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 مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات مرتبط با عوارض

 

 O  4335قانون شهرداری مصوب  54ماده  8بند  

 O  4351آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  33ماده 

 

O   4314قانون تشکیالت شوراهای اسالمی کشوری مصوب 34ماده  4بند 

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

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

 O 4384قانون تجمیع عوارض مصوب  4ماده 4تبصره 

  O4381قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  43ماده4تبصره 
 

 

 در وظایف انجمن شهر : -54ماده 

 اء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آنقتصویب لوایح برقراری یا ال – 8بند 
 

  6451آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که  -43ماده 

به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات 

ع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نو

 منعکس می شود. 

 وظایف و اختیارات شورای اسالمی شهر:-34ماده

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

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

 

های شهرداریها را ننماید وضع عوارض الف ـ در صورتیکه درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه -54ماده 

 صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.  جدید و افزایش عوارض موجود
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 در وظایف شورای اسالمی شهر : -16ماده 

تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی  – 61بند 

 .دولت که از سوی وزارت کشور اعالم می شود

( شورای اسالمی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای 71/8/6481)اصالحی  - 11ماده 

تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام اهالی به منظور 

 نماید.

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

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

بایستی حداکثر تا پانزدهم وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می -6تبصره -4ماده 

 اه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعالم عمومی گردد مبهمن

 

شوراهای اسالمی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این  - 6تبصره -43ماده 

ه هر سال برای اجراءدر سال بعـد، تصویب و قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ما

 اعالم عمومی نمایند.

O ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر( درآمدهای 

 O درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 

 O  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی 

 O درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری 

  O های اهدایی دولت و سازمان های دولتیکمک 

 Oاعانات و هدایا و دارائیها 

 Oسایر منابع تأمین اعتبار 
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 قانون شهرداری :

رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور  -11ماده 

هائی که طبق تصمیم این شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهیو دادگستری و انجمن شهر ارجاع می

باشد اجرای ثبت مکلف قابل وصول میکمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا، به وسیله اداره ثبت 

است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان 

هر نماید و در غیاب انجمن شقضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می

 رف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.انتخاب نماینده انجمن از ط
 

مالکین اراضی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و  -633ماده 

 شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. 

فاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از های بدون پروانه یا مخالف متواند از عملیات ساختمانی ساختمانشهرداری می

 آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید. 

در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خالف مشخصات  -6تبصره 

هرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ش

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

نده وشود. کمیسیون پس از وصول پربه انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می

نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف به ذینفع اعالم می

کند ظرف مدت یک ماه است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می

داری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهر

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

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

ام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تم

 نماید. می

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

 .6رض از مالک دریافت خواهد نمودرأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوا
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در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی  -7تبصره 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی )در بر مسکونی کمیسیون می

ای که متناسب با نوع استفاده از های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمهبانهای اصلی یا خیاخیابان

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به 

ر ارزش معامالتی ساختمان برای هر مترمربع وصول جریمه اقدام نماید. )جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه براب

بنای اضافی بیشتر باشد( در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده 

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

 .7نموداقدام خواهد 

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و  -4تبصره 

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

ای که متناسب با نوع استفاده از کوچه بن باز یا بن بست( رأی به اخذ جریمه های فرعی و یاهای اصلی یا خیابانخیابان

فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به 

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

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

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

 .4صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و  -5تبصره 

تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنای بدون مجوز یک شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می

لی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی دهم ارزش معامالتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقف

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

 . 5عمل خواهد شد 4و  7های نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره

تواند با عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن کمیسیون میدر مورد  -4تبصره 

ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه

گ باشد، صادر نماید )مساحت هر پارکینگ با ارزش معامالتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکین
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باشد( شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان متر مربع می 74احتساب گردش 

 .4باشدمی

های در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح -1تبصره 

یت برهای اصالحی را بنمایند. در صورتی که بر خالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد مصوب رعا

شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند 

 هایشهرسازی در ساختمان رسیدگی در صالحیت کمیسیونعدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و 

 .1ماده صد است

گردد مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می -1تبصره 

 ارت کرده و درها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظاز لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خالف واقع گواهی 

نماید و یا تخلف را به شهرداری اعالم نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون 

تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر  شهرداری و صدور رأی جریمه یا

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در  1برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 

د گردد به حداکثر صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده ص

مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در 

گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف یکی از جرائد کثیراالنتشار اعالم می

ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای  1صد به مدت حداکثر مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 

ها نظارت ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان

باق ساختمان با پروانه نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انط

شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می

 ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. 

تواند با استفاده از ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود میدر مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات 

 .1نماید مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام

ها گواهی پایان ساختمان و در مورد دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله در مورد ساختمان -8تبصره 

های ناتمام گواهی عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد مالحظه و مراتب ساختمان

 را در سند قید نمایند. 
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( معامله 75/66/6444ها )تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری 1از تصویب قانون  هائی که قبلدر مورد ساختمان

انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پالك را شامل نگردد گواهی عدم خالف 

 باشد. له بالمانع مییا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معام

هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث در مورد ساختمان

نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب 

 .8باشدله بالمانع میفوق در سند مالکیت انجام معام

هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول ساختمان -9تبصره 

 . 9باشندماده صد قانون شهرداری معاف می 6تبصره 

ائم مقام او از تاریخ در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا ق -63تبصره 

ابالغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد 

 .63اند. رأی این کمیسیون قطعی استخواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته

التی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم آئین نامه ارزش معام -66تبصره 

 .66قابل اجراست. و این ارزش معامالتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود

 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

 گردد :مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می -54ماده 

ری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی )به استثناءریلی(، دریایی و هوایی پنج درصـــد حمل و نقل برون شه -الف

 بلیط )به عنوان عوارض(.( بهاء4%)

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

 . 67یـک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنهــا  در هـزار قیمـت فروش کـارخـانـه )داخلی ( و یـا      

ــره ــتثناءخودروهای     -تبص ــال )به اس ــوع بنـد )ب( این مـاده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده س عوارض موض

( %633و حداکثر تا صد درصد )  (%63به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت ده سال( به میزان ساالنه ده درصد )  گازسوز(

 یابد.افزایش می  موضوع بند مزبور این مادهعوارض 

این قانون پس از موعد مقرر ) صرفا موضوع بند الف و ب (  (54پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ) -و - 51ماده 

 ( به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.%7موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد )

                                                 
 .11/1/4348اصالحی مصوب  -8
 .11/1/4348الحاقی مصوب  -1

 .11/1/4348الحاقی مصوب -43
.11/1/4348الحاقی مصوب  -44
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 : قانون برنامه پنجم توسعه کشور

شوراهای اسالمی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام  -615ماده 

 درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید :

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

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

از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و امالك ، ناشی از اجرای طرحهای توسعه 

 شهری.

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

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

 تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر امالك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات. -ج

 ول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها.تعیین ضمانت اجرایی برای وص -د

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

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

رداریها به سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شه -ز

 آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرایی.
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توسط وزارت کشور تهیه  هانامه مالی شهرداریآیین  43عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده  :عوارضتعرفه  -

 است.و تنظیم گردیده 

P- :  منظور ازP  ای، ارزش معامالتی زمین و ساختمان بر مبنای اعالم سازمان امور اقتصادی و دارایی یا قیمت منطقه

ارزش معامالتی مالك عمل  %41( معادل 6495، مصوب )های مستقیممالیاتاصالحی قانون  15ماده  4تبصره در اجرای 

-ه  41549/ت4418).تعیین گردیده است، میباشدتصویب وکه با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور  6499سال در 

73/6/6498) 

K - : گرددمیتعیین اسالمی شهر  با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورایی مختلف هادر تعرفهی است که ضریب. 

 ،شود و شامل اتاقمیی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته ساختمان عبارت است از :یک واحد مسکونی -

 باشد . میی الزم هاآشپزخانه و سرویس

شورای عالی شهرسازی و معماری  63/4/6489مصوبه مورخ تعاریف و اصطالحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس 

 باشد.میی شهرهادرخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری

 

 :رعایت شودبایستی  6533ی عوارضی سال هاموارد ذیل در کلیه تعرفهتوجه : 
 

   چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر مالك

عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس باالترین قیمت 

 حاسبه خواهد شد.گردد ممیمنطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب 

  عوارض را تعیین نماید. مبنای محاسبه  تعرفهتواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل میشورای شهر 

  هیأت عمومی دیوان  4/7/84مورخ  58و همچنین دادنامه شماره  74/66/84مورخ  481با توجه به دادنامه شماره

 محاسبه خواهد شد. نرخ روزعوارض متعلقه به  ،نرخ زمان وقوع تخلفپس از وصول جرائم ساختمانی به عدالت اداری 

 قانون  11کمیسیون موضوع ماده  ،و بهای خدمات مرجع رفع هر گونه اختالف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض

 شهرداری است.

 در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.موضوع این تعرفه  عوارض 

  و یا ( 61/7/81پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (ی مصوب هامعافیت مربوط بهقوانین و مقررات

قانون برنامه پنجم توسعه  686ذیل ماده  تبصره گردد با رعایتمیبینی بودجه سنواتی پیشیی که در قوانین هامعافیت

 نه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گو
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  قانون  16ماده  61: به عوارضی اطالق می گردد که اختیار برقراری و وضع آن مطابق بند

اصالحات بعدی با  6/4/6414تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 شورای اسالمی شهر می باشد.

حصول و یا خدمات به منبع عوارض مستمر و یا عوارض محلی عوارضی است که فارغ از تولید )اعم از کاال و م -

توان عوارض وضع شده برای گیرد. از انواع عوارض محلی میموجود( در محدوده شهرو حریم شهر تعلق می

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

   به کلیه عوارضی اطالق می شود که مرجع برقراری آن شورای اسالمی شهر نبوده و قانونگذار

 صالحیت برقراری آن را تعیین نموده است. 

 - و ...633مانند عوارض مازاد بر تراکم  مجاز / جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده عوارض ناپایدار 

 درصد بلیط مسافر / صدور پروانه 4مانند عوارض ملی/ نوسازی یا سطح شهر /خودرو/  عوارض پایدار

 ساختمانی/ کسب و پیشه ، حرف و مشاغل خاص و ...

  و  میشود ساخته خانواده یا و سکونت افراد برای که ساختمانهایی ازکلیه است عبارت

 . باشد های الزموسرویس اتاق، آشپزخانه شامل

 بمنظور شهرداریها قانون 44ماده75ذیل بند برابرتبصره که ساختمانهایی ازکلیه است عبارت 

 ای صنفی و نظام قانون پوشش تحت صنفی واحدهای درآنها ویا گردیده وتجارت احداث وپیشه کسب استفاده

 . باشد داشته فعالیت تجارت قانون تابع واحدهای

 مالیات پرداخت مشمول میشوند و اداره بازرگانی اصـول  با که اسـالمی  نقالبا ی ونهادها دولتی مؤسـسـات   -

 . محسوب میشود تجاری واحد تعرفه دراین هستند

 تیصنع کارگاههای ایجاد یا و بمنظوراستفاده صنعتی که ساختمانهایی ازکلیه است عبارت 

 تعریف تجاری اگرمشمول شهری وتأسیسات خدماتی , جهانگردی ,میشـود.)صنعت توریسم  احداث وتولیدی

 .قرارمیگیرد( قسمت دراین نگردد،

 ازشمول که ساختمانهایی انقالب اسالمی ونهادهای دولتی ساختمانهای ازکلیه اسـت  عبارت 

 قرارمیگیرد. اداری واحد باشددر ردیف خارج 4و7و6بندهای تعریف

  آموزش سـازمان  تأییدیه با درکاربری آموزشـی  که سـاختمانهایی  ازکلیه اســت عبارت 

دبستانها،  کودکستانها، از اعم( آموزش مدارس مهدکودك،کلیه منظوراحداث به عالی آموزش وزارت و وپرورش
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 برداری بهره مورد و احداث آموزشی( مراکز وسـایر  علمیه حوزه دانشـگاهها،  دبیرسـتانها،  مدارس راهنمایی،

 .گیرد قرارمی

 با بهداشتی،درمانی((مربوطه  که درکاربری سـاختمانهائی  ازکلیه اسـت  عبارت 

بهداشــت،  بهزیســتی، خانه عمومی، تأســیســات حمام احداث به منظور ودرمان بهداشــت ســازمان تأیید

 .گیرد قرارمی برداری ومورد بهره احداث ... بیمارستانها، درمانگاهها، مراکزبهداشتی، آزمایشگاههاو

 دنیب تربیت سازمان با تأیید درکاربری مربوطه که وتربیتی ورزشی اماکن از است عبارت 

 .گیرد قرارمی برداری بهره ومورد احداث

 ترانسفورماتور، مانند آب، پست وتجهیزات شهری تأسیسات از اسـت  عبارت 

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

  ــت عبـارت ــاختمـانهائی  اس  ها، موزه ازقبیل درکاربری مربوطه که ازس

 قرار برداری بهره ومورد سینما، تئاتر، احداث (سالن ... و فرهنگی،هنری( هنمایشگا اجتماعات، کتابخانه،سالن

 .گیرد می

 :(P منظور از P   ــازمان امور ــاختمان بر مبنای اعالم س یـا قیمت منطقه ای، ارزش معامالتی زمین و س

( معادل 6495، مصوب )های مستقیممالیاتاصـالحی قانون    15 ماده  4تبصـره  اقتصـادی و دارایی در اجرای  

 .باشد با رعایت نصاب مقرر در ماده مذکور می 6499ارزش معامالتی سال  41%

 : ــاختمان قیمت ــوع س ــتقیم های قانون مالیات 15ماده )ج(بند موض ــوب مس  مص

 بطوراختصار میگرددکه وابالغ تعیین امالك تقویم توسط کمیسیون که اسـالمی  شـورای  مجلس6411اسـفند 

 . شود می نیزگفته قیمت ساختمان

 و قرارگیرد برداری بهره مورد عنوان تجاری به فقط میشــودکه اطالق ســاختمانهایی به 

 های واقع مغازه پاساژها، مانند نمیشود واقع استفاده مورد غیرتجاری کاربری یا مسکونی صورت به آن طبقات

 .... بازارو درمحدوده

 عنوان به ساختمان کل درصـد مسـاحت   پنجاه حداقل میگرددکه اطالق کاربری ای به 

 شود. واقع برداری مورد بهره تجاری بصورت مابقی و پارکینگ

  متر ) عمق تعیین شده  8الی  1به امالکی گفته می شود که فقط در طبقه همکف به عمق

در طرح تفضیلی ( اجازه احداث مغازه دارند و در طبقات حق ایجاد مسکونی یا دفاتر تجاری ) در خارج از عمق 

 متر پیش بینی گردد ( دارد. 8مق در تغییر کاربری نوار تجاری حداکثر ع
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  : در صورتیکه کاربری ملک غیر از تجای نواری باشد ابتدا می بایست با استفاده از جدول ضریب تغییر  تبصـره

ربری  عرصـه ملک به کاربری تجاری نواری تغییر یافته و سـپس در صورتی که نیاز به افزایش عمق تجاری   اک

 عمل شود. 61باشد برابر مفاد بند 

   به مجموعه هائی گفته می شـود که دارای کاربریهای متفاوت و بصورت همزمان در

 یک مجموعه مورد استفاده قرار گیرند.
 

 موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال بایستی رعایت شود :

 6-  باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به  چند برچنانچه ملکی دارای

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

 باالترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.

 7- هیأت عمومی  4/7/84مورخ  58و همچنین دادنامه شماره  74/66/84مورخ  481ه به دادنامه شماره با توج

دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی عالوه بر جرائم کمیسیون 

 وصول خواهد بود.در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور  قابل  633ماده 

 4-  و 61/7/81پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب )

قانون برنامه  686یا معافیتهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 

تمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساخ

 نخواهند بود.

 5- اساسی قانون648 اصل  موضوع کمیسیون 8/63/81 -ك687544/56645شماره  نامه تصویب موضوع معافیت 

 قانون648اصل  موضوع کمیسیون 8/63/81 -ك687544/56645شماره  نامه تصویب7 ماده 7تبصره  باسـتناد  -

 هزینه های کلیه ازپرداخت والدین( و فرزندانو شهداء)همسر خانواده باالتر، آزادگان، و %74جانبازان  اساسی،

مترمربع )تراکم و بیست یکصد تا مسکونیصدورپروانه  های هزینه و شهرداری برق،گازوعوارض آب، انشـعاب 

هم س مسکونی های ودرمجتمع میباشند معافبرای یک بار  و پذیره تجاری تا بیست متر مربع ساخت و زیربنا(

و ازیکصد بیش شرایط هرواحد سهمبا  هرواحد متراژ درصـورتیکه اسـت.  اقدام مذکورمالك سـقف  تا هرفرد

  مذکور عوارض و ها هزینه پرداخت مشمول مترمربع و بیسـت  بریکصـد  مازاد" صـرفا  باشـد  مترمربعبیسـت  

 . باشد می

 

 4-  اسالمی شورای مجلس 74/7/81مسکن مصوبه  عرضه و ازتولید وحمایت ساماندهی قانون61ماده  موضوعمعافیت 

 آن اجرایی نامه آئین و
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 مشمول شـهرها  فرسـوده  بافتهای در تولید مسـکن  وطرحهای درآمد کم گروههای ویژه مسـکن  تولید طرحهای کلیه -

 موظف دولت .باشدمی باقیمانده کارمزد بدون تقسیطو سـاخت  وتراکم سـاخت  های عوارضهزینه %43حداقل  تخفیف

 بودجه لوایح در را سایرقوانین و قانون این اجرای از ها ناشیشهرداری سوی از شـده  اعمال تخفیف %633معادل  اسـت 

 . نمایند و پرداخت منظور سنواتی

 سازندگان کلیه 1/8/81عرضه مسکن مصوبه  و ازتولید وحمایت سـاماندهی  قانون اجرایی نامهآئین 54 ماده  ردیف یک -

 هایبافت مصوب محدوده در احداثی مسـکونی  واحدهای و درآمد مصـوبه  مسـکن  کم هایگروه ویژه مسـکونی  واحدهای

 . گردندزیرمی شرح به وتقسیط تخفیف اعطای مشمول فرسوده شهری

 جامع هایمنظوردرطرح مجاز ساختمانی وتراکم صدور پروانه عوارض هایهزینه حداقل موظفند هادهیاری و هاشهرداری -

 باقیمانده ساله سه بدون کارمزد تقسـیط  به نسـبت  و داده تخفیف را ماده این موضـوع  واحدهای برایمصـوب   وتفصـیلی 

 گردد نمی باشد.ضمناً این تخفیف برای بناهای مازاد بر پروانه که منجر به رای کمیسیون ماده صد می. نمایند اقدام عوارض
 

 1-  6489شهرداری مصوبه سال  تعرفه بهای خدمات 73تخفیفات موضوع ماده 

و نیز واحدهایی که توسط خیرین  مددجویان تحت پوشـش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سـازمان بهزیستی کشور   -الف

انه ساختمانی برای یکبار معاف شـود در صـورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت عوارض پرو  برای افراد مذکور سـاخته می 

 باشند.می

یکبار در طول از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی )تراکم وزیربنا( یک واحد مسکونی برای  شـهرداری کارکنان  -ب

 باشند. معاف می متر مربع زیربنا 673خدمت و تا سقف 

  

 1-  به  یکه جهت اخذ پروانه ساختمان یافراد هیکل ژهیو التیتسه جادیو ا سازندگان بیو ترغ قیتشوبه منظور

 معادل ندیاقدام نما یبه صورت نقد و قطع یاگر نسبت به پرداخت عوارض احتساب ندینمایمراجعه م یشهردار

 (.%63)تخفیف  وصول خواهد شد یاحتساب عوارض 93%

 توضیحات:

ای هاند وفیشبرای آن دسته از کسانی که دستور نقشه آنان صادرشده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده

جهت دریافت پروانه  ،از تاریخ واریز نقدی فیش یکسالدر طی مدت پرداختی ممهور به مهردرآمد منطقه شده باشد؛ چنانچه 

ها( مراجعه نمایند هیچگونه وجهی  از بابت  عوارض  دریافت نخواهد شد در غیر این صورت بعد از ساختمانی )درکلیه کاربری

 التفاوت آن وصول خواهد شد.ما به ذیره به نرخ  روز محاسبه وگذشت مهلت  مقرر  عوارض زیربنا وپ
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 فصل دوم

 ساخت و ساز
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 تك واحدی صورتبه)احداث اعياني( از نوع مسكوني  بنازيرعوارض  -(2-1تعرفه شماره )

 حداقل عوارض به ازای هر متر مربع مترمربع یک عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

 ریال p34 % 333/44 13تا  6

 ریال p51% 333/48 433تا  13از  7

 ریال p14% 333/14 443تا  433از  4

 ریال p431% 333/15 133تا  443از  5

 ریال p441% 333/11 333تا  133از  4

 ریال p113% 333/33 533تا  333از  1

 ریال P181% 333/33 433تا  533از  1

 ریال p311% 333/31 433 از بیش 8

 

 بینی گردد حتی اگر ها پیشرودی و دسترسی جداگانه برای واحدیک و توضیح اینکه چنانچه ساختمان طبقاتی دارای : 6تبصره 

 .یک واحد در هر طبقه باشد مجتمع منظور میگردد

)خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات  استخر ، سونا ، جکوزیدر صورت درخواست متقاضیان جهت احداث  : 7تبصره 

وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض قابل  P13%شهرسازی به ازای هر متر مربع

 زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.
 .بر اساس ضوابط شهرسازی مالك عمل قرار می گیرد تراکم پایهدر محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد  : 4تبصره  

 شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نمی گردد.مساحت راه پله،آسانسور، : 5تبصره  

 ی مسكونيهاو آپارتمان هامجتمع)احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني  بنازيرعوارض  -( 2-2تعرفه شماره )

 حداقل عوارض به ازای هر متر مربع عوارض یک متر مربع بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

6 699-6 633 ( / p41%× )ریال 333/48 میانگین سطح واحد 

7 499-733 633 ( / p14%× )ریال 333/13 میانگین سطح واحد 

4 499-533 633 ( / p16%× )ریال 333/18 میانگین سطح واحد 

5 133-6333 633 ( / p18%× )ریال 333/33 میانگین سطح واحد 

 ریال 333/38 میانگین سطح واحد( ×p84% / ) 633 به باال 6333 4
 

  میانگین سطح واحد  = مشاعات(  +ناخالص)مفید زیربنای کل سطحتعداد واحد مسکونی /     : 6تبصره  
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منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز الزم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک واحد  : 7تبصره 

 مسکونی احداث گردد.

در خصوص تعاونی های مسکن ، مجتمع های مسکونی و انبوه سازان مبنای سطح زیربنا عبارتست از متوسط زیربنای  : 4تبصره 

 کل زیربنا بر تعداد واحدهای مسکونی حاصل می شود. هر واحد که از تقسیم سطح

ن 54614/ت671413های مسکن مهر بر اساس تصمیم نامه شماره  در محاسبه کلیه هزینه های ساخت و ساز تعاونی : 5تبصره 

 اقدام خواهد 79/63/6488مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای مسکن استان مورخ  9ریاست جمهوری و بند  75/1/88مورخ 

 شد.

)خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات استخر ، سونا ، جکوزی در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث  : 4تبصره 

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض  P13% شهرسازی به ازای هر متر مربع

 زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

 بر اساس ضوابط شهرسازی مالك عمل قرار می گیرد. تراکم پایهدر محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد  : 1تبصره 

نقل و انتقال ملک بدون اخذ مفاصاحساب از شهرداری به موجب تعلق کلیه بدهیهای معوقه ملک و همچنین عوارض  : 1تبصره 

 نقل و انتقال بعهده خریدار جدید )انتقال گیرنده( می باشد.

 ردد.ی گ،آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل محاسبه عوارض نممساحت راه پله : 8تبصره 

 تجاری/فرهنگي/ورزشي/درماني يك واحدمربع از مترعوارض پذيره يك  -( 2-3تعرفه شماره )

 تجاری طبقات ردیف
حداقل مبلغ هر متر 

 تجاری بریال

ورزشی اداری 

 فرهنگی درمانی

حداقل مبلغ هر 

 متر
 یصنعت

حداقل 

 مبلغ هر متر

 ریال P6 333/733 ریال P5 333/533 ریال P1 333/433 زیرزمین 6

 ریال P5 333/533 ریال P8 333/133 ریال  P 67 333/133 همکف 7

 ریالP4 333/433 ریال P4 333/533 ریال P1 333/433 اول 4

 ریال P4 333/433 ریال P5 333/443 ریال  P1 333/543 دوم 5

 ریال P4 333/433 ریال P4 333/433 ریال  P4 333/533 سوم به باال 4

 ریال P4 333/433 ریال P1 333/433 ریال  P63 333/133 نیم طبقه  1

 ریالP4 333/433 ریال P7 333/633 ریال P4 333/643 بالکن مغازه  1

 

مربع متربرای هر  کمتر از عوارض پذیره زیرزمین %34 ، به ازای هر طبقه پایین ترینتر از زیرزمعوارض پذیره طبقات پایین : 6تبصره 

 محاسبه خواهد شد.

 جهت وصول عوارض استفاده میگردد. 1ردیف درصورتیکه بالکن مغازه بیش از حدمجاز)حداکثر یک سوم مغازه( باشد از  : 7تبصره 
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انباری عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای  : 4تبصره 

 محاسبه میگردد. تجاریانباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف 

 .باشدمربع پذیره  قابل احتساب و وصول میمترعوارض یک   %43عوارض متعلقه انباری )تبصره مذکور( معادل (6بند

 .همان طبقه میباشد مربع پذیرهمترعوارض یک  %13عوارض متعلقه معادل  :یک واحد تجاریانباری متصل به  خصوصدر(7بند

 همان طبقه میباشد. مربع پذیرهمترعوارض یک  %13معادل  :عوارض متعلقهواحد تجاری یکانباری مجزا از درخصوص(4بند
 

 گیرد.عوارض پذیره مالك محاسبه قرار می %83های تجاری تا میزان مساحت قبل در صورت تجدید بنا : 5تبصره 
ق و متعل آموزشی ، ورزشی ، مذهبی ، فرهنگی هنری ، بهداشتی درمانیعوارض صـدور پروانه ساختمانی واحدهای   : 4تبصـره  

ــته به دولت ــط و همچنین  در وابس ــورت احداث مراکز فوق توس مطابق با تعرفه عوارض  انتظامی و امنیتی ،واحدهای نظامیص
 به ازای هر متر مربع خواهد بود. تک واحدیزیربنا )احداث اعیانی( از نوع  صدور پروانه ساختمانی

محاسبه می  صنعتیت در صورت أخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بصور هتل ها و مراکز گردشگری : 1تبصره 
 خواهد تعرفههای تجاری داخل ساختمان اصلی هتل برابر این ، عوارض فضا گردد.با توجه به لزوم حمایت از صـنعت گردشگری 

 بود.
قانون اصالحی تأسیس و اداره  69برای اخذ پروانه ساختمانی بر اساس ماده  ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعیآموزشگاه : 1تبصره 

های ، ترجیحات و کلیه معافیتبرخورداری از تخفیفاتدر  61/4/6481، مراکز آموزشــی و پرورشــی غیردولتی مصــوب مدارس

 هستند. حکم مدارس دولتیمالیاتی و عوارض در 

های مطب پزشکان،روان پزشکان، دندانپزشکی، بینایی سنجی ، رادیولوژیست واحدوصول عوارض پروانه درخصوص  :8تبصره  

 این تعرفه قابلیت ایصال دارد . درمانیها ، سونوگرافی ، داروخانه ها و حرف وابسته  در ردیف 

 مورخ 745996/89با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره  ، اماکن مقدسه و متبرکهها، امامزادههامساجد، تکایا، حسینیه : 9تبصره 

در حد ضوابط طرح تفصیلی )مصوب( از پرداخت عوارض رئیس سـتاد پشـتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(    74/4/6489

 هایحدمتقاضـی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی وا  باشـند. چنانچه هیأت امنای مراکز فوق بجز تکایا می معاف

 گردد.عمل می تجاریاز پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه  مربعمتر 73تجاری باشند تا 

ــره  ــایدر پـذیره  عوارض : 63تبص ــمـانند:آهن  ی تجـاری هـا مکـان بـاز   فض ــیهایفروش ــگاه هایتلفن،گاراژها، تاکس ،نمایش

چنانچه  ندینمایمی روباز استفاده هامکانی مسـقف از  هامکانی تجاری که عالوه بر هامکان هیو کلفروشـان  اتومبیل،مصـالح 

 گردد .می  محاسبه هرمترمربع به ازای ایمنطقه برابرقیمت یکموجب کمال انتفاع از کاربری مربوطه باشد،

 اصولا بشرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها که  : 66تبصره 

 .برای صدور پروانه ساختمانی می باشند  تجاریمشمول تعرفه عوارض پذیره یک واحد اداره می شوند ،  بازرگانی

تاالر، سالن چند منظوره ، شهر بازی و موارد مشابه که نفس استفاده از آنها تجاری می باشد طبق ضوابط  درخصوص : 67تبصره 

 عمل می گردد . تجاری

 ،مسکونی ،رتمان های اداری، تجاری ، خدماتیعوارض زیربنا )احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپا :64تبصره 

 %433ضرایب جداول مربوطه با احتساب  ، کوچه شهید انصاری یکمحدفاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا آموزشی در ،پزشکی 
 افزایش محاسبه می گردد.
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 /اداری/فرهنگي/ورزشي/درمانيتجاری چند واحدمربع از مترعوارض پذيره يك  - (2-4)تعرفه شماره 

 تجاری طبقات ردیف
حداقل مبلغ هر متر 

 تجاری بریال

ورزشی.اداری. فرهنگی 

 .درمانی
حداقل مبلغ هر 

 متر

 ریال P53%  333/433 (n+63) ریال P16% 333/133 ( n+63) زیرزمین 6

 ریال P83% 333/133 (n+63) ریال P674% 333/833 ( n+63) همکف 7

 ریال P43% 333/433 (n+63) ریال P16% 333/133 ( n+63) اول 4

 ریالP53% 333/543 (n+63) ریال P49% 333/443 ( n+63) دوم 5

 ریالP43% 333/533 (n+63) ریال P54% 333/433 ( n+63) سوم به باال 4

 ریالP13% 333/133 (n+63) ریال P635% 333/133 ( n+63) نیم طبقه  1

 ریال P73% 333/733 (n+63) ریال P46% 333/743 ( n+63) بالکن  1

 
 

جهت وصول عوارض استفاده  1درصـورتیکه بالکن مغازه بیش از حد مجاز )حداکثر یک سـوم مغازه( باشد از ردیف    :6تبصـره  
 میگردد.

