطی پست 77

  650/104 - دامپزشکی 78
 

 ید.یافت نمارا به صورت ماهیانه و یا ساالنه از صنوف در : شهرداری می تواند کلیه عوارضات مذکور1تبصره 

 اید.هی دریافت نمبرابر عوارضات ساالنه هر کسب را به عنوان عوارض آغاز خدمات د 2: شهرداری مجاز است 2تبصره 

ی زماین  ادرصد قیمت منطقاه   2به مکان بهتر ، حداکثر  : شهرداری مجاز است در صورت انتقال واحد صنف3ه تبصر

 .به عنوان عوارض جابجایی مکان صنفی دریافت شود

 
 
 

 نام بهای خدمات: عوارض ارزش افزوده ملک -26

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

(A-B)×Zعوارض = 
A  .ارزش جدید ملک که تعیین کاربری شده است = 

B  ارزش قدیم ملک = 

Z  باشد.ن% درصد ارزش افزوده بیشتر  40= مبلغی که شورای اسالمی شهر تصویب می نماید. که نباید از 

ر هفند قبل از حریم شهر مكلا قانون شهرداري ها، كليه مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده ی 101و  100به استناد ماده *
تصویب شهرداري  ه تائيد وببالٌ قاقدام عمراني از شهرداري پروانه اخذ نمایند و یا عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه 

ناد و امالك، ره ثبت اسه ادارسيده باشد، ولي با تصویب و تائيد بعضي از قوانين براي ادارات و سازمان هاي هم عرض از جمل
جعه بدون مرا جازه داده كهااصالحي ثبت كه به مالكين اراضي و امالك واقع در محدوده و حریم شهر  148و  147خصوصاً مواد 

من مایند و ضنقدام ابه شهرداري و بدون درنظر گرفتن عرض گذر و ضوابط تفكيك نسبت به تفكيك و واگذاري امالك خود 
مر مشكالت و كه این ا ماینداره ثبت مراجعه و نسبت اخذ سند مالكيت اقدام مي نتهيه و تنظيم مبایعه نامه هاي عادي به اد

كيت اوليه ز سند مالاجاز، معضالت غير قابل جبراني را براي شهرداري در پي داشته است خصوصاً اینكه قطعات تفكيكي غير م
عابري كه در بت شبكه مالك باافزایش قيمت امكسر نشده و پس از گذشت ساليان متمادي مالكين اوليه و یا وراث آنها به دليل 

ند در حالي ت مي نمایت غرمزمان تفكيكي غير مجاز مشخص شده و آزاد نموده اند با طرح در مراجع قضایي از شهرداري درخواس
اق حقوق احق به منظور ، لذاكه از ارزش افزوده ناشي از اجراي معابر كه براي قطعات تفكيكي بوجود آمده برخوردار شده اند
 م گردد:ملك اقدا فزودهاشهرداري و جلوگيري از روند فوق پيشنهاد دارد به شرح ذیل نسبت به محاسبه و اخذ عوارض ارزش 

حث حق با بنمایند ه مالكين آن در زمان اجراي طرح و یا پس از آن پيگيري و با شهرداري توافق كرده یاز امالكي ك -1
 :عمل گردد ح زیركليف مي گردد. ليكن در صورت عدم پيش بيني در توافق به شرمشرفيت در توافق في مابين تعيين ت

وارض ارزش افزوده ملك بعنوان ع P 30درصد ملك در طرح واقع شده باشد؛ از باقيمانده ملك  30الف: در صورتي كه بيش از 
 اخذ گردد. 

ارض ارزش افزوده ملك اخذ بعنوان عو P 50نده ملك درصد ملك در طرح واقع شده باشد، از باقيما 30ب: در صورتي كه كمتر از 
 گردد. 
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 ص غرامت آنا حداكثر یك سال پس از اجراي طرح، پيگيري و درخواست )ادعایي( از سوي مالك درخصوامالكي كه ت -2
ایاي زمرداري از هره بصورت نگرفته باشد ليكن در حال حاضر یا پس از مدت مذكور )عليرغم تفكيك، فروش و ... ملك و ب

 ش افزوده ملك اخذ گردد.بعنوان عوارض ارز P 80بازگشایي و اجراي طرح( ادعاي غرامت ملك را نمایند، از باقيمانده ملك 
ده و ادعایي در راجعه ننمومر زمان اجراي طرح و یا پس از آن متناسب با شرایط بوجود آمده تاكنون به شهرداري امالكي كه د -3

...( از  ، تفكيك ونتقالاشته اند ليكن در حال درخواست صدور مجوزي )پروانه، پایان كار، امورد بخش واقع در تعریض ند
 ر گردد.خ صادشهرداري را دارند، با اخذ تعهد )تسویه حساب( مبني بر عدم ادعا درخصوص ملك واقع در طرح پاس

 77سيون ماده ؤدي با اخذ رأي كميدهي هاي مشخص شده ناشي از محاسبه عوارض ارزش افزوده در صورت عدم تمكين مب -4
 قطعي و الزم االجراء مي باشد. 

 

 

 

 ورزشی فضاهای خدمات نام بهای خدمات: بهای -27

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 وراها  قانون ش 80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 زا جهت فرصت استفاده به و پارك ها، شهر سطح در بدنسازي و ورزشي دستگاه هاي نصب از شهروندان خوب استقبال به نظر*
ساختماني  وانهرپ صدور زمان در شهرداري خصوص، این در مردم مشاركت و به منظور شهروندان همه براي امكانات این

تحقق  راستاي در حلم همين از و اخذ آن از بعد و 1402 سال براي ورزشي فضاهاي عوارض عنوان تحت ذیل به شرح عوارضي
 :نماید مي اقدام موضوع

 ورزشی عوارض=  ناخالص مساحت×  ريال 80.000

 ابن متراژ تناسب به شود يم جریمه رأي صدور به منجر صد ماده كميسيون در كه پروانه داراي و پروانه فاقد امالك كليه :1 تبصره

 .گردد مي اخذ فوق بشرح ورزشي فضاي عوارض

 
 

 نام بهای خدمات: عوارض حق الثبت -28

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ده ما 26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
ابق حسب بخشنامه ها و تعيين مي گردد كه كما في الس %8عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي *

 آخرین دستور العملهاي ابالغي محاسبه و وصول خواهد شد .

