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و سایر درآمدهای 

 شهرداری مینودشت
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معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و  62/30/1037مورخ  1171/013/033مطابق ابالغیه شماره : تعاریف   :ماده یک 

 معماری ایران

 کاربری های شهری:  1جدول شماره 
 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 .شودمی به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق مسکونی 1

 آموزش تحقیقات و فناوری 2

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

-شود گفته میاختصـاص داده می( تحصیالت متوسطه)تحصیالت رسمی و عمـومی

 .شود

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

 .شودت خـانه های آموزش و پرورش و کار و امور اجتمـاعی گفته میوزار

 اداری و انتظامی 4

به اراضی اختصـاص یـافته جهت استقـرار وزارت خـانه ها، موسسات دولتی، شرکت 

های دولتی و موسسـات نهـادهـای عمومی غیر دولتی و نیروهای انتظامی و بسیج 

 .شودگفته می

5 
 خدماتی -تجاری

 (تفاعی وغیرانتفاعیان)

به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر 

 .شودانتفـاعی گفته می

 ورزشی 6
بــه اراضــی اختصــاص یافتــه جهــت انجــاخ ورزش هــای محتلــ  از سطـــو   رفــه 

 .شودمی ای تـا مبتدی گفته

 درمانی 7
کی، درمانی و سالمت انسان وداخ و مدد به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزش

 .شودهای اجتماعی گفته می کاری

 .شودبه اراضی اختصاص یافته به فعالیت های فرهنگی گفته می هنری -فرهنگی 8

 پارک و فضای سبز 9
که توسط شهرداری ا داث و مورد ( بوستان)به اراضی اختصاص یافته جهت پارک

 .شودمی گیرد، گفتهاستفاده عموخ قرار می

 مذهبی 01
به اراضی اختصـاص یافته جهت انجـاخ فـرایض دینی و مذهبی و بقـاع متبـرکه 

 .شودگفته می

 تجهیزات شهری 00
به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتاً در وظای  

 .شودشهرداری است گفته می

 تاسیسات شهری 02
بوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و به اراضی که جهت امور مر

 .شودیابد گفته میشهروندان اختصاص می

  مل و نقل و انبارداری 03
هایی که برای انجاخ سفرهای  به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

 .شودشهری، برون شهری و بین شهری و انبارها نیاز است گفته می 

 .شوداراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته میبه  نظامی 04

 .شودبه اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین های کشـاورزی گفته می باغات و کشاورزی 05

 .شودبه اراضی اختصاص یافته به مکان های تاریحی گفته می میراث تاریحی 06

  

 امضاء فرماندار                             رئیس شورای اسالمی شهر امضاء شهردار                               امضاء



 4 

 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 .شودبه سطو  اختصـاص یـافته به جنگل هـای طبیعی و دست کـاشت و امثـالهم می طبیعی 07

 .شودبه اراضی که  سب قانون جهت اهداف خاص  فاظت ومنظور می شوند گفته می  ریم 08

 .شودبه اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیا ت گفته می تفریحی و توریستی 09

 صنعتی 21
به اراضی اختصاص یافتـه جهـت اسـتقرار صـنایع مشـموه گـروه الـ  ، موضـوع مصـوبه شـماره           

 .شودهیئت وزیران و اصال ات بعدی آن گفته می 26/02/88مورخ 08590ت/64677
 

 

کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری عملکردهای مجاز:  6جدول شماره  
 

 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 محله مسکونی 0
 سکـونت گـاه هـای تک وا دی و مجتمـع هـای چنـد وا دی و خوابگاه های

 
 دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه 

2 
 آموزشی، تحقیقات

 و فناوری
 شهر

 دانشسراها ، ـوزه هـای علمیه و مراکز  مدارس عـالی، دانشگاه هـا، دانشکـده ها،
 

 تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارک فناوری

 آموزش 3

 (دبستان –مادگی آ –مهد کودک )آموزش های پیش دبستانی  محله

 دبیرستان و پیش دانشگاهی –مدارس راهنمایی  -کالس های سواد آموزی نا یه

 منطقه
 ه به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و های صنعتی وابستهنرستان

 
  رفه ای وزارت کار و امور اجتماعی

 شهر
 مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پرورش استعدادهای درخشان، 

 
 مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 اداری و انتظامی 4

 منطقه

 
ــا    ــاز ، محـ ــرق ، گـ ــایی، ادارات آ  و بـ ــای قضـ ــع هـ ــوزش و مجتمـ برات ،آمـ

رورش،راهنمــایی و راننــدگی،تامین اجتمــاعی، پســت،لبت ا ــواه، لبــت اســناد،  

ــاه       ــاهی و پایگ ــری  آگ ــدگی، کالنت ــایی و رانن ــادی و مالیاتی،راهنم ــور اقتص ام

 های بسیج

 
 
 
 
 
 

 شهر

وزارتحـانه هـا و سـازمـان های مسـتقل دولتـی ادارات کـل و شـرکت هـای وابستــه بـه        

و سازمـان های مستقـل دولتی و نهادهای عمــومی غیــر دولتـی، ستــاد      وزارتحـانه هـا

نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظـامی، سفارتحــانه هـا، کنسـوه گــری هـا و      

سازمان های بین المللی، شهرداری وشورای اسالمی شهر، دادگستری و زندان های موجود 

 .ربیت و سرپرستی بانکهاو مراکز بازپروری و کانون های اصال  و ت

خارج از محدوده 

 شهر
 زندان
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 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