 

عبارتست از زیرزمین که در زیر مغازه ها احداث شده و ارتباط مستقیم و آزاد با گذر نداشته باشد و فقط برای  انباری :7تبصره 

 :محاسبه میگردد تجاریانباراستفاده شود درغیر اینصورت تمام انباریهای تجاری در ردیف 
 

 باشد.پذیره  قابل احتساب و وصول میمربع مترعوارض یک   %43عوارض متعلقه انباری )تبصره مذکور( معادل  (6بند
 . مربع پذیره همان طبقه میباشدمترعوارض یک  %13: عوارض متعلقه معادل درخصوص انباری متصل به یک واحد تجاری (7بند
 مربع پذیره همان طبقه  میباشد.   مترعوارض یک  %13درخصوص انباری مجزا ازیک واحد تجاری:عوارض متعلقه معادل  (4بند
 

 جبهه ایمنطقه قیمت براساس مترعمق ده پاساژ ، تیمچه ،سرای وامثالهم تا مانند: ی تجاریهامجتمع پذیره عوارض :4 تبصره

 قیمت %43 بر اساس ،متر عمق73بر مازا و اول جبهه ایمنطقه قیمت %83بر اساس دوم، ده مترعمق ازاء به آن بر مازاد و اول

های جبهه ایمنطقه قیمت صورت نیادر کمترنباشد،که بعدی های ای جبههمنطقه متیاز ق که یدر صورت) اول جبهه ایمنطقه

 خواهدبود(محاسبه شود . عمل مالك بعد
 

احداث می شوند ، فضای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد  مجتمع و پاساژواحدهای تجاری که به صورت  : 5تبصره 
ی و سرویس بهداشت، ازقبیل راه پله، آسانسور، پله برقی، باالبر ماشینداشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت می نماید

 مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.  راهرو مشاعی و نمازخانه 
 

هرگاه درمجموعه های غیر مسکونی عوارض فضاهایی چون سالن غذا خوری پرسنل، رختکن ها، استراحتگاهها،  : 4تبصره 

ضریب هر طبقه با کاربری  %43مورد تقاضا باشد، بر اساس  تاسیسات ساختمانسرایداری، آبدار خانه، اتاق نگهبانی، مجموعه 

 مربوطه محاسبه خواهد شد.  
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های تجاری که در یک )الزم به توضیح است در مجتمع برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. عمق جبهه اول : 1تبصره 

شوند عمق جبهه مالك عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه طبقه به صورت یکپارچه ایجاد می

 گردد.(می

 الحمص نمایشگاه اتومبیل، ،ها یتلفنتاکسی گاراژها، ،هایفروشآهن مانند: ی تجاریهامکانباز  فضایدر پذیره عوارض : 1تبصره 

چنانچه موجب کمال انتفاع  ندینمایمی روباز استفاده هامکانی مسقف از هامکانی تجاری که عالوه بر هامکان هیو کلفروشان 

 .گرددمی  محاسبه هرمترمربع به ازای ایمنطقه برابرقیمت یکاز کاربری مربوطه باشد،
 

 .گیردعوارض پذیره مالك محاسبه قرار می %83های تجاری تا میزان مساحت قبل در صورت تجدید بنا: 8تبصره 
 

 مورخ 745996/89با تأیید اوقاف )موضوع نامه شماره  ، اماکن مقدسه و متبرکهها، امامزادههامساجد، تکایا، حسینیه :9تبصـره  

در حد ضوابط طرح تفصیلی )مصوب( از پرداخت عوارض رئیس سـتاد پشـتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور(    74/4/6489

 هایباشـند. چنانچه هیأت امنای مراکز فوق بجز تکایامتقاضـی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد  می معاف

 گردد.عمل می تجاریاز پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه  مربعمتر 73تجاری باشند تا 
 

، دندانپزشکان، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی  مطب پزشکان :63تبصـره  

ــوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، ان  مختلط ــروط به اینکه ض جام این امر را مقدور بداند ، عوارض در یـک بنا مش

 متعلقه برای زیربنای تجاری و مسکونی  بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
 

قانون شهرداری احداث دفاتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق و  44ماده  75باستناد تبصره بند  : 66تبصـره  

روزنامه و مجله و مهندسـی وسـیله مالک از نظر این قانون  استفاده تجاری محسوب نمی شود . بنابراین بر اساس صدور پروانه   

 .تک واحدی  مسکونی محاسبه می گردد
 

 به شرح ذیل میباشد:دفترچه ارزش معامالتی امالك  4بلوك  ، 6منطقه محاسبه عوارض زیربنا و پذیره درنحوه  :67بصره ت

 

 تك واحدیصورت بنا )احداث اعياني( از نوع مسكوني بهعوارض زير -

 مترمربع یک عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

6 699-6 P633 %  

7 499 - 733  P643%  

4 499 - 533 P733% 

5 6333 - 133  P743%  

  P433%  به باال 6333 4
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 های مسكونيها و آپارتمانمجتمعبنا )احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني عوارض زير -

 

 

 

 

 

 

 
 

 فرهنگي/ورزشي/درماني تجاری/اداری/ واحديك  از مترمربع يك پذيره عوارض -

 

 

 

 

 

 
 

 

 تجاری/فرهنگي/ورزشي/درماني/اداری چند واحدمربع از مترعوارض پذيره يك  -

 

 عوارض یک متر مربع سطح ناخالص کل بنا )متر مربع( ردیف

6 699-6 633 ( / p633%× )میانگین سطح واحد 

7 499-733 633 ( / p673%× )میانگین سطح واحد 

4 499-533 633 ( / p643%× )میانگین سطح واحد 

5 6333-133 633 ( / p643%× )میانگین سطح واحد 

 میانگین سطح واحد( ×p613% / ) 633 به باال 6333 4

 صنعتی ورزشی اداری فرهنگی درمانی تجاری طبقات ردیف

 P9 P1 P5  زیرزمین 6

 P 64 P66 P1 همکف 7

 P63 P8 P1 اول 4

 P9 P1 P1 دوم 5

 P8 P1 P1 سوم به باال 4

 P64 P9 P1 نیم طبقه  1

 P1 P4 P1 بالکن مغازه  1

 صنعتی ورزشی.اداری. فرهنگی .درمانی تجاری طبقات ردیف

 P93%  (63+n) P13%  (63+n) P53% ( n+63) زیرزمین 6

 P643%  (63+n) P663% (63+n) P13% ( n+63) همکف 7

 P633%  (63+n) P83% (63+n) P13% ( n+63) اول 4

 P93%  (63+n) P13% (63+n) P13% ( n +63) دوم 5

 P83%  (63+n) P13% (63+n) P13% ( n+63) سوم به باال 4

 P643%  (63+n) P93% (63+n) P13% ( n+63) نیم طبقه  1

 P13%  (63+n) P43% (63+n) P13% ( n+63) بالکن  1
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ــهرداری ،    : 64تبصــره ــلح مســاحت واقع در مســیر به ش ــوی مالک و واگذاری یا ص ــورت رعایت براصــالحی از س  در ص

 :گرددمی به شرح ذیل محاسبه  در غیراینصورت محاسبه براساس تعرفه عوارض سال صدور پروانه انجام می پذیرد.

 تك واحدیصورت بنا )احداث اعياني( از نوع مسكوني بهعوارض زير -

 مترمربع یک عوارض بنا )متر مربع( کل ناخالص سطح ردیف

6 699-6 P633 %  

7 499 - 733  P643%  

4 499 - 533 P733% 

5 6333 - 133  P743%  

  P433%  به باال 6333 4
 

 های مسكونيها و آپارتمانمجتمعبنا )احداث اعياني( صدور پروانه ساختماني عوارض زير -

 

 

 

 

 

 

 تجاری/اداری/ فرهنگي/ورزشي/درماني يك واحدعوارض پذيره يك مترمربع از  -

 

 

 

 

 

 
 

                                

 عوارض یک متر مربع مربع(سطح ناخالص کل بنا )متر  ردیف

6 699-6 633 ( / p633%× )میانگین سطح واحد 

7 499-733 633 ( / p673%× )میانگین سطح واحد 

4 499-533 633 ( / p643%× )میانگین سطح واحد 

5 6333-133 633 ( / p643%× )میانگین سطح واحد 

 میانگین سطح واحد( ×p613% / ) 633 به باال 6333 4

 صنعتی ورزشی اداری فرهنگی درمانی تجاری طبقات ردیف

 P9 P1 P5  زیرزمین 6

 P 64 P66 P1 همکف 7

 P63 P8 P1 اول 4

 P9 P1 P1 دوم 5

 P8 P1 P1 سوم به باال 4

 P64 P9 P1 نیم طبقه  1

 P1 P4 P1 بالکن مغازه  1
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 فرهنگي/ورزشي/درمانياداری/تجاری/ چند واحدمربع از مترپذيره يك عوارض  -

 

 
 

 

 عوارض مازاد بر تراكم  -

 

 

 عوارض مازاد بر تراكم  -(  2-5تعرفه شماره )

عبارت اسـت از تراکمی که مازاد بر تراکم مندرج در طرح تفصـیلی و هادی شـهری مورد استفاده قرار    مازاد بر تراکم 

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

 : یده باشدرس  ماده صد رای  ابقاء کمیسیون ه تائید مراجع ذیصالح و به تائیدیا ب ماده پنجکمیسیون  تائید عوارض مازاد بر تراکم که به  -

 عوارض یک مترمربع شرح ردیف

   P 67 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری تجـاری 6

   P 64 عوارض مازاد برتراکم مجاز در برضلع شمـالی کمربندی  7

4 

 

   P 63 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری مسـکونی به استثناء :

 P 73 5و 4مجاز درکاربری مسکونی در بلوك الف: عوارض مازاد برتراکم 

 P 1 ب: عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری مسکونی در بافت فرسوده

 P66 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری اداری ،خـدماتی و درمـانی 5

 P63 عوارض مازاد برتراکم مجاز درسایر کاربـری  4
 

 صنعتی ورزشی.اداری. فرهنگی .درمانی تجاری طبقات ردیف

 P93% (63+n) P13% (63+n) P53% ( n+63) زیرزمین 6

 P643% (63+n) P663% (63+n) P13% ( n+63) همکف 7

 P633% (63+n) P83% (63+n) P13% ( n+63) اول 4

 P93% (63+n) P13% (63+n) P13% ( n+63) دوم 5

 P83% (63+n) P13% (63+n) P13% ( n+63) سوم به باال 4

 P643% (63+n) P93% (63+n) P13% ( n+63) نیم طبقه 1

 P13% (63+n) P43% (63+n) P13% ( n+63) بالکن 1

 عوارض یک مترمربع شرح ردیف

   P 73 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری تجاری 6

  P 64 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری مسکونی 7

 P 68 عوارض مازاد برتراکم مجاز درسایر کاربری 4
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 کلیه کاربری هادر ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری یکمدر حدفاصل مازاد بر تراکم مجاز عوارض  : تبصره

 p633 محاسبه می گردد. 

تبصره: عوارض مازاد بر تراکم مجاز در حد فاصل میدان عاقلیه تا میدان سردار جنگل و در ادامه تا انتهای محدوده شهری بلوار 

گردد و در حدفاصل میدان گیل تا حاج سلیم محاسبه می 5pمتر( در کاربری تجاری  633دیلمان)به جز اطراف میادین تا فاصـله  

 گردد)فقط بر اصلی خیابان(.به میمحاس 8pمحله در کاربری تجاری 

به صورت چند تبصره در قسمت  پس از رای کمیسیون ماده صد و درصورت  ابقا اعیان نحوه محاسبه عوارض تراکم مازاد تذکر : 

 ( توضیح داده شده است.7-66تعرفه )
 

 تغييركاربری  از افزوده ايجاد شده ناشي ارزش عوارض - (2-6تعرفه شماره )

تغییرکاربری   5 ماده وکمیسیون شهرداری موافقت با و باشند داشته درخواست ملک تغییرکاربری برای مالکین درصورتیکه

 :نماید وصول را ذیل عوارض باید شهرداری گردد، حاصل ه ـعرص

S×Z×P : نحوه محاسبه عوارض 

S            :یافته تغییرکاربری مساحت         z  :شهر اسالمی شورای تصویبی ضریبP         :ای منطقه قیمت 

تبصره : عوارض ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری در حدفاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری 

S×Z×43P یکم برابر است با 
 

 

فعلی  کاربری                       
← 

 

 ↓کاربری موردتقاضا
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 - - - - - - - - ومزروعی سبز فضای
آموزشی، ورزشی، پارکینگ، 

 - - - - - - - 14/4 مذهبی
تأسیسات و  انباری ، تجهیزات

 - - - - - - 14/4 14/4 و... شهری، خدمات اتومبیل

 - - - - - 14/4 14/1 1/1 مسکونی
اداری، فرهنگی ، نظامی، 

 - - - - 5/1 1/1 3/3 4/3 درمانی

 - - - - 4/3 1/3 5/5 4 پارکینگ تجاری

 - - 14/4 14/4 4/4 1/4 1 4/1 تجاری مسکونی

 - 14/4 4/3 4/3 8/1 5/1 4/1 4/8 تجاری متمرکز
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 غير مرتبط از كاربری دائم حاصل از بهره برداریعوارض ارزش افزوده ايجاد شده  - (2-7تعرفه شماره )
امکان بهره برداری دائم از کاربری غیر مرتبط برای  ،صادره پس از طی فرآیند کمیسـیون ماده صـد درصـورتیکه به موجب آراء   

 حاصل گردد عوارضی مطابق جدول ذیل بر اساس کاربری مربوطه قابل وصول می باشد: اعيان ملك
 

 ←فعلی  کاربری                                
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 - - - - - - - - سبز فضای
 55/3 55/3 1/3 1/3 14/4 1/3 - - آموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذهبی

 و تأسیسات انباری ، تجهیزات ، صنعتی
 1/3 1/3 14/4 14/4 14/4 - 14/4 - و... شهری، خدمات اتومبیل

 14/4 14/4 14/4 14/4 - 1 1 - مسکونی

 14/4 14/4 1/1 - 1/1 14/3 4/3 - اداری ، خدماتی و درمانی ...

 14/4 14/4 - 1/1 4/3 14/3 5/5 - پارکینگ تجاری

 4/1 - 4/3 4/3 14/3 1/4 1/4 - تجاری مسکونی

 - 4/3 5/8 4 14/3 5/1 4/1 - تجاری متمرکز
 

 ناشي از اعمال كاربری جديد برای اراضي فاقد كاربریعوارض ارزش افزوده  -(2-8تعرفه شماره )

در زمانیکه اراضی فاقد کاربری با درخواست مالک ویا درابالغ طرحهای مصوب شهری مورد کاربری جدید قرار گیرد مالکین اینگونه اراضی 

 :میباشند عوارض مذکور در زمان صدور پروانه و یا درزمان صدور گواهی عدم خالف و یا زمان پایانکار مکلف به پرداخت

 zضریب کاربری     کاربری جدید اعمال شده

 4 فضای سبز

 4 آموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذهبی

 4 صنعتی

 1 اداری، فرهنگی ، نظامی، درمانی

 4 و... و تأسیسات شهری، خدمات اتومبیل انباری ، تجهیزات
 4/4 مسکونی

 4 پارکینگ تجاری
 1 تجاری مسکونی

 4/1 متمرکزتجاری 
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 از كاربری غير مرتبط موقتارزش افزوده ايجاد شده حاصل از بهره برداری  عوارض -(2-9تعرفه شماره )
از آنجائیکه بعضـی از مالکین ،امالك خود را بصورت تجاری، دفتر تجاری، انبار تجاری ،آموزشی، ورزشی، اداری و سایر کاربری  
ــهرداری ومراجع ذیربط از جمله   ــتفاده قرار می دهند و مراتب جهت تعیین تکلیف در ش هـا به غیر از کاربری مربوطه مورد اس

رسـیدگی میباشـد یا تا کنون موضـوع در مراجع مذکور مطرح  نشـده باشد و یا مالکین     و... در حال  633کمیسـیون های ماده  
متقاضـی اسـتفاده از ملک خود بصـورت موقت بوده و قصـد اخذ مجوز دائم ندارند لذا به منظور تأمین حقوق شهر از ذینفعان     

قانون مالیات بر  43د به تبصره یک ذیل ماده اینگونه امالك اعم از مالکین ، بهره برداران در سطح محدوده و حریم شهر و مستن
 به شرح ذیل اخذ نماید: عوارض بهره برداری موقتارزش افزوده به شهرداری اجازه داده می شود عوارضی تحت عنوان 

 

 شــرح ردیف
 عوارض بهره برداری موقت

 )به صورت ماهیانه( 
 مالحظات

6 
اداری  ،دفاتر کار  ،انباری تجاری  واحدهای تجاری،

 و صنعتی و... درمانی وخدماتی
67÷S(P×4/6)633% - 

 واحدهای آموزشی یا موسسات غیرانتفاعی غیردولتی  7
67÷S(P×4/6)13% 

67÷S(P×4/6)53% 

 متر مربع 633تا

 متر مربع633باالتر از 

 - S(P×4/6)43%÷67 واحدهای ورزشی وباشگاه های ورزشی خصوصی  4

 - S(P×4/6)13%÷67 های فنی و حرفه ای و مهد کودك ها  هآموزشگا 5

 =Sمساحت فضای باز متعلق به آن اعیان %63مساحت اعیان+       برابر است با : در این بند (S)مساحت مالك عمل  -

مشخص شده مورد بهره برداری قرار گیرد ، متعلق به شهرداری باشد به میزان عرصه چنانچه فضای باز عرصه ای که  -6تبصره 
 محاسبه و وصول میگردد.جدول فوق توسط شهرداری عوارض به مأخذ دوبرابر

بابت استفاده و بهره برداری موقت   اًگردد بلکه صرفمحسوب نمی کاربری پرداخت عوارض استفاده موقت ،تغییر -7تبصره 

 برای مدت زمان مشخصی که عوارض آن پرداخت شده است می باشد.

جهت بهره برداری از ملک بوده و نافی وصول دیگر عوارض قانونی از جمله کسب وپیشه و حرف  اًعوارض مزبور صرف -4تبصره 

 خاص ،عوارض نوسازی و... نخواهد بود.

متقاضیان استفاده از مزایای این مصوبه می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده و بر اساس آن نسبت به استفاده  -5تبصره 

 ند.اقدام نمای

 در مواردی که شهرداری بنا به تقاضای متقاضیان با بهره برداری موقت به شرح مذکور دراین ماده موافقت نماید  -4تبصره 

 بعدی در مراجع قضایی ، امکان طرح هرگونه ادعاهای احتمالی ،انعقاد قرارداد با متقاضیانو اخذ تعهد می بایست در قالب 

اداری ودیوان عدالت اداری درخصوص تغییر کاربری و حقوق مکتسبه را از متقاضیان سلب و ساقط نموده و نسبت  شبه قضایی،

به صدور مجوز بهره برداری موقت که اعتبار آن تا پایان سال می باشد اقدام نماید.مجوز صادره هیچگونه حق دیگری تحت هر 

اً با اخذ عوارض دمجد واند پس از انقضای مدت تعیین شده در مجوز ،صاحب آن ایجاد نمی نماید. شهرداری میتعنوان برای 

 بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام و یا از ادامه کار جلوگیری نماید.
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یید اداره کل فرهنگ های هنری مورد تأ هها ،آموزشگاNGOمکتب های قرآن ،حسینیه ها ،موسسات خیریه ،دفاتر  -1تبصره 

 و ارشاد ،مشمول پرداخت عوارض بهره برداری موقت نمی گردند.
 نمی باشد. بهره برداری موقت فضای باز کاربری های آموزشی به مانند مدارس غیرانتفاعی و اداری، مشمول عوارض -1تبصره 

 
 اداری و غيرههای مسكوني، تجاری، عوارض تامين پاركينگ برای واحد -( 2-11تعرفه شماره )

 
 پاركينگ فحذ عوارض -الف

ذیل که امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد   به شرح درمناطقی بنا احداث پروانه صدور هنگام به ماده این موضوع عوارض

 :محاسبه و تعیین میگردد

 . باشد نداشته را رو اتومبیل محل به دسترسی و قرارداشته بیشتر  مترو 54عرض به السیر سریع برخیابانهای در ساختمان-6

 . باشد نداشته را رو اتومبیل محل به ودسترسی شده واقع مترو بیشتر 73عرض به خیابانهای تقاطع یکصد متری فاصله در ساختمان-7

  .تاس ندادهرا  آنها قطع اجازه شهرداری باشد که کهن درختهای مستلزم قطع پارکینگ به ورود که باشد قرارگرفته درمحلی ساختمان-4

 . نباشد اتومبیل عبور کم کوچه،امکان عرض علت به باشدکه قرارگرفته هایی برکوچه در ساختمان-5

 نباشد. مقدور فنی نظر از آن در پارکینگ زیاد احداث شیب علت به که باشد قرارگرفته معبری ربر د ساختمان-4

 . نمود پارکینگ احداث طبقات درسطح نتوان از نظرفنی که باشد صورتی به ساختمان زیر زمین فرم و وضع درصورتیکه-1

 

 ماخذ ونحوه محاسبه عوارض شـــــرح ردیف

6 
 (5و4)بجز بلوك  های مسکونی ارکینگ برای واحدعوارض مبلغ تامین پ

 5و4بلوك 

P   63 

P    69 

7 
 (5و4)بجز بلوك های تجاری عوارض مبلغ تامین پارکینگ برای واحد

 5و4بلوك 

P 65 

P  68 

 P  64 های اداری عوارض مبلغ تامین پارکینگ برای واحد 4

 P 66 ها عوارض مبلغ تامین پارکینگ برای سایر کاربری 5
 

 

 كسر پاركينگ عوارض -ب

 وجودبراساس ضوابط طرح های مصوب شهری  مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و...(زا )اعم ساختمانها در پارکینگ تأمین امکاناگر 

نگ کمبود پارکی بدون درنظرگرفتن ضـوابط مذکوردر تامین پارکینگ موردنیاز ساختمان احداثی با  ولی مالکین باشـد  داشـته 

استفاده نماید وبرای جبران بر وشوارعی که متعلق به شهرداری های کسر شده اجبارا از معا مین تعداد پارکینگأمواجه وبرای ت

 پارکینگ مطابق شده کسر فضـای  مترمربع هر بهکسـری پارکینگ به ازای  عوارض پرداخت ارائه خدمات شـهرداری مکلف به  

مترمربع و سایر کاربری ها بر اساس گزارش کارشناسان 74مسـکونی وتجاری   درواحدهای هرواحدپارکینگ )برایوهادی تفصـیلی  طرح

 . جدول بند الف می باشدبشرح  فنی و شهرسازی شهرداری(
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ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف  633صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده  عد ازساختمان هایی که ب :1تبصره

می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می  معافپارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه 

 گردند .  

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

داث پارکینگ عمومی اح ساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر تملک واین تعرفه را به حشهرداری موظف است درآمد حاصل از : 3تبصـره  

 هزینه نماید  

 ساختمان مالکین هزینه با گروهی پارکینگ واحدهای مربوطهشهرسازی  ضوابط طبق که  ...مسکونی،تجاری، های مجموعه در :4تبصـره  

 . نمیشود اخذ پارکینگ حذف میگردد،عوارض و احداث بینی پیش

ــویق در احداث پارکینگ در مجموعه های   :5تبصـره   ــنعتیپـارکینگ مجموعه های تجاری و اداری و ... به منظور تش  تجاری،اداری، ص

 .از پرداخت عوارض خواهد بود معافپارکینگ،  عنوان به وامثالهم،آنبخش اختصاص یافته

 ولکالً مشــمپارکینگ عمومی)طبقاتی(نمایند، احداث به مبادرت پارکینگ یدر کاربر که مالکینی یا پارکینگ عمومی:  مالک :6تبصـره  

 .  باشندینم( و احداث پذیره ساختمانی )عوارض صدور پروانه قانونی عوارض پرداخت

 ندینمایم احداث بنا به مبادرت تجاری پارکینگ یهایکاربردر که مالکینی یا مالک –تجاری، عمومی  پـارکینگ کـاربری   :7تبصـره  

راستا آن  نیدر ا گذاریسرمایه قیمنظور تشو باشد ،به عموم استفاده پارکینگ جهت به صـورت دیگر%43و تجاری به صـورت %43،چنانچه

پارکینگ( %43فوق )حداقل ضوابط اجرای عدم در صـورت از پرداخت عوارض خواهد بود.  معافبخش اختصـاص یافته به عنوان پارکینگ ، 

 درصد عوارض قانونی پذیره درکاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود . 43یبر مبناواخذ عوارض  محاسبه نحوه

اشی از عدم پارکینگ ساختمانها بویژه با توجه به اهمیت ایجاد پارکینگ در شهر گردشگری الهیجان و مشکالت شهروندان ن:  8تبصـره  

در معابر پرتردد ؛ در صورت تقاضای شهروندان در هنگام صدور پروانه های ساختمانی با کاربری تجاری اعم از مغازه های تجاری و مجتمع 

  بند بو در معابر موضوع  ریال 333/333/643 مبلغ بند الفها شـامل همکف و طبقات که مشمول کسری پارکینگ گردند در معابر موضوع  

 :اخذ خواهد شد ریال 333/333/83 مبلغ

 طرفین خیابان حد فاصل میدان –طرفین خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان کاج تا میدان معلم -طرفین خیابان شهیدکریمی الف: -

 خلیج  فارس تا ابتدای خیابان شیخ زاهدمیدان  -میدان بصیرت تا میدان شهدا –میدان وحدت تا میدان انقالب -بسیج تا میدان گلستان

میدان  –خیابان خرمشهر از دور میدان حشمت تا خرمشهر ششم)طرفین(  –طرفین خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان چای  ب : -

 طرفین خیابان شهدا از میدان شهدا تا میدان فیض -انقالب تا قبل میدان معلم نبش کوچه نیلوفر 

صـدور پروانه مسـکونی در طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم و طرفین خیابان انقالب    همچنین در هنگام ج : -

 نمی باشد( 1مشمول ماده  67ریال اخذ خواهد شد.)آدرس های تبصره  333/333/673 مبلغ

 -تجاری  –حدفاصـل ضـلع شــمالی میدان انتظام تا کوچه شـهید انصــاری یکم در کاربری های اداری    پارکینگ در عوارص حذف -د -

 ریال محاسبه می گردد. 333/333/743ریال و در کاربری مسکونی برابر با  333/333/443آموزشی برابر با  –پزشکی   –خدماتی 
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 اعياني ابقای عوارض -(2-11تعرفه شماره )
 

 633ماده کمیسیون سـوی  از و احداث میشـوند  پروانه مدلول مخالف یا برپروانه مازاد یا پروانه بدون که سـاختمانهایی 
 عوارض احداث، پرداخت مشمول 633ماده کمیسیون ازسوی شده تعیین عالوه برجرائم میشوند ابقاء شـهرداری  قانون
 ای منطقه قیمت براساس، تعرفه  این در موجود شده پیش بینی..و برتراکم مازاد عوارض و آمدگی پیش عوارض پذیره،
 ( میباشند.و دارایی اقتصادی امور اداره عمل مالك زمین معامالتی ارزش آخرین عبارت است که) روز
  

حاجی آباد کوچه های فرد منتهی به کمربندی )که دارای بافت فرسوده می باتوجه به مناطق الحاقی در طرح جامع جدید از جمله  : 1تبصره

های بعد به سمت بازکیاگوراب تا انتهای حوزه شهری و نیز کوچه  کوچه شبنم ، کاکتوس و امیر توکلی جنب میدان ابریشم ، و کوچهباشد( 

، کوچه های انتهای رزمندگان از  71تا  74، کوچه های انتهای وحدت از وحدت  47جنب کارواش جوان در محله شیخانبر تا گلستان 

در مورد ساختمانهایی که سال تخلف که از مناطق محروم شهری می باشند و  ای میدان گیل تا حاج سلیم محلهو کوچه ه61تا  67رزمندگان 

قانون شهرداری اعالم  گردیده( عوارض ابقاء اعیانی با  633)منظور سالی که در کمیسیون ماده  می گذرد سال 63بیش از ساختمانی  آنها 

 محاسبه خواهد شد.  تخفیف %43اعمال 
 

متر ابتدای کوچه ، بلوار  733کوچه های زوج و فرد شهید رجایی تا در مناطق مستعد شهر از جمله  ارتفاع سازیجهت جلوگیری از  :2تبصره 

مطهری ، کوچه های فرد خیابان شیخ زاهد تا زمین هتل اعظم ، جنب منزل ایران نژاد تا زمین بلوك نخجیری بر خیابان شیخ زاهد ، طرفین 

خ زاهد ، طرفین خیابان نیما ، طرفین خیابان کاشف السلطنه ضلع شمالی و جنوبی ، بلوار امام رضا از میدان بسیج تا میدان خیابان شی

گلستان ، میدان خلیج فارس تا میدان گلستان )مسیر رستوران سندباد( ، طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم ، کوچه 

و شقایق یکم ، طرفین خیابان شقایق تا میدان دانشگاه آزاد و دور میدان ، طرفین خیابان  1و  5به کوچه های شقایق الله جنب میدان معلم 

 د آنتراکم مازامحاسبه که تخلف طبقه مازاد بیش از دستور العمل نقشه جامع شهر و طرح تفصیلی دارند  خرمشهر و طرفین خیابان حزین

)فقط .  خواهد شد p73برابر با  5و  4و در بلوك  p68شهرداری( برابر  واحد شهرسازی)طبق گزارش ،باشدبخش که خارج از مدلول پروانه می

 (در موارد مسکونی بجز خرپشته وراه پله
 

متر ابتدای  733طرفین خیابان های زوج و فرد شهید رجایی تا در مناطق مستعد شهر از جمله  سطحجهت جلوگیری از تخلف در  :3تبصره 

بلوار مطهری ، کوچه های فرد خیابان شیخ زاهد تا زمین هتل اعظم و جنب منزل ایران نژاد تا زمین بلوك نخجیری بر خیابان شیخ  کوچه ،

 زاهد ، طرفین خیابان شیخ زاهد ، طرفین خیابان نیما ، طرفین خیابان کاشف السلطنه ضلع شمالی و جنوبی ، بلوار امام رضا از میدان بسیج

ان ، میدان خلیج فارس تا میدان گلستان )مسیر رستوران سندباد( ، طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان تا میدان گلست

گاه آزاد و دور میدان ، شو شقایق یکم ، طرفین خیابان شقایق تا میدان دان 1و  5معلم ، کوچه الله جنب میدان معلم به کوچه های شقایق 