ق ثبت اسناد رسمي مندرج درصد از مجموع درآمد حاصله از ح 8كل كشور،  62قانون بودجه سال   90به استناد تبصره  توجه:

قانون شوراها و ماده  71اده م 16قانون اصناف و امالك به شهرداري ها اختصاص یافته است. لذا باتوجه به بند  123در ماده 
سناد رسمي را از مودیان به ادرصد هزینه هاي ثبت كليه  8د قانون ثبت اسناد و امالك، دفاتر ثبت اسناد و امالك مكلفن 123

 عنوان عوارض وصول و تا پایان ماه به حساب شهرداري واریز نماید.
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 مدیریت پسماندها2-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 یساختمان پسماندهای به مربوط جرائم و ها نام بهای خدمات: تعرفه -30

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری ه:پیشنهاد دهند

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 خاک و نخاله های ساختمانی:

اري )اشخاص حقيقي یا شهرد مجاز تخليه مركز در نخاله و خاك تخليه هزینه دریافت براي قبوض صدور هاي تعرفه-الف
 حقوقي(

 (ريال)تعرفه  مبلغ نام خودرو رديف

 140.000 چرخ ده كاميون 1

 120.000 چرخ شش كاميون 2

 100.000 خاور 3

 90،000 كمپرسي، مزدا، وانت( وانت )نيسان نيسان 4

 

 قيقي یا حقوقي(نخاله )اشخاص ح و خاك حمل سبك و سنگين نيمه و سنگين آالت نماشي فعاليت مجوز هاي صدور تعرفه-ب

 
 (ريال)تعرفه  مبلغ نام خودرو رديف

 140.000 چرخ ده كاميون 1

 120،000 چرخ شش كاميون 2

 100.000 خاور 3

 70.000 كمپرسي، مزدا، وانت( وانت )نيسان نيسان 4

 180.000 لودر و بيل مكانيكي 5

 130.000 تور بيل دارتراك 6

 
) پوي مصالحدیختن و ر: در صورتي كه اشخاص حقيقي و یا حقوقي  جهت احداث و یا ساخت و ساز ساختمان نسبت به 1تبصره

 ر به ازاي هر روزوارد مذكومسطح  از قبيل سنگ ، ماسه ، آهن و آجر و .... (در خيابان و یا پياده روها اقدام نماید جهت اشغال
 ریال ميبایست در وجه شهرداري پرداخت نمایند. 000/230مبلغ

گ فرش و رش ، سنف:در صورت ساخت وساز ساختمان توسط مالكين حقيقي و حقوقي ، تخریب پياده رو و یا سنگ 2تبصره 
 ردد.الك اخذ گوسط مپياده ور مالك باید به حالت اوليه برگرداند .در غير اینصورت كليه ي هزینه ها به نرخ روز ت

در صورت  مجاز يهتخل مركز توسط وسایل نقليه شهرداري در نخاله و خاك تخليه جمع آوري، حمل و  هاي عرفهت-ت 
 درخواست كتبي متقاضي به شرح ذیل مي باشد:

 ریال ( 000/300/1)بارگيري توسط نيروي شهرداري  ریال 000/800 سرویس) بارگيري توسط مالك (................ هر خاور-1-ت
یال (بارگيري توسط نيروي شهرداري ر 000/150/1  ریال) بارگيري توسط مالك( ..... به سرویس هر مبلغ يونكام-2-ت

 ریال ( 000/800/1
  عمومي به؛ ابرمع در نخاله توسط شهرداري )بدون درخواست متقاضي( و خاك آوري متعلقه در خصوص جمع جرائم -ث

 ذیل: مبالغ به آوري جمع اخطار، صدور
 یالر 000/1500/1 .......................  سرویس هر خاور-1-ث
 ریال  000/300/2 ........... ریال ............. به سرویس هر مبلغ كاميون-2-ث
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 پسماندهای شهری جرائم و ها نام بهای خدمات: تعرفه -31

 ردارینامه مالی شهآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 مسكوني: واحدهاي پسماند مدیریت خدمات بهاي تعرفه-الف

 .باشد يم ریال 1.900.000مبلغ  1402سال  براي مسكوني واحدهاي پسماند مدیریت خدمات تعرفه

 :جرائم

 ریال 400.000فرعي  ریال و در خيابانهاي 460.000صلي ا خيابانهاي در آب جوي در خانگي پسماند ریختن-1-الف
فرعي  ریال و در خيابانهاي 600.000اصلي  خيابانهاي در آب جوي و معابر حسط در كسبي فعاليت از ناشي ضایعات ریختن -2-الف

 ریال 300.000
 770.000فرعي  ریال و در خيابانهاي 00/10.000اصلي  خيابانهاي آن هاي جوي و معابر سطح در روغني و نفتي دموا ریختن -3-الف

 ریال

 تجاري: واحدهاي پسماند مدیریت خدمات بهاي تعرفه-ب

 .باشد ميبصورت ساالنه  ریال 2.650.000مبلغ 1402سال  براي تجاري واحدهاي پسماند مدیریت خدمات تعرفه

 آموزشي:  اداري، موسسات واحدهاي پسماند مدیریت خدمات هايب تعرفه-پ

مبلغ  1401سال  براي خصوصي دولتي، خدماتي، هاي آموزشي، شركت اداري،موسسات واحدهاي پسماند مدیریت خدمات تعرفه
 باشد. ميبصورت ساالنه ریال  3.350.000

 .باشد مي ها رایگان حسينيه و مساجد ارس،علميه، مد هاي حوزه جهت پسماند مدیریت خدمات بهاي تعرفه مبلغ-ت
 باشد. ميت ساالنه بصور ریال 4.000.000مبلغ  1402سال  برايمطب پزشكان  پسماند مدیریت خدمات بهاي تعرفه مبلغ-ث

 شهري پرزباله مشاغل پسماند مدیریت خدمات بهاي تعرفه-ج

پيوست  ليست شرح به هپرزبال مشاغل شهرداریها، سازمان 17/07/1385س مورخ /3/95225شماره  دستورالعمل شش ماده 1تبصره  طبق
 پردازند: مي یكسال براي را ذیل مبالغ توليدي تناژ زباله به توجه با

(N/40) x (k) x 357 x 365 
 كه در آن:

N عرصه مساحت دهم یك اعيان + = مساحت               K تعيين مي شود ذیل جدول = ضریبي كه بر اساس: 

 kضريب  نام شغل  kريب ض نام شغل

 4 زنانه آرایشگاه  4 فروشي خواربار و ها ماركت سوپر

 6 زنانه آرایشگاه  5 فروشي سبزي و ميوه

 7 فروشي آبميوه  4 ساندویچي

 6 مرغ فروشگاه  5 فروشي گل

 4 كلينينك  6 آشپزخانه و رستوران

 6 اتوسرویس  6 پذیرایي تاالر

 6 سينما بوفه  6 ها هتل

 7 فروشي سيرابي و پزي كله  2 ها مانگاهدر

 4 درودگري و سازي مبل  3 مردانه آرایشگاه
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 بدون خشک پسماند آوری جم  و حمل نهگداری، به مربوط مجرائ نام بهای خدمات: تعرفه و -32