5 
انتفاعی ، )تجاری ، خدماتی 

 (غیر انتفاعی

 محله -تجاری 
خوار و بار ، میوه و سبزی، نانوایی ، قصابی و )وا دهای خرید روزانه 

 (امثالهم

 نا یه -تجاری

سوپر مـارکت، فروشگاه های مصرف شـهر و  )خرید هفتگی وا دهـای

شعب بانک ها وصندوق ...(روستا، نوشت افزار، قنادی، آجیل فروشی و 

ی معـامالت  های قرض الحسنه وموسسات مالی و اعتباری، بنگـاه هـا  

امالک، بازارچه ها، فروشگاه های منسوجات، پالستیک ، لوازخ خانگی، 

ها، رستورانها، شرکت هـای بیمـه،   لوازخ صوتی و تصویری، کتابفروشی

 داروخانه و انواع مشابه دیگر

 تجاری شهر

عمده فروشی ها ،راسته هـای صـنوف محتلـ  و بـورس هـا ، بـازار ،       

، وا دهای خرید خـاص و بلنـد مـدت   شرکت های بازرگانی و تجاری

مـانند فروشگاه های بزرگ زنجیره ای ، مبـل فروشـی هـا، پوشـاک،     

شعب مرکزی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات تجـاری  

واردات و صادرات کاال، نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه 

صـنایع  عرضه فعالیت قطعات یدکی وسایل نقلیـه و فروشـگاه عرضـه    

دستی و فرش، تاالرهـای پـذیرایی، تعمیرگـاه هـای لـوازخ خـانگی و       

خودرو، دفاتر نمایندگی بانـک هـای خـارجی ، نماینـدگی موسسـات      

 تجاری خارجی 

6 
انتفاعی ، غیر )تجاری ، خدماتی 

(انتفاعی  

 محله -خدمات انتفاعی

، (پست، امور مشترکین تلفن همراه ، فروش روزانه و محله)دفاتر

 گاههای زنانه و مطب پزشکانآرایش

 نا یه-خدمات انتفاعی

مهندسی و نقشه  توکال)های خصوصی، دفاترآموزشگاه 01+پلیس

برداری، لبت اسناد، ازدواج و طالق، شرکت های پیمانکاری و مشاور 

، آزمایشگاه های طبی و تحصصی، مراکزرادیولوژی، سالن (خدمات

 خانوادگی های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و

 منطقه-خدمات انتفاعی

خدمات اینترنت، دفاتر  سابرسی،مراکز اخ آی آرای و مشابه، ارائه

آمبوالنس خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوتراپی ، مراکز کاریابی، مرکز 

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

 پزشکانداخ
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-خدمات غیرانتفاعی

 شهر

دفـاتر ا ـزا ، تشکل های مردخ نهـاد، موسسـات خیریـه ، اتحــادیه   

های، مجامع، انجمن ها و تعاونی ها، رســانه هـای دیجیتـاه خبـری،     

 (علمیه   به غیر از  وزه های)وزشگاه های مذهبی هیئت ورزشی و آم

 ورزشی 7

 زمین های بازی کوچک محله

 زمین های ورزشی و سالن های کوچک ورزشی و استحرها نا یه

 شهر
ورزشگاه ها و مجتمع های ورزشی، زورخانه هـا، مجموعـه هـای آبـی     

 ورزشی

 درمانی 8

 ه هامراکز بهداشت و تنظیم خانواده درمانگا محله

 پلی کلینیک ها  نا یه

 تحت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقاه خون، بیمارستان های کمتر از  منطقه

 شهر

بیمارستان های اصلی شهر، زایشگاه ها، تیمارستان ها، مراکز 

توانبحشی و مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سالمندان، 

 زشکی معلولین و جانبازان و درمانگاه های دامپ

 فرهنگی و هنری 9

 نا یه
کتابحانه ها و سالن های اجتماعات کوچک ، کانونهای پرورش فکری 

 کودکان و نوجوانان، سینما

 شهر

کتابحانه مرکزی و تحصصی، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع های 

فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، موسسات و 

 حله، مراکز صدا و سیمادفاتر مرکزی روزنامه و م

 پارک 01

 محله ای (پارک)بوستان  محله

 نا یه ای  (پارک)بوستان  نا یه

 اصلی شهر( پارک)بوستان  شهر

 مساجد،  سینیه ها و فاطمیه ها  محله مذهبی 00

 تجهیزات شهری 02

 ایستگاه های جمع آوری زباله  محله

 نا یه
تگاه های آتش نشانی، میادین میوه ایستگاه های جمع آوری زباله، ایس

 ، جایگاه های سوخت005و تره بار ، اورژانس 

 شهر
نمـایشگاه هـای دائمی و مراکز امداد و نجات  –گورستان های موجود 

 هاله ا مر

 خارج از محدوده شهر
کشتارگاه ، گورستان ، مرکز دفع بهداشتی زباله ، میدان مرکزی میوه 

 قل بار و تره بار و  مل و ن
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 تاسیسات شهری 03

 ایستگاه های تنظیم فشار گاز ، آ  و فاضال  ، سرویس های عمومی بهداشتی محله

 منطقه
یه خانه های آ  و فاضال  و پسماند  ایستگاه های محازن آ  زمینی و هوایی ، تصف

 تنظیم فشار

  مل و نقل و انبارداری 04

 معابر و پارکینگ های محله ای و ایستگاه های مترو محله

 معابر، پارکینگ های عمومی و اتوبوسرانی شهری، پایانه های مسافربری  نا یه

 شهر
ین شهری ، ایستگاه فرودگاه های موجود، معابر، پایانه های مسافربری درون شهری و ب

 بنادر، تاسیسات مرکز مترو، پارکینگ های بزرگ و کوچک و سردخانه ها 

خارج از محدوده 

 شهر
 انبارهای اصلی کاال فرودگاه ، سیلو وسردخانه ها

 پادگان ها و آمادگاه های موجود نیروهای نظامی شهر نظامی 05

 های کشاورزی و باغات و وا دهای باغ مسکونیزمین  محله باغات وکشاورزی 06

 شهر تاریحی 07
اماکن و محوطه های تاریحی ، موزه ها ، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر ، امکان متبرکه 

 و  ریم های تملک شده آن

 شهر طبیعی 08
-می( غیر از پارک)سطو ی که جهت جنگل های طبیعی و فضای سبز دست کاشت 

 .یابد

 شهر  ریم 09
 ریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها ، مسیلها و راه ،  ریم قانونی تملک راه آهن 

 های بین شهری و تاسیسات زیربنایی آ  و برق و گاز و نفت فاضال 

 محدوده شهر -تفریحی 21

 شهر
هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمـان و متـل، شـهربازی ،تفریحـی     

 ...پارکهای جنگلی و اردوگاه های جهانگردی و پالژهای سا لی و  ویژه ،

خارج از محدوده 

 شهر

 باغ و ش

 امضاء فرماندار                             امضاء شهردار                               امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                              
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 صنعتی  21

گروه های ال  مصوبه 

 ت64677شماره

 هیئت مدیران 26/02/0378

 با اصال ات بعدی

 :غذایی

 تهیه و بسته بندی خشکبار بدون شستشو -0

 بسته بندی خرما بدون شستشو -2

 تن در  ساه 3111لید آ  نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا وا د تو -3

 (نبات ریزی)وا د تولید نبات -4

 تن در ساه 311وا د تولید گز و سوهان تا  -5

 وا د بسته بندی نمک و ادویه جات -6

 وا د بسته بندی چای -7

 وا د بسته بندی قهوه -8

روش نـم زدن و بـدون   تن در ساه بـه   311وا د تولید قند  به و کله تا  -9

 روش پحت

 وا د بسته بندی عسل -01

 تن 011تولید بستنی تا  -00

 تن در ساه311تولید شیرینی و نان تا   -02

 تن در ساه 311آسیا  و تولید آرد گندخ و جو تا  -03

 وا د بسته بندی -04

 تن در ساه 311تولید بیسکوئیت و شکالت تا  – 05

 در ساهتن  311وا د رشته بری تا  -06

 تن در ساه 311وا د ماکارونی سازی تا  -07

 (محصوص کندوی عسل)وا د تولید آج موخ  -08

 وا د بسته بندی سبزیجات و میوه جات -09
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 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی  20