 :گردد محاسبه میبه شرح ذیل تراکم مازاد   فین خیابان حزینطرفین خیابان خرمشهر و طر
 

باشد )توسعه سطح اشغال در طبقات( محاسبه تخلف آن بر مبنای  درسطح مترمربع 699مترمربع تا  633چنانچه مجموع تخلف از  (6بند

 p73برابر با  5و  4بلوك  و در p 65مجموع مساحت مازاد )طبق رای کمیسیون ماده صد به شهرداری( به جزء راه پله و خرپشته برابر با 

تراکم مازاد در مرحله آخر محاسبه در چند مرحله صورت گیرد تا به حدنصاب متراژ مذکور برسد ، هرگاه متراژ تخلف تذکر: ) .خواهد شد

 (باشد  p65برابر  می بایست 
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تخلف آن بر مبنای  هباشد )توسعه سطح اشغال در طبقات( محاسب متر مربع و بیشتر از آن در سطح 733چنانچه مجموع تخلف  (7بند

خواهد p73برابر با  5و  4بلوك  و در p61مجموع مساحت مازاد )طبق رای کمیسیون ماده صد به شهرداری( به جزء راه پله و خرپشته برابر با 

هرگاه متراژ تخلف در چند مرحله صورت گیرد تا به حدنصاب متراژ مذکور برسد ، محاسبه تراکم مازاد در مرحله آخر می بایست شد.)تذکر: 

 .(باشد p56برابر 

 p16 با مترمربع باشد مقدار تراکم مازاد مورد گزارش واحد شهرسازی برابر74هرگاه توسعه تخلف ساختمانی در طبقه پایانی بیش از (4بند

 گردد.محاسبه می )بجز تراس و خرپشته(p37برابر با  5و  4بلوك و در 
 

و بمنظور جلوگیری از تخلف تبدیل مسکونی به تجاری؛ در  خیابان شیخ زاهدبا عنایت به اهمیت حفظ چشم انداز طبیعی منطقه  : 4تبصره 

 صورت تخلف بعد از رای کمیسیون ماده صد: 

 

 در طرفین خیابان شیخ زاهد تا منزل ایران نژاد )که زمین های ایران نژاد را نیز شامل می شود(؛ هرگاه تخلف تجاری مبنی بر ایجاد مغازه -

گزارش مقدار مساحت تراکم مازاد ، صورت گیرد و پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء اعیانی  همکفهای تجاری و یا خدماتی در 

 .         شدخواهد محاسبه  p633 برابر با  واحد شهرسازیشده از 

 مقدار مساحت تراکم مازاد گزارش شده از واحد شهرسازیدریافت نماید  4در مورد فوق هرگاه متقاضی مجوز تجاری از کمیسیون ماده  - 

 .  شدخواهد محاسبه  p13 برابر با 

 . می باشد p433 برابر بااز زمینهای ایران نژاد )طرفین خیابان( تا زمین های تفکیکی نخجیری )که خود این زمین را نیز شامل می شود(  -

در طرفین خیابان شهید رجایی از ابتدای کوچه شهید رجایی یکم تا میدان به جهت جلوگیری از هرگونه ایجاد اماکن تجاری :  5تبصره 

م جنب باغ نارنج )مسیر خیابان شهید هه و همچنین از ابتدای کوچه شهید رجایی دوم تا انتهای کوچه شهید رجایی هیجدکاشف السلطن

چنانچه تخلفی مبنی بر ایجاد اماکن تجاری صورت پذیرد ، رجایی( و ابتدای بلوار مطهری از ساختمان بانک سپه تا بازارچه خیابان کارگر

 خواهد بود. P143تراکم مازاد برابر ،محاسبه نحوه محاسبه عوارض ابقاء اعیانی پس از صدور رای کمیسیون ماده صد شهرداری 

 

 -ر مثال)بطو مسکونی اقدام مینمایندنسبت به افزایش تعداد واحدهای تجاری و یی که پس از دریافت پروانه ساختمانی ساختمانها : 6تبصره 

 :واحد( 1واحد مسکونی به  1تبدیل 

عوارض  امجددمورد تایید شهرسازی،  جدید واحدمقدار مساحت پس از صدور رای ماده صد میبایست برای باشد  بدون افزایش بناچنانچه  -

 محاسبه و اخذ گردد.  زیربنا

 کمعوارض ترامورد تایید شهرسازی، افزایش یافته پس از صدور رای ماده صد میبایست برای مقدار مساحت جدید باشد با افزایش بنا  چنانچه  -

 محاسبه و اخذ گردد.  عوارض زیربنامازاد و 
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 111ماده آراء جريمه ميـزان تعيين برای مختلف مصالح نوع كاربـرد با ساختمانهـا  معامالتي جدول ارزش

 :) شهرداری قانون 111 ماده 11تبصره موضوع (
 

 نوع ساختمان ردیف
عوارض یک متر مربع 

 )ریال(

 ریال 333/333/4 ساختمانهای بتون آرمه با هرنوع سقف از قرارمترمربعی 6

 ریال 333/333/4 ساختمانهای اسکلت فلزی با هرنوع سقف از قرارمترمربعی 7

 ریال 333/433/4 مترمربعیساختمانهای اسکلت آجری با هرنوع سقف از قرار  4

 ریال 333/333/4 انبارها با پایه فلزی از قرارمترمربعی 5

 ریال 333/533/6 مترازقرارمترمربعی 4/7دیوارهای آجری یا بلوکی با ارتفاع  4

 ریال 333/533/6 گاراژها و توقفگاههای عمومی با هرنوع پایه و پوشش ازقرارمترمربعی 1

 ریال  333/433/6 تخته زیر شیروانیساختمانهای چوبی و  1

8 
 که دارای آسانسوریا پله برقی و یا شوفاژ و تهویه مطبوع باشد فقط مجتمع های تجاری

 )مازاد بر مبلغ مذکور ازقرارمترمربعی(
 ریال 333/133

،  جرائم اخذ شهردرمورد انجمن تصویب و توسـط شهرداری  ازتهیه پس معامالتی ارزش نامه آئین : 111 ماده 11 تبصـره  

 .بود خواهد نظر تجدید قابل یکبار سالی معامالتی واین ارزش اجراست قابل

  در صورت تخلف و چنانچه دارای آسانسور باشند بمنظور تشویق ، جرایم مذکور بدون در نظر گرفتن بند  مسکونیساختمانهای  -تذکر    

 مذکور جمع نخواهد شد .در ردیف  8و ارزش معامالتی بند  محاسبه خواهد شد 8 /هشت

 آمدگي مشرف به معابرعوارض پيش -(  2-12تعرفه شماره )

 طرح مقررات و ضوابط با مطابق که ومسـکونی  اداری تجاری، صـنعتی،  آمدگی)سـاختمان،بالکن، تراس(واحدهای  پیش درمورد

 اخذ و زیربنا عنوان به آن مساحتبرمحاسـبه   عالوه آمدگی پیش هرمترمربع از میشـود،  احداث و هادی، ایجاد و تفصـیلی 

 :میشود وصول و زیرمحاسبه شرح به آمدگی پیش عنوان عوارض تحت عوارضی مربوطه، عوارض
 

 شرح ردیف
مترمربع  یک عوارض

 مسکونی

مترمربع  یک عوارض

 تجاری/اداری و...

  P63 P67 ساختمان صورت به آمدگی پیش 6

 P1 P1 روپوشیده بسته طرف سه بالکن یا تراس صورت به آمدگی پیش 7

 P4 P5.4 دهروپوشی باز طرف سه یا دو بالکن یا تراس صورت به آمدگی پیش 4

 P6.4 P4 پیش آمدگی بصورت تراس یا بالکن روباز 5
 

 مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.  بانسایهصورت آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً بهچنانچه پیش (6بند
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ماده صد وصول عوارض  آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کمیسیونچنانچه پیش (7بند

 محاسبه خواهد شد . فوقبر مبنای تعرفه آمدگی پیش
 : تراس روباز (4بند

به ازای هر متر مربع مورد استفاده قرار گیرد مشمول عوارض  مشاعی صورتبه چنانچه   پروانه ساختمانیصدور در هنگام  -
𝟏؛  استفاده اختصاصی ریال خواهد بود و در صورت333/433

زیربنا خواهد محاسبه و مشمول عوارض  درجمع زیربنا مساحت تراس، ⁄𝟑
      شد. 

به ازای هر  مشمول پرداخت عوارض تغییریابد  تراس مشاعیبصورت  از وضعیت شیروانی  بعد از صدور پروانه ساختمانیچنانچه   -
که مشمول جریمه ماده صد گردد اخذ عوارض و تراکم مازاد  استفاده اختصاصی تغییر به درصورتو  می باشدریال  333/133مترمربع
 گردد.معاف می

 تراس مسقف:( 5بند -
باشد و هرگاه ریال می 333/333/4هر متر مربع در احداث تراس مسقف به صورت مشاعی در آپارتمان مشمول پرداخت عوارض به ازای  -

مالکین ساختمان بدون پروانه نسبت به احداث تراس مسقف اختصاصی اقدام نمایند مشمول رای جریمه کمیسیون ماده صد گردد از 
 گردد.ازاد معاف میپرداخت عوارض زیربنا و تراکم م

تبصره: الزم به ذکر است که هرگونه تراس مسقف تبدیل به دیوار چینی یا اتاقک گردد با نظر واحد شهرسازی مجددا به کمیسیون  -
                                                                                           ماده صد جهت تغییر وضعیت ارجاع گردد.

 عوارض كسری حد نصاب فضای باز: -( 2-13تعرفه شماره )

تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها به تک خانواری و   65/7/17برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ 

ونی الزم است در چند خانواری  و مجتمع آپارتمانی و ... به منظور ایجاد فضای باز کافی در ساختمانها یا مجتمع های مسک

تهیه ضوابط و مقررات اجرایی کلیه طرح های هادی ، جامع و تفضیلی آتی یا در دست تهیه حداقل فضای باز ، متناسب با 

مترمربع  رعایت گردد و در غیر اینصورت مشمول پرداخت عوارض  73تعداد طبقات یا واحد های مسکونی به ازای هر واحد 

             : رمول ذیل می باشدکسری حد نصاب فضای باز طبق ف

S×p×2.5 
 

 

 عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي محصور نشده -( 2-14تعرفه شماره )

به شرح ذیل به  مالک،عوارضیبا درخواست بابت صدور مجوز احصار عرصه درمورد اراضی واقع درحریم شهر از سوی شهرداری 

 P×L14%=T                                                                                        گردد :ازای هر متر طول اخذ می

 
 =Lطول دیوارکشی )متر(  =T                             عوارض دیوارکشی                    =Pارزش معامالتی 

 

های مخروبه و غیر مناسب نسبت به زمین یا بنا": داردکه مقرر می یشهردارقانون  663عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده :(6بند )

یا  ربا وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شه

به مالک اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا  تواندشهر می یشـهرسـازی باشـد، شـهرداری با تصویب شورا     وازینم

تواند به منظور تأمین شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می یمرمت آن که منطبق با نقشـه مصـوب شورا  

ـ  اضافه  هزینه آن را بهامی را که الزم بداند معمول و شـورا در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقد  وبنظر و اجرای طرح مص
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شود در صورتی از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً به مالک ابالغ می صدی ده

شود و هر گاه ظرف ی تلقی میابالغ به صـورت حسـاب شـهرداری اعتراض نکرد صـورتی حساب قطع     خکه مالک ظرف پانزده روز از تاری

هائی که مورد اعتراض واقع نشده و ارجاع خواهد شد. صورت حساب 11مهلت مقرره اعتراض کرد موضـوع به کمیسـیون مذکور در ماده   

و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات  قطعیدر حکم سند  11همچنین آرای کمیسـیون رفع اختالف مذکور در ماده  

 از شمول این تعرفه مستثنی است.  "اجرای اسناد رسمی الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

    

ـ نرده مطابق ضـوابط طر  ایو فنس  وارید بیبرای احصـار با ترک ارتفاع مجاز (:7) بند مکلف است  یشـهر خواهد بود. )شهردار  یلیح تفص

 (دیدر مجوز صادره درج نما کیو فنس را به تفک واریارتفاع د

 
 

 قدر السهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي  -( 2-15تعرفه شماره )

  متر مربع : 511تفكيك امالك با مساحت كمتر از  -

 T = S×2P     کاربری مسکونی                                                                                          –الف  -

                                                                      T = S×3P کاربری تجاری متمرکز -ب -

  T = S×2P    کاربری اداری و خدماتی                                                                                  -ج -

                                                                            T = S×1Pکاربری صنعتی، آموزشی و ... -د -

      T = S×1P                                                      بعنوان باغ و مزرعهکاربری باغات و مزارع  -ه -

 =Tعوارض قطعه بندی                =S/مساحت کسری زمین )متر مربع(مساحت زمین=P              معامالتی ملکارزش 
 

 

  تذکر:

مراجعه نمایند (  658و  651تفکیک شده اند ) ماده  636و یا اراضی که بدون اعمال ماده  فاقد سند مالکیتاراضـی   مالکین چنانچه -

به استثناء مناطق  خواهد شـد.  وصـول  ps  7به صـورت  قدر السـهم تفکیک شـده    ، مین خدمات عمومی و تامین معابر ابابت ت

محروم: محله شادهسر، الشیدان، یوسف آباد ، خالوباغ، سوستان بعد از کوچه خوشحال، حاجی آباد، کوی انتظام و کوچه های فرد 

منتهی به کمربندی که دارای بافت فرسـوده می باشد ، کوچه شبنم ، کاکتوس و امیر توکلی جنب میدان ابریشم، و کوچه های بعد  

های انتهای ، کوچه47یاگوراب تا انتهای حوزه شــهری و نیز کوچه جنب کارواش جوان، محله شــیخانبرتا گلســتان به ســمت بازک

 .61تا  67،کوچه های انتهای رزمندگان از رزمندگان 71تا  74وحدت از وحدت 

سهم تفکیک به نرخ القدر  سند صادر شده اندو بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و  87بعد از سال اراضی و امالکی که چنانچه  -

 روز محاسبه و اخذ خواهد شد.

ارزش معامالتی بر اساس  قدر السهم سند صادر شده اندو بدون اذن شهرداری تفکیک گردیده و   87قبل از سال اراضی و امالکی که  -

تفکیک در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطه وجود داشته باشد  قدر السهمدر صورتی که تعرفه  امالك دارایی سال صدور سند

 قابل وصول است.
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 متر مربع : 511تفكيك امالك با مساحت بيشتر از  -

 دارای سندکه  بیشـتر از پانصــد متر مربع قانون شـهرداریها، در امالك با مسـاحت    636قانون اصـالح ماده   4طبق تبصـره  

احداث  تامین اراضی مورد نیازو برای   %74تا سقف  سرانه فضای عمومی و خدماتیتأمین شـشدانگ است، شهرداری برای  

و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد  تفکیکشـوارع و معابر عمومی شـهر در اثر   

  را دریافت مینماید. از باقیمانده اراضی %74تا برای مالک، تفکیک شده از عمل 

 نظر کارشناس رسمی دادگستریاساس قیمت روز زمین طبق شهرداری مجاز است با توافق مالک،قدرالسهم مذکور را بر -

 .دریافت نماید

 هاو خیابانهای )کوچهکسرمعابر به فوق فرمول برابر …و مسکونی و تجاری، صنعتی، اداری کاربری با اراضی تفکیک قدر السهم : 1تبصـره  

 است.  وصول قابل وجود آمده( به

ت بصورگردد در کاربری های تجاری، مسکونی و غیره که به دلیل اشتباهات ثبتی و غیره انجام می و ادغام تفکیک قدر السهم : 2تبصـره  

                         محاسبه خواهد شد: فرمول ذیل

 =Tمساحت زمین مورد قطعه بندی ×قیمت منطقه ای  % 63                                                                                               

ی ، راز شهرداقانون ثبت اسناد و امالك کشور قطعه بندی می گردند در هنگام استعالم  658و  651ماده زمینهایی که در اجرای   :3تبصره 

قدر نسبت به وصول  تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتیجهت  این امالك تفکیک قدر السهم %74شـهرداری نسبت به سرشکن نمودن  

 ،مناطق محروم: محله شادهسر، الشیدان، یوسف آباد، خالوباغ، سوستان بعد از کوچه خوشحال، حاجی آباد استثناءاقدام نماید به  السـهم 

ــوده  ــد کوی انتظـام و کوچه های فرد منتهی به کمربندی که دارای بافت فرس ــبنم، کاکتوس و امیر توکلی جنب میدان می باش ، کوچه ش

 ، 47تا گلستان ن ، محله شـیخانبر های بعد به سـمت بازکیاگوراب تا انتهای حوزه شـهری و نیز کوچه جنب کارواش جوا  ابریشـم، و کوچه 

 .61تا  67دگان از رزمندگان ،کوچه های انتهای رزمن 71تا  74وحدت  انتهای وحدت از هایکوچه

 

 تفكيك اراضينصاب  كسری حد قدر السهم -

 به شرح ذیل میباشد: حدنصاب کمتر از وایجاد قطعاتبدون رعایت ضوابط شهرسازی  تفکیک اراضی قدر السهم

     S ×=8P  (مترمربع 433تا اراضی کمتر از ضوابط شهرسازی) تفکیک قدر السهم 

=4P ×S (مترمربع 433بیشتر از اراضی کمتر از ضوابط شهرسازی ) تفکیک قدر السهم 

 

 حق مشرفيت(های توسعه شهری ) ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح بر عوارض  –(  2-16تعرفه شماره )

برگذر  میادین معابرو و اصــالح وتوســعه ی احداث، تعریضها طرح اجرای در معرض که زمینی هر قطعه تشــرف حق عوارض

برابر مابه التفاوت ارزش قیمت منطقه ای زمین  سهاز: است ،عبارتشوندیم واقع ای توسـعه  یا یا تعریضـی  اصـالحی  یا احداثی

ریال کمتر  333/37)مشروط به اینکه تفاوت قیمت از در مسـاحت باقیمانده ملک.   قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرح

 نباشد( 
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ــمول عوارض حق   8تعریض معابر در کوچه های با عرض  تبصـره:  ــهر، مش ــوده ش متر و پایین تر و یا در بافتهای قدیمی و فرس

 فوق خواهد بود. تعرفه %43مشرفیت بر مبنای 
 

 عوارض بهره برداری از معبر -(2-17تعرفه شماره )

معابر شـهری برای دپو مصالح استفاده نمایند یا برای   چنانچه مالکین و یا سـازندگان سـاختمانهای در حال احداث بخواهند از  

محافظت عابرین نسبت به احداث دیوار یا فنس و یا هر حایلی که قسمتی از معبر را اشغال کند به شرطی که موجب کندی تردد 

صادر  و ایجاد مشـکل برای شـهروندان نشـود به تشـخیص شهرداری با پرداخت عوارض به شرح زیر مجوز از سوی شهرداری    

 خواهد شد.
 

 عوارض بر مبنای استفاده ماهیانه )ریال(    شرح ردیف

 مساحت قابل بهربرداری×% P 54 متر 63معابر با عرض گذر کمتر از  6

 مساحت قابل بهربرداری×P18% متر 45تا  63معابر با عرض گذر  7

 مساحت قابل بهربرداری×P665% متر45معابر با عرض گذر بیشتر از  4

 

عرض قابل بهره برداری از معابر شـهری بر اساس مبح  مربوط در نظام مهندسی تعیین و طول معبر قابل استفاده حداکثر به اندازه  تبصره :

دریافت )در زمان پایان کار( مسکونی و تجاری هر واحد  برای ریال 333/933مبلغ بر ملک میباشـد. حداقل عوارض بهره برداری از معابر به  

 گردد.

 عوارض تجديد پروانه ساختماني -(  2-18فه شماره )تعر
 

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضیحات

عوارض تجدید 

پروانه 

 ساختمانی

بر اساس تباصر 

مندرج در 

 توضیحات

های ساختمانی که از قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه 79ماده  7طبق بند  :(6بند)

شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری ها صادر میطرف شهرداری

توانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر های اسالمی شهر میاست قید گردد. شورا

ه قانون نظام مهندسی ساختمان )الف، ب، ج، د( نسبت به تعیین اساس گروه بندی چهارگان

 مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید

توضیح اینکه: چنانچه شهرداری با کارفرمایان درخصوص مدت دریافت پایانکار به توافق 

 .خواهد بود سال 4خاصی نرسیده باشند اعتبار پروانه تا زمان وصول پایانکار 

در مهلت قیدشده درپروانه ساختمان و با اعالم شروع عملیات درصورتیکه مالک ( :7بند)

 توسط مهندس ناظر و یا شهرداری بابت تمدید مراجعه نماید هیچگونه عوارضی دریافت
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نمی شود درغیراینصورت درهنگام پایان مهلت مقرر جهت دریافت پایانکار وتجدید پروانه  

 .خواهد شد عوارض زیربنا و پذیره التفاوتمابه  %43 مراجعه نماید مشمول

برای تجدید پروانه مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی : (4بند )

ظرف مدت مقرر در پروانه از  عملیات ساختمانیعدم شروع ، در صورت نمایندمراجعه می

 وپذیره زیربناعوارض  مابه التفاوت، مکلف به پرداخت تاریخ صدور یا تمدید پروانه

 .باشندمی

:.منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر یا شهرداری (5بند )

 باشد.می
: مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول( از احداث بنا صرف نظر (4بند )

بایست نسبت به استرداد مینمایند و درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداری 

 عوارض صدور پروانه طبق دستورالعمل انصراف اقدام نماید .

  

درصورتیکه مالک در مهلت قید شده در پروانه ساختمان و اعالم شروع عملیات توسط 

مهندس ناظر و یا شهرداری بابت تمدید مراجعه نماید هیچگونه عوارض دریافت نمیشود و نیز 

د میبایستی سال مراجعه نمای 4اگر در ادامه مالک جهت پایان کار ساختمانی خود بعد از مدت 

ما به تفاوت  اخذ عوارض زیر بنا و پذیره بعد از پایان پنج سال و سال مورد تقاضا پایان کار به 

 روز محاسبه گردد .
 

 ساختماني تعميرات مجوز صدور عوارض -(2-19تعرفه شماره )

 را بنا افزایش بدون  …واداری تجاری و از مسکونی اعم سـاختمانی  تعمیرات پروانه صـدور  درخواسـت  که مالکین از آندسـته 

 .گردد وصول سال خدمات بهای عوارض و برابر تعرفه ذیل جدول بشرح دارند،
 

 میزان وصولی شرح ردیف

 وپذیره ازاحداث زیربنا اعم عوارض %61 کلی تعمیرات 6

 وپذیره ازاحداث زیربنا اعم عوارض %67 نقاشی ( -جزئی)درحد کاشیکاری  تعمیرات 7

 

 ساختمان شناسنامه صدورالمثني عوارض-(2-21تعرفه شماره )
 وادثدراثرح پروانه رفتن بین از تاییداز بعد یا و مفقود شدن یا و سانحه وقوع بعدازمحرزشدن المثنی ساختمانی پروانه صـدور 
 تعویض به ناگزیر ،متقاضــی ذمهبر وجزایی حقوقی مســئولیتهای برکلیه مبنی ثبتی تعهد اخذ یا و ذیصــالحمراجع  ازســوی

ریال کمتر و  333/334مبلغ حداکثراز اینکه بر )مشروطمقدور میباشد  قبلی احداث مأخوذه عوارض%4 میزان به شود شـناسنامه 
 .تجاوز ننماید(ریال  333/133از
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 عوارض تغيير نام پروانه ساختماني -(2-21تعرفه شماره )

تغییر نام پروانه از سوی متقاضیان پروانه ساختمانی، در صورت تغییر قیمت ارزش معامالتی زمین مالك عمل دارایی و یا تغییر 

 خواهد بود.  مشمول مابه التفاوت عوارض زمان اخذ پروانه با زمان انجام تغییر نامضرایب تعرفه عوارض شهرداری، 

ه دریافت مابه و باشد، صدور مجوز مربوطه بدون محاسب دارای اعتبارییر نام، پروانه ساختمانی اگر چنانچه در زمان درخواست تغ تبصره :

  انجام می گیرد. عوارض اعزام کارشناس فنیو  ریال 333/333/6مبلغ دفترچه ساختمانی جدید به صرفاً با اخذ عوارض صدور التفاوت عوارض و
 

 

 عوارض اصالح پروانه ساختماني  -(2-22تعرفه شماره )
جامع و تفصیلی بوده چنانچه مالکین مجاز  –اصالحات و تغییرات در پروانه ساختمانی مشروط به رعایت ضوابط طرح های هادی 

به احداث اصـالحات باشـند که منجر به افزایش مسـاحت مندرج در پروانه ساختمانی گردد قبل از احداث می بایستی با انجام    
نا ب دام و عوارض متعلقه را بابت اضافهقانونی الزم اعم از اخذ نظریه مهندس ناظر و ارائه نقشه اصالحی به شهرداری اق تشریفات

با احتسـاب زیربنای مندرج در پروانه و اخذ مابه التفاوت عوارض اقدام نمائید. چنانچه بنا احداث و برای آن قسـمت درخواست   
 .وضوع در کمیسیون ماده صد مراحل فوق انجام خواهد شداصالحات تغییرات گردد پس از طرح م

 

 ماني تابطال يا انصراف از پروانه ساخ -(2-23تعرفه شماره )

 :گردندنمایند، مشمول موارد زیر میخاصی که درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزی را میشا

نمایند و نسبت به تعیین تکلیف عوارض ها( را طی میهای ساختمانی )درکلیه کاربریآن دسته از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه - 6

اند )نقد و یا تقسیط( و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردیده، در صورتیکه درخواست انصراف آنها از طریق واحد متعلقه اقدام نموده

 .گرددمسترد می مابقی مبالغتأیید واقع گردد، صرفاً پس از کسرمبلغ کارشناسی  شهرسازی مورد

 مدت اعتبارها( صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازی در کلیه کاربریانی که پروانه ساختمانی آنها )درآن دسته از متقاضی - 7

یا سطح  نوسازی ،کارشناسیهزینه ) .گرددمیدرصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد  4پروانه ساختمانی صورت نپذیرفته باشد، 

 (.سازی قابل استرداد نیستشهر، آموزش و پرورش، حق النظاره مهندسی، خزانه و آماده 

های مربوطه در مهلت پروانه اقدام برای آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها صادر شده و نسبت به ساخت تعدادی از واحد - 4

ه جنموده و لیکن بنا به دالیلی از ساخت الباقی زیر بنا مندرج در پروانه )داخل تراکم و مازاد بر تراکم( انصراف داده درخواست استرداد و

درصد از مبلغ  63ها(، در صورت تأیید واحد شهرسازی کاربری ته نشده را داشته باشند )در کلیهواریزی نسبت به آن قسمت از بنا ساخ

 .گرددبوده، و نسبت به اصالح پروانه به میزان بنای احداث شده اقدام میواریزی نسبت به بنای ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد 

 خذااختمانی در صورت انصراف متقاضی از های سکاربری در هریک از مراحل صدور پروانهکلیه مبالغ وصولی درخصوص تغییر تبصره:
 .باشدپروانه قابل استرداد نمی

 عوارض خدمات شهری -(  2-24تعرفه شماره )
 

 

 ( عوارض سپرده ساختماني2-25تعرفه شماره )

 توضیحات ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 آتش نشانی 6
بهای  7مطابق جدول شماره 

 خدمات آتش نشانی 
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 همچنین خسارت احتمالی وارده به تاسیسات شهری به هنگامبه شـهرداری اجازه داده میشـود برای تضمین پاکسازی معابر و   

از بابت هر واحد مسکونی و تجاری و غیره بعنوان سپرده  ریال 333/743مبلغ سـاخت و سـاز توسط دارندگان پروانه ساختمانی   

ک و ذینفع مربوطه اخذ و در حسـاب سپرده شهرداری نگهداری شود و این مبلغ به هنگام صدور پایان کار قابل استرداد به مال 

 .خواهد بود

)نقل آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمي شهر 15عوارض موضوع تبصره ذيل ماده  -(2-26تعرفه شماره )

 وانتقال دارايي وثروت بجز درآمدهای ماخذ محاسبه ماليات(

 نیم نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ 64ذیل ماده عوارض بر ارزش معامالتی دارایی های غیر منقول اشـخاص موضـوع تبصره   

ارزش معامالتی برآورد شـده توسـط کارشناس رسمی دادگستری یا بر اساس نظر ارزیابی اداره دارایی در هنگام نقل و    درصـد 

 خذ می گردد.ااز مالک  انتقال دارایی های غیر منقول
 

 مالكيت(عوارض نقل و انتقال)انتفاع حق  -(2-27تعرفه شماره )

ازدکه ها و مغازه هایی که متعلق به شهرداری بوده و منافع سرقفلی آن متعلق به غیر باشد در زمان نقل وانتقال منافع سرقفلی 

ــهردارییا  ارزیابی اداره داراییبر مبنـای   ــناس ش بعنوان عوارض انتفاع حق مالکیت اخذ می  %63به قیمت روز به میزان  کارش

 گردد.

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

 عوارض ساليانه خودرو و موتور سيكلت و ماشين آالت سنگين راهسازی   -( 2-28تعرفه شماره )

 مبلغ ساالنه به ریال نوع دستگاه ردیف

 333/764 موتورسیکلت 6

 333/854 تن 63ماشین آالت سنگین تا  7

 333/553/6 تن 63از ماشین آالت بیش  4

 333/791/6 ماشین آالت راهسازی 5

 333/788 تن 6وانت تک کابین تا  4

 333/411 تن 4تا  6وانت تک کابین  1

 333/553/6 اتوبوس 1

 333/173 مینی بوس 8

 333/553/6 سایر خودروها 9

 فضای سبز 7
عوارض زیربنا به  %7معادل 

اضافه یک درصد عوارض تراکم 

 های باالی پنج سقفساختمان

ــاختمانی  :(6بند ) این عوارض هنگام صــدور پروانه، اصــالح ویا پایان کار س

توســط شــهرداری وصــول و صــرفاً بایســتی در ارتباط با توســعه و تجهیز 

 نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد.آتش

رای ابقاء صادر  633هایی که توسـط کمسیون ماده  عوارض فوق از بنا:(7بند )

انی و نشدر ارتباط با توسعه و تجهیز آتشصرفاً بایستی شود نیز وصول و می

 یا فضای سبز هزینه گردد.