 شهرداری از مجوز داشتن

 امه مالی شهردارینآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 شهر حریم درمحدوده ضایعات انبار خدمات بر عوارض-الف

 ساليانه صورت به مترمربع 500متراژ  تا ریال 4.800.000مبلغ -الف
 ساليانه صورت به مترمربع 1000تا  500متراژ  تا ریال 6.600.000مبلغ  -2-الف
 ساليانه صورت به مربع به باالمتر 1000متراژ  از ریال 6.600.000مبلغ  -3-الف

 طورروزانه به خشك پسماند كننده آوري جمع نقليه وسائط تعرفه-ب
 ریال 238،000 نيسان ...................................... -1-ب
 یالر200،000وانت  ...................................... -2-ب
 ریال 165.000 ..........................  موتور سه چرخ-3-ب
 تخلف هربار در خشك پسماند كننده آوري جمع آالت ماشين جرائم-پ
 ریال 750.000 نيسان ...................................... -1-پ
 ریال 450.000 وانت  ...................................... -2-پ
 لریا 1000.000 كاميونت..........................  خاور،-3-پ
 ریال 1،200.000 كاميون ...................................... -4-پ
 ریال300،000 موتور سه چرخ ............................ -5-پ
 
 

 شهری پسماندهای دفن و حمل خدمات ی خدمات: هزینهنام بها -33

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 )ریال( 1402سال  دفن )ریال( 1402سال  دفن و حمل نقلیه لهوسی

 1،1500،000 1،380،000 کامیون

 650،000 1،150،000 خاور)کامیون(

 300،000 650،000 وانت نیسان

 
 جرايم

 گردد: يم پيش بيني ذیل شرح به جرائم پسماند، حامل خودروهاي توسط معابر سطح در شهري پسماندهاي حمل ساماندهي منظور به
 ریال 130.000عمومي مبلغ  معابر در حركت زمان در زباله ریختن جریمه-1
 ریال 200،000خودرو، مبلغ  ظرفيت از بيشتر گيري بار جریمه-2
 ریال 130،000تخليه مبلغ  هنگام در زباله بازیافت جریمه-3

 .یابد مي فزایشا %25جرائم  تخلف تكرار صورت در باشد، مي اول بار براي فوق جرائم  تبصره:
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 عفونی پسماندهای ءامحا و حمل نام بهای خدمات: خدمات -34

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77ده کمیسیون ما ضمانت اجرایی وصول:
 

 ریال 130.000مبلغ  عفوني زباله كيلو هر امحاء و حمل هزینه-الف

 ریال 1،320،000بار  هر به ازاي زیست محيط و بهداشت مركز به معرفي بر عالوه عفوني غير و عفوني زباله اختالط جریمه-ب

 

 خانگی های فاضالب جذبی چاههای شهری های اضالبف تخلیه بر نام بهای خدمات: عوارض -35

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 ریال1،320،000 كاميونت  هر تخليه تعرفه*

 

 

 عمومی معابر در شهری های فاضالب لیهتخ از حاصل نام بهای خدمات: جرایم -36

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 ریال1،980،000 يسان ...................................... ن-الف
 ریال 2،650،000 اميونت...................................... ك-ب
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 سبز فضاي2-2
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 شهر حریم و قانونی محدوده در درخت قط  خدمات بهاء و عوارض های نام بهای خدمات: تعرفه -37

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 تعاريف:-1

 مستثني است( كمح این از نباشد. )تاكستان متر سانتي 15از  كمتر آن محيط كه اصله هر از است عبارت درخت: -الف

 .باشد مي موجود مثمر غير و مثمر درختان آن در ضوابط این برابر كه است زميني باغ: -ب

 قطورترین باشد نشعب شدهم چند ساقه به زمين سطح در تكه درخ صورتي در و است زمين سطح با درخت تالقي درخت: محل بن-پ

 .شود مي محسوب شاخه ها ساقه بقيه و بود خواهد عمل مالك ساقه

 موارد قانونی:-2
 (1373مصوب سال  شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانوني الیحه یك )منبع: ماده

 معابر، درخت در نوع هر قطع رختاند رویه بي قطع از جلوگيري و سبز فضاي گسترش و حفظ منظور به قانون: يک ماده-الف

 اجازه بدون ریم شهرهاح و قانوني محدوده در شوند شناخته باغ صورت به كه هایي محل و باغات پارك ها، و بزرگراه ها ميادین،

 .است ممنوع شهرداري

 و قانوني حفظ الیحه یك هماد عموض درختان امحاي و اتالف موجبات اشخاصي یا شخص كه صورتي در قانون: 16 ماده-ب

 اقدام قضایي مراجع از طریق وارده خسارت اخذ و جزایي تعقيب به نسبت است موظف شهرداري نمایند فراهم را سبز فضاي گسترش

 .نماید

 .مي گردد اخذ شهرداري توسط تعرفه حسب بر درخت قطع عوارض قانون: 17ماده -پ

 به درختي یا و گردید صادر ختدر قطع 1373مصوب سال  شهرها در سبز فضاي گسترش و ظحف قانوني الیحه موجب به مواردیكه در-*

 .نماید اخذ صوبم تعرفه اساس بر را عوارض مالك یا مسبب از مورد حسب تواند مي خواف شهرداري باشد رفته بين از عللي
 

 

 سبز فضای نهادیپیش وعوارض نام بهای خدمات: تعرفه -38

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  داری شهر پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 جامعه در شهرها، یدجد خدماتي و تجاري ي،مسكون بناهاي احداث به نياز و شهري جامعه افزون روز گسترش به عنایت با

 از و نگهداري جدید زفضاهاي سب توسعه باشد. لذا مي وسرسبز آرام محيطي در خود فراغت اوقات گذران نيازمند شهرنشين

 در باشد مي امر این لياص كه متولي سبز شهرداري فضاي قراردارد. واحد شهري هاي ریزي برنامه اولویت در موجود فضاهاي

 تعرفه شهري بزس فضاي نگهداري هاي باالي هزینه از ناچيزي قسمت پوشش جهت خود هاي درآمد از بخشي تحقق استاير