گروه های ال  

مصوبه 

 ت64677شماره

26/02/0378 

 هیئت مدیران

با اصال ات 

 بعدی

 (صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری بایستی استقرار یابند)وا د تولید یخ -21

 وا د تولید نان بستنی -20

 وا د بسته بندی گال  -22

 یات گیاهیوا د بسته بندی عرق -23

 وا د بسته بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشو -24

 وا د سورتیگ و بسته بندی  بوبات بدون بوجاری -25

 وا د تولید، بهبود دهنده کیفیت آرد -26

 وا د تولید غذای کودکان آرد غالت آماده عملیات بوجاری و آسیا  -27

 :نساجی

 دستی و دست بافتها  وا دهای قالیبافی ، زیلوبافی و نمد مالی -0

 شیرازه دوزی  اشیه موکت و فرش ماشینی -2

 (با  داکثر در ساه)جورا  بافی  داکثر سه دستگاه  -3

 (تن در ساه 011یا  داکثر )کشبافی و وتریکوبافی،گردبافی، کتان و راشل  داکثر تا سه دستگاه  -4

 و پوشـاک در ساه دست انواع لبـاس 31111وا د تولید لبـاس و پوشـاک  داکثر  -5

 تولید طنا  نحی یاکنفی، تور ماهیگیری ، قیطان ، انوع نوار و روبان -6

 وا د دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدون خط  الجی یا با استفاده از پشم شیشه  -7

 (مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره)وا د چاپ پارچه به روش دستی -8

 (وتوریغیر م)پارچه بافی دستی -9

 وا د تولید فیتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی -01

 وا د تولید الیاف پروپلین -00

 :چرم

 وا د تولید سراجی از قبیل کی ، دستکش ، جلد چرمی و نظایر آن -0

 وا د تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده -2

 جفت در ساه 91111کفش  داکثر وا د تولید پستایی  -3

 جفت در ساه 91111وا د تولید کفش ماشینی  داکثر  -4

 وا د مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرخ -5

 وا د مونتاژ لوازخ ارتوپدی با استفاده از چرخ -6

 دارویی ، آرایشی و بهداشتی

 

 (فرموالسیون)وا د تولید مواد بهداشتی وآرایشی  -0

 اختالط و بسته بندی پودر ازاله مو وا د -2

 وا د تولید قرص و پودر اکسیژنه -3

 وا د تولید اکسیدان، کرخ بهداشتی و صنعتی پودر بلودار اکسیژن -4

 وا د تولید اسانس ، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -5

 وا د تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6
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 تعریف مقیاس نوع کاربری ردیف

 صنعتی 20

گروه های ال  

مصوبه 

 ت64677شماره

26/02/0378 

 هیئت مدیران

با اصال ات 

 بعدی

 کشاورزی

 (فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی 4تا ردی  ) وا د زنبورداری و پرورش ملکه  -0

 قطعه 011وا د پرورش پرندگان زینتی تا  -2

 وا د پرورش کرخ ابریشم -3

 وا د پرورش ماهی زینتی -4

 آزمایشگاه دامپزشکی -5

 :سلولزی
 ن از ورق سادهوا د تولید جعبه مقوایی و کارت -0

 وا د تولید پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آن -2

 وا د تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده -3

 وا د تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده -4

 وا د تولید لوازخ التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آماده -5

 وا د صحافی و چاپحانه های ساده -6

 صنوعات چو  پنبه ایوا د تولید م -7

 وا د تجاری و خراطی بدون الوارسازی -8

مترمکعب چو  در ساه بدون رنگ آمیری  211وا د مبل سازی و سایر مصنوعات چوبی تا  -9

 وا د

 تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده از  ورق آماده -01

 ی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آمادهوا د تولید انواع دوک و لوله طاقه پیچ -00

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و  صیر و سبدبافی از الیاف گیاهی -02

 وا د بسته بندی دستماه و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده-03

 وا د پرس کاری و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده -04

 دستگاه در ساه 211ایق های چوبی و بلم تا وا د تولید ق -05

 وا د تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  -06

 وا د تولید کالسور و زونکن از مقوای آماده -07

 وا د تولید سازهای سنتی  -08

 :فلزی 

 وا د قلمزنی انواع فلزات-0

داکثر تا سه وا د تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ریحته گری و آبکاری  -2

 دستگاه تراش

 (صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری)وا د تولید در  و پنجره آهنی و آلومینیومی-3

 (صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری)وا د تولید کاناه کولر، لوله بحاری-4

 وا دهای طرا ی و مونتاژ  داکثر تا سه دستگاه تراش -5

 011ز ورق آماده با یک دستگاه خم کن  داکثر وا دهای صنعتی تولید ظروف آلومینیوخ ا-6

 تن در ساه صرفاً در مناطق صنعتی درون شهری

 وا د مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده-7

 (پرس بست فلزی به دو انتهای شیلنگ فشار قوی)وا د تولید اتصاالت هیدرولیک -8

 وا د طرا ی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

 و مونتاژ کاربراتور گازسوز وا د طرا ی-01

 وا د تولید ترموستات-00
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عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری:  6جدول شماره  

 

 تعریف مقیاس اربرینوع ک ردیف

 صنعتی 20

گروه های ال  مصوبه 

 ت64677شماره

هیئت  26/02/0378

 مدیران

 با اصال ات بعدی

 :کانی غیرفلزی  

 وا د تولید مصنوعات شیشه ای بدون کوره رو  -0

 وا د تولید آیینه، پوکه آمپوه، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2

 (دستی صنایع)وا د تولید مصنوعات تزئینی سنگی -3

 وا د تولید پودر جوشکاری-4

 :شیمیایی
 وا د تولید آ  مقطر -0

 (با استفاده از روه آماده)وا د تولید نایلون و نایلکس و سلوفان -2

 وا د صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی-3

 وا د طرا ی و مونتاژ لنت ترمز-4

 ماشین سازی
 

استاندارد، قالب  درجه ریحته گری، فیکچر، قالب قطعات)وا د قالب و مده   -0

 (قید و بست و ابزار قالب، مده

پمپهای دیاگرامی ک  کش، لجنکش و )وا د تجهیزات شبکه آ  و فاضال  -2

 (تجهیزات تصفیه

آسانسور، پله برقی، )وا د ماشین آالت و تجهیزات  مل و نقل مکانیکی  -3

ت باالتراک، جرلقیل سقفی، جرسقیل پست کامیونی، جک پالت باالبر و قطعا

 ...مربوطه، نوار نقاله و 

پمپهای خالء و کیوخ آتش نشانی، آ  ، کمپرسورهای )وا د پمپ و کمپرسور -4

 صنعتی و مصرفی گاراژی، مواد فله و تلمبه های بادی
 

 
 

 