37 

 

 

 فرداد جنابی                                               رضا نصرتی                          فرشید فقیه شجاعی                       اد نجار تمیزکار                 جو   

  

 

 آرمان پوریاسری                               محسن شیخ شعربافان                      حجت طیران                                                       
 

         

 

خودردوهای گازسوز( به ازاء سپری شدن هر سال )تا مدت این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال )به استثنای  :1تبصره 

 افزایش می یابد. %633و حداکثر تا  %63ده سال( به میزان ساالنه 

 .این تعرفه میباشد 9هر خودرویی که نام آن در لیست خودروهای اعالمی وزارت دارایی قرار نگیرد مشمول ردیف  :2تبصره 
 

 نتوزي ازحق عوارض -(2-29تعرفه شماره )
 حریم و قانونی مستقردرمحدوده داران باسکول که میشود تعیین سال در ریال 333/333/6به  ها باسـکول  در توزین حق عوارض

 . میباشند شهرداری  آن به پرداخت به شهرموظف
 
 

 تأسيسات شهری  زيربنا و پذيرهعوارض  -(2-31تعرفه شماره )

 

 صدور مجوز احداث استخر عوارض –( 2-31تعرفه شماره )

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

 عوارض اعياني ورود به محدوده شهر -(2-32تعرفه شماره )

هنگام ورود اراضـی که از حریم شـهر به داخل محدوده شـهر وارد می شوند در صورتی که ملک دارای اعیانی باشد ارقام برابر    

 برای یکبار وصول می گردد.جدول ذیل 
 

 نحوه محاسبه عوارض کاربری اعیان ردیف

 P×S×1 مسکونی 6

 P×S×2 خدماتی -تجاری  7

 P×S×0/5 کشاورزی 4

 P×S×0/5 صنعتی/ تجهیزات شهری و ... 5

 P×S×1 اداری و انتظامی 4

 توضیحات عوارضماخذ و نحوه محاسبه  عنوان تعرفه عوارض ردیف

6 
، گاز ، پست، پست ترانسفورماتورتأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب

های برق و مخابرات ، دکلهای آب و فاضالب، تصفیه خانهپست مخابرات

(BTSو کلیه دکل ) عمربمترهای ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر 

P1 - 
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 P×S×0/5 سایر کاربری ها 1
 

 فصلي و دائمي فروش یهاو نمايشگاه هاعوارض غرفه - (2-33تعرفه شماره )

 عوارض شرح ردیف

 فروش بلیط%4 ایرانی فیلمهای پخش از سینما بلیط فروش 6

 فروش بلیط%64 خارجی فیلمهای پخش از سینما بلیط فروش 7

 فروش بلیط%63 محلی کنسرت،تئاترونمایش پخش از بلیط فروش 4

 فروش بلیط%64 وسیرك غیرمحلی کنسرت،تئاتر،نمایش پخش از بلیط فروش 5

 فروش بلیط%63 همایش درسطح شهر درامالك شخصی یاشهرداری هرگونه برگزاری بابت از بلیط فروش 4

 ازمحل حقوق ناشی ازبرپایی نمایشگاه%63 اری هرگونه نمایشگاه درامالك شخصیزبرگ 1

 ازبرپایی نمایشگاهازمحل حقوق ناشی %64 اری هرگونه نمایشگاه درامالك یامعابر شهرداریزبرگ 1

 =روزانهp4%×مساحت نمایشگاه  اری هرگونه نمایشگاه فرهنگیزبرگ 8

 فروش بلیط %4 فروش بلیط استخر های شنا و ... 9

 فروش بلیط %4 قراردادهای استخر های شنا و ... 63

 فروش بلیط %4 فروش بلیط برگزاری مسابقات ورزشی 66

 فروش بلیط و کارت %63 شادی، شهر بادی و ...( فروش بلیط از اماکن تفریحی )شهر 67

 

، عوارض وصولی را به حساب روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه 63متولیان برگزاری نمایشـگاه موظفند در مهلت حداکثر    :6بند

 غیرتخصصی یا ودائمی،تخصصی فصلی نمایشگاههای متولیان شـهرداری واریز و رسـید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت  

 قرارداد طرف از را غرفه واگذای قراردادهای رقم بر موظفند عوارض آن وحریم شهر درمحدوده محلی یا کشـوری  یا المللی بین درسـطوح 

 نمایند. واریز حساب شهرداری به کسرو

 عالماست شهرداری از را مراتب نمایشگاه برپائی مجوز صدور قبل از مکلفند نمایشگاهها برپائی برای مجوز صادرکننده سـازمانهای   :7بند

 . نماید اقدام مربوطه عوارض وصول به شهرداری نسبت تا
 

توانند با مراجعه به محل ، مأموران وصول شهرداری میخواهد بود متولیان نمایشگاهمسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده  :4 بند

د در غیر باشن، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری میدفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند

 .وق قانونی خود اقدام نمایدتواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقاین صورت شهرداری می
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 فصل سوم 

 بهای خدمات و 

 حق االجاره ها
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 كارشناسي خدمات بهای -(3-1تعرفه شماره )

 پاسخ استعالمات کارشناسی حق - 6

 حساب هب میبایسـتی  که میشـود  تعیین ذیل به شـرح  مبالغیدارند  ازشـهرداری  اسـتعالم  به نیاز که مکاتباتی کلیه برای

 :(واریزگردد )منظور از کارشناسی اعزام کارشناس به محل ملک نمی باشد شهرداری

 ریال 333/433                                                                            انجام امور اداری بهای خدمات  -6

 ریال 333/733/6                                                                شهر حریم کارشناسیبهای خدمات  - 7

 ریال 333/143                             داخل شهر   – کارشناسی اعزام کارشناس فنیبهای خدمات  -4

 ریال  333/433                                                  ارائه نقشه شهر)شیت شهر(        بهای خدمات - 5

 ریال 333/143                                      صدور شناسنامه فنی برای هر واحد         بهای خدمات  -4

                          بهای خدمات بررسی شکایات مردمی =  الزام به پرداخت هزینه کارشناسی و پرداخت عوارض نوسازی ملک مربوط به هر یک از شاکیان            -1

 طبق تعرفه بخش فضای سبز            کارشناسی بازدید قطع اشجار                      بهای خدمات - 1

 طبق تعرفه بخش حفاری                     کارشناسی بازدید حفاری                         دمات بهای خ -8
 

 امالك ارزیابی کارشناسی و قح - 7

 مذکور،کارشناسان تعیین قانون در مندرج ارزیابی تشکیل هیئت لزوم و شهری عمران و نوسازی قانون 61ماده 7تبصره دراجرای

 اریشهرد خدمات ارائه قبال رد و ندینمایم امالك اقدام کارشناسی بهای تعیین به نسبت امالك تقویم جهت این هیئت در شده

 : شودیم افتیدر ریز شرح به کارشناسی حق انیاز متقاضمذکور،  عناوین تحت

امالك سطح شهر جهت تملک یا واگذاری توسط گروه کارشناسان ارزیابی شهرداری اعم از مهندس ساختمان  ارزیابی کارشناسی بهای الف:

 ریال برای هر مورد کارشناسی 333/333/6به ازای هر نفر                                                             ، مهندس معمار، ارزیاب                            

تجاری توسط گروه کارشناسان ارزیابی شهرداری اعم از مهندس ساختمان  و سرقفلی اماکن بهاء اجاره تعیین ارزیابی کارشناسی بهای ب :

 ل برای هر مورد کارشناسیریا 333/333/6به ازای هر نفر                                                              ، مهندس معمار، ارزیاب                            

توسط گروه کارشناسان ارزیابی ه های مربوط به کمیسیون ماده صد(پروند تجاری سرقفلی اماکنارزش  تعیین ارزیابی کارشناسی بهایج :

 ل برای هر مورد کارشناسیریا 333/333/6به ازای هر نفر                          ساختمان ، مهندس معمار، ارزیاب           شهرداری اعم از مهندس

 

 بابت حق الزحمه ارزیابی صرفا جهت پرداخت به کارشناسان هیئت ارزیابی مذکور میباشد.مبلغ دریافتی  :6تبصره 

و ...  مسکونی یا و ازتجاری اعم خود امالك به انجام امورمتعلق برای شخصی تقاضای با که متقاضیان یا مالکین از آن دسته :7تبصره

 .شد  مذکور خواهند ارزیابی ازکارشناسی ناشی خدمات بهای مشمول ،ندینمایم استعالمازشهرداری 

 اقدام نانآ امالك ارزیابی تعیین به نسبت مالکین تقاضای و بدون شهرداری پیگیری با که متقاضیان یا مالکین از آن دسته برای :4تبصره 

 شد. نخواهند مذکور ارزیابی کارشناسی خدمات مشمول بهای شود،

 با رام موضوع و نمایند اعتراض زکارشناسیقبل ا شهرداری امورکارشناسی ارزیابی انجام به نسبت که امالك ازمالکین آن دسته :5تبصره 

 . بود نخواهد مذکور بهای خدمات مشمول شود ارجاع دادگستری رسمی کارشناس به دستور شهردارمحترم
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 )تابلو ،بيلبورد،پرده و پالكارد ، ديوارنويسي و...(حق االجاره تبليغات عوارض و –(3-2تعرفه شماره )
 

 وارضـ( ع 1

مورخ  446ها و همچنین دادنامه شماره قانون شورا 16ماده  74قانون شهرداری و بند  97و ماده   44ماده  71به استناد بند 

 است.، این عوارض قابل وصول هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 73/8/97

 های دولتی نخواهد شد. وصول این عوارض شامل ادارات دولتی و بیمارستان :6تبصره 

 .عوارض صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است :7تبصره 
 

 ها:تابلو -الف

 مغازه دهنه طول در تابلو عرض متر یک از است عبارت :استاندارد تابلویتعریف  -   

 محل در اســتاندارد تابلو شــهرداری زمجو با عمومی راهنمایی یااماکن مربوطه  معرفی میتوانند،جهت فعال واحدهای صــاحبان :6تبصــره 

 . نمیگردد عوارض تابلواستاندارد مشمولد.نماین نصب فعالیت

 .نگردد ایجاد مزاحمتو عبورومرور کندی موجب و شود نصب مناسب درمحل و باشد استاندارد باید نظرابعاد از تابلو :7تبصره 
  

 : زيرميباشد شرح به غيراستاندارد تابلوهای از وصول عوارض نحوه بنابراين

قیمت  %14هرمترمربع  به ازای ماهیانه ،اسـتاندارد  میزان به مازاد ؛داخلی بپردازند محصـوالت  تبلیغ به که تابلوهایی نصـب  -6

 (×p)14%sمنطقه ای محل موردنظر

قیمت  %96هرمترمربع به ازای ماهیانه ،اسـتاندارد  میزان به مازاد ؛خارجی بپردازند محصــوالت تبلیغ به که تابلوهایی نصـب  -7

 (×p)96%s منطقه ای محل موردنظر
 

های تبلیغاتی سـطح شــهر موظفند نسـبت به اخذ مجوز الزم از شـهرداری اقدام نمایند در غیر این صــورت    کلیه مالکین تابلو :4تبصـره 

های تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به شـهرداری رأسـاً نسبت به جمع آوری تابلو  

 ده شهرداری نخواهد بود.اموال آنان مسئولیتی به عه

 .نصب تابلو بصورت عمود بر نمای ساختمانها ممنوع می باشد :5تبصره

ای را دارند، موظف به : چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد انجام تبلیغات محیطی اعم از تابلو و... در امالك شخصی یا اجاره4تبصـره  

 گردد.تنظیم توافقنامه و کارشناسی محاسبه و وصول می باشند. عوارض مربوطه پس ازاخذ مجوز از شهرداری می

 :بیلبورد -ب

در امالك شخصی یا اجاره ای یا تحت مالکیت شهرداری نصب شده عوارض تابلوهای تبلیغاتی ،بیلبوردها و تلوزیونهای شهری ) 

 .ریال 333/73 هر مترمربعبه ازای  ماهیانه و یا حاشیه معابر(

 :پرده وپالکارد -ج

به  روزانهعوارض آن بصورت  هرگونه پرده و بنر وپالکارد درسطح شهر پس ازکسب اجازه ازشهرداری ممکن خواهد بود ونصـب  

 تعیین میگردد.  ریال 333/43ازای مترمربعی 

 میباشد.  ریال 333/73هزینه بهای خدمات نصب تبلیغات وجمع آوری به ازای هر متر مربعی   -

 :دیوارنویسی -د
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 به ازای هرمترمربع  روزانهعوارض دیوارنویسی بدون هزینه رفع اثر تبلیغات درامالك شهرداری یا تحت مالکیت وغیرو بصورت 

 تعیین میگردد. ریال 333/74مبلغ 
 اشد.: در صورتی که دیوار نویسی بدون اخذ مجوز شهرداری انجام پذیرد، شهرداری مجاز به امحاء آن و دریافت خسارت می ب 6تبصره 

 جدید می باشد.امحاء دیوارنویسی ویا اخذ مجوز شده توسط شهرداری، مالک موظف بهصادر پایان یافتن مدت اعتبار مجوزبا: 7تبصره 
 

 تبلیغات بالنی: -ه

 تعیین میگردد. ریال 333/733/6مبلغ  وزانهر رطوتبلیغات بالنی به صورت عمودی یا طاق نصرت ب
 

 بها( اجاره 2

آئین نامه مالی شــهرداریها  64به اســتناد ماده اجاره تابلوهای تبلیغاتی و بیلبوردها و تلویزیون شــهری منصــوبه درمعابر،  - 6

) افزايش اجاره بها در سالهای بعد بر اساس درصدی است كه به  . باشد کارشـناسـی  برابر نظریه  و کتبی از طریق برگزاری مزایدهمیبایسـت  

   (. همچنين در صورت موارد جديد ، مي بايست نقشه مشخصات سازه ها نيز به تصويب شورای اسالمي شهر برسد  مي رسد  تصويب شورای اسالمي شهر

از بیلبوردهایی  بیشتر % 43بیلبوردهایی که سـازه آنها متعلق به شـهرداری اسـت پس ازکارشناسی و مزایده    اجاره بهای  مبلغ :6تبصـره  

 . استخواهد بود که سازه آنها متعلق به شرکت های تبلیغاتی 

ی بیلبورد ها می تواننداست  خودشان متعلق بهسازه بیلبوردهای آنها که در صـورت عدم شرکت در مزایده شرکتهای تبلیغاتی  :7تبصـره 

به شهرداری واگذار نمایند برابر نظریه کارشناسی  و تصویب شورای اسالمی شهر ، شهرداریو نیاز صـورت صـرفه و صالح   مورد نظر را در 

نســبت به جمع آوری آن اقدام و هزینه های مربوطه را نیز از طریق  اًســأغیر اینصــورت ملزم به جمع آوری آنها بوده  ویا شــهرداری ردر

 .می نماید مراجع ذیصالح وصول

صورت یکسان بودن قیمت پیشنهادی، حق تقدم با در است ی تبلیغاتیزه آنها متعلق به شرکتهادر مزایده بیلبوردهایی که سا:4تبصره

 .شرکت های مذکور است

 .پرداخت نماید 57صفحه برابر بند عوارض تبلیغات )فعاالن اقتصادی( را ،ی ذکرشده برنده مزایده موظف است عالوه بر اجاره بها:5تبصره

 .هزینه تعمیر و نگهداری بیلبوردها و پل های عابر پیاده بر عهده برنده مزایده می باشد :4تبصره

 .رعایت ضوابط و مقررات تبلیغاتی شهری الزامی می باشد:1تبصره
 

 (p)13%×s        قیمت منطقه ای محل موردنظر %13هرمترمربع  به ازای ماهیانه ،تابلوهای پزشکان اجاره - 7

 . به شرط نصب در سر درب ورودی ساختمان مطب ، معاف می باشند  ( 43×13) داندازه استانداردر تابلوهای پزشکان  - تبصره 

قیمت منطقه ای )یک برابر(%633هرمترمربع  به ازای ماهیانه ؛استاندارد میزان به مازاد ، اجاره سایر تابلوها )غیر از پزشکان( - 4

 (s×p)  محل مورد نظر

)یک  %633هرمترمربع  ازای به ماهیانه ،میشود نصب شهرداری مجوز برابر پرچمی)عمودبرشـوارع(  صـورت  به که تابلوهایی - 5

 (s×p)    برابر( قیمت منطقه ای محل موردنظر

 . دریافت نمایندمتقاضیان تابلوها می بایست کلیه مجوز های الزم را از ادارات و نهادهای مربوطه جهت اخذ مجوز از شهرداری :6تبصره

 مديريت پسماند  خدمات بهای -(3-3تعرفه شماره )
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ه آیین نامه اجرایی مربوط 6ماده مجلس شــورای اسالمی و 73/37/6484قانون مدیریت پسـماند مصـوب    8و1به اسـتناد ماده  

ابالغی به  -شهرینحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی هیأت محترم وزیران و دسـتورالعمل   36/34/6485مصـوب  

براساس دستورالعمل وزارت کشور نسبت  ندمکلفها شهرداری  وزیر محترم کشور، 61/31/6484به تاریخ  4/94774/4شـماره  

اقدام از کلیه واحدهای مسـکونی و غیرمسکونی براساس موارد و روش ذیل   شـهری  به وصـول بهای خدمات مدیریت پسـماند  

 مدیریت پسماند نماید:ودرآمد حاصله را صرف هزینه های 
 

  :مسكوني اماكن برای عادی پسماند كنندگان توليد توسط پرداختي خدمات بهای الف(
 

 عوارض نوسازی )سالیانه( %43دریافت هزینه خدمات حمل زباله از منازل مسکونی به میزان 
 

 : اداری و تجاری پسماند توليدكنندگان توسط پرداختي خدمات بهای  )ب

 سال جاری همان واحد کسب نوع به توجه با کسب درصد( عوارض )پنجاه %43پسـماند صنوف   مدیریت خدمات بهای( 6 بند

 .تعیین میگردد

 نمی محسوب صنف خدماتی که و دولتی شرکتهای و آموزشـی  و اداری اماکن کلیه پسـماند  مدیریت خدمات بهای  (7 بند 

 .میگردد ( تعیین وقفی یا رهنی ، ای اجاره ، ملکی از ) اعم ملک نوسازی عوارض )صددرصد( %633 معادل گردند

 و تعرفه اساس بر تواند می اجرایی مدیریت ،6 بند خدمات بهای بر عالوه (7 پیوست لیست قبیل زباله )از پر مشاغل مورد در :6 تبصره

 مربوطه های هزینه میشود تصویب شهر اسالمی شورای توسط وزن( که یا حجم و تر - خشک ) پسماند نوع با متناسب اجرایی روش

  .دارد دریافت را

 اماکن این در چنانچه است بدیهی باشند.می معاف پسماند مدیریت خدمات بهای پرداخت از وتکایا ها حسینیه مساجد، :7 تبصره

 خدمات بهای پرداخت مشمول کسب نوع و واحد تعداد با متناسب باشند مستقر ( …تجاری و واحدهای )مانند مرتبط غیر واحدهای

 .بود خواهند پسماند مدیریت

 .میباشند معاف پسماند مدیریت خدمات بهای پرداخت از ( دولتی متوسطه و ،راهنمایی مدارس )ابتدایی  :4 تبصره

بهای حسابی پرداخت جایزه خوش %63جایزه خوش حسابی پرداخت عوارض نوسازی برخوردار هستند مشمول  %63: مودیانی که از 5تبصره 

 باشد(خدمات پسماند همان سال نیز برخوردار خواهند بود)این جایزه شامل بدهی معوقات نمی
 

 باشند(ه )مبالغ ساليانه ميـر زبالـل پـت مشاغـليس
 

 مبلغ به ریال شغل)واحد تجاری( ردیف مبلغ به ریال شغل )واحد تجاری( ردیف

 طبق قرارداد فروشی هابستنی و آبمیوه  65 طبق قرارداد گل فروشی ها 6

 طبق قرارداد فروشگاه های مرغ و تخم مرغ 64 طبق قرارداد میوه و سبزی فروشی ها 7

 طبق قرارداد تاالرهای پذیرایی 61 طبق قرارداد ساندویچی ها 4

 طبق قرارداد خواربار فروشی 61 طبق قرارداد سوپرمارکت ها 5

 طبق قرارداد فروشی ها خشکبار و آجیل 68 طبق قرارداد رستوران ها 4

 طبق قرارداد بارفروشان ) میوه و تره بار( 69 طبق قرارداد هتل ها و مهمانسراها 1
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 طبق قرارداد کارخانجات داخل حریم شهر 73 طبق قرارداد دندانپزشکی ها 1

 طبق قرارداد مراکز تجاری و پاساژها 76 طبق قرارداد مطب ها و کلینیک ها 8

 پسماندهای غیر عفونی(درمانگاه ها )  9
 طبق قرارداد

77 
مراکز اداری ، نهادها شرکت ها، 

 ارگان های دولتی و غیر دولتی

 طبق قرارداد

 طبق قرارداد کله پزی و سیرابی فروشی 74 طبق قرارداد بیمارستان ها) پسماندهای غیر عفونی( 63

 قراردادطبق  مسافربری های ترمینال 75 طبق قرارداد آشپزخانه ها 66

 طبق قرارداد آهن،فرودگاه راه 74 طبق قرارداد کافه تریاها و کافی شاپ ها 67

 طبق قرارداد بوفه های سینمایی و مراکز آموزشی 71 طبق قرارداد مبل سازی و درودگری و نجاری 64
 

 هزينه حمل زباله

 ماشین بزرگ ماشین کوچک شرح ردیف

 333/333/7 333/433/6 خصوصیهای حمل و دفن زباله بیمارستان 6

 333/333/7 333/533/6 های دولتیحمل و دفن زباله بیمارستان 7

ها و موسسات و مراکز پر زباله داخل ها و دانشگاهحمل و دفن زباله شرکت 4

 محدوده و حریم شهر

333/543/6 333/333/7 

 333/333/7 333/543/6 حریم شهرها و موسسات و مراکز پر زباله خارج از حمل و دفن زباله شرکت 5

 333/333/7 333/133/6 های ساختمانیحمل ضایعات و نخاله 4
 

 حفاريها  اجرائي عمليات خدمات بهای -(3-4عرفه شماره )ت

 حفاری خدمات بهای تعرفه مبنای : الف
 

 شرح بستر ردیف
 قیمت پایه عوارض مترمربع )ریال(

 شهروندان ادارات

 ریال 333/433/6 ریال 333/433/7 رو یک الیه  سواره و معابر آسفالت 6

 6دو برابر بند  6دو برابر بند  آسفالت دو الیه 7

 ریال 333/433/6 ریال 333/143/7 رنگی پازلهای و موزائیک 4

 ریال 333/333/6 ریال 333/133/6 بتن 5

 ریال 333/833 ریال 333/433/6 شنی/ خاکی 4
 

 قیمت پایه عوارض، محاسبه و قابل وصول میباشد. درصدی73حفاریهای جدید افزایشدر مسیر  تبصره :
  حفاری كانال عرض ب :

 آسفالت(: )بستر -6
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 کمپرسور: دستگاه با برش  -

 درخواستی نوار عرض به متر یک زانیبه م مذکور، یهادستگاهتوسط  آسفالت زیرین های الیه به وارده خسارت لیبه دل حالت این در

 . شودیم اضافه خدماتیشرکت 

 کاتر: دستگاه با برش -     

عرض  فقط ،باشدیم ریپذامکان آسفالت( برش کاتر جهت از دستگاهاستفاده  درج )با خدماتی شرکت کتبی درخواست با که حالت نیدر ا

 . گرددیم محاسبه شده تعیین نوار
 

 بتن(: و موزائیک )بستر - 7

 6-بند ب مطابق حفاری نوارهای عرض ، بنابراینباشدیم میسر کمپرسور دستگاه از استفاده امکان فقط حالت این در            

  .گرددیم محاسبه

  خاکی(: )بستر -4

   .ردیگیم صورت محاسبه 7-ب مطابق بند خدماتی، یهاشرکت درخواست نوار عرض به توجه با حالت این در

شورای  با تصویب گردد، اعالم گیالن محترم استانداری فنی و شورای ذیربط مقامات سـوی  از بهاء فهرسـت  که صـورتی  در :6تبصـره     

 بود . خواهد اجرا قابل و ماده این جایگزین شهر اسالمی

 در صورت افزایش قیمت مصالح مورد نیاز، نرخهای مذکور به تناسب و با مصوبه شورای اسالمی شهر قابل افزایش خواهد بود. :7تبصره     

 ج : عمق كانال حفاری 

به هزینه مندرج در جدول یک    % 73درصورتیکه عمق کانال حفاری بیش از یک متر باشد بمنظور ایجاد تراکم الزم در بستر کانال بمیزان 

  اضافه می شود .
 

 د : هزينه كارشناسي 

 می باشد . ریال 333/443بلغ هزینه کارشناسی برای ارائه هرگونه پاسخ به استعالم شرکتها خدماتی و متقاضیان م
 

  ه : هزينه تنظيف 
انس تابلوی خیابانی برق ، پایه تیر برق و تر رات ،به منظور پاکسازی و تنظیف محل نصب هرگونه تاسیسات شرکتها خدمات )اعم از کافو مخاب

  دریافت گردد .ریال  333/143/6به مبلغ  هوایی (
 

 و  : هزينه برای حفاری منهول فاضالب ،آب ، مخابرات ، و غيره 

هزینه نظارت بر ترمیم محل حفاری هر عدد منهول فقط در حین اجرا عملیات پروژه توسعه شبکه بدلیل افزایش متفاوت سطح و عمق آن 

 تعیین می گردد . ریال 333/433/1 به ترانشه قیمت ثابت
 

 وترانس برق ز: هزينه برای نصب تير وتابلو

 ریال 333/433/5مبلغ         هزینه هر عدد پایه بتونی برق                            -   

 ریال 333/333/54هزینه هر عدد تابلو و ترانس برق خیابانی                مبلغ   -   
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 : هزينه ترميم محل حفاری های اضطراری  ح

هزینه ترمیم محل حفاری های اضطراری شرکت های خدماتی )آب و فاضالب ،برق ، گاز ، مخابرات ( در مناطق مختلف شهر با توجه به 

برابر جدول یک تعیین  4پراکندگی پروژه و هزینه حمل و نقل مازاد آسفالت موزائیک و بتن وشن  برای هر متر مربع بستر مشخص به میزان 

 میگردد . 

 مه : جري ط

به منظور جلوگیری از حفاری های غیر مجاز و نصب هرگونه تاسیسات در معابر سطح شهر برای هر متر طول بستر مشخصی جریمه ای به 

 برابر جدول یک تعیین و قابل وصول میباشد . 4میزان 

 معبر سد رفع ستاد انبارداری بهای خدمات -(3-5تعرفه شماره )

 73و6فروشی و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستی براساس بندهایفعالیت صـنفی بصـورت دست    -الف

 قانون شهرداری با آنان رفتار کند. 44ماده  

 

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

ص در میادین )روز اینکه شهرداری زمینه فعالیت اشخاودر صـورتیکه شـهرداری ناگزیر به ان باشـد بال مانع اسـت مشروط به     

محل اسـتقرار دراختیار متقاضیان قرار گیرد که امکان تصرف اماکن   هفتگی( راچنان فراهم نماید که به صـورت روزانه وسـیال  

 عموی از سوی اشخاص سلب شود.

 

ریال متناسب باحرفه ویا صنف مشابه خواهند بود که به 333/387ریال تا   333/356عوارض اینگونه فعالیت ها روزانه بین مبلغ -ج

 ه خواهد شد.اجازه فعالیت داد ت متقاضی وصول وصورت روزانه ویا هفتگی وبا درخواس

 

 ریال. 333/573فروش هرگونه اقالم واجناس باخودرو روزانه مبلغ  -د 

 

 عوارض افتتاحیه نخواهد داشت. هااینگونه فعالیت -ه

 

ها توسط واحد رفع سدمعبر شهرداری جمع اوری میشود هزینه ای به شرح نآایجاد کنندگان سـدمعبرکه لوازم واثاثیه   از –و  

 زیربابت نگهداری وحفاظت اموال توقیفی دریافت میگردد.

 ریال.333/763ریال تا  333/653خوراکی وفاسد شدنی روزانه  -6

 ریال. 333/763ریال تا  333/618ها روزانه آنپوشاك واقالم مشابه باتوجه به حجم  -7

 ریال. 333/763 ریال تا 333/653کلیه اقالم مورد عرضه مغازه داران باتوجه به حجم انها روزانه بین  -4
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به منظور ساماندهی فروشندگان احشام برای ایام خاص در محلهای تعیین شده از سوی شهرداری، به ازای فروش هر رأس  -ز

 ریال از فروشندگان اخذ می گردد. 333/763گوسفند مبلغ 

 

 خواهدشد. تعیین قیمت حداقل به سدمعبر ستاد رفع وانباردار معاون مسئول، هیئت توسط اجناس ریالی ارزش:  6تبصره 

 در صورت تکرار تخلف از سوی فروشندگان، عوارض فوق به دو برابر قابل افزایش خواهد بود .: 7تبصره 

 در صورت استفاده از جرثقیل و یا هر وسیله غیر متعارف جهت جمع آوری، هزینه آن بصورت جداگانه از مالک اخذ خواهد گردید . :4تبصره 

ریال از  کسبه دستفروش  بازار چه   333/643ریال تا  333/633مقررگردید روزانه مبلغی رامتناسب با فضای اشغال شده از مبلغ  :5تبصره

 عاقلیه دریافت  گردد .

 

 قطع اشجارجهت  بهای خدمات -(3-6تعرفه شماره )

 فـاریـتع –
با توجه به تعریف درخت در ضوابط اجرایی ماده یک الیحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها و نظر به اینکه درختان 

 تقسیم میشوند:گروه  4از ارزش زیست محیطی متفاوتی برخوردار هستند، بر این اساس درختان به 

 درختان مثمر (6

سیم های ذیل تق به درختانی اتالق میشود که میوه آنها خوراکی بوده و مورد استفاده تغذیه ای قرار می گیرند و به گروه تعریف :

 می شوند:

 درختان مثمر درجه یک : –الف 

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

 فراوانی باال )در سطح شهر به وفور دیده می شوند(. – 6

 عمر مفید بهره برداری و سن دیر زیستی باال  -7

 تاج گسترده -4

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

 گردو –خرمالو  –زرد آلو  –شاه توت  –توت  –گیالس  –گالبی  –سیب 
 درختان مثمر درجه دو :  -ب

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

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

جنون توت م –توت سیاه  –ازگیل  –به  –فندق  –انجیر  –انار  –شبرنگ  –شلیل  –هلو  –زیتون  –عناب  –زالزالک  –آلبالو  –پسته  –بادام 

 انگور–زغال اخته  –سنجد  –آلو قطره طال  –گوجه  –

 

 درختان غیر مثمر (7
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به درختانی اتالق می شود که میوه آنها خوراکی نبوده و بیشتر مورد  استفاده تزئینی ،صنعتی و زیست محیطی دارند و  تعریف :

 به گروه های ذیل تقسیم می شوند:

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

 به درختانی اتالق می شود که به ترتیب اولویت مشخصه های ذیل را دارند: ویژگی :

 فراوانی باال در سطح شهر

 سن دیر زیستی باال

 گستردگی تاج

 ارزش اقتصادی چوب آنها 

 

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

افرای  –اوجا  –نارون نرك )قره آغاج( ملج  –نارون پیوندی  –اقاقیای نرك  –پیوندی اقاقیای  –صنوبر  –سرو نقره ای  –کاج تهران  -چنار

 –کاج مشهد  –کاج سیاه  –انواع نراد  –انواع نوئل  –انواع سدروس  –ماگنولیا  –زبان گنجشک  –افرای برگ چناری  –افرای ابلق  –سیاه 

 شالک –کاج کاشفی 

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

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

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

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

 آزاد –تبریزی  –افرای سلطنتی  –گز  –تاغ  –داغداغان  –جل  –توسکا  –پالونیا  –بلوط  –سه رنگ  –کاتالپا  –درخت پر  –ابریشم ایرانی  –ك نر

 

 درختان شاخص (4

 به درختان مثمر یا غیر مثمری  که دارای صفات متمایز و برجسته ذیل باشند، درختان شاخص می گویند :  تعریف :

 فرهنگی، اجتماعی، بومی و محلیاهمیت  

 ارزش تزئینی منحصر به فرد

 توان ایجاد تاج گسترده

 سن دیر زیستی باال

مالك تعیین نوع درختان )اعم از شـاخص، درجه یک و تند رشـد، درجه دو و کند رشد( نظریه کارشناس فضای سبز شهرداری    :تبصـره 

 میباشد.