 .نماید مي شهري پيشنهاد عمومي سبز فضاهاي از نگهداري و توسعه جهت ذیل شرح به هایي

 سایر و و ساز ساخت ثرا بر كه ابرمع حاشيه بازسازي و عمومي سبز فضاهاي توسعه صرف پيشنهادي عوارض است ذكر به الزم

 .است، خواهد شد گردیده تخریب موارد
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 ( 101شهر)جدول  حریم و قانوني محدوده در اشجار قطع عوارض

 

 محیط بن درخت شر  ردیف
جریمه هر سانتی 

 متر)ریال(

 قطع درخت بامجوز 1
000/320/1 سانتی متر)برابر تعریف نهال( 15محی  بن تا   

000/050/1 سانتی متر 15بیشتر از محی  بن   

 قطع درخت بدون مجوز 2
000/850/1 سانتی متر)برابر تعریف نهال( 15محی  بن تا   

000/245/2 سانتی متر 15محی  بن بیشتر از   

3 
تخریب فضاهای سبز 

 شهر

ه به ازاء هر متر مربع تخریب )اعم از چمن ،درختچ

 وگل فصلی
000/620/4  

 

 كه چنانچه باغاتي قانون، 4اده م 3و تبصره  4ماده  1تبصره  به توجه و با سبز فضاي گسترش حفظ قانون 1ماده  به تعنای با :2تبصره 

سقف  تا باغ تغيير كاربري و درختان، قطع جهت صدورمجوز شهرداري به مراجعه درصورت نمایند مي اخذ مسكوني به كاربري تغيير مجوز
 .شود لحاظ اعداد فوق  50%

 

 پرچین های گونه و فصلی های گل چمن، م بهای خدمات: تخریبنا -39

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 اریقانون شهرد 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

ودر صورت ایجاد خسارت  ریال 345.000ورود هر گونه احشام به داخل فضاي سبز ممنوع ودر صورت ورود به ازاءهر راس مبلغ 
 محاسبه خواهد شد. 101بر اساس نظر كارشناس فضاي سبز وبر مبناي جدول 
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 و ... خاک یاهگ گیاهی، اقالم نام بهای خدمات: فروش -40

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  د دهنده:پیشنها

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 قيمت)ریال( نوع محصول ردیف

 000/790 (ساله 3یا  2هر بوته گل رز ) 1

 000/200/1 بوته اي( 25هرجعبه گل بنفشه) 2

 000/450/1 بوته اي( 25هرجعبه گل اطلسي) 3

 000/760 بوته اي( 25هرجعبه گل جعفري) 4

 000/660 ساله( 3یا  2هر بوته گل یاس) 5

 000/790 ساله( 2یا  1هر بوته ترون) 6

 000/790 ساله( 2یا  1هر بوته زرشك) 7

 

 

 آب های خدمات: کرایه حمل وقیمت فروشنام ب -41

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 

 كرایه حمل)ریال( ترحجم تانكر/لي

 هزینه آبگيري هر تانكر  000/050/1 داخل شهر 4000

 000/300/1 000/105/1 آب پاشي 4000

  000/950/1  كيلومتر خارج از شهر5تانكر آب تا شعاع  4000

 000/130خاكي: 000/78سفالتآ ركيلومتر هر كيلومت 10خارج شهرمازاد بر  4000
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 در گیاهی های گونه تعیین و اشجار شمارش ورتجلسهص بابت کارشناسی نهنام بهای خدمات: هزی -42

 .نماید می اخذ تخریب مجوز که آنها معابر و حریم مسکونی امالک داخل

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26ند شورای اسالمی شهر به استناد ب مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 .گردد واریز مالك توسط ریال 000/950/1مبلغ  كارشناسي هر ازاي به*
 

 گیاهی های گونه تعیین و اشجار شمارش صورتجلسه ابتب کارشناسی نام بهای خدمات: هزینه -43

 مجوز صدور جهت آنها معابر و حریم باغات ت،امالک تجاری، کارخانجا درداخل

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
 .گردد واریز مالك توسط ریال 000/600/2مبلغ  كارشناسي هر يازا به*
 

 و ... و منازل ادارات خصوصی، باغات در اشجار ط ق مجوز صدور نام بهای خدمات: تعرفه -44

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26به استناد بند  شورای اسالمی شهر مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 صورت در و ریال 000/300/1مبلغ  مجوز هر صدور ازاي به سبز فضاي گسترش و حفظ الیحه قانوني ضوابط رعایت با ...*

 .گردد مي تعيين یال000/320/1مبلغ  ماه تا یك تمدید تقاضاي

 

 و معابر حاشیه سبز فضای یادین،م ها، بوستان و... در نخاله مصالح، دپوی نام بهای خدمات: جریمه -45

 سبز فضای عرصه های سایر

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

 بين از چنانچه موجبات و باشد مي ممنوع سبز فضاي هاي عرصه و ... در ساختماني هاي نخاله مصالح، دپوي و تخليه هرگونه*

 و حفظ قانوني سبز الیحه فضاي تخریب و اشجار قطع ساليانه مصوب تعرفه اساس بر گردد درختان و سبز فضاي رفتن
 مشمول سبز فضاي ايه و... در عرصه نخاله مصالح، دپوي صورت این غير در گردد. مي اقدام شهرها سبز در فضاي گسترش

 گردد: مي ذیل شرح به ماهيانه جریمه
 
 

 A x k xريال( 115.000)

 كه در آن:
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A مربع( سبز )متر فضاي اشغال = سطح 

k یر محاسبه مي شود:= ضریب ثابت كه از جدول ز 
 
 

 kضريب  موقعيت رديف

 1 معابر حاشيه درختان 1

 2 معابرپرتردد حاشيه درختان 2

 3 ها بوستان 3
 

 

 و ... مصالح و نخاله از سبز ایفض پاکسازی نام بهای خدمات: هزینه -46

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

از  جلوگيري هتج عرصه سریع پاكسازي و گردد سبز فضاي تخریب و ... موجبات و مصالح نخاله دپوي كه مواردي در*
 مي گردد: و دریافت عيينت ذیل شرح به پاكسازي هزینه نماید، اقدام پاكسازي به نسبت رأسا شهرداري و یابد ضرورت تخریب

 ریال 1،320،000خاور ........................................ سرویس : هر1
 ریال2،380،000......... ...كاميون ....................... سرویس : هر2
 

 مسکونی، واحدهای ازای به شهری سبز فضاهای هدارینگ و هتوسع نام بهای خدمات: خدمات -47