 مقررات عمومی و سیاست های تشویقی:  ماده دو 
 

و بــاالتر و  % 25، آزادگــان  و جـانبــازان  (در شـهید فرزنـد و همسـر و پـدر و مــا    )معظم شهـداء هـایخـانوادهدر مورد (1

کشور با توجه به بودجه مصو  سـاالنه  و سازمان بهزیستی( ره)کمیته امداد امـاخ خمینی تحت پـوششهمچنین مددجویـان

یـا قـانون    0399کل کشور یا هر قانون خاص مصو  اقداخ خواهد شد و در صورت عدخ پیش بینی در قـانون بودجـه سـاه    

تسهیــالت ایـن بنـد مشمــوه     . گردنـد مینمربع مشموه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی  011اص، تا خ

 .شودنمی اند افـرادی که قبالً از این تسهیالت استفـاده کـرده

رمـانی آنـان بـه    در مسابقات المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسـیایی کـه قه  ( نفرات اوّه، دوّخ، سوّخ)قهرمانان ورزشی  :تبصره

 .گردندبین المللی المپیک رسیده باشد مشموه تسهیالت بند فوق می تایید کمیته
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پایگاه های مقاومـت  )های علمیه ، دارالقرآن ها ، تکایا،  سینیه ها،  کلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد، مصلی ها ،  وزه(2

دارای مجوز از مراجع ذیصال  ، کـه در عرصـه متعلـق بـه مکـان مـذهبی       ( بسیج، کتابحانه در داخل محوطه اماکن مذهبی

باشـند  قــات مـی  ا داث شوند با توجه به اینکه در طر  های مصو  شهری فاقد محدودیت در سطح اشغـاه و تـراکم و طب

 .گردندنمی و بهای خدماتمشموه پرداخت عوارض 

گیـرد و در صـورتیکه بـدون اخـذ     ساختمانی این بند فقط در زمان صدور پروانه ساختمانی تعلق میتسهیالت : تبصره یک  

 .گیردپروانه ساختمانی  مبادرت به ا داث بنا گردد تسهیالت فوق به آنان تعلق نمی

در عرصـه امـاکن   ( یـک بـا   )مربـع تجـاری   متر 21ر ایجـاد منابع مـالی بـرای مسـاجد تـا مسـا ت      به منظـو: تبصره دو

 .گردندنمیو بهای خدمات  با اخذ پروانه ساختمانی مشموه پرداخت عوارض ساختمانی ( درصد سطح اشغاه 01تا)مذکور

یـک  )مترمربع بنای تجـاری  21 تا مسا ت( به استثناء مساجد) هبیبه منظور ایجاد منابع مالی برای اماکن مذ:  تبصره سه

 .گردندنمی و بهای خدمات  در عرصه اماکن مذکور با اخذ پروانه ساختمانی مشموه پرداخت عوارض ساختمانی( با 

به منظور ارائه تسهیالت و تشویق سرمایه گذاری جهت رفع کمبود و کاستیها در شهر، بهنگاخ صـدور پروانـه سـاختمانی    ( 3

 .گیرداز مراجع ذیصال  باشند تسهیالتی به شر  ذیل تعلق میکه دارای مجوز 

 

 شرح عوارض عنوان ردیف

میزان تسهیالت 

اعطایی  

 (بخشودگی)

 ا داث مسافرخانه ، متل و هتل 0

کلیه عوارض ساختمانی مسافرخانه، متل و هتل در کاربری مربوطه 

انون برابر ضوابط فنی معماری هتل به استناد ق( اقامتی و پذیرایی)

 توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی 

 درصد 41

ا داث ترمیناه توسط اشحاص  قیقی و  2

 شرکتهای تعاونی

سالنهای عمومی،دفاترفروش بلیط ،خوابگاه رانندگان، نمازخانه و 

 غرفه ها، رستوران، وا دهای اقامتی و پذیرایی سرویسهای بهداشتی،
 درصد 41

3 

شهری و  ا داث بنا در بافتهای فرسوده

 -(مسکونی)سکونتگاههای غیر رسمی 

ساختمانهای  -بازارچه های محلی

 تحریبی ناشی از  وادث قهری

 درصد 51 کل زیربنا  داکثر تا سق  تراکم مجاز طر  مصو  شهریبه میزان

4 

ا داث پارکینگ های طبقاتی و سایر 

ها به هر میزان پارکینگها در کلیه کاربری

اختمان و عدخ درهنگاخ صدور پروانه س

 خالف

شامل فضای پارک خودرو ، فضای نصب جک، )به میزان کل زیربنا

 (راه پله ، رمپ ، ورودی پارکینگ و آسانسور 

با تصویب 

شورای اسالمی 

 شهر

 .توسط شهرداری الزامی است دریافت تعهد محضری مبنی بر عدخ استفاده درموارد غیر:  تبصره

 

 
 

 امضاء فرماندار                             امضاء رئیس شورای اسالمی شهر                 امضاء شهردار              



 13 

محلی بـرای اراضـی واقـع در محـدوده و  ـریم      ، قیمت  0410مبنای محاسبات عوارض و بهای خدمات شهری در ساه  (4

 . شورای اسالمی شهر خواهد رسید به تصویب 0410جهت اجرا در ساه  0411شهر می باشد که تا پایان اسفند ماه 

در محاسبه کلیه عوارض و بهای خدمات چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد، قیمت منطقه ای مصو  شورای اسالمی شهر (5

بر اساس گرانترین بَر ملک مشرف بـه معبـر مصـو  محاسـبه     ( ماده مقررات عمومی و سیاست های تشویقی 4موضوع بند )

 .خواهد شد

مکل  است  داکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلی  به صـورت اقسـاط نسـبت بـه صـدور و      شهرداری (6

 .تحویل یا ارساه پروانه ساختمان متقاضی اقداخ نماید

درصورت عدخ تعیین تکلی  بدهی عوارض در کلیه مجوزهای ساختمانی از قبیل پروانه ا ـداث بنـا، اصـال ی، عـدخ     : تبصره

ار مبنای محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه ساه جاری و قیمت منطقه ای تصـویبی شـورای اسـالمی شـهر مـی      خالف و پایانک

 . باشد

ساختمان های محروبه و یا ساختمان های قدیمی که توسط مالکین تحریب گردیده و یا درخواست تحریب دارند، بنـای   (7

 (تا متراژ تحریب شده) .ا پذیره نمی گردندقدیمی تحریب شده و یا مورد درخواست تحریب، مشموه عوارض و ی

 ،اصـال ی  و صورت عدخ تعیین تکلی  بدهی عوارضی درکلیه مجوزهای سـاختمانی از قبیـل پروانـه ا ـداث بنـا     در :تبصره

 .باشدمبنای محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه ساه جاری و قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر می

نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در صـورت ا ـداث تيسیسـات ایرانگـردی     آیین  02مطابق ماده (8