  نحوه محاسبه -

با اخذ مجوز از ) محدوده شــهر و حریم شــهر  معابر عمومی، پارکها و فضــای ســبزدر  قطع درختان بهای خدمات -الف

 :(شهرداری
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 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک )تند رشد(: -6

 ریال333/633/2سانتی متر محیط بن، مبلغ   43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -

 ریال 000/651به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ قبل سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند  633تا  43محیط بن  -

 ریال000/150به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط  بن مبلغ  قبلسانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند  633محیط بن   -

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -7
 ریال 333/733/4متر محیط بن، مبلغ سانتی  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا   -

 ریال333/651به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبل سانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند 633تا  43  بنمحیط   -

 لریا333/763به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبل سانتی متر به باال عالوه بر قیمت پایه بند 633محیط بن   -

 تعرفه قطع درختان شاخص:-4

 ریال333/433/1سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -

 ریال333/763به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند  633تا  43محیط بن  -

 ریال333/464به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند  633محیط بن  -
 

در صـورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی درخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل   تبصـره: 
 درصد عوارض این بند معاف خواهد بود. 43شهرداری نماید، از پرداخت  دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید 

 

محدوده شهر و  معابر عمومی، پارکها و فضای سبزدرختان در  قطع، امحاء، خشـکاندن و سـوزاندن    بهای خدمات -ب

  :(بدون اخذ مجوز از شهرداری) حریم شهر

 درصد قابل افزایش در محاسبات بند ) الف ( می باشد. 633تا  43فوق الذکر از  تعرفهمیزان وصول 
 

در صـورت عدم اثبات جرم مبنی بر امحاء و ســوزاندن درختان به طور عمدی، تعرفه قطع درخت مطابق بند )الف( اخذ خواهد   :6تبصـره  

 شد.

رخت قطع شده در معابر یا اماکن عمومی، در همان محل یا محل در صـورت موافقت شهرداری اگر متقاضی اقدام به جایگزینی د  :7تبصره 

 دیگری به نحو مطلوب و مورد تایید شهرداری نماید، از پرداخت عوارض بند )ب( معاف بوده و تنها تعرفه بند )الف( اخذ خواهد شد.

 

 :(اخذ مجوز از شهرداری با)واقع در محدوده شهر و حریم شهر  خصوصیدر امالك و باغات  قطع درختان بهای خدمات -ج

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه یک )تند رشد(: - 6   
 ریال.333/100/2سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -     

 ریال 333/76به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند  633تا  43محیط بن  -     

 ریال.333/57به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند  633محیط بن  -     

 

 تعرفه قطع درختان غیر مثمر درجه دو )کند رشد(: -7
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 ریال333/200/4سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -   

 ریال333/57به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند  633تا  43محیط بن  -   

 الری433/47به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند  633محیط بن  -   

 

 تعرفه قطع درختان شاخص : -4
 ریال333/250/5سانتی متر محیط بن، مبلغ  43قیمت پایه برای هر اصله درخت تا  -   

 ریال333/634به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر عالوه بر قیمت پایه بند  633تا  43محیط بن  -   

 ریال333/651به ازاء هر سانتی متر افزایش محیط بن مبلغ  قبلسانتی متر به باال عالوه بر قیمت بند  633محیط بن  -   

بدون اخذ مجوز از ) واقع در محدوده شــهر و حریم شــهر خصــوصــیدر امالك و باغات  قطع درختان بهای خدمات -د

 :(شهرداری

 درصد قابل افزایش در محاسبات بند )ج( می باشد. 633تا  43فوق الذکر از  تعرفهمیزان وصول      
 

 :درختچه های زینتی و اشجار پیوندی قطع و امحاءبهای خدمات  -و

 ریال می باشد.333/763و 333/76به ازاء هر سانتی متر محیط بن بترتیب، مبلغ  فوق تعرفهمیزان وصول    

 

 :تخریب چمن و گل های فصلی بهای خدمات -ه

 ریال می باشد.333/464و  333/763به ازاء هر متر مربع مساحت بترتیب مبلغ فوق تعرفه میزان وصول     

 

 :عمدی بودنبندهای )و ، ه( در صورت بهای خدمات  -ز

 درصد قابل افزایش در محاسبات می باشد. 633تا  43فوق، از  تعرفه اعمال   

 

 :در معابر عمومی توسط شهرداری قطع درختان بهای خدمات -ح

ریال می  433/193/6 تا 333/411هر مورد بسته به حجم کار از ذهاب و حمل شاخه های مازاد و ... کارگر، اره موتوری، ایاب از اعم

 باشد.

 : سربرداری درختان )درخت بالغ( هرسبهای خدمات  -ط

 ریال می باشد. 333/513/6تا  333/143به ازای هر اصله مبلغ
 

سطح شهر بصورت غیراصولی و بدون هماهنگی با  معابر عمومی، پارکها و فضای سبزدر صورتیکه درختان واقع در  -ی

 :سر شاخه ها قرار گیرند هرس و قطعشهرداری مورد 

 بسته به شدت هرس تا هشتاد درصد مبلغ تعرفه بند )الف( قابل محاسبه خواهد بود. 
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 :سربرداری درخت قطع و هرستقاضای  کارشناسی بهای خدمات -ك

 ریال 333/633/7قطع و هرس درختان در محدوده شهر مبلغ تقاضای  -

 ریال 333/643/4تقاضای قطع و هرس درختان در محدوده حریم شهر مبلغ  -

 ریال 333/733/5تقاضای قطع و هرس درختان در امالك و باغات خصوصی مبلغ  -

 توضیحات:

 اشد.بونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها میقانالیحه تعرفه بندهای)ب و د(عالوه برجرائم ومجازاتهای تعیین شده در -6

متعلقه به عدم اجرای تعهد کاشـت نهال سپرده شده از سوی متقاضی، به ازاء هر سال تاخیر و برای هر   جریمهدر خصـوص   -7

 ریال قابل وصول خواهد بود. 333/333/7تا  333/433/6اصله بسته به نوع نهال از 

بر اساس میانگین  (در سـند مالکیت باغ بوده ولی درختی جهت اندازه گیری وجود ندارد  قطع اشـجار باغات )ملک  جریمه -4

محیط بن تعداد پنج اصله درخت باغ همجوار و در معابر عمومی میانگین محیط بن دو اصله درخت در دو طرف درخت مورد نظر 

 خواهد بود.

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

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

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

 .خواهد بود

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

ضوابط اجرائی  65هر گونه خسـارت پیش بینی نشده در این مجموعه، توسط کمیسیون فضای سبز شهرداری، موضوع ماده   -8

 صمیم گیری خواهد شد.مربوط به چگونگی اجرای ماده یک الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ت
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 عوارض و بهای خدمات سازمان حمل و نقل )تاكسيراني( -(3-7تعرفه شماره )

اجرایی نامه آئین 4ماده 4))تعرفه عوارض و بهای خدمات و هزینه های صدور انواع مجوز ازطرف سازمان حمل ونقل برابر تبصره 

اساسنامه سازمان  8ه تاکسیرانی وبرابربند الف ماده ب به تمرکز امور مربوط قانون الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانون راجع

 ((6533برای سال

ف
دی
ر

 

 کد

درآمد

 ی

 عنوان عوارض وبهای خدمات

 درحال اجرا

 99سال 

 )مبلغ به ریال(

پیشنهاد سازمان 

 6533برای سال 

 )مبلغ به ریال(

ای رمصوب شو

 اسالمی شهر

 )مبلغ به ریال(

 

6 

 

 

6431 
 

 پروانه تاکسیرانی )کارت رانندگی( برای کلیه رانندگان عوارض

 آژانس، )امداد خودرو( بر،حمل  بار،کمکی،بیسیم،خطی،وانت )شهری،

 سرویس مدارس وغیره( ماهیانه

333/57 333/45 333/43 

7 6438 
عوارض پروانه بهره برداری  برای کلیه مالکین )شهری ،بیسیم، بین 

 ماهیانهخطوط،وانت بار، وغیره( 
333/57 333/45 333/43 

4 6438 

عوارض پروانه بهره برداری  نمایندگی بارو مسافر درون شهری تحت 

نظارت سازمان)آژانس،تاکسی بیسیم،وانت بار و...( به ازای هرخودرو 

ریال مشروط براینکه حداقل سالیانه کمتر  333/473تحت فعالیت ماهیانه 

 .ریال نباشد333/743/4از 

333/74 333/47 333/43 

 

5 

 

6438 

 مسافر که ازسازمانهای دیگر مجوز اخذ نموده و عوارض مؤسسات بار و

درشهر الهیجان فعالیت می کنندبه ازای هرخودرو تحت فعالیت ماهیانه 

ریال 333/533/4ریال  مشروط براینکه حداقل سالیانه کمتر از  333/14

 وتاکسیرانی راننده()عوارض بهره برداری مالک  نباشد شامل

333/43 333/14 333/13 

 333/483/4 333/483/4 333/133/7 عوارض حمل بر)امداد خودرو ( بااجاره ایستگاه ها ماهیانه 6438 4

1 4634 

عوارض نقل وانتقال پروانه بهره برداری باخودرو )تاکسی درون 

رابر بشهری،تاکسی بیسیم ،بین خطوط ،وانت بار(به ازای هرنقل وانتقال 

مبلغ مندج درقولنامه )چنانچه مبلغ قولنامه ازارزش روز کمتر باشد 

 مالك ارزش روز برار نظریه  کارشناسی است

ارزش فروش 5%

ج رمبلغ مند

 درقولنامه

ارزش فروش  4%

ج رمبلغ مند

 درقولنامه

ارزش فروش  4%

ج رمبلغ مند

 درقولنامه

1 
 

4634 

 

 و نمایندگی شرکتهای حمل بارعوارض نقل وانتقال پروانه بهره برداری 

 ریال( 333/333/47 )حق امتیاز مدت اعتبار در وانت بار( مسافر)آژانسها و

پرداخت این عوارض به عهده فروشنده است  وخریدار مشمول پرداخت 

 .حق امتیاز جدید خواهد بود

 حق امتیاز83%

 

 حق امتیاز83%

 

 حق امتیاز83%

 

8 4631 
مالک  %14سازمان    نقیله تحت نظارتعوارض تبلیغات بروی وسائط 

 سازمان %74و
 %74با مجوز  %74با مجوز  -
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ف
دی
ر

 

 کد

درآمد

 ی

 عنوان عوارض وبهای خدمات

 درحال اجرا

 99سال 

 )مبلغ به ریال(

پیشنهاد سازمان 

 6533برای سال 

 )مبلغ به ریال(

ای رمصوب شو

 اسالمی شهر

 )مبلغ به ریال(

 333/543 333/543 333/443 از متقاضیان تشکیل پرونده ثبت نام وپذیرش اولیه ی خدماتبها 4663 9

63 4663 
بهای خدمات  امتحان شهرشناسی وتست اطالعات اولیه  متقاضی 

 درهرمرحله )شامل کلیه متقاضیان(
333/633 333/643 333/643 

66 4663 
تاکسی )کارت راننده( تاکسیرانی  کلیه پروانه هابهای خدمات صدور

 دربدو شروع فعالیتشهری، بین خطوط، آژانس ،وانت بار، وغیره(
333/443 333/543 333/533 

67 4663 

بهره برداری )تاکسی  دورکلیه پروانه های)کارت مالک(بهای خدمات ص

دربدو شروع  (شهری بین خطوط،بیسم ،نمایندگی،وانت بار وغیره

 فعالیت

333/443 333/543 333/533 

64 4663 
تمدید،تعویض،المثنی( کلیه پروانه ها)کارت راننده( ) بهای خدمات

 تاکسیرانی )تاکسی شهری، بین خطوط، آژانس ،وانت بار، وغیره(
333/613 333/773 333/733 

65 4663 
بهای خدمات تمدیدکلیه پروانه های بهره برداری دوساله )تاکسی شهری 

 نمایندگیبین خطوط،بیسیم ،وانت بار وغیره به استثناء 
333/743 333/474 333/433 

64 4663 
 بهای خدمات  تمدید کلیه پروانه ها نمایندگی دو ساله          

 )آژانس ،بین خطوط، حمل بر،بیسم وانت بارو....(
333/333/4 333/333/5 333/133/4 

61 4663 
بهای خدمات  صدور برگه مرخصی برای کلیه رانندگان دارای کارت 

 چه دستی وچه بصورت اینترنتی )سالیانه(تاکسیرانی 
333/633 333/643 333/633 

61 4663 
 نقل مکان پروانه بهره برداری نمایندگی  شرکتهای

 333/333/7 333/733/7 333/133/6 حمل بار ومسافر)آژانس ،وانت بار، بیسیم و...(

68 4663 
 بهای خدمات تبدیل به احسن )نوسازی( ناوگان تحت نظارت

 درون شهری سازمان
- 333/333/63 - 

69 4663 
 بهای خدمات  کارشناسی  ازمکانهای شرکتهای نمایندگی

 حمل بار ومسافر)آژانس ،وانت بار،حمل بر، بیسیم و...(
333/443 333/543 333/543 

 - 333/433 - هزینه پاسخ به استعالمات 4663 73

76 4667 
برابر قرار  سرویسهای دربستی بهای خدمات ونظارت برعملکرد 

 خودروهای تحت نظارت سازمان داد تنظیمی برای
 قرارداد %64 قرارداد %64 قرارداد 64%

 333/333/18 333/333/18 333/333/13 شهری حق االمتیاز پروانه بهره برداری انواع تاکسی جدید درون 1434 77
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ف
دی
ر

 

کد 

درآمد

 ی

 عنوان عوارض وبهای خدمات

 درحال اجرا

 99سال 

 ریال( )مبلغ به

پیشنهاد سازمان 

 6533برای سال 

 )مبلغ به ریال(

ای رمصوب شو

 اسالمی شهر

 )مبلغ به ریال(

74 1434 
خطوط حومه  حق االمتیاز پروانه بهره برداری انواع تاکسی جدید

 وحریم شهری
333/333/44 333/333/54 333/333/54 

75 1434 
خطوط حومه  حق االمتیاز پروانه بهره برداری انواع تاکسی موقت

 وحریم شهری
333/333/66 333/333/65 333/333/65 

74 1431 
درون شعبه های حق االمتیاز پروانه بهره برداری  نمایندگی 

 شهری حمل مسافر )آژانس ،بیسیم،سرویس مدارس(
333/333/61 333/333/77 333/333/77 

71 1431 
 بین خطوط  شعبه های حق االمتیاز پروانه بهره برداری نمایندگی

 حمل مسافرتمامی مسیرها
33/333/64 33/333/61 33/333/61 

71 1434 
 حق االمتیاز پروانه بهره برداری نمایندگی  حمل بار

 درون شهری وحریم)وانت بار و...(
333/333/61 333/333/77 333/333/77 

78 1434 
حق االمتیاز پروانه بهره برداری حمل بار سیار درونشهری 

 وحریم)وانت بار و....(
333/433/8 333/333/66 333/333/66 

 333/333/44 333/333/44 333/333/71 حق االمتیاز پروانه بهره برداری حمل بر)امداد خودرو(  1434 79

43 

 
5731 

باتوجه به درخواستهای زیاد مبنی بر انتقال تاکسیهای بین خطوط 

ازخطی به خط دیگر  درصورت موافقت وبالمانع بودن ودارابودن 

 شرایط الزم این مبلغ باید ازفروشنده اخذ شود 

333/433/1 333/433/8 333/433/8 

46 5734 
 ()با احتساب ارزش افزوده نرخ ورودی بهای خدمات 

333/73 333/74 333/74 
 ریال( 333/64مبلغ) هرساعتی اضافی مازاد بریکساعت

 333/433/6 333/133/6 333/433/6 حق اشترك استفاده از پارکینگ ها ماهیانه   5734 47

44 5731 
 )درآمد یک درصد فروشعوارض پارکینگ های عمومی خصوصی 

 ناخالص(

فروش  6%
 )درآمد ناخالص(

 فروش  6%

 ناخالص()درآمد 

 فروش  6%

 )درآمد ناخالص(

 ازدرآمد ناخالص %4عوارض از مراکز معاینه فنی خودرو  5731 45
4%  

 درآمد ناخالص

4%  

 درآمد ناخالص

4%  

 درآمد ناخالص

44 5734 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 64موضوع ماده بهای خدمات 

تا  پاركدرشبکه معابر پر ترافیک که ممنوعیت توقف وجود ندارد 

ساعت به ازاء هرساعت اضافی  4/3ساعت رایگان مازاد بر 4/3

 333/68تایک ساعت 

333/64 333/68 333/68 

 333/733/6 333/733/6 333/833 تن4/4بهای خدمات صدور پروانه فعالیت  ناوگان باردیزلی زیر 6463 41
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ف
دی
ر

 

 کد

درآمد

 ی

 عنوان عوارض وبهای خدمات

 درحال اجرا

 99سال 

 به ریال( )مبلغ

پیشنهاد سازمان 

 6533برای سال 

 )مبلغ به ریال(

ای رمصوب شو

 اسالمی شهر

 )مبلغ به ریال(

 333/833/6 333/833/6 333/733/6 تن1تن تا4/4بهای خدمات صدور پروانه فعالیت  ناوگان باردیزلی 6463 41

 333/433/7 333/433/7 333/133/6 تن به باال1بهای خدمات صدور پروانه فعالیت  ناوگان باردیزلی  6463 48

49 6463 
بهای خدمات صدور پروانه اشتغال رانندگان  ناوگان باردیزلی 

 تن4/4زیر
333/833 333/733/6 333/733/6 

53 6463 
بهای خدمات صدور پروانه اشتغال رانندگان  ناوگان باردیزلی 

 تن1تن تا4/4
333/733/6 333/833/6 333/833/6 

56 6463 
خدمات  صدور پروانه اشتغال رانندگان ناوگان باردیزلی بهای 

 تن به باال1
333/133/6 333/433/7 333/433/7 

 333/133 333/133 333/533 تن4/4بهای خدمات تمدید پروانه فعالیت  ناوگان باردیزلی زیر 6463 57

 333/933 333/933 333/433 تن1تن تا4/4بهای خدمات تمدید فعالیت  ناوگان باردیزلی 6463 54

 333/743/6 333/743/6 333/833 تن به باال1بهای خدمات تمدید پروانه فعالیت  ناوگان باردیزلی  6463 55

54 6463 
بهای خدمات تمدید پروانه اشتغال رانندگان  ناوگان باردیزلی 

 تن4/4زیر
333/533 333/133 333/133 

51 6463 
رانندگان  ناوگان بهای خدمات تمدید پروانه اشتغال 

 تن1تن تا4/4باردیزلی
333/433 333/933 333/933 

51 6463 
بهای خدمات  تمدید پروانه اشتغال رانندگان  ناوگان باردیزلی 

 تن به باال1
333/833 333/743/6 333/743/6 

 
 

 تبصره های مربوط به عوارض ودریافتیهای سازمان حمل ونقل

صادره حمل ونقل درصورت عدم انصراف توسط دریافت کننده مجوز ویا ابطال توسط  سازمان حمل عوارض کلیه مجوز های  :6تبصره 

 ونقل برقرار بوده و ازطریق مراجع قانونی قابل وصول می باشد./
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 %4عوارض لیانه خودروعوارض ها ) به استثنا عوارض ساعوارض مضاعف، کلیه دریافت  تصویب این تعرفه برای جلو گیری از با :7تبصره 

نقل بار و مسافر دریافت میگردید به سازمان حمل  امورحمل و یا واحد درآمد شهرداری از ازطریق واحد صنفی و "که قبالحمل مسافر(

 نقل واگذار می گردد./ و

 43 ماده 4توسعه وتبصرهقانون برنامه پنجم 686قوانین ومقررات مربوط به عوارض ووجوه شهرداری )تبصره ماده تبعیت از با :4تبصره 

 .هرگونه معافیت وتخفیف عوارض ووجوه  مربوط به سازمان حمل ونقل ممنوع می باشد قانون مالیات برارزش افزوده (

 دریافت هرگونه وجه نقد توسط پرسنل سازمان ممنوع عوارض وجوه دریافتی سازمان مستقیما به حساب درآمد سازمان واریز و :5تبصره 

 می باشد./

 یا شهرداری قابل وصول بوده وهرگونه اشتباه در محاسبه عوارض )اضافه دریافتی و جدیدعوارض معوقه براساس تعرفه های  :4تبصره 

 محاسبه مجدد می باشد./ قابل بررسی و کسری پرداختی(

درصورتی که به مالکین تاکسیهای موقت تاکسی جدید واگذار شود مبالغ پرداختی  قبلی بابت حق امتیاز به نرخ حق امتیاز  : 1تبصره 

 از حق امتیاز واگذاری تاکسی جدید کسر ومابه التفاوت  آن وصول شود./ جاری تاکسی موقت منظور و سال

اری بهره برد ،فرزندان به همسر یا مسافر حمل بار ورداری تاکسی  و شرکتهای نمایندگی پروانه بهره بدرصورت نقل وانتقال  : 1تبصره 

 از کل عوارض محاسبه  شده به نرخ روز وصول شود./ %14عوارض مذکور 

رانی، آژانس، وانت بار و یکلیه بازنشستگان شهرداری الهیجان چنانچه بخواهند در بخش حمل و نقل عمومی )اعم از تاکس  : 8تبصره 

 بخشودگی برخوردار خواهند بود. %74سرویس مدارس و غیره ( فعالیت نمایند از 
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 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  -(3-8تعرفه شماره )

 ( 1) جدول شماره  

ف
دي

ر
 

 كد خدمات
 عنوان 

 خدمات
 مبنای محاسبه تعريف خدمات

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی

 1411 مصوب

شد )مبلغ به ريال(
 ر

صد
در

 

 توضيحات

 

6 

 

 اطفاء حریق 6-6-6

یک خودرو مخصوص اطفاء 

تا  4شامل کلیه لوازمات با 

 خدمه 4

از زمان اعزام تا 

زمان استقرار در 

 ایستگاه

 - رایگان رایگان
کاربرد 

 ندارد

 نجات و امداد 7-6-6 7

یک خودرو مخصوص نجات 

تا  4لوازمات با  شامل کلیه

 خدمه 4

از زمان اعزام تا 

زمان استقرار در 

 ایستگاه

 - رایگان رایگان
کاربرد 

 ندارد

 احتیاط حریق 6-7-6 4

یک خودرو مخصوص اطفاء 

تا  4شامل کلیه لوازمات با 

 خدمه 4

از زمان اعزام تا 

زمان استقرار در 

 ایستگاه

رایگان )در مواردی 

با صالحدید 

مدیریت طبق بند 

با هزینه  54تا  54

 اخذ گردد(

رایگان )در مواردی 

با صالحدید 

مدیریت طبق بند 

با هزینه  54تا  54

 اخذ گردد(

- 
کاربرد 

 ندارد

 احتیاط امداد 7-7-6 5

یک خودرو مخصوص اطفاء 

تا  4شامل کلیه لوازمات با 

 خدمه 4

از زمان اعزام تا 

زمان استقرار در 

 ایستگاه

رایگان )در مواردی 

صالحدید با 

مدیریت طبق بند 

با هزینه  54تا  54

 اخذ گردد(

رایگان )در مواردی 

با صالحدید 

مدیریت طبق بند 

با هزینه  54تا  54

 اخذ گردد(

-  

4 6-4-6 
صدور گواهی حریق 

 یا حادثه

تایید رسمی وقوع حریق یا 

حادثه در محل معین با ذکر 

زمان و خسارت وارده بدون 

 برآورد زمان کافی

زمان کارشناسی از 

تا پایان مرحله 

تدوین و تهیه 

گزارش به ازای هر 

 نفر/ساعت

333/443 

در موارد فاقد بیمه 

با صالحدید 

مدیریت بصورت 

 رایگان

433/567 

در موارد فاقد بیمه 

با صالحدید 

مدیریت بصورت 

 رایگان

-  

1 7-4-6 

تعیین و صدور علت 

حریق یا حادثه به 

درخواست مالباخته، 

قضایی، مراجع 

انتظامی، شرکتهای 

 بیمه و غیره

اعزام کارشناس جهت 

بررسی و اعالم علت حریق 

یا حادثه با ذکر زمان و 

خسارات وارده با ذکر زمان 

 و مکان وقوع 

 ) داخل شهر (

از زمان اعزام 

کارشناس تا پایان 

مرحله تدوین و 

تهیه گزارش به 

ازای هر نفر / 

 ساعت

333/853 

در موارد فاقد بیمه 

با صالحدید 

مدیریت بصورت 

 رایگان

333/343/6 

در موارد فاقد بیمه 

با صالحدید 

مدیریت بصورت 

 رایگان

-  

1 4-4-6 

تعیین و صدور علت 

حریق یا حادثه به 

درخواست مالباخته، 

مراجع قضایی، 

انتظامی، شرکتهای 

 بیمه وغیره

اعزام کارشناس جهت بررسی 

و اعالم علت حریق یا حادثه و 

وارده با ذکر زمان و خسارات 

 مکان وقوع    ) خارج شهر (

از زمان اعزام 

کارشناس تا پایان 

مرحله تدوین و تهیه 

گزارش به ازای هر 

 نفر / ساعت

333/733/6 

هزینه کارشناسی 

برای علت یابی به 

خارج از شهر با 

صالحدید مدیرین اخذ 

 گردد

333/433/6 

هزینه کارشناسی 

برای علت یابی به 

هر با خارج از ش

صالحدید مدیرین اخذ 

 گردد

-  
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 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

 ( 1) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 مبنای محاسبه تعريف خدمات

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی 

 1411مصوب 

شد )مبلغ به ريال(
 ر

صد
در

 

 توضيحات

 

8 

 

6-6-7 

بازدید و تهیه 

شناسنامه یا 

دستورالعمل 

 ایمنی

اعزام کارشناس جهت 

بازدید کارشناسی،تهیه 

شناسنامه یا 

دستورالعمل 

ایمنی،گزارش نارسایی 

 ها و کمبودها

از زمان اعزام تا 

تهیه شناسنامه یا 

تنظیم دستورالعمل 

به ازای هر نفر / 

 ساعت

333/133 333/143 -  

9 7-6-7 

نظارت بر حسن 

اجرای طرح و 

دستورالعمل و 

صدور تاییدیه 

 ایمنی

اعزام کارشناس به 

منظور نظارت،بازدید 

اولیه، بازدید های مجدد، 

 بازدیدهای پایان کار و...

از زمان اعزام تا 

صدور تاییدیه 

ایمنی در هر مرحله 

 از بازدید به ازای هر

 نفر / ساعت 

333/133 333/143 -  

63 6-7-7 

طراحی سیستم 

های ایمنی و 

اجرای طرحهای 

 ایمنی

اعزام کارشناس جهت 

بازدید و طراحی یا 

 اجرای سیستم ایمنی

 قرارداد فی مابین
کلیه هزینه ها + 

 حق الزحمه %73

کلیه هزینه ها + 

 حق الزحمه %73
-  

66 7-7-7 

نگهداری 

سیستمهای 

 ایمنی

بازدید بموقع از سیستم 

های نصب شده 

 آزمایشات الزم

 قرارداد فی مابین
کلیه هزینه ها + 

 حق الزحمه %73

کلیه هزینه ها + 

 حق الزحمه %73
-  

67 6-4-7 

بررسی و تایید 

ایمنی نقشه 

برای کاربری 

 های مسکونی

بررسی نقشه و پالن 

های معماری یا 

سیستمهای اعالم و 

 اصفای حریق

 633به ازای هر 

 مترمربع
333/673 333/643 -  

64 7-4-7 

بررسی و تایید 

ایمنی نقشه 

برای کاربری 

های آموزشی، 

درمانی و 

 بیمارستانها

بررسی نقشه و پالن 

های معماری یا 

سیستمهای اعالم و 

 اطفای حریق

 633به ازای هر 

 مترمربع
333/673 333/643 -  

65 4-4-7 

بررسی و تایید 

ایمنی نقشه 

برای سایر 

 کاربریها

بررسی نقشه و پالن 

معماری یا  های

سیستمهای اعالم و 

 اطفای حریق

 633به ازای هر 

 مترمربع
333/655 333/683 -  
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 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
 ( 1) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 مبنای محاسبه تعريف خدمات

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی 

 1411مصوب 

شد )مبلغ به ريال(
 ر

صد
در

 

 توضيحات

64 5-4-7 
صدور تاییدیه یا 

 گواهی ایمنی

از زمان شروع تا پایان 

بررسی بازدید، تحقیق و 

 آزمایش مورد موضوع

 به ازای هر 

 واحد ساختمانی
333/533 333/433 -  

61 6-5-7 

بررسی کیفیت 

تجهیزات و مواد 

 آتش نشانی

انجام کارشناسی و 

به منظور آزمایشات الزم 

بررسی کیفیت ماشین 

آالت، تجهیزات و مواد 

 مصرفی

از زمان شروع تا 

پایان تهیه 

گزارش به ازای 

 هر نفر / ساعت

333/853 333//343/6 -  

 

61 
6-4-7 

آموزش دستگاه 

های آتش نشانی و 

خدمات مشاوره ای 

)پیشگیری، خرید 

تجهیزات ایمنی و 

)... 