 جدیداالحداث اداری و صنعتی، خدماتی تجاری،

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  اجرایی وصول:ضمانت 
 

 از كل عوارض محاسبه و وصول مي گردد. %5در زمان صدور پروانه ساختماني *
 

 تخدما عوارض نام بهای خدمات: تعرفه -48

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26ی اسالمی شهر به استناد بند شورا مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 ریال000/300/1ساعت(  زن )هر ترِوِن كاركرد-1
 ریال000/980/1له درخت ریال وحرص هر اص 000/300/1موتوري به ازاء قطع هر اصله درخت  اره كاركرد-2
 ریال000/580/1ساعت(  رچمن زن )ه كاركرد-3
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 آتش نشاني 2-3

 و 

 خدمات ایمني
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 نام بهای خدمات: بهای خدمات ایمنی ساختمانها -49

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26استناد بند شورای اسالمی شهر به  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:
 

له با هرگونه جهت مقاب وز درربه منظور تقویت بنيه دفاعي و توسعه شهرداري و باال بردن قدرت خرید دستگاهها با تكنولوژي *
انوني شهرداري قف ذاتي و وظائ ه و نجات جان انسانها و ... كه ازحوادث غير مترقبه بویژه حریق، تصادفات فردي و سقوط در چا

ز هزینه و تجهيز اران برخي و جب ها بوده، نيازمند داشتن پشتوانه قوي درآمد و منابع مالي مي باشد، لذا جهت نيل به خودكفائي
 سازمان به امكانات پيشرفته عوارض و بهاء خدمات زیر اعالم ميگردد: 

 ايمنی اصناف:( بهاء خدمات 1

س از صدور آمده و پ بعمل الف( از كليه اصناف قبل از صدور و تمدید پروانه كسب از سوي واحد آتش نشاني شهرداري بازدید
ه كسب دید پروانو تم تأئيدیه ایمني و اخذ بهاء خدمات مربوطه بر اساس تعرفه مصوب شوراي اسالمي شهر نسبت به صدور

 توسط شهرداري اقدام مي گردد.
تش ت خدمات آاري جهمبالغ وصولي، از محل صدور پروانه كسب بعنوان بهاء خدمات ایمني از متقاضي توسط شهرد %20ب( 

 نشاني هزینه گردد )این مبلغ جداي از عوارض شهرداري مي باشد(
ریال  000/150/1يقي ج (كارشناسي وبازدید از طریق آتشنشاني وخدمات ایمني شهرداري داخل محدوده شهربراي اشخاص حق

ریال و براي 000/980/1ریال و براي اشخاص حقوقي بازرگاني 000/660، توليدي  ریال000/640/2وبراي اشخاص حقوقي 
 ریال و براي نهادي غير انتفاعي رایگان ميباشد. 000/640/2اشخاص حقوقي خدماتي 

اي اشخاص حقوقي ریال و بر 000/620/4يقي كيلومتر  وكمتر از آن اشخاص حق 50ریم شهر تا مصافت كارشناسي خارج از ح-
 ریال 000/600/6

 ( بهاء خدمات ايمنی ساختمانها با کاربری های مختلف به ازای هر مترمربع:3

 در هنگام صدور، افزایش و یا اصالح پروانه ساختمان ها با كاربري هاي مختلف الف(
 بهای خدمات ايمنی نوع کاربری رديف

 مسكوني 1

 معاف زیر بنا مترمربع 80تا 

 ریال 100،000 مترمربع زیربنا 200تا  80

 ریال13،000 مترمربع زیربنا 200باالي 

2 
الي و مل بناهاي تجاري، اداري، صلنعتي، خلدماتي، بانكهلا و موسسلات اعتبلاري و      

 موسسات وابسته
 ریال 13،000

 ریال4،000 بناهاي آموزشي، ورزشي و درماني و توليدي 3

 
كار افزایش  مان پایانزكه در  ك محاسبه براي بهاء خدمات ایمني متراژ مندرج در پروانه صادره بوده و در صورتي: مال1تبصره 

 بنا داشته باشد متراژ مندرج در پایانكار مالك محاسبه نهائي خواهد بود.
رد فاقد پروانه در زمان طرح در : این تعرفه شامل تمام ساختمان هاي با پروانه و بدون پروانه خواهد بود كه در موا2تبصره 

 بهاء خدمات مذكور به همراه سایر عوارضات محاسبه خواهد شد. 100كميسيون ماده 
ریال و   000/980/1لغ ار مبتمامي شعبه هاي تعاوني هاي مالي و اعتباري و موسسات ارائه دهنده خدمات مالي هر سال یكب ب(

مات آتش نشاني واریز ریال به حساب شهرداري بابت خد 000/640/2هر شعبهكليه شعبات بانكهاي دولتي و خصوصي به ازاء 
 نمایند.
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 ام بهای خدمات: عوارض از تابلوهای منصوب در شهرن -50

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند مزداوند  شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند    تصویب کننده:مرج

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 

 تعرفه-الف
به ازاي هر  هر ماهانهریم ششهرداري مزداوند مجاز است نسبت به اخذ عوارض از كليه تابلوهاي منصوب در محدوده قانوني و ح

 شرح ذیل اقدام نماید: متر مربع به

   نوع تابلونحوه

 

 استقرار تابلو

 نئون پالستيک معمولی )فلزی يا چوبی(
انواع ديگر)کامپيوتری, ديجيتالی 

 و...(

 تبليغاتی اختصاصی تبليغاتی اختصاصی تبليغاتی اختصاصی

نصب شده بر روي دیوار یا بدنه 
 ساختمان

14500 76700 46280 11500 30000 15000 

 19800 75400 13650 30000 92000 15800 د بر دیوارعمو

هر نوع تابلوي منصوب بر پایه 
 جدا از ملك

25000 12100 76000 19800 75000 260000 

 

 رعایت ضوابط زیباسازي در كليه موارد فوق الزامي است.: 1تبصره 
 فت خواهد شد.عوارض دریا %80در صورت پرداخت عوارض در دوره مشموليت توسط مودي : 2تبصره 

 عد به نرخال هاي یعدم پرداخت عوارض متعلقه در هر سال از سوي مودیان مشمول دریافت عوارض مزبور در س: 3تبصره 
 مصوب سال خواهد بود.

ین ال دریافت صب مشمونهر نوع تابلو پارچه اي و موقت به ماخذ جدول عوارض تابلوهاي معمولي به تناسب زمان :4تبصره 
 مي باشد. عوارض       

تي متر از شمول این سان 40× 60تابلوهاي اختصاصي معمولي نصب شده روي دیوار یا ستون ساختمان تا اندازه :5تبصره 
 عوارض معاف      مي باشند.