نظیـر هتـل، مهمانسـرا و مسـافرخانه و تيسیسـات ورزشـی مثـل        ) وجهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تيسیسات اقامتی

. د بـود فه عوارض پذیره صنعتی خواهندرکاربری مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشموه تعر( استحر

 .، نقشه های تصویبی شهرداری می باشدضمناً مبنای محاسبه عوارض

موافقت اصولی صادر شده و نقشه های تایید شده از سوی سازمان میراث فرهنگـی و گردشـگری و صـنایع دسـتی      :تبصره 

 .الزامی برای صدور پروانه ساختمانی نمی باشد

ای تصویبی شورای اسالمی شـهر براسـاس   های مرتبط، مالک عمل قیمت منطقهور پروانه وگواهیصد درمحاسبه عوارض(9

 .شهری می باشد جامععرض گذر و معبر برابر با آخرین طر  

 و یـا اسـتنکاف از پرداخـت عـوارض توسـط مـ دی              درصورت بروز اختالف در مورد عـوارض بـین شـهرداری و مـ دی    (11

 .قانون شهرداری خواهد بود 77یون مقرر در ماده مرجع رفع اختالف کمیس

 

 

 امضاء فرماندار                             امضاء شهردار                               امضاء رئیس شورای اسالمی شهر



 14 

 

ز فعالیـت از  عوارض ساختمان هائی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان و کودکان بی سرپرست ، در صورت کسب مجو(11

در صـورت  . رددمـی گـ  مراجع ذیصال  با رعایت مقررات شهرسازی عوارض ا داث آن به صورت مسکونی محاسبه و وصـوه  

 .ها یا استفـاده غیر از موارد مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شدتبدیل این نوع ساختمان

 (:جایزه خوش  سابی)قدی عوارض تشویق متقاضیان در پرداخت ن (12

درصد کلیه مطالبات شهرداری به صورت نقـدی ، صـرفاً    011به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت 

ضمناً روز پرداخت عـوارض سـاختمانی بصـورت یکجـا و نقـدی، مـالک       . محاسبه و اخذ خواهد شد بشر  ذیلعوارض آنان 

 . تحفی  خواهد بود

 % 75در سه ماه دوخ ساه  -2     % 71ه ماه اوه ساه در س -0

 % 85در سه ماه چهارخ ساه  -4     % 81در سه ماه سوخ ساه  -3

این سیاست تشویقی مشموه پرداخت های اقساطی ، تهاتر ، ضمانت نامه بانکی، چک ، جرایم کمیسیون ماده  :تبصره ی  

های  فاری ، معامالت، ارزش افزوده ناشـی از  يسیسات شهرداری، هزینهها و فروش مستغالت و ت، عوارض خودرو، اجاره011

و پرونـده هـای    بهـای خـدمات    ،عوارض کسـب و پیشـه   ،و یا مراجع ذیصال  ،  عوارض نوسازی 5مصوبات کمیسیون ماده 

 .نحواهد بود 77عوارضی دارای رای کمیسیون ماده 

می و دولتـی بانـک هــا و موسسـات مــالی، صـندوق هـا و تعاونیهـای         هـا، نهـادهای عموکلیه ادارات، سـازمان :تبصره دو

 .اعتباری مشموه سیاست تشویقی این ماده نحواهند بود

آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عـوارض صـدور پروانـه سـاختمانی خـود را بنماینـد پـس از        (13

درصـد مشـموه پرداخـت    02 ید ، باقیمانـده بـدهی بـه میـزان    قانون رفع موانع تول 59پرداخت پیش قسط، مستند به ماده 

بوده و نحوه محاسبه نرخ سود مذکور به صورت روز شمار و بر مبنای فرموه مـالک عمـل محاسـبات نـرخ     ( کارمزد تقسیط)

 .سود بانک مرکزی انجاخ خواهد شد
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و یا سایر مراجع ذیصال  که بـه امـالک و اراضـی درون محـدوده و      5ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده  (14

به شهرداری با ضـوابط و تعرفـه   یا ذینفع  ریم شهر ایجاد می گردد ، در صورت مشموه مرور زمان ،در اولین مراجعه مالک 

 .گرددمی روز محاسبه و اخذ

 .باشدشهر مجاز میداخل محدوده و  ریم مصو توسط شهرداری دراین تعرفهعوارضه هرگونه وصو (15
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نونی و دریافت پروانه ساختمانی از اجرای عملیـات سـاختمانی   برای آن دسته از مالکینی که پس از پرداخت عوارض قا (16

تواند کلیه عوارض قانونی اخذ شده را پس از اخـذ  انصراف داده و خواستار دریافت عوارض پرداختی خود باشد؛ شهرداری می

بتـدا پروانـه   تاییدیه گزارش وا د شهرسازی مبنی بر اینکه هیچگونه عملیات ساختمانی توسـط مالـک انجـاخ نشـده باشـد ا     

سهم آموزش و پرورش، بهـای خـدمات،   % 3ساختمانی از درجه اعتبار ساقط و پس از کسر عوارض نوسازی و عمران شهری، 

چنانچـه علـت عـدخ     .مابقی را پرداخت نمایـد  و یا سایر مراجع ذیصال  5و ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده 

 . کل مبلغ به م دی عودت داده می شود% 81باشد  اجرای پروانه ساختمانی از طرف شهرداری

چنانچه متقاضی قبل از صدور پروانه ساختمانی از دریافت آن  انصراف دهد پس از کسر مـوارد فـوق الـذکر در     :تبصره ی 

 .گرددسایر مبالغ پرداختی به طور کامل مسترد می 06بند 

مات قبـل از شـروع عملیـات    و پرداخت عـوارض و بهـای خـد    چنانچه متقاضی پس از دریافت پروانه ساختمانی :تبصکره دو 

نتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقداخ نماید پس از ارائـه آراء  مراجع قانونی ، به هر نحوی از انحاء به  کمساختمانی

طریـق کمیسـیون    قطعی از مراجع قضایی با کسر آیتم های مشرو ه فوق به استثناء ارزش افزوده ناشی از اعطای ضـابطه از 

 .گردددرصد الباقی عوارض پرداختی مسترد می 81ماده پنج و یا کارگروه امور زیربنایی 

امالکی که از طریق مراجع ذیصال  ، دارای نقشه تفکیکـی مصـو  ، یـا دارای هرگونـه مجـوز سـاختمانی ، یـا پاسـخ          (17

باشـند، در فرمـوه زیربنـا و     0366بنای ا ـدالی قبـل از   و یا دارای  و قبل از آن 0411ساه  استعالخ از شهرداری مربوط به

بدیهی است در صورت افـزایش سـطو  اشـغاه نسـبت بـه وضـعیت مجـاز قبلـی، در         .باشدبرابر با صفرمی 0Kپذیره ضریب 

جهـت   k2ضـریب   66ضـمناً پرونـده هـای قبـل از سـاه       .محاسبات عوارض زیربنا و پذیره مشموه مابه التفاوت می گـردد 