انجام تحقیقات و بررسی 

مسائل در زمینه 

آموزشی ) ایمنی و آتش 

 نشانی(

از رمان شروع تا 

پایان ماموریت 

به ازای هر نفر / 

 ساعت

333/133 333/143 -  

 آموزش عمومی 6-7-4 68

آموزش ایمنی با گرایش 

آتش نشانی برای مقاطع 

مختلف تحصیلی )پیش 

دبستانی،دبستان، 

 راهنمایی و متوسطه(

ساعت  7

آموزش تئوری و 

 عملی

گسترش  به منظور

فرهنگ ایمنی 

 )رایگان(

به منظور گسترش 

فرهنگ ایمنی 

 )رایگان(

- 
کاربرد 

 ندارد

 آموزش عمومی 7-7-4 69

آموزش ایمنی با گرایش 

آتش نشانی برای اقشار 

 مختلف جامعه

ساعت  7

 آموزش تئوری

به منظور گسترش 

 فرهنگ ایمنی

 )رایگان(

به منظور گسترش 

 فرهنگ ایمنی

 )رایگان(

- 
کاربرد 

 ندارد

 آموزش پایه 4-7-4 73

آموزش ایمنی با گرایش 

آتش نشانی برای گروه 

 های مختلف شغلی

ساعت  7

آموزش تئوری و 

 عملی

333/733/6 333/433/6 -  

76 6-4-4 
آموزش نیمه حرفه 

 ای )مقدماتی(

آموزش ایمنی با گرایش 

آتش نشانی برای گروه 

 های مختلف شغلی

به ازای هر 

 نفر/ساعت
333/694 333/755 -  

77 7-4-4 
آموزش نیمه حرفه 

 ای )تکمیلی(

آموزش ایمنی با گرایش 

آتش نشانی برای گروه 

 های مختلف شغلی

به ازای هر 

 نفر/ساعت
333/743 433/467 -  



61 

 

 

 فرداد جنابی                                               رضا نصرتی                          فرشید فقیه شجاعی                       اد نجار تمیزکار                 جو   

  

 

 آرمان پوریاسری                               محسن شیخ شعربافان                      حجت طیران                                                       
 

         

 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

 ( 1) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 محاسبهمبنای  تعريف خدمات

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی

 1411 مصوب

شد )مبلغ به ريال(
 ر

صد
در

 

 توضيحات

74 6-5-4 
ای آموزش حرفه

 )مقدماتی(

آموزش دروس پایه و 

مهارتهای مقدماتی آتش 

نشانی برای گروه های 

 کاری)آتش نشانان(

به ازای هر 

 نفر/ساعت
333/443 433/541 -  

75 7-5-4 
آموزش حرفه ای 

 )متوسطه(

آموزش دروس آتش 

نشانی جهت آشنایی 

بیشتر با فنون حرفه ای و 

کسب مهارتهای مربوطه 

برای گروههای کاری )آتش 

 نشانان(

 به ازای هر 

 نفر / ساعت
333/443 433/541 -  

74 4-5-4 
آموزش حرفه ای 

 )عالی(

آموزش تخصصی آتش 

نشانی برای گروههای 

کاری )مسئولین و 

 فرماندهان آتش نشانی(

 به ازای هر 

 نفر / ساعت
333/533 333/433 -  

71 

 
6-4-4 

آموزش دانش 

 آموزان کاردانش 
 بمنظور اخذ مهارت

به ازای هر نفر 

/ 

 افزایش بر اساس

تعرفه اعالمی از 

سوی اداره آموزش 

 وپرورش

افزایش بر اساس 

تعرفه اعالمی از 

سوی اداره آموزش 

 وپرورش

- 
کاربرد 

 ندارد

 - - - به ازای هر نفر بمنظور اخذ مهارت اخذ آزمون ادواری 7-4-4 71
کاربرد 

 ندارد

78 4-4-4 

اخذ آزمون از آتش 

نشانی شهرداریهای 

 استان

بمنظور جذب و استخدام 

 در آتش نشانی
  - 333/474 333/573 به ازای هر نفر

79 6-1-4 
صدور گواهینامه 

 آموزشی

برای دوره های آموزشی 

 برگزار شده

به ازای هر 

برگ 

 گواهینامه

  جدید 333/414 333/433

43 6-1-4 
ارائه سی دی، کتب 

 و نشریات آموزشی

چاپ کتب آموزشی و 

نشریات علمی و 

تخصصی/تکثیر سی دی 

 های آموزشی آتش نشانی

یک جلد / 

یک حلقه سی 

 دی

هر عدد هزینه خرید 

+ هزینه تکثیر + 

 حق الزحمه 73%

خرید هر عدد هزینه 

+ هزینه تکثیر + 

 حق الزحمه 73%

-  

 - اجاره سالن ورزشی 6-6-5 46

بر اساس 

قرارداد فی 

 مابین

بر اساس قرارداد فی 

 مابین

بر اساس قرارداد فی 

 مابین
- 

کاربرد 

 ندارد
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 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

 ( 1) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 مبنای محاسبه خدمات تعريف

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 وتعرفه پيشنهادی 

 1411مصوب 

شد )مبلغ به ريال(
 ر

صد
در

 

 توضيحات

47 7-6-5 
اجاره کالس 

 آموزش

برگزاری کالس یا 

 دوره های اموزشی
  - 333/433/6 333/733/6 ساعت 4/6به ازای 

44 4-6-5 

اجاره سالن 

اجتماعات 

ساختمان 

 مرکزی

برگزاری همایش، 

کالس یا دوره های 

 آموزشی

 - 333/143/7 333/733/7 به ازای هر ساعت
کاربرد 

 ندارد

45 5-6-5 
اجاره دکل بی 

 سیم

امکان استفاده از 

فضای دکل به منظور 

 بهره برداری رادیویی

بر اساس قرارداد فی 

 مابین

ارزیابی و قیمت 

گذاری توسط 

کمیسیون ارزیابی 

 شهرداری

قیمت  ارزیابی و

گذاری توسط 

کمیسیون ارزیابی 

 شهرداری

 جدید
کاربرد 

 ندارد

44 6-7-5 
درآمد حاصل از 

 نصب عابربانک

امکان استفاده از 

فضای ایستگاههای 

سازمان جهت نصب 

دستگاه عابر بانک و 

بهره برداری آن جهت 

 ارباب رجوعان

بر اساس قرارداد فی 

 مابین

ارزیابی و قیمت 

گذاری توسط 

رسمی کارشناس 

 دادگستری

ارزیابی و قیمت 

گذاری توسط 

کارشناس رسمی 

 دادگستری

 جدید
کاربرد 

 ندارد

 تبلیغات 6-4-5 41

امکان استفاده از 

فضای ایستگاههای 

سازمان به منظور بهره 

 برداری تبلیغات

براساس تفاهم نامه فی 

میابین با سازمان سیما، 

منظر و فضای سبز 

 شهرداری الهیجان

نامه براساس تفاهم 

فی میابین با سازمان 

سیما، منظر و فضای 

سبز شهرداری 

 الهیجان

براساس تفاهم نامه فی 

میابین با سازمان 

سیما، منظر و فضای 

سبز شهرداری 

 الهیجان

 جدید
کاربرد 

 ندارد

41 6-5-5 
اجاره خودروی 

 میدی باس

خودرو بهمراه یک نفر 

راننده )در شهر 

 الهیجان و حومه(

 - 433/917 333/113 هر ساعت
کاربرد 

 ندارد

48 7-5-5 
اجاره خودروی 

 میدی باس

خودرو بهمراه یک نفر 

راننده )در شهر الهیجان 

 و حومه(

 - 333/433/4 333/533/5 در هر روز کاری
کاربرد 

 ندارد

49 4-5-5 
اجاره خودروی 

 میدی باس

خودرو بهمراه یک نفر 

راننده )خارج از شهر 

 الهیجان (

 ساعته 75

ریال به 333/343/1

اضافه هزینه سوخت 

 خودرو

ریال به  433/417/1

اضافه هزینه سوخت 

 خودرو

- 
کاربرد 

 ندارد

53 6-6-4 

شارژ یا تعمیر 

خاموش کننده و 

دستگاههای 

 تنفسی

شارژ یا تعمیر کلیه 

خاموش کننده ها و 

 دستگاههای تنفسی

ارزیابی و قیمت گذاری 

 توسط کارشناسان مربوطه

بهای تمام شده + 

 حق الزحمه %73

 73بهای تمام شده + %

 حق الزحمه
-  
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 تعرفه بهای خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

 ( 1) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 تعريف خدمات

مبنای 

 محاسبه
 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی

 1411 مصوب

شد ()مبلغ به ريال
 ر

صد
در

 

 وضيحاتت

 فروش تجهیزات 6-6-1 56

تهیه و فروش تجهیزات 

و ملزومات اعالم و اطفاء 

بر اساس درخواست 

 متقاضی

طبق قرارداد 

 فی مابین

بهای تمام شده + 

 حق الزحمه %73

بهای تمام شده + 

 حق الزحمه %73
- 

کاربرد 

 ندارد

 

 فروش لوازمات فرسوده 7-6-1 57
فروش تجهیزات 

 فرسوده از رده خارج

ارزیابی و 

قیمت گذاری 

توسط 

کارشناسان 

 مربوطه

طبق قوانین و 

 مقررات مزایده

طبق قوانین و 

 مقررات مزایده
- 

کاربرد 

 ندارد

5

4 
6-6-1 

استقرار تجهیزات امداد 

 و نجات و اطفای حریق
  - 333/674/4 333/433/7 هر ساعت با دونفر خدمه

55 7-6-1 
استقرار خودروی 

 اطفائیه و نجات

ایمنی بمنظور تامین 

محل بر اساس 

درخواست نهادهای 

 دولتی و خصوصی

هر مأموریت 

 7حداکثر 

 ساعت

333/133/4 333/433/5 -  

 

54 4-6-1 
استقرار با خودروی 

 باالبر
  - 333/433/5 333/133/4 هر ساعت با دونفر خدمه

51 

 
6-6-8 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر

 p×s×7% p×s×7% % 3  مسکونیواحدهای 
کاربرد 

 ندارد

5

1 
7-6-8 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر

 p×s×5% p×s×5% % 3  ساختمانهای تجاری
کاربرد 

 ندارد

5

8 
7-5-5 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر

واحدهای صنعتی، 

 کارگاهی و تولیدی
 p×s×5% p×s×5% % 3 

کاربرد 

 ندارد

59 4-5-5 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر

ساختمانهای اداری، 

 خدماتی و سایرکاربریها
 p×s×5% p×s×5% % 3 

کاربرد 

 ندارد
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ف
دي

ر
 

كد 

 خدمات

 عنوان 

 خدمات
 تعريف خدمات

مبنای 

 محاسبه

 99بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

 و تعرفه پيشنهادی

 1411 مصوب

شد ()مبلغ به ريال
 ر

صد
در

 

 توضيحات

43 4-6-8 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی و آتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر

ساختمانهای آموزشی، 

بهداشتی و درمانی، 

ورزشی، فرهنگی، 

 جهانگردی و پارکینگ

 p×s×6% p×s×6% % 3 
کاربرد 

 ندارد

46 1-6-8 

سرانه بهای خدمات 

 ایمنی و آتش نشانی

 ساختمانهای سطح شهر

بانکها و موسسات مالی 

 و اعتباری
 p×s×5% p×s×5% % 3 

کاربرد 

 ندارد

 

 

 4-4-7کد خدمات  71: ردیف  6تبصره 
 میباشد. ریال 333/433/5مبلغ هزینه ثبت نام داوطلبین اخذ مهارت آتش نشانی برای همکاران شهرداری و آتش نشانی الهیجان  الف :    

هزینه ثبت نام داوطلبین اخذ مهارت آتش نشانی برای آتش نشانان داوطلب و همکارانی که در شهرداریهای شهرهای تابعه استان  ب:    

 میباشد. ریال 333/333/1مبلغ کار میباشند در صورت معرفی نامه از شهرداری محل کار  مشغول به 

  46الی  51: ردیف های 7تبصره 

به نام درآمد سازمان  6163454915همراه فیشهای عوارض نوسازی به نفع این سازمان وصول و به حساب شماره توسط مناطق شهرداری به 

تش آ آتش نشانی نزد بانک ملت واریز میگردد. سازمان موظف است مبالغ دریافتی را صرفاً برای نوسازی ناوگان و خرید تجهیزات و ادوات

 نشانی استفاده نماید.

  51: ردیف 4تبصره 

تجاوز  ریال 333/343/6کمتر نباشد و از مبلغ  ریال 333/814در خصوص سرانه ساختمانهای مسکونی به ازای هر واحد مسکونی از مبلغ 

 ننماید، دریافت میگردد.

  51: ردیف 5تبصره 

 ردد.کمتر نباشد، دریافت میگ ریال 333/133در خصوص سرانه ساختمانهای تجاری به ازای هر واحد تجاری از مبلغ 

 : 4تبصره 

 میباشد.اعیان و ارزش پایه منطقه ای  به ترتیب مساحت 46الی  51مربوط به ردیفهای  6533در ستون تعرفه پیشنهادی سال  Pو  Sمنظور از 

  :1تبصره 

سازمان بر هزینه های استقرار تجهیزات و خودروهای آتش نشانی، به غیر از موارد خاص و مصوبات شورای تأمین با صالحدید مدیریت 

 انجام پذیرد. 54الی  54اساس ردیفهای 
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 1399تعرفه بهای خدمات ايمني ناشي از احداث ساختمانها و تأسيسات در سال 

 ( 2) جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 وعـرح موضــش
 98بهای مصوب 

 )مبلغ به ريال(

و تعرفه پيشنهادی 

 1411مصوب 

شد ) مبلغ به ريال (
 ر

صد
در

 

 توضيحات

  % 74 333/67 433/9 مسکونی یک سقف )به ازای هر متر مربع( ساختمانهای 6

  % 74 433/69 433/64 سقف )به ازای هر متر مربع( دوساختمانهای مسکونی  7

  % 74 433/74 433/68 سقف )به ازای هر متر مربع( سهساختمانهای مسکونی  4

  % 43 333/44 433/74 سقف )به ازای هر متر مربع( چهارساختمانهای مسکونی  5

  % 74 333/44 333/78 سقف )به ازای هر متر مربع( پنجساختمانهای مسکونی  4

  % 74 333/49 333/46 سقف )به ازای هر متر مربع( ششساختمانهای مسکونی  1

  % 43 333/46 333/49 سقف )به ازای هر متر مربع( هفتساختمانهای مسکونی  1

  % 44 433/16 433/54 سقف )به ازای هر متر مربع( هشتساختمانهای مسکونی  8

9 
)به ازای هر متر  و بیشتر سقف نهساختمانهای مسکونی 

 مربع(
  جدید 8×  نرخ هشت سقف  -

  % 74 333/93 333/17 سایر کاربریها تا دو سقف ) به ازای هر متر مربع ( 63

  جدید 7×  نرخ دو سقف  - هرمتر مربع (سایر کاربریها سه سال و بیشتر )به ازای  66

67 

پارکینگ روباز تاکسی تلفنی، نمایشگاه اتومبیل، محوطه 

روباز کارگاههای صنعتی و تولیدی و ... عالوه بر اعیان )به 

 ازای هر متر مربع(

433/76 333/71 74 %  

  جدید 433/9 433/1 دیوار گذاری ) به ازای هر متر طول دیوار ( 64

65 
حق النظاره ممیزی ایمنی در زمان نقل و انتقال امالك 

 مسکونی
  جدید 433/745 433/681

64 
حق النظاره ممیزی ایمنی در زمان نقل و انتقال امالك 

 غیر مسکونی
  جدید 333/493 433/467

 % 74 میانگین رشد 

(5/1) 

(3/1) 
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تاسیسات در کلیه درخواستهای صدور پروانه  ) از زمان صدور  مبنای دریافت بهای خدمات ایمنی ناشی از احداث ساختمانها و: 6تبصره 

 ( وصول میگردد.7پروانه تا پایان کار( و سایر درخواستهای مربوطه ) تعمیرات، تغییر کاربری، خالف سازه و ... ( طبق جدول شماره )

 دد.در این تعرفه پیلوت و زیرزمین در کلیه ساختمانها در شمارش سقف منظور میگر: 7تبصره 

مساجد و حسینیه های دارای مجوز از مراجه ذیصالح از پرداخت سرانه بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ساختمانهای سطح  :4تبصره 

 ( معاف میباشند.7شهر و بهای خدمات شماره )

 تعریف کاربری بر مبنای تعاریف مندرج در تفصیلی شهرداری الهیجان میباشد.: 5تبصره 

از کل مبلغ واریزی بابت  %4نصراف مودیان از احداث بنا و درخواست استرداد وجه واریزی از حساب سازمان، به میزان در صورت ا: 4تبصره 

 هزینه ملزومات مصرفی و سایر موارد کسر میگردد.

پروانه ساختمانی فاقد ، افزایش بنا در انواع کاربریها به همراه افزایش تعداد سقف صورت پذیرد و یا  6در صورتی که در تبصره  :1تبصره 

 اعتبار باشد، بهای خدمات مذبور به ازای متراژ کل زیربنا ) به کسر پرداختی گذشته ( با تعرفه های سال جاری محاسبه و وصول میگردد.

اریها مشمول قانون شهرد 44ماده  75مکانهایی که مغایر با پروانه ساختمانی صادره بهره برداری میگردند و همچنین موضوع بند : 1تبصره 

( تحت عنوان مابه تفاوت بهای خدمات ایمنی ناشی از احداث 7پرداخت مابه تفاوت ناشی از نوع بهره برداری بر اساس جدول شماره )

 ساختمان و تاسیسات میباشد که به نفع سازمان آتش نشانی وصول میگردد.

رای اعیان قید شده مطابق با سند مالکیت میباشند از پرداخت تعرفه ساختمانهایی که دارای بالمانع از بخشداری بوده و یا دا : 8تبصره 

 بهای خدمات ایمنی معاف هستند.

دارای بالمانع از شهرداری باشند از پرداخت تعرفه بها معاف بوده و ساختمانهایی که بعد از  6/6/94ساختمانهایی که قبل از تاریخ  :9تبصره 

باشند چنانچه بهای خدمات از آنان دریافت نشده باشد میبایست به تاریخ بالمانع، بهای خدمات  تاریخ مذکور دارای بالمانع از شهرداری

 مذبور از آنان وصول گردد.

تعرفه بهای خدمات ایمنی ناشی از احداث ساختمانها و تاسیسات برای کارکنان سازمان با صالحدید مدیریت برای یکبار مشمول  :63تبصره 

 خواهد شد. تخفیف %43برخورداری از 

( ، با توجه به اینکه گاهاً مشاهده می شود تجهیزات ایمنی نصب شده اغلب توسط 7جدول شماره ) 64و  65در خصوص ردیفهای  :66تبصره 

 ممالکین بعد از اخذ پایان کار از محل برداشته شده و یا در موقع بروز حوادث به جهت عدم کنترل و بازبینی عمل نمی کنند در زمان استعال

از آنان اخذ می گردد لذا کلیه « حق النظاره ممیزی ایمنی » های مربوط به نقل و انتقال سند ) ملک ( تعرفه بهای خدمات ایمنی بعنوان 

 مناطق شهرداری ملزم به هدایت آنان به سازمان آتش نشانی می باشند.

 سقف میباشد. ( تعداد7تعرفه بهای جدول شماره ) 66و  9در ردیف  n: منظور از 67تبصره 
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 های با بار سنگين از سطح معابر شهر)حق ترانزيت(بهای خدمات عبور كاميون -(3-9تعرفه شماره )

درخصوص محموله ها و وسایط نقلیه سنگین داخل شهری نظیر لودر ، بیل مکانیکی ، بتونر ،دستگاه پمپ بتن ،گریدر و 

ریال و درصورت  333/6رانندگی در هر مرحله به ازای هر تن کامیونهای سنگین در صورت صدور مجوز راهنمایی و 

 ریال اخذ میگردد. 333/7نداشتن مجوز در هر مرحله به ازای هر تن 

مالکین خودروهای مذکور چنانچه بطور مداوم در شهر فعالیت دارند میتوانند از شهرداری مجوز سالیانه به  : 6تبصره  

 د.ریال دریافت نماین 333/6ازای هر تن 

 مسئولیت تردد از لحاظ خطرات تصادف جانی و مالی و ایمنی بعهده مالک و راننده خودرو میباشد. : 7تبصره    

 

 

 

 بهای خدمات اسكان گردشگران در كمپينگ ها -( 3-11تعرفه شماره )

 گردد.ریال وصول  333/633جهت ورودی واسکان موقت مسافران در کمپینگ ها میبایست به ازای  هر ماشین

 الكبهای خدمات ارسال پرونده به كميسيون با درخواست م -(3-11تعرفه شماره )

سایر کاربری و ریال  333/333/6با کاربری مسکونی به مبلغ  به درخواست مالکین 4ارسال پرونده به کمیسیون ماده جهت 

 وصول گردد. میبایست ریال 333/433/6به مبلغ  ها

 

 خدمات تخليه بار و وروديه  به داخل  پايانه شهرداریبهای  -(3-12تعرفه شماره)

 333/34جهت ورود خودروهایی از قبیل سواری ،نیسان و خاور به داخل پایانه و تخلیه بار میبایست به ازای هر ماشین 

 وصول گردد. ریال

 پايانه شهرداریبهای خدمات سرويس دهي به رانندگان و كارواش و شستشوی اتوبوس ها در  -(3-13تعرفه شماره)

  ریال 333/43مبلغ جهت سرویس دهی به رانندگان وشستشو و کارواش در داخل پایانه میبایست به ازای هر ماشین 

 وصول گردد.

 اجاره بهای پذيره تاسيسات شهری)در امالك شهرداری( -(3-14تعرفه شماره )
های ، دکلهای آب و فاضالب، تصفیه خانه، پست مخابرات، پست گازترانسفورماتور، پست کلیه تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب

 ریکارشناسرسمی دادگستویا  کمیسیون ارزیابی شهرداریهای ارتباطی، کیوسک تلفن و غیره با نظریه ( و کلیه دکلBTSبرق و مخابرات )

 انجام گردد. اخذ مصوبه شورای اسالمی شهرو تنظیمقرارداد و

 اجاره بهای مغازه ها و دكه های سطح شهر متعلق به شهرداری -(3-15عرفه شماره)ت

نظریه کارشناس رسمی اجاره بهای کلیه امالك سـطح شـهر که عرصه، اعیان، مالکیت و سرقفلی آنها متعلق به شهرداری است، بر اساس   

های سطح شهر ، نوع فعالیت ، موقعیت محل و وضع  درخصوص دکه.دتعیین می گرد تصـویب شـورای اسالمی شهر  و متعاقباً  دادگسـتری 

 .موجود بلحاظ کاربری دکه می بایست در کارشناسی مدنظر قرار گیرد

 اجاره بهای سالن همايش متعلق به شهرداری -(3-16تعرفه شماره)

 ریال تعیین می گردد. 333/333/43اجاره بهای سالن همایش شهرداری بابت  هر سانس مبلغ 
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 چهارمفصل 

 تعرفه عوارض صنوف

 حرف خاص و
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  صنوف پيشه و كسب عوارض وصول نحوه( 4-1تعرفه شماره )
ها ایجاد هیچگونه حقی برای مؤدی در زمینه سایر عوارض صدور گواهی پرداخت عوارض شغلی از جانب شهرداری برای اتحادیهالف : 

 و دیگر حقوق قانونی شهرداری نمی نماید.

قانون نظام صنفی نسبت به دریافت پروانه صنفی از اتحادیه های مربوطه  41شغلی بایستی برابر ماده  بدون پروانهکلیه مشاغل  -ب

ننمایند تا زمانی که اقدامات الزم جهت دریافت پروانه کسب خود  هرداری مجوز اخذشاز اقدام نمایند و چنانچه در این زمینه 

بدون مجوز شهرداری تبدیل به تجاری شده باشد تا زمان تعیین تکلیف مکان فوق چنانچه فعالیت کسبی اند و یا مکان مذکور ننموده

 نمایند به شرح ذیل میباشد:

 زنرخ روبه در خصوص مشاغل بدون مجوز شهرداری از ابتدای سال شروع فعالیت صنفی،  عوارض سالیانه و بهای خدمات پسماند

 گردد.محاسبه می

 

 عوارض حق افتتاح کسب  -(5-7)تعرفه شماره 

مربوطه از متقاضی به منزله آغازخدمت به عنوان عوارض حق  برابر عوارض سالیانه صنوف 4معادل به هنگام صدور اولین پروانه کسب 

 شود.افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می
 

 عوارض تغییر صنف و محل فعالیت  -(5-4تعرفه شماره )

 باشد.حق افتتاحیه شغل جدید می درصد 43: هرگونه تغییردرنوع صنف و حرفه  مشمول  الف

درصورت فعالیت به همان شغل قبل مشمول  درصدد تغییر محل فعالیت صنفی باش:چنانچه متقاضی دارای پروانه کسب بوده و د ب

 شغل مورد نظر در تغییر مکان میباشد. درصد حق افتتاحیه 43پرداخت 

رصورت د)باشد : هرگونه تغییر نام در پروانه کسب به منزله صدور پروانه کسب جدید بوده و مشمول پرداخت عوارض افتتاحیه می ج

 گردد(محاسبه می به تعرفه روز کامل ومکان فرد مورد نظر حق افتتاحیه  همزمان درنوع شغل و ریتغی
 

 های واقع در سطح شهر عوارض کسب و پیشه از دکه -(5-5تعرفه شماره )

ماده  1و  4: فعالیت صنفی به صورت دست فروشی و یا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداری بایستی براساس بندهای  الف

 شهرداری ها با آن رفتار کند . 44

عوارض ساالنه  %43یشه به میزان ها که با شهـرداری طرف قرارداد بوده مشمول پرداخت عوارض کسب پهای واقع در بازارچه: دکه ب

 باشد.می و افتتاحیه

    پیشه مانند مشاغل دیگر محاسبهها که فاقد قرارداد با شهرداری بوده نحوه وصول عوارض کسب های واقع در بازارچه: دکه ج

 گردد.می
 عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب  -(5-4تعرفه شماره )

 تغییر شغل و تغییر مکان و حق افتتاحیهجدول محاسبات عوارض  -الف
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 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض عنوان تعرفه عوارض ردیف

 حق افتتاحیه شغل ومکان جدید %43  عوارض تغییر شغل وتغییر مکان 4

 برابر عوارض سالیانه شغل موردنظر 4 عوارض حق افتتاح محل کسب 1
 

 جدول محاسبات عوارض و اعمال ضرایب شغلی -ب

محاسبه انبار مجاز از  نحوه محاسبه ضریب شرح ردیف

 واحد کسبی

   1/3 هزارریال 133بیشتراز13مشاغلی که عوارض سالیانه آنهادرسال  4

    1/3 هزارریال 133تا 533بین   13مشاغلی که عوارض سالیانه آنهادرسال  1

 p×s×4/3ضریب ×p×s ضریب 5/3 هزارریال 533تا  133بین  13مشاغلی که عوارض سالیانه آنهادرسال  3

   1/3 هزارریال 133کمتر از 13مشاغلی که عوارض سالیانه آنهادرسال  5

   8/3 فروشگاه بزرگ تجاری چند منظوره 4
s(و... = مساحت کل اعیان)همکف به اضافه بالکن 

pخدمات شهرداریی بهای = عبارت است از ارزش معامالتی با اعمال ضرایب تعدیل تعیین شده در دفترچه 

برابر  8ریال و حداکثر عوارض از  333/133/4ی مشاغل برای هر شغل در سال جاری نباید کمتر از مبلغ : حداقل عوارض سالیانه کلیه4تبصره

 تجاوز ننماید. 13سال 

خصوصی( که به طور خصوصی  هایهای با کاربری تجاری دارای مجوز شهرداری)پاساژها، بازارچه: عوارض مشاغل مستقر در ساختمان1تبصره

 باشد:های بزرگ به شرح زیر میشود به استثنای فروشگاهاداره می

 گردد.( محاسبه می4تا  4بند ب فوق )ردیف واحد تجاری مشرف به معابر برابر  -4

و  %13به کسر طبقه دوم و واحدهای تجاری  %43به کسر  طبقه اولو  4های بند باستثنای مغازه همکف هطبقواحدهای تجاری  -1

بند ب  4گردد، مشروط بر اینکه از حداقل عوارض شغلی )موضوع تبصره عوارض سالیانه شغلی محاسبه می %33به کسر سایر طبقات 

 ریال( کمتر نباشد. 333/133/4= مبلغ 

بایست عوارض سالیانه شغلی خود را تا پایان همان سال به : کلیه مشاغل فعال در سطح شهر الهیجان )دارای پروانه کسب و...( می3تبصره 

 حساب شهرداری واریز نمایند، چنانچه به هر دلیل نسبت به پرداخت آن در زمان تعیین شده اقدام ننمایند عوارض معوقات آنان براساس تعرفه

 محاسبه و وصول خواهد شد. به نرخ روزعوارض و بهای خدمات 

 ن مورد اطالع رسانی عمومی رابه عمل آورد.بایستی در ایشهرداری می 

جایزه  %63پرداخت نمایند مشمول  آذر ماه سال جاریخود را تا پایان  عوارض شغلی و پسماند: چنانچه کلیه صاحبان مشاغل، 5تبصره 

 خواهد بود. خوش حسابی

ادر صالح دیگر صمجوز فعالیت شغلی آنان از مراجع ذیباشد و شمول قانون نظام صنفی نمیم ههای شغلی ک: کلیه مشاغل و فعالیت4تبصره 

گردد با توجه به نوع فعالیت، نحوه محاسبه عوارض سالیانه خدمات مطابق تعرفه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی محاسبه و اخذ خواهد می

 شد.
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 قتصادیعوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن ا -( 5-1تعرفه شماره )
 

 در محدوده و حریم شهر ها  و موسسات مالیبانکعوارض بر استقرار محل فعالیت   -6
های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه الحسنه، اعتباری و قرضها و مؤسسات مالیبدلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک

 ها و ... بشرح زیر وصول خواهد گردید:استقرار بانکهای خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان
 

 بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سالیانهعوارض  -الف 

s× 1p)مساحت اعیانی( 
 

وزارت  41/8/4388مورخ  438113هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره  11/1/4381مورخ  443به استناد دادنامه شماره  تبصره  :

 کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است.

 

 باشد.تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می
 

عوارض معوقات آنان  ،به هر دلیل نسبت به پرداخت آن در زمان تعیین شده اقدام ننمایند عوارض سالیانه فعاالن اقتصادی، چنانچه -ج

 براساس تعرفه عوارض و بهاء خدمات به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.