 نصب تابلوهاي غير مربوط با كسب و پيشه یا غير مرتبط با كاربري ملك ممنوع مي باشد.:6تبصره 

 مي باشد. بيشتر از عوارض تعيين شده در جدول فوق %50اتي كاالهاي خارجي عوارض تابلوهاي تبليغ:7تبصره 

نبه ه داراي جثالهم گعوارض تابلوهاي غير منصوب مانند دیوارنویسي، شيشه نویسي، نقاشي، انواع برچسب و ام:8تبصره 
 .باشد تبليغاتي است بطور ماهيانه مشمول تعرفه هاي ردیف )انواع دیگر( مندرج در جدول مذكور مي

ریال مي باشد.و  234،000عوارض هر تخته پرده كه به صورت داربست جهت تبليغات نصب گردد به ازاء هر متر مربع :9تبصره 
 ریال ميباشد 000/130براي توليدي ها 

 آيين نامه اجرايی ساماندهی تبليغات شهری -ب

ظایف و انتخابات شوراهاي قانون تشكيالت، و 71اده م 25قانون شهرداریها و بند  92و ماده  55ماده  27براساس مفاد بند 
ري بليغات شهتاماندهي به منظور ساماندهي نصب تابلوهاي الصاق اعالنات در شهر آیين نامه اجرایي س …و  اسالمي كشور

 :بشرح زیراعالم مي گردد

كره هاي ري از پيهره بردامرجع صدور مجوز نصب و ب متولي فعاليت هاي تبليغات محيطي و شهرداري مسئول و :1ماده 
 .شهر مي باشد سطحتبليغاتي در 

 ي باشد.رداري مبرعهده شهمدیریت. سياست گذاري و نظارت بر ساماندهي كليه فعاليت هاي تبليغات محيطي  :2ماده 
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( …ام وب اري، پشتجمي دیوبيلبورد، بالون، استند، ح) نصب هرگونه برزنت، پالكارد، داربست، تابلوهاي تبليغاتي :3 ماده
وز شهرداري اید با مجب... و تابلوهاي معرف كاربري مربوط به اشخاص حقيقي یا حقوقي، دیوارنویسي، پوسترهاي كاغذي، برچسب

 . در غيراینصورت رأساً توسط شهرداري جمع آوري و یا امحاء خواهد شد ؛نصب گردد

 . تبعيت نمایندكليه اشخاص حقيقي یا حقوقي باید از مفاد این آئين نامه  :4ماده 

 اي اسالميتصویب شور قبل از اجرا باید به …گونه تغيير اعم از اصالح، حذف، اضافه و  این آئين نامه و هر :5ماده 
 . برسد مزداوندشهر
  : قانون شهرداريها 55ماده  27بند 

نات و لصاق اعاللوي اتاب وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب »
 «ندمؤثر باش یي شهرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زیبا برداشتن و محوكردن آگهي ها از محل هاي غير

 

 

 قانون شهرداریها 43ماده نام بهای خدمات:  -51

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوندشهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
گر در نوع است ماشد ممبنوشته اي برروي دیوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر  نوشتن هرنوع مطلبي یا الصاق هر»*

اكتفا  لصاق آگهيب و ااي نصب و الصاق اعالنات معين مي كند و دراین محل ها فقط باید به نصمحل هایي كه شهرداري بر
ل جریمه هزارریا دصا یككرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است . متخلف عالوه بر تأدیه خسارت مالكين به پرداخت پانصد ت

 «محكوم خواهد شد
 

  اهقانون شورا 71ماده  25بند نام بهای خدمات:  -52

 نامه مالی شهرداریآیین 29ماده  3به استناد بند  مزداوند شهرداری  پیشنهاد دهنده:

 قانون شوراها   80ماده  26شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرج  تصویب کننده:

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرایی وصول:

 
وي ابلو بر رتگهي و شتن هرنوع مطلب و یا الصاق هرنوع نوشته و آتصویب مقررات الزم به پيشنهاد شهرداري جهت نو» 

  » دیوارهاي شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطالع عموم

  :ضوابط كلي نصب پالكاردها و تابلو جهت انجام تبليغات مجاز :6ماده 

ارتباط با  – 6   يك و رنگطرح گراف – 5   مصالح-4   مشخصات اجرایي – 3  طرح و اندازه سازه تابلو – 2  مكان یابي -1

 تعمير و نگهداري – 9   نورپردازي – 8   ایمني – 7   محيط پيرامون

 مکان يابی  – 1

 . یي هاي محيطتابلو باید زیبایي بخش محيط، به خصوص فضاي پشت آن باشد نه پوشاننده زیبا -1-1

 . پياده نگردد معبر و مزاحمت براي سواره و تابلو موجب سد-1-2

لو در ي نصب تاببرا ؛ا توصيه ميشودهبلكه به شركت  (تابلو مانع پوشش گياهي و فضاي سبز نگردد)از نظر نصب پایه -1-3
 . فضاي سبز پوشش گياهي را، حتي المقدور توسعه داده و ترميم نمایند

اختمان، به نماي س نوع تابلو نباید ابلو ویعني مكان نصب ت ؛تابلو باید آسيب هاي بصري زیست محيطي را كاهش دهد.-1-4
 . آسيب وارد نماید  …فضاي سبز، محيط تاریخي و 

 . حریم تجاوز نماید مكان نصب تابلو نباید آنقدر نزدیك به سطح سواره رو باشد كه سطح تابلو به -1-5
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ادي عمل ليغاتي، آزبا حضور پيكره تبید تمامي عناصر شهري با. تجهيزات و مبلمان شهري باشد تابلو نباید مزاحم سایر-1-6

 (… صحيح و راحت داشته باشند)مانند شير آتش نشاني، تابلوهاي برق، شيرآب، ایستگاه اتوبوس و
كه داراي  وارد خاصمبجز در   ط الراس طراحي محيطنظر گرفته شود كه از خ طح ارتفاع مجاز تابلو باید به گونه اي درس-1-7

 .وز نكندویژگي هاي بصري باشد، تجا

نظوره از م ورت چندصهروندان بتوان به مكان یابي به گونه اي درنظر گرفته شود تا درصورت نزدیكي به فضاهاي عبور ش-1-8
 (شهروندان تفادهنصب نيمكت، سطح زباله و روشنایي در زیر و اطراف آن براي اس :به طور مثال) آن استفاده نمود