 . فر محسو  گرددپارکینگ ص

افـزایش متـراژ یـا    )در محاسبه تراکم و عوارض زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگاخ تغییر نقشه(18

 تعرفـه  در کلیه مرا ل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصال  پروانه، عدخ خالف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی بـا  ( وا د

و در صورت کاهش متـراژ یـا وا ـد     .گرددنیز با تعرفه جدید محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ می و وضعیت درخواستی جدید

و  درخواسـتی  در کلیه مرا ل صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصال  پروانه، عدخ خالف و پایان کار وضعیت مجـاز قبلـی   

 .فاوت آن مسترد می گرددمحاسبه و مابه الت مسا ت اخذ شده با تعرفه زمان صدور پروانه جدید 

آیـتم هـای عـوارض قابـل محاسـبه در      رسمی مصو  کلیههای غیرگاهدربافت فرسوده و بافت تاریحی و قدیم و سکونت(19

درصد تسهیالت اعطـائی کـاهش عـوارض     51برای تمامی سازندگان مشموه (  د ضابطهدر)مسکونیپروانه ساختمانیصدور

 .شوندمی
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 .باشدها، ناشی از صدور پروانه ساختمانی بعهده متقاضی میپرداخت  قوق و وجوه قانونی سایر دستگاه :تبصره

و مجوزهـای  ( جامع ، تفصیلی ، هـادی )ی مصو  شهری امالکی که در هنگاخ صدور پروانه ساختمانی براساس طر  ها(21

برابر  Tارامتر ـگردند پنا میـربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز به ا داث بـو یا کارگروه امور زی 5اده ـصادره از کمیسیون م

دد ، در غیـر  گـر پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد در فرموه عـوارض زیربنـا و پـذیره لحـاظ مـی      داد وا دـتع

 .در فرموه زیربنا و پذیره صفر در نظر گرفته می شود اینصورت مقدار ضریب 

در فرمـوه زیربنـا و پـذیره     Tاین بند فقط در هنگاخ صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها  مقدار  :تبصره 

 .صفر در نظر گرفته می شود

یا چند پالک لبتی ششدانگ به یک پالک سیاست های تشویقی زیر در محاسبه عوارض زیربنـا و  در صورت تجمیع دو (22

 :می گردد  پذیره اعماه
 

 درصد تسهیالت تشویقی عنوان

 درصد12 مترمربع 411تجمیع پالک ها تا 

 درصد 11 مترمربع 0111مترمربع تا  411تجمیع پالک ها بیش از 

 درصد 22 ربعمترم 0111تجمیع پالک ها بیش از 

 

 

 

 

گردد مالکین جهت استفاده اختصاصی بحشی از فضای پشت باخ را در زمان صدور پروانـه یـا بصـورت    بعضاً مشاهده می (23

نمایند و مابقی فضای پشت باخ صرفاً مورد استفاده اختصاصـی مالـک   خالف تبدیل به یک یا چند وا د با هر نوع کاربری می

نماید، لـذا  اداره لبت هم برابر استعالخ به عمل آمده این فضا را در سند مالکیت آن وا د لبت می گیرد وهمان وا د قرار می

درزمان صدور پروانه یا عدخ خالف به ازای هر مترمربع فضای پشت باخ تبدیل شده به فضـای اختصاصـی بـه    در این خصوص

 .عوارض محاسبه و اخذ گردد kPمیزان 
 

 :هرداری مینودشتسیاست های تشویقی خاص ش( 24

، شـهید مصـطفی،   شـهید سـپهبد سـلیمانی   پروانه ساختمان تجاری، خدماتی، مسکونی طرفین خیابان هـای   برای صدور .1

باشند و اطراف میادین الزهرا، مرکـزی و مـدرس   سیدجماه الدین و شهید علیرضا که دارای دسترسی از بَر خیابان اصلی می

عـوارض پـذیره تجـاری و    ) 4و مـاده  ( عوارض زیر بنـا ) 3موضوع ماده ( کاهش عوارض)تمامی سازندگان از تسهیالت اعطائی

      فقـط بـه هنگـاخ صـدور پروانـه سـاختمان و مطـابق شـرایط زیـر          ٪21تا سق   7و ماده (عوارض تراکم) 6و ماده ( خدماتی

 .بهره مند خواهند شد
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 2بند یک این الیحه مبنی بر رعایت  قوق قانونی سایردستگاه ها، کلیـه آیـتم هـای عوارضـی منـدرج در بنـد        با رعایت .2

 .شوندمی( کاهش عوارض)تسهیالت اعطائی  درصد 25مشموه 

 .توانند تهاتر ملک نماینددرصد می 51انتحا  شهرداری از مانده عوارض تا سق  در صورت تمایل سازندگان به اختیار و  .3

موه  درصد کاهش عوارض و همچنین تهاتر باقیمانده عوارض با موافقت شهرداری، باقیمانده عوارض مش 21پس از اعماه  .4

 .خواهند شدجایزه پرداخت نقدی  درصد 21

 .  و مالک می تواند از تحفی  نقدی هم استفاده نماید این تحفی  غیر از تحفی  نقدی بوده :تبصره

در صورت خریداری عرصه ای در محدوده و  ریم شهر توسط نیروی انتظامی جهت ا داث اعیانی با کاربری نظـامی و   (25

ا تـا  انتظامی، شهرداری باید به جهت  مایت از این قشر ز متکش که پاسدار امنیت کشور و مردخ هستند، عوارض متعلقه ر

 . محاسبه و دریافت نماید% 011 د مجاز ضوابط طر  هادی یا جامع با ضریب تعدیل 

   این سیاست تشویقی منوط به دریافت پروانه ساختمانی بوده و شامل پرونـده هـای مشـموه کمیسـیون مـاده صـد        :تبصره

 . نمی باشد
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 عوارض زیربنای مسکونی:  ماده سه 
  

 فرمول و توضیحات شرح و ضرایب ردیف

0 

 

صدور ( ا داث اعیانی ) عوارض زیربنا 

مجوزهای ساختمانی مجتمع ها و آپارتمان 

 های مسکونی و یک وا دی 

 

 021تفکیکی قانونی از  در k1و   kضریب 

 4= متر مربع  241مترمربع تا 

در تفکیکی قانونی بیش از  k1و   kضریب 

 5= مترمربع   241

 

 
 

 
 

 

 تعری  پارامتر

 
به استثناء ( سطح ناخالص)مسا ت اعیانی

 پارکینگ

 ضریب اعیان 2=

 ضریب  2=

 ضریب  40=

 
تعداد وا د پارکینگ هایی که امکان تامین آن 

 د نداردوجو

 
قیمت  منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر 

 برای اراضی واقع در محدوده و  ریم شهر

 مسا ت اشغاه شده همک   

 

 

 

 