: سایر فعاالن اقتصادی 

     ریال کمتر نباشد.( 333/333/1ط به اینکه سالیانه از مبلغ وشرم)مساحت اعیانی×  % p64  : نحوه محاسبه به صورت  –الف 

                    

 لیست:  -ب

 ps6 ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابهها، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمهالحسنهها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرضبانک

 ps6 یدفاتر وکالی دادگستر – دفاتر اسناد رسمی

 % ps 64 خدمات خودپرداز بانک

 % ps 64 جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سیلندر پرکنی گاز

 % ps 64 آموزی و موارد مشابههای زبان، کنکور، مهارتآموزشگاه

 % ps 64 ها(التوزین )باسکولحق

 % ps 64 های رانندگیآموزشگاه

 % ps 64 آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.ساز، جمعوابنیه، مطالعاتی، ساختهای عمرانی، پیمانکاران اجرای پروژه

 % ps 64 های ورزشی، هنری، نقاشی، موسیقی، خیاطی و موارد مشابهباشگاه و آموزشگاه

 % ps 64 دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه

 % ps 64 های باربری، دفاتر باربریبنگاه

 % ps 64 هاها، هتل آپارتمانها، متلتاالرهای پذیرایی، هتل

 % ps 64 ها، فروش غذاها، کترینگرستوران

 % ps 64 استخرهای شنا عمومی                                                                     
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 % ps 64 اینترنتیهای دفاتر تاکسی

 % ps 64 ها، انتشارات و موارد مشابهو تکثیر، چاپخانه های تایپشرکت

 % ps 64 های فصلی پوشاک، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابهنمایشگاه

 % ps 64 های انواع خودرو خارجی و ایرانیها و نمایندگیشرکت

 % ps 64 بلیط هواپیما، قطار و اتوبوسهای فروش ها و نمایندگیشرکت

 % ps 64 های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتیدفاتر شرکت

 % ps 64 ها و بخش خصوصیهای توزیع، مصرف ادارات و سازمانتعاونی

 % ps 64 ها، تئاترهاها و موسسات تبلیغی، سینماشرکت

 % ps 64 مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی

 % ps 64 ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتیشرکتدفاتر 

 % ps 64 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 % ps 64 ها و...ها، پانسیونمهدکودک

 % ps 64 ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعیدانشگاه

 % ps 64 تخصصی وفوق تخصصی هایبیمارستان و هاها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاهها، کلینیکداروخانه

 % ps 64 های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و..کلینیک

 % ps 64 موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و...

 % ps 64 به تبصره در پایین جدول مراجعه شود()   – (...حق النظاره مهندسین )ناظر، طراح، تاسیسات و

 % ps 64 اقتصادی دیگر با تشخیص شهرداریمشاغل فعاالن 

 سازمان نظام مهندسی استان گیالن مبلغ نظارت برابر تعرفه درصد 3تبصره: مبلغ محاسبه حق النظاره مهندسین )ناظر، طراح، تاسیسات و...( بصورت   

 باشد.می

 های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی عوارض جایگاه -( 5-1تعرفه شماره )

 به ازای هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادلهای سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی عوارض جایگاه

  P 63%  × مساحت 
 

 توضیحات

و  11به تولید کمتر پسماند عوارض زباله برای سال قانون مدیریت پسماندها به منظور تشویق افراد  8دستورالعمل ماده  4با توجه بند  - 4

عوارض سالیانه هر شغل بعنوان عوارض زباله  %43هرساله برای صنوف مختلف براساس عوارض سالیانه همان شغل تنظیم گردیده که طی آن 

 گردد.محاسبه می

 عوارض مشاغل پزشکی -(5-8تعرفه شماره )-7

قاء اب مجددادفتر شهری و شوراهای استانداری گیالن  1/4/4318مورخ  4438/51/83/18برابر نامه شماره عوارض مشاغل پزشکی 

 گردد :و به شرح زیر محاسبه می

s×%15pعوارض سالیانه کلیه مشاغل پزشکی = 

  ریال کمتر نباشد. 333/333/7مشروط به اینکه سالیانه از مبلغ 
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  ریال تعیین میگردد. 333/843/1به مبلغ برابر  4.4ریال و حدکثر آن معادل  3/133/4را ردیفبلغ                                                                                                                                                                                                                                     

 4533جدول تعرفه عوارض صنوف  وحرف خاص سال 
 آموزشگاههاو مؤسسات آموزشی ، تبلیغاتی،ورزشی،هنری ، تفریحی و فعالیتهای کسبی وابسته -بیمه ها -الف    

 نوع فعالیت ردیف
بهای خدمات حمل زباله 

 (ماهانه -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 58333  بیمه دفاتر 4

 58333  بیمه هاینمایندگی 1

 48333  کودک مهد و سالمندان ، اطفال نگهداری هایمحل ، پانسیونها 3

 41333  ... درسی، زبان وکمکخصوصی تدریس وکالسهای آموزشگاهها 5

 -گلدوزی -ماشین نویسی -آرایش -خیاطی تعلیم آموزشگاههای و مؤسسات 4

 تعلیم -تلویزیون و رادیو -حسابداری -نقاشی -کشی نقشه -برداری نقشه

 ... و اداری مدیریت و الکترونیک -ای امور رایانه تعلیم -موسیقی و آواز
 41333 

 48333  رانندگی آموزشگاههای و مؤسسات 1

 15333  حسابداری و حسابرسی مؤسسات 1

 و سالن ماساژ برقی -شنا استخر -ژیمناستیک و ورزشی مؤسسات 8

 مشابه و سونا حمام و زیبایی
 41333 

 1333  خصوصی و عمومی گرمابه 1

 33333  فیلم مونتاژ استودیو 43

 عکاسی استودیو 44

 

 15333      درجه یک

 44333       درجه دو 41

 41333  فیلم و سینمائی و عکاسی لوازم فروشندگان و تعمیرکار 43

 48333  ضبط و ویدئویی نوار تکثیرکنندگان و فروشندگان 45

و  تصویری - صوتی دستگاههای دهندگان اجاره و فروشندگان 44

 فیلمبرداری تجهیزات
 15333 

41 
 مردانه آرایشگاه

 

 33333          ممتاز

 41333     درجه یک 41

 1333      درجه دو 48

41 
 زنانه آرایشگاه

 

 31333         ممتاز

 41333    درجه یک 13

 1333     درجه دو 14

 15333  دفاتر تبلیغاتی 11
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 های کسبی وابستهمؤسسات حمل و نقل و پیمانکاری و مؤسسات توریستی و فعالیت -ب

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 58333   باربری هایشرکت و مؤسسات – بنگاهها  13

15 
 و دریایی -زمینی -هوایی نقل و حمل مؤسسات نمایندگیهای

 دفاتر خدمات توریستی
 58333 

 1333  (تفریحی هایمسافرکش(موتوری قایق 14

 1333  (های تفریحیمسافرکش (پارویی قایق 11

 15333  کاال انواع بندی بسته 11

 41333  (سمسار(کار امانت و داخلی کارالعملحق 18

 31333  غیره و تلفن و امالک مشاور 11

 51333  نظایر و کارشناسی امور -ای مشاوره -مهندسی دفاتر 33

 15333  طالق و ازدواج -رسمی اسناد دفاتر 34

 48333  وکالت امور 31

 1333  دارالترجمه 33

 1333  مخابراتی و پستی خدمات دفاتر 35

 1333  زیارت و حج گروه مدیران 34

 1333  (بنزین پمپ غیر(نفتی مواد فروش عاملین 31

 433333  بنزین پمپ 31
          

 های کسبی وابستهوسائط نقلیه و لوازم مربوطه و فعالیت –ماشین آالت صنعتی  -ج
 

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 اتومبیل فروشگاههای و نمایشگاهها 38

 

 

 33333            مربع متر 433 تا

 31333  مترمربع 443 تا 433 از 31

 44333     مترمربع  443بیشتراز 53

 (کارواش)شویی ماشین 54

 

 15333                   اتوماتیک

 41333                      معمولی 51

53 
 نقلیه وسائط یدکی لوازم و منفصله قطعات

 15333                عمده فروش

 58333                خرده فروش 55

 48333  اتومبیل شیشه فروشندگان 54

 41333  فروش اوراق و اتومبیل کنندگان اوراق 51

  پنچرگیر و اتومبیل چرخ باالنس و فرمان میزان و تنظیم 51
1333 
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 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 1333  (ایزوالسیون(اتومبیل پاشی قیر 58

51 
 کش سیم ساز و باطری ، دینام کولر، شارژ کننده و کار سرویس -تعمیرکار 

 اتومبیل
 48333 

 15333  آبکاری و خودرو سپر انواع تعمیرکار-جوشکار و صافکار 43

 41333  کالچ صفحه کوبی لنت 44

 48333  (کننده بازسازی و تعمیر(رادیاتورسازی 41

 48333  فنرساز کمک و اتومبیل آهنگر 43

 48333  اتومبیل نقاش 45

 45533  اتومبیل روغن فروش و تعویض 44

 48333  سواری اتومبیل مکانیک 41

 15333   بوس مینی و ، اتوبوس کامیونت و کامیون قبیل از سنگین ماشینهای مکانیک 41

 41333  اتومبیل تودوزی با سراج 48

 15333  ...  )و دزدگیر( حیث هر از خودرو انواع تزیئنات 41

13 

 ساختمانی -کشاورزی -سازی راه -صنعتی آالت ماشین

 15333                      فروشنده

 48333            فروشنده قطعات 14

 41333                   تعمیر کار 11

13 

 موتوری چرخه سه و سیکلت موتور

 15333                    فروشنده

 48333          فروشنده قطعات 15

 41333                  تعمیر کار 14

11 

 دوچرخه

 48333                     فروشنده

 41333          فروشنده قطعات 11

 1333                   تعمیر کار 18

 1333                کرایه دهنده 11

 11333   جرثقیل دهندگان کرایه 13

 15333  بار تاکسی و تلفنی تاکسی دفاتر 14

 15333  سواری دهندگان کرایه 11

 48333  پارکینگ 13

 

 های کسبی وابستهگاز سوز و فعالیت -نفت سوز -وسایل برقی -دستگاههای مکانیکی و الکترونیکی -د

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 انواع و ترانسفورماتور – الکتروموتور -جوشکاری -برق مولد موتورهای 15

 هامشعل

 

 33333            فروشنده

 15333    قطعات فروشنده 14

 41333          تعمیرکننده 11
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 41333         دهنده کرایه  11

 تر و خشک باطری انواع 18
 

 15333        فروش عمده

 41333        فروش خرده 11

 15333  هود و هواکش انواع های فروشنده 83

84 

 باد و آب هایپمپ انواع و آب تصفیه دستگاههای

 15333            فروشنده

 48333    قطعات فروشنده 81

 41333         تعمیرکننده 83

 1333        دهنده کرایه 85

84 

 بافی کاموا -بافی جوراب ماشینهای -خیاطی چرخ

 31333        فروش عمده

 48333        فروش خرده 81

 48333    قطعات فروشنده 81

 41333          تعمیرکننده 88

81 

 نظایر و )برودتی و حرارتی -تصویری -صوتی(خانگی لوازم

 
 

 51333     فروش نمایندگی

 31333        فروش عمده 13

 15333         فروش خرده 14

 48333    قطعات فروشنده 11

 33333    مجاز تعمیرکننده 13

 33333   غیرمجاز تعمیرکننده 15

14 

 نظایر و چاپ ماشینهای و اداری ماشینهای

 33333              فروشنده

 15333     قطعات فروشنده 11

 48333      مجاز تعمیرگاه 11

 1333           تعمیرکننده 18

11 

 مشابه اجناس و سازی بستنی کن،ماشینهای سرد آب

 15333             فروشنده

 48333     قطعات فروشنده 433

 41333     مجاز تعمیرگاه 434

 1333            تعمیرکننده 431

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 شغلیعوارض 

 ماهانه( -)ریال

433 

 موسیقی آالت
 

 15333              فروشنده

 48333     قطعات فروشنده 435

 1333            تعمیرکننده 434

 41333          دهنده کرایه 431
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 33333  صنعتی برق ساز تابلو 431

438 

 -چراغهای تزئینی-تزئینی لوازم و لوستر -برقی لوازم فروشندگان

 -آباژور -دیواری و و سقفی خیابانی و پارکی از اعم فلورسنت چراغهای

 آن نظایر و آنتن

 33333 

-برقی(روشنائی -پزی خوراک -فانوس -دار باطری-بادی -توری هایچراغ 431

 )سوز گاز -سوز نفت
 

 15333              فروشنده

 1333     قطعات فروشنده 443

 1333            تعمیرکننده 444

441 

 عینک و ساعت مختلف انواع

 15333         فروش عمده

 45533         فروش خرده 443

 1333           کننده تعمیر 445

 توزین دستگاههای سایر و قپان 444
 

 48333         فروش عمده

 1333 تعمیرکاران 441

 41333  ماهیگیری و شکار لوازم – اسلحه 441

 15333  بازی اسباب 448

 44333  کشی نقشه و مهندسی لوازم فروشنده 441

 1333  تلفن تعمیرکار و فروشنده 413

414 

 و افزار فروشنده سخت ، نگهداری و تعمیر ، اندازی و راه نصب( رایانه

 نقشه خدمات و ارائه آن و نظایر دیسکت قبیل از مصرفی لوازم افزار نرم

 ) تایپ و کشی

 15333 

 48333  (محلی وسرویسهای اینترنت( رسانی اطالع خدمات ارائه 411

 48333  نشانی آتش دستگاههای و لوازم فروشنده 413

 و الکتریکی و غیر از الکتریکی اعم مردانه و زنانه آرایشگاه و وسائل لوازم 415

 آنها به مربوط لوازم

 15333         فروش عمده

 41333         فروش خرده 414

 1333  زیتون گیر هسته کارگاههای 411

 41333  برنج کننده آرد کارگاههای 411

 های کسبی وابستههـ:  محصوالت معدنی،صنایع ساختمانی،شیشه و فلزات معمولی و مصنوعات آنها و فعالیت

 فعالیت نوع ردیف
 زباله حمل خدمات بهای

 ماهیانه -ریال

 شغلی عوارض

 مصوبه شورا

 ماهیانه -ریال

 33333  بتنی و قطعات ساختمانی سنگ و بلوک و آجر انواع فروش دفاتر 418

 15333  بهداشتی لوازم فروشندگان و فروش نمایندگی 411
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 15333  بنایی و ساختمانی مصالح فروشندگان 433

 41333  سنگ قبور و فروش حکاکی 434

 41333  پیش تزئینی گچی لوازم انواع و نصب فروشندگی 431

 48333  ساختمانی شیشه فروشندگان 433

 48333  دکوراسیون و ای شیشه دربهای انواع فروشندگان 435

 15333  شمعدان و آینه و تزئینی چراغهای فروشندگان 434

 41333  و شیشه روی ظروف زنی گل -عکس چاپ و قاب و آینه فروشندگان 431

 48333  و گلی سفالی و گلدان سفال و سرامیک -چینی ظروف و بلور فروشندگان 431

 15333  ایرانیت ورق – لوله فروشندگان 438

 11333  -نبشی -آهن تیر) آالت آهن انواع فروشندگان 431

 11333  دفاتر اجرای داربست فلزی 453

 15333  مشابه و کنیتکس – ایزوالسیون اجرای دفاتر 454

 15333  ماسه و شن فروش دفاتر 451

 1333  چلنگر 453

 1333  دوم دست و قراضه آلومینیوم و آهن فروشنده 455

 41333  فلزی مصنوعات و دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده 454

451  

 کازیه و غیره -قفسه-تاب-کابینت-فایل-کمد -صندلی -میز
 

 51333     نمایشگاه

 51333      عمده فروشی 451

 31333       خرده فروش 458

 48333  غیره و شیروانی ورق سازی کرکره کارگاه 451

443 
 و غیره مهره و پیچ و آالت یراق – لوال و قفل

 48333      عمده فروشی

 33333      خرده فروشی 444

 15333  ساز کلید 441

 1333  ساز تانکر 443

 41333  کارگاه  ظرف -و صندلی  کرایه دهندگان میز 445

ردی

 ف
 فعالیت نوع

 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

444 
 و کانال کولر -ناودان -بخاری لوله نظیر فروش حلبی و ساز حلبی

  مربوطه اتصاالت
 48333  فروشنده

 31333  حلب ورق فروشنده 441

 1333  ریز چدن و گر ریخته 441
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 15333  تراشکار 448

 433333  جواهرفروش و جواهرساز 441

 433333  فروش طال و زرگر 413

 41333  زرگری ابزار و لوازم فروشنده 414

 15333  طال تعمیرات و کاری سفید -کاری لحیم 411

 بدلی آالت زیور 413

 

 31333         فروش عمده

 15333         فروش خرده 415

 نقره 414
 

 31333         عمده فروش

 41333         فروش خرده 411

 48333  خاکی زیر غیر)نفیس و قدیمی اشیاء فروشندگان 411

 1333  روی و برنج -مس ظروف فروشنده و سازنده 418

 41333  قنادی لوازم فروشندگان 411

 48333  بازکنیلوله و چاه تخلیه دفاتر 413

 31333  گرم و سرد آب کشی لوله دفاتر 414

 1333  شهری گاز کشی لوله دفاتر 411

413 
 آالت شیر و شیلنگ انواع و کشی لوله لوازم فروشنده

 48333        عمده فروش

 48333        خرده فروش 415

 31333  فلزی صفحات و ورق انواع برش 414

411 
 قفس-قفسه-کتابخانه-آشپزخانه لوازم قبیل از سیمی لوازم فروشنده

 آنها امثال و پرندگان
 15333 

411 
 میخ

 41333        عمده فروش

 41333        خرده فروش 418

 

 های کسبی وابستهچاپ و نشر و فعالیت -کاغذ و مقوا و نوشت افزار -چوب و مصنوعات چوبی -و

 ماهیانه -ریال زباله حمل خدمات بهای فعالیت نوع ردیف
 شغلی عوارض

 ماهیانه -ریال

 15333  چوب کاری پرس و بری چوب کارگاه 411

 15333  الوار و چوب انواع فروشندگان 483

484 
 نئوپان و تراورس و ال سه تخته و فیبر فروشندگان

  و غیره وفرمیکا

 
15333 

 11333  فروشندگان ام دی اف 4/484
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481 
مصنوعات  و دکور و پنجره و درب فروشنده و سازنده

 چوبی

 
33333 

483 

 مبل نمایشگاه

 45333                   دهنه 2 تا

 13333                       اضافی هر دهنه برای دهنه 1از  بیش 485

 31333     اضافه طبقه هر برای 484

و  قفسه،کازیه تاب، کابینت، فایل، صندلی،کمد، میز، 481

 غیره
 

 51333                   نمایشگاه

 51333               فروش عمده 481

 31333                فروش خرده 488

 48333  ساخته پیش پنجره و درب فروشنده 481

 1333  چوبی های جعبه انواع فروشنده و سازنده 413

 41333  آن نظایر و تفنگ ساز قنداق-کار منبت و ساز خاتم 414

 1333  فروش هیزم و فروش ذغال 411

413 

 التحریرلوازم و کتاب فروشنده

 15333                     ممتاز

 48333                  یک درجه 415

 41333                  دو درجه 414

 41333  (ناشران(کتاب نشر و طبع 

 33333  چاپخانه 411

 1333  جراید فروش های دکه 411

418 

 پوستر فروشنده ، نویس پرده ، نویس تابلو تابلو، نقاش

 و

 تابلوهای نقاشی 

 

41333 

 48333  آن نظایر و پالستیک جلد پرس ، اوزالید فتوکپی، 411

133 
 و گراور ساز، کلیشه ساز، مهر ، ساز پالک ، حکاک

 لیتوگراف

 
48333 

134 
 کارت ، ویزیت کارتهای فروشندگان و کنندگان تهیه

 عروسی، کارت پستال و نظایر آن

 
41333 

 48333  صحافی 131

 

 

 

 

 های کسبی وابستهجیر و مصنوعات آن و فعالیت -چرم-کائوچویی -پالستیکی -الستیکیصنایع  -ز
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 فعالیت نوع ردیف
 زباله حمل خدمات بهای

 ماهیانه -ریال     

 شغلی عوارض

 ماهیانه -ریال

133 

و  الستیکی مصنوعات و پنجره – درب فروشندگان

 پالستیکی

 انواع آنو مالمین و مشمع و اسفنج و تورهای نایلونی و 

 15333 

 15333  ابری و اسفنجی بالشهای و خوشخواب . تشک فروشندگان 135

134 
 یا طبیعی(ورنی و جیر -چرم و خام پوست انواع فروشندگان

 (مصنوعی
 1333 

 15333  غیره و مصنوعی یا طبیعی چرم از پوشاک انواع فروشندگان 131

131 
-کفش -ساک-چمدان انواع فروشندگان و کنندگان تولید

 وابسته مصنوعات و کیف
 15333 

 48333  (دوز دست(فروش کفش و کفشدوز 138

 15333  کفش کارخانجات هاینمایندگی و فروشگاهها 131

 1333  کفش هایقالب و کفش کنندگان تعمیر 143

 1333  سراجی و کفاشی لوازم فروشندگان 144

 1333  سازان پسائی و چرم جزء فروشندگان 141

 41333  مصرف بار یک پالستیکی ظروف فروشندگان 143

 51333  اتومبیل الستیک انواع فروشندگان 145

144 
 فلورسنت-نئون تابلوهای سازندگان و فروشندگان

 وپالستیکی
 48333 

 

 صنایع شیمیایی، دارویی، بهداشتی و مشابه و حرف پزشکی و لوازم بیمارستان -ح
 

 فعالیت نوع ردیف
 زباله حمل خدمات بهای

 ماهیانه -ریال

 شغلی عوارض

 ماهیانه -ریال

 آرایشی و بهداشتی لوازم فروشگاه 141
 

 15333               فروش عمده

 48333               فروش خرده 141

 15333  ادکلن و عطر فروشندگان 148

141 
 و نباتی آفات دفع سموم و دامی داروهای انواع فروشندگان

 حیوانی مواد غذایی
 41333 

 15333  اتومبیل و ساختمان رنگ انواع فروشندگان 113
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 48333  شویی سفید شویی، خشک 114

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 41333  البسه انواع زنی سنگ گلدوزی، رنگرزی، 111

113 
چرب  اسیدهای گریس، یخ، ضد موتور، روغن انواع فروشندگان

 معدنی هایسوخت و روغن ، صنعتی
 15333 

 15333  دندانپزشکی و آزمایشگاهی و پزشکی کاالهای فروشندگان 115

 1  تخصص فوق پزشکان مطب 114

محاسبه بر اساس 3

 تعرفه

(  5 – 8بند ) 

مربوط به عوارض 

 پزشکی
s×%15p 

 
 

  متخصص پزشکان مطب 111

111 

دارای  که عمومی پزشکان همچنین و ماما عمومی، پزشکان مطب

 کاریوتراپی، همیوپاتی،( قبیل از .باشندمی مکمل طب مدرک

 )… و طب سوزنی

 

  مختلف های رشته متخصص دندانپزشکان مطب 118

  تجربی سازدندان 111

  دامپزشکی هایکلینیک و مطب 133

134 

 بیمارستان
 

 413333 دولتی تخصص فوق

 413333 دولتی تخصص 131

 438333 دولتی معمولی 133

  خصوصی تخصص فوق 135

محاسبه بر 153

 تعرفه اساس

(  5 – 1بند ) 

قسمت الف مربوط 

به فعاالن 

 33اقتصادی

 خصوصی تخصص 134

 خصوصی معمولی 131

 58333 - ( کلینیک پلی) خصوصی های درمانگاه 131

 44333  طبی تشخیص های آزمایشگاه 138

131 

رادیولوژی،  (توانبخشی و پزشکی) فیزیوتراپی مؤسسات)

رادیوتراپی،  ماموگرافی، ، آی آر ام اسکن، تی سی سونوگرافی،

 رادیو ایزوتوپ) ای هسته پزشکی تراپی، یم و سز تراپی، کبالت

 (الکتروآنسفالوگرافی) مغزی نوار )

 31333 
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یی و گوارشی،  نوار قلب، سنگ شکن، آندوسکوپی ر و -ورزش

 شنوایی سنجی)اودویمتری)بینایی سنجی اپتومتری(

 31333  بیمارستان داخل داروخانه و داروخانه 153

 

 های کسبی وابستهالیاف نساجی و مصنوعات آنها و فعالیت –ط 

 فعالیت نوع ردیف
 زباله حمل خدمات بهای

 ماهیانه -ریال

 شغلی عوارض

 ماهیانه -ریال

154 
 مو و کرک و پشم پنبه، فروشنده

 15333 فروش عمده

 48333 فروش خرده 151

 گانهبچه و زنانه مردانه، پوشاک از اعم فروش دوخته 153

 

 15333 فروش عمده

 48333 فروش خرده 155

 41333  (دوز تک( زنانه خیاط 154

 1333  (دوز تک( مردانه خیاط 151

 41333  دوز سری خیاط 151

 1333  باف جوراب کشباف، باف، تریکو 158

151 
 زیر لباس و کشباف و جوراب تریکو،

 48333 فروش عمده

 48333 فروش خرده 143

 آن نظایر و روتختی ملحفه، پتو، حوله، 144

 

 33333 فروش عمده

 48333 فروش خرده 141

 15333  مختلف انواع روسری فروشنده 143

145 
 برزنتی سایبان و چادر

 48333 فروشنده

 41333 دهنده کرایه 144

 48333  غیره و حصیر گلیم، خورجین، زیلو، فروشنده 141

 48333  قالیچه و قالی دستباف، فرش فروشنده 141

کاغذ  کرکره، پرده کفپوش، و موکت ماشینی، فرش فروشنده 148

 غیره و دیواری

 31333 فروش عمده

 15333 فروش خرده 141

 48333  غیره و کارگاه از اعم شویی قالی 113

114 
 کاموا

 15333 فروش عمده

 41333 فروش خرده 111

 1333  کاله فروشنده و کننده تولید 113

 1333  کار کاله و کار لباس فروشنده 115

 1333 فروش عمده و کننده تولید مختلف انواع ، ای پنبه تشک و لحاف 114
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 1333 فروش خرده 111

111 
 شیشه پشم الیه با لحاف

 1333 فروش عمده و کننده تولید

 1333 فروش خرده 118

 31333  نساجی کارخانجات هاینمایندگی و فروشگاهها 111

113 
ابریشمی،  نخی، پشمی، از اعم پارچه فروشان طاقه و بنکداران

 مصنوعی الیاف

 
58333 

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 48333  فروش متر - بزاز 114

 48333  پرده لوازم و فروش پرده و دوز پرده 111

 چتایی و گونی فروشنده 113

 

 48333 فروش عمده

 41333 فروش خرده 115

 و فروشنده کننده تهیه) دوز گالبتون باف، ترمه باف، زری 114
 

1333 

 41333  ماشین وسیلهبه  پارچه روی گلدوزی 111

111 
 عروس لباس

 15333 فروشنده

 41333 دهنده کرایه 118

 48333  (دهنده کرایه( خنچه حجله، 111

 )خارجی و لوکس اجناس و پوشاک( بوتیک 183

 

 31333 یک درجه

 15333 دو درجه 184

 48333  ورزشی لوازم و لباس فروشنده 181

 48333  خراز 183

185 
 فروش حالجی به از پس را غیره و پشم و نخ ضایعات که اشخاصی

 رسانندمی

 
1333 

 15333  کودک لباس های فروشگاه و کودک سیسمونی 184

 1333  نظامی وسایل و عالئم دوزنده و فروشنده 181

 48333  دستی صنایع فروشنده 4/181
 

 کسبی وابسته هایها و فعالیتآشامیدنی–ها خوراکی -نباتی -محصوالت حیوانی -ظ 

 فعالیت نوع ردیف
 زباله حمل خدمات بهای

 ماهیانه -ریال

 شغلی عوارض

 ماهیانه -ریال

 33333  غذایی مواد سردخانه 181

 15333  بندی بسته و فله از اعم گوسفند و گاو گوشت فروشندگان 188
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 48333  میگو و ماهی فروشندگان 181

 48333  مرغ تخم و مرغ فروشندگان 113

 41333  زنده طیور و روزه چند جوجه -مرغ فروشندگان 114

 15333  (فروش کل( مرغ تخم فروشندگان 111

113 
 و قناری-بلبل-طوطی)غیرخوراکی پرندگان فروشندگان

 آن نظایر
 41333 

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

115 
 به صورت شود یا شسته اینکه از اعم طیور و مرغ پر فروشندگان

 شود معامله اولیه
 1333 

114 
 و جگر و دل -شیردان و سیراب -پاچه و کله فروشندگان

 غیره به صورت خام 
 41333 

111 
 از و آشپزی کبابی -جگرکی)و شیردان سیراب -پاچه و کله(طباخی

 غیره و آش -فرنی -برنج شیر-حلیم قبیل
 41333 

 41333  آکواریوم و تزئینی هایماهی فروشندگان 111

 41333  غیره و مرغداری و دامی تأسیسات و لوازم فروشندگان 118

 48333  دهندمی انجام سلف معامالت که بنکداران و فروشان بار 111

 41333  سبزیجات و صیفی -میوه انواع فروشنده 333

334 
 لبنی مواد

 15333               فروش عمده

 41333               فروش خرده 331

 41333  عطار 333

 41333  فروش خوار و بار 335

334 
 برنج

 15333               فروش عمده

 41333               فروش خرده 331

331 
 طبی گیاهان و دارو

 41333               فروش عمده

 41333               فروش خرده 338

 15333  فروش گل 331

 15333  مصنوعی گل انواع فروشندگان 343

344 
 و خارجی داخلی – و فله چای اعم از بسته بندی

 15333               عمده فروش

 41333               خرده فروش 341

343 
 خشکبار

 33333               عمده فروش

 48333              خرد ه فروش 345

 41333  ابریشم پیله فروشندگان 344

 1333  یخ فروشندگان 341
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 48333  فالوده و سنتی و ماشینی از اعم بستنی انواع فروشندگان 341

 15333  غذایی مواد فروشندگان 348

 41333  سنتی ، ماشینی نانوایی 341

 15333  نانوایی دومنظوره 4/341

 31333  نانوایی چندمنظوره 1/341

 33333  فانتزی نانوایی 313

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 1333  ترشیجات و سرکه فروشندگان 314

 15333  پروتئینی مواد و سوپرمارکت 311

313  

 رههمبرگر و غی-کالباس -فراورده های گوشتی از قبیل سوسیس

 31333              عمده فروشی

 15333              خرده فروشی 315

314  

 

 چلوکبابی و چلوخورشتی

 14333                 درجه یک

 15333                    درجه دو 311

 48333                 درجه سه 311

318  

 

 کافه رستوران و سلف سرویس

 51333                درجه یک

 31333                   درجه دو 311

 15333                  درجه سه 333

 15333  فروشی میوه آب و تریا کافه 334

 15333  خانه قهوه 331

333 
 سرو انواع و طبخ به که سنتی خانه سفره یا سنتی خانه قهوه

 پردازندمی غذاها
 15333 

 1333  اغذیه فروش هایکیوسک 335

 1333  میوه فروش هایکیوسک 334

 31333  قبیل این از و پیتزا -سوخاری مرغ 331

331 
 فروشی اغذیه و ساندویچ

 33333                   یک درجه

 48333                    دو درجه 338

 41333  متفرقه هایپزی خوراک 331

 48333  تر و خشک شیرینی انواع تولید کارگاه 353

354 
 (فروشنده و سازنده(فروشی شیرینی و قنادی

 11333                   یک درجه

 33333                    درجه دو 351

 41333  فروش نبات آب و پز نبات آب 353
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 15333  فروش کلوچه و ساز کلوچه 355