اي شهرداري رالعمل هدستو :)به طور مثال.جه نمودنين ومقررات ضوابط شهري مربوط توراي مكان یابي باید به كليه قواب-1-9
 .(…ميراث فرهنگي و، برق منطقه ايراهنمایي و رانندگي،  ،ها

مل و نقل ح، سازمان شهرداري بایستي به تأیيد( …هاي شهري، استند و  بيلبورد، تلویزیون) محل نصب كليه تابلوهاي تبليغاتي
 . اداره برق، آب و مخابرات رسيده باشدو ترافيك و 

 طرح سازه تابلو  – 2

 . طب برساندرا به مخا تي دیده شود و پيامنظر از بزرگي یا كوچكي آن باید به شكلي باشد كه به راح صرف اندازه تابلو:-2-1

  ارتفاع سطح زيرين تابلوها:-2-2

 : باتوجه به محل نصب به دو دسته تقسيم مي گردد

ن ل فاصله سطح زیرید كه حداقگردن سته از تابلوهایي كه با پایه در پياده روها یا در مسير حركت عابرین پياده نصب مياول: آن د
 د.رگير نباشالح ستابلو باید به اندازه اي باشد كه موانع حركتي براي عابرین پياده بوجود نياورد و یا به اصط

سطح زیرین این  ند. حداقلاشده  ریم راه و دور از محل عبور عابرین پياده نصبدوم: آن دسته از تابلوهایي هستند كه خارج از ح
ح یرین تابلو از سطزتفاع سطح لت ارتابلوها باید بيشتر از ارتفاع چشم راننده از سطح خيابان باشد. لذا ضروري است كه در این حا

  خيابان درنظر گرفته شود
)نظير خطرات  وز سوانحي از بربه ایستایي، رعایت امنيت عابرین پياده و جلوگير هر تابلو به لحاظ محاسبات مربوط: ايمنی – 3

 . اید از استانداردهاي خاصي برخوردار باشد...( ب آتش سوزي، اتصال برق، زلزله و

اراي دتابلو نباید الوه نماید. بعبخطر  كليه تابلوهاي منصوبه در حاشيه معابر به هيچ وجه نباید براي عابرین پياده ایجاد مزاحمت یا
 . گوشه هاي تيز و یا زوائد خطرناك باشد كه در حين حركت براي پياده خطرساز شود

یكي از نور ه در تارابلویي كت اهميت ویژه اي برخوردار است زیرا دیده شدن تابلو چه در روز و چه در شب از :نورپردازی -4
وشنایي الزامي ه سيستم ربز آن تفاده نخواهد بود. به همين منظور تجهيمناسب بي بهره است عمالً حدود نيمي از اوقات قابل اس

 . است

صب و گهداري، نه تعمير، نكمكاناتي پيش بيني شود ابراي كليه تابلوها باید : تعمير و نگهداری, نصب و برچيدن تابلوها -5
 .یدبرچيدن عالئم كمترین مزاحمت و اختالل را براي تردد سواره یا پياده ایجاد نما
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 فصل سوم:

 سایردرآمدها
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 قانون شهرداری( 100ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره  -1

 گردد.صد استفاده می های کمیسیون مادهاین جدول فق  برای استفاده جرایم تبصره

 : گروه به شرح 9رتفا  ساختمان شامل با توجه به نو  مصالح بکار رفته و اها ا انوا  ساختمان الف
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

  طبقه 5ساختمان اسکلت بتونی با هر نو  سقف تا  1

  طبقه به باال 5ساختمان اسکلت بتونی با هر نو  سقف از  2

  طبقه 5ساختمان اسکلت بتونی فلزی با هر نو  سقف تا  3

  طبقه به باال 5سقف از  ساختمان اسکلت فلزی با هر نو  4

ختمان اسکلت مختل  مصالح بنایی با ستونهای فلزی یا بتونی )که معموالً در وس  ساا  5

 اجراء می شود(

 

  اسکلت آجری 6

  اسکلت آجری مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 7

  ساختمانهای تمام چوب معمولی 8

  ساختمانهای تمام چوب صنعتی 9

 متر( در دو گروه شامل : 4)بادها نه بیش از  ب ا ساختمان انبارها

 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

  اسکلت آجری و یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نو  سقف 1

  اسکلت فلزی و یاسوله های پیش ساخته با هر نو  سقف 2

 یا توقفگاهها در سه گروه شامل :ها ج ا سالن
 المبلغ هر مترمربع به ری شرح ردیف

  قفبا مصالح بنائی سنگ، آجر، بلوک سیمانی با هر نو  س 1

  اسکلت فلزی یا ستونهای بتون آرمه 2

  گلخانه با هر نو  مصالح و هر نو  سقف 3

 و سایبانها در دو گروه شامل :ها د ا آشیانه
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

  فباپایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نو  سق 1

  باپایه های فلزی یا ستون های بتون آرمه 2

 ها ا تاسیسات در سه گروه شامل :
 مبلغ هر مترمربع به ریال شرح ردیف

  دستگاه های حرارت مرکزی، شوفاژ سانترال 1

  نک کننده(خ -تهویه مطبو  )گرمایش 2

  آسانسور 3

 وا سایر در سه گروه شامل :
 یالمبلغ هر مترمربع به ر شرح ردیف

  انوا  مخازن اعم از زیرزمینی ، هوائی 1

  سکوها و باراندازها 2

  دیوارکشی با هر نو  مصالح 3
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 نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی -2

باشد که طباق قاانون اصاالح مااده     یکی از درآمدهای شهرداری قدرالسهم شهرداری از محل تفکیک و افراز اراضی می

 گردد.وصول می 28/01/1390ی مصوب قانون شهردار 101

در موقع دریافت تقاضای تفکیک یاا   ا ادارات ثبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفند101ماده -101ماده 

ند کاه  ای انجام دهافراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

ر ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصاویب د شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهقبالً به تأیید 

 نماید، باید پ  از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عماومی قبال رسید، تسلیم شهرداری می

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

تواند خاود تقاضاای تفکیاک یاا افاراز را باه       تکلیف از سوی شهرداری مالک میبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

ذ هاای عماومی باا أخا    ی مقرر در خصوص معابر، شوار  و سرانههاآبدادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نص

 نماید.اتخاذ تصمیم می (، به موضو  رسیدگی و5نظر کمیسیون ماده )

ر مادت فاوق،   ( حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ د5کمیسیون ماده )

قتضای  دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضاواب  و مقاررات، باه موضاو  رسایدگی و رأی م     