 یوا ـد شهرسـاز   دییـ ا داث شده و مدارک الزمـه و مثبـت بـه تا    0366که قبل از ساه  یمسکون ساختمانهای عوارض (1

هـر مترمربـع محاسـبه و     یبـرا  KPمعاده ربنایماده صد، عوارض ز ونیسیبه کم یبدون ارجاع پرونده ساختمان باشد دهیرس

 (K= 3) .اخذ گردد

بصـورت   ایـ پشت باخ را در زمان صـدور پروانـه    یاز فضا یبحش یجهت استفاده اختصاص نیمالک گردد یبعضاً مشاهده م (2

مالک همان وا د قـرار   یرد استفاده اختصاصپشت باخ صرفاً مو یفضا یمابق ندونمای یم یوا د مسکون کیبه  لیخالف تبد

ـ  یآن وا ـد لبـت مـ    تیـ فضا را در سـند مالک  نیا دهو اداره لبت هم برابر استعالخ به عمل آم ردگی یم ـ لـذا در ا  د،نمای  نی

 زانیـ بـه م  یاختصاصـ  یشده به فضا لیپشت باخ تبد یهر مترمربع فضا یعدخ خالف به ازا ای پروانه صدور درزمان خصوص

KP ض محاسبه و اخذ گرددعوار. 

  یمسـکون  یدر مجتمـع هـا   یشـاپ، سـالن اجتماعـات و ورزشـ     ی، کاف یهمچون استحر، سونا، جکوز ییفضاها یربنایز (3

 .گردد یم  KPSمعاده  یمشموه عوارض

بوده ن مذکورمترمربع مشموه تعرفه  01یا انبار تا مسا ت در اعیانی های ا دالی در  یاط فقط برای سرویس بهداشتی  (4

 . می باشد 2عدد  Kضریب بوده و مبنای  KPS فقط و مبنای محاسبه عوارض آن

 . محاسبه گردد 21برای امالکی که غیرمجاز تفکیک نموده و سرانه شهرداری را پرداخت ننموده، ضریب  k1 درخصوص ضریب (5

محاسبه  01برابر با  k1مجاز نموده اند، ضریب برای امالکی که تفکیک مجاز صورت گرفته و بعد از تفکیک مبادرت به تفکیک غیر (6

 . گردد

 . مساوی صفر می باشد k1در صورت توسعه بنا در طبقات مسکونی و زیرزمین، ضریب  (7
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 عوارض پذیره تجاری و خدماتی :  ماده چهار 

 ضریب  شرح ردیف

 طبقه

 فرمول و توضیحات

 6 پذیره در زیر زمین عوارض 0

 

 تعری  پارامتر

 سطح خالص اعیانی وا دهای تجاری و خدماتی 

 ضریب طبقه 

 ضریب  5=

 ضریب  15=

 تعداد وا د پارکینگ هایی که امکان تامین آن وجود ندارد 

 
طقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع قیمت من

 در محدوده و  ریم شهر

 مسا ت اشغاه شده همک  

 تعداد وا د 

 جمع کسری طوه دهانه وا دهای تجاری به نسبت ضابطه 

 

ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود منهای ارتفـاع طبـق   )قدرمطلق 

معـاده   Hاع وا ـدهای تجـاری ،   و در صـورت متغیـر بـودن ارتفـ    ( ضابطه

قدرمطلق جمع ارتفاع طبق نقشه ارائه شده یا وضع موجود تقسیم بر تعداد 

 وا د های دارای اختالف ارتفاع منهای ارتفاع طبق ضابطه
 

 9 عوارض پذیره در همک  2

عوارض پذیره در طبقه اوه و نیم طبقه  3

 مستقل
6 

 عوارض پذیره در طبقه دوخ به باال 4

 

6 
 

 

5 
عوارض پذیره  یک یا چند وا د 

خدماتی با دهنه و ارتفاع مجاز مقرر در 

 طر  مصو  شهر

6 
(TP 25  +PA  +KPS5  + )(

10

N
  +0  )KPS 

                          15 =               =5  
 

 

 

ا داث شده و مدارک الزخ و مثبت به تيیید وا د ساختمانی رسیده  66که قبل از ساه عوارض امالک تجاری  : 1تبصره 

باشد با ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده صد فقط ـــــ ارزش سرقفلی ملک که توسط کارشناس رسمی 

 . دادگستری مشحص شده است دریافت می گردد و نیاز به عوارض تجاری نمی باشد
ضرایب مصو  مالک عمل خواهد بود ( پاساژ)محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی در  : 2تبصره 

 (.درصد صرفاً جهت کاربری های تجاری پاساژ مشموه گردد 91ضریب)

 
 

 

محاسـبه   21برای امالکی که غیرمجاز تفکیک نموده و سرانه شهرداری را پرداخت ننموده، ضـریب   k1 درخصوص ضریب: 3تبصره 

 . گردد

و اگـر   9برابر با  Kریاه باشد، ضریب  111/011تجاری اگر ارزش منطقه ای تا مبلغ در محاسبه عوارض پذیره در همک  : 4تبصکره  

 Kریـاه باشـد، ضـریب     111/211، اگر ارزش منطقه ای تا مبلـغ   8برابر با  Kریاه باشد، ضریب  111/051ارزش منطقه ای تا مبلغ 

 .  محاسبه می گردد 6برابر با  Kغ ارزش منطقه ای ضریب و در مابقی مبال 7برابر با 
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اتی در طبقات بشر   اصل جمع عبارت داخل پرانتز مالک عمل در نحوه محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدم : 4تبصره 

 :ذیل مالک عمل قرار گیرد

 
 مالک عمل بقهط

 به پایین 0زیرزمین 

 

   …….≥ (
10

L
  +

10

H
  +

10

N
  +1 ) 

 همک 

 

   …….≥ (
10

L
  +

10

H
  +

10

N
 + 1 ) 

 اوه

 

   ……≥ (
10

L
  +

10

H
  +

10

N
  +1 ) 

 دوخ به باال

 

   ……≥ (
10

L
  +

10

H
  +

10

N
  +1 ) 

 

 

 (.و مسا ت تجاری دارای کسری طوه دهانه محاسبه گرددکسری دهانه وا دهای تجاری، صرفاً به نسبت تعداد ) :توضیح

مشموه ضریب ( پاساژ )متر درمحاسبات پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی 01زمین های با عمق کمتر از :5تبصره 

 .گردندتعدیل فوق نمی

عوارض  P6  ر مربعدرخصوص انباری یک وا د تجاری اعم از بالکن، انباری تجاری و خدماتی به ازای هر مت : 6تبصره 

 . محاسبه و اخذ گردد

در صورت تجدیدبنا در بناهای تجاری موجود که دارای پروانه سـاختمـانی یا مجـوز از شهـرداری بـاشند به  :7تبصره 