 15333  قنادی تریا 354

 48333  تفریحی کلوپ 351

 41333  کاال انبارهای 351

 15333  کاال انبارداری 358

 41333  و ساختمانی خانگی از اعم دوم دست وسائل فروشندگان 351

 41333  (عمیق نیمه و عمیق چاههای(حفاری مؤسسات 343

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 15333  اتومبیل اگزوز انواع فروشندگان 344

 41333  اتومبیل اگزوز انواع تعمیرکاران 341

 11333  باالبر و آسانسور انواع فروشندگان 343

 11333  باالبر و آسانسور انواع کاران تعمیر 345

 41333  اتومبیل گازوئیلی هایپمپ انواع فروشندگان 344

 1333  اتومبیل گازوئیلی هایپمپ انواع کاران تعمیر 341

 13333  ارز کنندگان تبدیل و صرافان 341

 58333  ماشینی زنی بلوک و سنگ تولیدی کارگاههای 348

 45533  آلومینیوم جوشکاری و تعمیرات 341

 41333  موتوری پیک 313

 41333  (فروش عمده(سیگارت فروشندگان 314

 41333  (فروش سیگارت)خرده فروشندگان 311

 33333  فروشان سقط 313

 31333  (عمده فروشان بار(بار تره و میوه فروشندگان 315

 41333  برنج کاران العملحق 314

 31333  (قنادان روغنی )صنف نان انواع فروشندگان و پزندگان 311

 1333  (تعرفه13 ردیف بجز(خدماتی دفاتر سایر 311

318 
 لوازم به استثناء(آن نظایر و آرایشگاهی و خانگی لوازم تعمیرکنندگان

 (برودتی و حرارتی -و تصویری صوتی
 33333 

 33333  (همراه موبایل)تلفن انواع فروشندگان 311

 33333  (همراه تلفن(موبایل انواع تعمیرکاران 313

 15333  (فروش عمده(مقوا و کاغذ انواع فروشندگان 314

 41333  (فروش خرده(مقوا و کاغذ انواع فروشندگان 311

 41333  مستعمل مقوا و کاغذ فروشندگان 313

 33333  الکترونیک قطعات فروشندگان 315
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 33333  الکترونیک قطعات تعمیرکاران 314

 33333  نانوایی وسائل فروشندگان 311

 33333  نانوایی وسائل تعمیرکنندگان 311

 33333  نانوایی وسائل تعمیرکنندگان 318

311 
 و تجهیزات آکواریوم تزئینی ماهیهای خوراک فروشندگان

 آکواریوم
 41333 

  طیور و دام خوراک فروشندگان 383
41333 

 

 نوع فعالیت ردیف
 بهای خدمات حمل زباله

 ماهانه( -)ریال

 عوارض شغلی

 ماهانه( -)ریال

 41333  ورزشی لوازم و تجهیزات فروشندگان 384

381 
 -سایپا -ایران خودرو از اعم خودرو نمایندگیهای و هاشرکت انواع

 ... و خودرو پارس
 31333 

 48333  نت کافی 383

385 
 آن و نظایر غذایی از پوشاک،مواد اعم منظوره تک فروشگاههای

 443333                     ممتاز

 413333                 درجه یک 384

381 
  آن و نظایر غذایی از پوشاک،مواد اعم چندمنظوره فروشگاههای

 133333                   ممتاز

 483333    درجه یک 381

 413333  غیرانتفاعی مدارس 388

381 
 مختلف سازمانهای و ادارات مصرف هایتعاونی

 31333                درجه یک

 15333                 درجه دو 313

314 
لواشی،تافتون  از دارند اعم فعالیت مجتمع به صورت که هایینانوایی

 ... و
 31333 

 48333  دوزانپیراهن 311

 41333  لباس تعمیرات 313

 33333  آن نظایر و ساختمانی برق کشی سیم دفاتر 315

 33333  اتوماتیک درب نصب 314

 -  ها متل ، هاهتل زباله حمل هزینه 311

 -  مهمانپذیر ، مهمانسرا زباله حمل هزینه 311

 1333  چوبی لوازم و مبل کاران تعمیر 318

 13333  ... ارتودنسی و ، جراح دندانپزشکان مطب 311

 41333  چسب مختلف انواع کنندگان توزیع و هافروشگاه 533

 41333  فروشی زیتون 534

531 
 نظایر و پیزا قبیل)بوف،پیتزا آفتاب،پیزا از غذایی بزرگ هایرستوران

 (آن
 413333 
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 31333  حمل متوفی 531

 413333   بانکهای خصوصی 533

 413333   بانکهای دولتی 535

 13333   موسسات قرض الحسنه 534

 31333 4درجه  (بیرون بر-مطبخ )غذای آشپزخانه 531

 31333  گروه موسیقی مجالس 531
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 :یرأ خیتار

 6418آبان  43 یکشنبه

 :مقدمه18/473دادنامه: شماره

 ینیبدهکار براساس نظر حضرت امام خم یبده هیتأد ریبابت تأخ یاند، اخذ هرگونه وجهاعالم داشته یمیدادخواست تقد یط یشاک

مورخ  4418و  6415/5/67مورخ  4854شماره  اتینظر یمعظم نگهبان ط یشورا یو حت باشدیدر حکم ربا بوده و حرام م فیشرسرهقدس

را به عنوان خسارت  یرا که اجازه اخذ مبلغ یهائنامهنیها و آئتمام دستورالعملها، بخشنامه حیبه طور صر باشدیم وستیکه به پ 6411/63/65

 باطل اعالم نموده است. دهدیم هیتأد ریتأخ

را به عنوان سود )بهره( اخذ  یکل بده %67معادل  یمبلغ یموکل یپروانه ساختمان نهیهز طیرفسنجان بعد از تقس یشهردار نکهیبه ا نظر

 زیبر تجو یکرمان مبن یاستاندار 6411/5/8مورخ  5734/57اقدامات خود مبادرت به اخذ دستورالعمل شماره  هیدر توج زین راًینموده و اخ

عنه و اقدام که دستورالعمل مبحوث یبه مراتب معنونه و از آنجائ تیبدهکاران نموده، لذا با عنا یبده طیاز تقس یناشسود  %61اخذ 

 باشدیکامل م ریدر تغا یبا دستور شرع انور و احکام اسالم زیبوده و ماده موصوف ن هایشهردار یمال نامهنیآئ 47مستند به ماده  یشهردار

که  هایشهردار یمال نامهنیئآ 47ماده  ریابطال قسمت اخ یتقاضا یعدالت ادار وانیقانون د 74و ماده  یاساس ونقان 613به استناد اصل 

 .مینمایرا م 6411/5/8مورخ  5734/57دستورالعمل شماره  باشدیم انیمؤد یمازاد بر بده یبهره بانک افتیمتضمن در
 

اعالم  6418/6/43مورخ  6694/57نامه شماره  یمذکور ط تیکرمان در پاسخ به شکا یاستاندار یو روستائ یسرپرست دفتر امور شهر

که از سه سال تجاوز نکند با توجه به درخواست  یمدت یبرا انیمؤد یبده هایشهردار یمال نامهنیآئ 47اند، به استناد مفاد ماده داشته

 لیکه در برگ دادخواست وک آنچه.گرددیو در حال حاضر در قالب کارمزد وصول م شودیم طیتقس رانیا یبانک مل اولخودشان با بهره متد

. با کنندیرا اخذ نم یزی( چهیتأد ریبابت )تأخ نیاز ا هایبدهکار است و شهردار یبده هیتاد ریبابت تأخ یآمده است اخذ هرگونه وجه یشاک

اخذ  زیبانکها ن یدر تمام نلذا وصول کارمزد که هم اکنو شودیانجام م انیمتقاض یعوارض بنابر تقاضا طیتقس نکهیبه مراتب باال و ا تیعنا

 .باشدیقانون نم ریعمل غ شودیم

 یعموم أتیه یرأ

نظامات  ریو سا هانامهبیو تصو هانامهنیآئ یعدالت ادار وانیقانون د 74و ماده  رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 613موجب اصل  به

 یونهایسیمصوب کم یهانامهنیآئ نکهیاست. نظر به ا وانید یعموم أتیدر ه یدگیاز جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رس هیقوه مجر

 یمال نامهنیآئ 47اعتراض به ماده  نیبنابرا رودیبه شمار نم هیمقررات قوه مجر قیو از مصاد شودیحکم قانون محسوب م درقوه مقننه 

و چون دستورالعمل  .ستین وانید یعموم أتیو امعان نظر در ه یدگیاست قابل رس دهیالذکر رسفوق یونهایسیکم بیکه به تصو هایشهردار

 .باشدیقانون نم ریمغا ستین یماده مزبور انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمره خاص یهم بر مبنا یاستاندار 6411/5/8مورخ 

 قانون رفع موانع تولید وارتقای نظام مالی کشور

ت به نسب هیصورت نسنحوه پرداخت عوارض به فیتکل نییتع اییهفته پس از پرداخت نقد کیمکلفند حداکثر تا  هایشهردار -49ماده 

ر بعد از صدو ایهنگام صدور پروانه  یوجه مازاد بر عوارض قانون افتیدر ایدرخواست.ندیاقدام نما یپروانه ساختمان متقاض لیصدور و تحو

 یشورا بیخواهد بود که به تصویفیدرصد تخفصورت نقد شامل  ( عوارض به%633صددرصد ) پرداختممنوع است. هایپروانه توسط شهردار

شهر  یاسالم یشورا بیکه به تصو یزانیبه م زین (کجایایو  ی)قسط هینسصورت  . در پرداخت عوارض بهرسدیشهر م یاسالم

 .شودیم فهاضابه مبلغ عوارض  و اعتبار پول یحداکثر تا نرخ مصوب شورارسدیم
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 دستورالعمل

تقسیط مطالبات  

 الهیجانشهرداری 
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 شهرداری  مطالبات تقسیط اجرائی نامه آیین
 

 شورای اسالمی شهر الهیجان  67/66/99مورخ    661موضوع مصوبه شماره 

قانون تنظیم بخشــی از مقررات دولت مصــوب  14خود به اســتناد ماده   67/66/99شــورای اســالمی شــهر در جلســه مورخه  

دستورالعمل اجرایی  67/5/6451آیین نامه مالی شهرداریها مصوب  47مجلس شـورای اسـالمی موضوع اصالح ماده    71/66/83

 ود .ابالغ نم الهیجاننحوه محاسبه و وصول مطالبات شهرداری از اشخاص را بشرح زیر تصویب و به شهرداری 
 

 مودیان متقاضی تقسیط عوارض بایستی درخواست خود را بصورت مکتوب به شهرداری ارائه وارسال دارند.-6
 

شـهرداری موظف است قبل ازهرگونه موافقت بدوی به طریق  ممکنه ازعدم توانایی مودی درپرداخت عوارض بصورت یکجا  -7

یا با مامورین است که این وظیفه ازسوی آقای شهردار به ایشان محوله آگاهی الزم را کسب نماید . تشخیص این امر با شهردار و 

شـده باشـد، بدیهی است موافقت و یا عدم موافقت فقط در صالحیت شخص شهردار خواهد بود. ضمناً یکی از مامورین مذکور   

 توسط شورای اسالمی شهر تعیین و معرفی خواهد شد .
 

 معتبر در تقسیط مطالبات شهرداری الزامی است. اخذ چک و یا سفته از مودی و یا ضامن  -4
 

بدهی  95قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال  49شهرداری مجاز است طبق ماده -5

 ید.بعنوان سود عقود مبادله ای تقسیط نما %67مودی را برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با اعمال نرخ جریمه 
 

شـهرداری در زمینه تفکیک اراضـی و امالك اشـخاص اعم از حقیقی و حقوقی  به هیچ وجه مجاز به تقسیط بدهی عوارض    -4

ناشـی از تفکیک زمین نبوده چنانچه مالک و یا مالکین مربوطه قادر به تامین و پرداخت عوارض متعلقه بصـورت نقدی نباشند،   

 ی قطعه یا قطعاتی از اراضی مورد تفکیک را به شهرداری واگذاری نمایند .مختار هستند معادل عوارض و حقوق شهردار
 

بدهی مالکین مربوطه ناشـی از تقسیط عوارض همان ملک به این حال تبدیل شده و  ، به هنگام فروش و نقل و انتقال امالك -1

ه نقل و انتقال قطعی را اخذ و ســپس اجازشــهرداری موظف اســت ابتدا کلیه مطالبات قانونی خود را از مالک یا مالکین مربوطه 

اینصـورت کارمزد درنظر گرفته شده برای باقیمانده بدهی که به این حال تبدیل شده است قابل محاسبه و بخشودگی  بدهد. در

 است. 

ده شـهرداری موظف اسـت منتهی تا پانزدهم هر ماه سـیاهه اسامی آندسته از مودیانیکه با تقاضای تقسیط آنان موافقت ش   -1

است باقید رقم قطعی بدهی هر مودی تعداد اقساط تعییین شده و کارمزد متعلقه تهیه و برای استحضار به شورای اسالمی شهر 

 تسلیم کند. بدیهی است صدور هرگونه مفاصا حساب منوط به تسویه کلیه بدهی توسط مودی خواهد بود.

 ماده یک تعاریف :

بق قوانین و مقررات قانون شهرداری مکلف به پرداخت عوارض و بهاء خدمات طکه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  : مودی -6

 باشند.می
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عبارتند از بدهی عوارض، بهاء خدمات، جرائم کمیسیون صد، فروش اموال منقول و غیرمنقول و  : مطالبات شهرداری -7

آیین نامه مالی شهرداریها که بر ذمه مودی  79ماده  5تا  6مبالغ اجاره اماکن و تأسیسات شهرداری موضوع بندهای 

 باشند.میناً مکلف به پرداخت آن گیرد و آنان قانو)اشخاص حقیقی و حقوقی( قرار می

  :ارضوع تقسیط شرایط  :الف
 

 .باشد ریال 333,333,63 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 .شهردار آقای تشخیص به قسطماه  4تا   بقیه و نقد مبلغدرصد  74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,43تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,63از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -7

 شهردار آقای تشخیص ماه به 8بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,43تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,43از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 شهردار آقای تشخیص ماه به 67بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,633تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,43از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -5

 شهردار آقای تشخیص ماه به 64بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 .باشد ریال 333,333,733تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,633از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 شهردار آقای تشخیص ماه به 68بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,433تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,733از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 73بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,433تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,433از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 75بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 .باشد ریال 333,333,333,6تا  وحداکثر بیشتر ریال 333,333,433از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -8

 شهردار آقای تشخیص ماه به 43بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 باشد بیشتر ریال  333,333,333,6از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -9

 شهردار آقای تشخیص ماه به 41بقیه تا  و نقد درصد 74حدأقل 
 

 شهرداری خدمات بهای تقسیط شرایط  :ب

                        .باشد ریال ده میلیون  مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در 1-

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه
 

 .باشد ریال سی میلیون تا حداکثر و بیشتر ریال ده میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در 2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل
 

 .باشد بیشتر ریال سی میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در -4
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 .شهردار آقای تشخیص به ماه67بقیه تا  و نقد درصد سی
 

 فروش اموال منقول وغیرمنقول شهرداری  تقسیط شرایط  :ج

 .باشد ریال ده میلیون  مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در -6

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه
 

 .باشد سی میلیون ریال تا حداکثر و بیشتر ریال ده میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل
 

 .باشد بیشتر ریال میلیونسی  از خدمات بهای جمع صورتیکه در -4

 .شهردار آقای تشخیص به ماه67بقیه تا  و نقد درصد سی
 

 شهرداری تأسیسات و اماکن اجاره تقسیط شرایط :د

 .باشد ریال ده میلیون  مبلغ تا حداکثر خدمات بهای جمع صورتیکه در-6

  ماه 1 تا بقیه و نقد درصد پنجاه
 

 .باشد سی میلیون ریال تا حداکثر و بیشتر ریال میلیونده  از خدمات بهای جمع صورتیکه در 2-

 شهردار آقای تشخیص به ماه 8 تا بقیه و نقد درصد چهل
 

 .باشد بیشتر ریال سی میلیون از خدمات بهای جمع صورتیکه در-4

 .شهردار آقای تشخیص به ماه67بقیه تا  و نقد درصد سی
 

 صد ماده های کمیسیون جرایم تقسیط شرایطه: 

 .باشد ریال 333,333,63 مبلغ تا حداکثر عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 .شهردار آقای تشخیص به ماه قسط 4تا   بقیه و نقد درصدمبلغ 74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,43تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,63از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -7

 شهردار آقای تشخیص ماه به 8بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,43تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,43از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 شهردار آقای تشخیص ماه به 67بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,633تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,43از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -5

 شهردار آقای تشخیص ماه به 64بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال 333,333,733تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,633از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -4

 شهردار آقای تشخیص ماه به 68بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال  333,333,433تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,733از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 73بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 



95 

 

 

 فرداد جنابی                                               رضا نصرتی                          فرشید فقیه شجاعی                       اد نجار تمیزکار                 جو   

  

 

 آرمان پوریاسری                               محسن شیخ شعربافان                      حجت طیران                                                       
 

         

 .باشد ریال  333,333,433تا حداکثر و بیشتر ریال 333,333,433از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -1

 شهردار آقای تشخیص ماه به 75بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد ریال 333,333,333,6تا  وحداکثر بیشتر ریال 333,333,433از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -8

 شهردار آقای تشخیص ماه به 43بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 باشد بیشتر ریال  333,333,333,6از  عوارض مبلغ جمع صورتیکه در -9

 شهردار آقای تشخیص ماه به 41بقیه تا  و نقد درصد74حدأقل 
 

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات عوارض تقسیط خصوص در :7ماده
 هر ماه بهمن ازپانزدهم قبل تا حداکثر و طی را مربوط اداری تشریفات باید اسالمی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس عوارض

 .بود خواهد وصول قابل بعد سال اول از و عمومی اعالن شهر سطح در سال

 اقدام عوارض به تقسیط نسبت دستورالعمل این براساس شهرداری تقسیط، کتبی درخواست صورت در مؤدی عوارض شدن قطعی از پس

 .نمود خواهد
 

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات خدمات بهای خصوص در : 4 ماده

 کنندگان استفاده آگاهی برای اداری تشریفات طی و شهر اسالمی شورای تصویب و شهرداری پیشنهاد از پس شهرداری خدمات بهای

 تفریحی اماکن یا و شهربازی در ازخدمات استفاده یا پارکینگ به ورود چون هم خدمات بهای وصول است بدیهی .گردد می عمومی اعالن

 ترمیم هزینه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداری فروش تولیدات چون هم خدمات بهای بود نخواهد تقسیط قابل آن مبالغ بودن کم بعلت

 .بود خواهد تقسیط قابل دستورالعمل این براساس )...، آسفالت

 .باشد نمی تقسیط قابل ریال پنج میلیون از کمتر خدمات بهای گونه هر
 

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات منقول غیر و منقول اموال فروش خصوص در  :5 ماده
 .باشد می تقسیط قابل غیر عادی حالت در منقول غیر و منقول اموال فروش

 اظهار و شهرداری مراجعه به خود بدهکار و نگردیده وصول شهرداری طلب ) سهوی یا قهری( از اعم دالیلی به بنا که مواقعی در اما

 صالح و صرفه مطالبات، تقسیطی وصول با که بدهد تشخیص شهردار وآقای نماید اعالم پرداخت جهت را خود آمادگی یا و نماید ندامت

 .باشد می وصول تقسیط قابل بصورت دستورالعمل این براساس شهرداری طلب گردد می رعایت شهرداری
 

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات شهرداری تأسیسات و اماکن دادن اجاره خصوص در :4 ماده

 .باشد نمی تقسیط قابل گردد پرداخت شهرداری به سالیانه یا ماهیانه باید داد قرار طبق که ای اجاره وصول

 را خود طلب قانونی نتوانسته های اهرم با نیز شهرداری و نماید پرداخت را خود بدهی نتوانسته مستأجر دالیلی به بنا که مواقعی در

 دستورالعمل براساس تواند می ) اجاره(معوق طلب وصول برای فقط شهرداری مستأجر، درخواست و مراجعه صورت در .نماید وصول

 .نماید اقدام تقسیط به نسبت پیوست
 

 .باشد می االجراء الزم ذیل نکات صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در :1 ماده

قانون تشکیالت وآیین 14عرض واعمال ماده هم تجدیدنظر، ، بدوی( صد ماده های کمیسیون جرایم خصوص در دستورالعمل مفاداین

 گردد . می اعمال ) دادرسی دیوان عدالت اداری
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 .بود خواهد مؤدی بدهی کلیه تأدیه به موکول حساب مفاصا صدور حال هر در  :1 ماده
 

 اقساط از ناشی بدهی ، شهرداری به بدهکار توسط اقساط از یک هر موقع به پرداخت عدم صورت در: 8ماده

 .آورد بعمل الزم اقدام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقی وصول جهت است مکلف شهرداری و .شود می حال به مذکورتبدیل
 

 .باشد باقی می خود قوت به شده ایجاد جاری قوانین موجب به که بدهکاران یا مؤدیان و شهرداری قبلی تعهدات  :9 ماده
 

جاری  مقررات خالف دستورالعمل این مفاد رعایت بدون بدهکاران از شهرداری مطالبات تقسیط گونه هر : 63ماده

 .بود خواهد شهرداری
 

ارگانها،  ادارات، .باشد می خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات تقسیط مخصوص دستورالعمل این : 66 ماده

  .نمایند پرداخت نقد بصورت یکجا را خود بدهی کلیه مکلفند اجرایی های دستگاه

 الیحه ارسال با موضوع خود بدهی تقسیط جهت اجرایی های دستگاه و ارگانها. ادارات از یک هر درخواست صورت در

 گردید خواهد اتخاذ الزم تصمیم و طرح شهر شورای اسالمی درجلسه شهرداری پیشنهادی
 

  الهیجان شیوه نامه تقسیط شهرداری 

 (الهیجان شورای اسالمی شهر      67/66/99مورخ          661   )موضوع: مصوبه شماره

 مقدمه:

مطالبات شهرداری از شهروندان که قابلیت تقسیط مطالبات ، قبالً به نحو قانونی بمنظور ایجاد رویه واحد در شهرداری در نحوه تقسیط 

تایید شده باشد و نحوه دریافت اسناد مالی و تضمینات قانونی ، این شیوه نامه پس از امضای شهردار محترم به واحد های مربوطه ابالغ و 

 الزم الرعایه می باشد.

 ماده یک:

ی اعم از عوارض ، جرائم نقدی و سایر  مطالبات بصورت نقدی از شهروندان وصول شود، در صورت عدم اصل این است که حقوق شهردار

توانایی مودی در پرداخت دفعه و حده دین خود ، پس از اخذ موافقت با تقسیط و تعیین تعداد اقساط، فرم درخواست تقسیط شهرداری 

مربوطه امضاء و اثر انگشت می شود . مدیر مذکور ذیل امضاء و اثر انگشت  ( توسط متقاضی پس شده و نزد مدیر مالی6)ضمیمه شماره 

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

 ماده دو:

مدیون برای تضمین پرداخت دین و خسارت قانونی آن یک نفر ضامن از کارمندان دولت یا کسبه معتبر یا اشخاص مورد اعتماد که واجد 

صالحیت و اعتبار باشد معرفی می نماید که قسمت مربوط به ضامن از فرم درخواست تقسیط راتکمیل نموده و نزد مدیر مالی امضاء و اثر 

 انگشت می نماید. 

 ماده سه:

طی اوراق استعالم از بانکهای محال علیه نسبت به فعالیت حساب های جاری مدیون اصلی و ضامن و مطابقت امضائات ایشان پرسش می 

 (7شود )ضمیمه شماره 

 ماده چهار:
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ریافت رسید اقساط معین داز مدیون اصلی به تعداد اقساط تعیین شده و مبلغی که هر ماه می بایست پرداخت نماید چک معتبر به تاریخ سر 

می شود و یک فقره چک به مبلغ کل بدهی بدون قید تاریخ اخذ می گردد تا در صورت عدم تادیه هر کدام از اقساط مدیون و ضامن به 

 شرح مندرجات فرم در خواست تقسیط از عهده خسارات وارده بر آیند . چنانچه با تشخیص شهردار متقاضی تقسیط به تعداد ، قادر به

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

ضامن با درج مشخصات ود و این جمله ) پرداخت کل بودجه ای چک را با کلیه خسارات قانونی تعهد می نمایم( ظهر چکهای   :6تبصره    

 ماٌخوذه را امضاء می نماید.

جاری باشد میتواند شخصی ثال  واجد شرایط مبادرت به تقدیم چک نماید و مقررات مذکور  چنانچه مدیون اصلی فاقد حساب:7تبصره    

این شیوه نامه اعمال و پس از استعالم از بانک محال علیه مدیون اصلی ظهر چکهای مذکور را امضاء و تعهد پرداخت میکند . به  6در ماده 

 خواهد بود. 7ده هر حال مدیون اصلی مکلف به معرفی ضامن معتبر موضوع ما
 

 ماده پنج:

چکهای ماخوذه که می باید در مواعد معین وصول گردد جهت ارائه به بانک محال علیه سیستم مالی به جریان افتاده و چک کلی در 

 دفاترمالی شهرداری ثبت وضبط میشود تا در صورت عدم پرداخت اقساط وفق این شیوه نامه نسبت به وصول آن اقدام شود.
 

 :ماده شش

( به  4چنانچه هر کدام از چکهای دریافتی در سر رسید منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد مراتب طی فرم اخطاریه )ضمیمه شماره 

مدیون اصلی و ضامن ابالغ می شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نماید در صورت عدم مراجعه مدیون اصلی یا ضامن 

ن فوت وقت پس از اخطار اولیه دوباره طی اخطاریه با مدیون اصلی و ضامن اتمام حجت نموده و پس از مهلت شهرداری مکلف است بدو

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

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

 ماده هفت:

اشخاصی که چکهای تقسیطی ایشان با گواهی عدم پرداخت مواجه شده و بد حسابی آنها برای شهرداری احراز گردیده است اسامی این 

 ت نشده و موجبات تضرر شهرداری نگردد.افراد توسط مدیر مالی اعالم تا تقسیط مجدد دیون ایشان موافق

 ماده هشت:

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

 شامل حواله های صادره از موسسات مالی و اعتباری نمی باشد.

 ماده نه:

بانکهای خارج از استان به لحاظ صعوبت پیگیری در صورت نکول مدیون از تادیه ممنوع بوده و دریافت کننده دریافت چکهای صادره عهده 

 ضامن خسارت وارده می باشد.

 ماده ده : 

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

 ماده یازده :

مطالبات مدیون به نحوی اقدام گردد که مدت اعتبار پروانه ساختمانی مالکین به سبب تقسیط  شهرداری در مورد تعداد ماههای تقسیط

 منقضی نگردد.

 ماده دوازده :
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تبصره در تاریخ ..................... .به تایید مسئولین شهرداری رسیده و پس از امضاء شهردار محترم واجد  7این شیوه نامه در دوازده ماده و  

 ونی و برای مدیر مالی در شهرداری الزم الرعایه است.اعتبار قان

 تعالی سمهب
 

  شهرداری مطالبات تقسیط درخواست«          6ضمیمه »
تاریخ  .....................از صادره ................. شناسنامه شماره........... فرزند................ شهرت .......... اینجانب

  کدپسی ....................تلفن .................................. منزل نشانی به ................. ساکن ................اهل..................تولد

 حساب دارای ..................... کدپستی................. تلفن......... .................محل کار................... شغل……..………

 ........................ مبلغ دارم تقاضا مالی توانایی عدم علت به ........................ به شماره .......................  بانک جاری در

 . دارند دریافت تقسیط بصورت شهرداری آیین نامه و مقررات طبق را اینجانب بدهی

 امضاء و اثر انگشت متقاضی

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

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

 ......................از صادره ................... شناسنامه شماره ................ فرزند ........................ شهرت ................ اینجانب

ــاکن ................اهل..............تولد تاریخ ــانی به .............. س ــتی ..................تلفن ....................... منزل نش  کدپس

 دارای حســاب ........................ شــغل........................ کدپســتی ........................ تلفن..................محل کار.............

 طبق نامبرده بدهی و شــناســم می "کامال را....................... شــماره ..................... آقای/خانم به ............... بانک جاری

 و نموده نکول معین اقساط یک هر پرداخت به نسبت مشارالیه چنانچه و نموده تضمین "قانونا و "شرعا ورقه مندرجات این

 خســارت جمله از آن متفرعات و ریال........................مبلغ به را دین کل پرداخت اینجانب ننماید پرداخت هر کیفیتی به

کل  اقساط از کدام هر پرداخت عدم صورت در و نموده تقبل و تعهد "رأسا اجرائی عشـر  نیم و دادرسـی  هزینه ، تأخیر تأدیه

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

 ضامن انگشت اثر و امضاء

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

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

 
  کننده اقدام امضاء                     مالی امضاءمدیر                        ضامن امضاء متقاضی                      امضاء
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 « 7ضمیمه»
 ریاست محترم بانک .............................

 

 علیکم سالم
 

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

 آن عهده ..................... شــماره جاری حســاب از ریال  .............. مبلغ جمعاً به چک فقره ............ تعداد نامبرده بدهی

 و اعالم شهرداری این به را فوق حساب مسدود بودن یا فعال همکاری و مساعدت اعمال با است نماید، خواهشمند بانک اخذ

 .فرمایند را گواهی چک متن امضاء صحت

 شهردار                                                                                                                                             

 

 «4 ضمیمه »

 ................................شهرداری از

 ...............................................نشانی  به ...................... خانم /آقای به

 قانونی اخطار : موضوع

 علیکم سالم

ــماره به چک فقره ................. اینکه به نظر ــهرداری وجه در ریال ................مبلغ به ..................مورخ  ...................... ش   ش

 .است نموده صادر ...........مورخ.. .............شماره  به را مزبور چک پرداخت عدم گواهی علیه محال بانک و نموده ..................... صـادر 

 از روز ده مدت طی ...........................ضامن آقای/خانم  و جنابعالی تعهدات و چک وجه پرداخت به عدم عنایت با اسـت  مقتضـی  لذا

 صورت این غیر در بدیهی است . نمایند پرداخت را چک وجه .................. شهرداری واحد حسابداری به مراجعه با اخطاریه این رؤیت

 . آید می بعمل تضامن نحو به و ضامن اصلی مدیون طرفیت به قضایی و قانونی اقدام
 

 شهردار                                                                                                                                               

 موضوع این ضمانت .  پرداخت و مراجعه جهت ..................................................نشانی  به ................. آقای ضامن : ثانی نسخه

 

 .   موضوع این ضمانت پرداختو  مراجعه جهت .........................................