 نماید.صادر می

رها و ی تفکیک و ضواب  و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محادوده شاه  اهآبا رعایت حدنص1تبصره

ها و دستورالعملهای مرتب  با قوانین از جمله قاوانین ذیال، در تهیاه و    نامه، ضواب ، آیینهاآبهمچنین رعایت حدنص

 انون توس  شهرداریها الزامی است:قهای تفکیکی موضو  این تأیید کلیه نقشه

  1366( قانون زمین شهری مصوب سال 15( و )14)ا مواد 

فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بارای امار مساکن باه شارکتهای تعااونی مساکن و ساایر         ا قانون منع

 1381اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 

 و اصالحات بعدی آن 1374مصوب سال  هاباغا قانون حف  کاربری اراضی زراعی و 

و  1385گیری از خردشدن اراضی کشااورزی و ایجااد قطعاات مناساب فنای ا اقتصاادی مصاوب ساال           ا قانون جلو

 اصالحات بعدی آن

 ( قانون تأسی  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ا ماده )

 واهدشد.خقدام ا 1366( قانون زمین شهری مصوب سال 11( ماده )1ا در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره )2تبصره

ن سارانه  ا در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شاهرداری بارای تاأمی   3تبصره

معاابر   ونیااز احاداث شاوار      ( و برای تأمین اراضی ماورد %25فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد )

ز اایجادشاده   با طرح جامع و تفصیلی باا توجاه باه ارزش افازوده     عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق

نماید. شهرداری مجاز است باا  ( از باقیمانده اراضی را دریافت می%25عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد )

 ید.توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نما

افراز و صادور   و( و معابر و شوار  عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک 3ا کلیه اراضی حاصل از تبصره )4تبصره

وجهی باه صااحب ملاک پرداخات     شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ سند مالکیت ایجاد می

 نخواهدکرد.

تواند باا  هرداری میشو معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، در مواردی که امکان تأمین انوا  سرانه، شوار  

 تصویب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

شاده و متخلفاین، طباق قاانون     ا هرگونه تخلف از موضو  این قانون در تفکیک یا افاراز اراضای، جارم تلقای      5تبصره

 تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت. مجازات اسالمی و قانون
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 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت %10نام درآمد: سهم  -3

ده درصاد از   28/8/1370هاا مصاوب   قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و اراضی موردنیااز شاهرداری   6به استناد تبصره 

 گردد.شهرداری واگذاری می اراضی و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده به

گیارد  قارار مای   هاا شاهرداری هت تأمین معوض ابنیه، امالک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیاار  ج - 6تبصره 

اختصااص   هاا شاهرداری واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به  از اراضی و %10دولت موظف است 

 گردد.به عنوان معوض تحویل هاشهرداری دهد تا پ  از توافق بین مالکین و

 

اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضاای ماالکین    %20تا : درآمد نام -4

جهت اراضی خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قاانون تعیاین وضاعیت اماالک     

 گیرد.اری تعلق میبه شر  ذیل رایگان به شهرد 29/8/1367مصوب 

ساازی  بندی و تفکیک و سااختمان های مجاز برای قطعهمواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدودهدر  - 4تبصره 

های مصوب توسعه شهری ماورد تأییاد مراجاع قاانونی قارار      محدوده مزبور طبق طرحمیسر نباشد و احتیاج به توسعه

دوده اراضی بارای اساتفاده از مزایاای ورود باه محا     افقت با تقاضای صاحبانتوانند در مقابل موبگیرد، مراجع مزبور می

الزم بارای  ساازی زماین و واگاذاری ساطوح    توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مرباوط باه عماران و آمااده    

هاای  ر طارح داز اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقاع   %20تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 

 های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.همچنین اراضی عوض طرحموضو  این قانون و

 

 : عوارض نوسازی و عمران شهریآمدنام در -5

ز باا اصاالحات بعادی توسا  شاهرداری ا      7/9/1347این عوارض به استناد قانون نوسازی و عماران شاهری مصاوب    

 گردد.شهروندان باید وصول 

 

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غیرمنقول -6

ها با مجاوز شاورای اساالمی شاهر نسابت باه       شهرداری 12/4/1346ها مصوب نامه شهرداریآیین 13به استناد ماده 

 نماید.فروش اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام می

هرداری از طریق مزایاده کتبای صاورت خواهاد     روش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شف -13ماده 

های واحدها و تاسیسات موسساات تابعاه شاهرداری باا     گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده

 ایده حضوری )حراج( اقدام نمود.توان از طریق مزجلب موافقت شورای اسالمی شهر می

 

 گذارینام درآمد: مشارکت و سرمایه -7

گذاری موضو  بخشنامه شماره نامه سرمایهنامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوهتواند با رعایت آیینری میشهردا

 وزارت کشور اقدام نماید. 19/12/1399مورخ  199049

 

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی   -8

ارایای  دوزارت  12/4/1400و مصاوب   الحات بعادی اص و 17/2/1387به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

هاای  هاا باه نسابت   های مالیاتی استانهای شهرداری را به صورت متمرکز وصول و از طریق سازمانتعدادی از عوارض

 نماید.تعیین شده به حساب هر شهرداری واریز می



81 

 

 های دولتی و مردمینام درآمد: کمک -9

 گردد.حساب شهرداری هزینه میهای دولتی پ  از واریز به کمک -1

گردد ها به حساب شهرداری واریز میقانون شهرداری 55ماده  10های مردمی که به استناد بند در خصوص کمک -2

 کرد اقدام نماید.باید ابتدا مصوبه شورای اسالمی اخذ و سپ  به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه

 هدایا به نام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر عانات واهدا و قبول ا -55ماده  10بند 
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 ایدار ومد پتعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مزداوند )موضوع قانون درآ

اد و پیشنه طبق ،1402(جهت اجرا در سال  1/4/1401ها و دهیاری هامصوب هزینه شهرداری

رسمی به  فحه، در جلسهص 81شامل شهرداری مزداوند 23/11/1401.. مورخ الیحه شماره......

أیید افراد تو به  تصویب به اسالمی شهر مزداوند شورای 1401/ 11شماره ...... مورخه ...../

 :مشروحه ذیل رسید

 
 

 امضا سمت نام و نام خانوادگي

 مسعود ربيعی

اعضای شورای اسالمی 

 شهر مزداوند

 

 محسن شاهسون

 

 احسان شاهسون

 

 سيد محمد باقر شيرينکار

 

 داود منظمی صبور

 

 