 .در محاسبات لحاظ گردد درصد  اصل فـرموه فوق   51 میـزان مسـا ت قبلی

تجاری، اگر بالکن دارای پله جهت رفت و آمد بود، تجاری محسو  گردیده و درغیراینصورت  درخصوص بالکن :8تبصره 

 . انباری محسو  می گردد

مطـابق ضوابط )، مجتمع هـای تجـاری و خدماتی و تجـاری خطی کلیه مشاعـات در پـاساژ هـا :9تبصره 

نمـاز خـانه،  ـپ وجک، سرویس بهداشتی، آسانسور،شامـل پـارکینـگ، راه پله ، راهـرو، نـورگیر، فضـای رم(شهرسازی

 .گرددمیپذیره % 51 تـاسیسـات و فضـای ورزشی مشروط به مشاع  بودن آن مشموه پرداخت عوارض

 .گرددلحاظ نمی در محاسبات عوارض پذیره خدماتی فرموه  :11تبصره 

 .گردداز فرموه فوق الذکر  ذف می  د، یک با  باش( مغازه)چنـانچه تعداد تجـاری  : 11تبصره 

 .گرددمتر محاسبه می 3متر و کاهش دهنه زیر  3اضافه و کاهش ارتفاع از  : 12تبصره 
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                       به منظـور تشـویق و مساعدت بـه متقاضیــان ا ـداث مراکـز معــاینه فنـی خـودرو کـه مسـا ت آن بـیش           : 13ه تبصر

پـذیره  )فرموه تعـرفه فـوق الـذکر    متـرمـربع بـاشند، به غیـر از تجـاری هـای بحش فـروشندگی این مکـان ها ،  511از 

 .گرددربری خدماتی برای آنان محـاسبه میدر کا( تجاری و خدماتی
 

راه پله طبقه همک  به صورت مسکونی در عوارض زیربنا محاسـبه  ( محتلط)در ساختمان های تجاری مسکونی  :14تبصره 

 .و اخذ گردد

        صـفر  برابـر    0Kبرای محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی طبقه اوه و باالتر و طبقات زیـرزمین ، ضـریب   : 15تبصره  

  .می باشد 

 

 

 

 درمانی و مذهبی و سایر-عوارض پذیره اداری، صنعتی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی هنری، بهداشتی:  ماده پنج

 
 فرمول و توضیحات شرح

عوارض صدور پروانه ساختمانی وا دهای آموزشی ، 

 درمانی -ورزشی ، فرهنگی  هنری ، بهداشتی

 

TP 25 +PA  + +KPS 

 50 =K 

 تعری  پارامتر

 
سطح )مسا ت اعیانی

 (ناخالص

 ضریب  

K1  ضریب  4 = 

 

قیمت منطقه ای تصویبی 

شورای اسالمی شهر برای 

اراضی واقع در محدوده و 

  ریم شهر

 
مسا ت اشغاه شده در 

 همک 

K 2  ضریب 60 = 

T 

وا د پارکینگ هایی  تعداد

که امکان تامین آن وجود 

 .ندارد
 

عوارض صدور پـروانه ساختمانی وا دهـای آموزشی، 

توسط )درمانی  -ورزشی، فرهنگی و هنری، بهداشتی

 (بحش خصوصی

TP 25 +PA  + +KPS 

 16  =K 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی وا دهای اداری
TP 25 +PA  + +KPS 

 40  =K 

 عوارض صدور پروانه ساختمانی وا دهای صنعتی
TP 25 +PA  + +KPS 

 30  =K 

به میزان متراژ تحل  بعد از صدور رأی )مذهبی 

 (کمیسیون ماده صد

TP 25 +PA  + +KPS 

 4=    4  =K     4= 

 سایر کاربری ها
TP 25 +PA  + +KPS 

 10  =K 

 

 .گرددبه جز کاربری تجاری و خدماتی با دسترسی مستقل عوارض سایر بناها با کاربری کل پروژه محاسبه می (1
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 عوارض تراکم:  ماده شش

ـ از طر ایـ بوده و  یشهر یو جامع و هاد یلیکه مازاد بر تراکم مندرج طر  تفض یمازاد بر تراکم عبارتند از تراکم عوارض  قی

بشـر   . گـردد   بیتصو یشهر یهاد یطر ها راتییتغ یفن تهیکم ایو  یو معمار یشهرساز یعال یشورا 5ماده  ونیسیکم

 .گردد  یوصوه  م لیجدوه ذ
 

 سایر کاربریها  صنعتی  تجاری  اداری  مسکونی  مازاد بر تراکم

 P.S 3 P.S 00 P.S 01 P.S 02 P.S 02 زیرزمین

 P.S 4 P.S 02 P.S 00 P.S 03 P.S 03 نیم طبقه

 P.S 5 P.S 02 P.S 00 P.S 03 P.S 03 همک  

 P.S 5 P.S 03 P.S 00 P.S 03 P.S 02 طبقه اوه 

 P.S 7 P.S 05 P.S 03 P.S 03 P.S 03 طبقه دوخ 

 P.S 8 P.S 07 P.S 04 P.S 04 P.S 04 طبقه سوخ 

 P.S 9 P.S 08 P.S 05 P.S 05 P.S 05  چهارخ به باالطبقه 

 

 . محاسبه گردد P 31طبقه  کیاز  شیطبقه و ب کیدر  P 25مازاد بر ضوابط طر  هر مترمربع  : 1تبصره 

گردد و در صورت افزایش بنا و یـا  عوارض فوق هنگاخ صدور مجوز ساختمانی صرفاً برای یکبار محاسبه و اخذ می : 2تبصره 

تغییرات نسبت به مجوز صادره که موجب افزایش تراکم می گردد، مسا ت افزایش یافته مشموه عوارض بنـد فـوق خواهـد    

 . شد

کلیه مشاعات شامل پارکینگ، تـاسیسات، راه پلـه ، راهـرو، نمازخانـه ، البـی، سـونا، جکـوزی، اسـتحر در کلیـه          :3تبصره 

 .گردندکـاربری هـا مشموه عوارض تراکم نمی

درصـد مسـا ت همـان وا ـد تجـاری مشـموه        41تا میزان( با کاربری انباری تجاری)بالکن داخل وا د تجاری  :4تبصره 

 .ردندگعوارض تراکم نمی

       مقدار مسا ت انباری های ساخته شده در کـاربری مسـکونی بـه عنـوان تـراکم غیـر فنـی محسـو  شـده و در          :5تبصره 

 .این تعرفه محاسبه و اخذ می گردد 6الیه بندی مندرج در ماده 
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 (کنسول، بالکن، تراس )عوارض پیش آمدگی : ماده هفت 

 

بنای ا دالی پیش آمدگی عوارض ساختمانی آن به شر  ذیل  ابقایدر صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبنی بر 

 .محاسبه اخذ می گردد
 

 

 
 

 

 

 

 

مدگی در معابر عمومی که بصورت مسق  و زیر بنای منظور از پیش آمدگی مسق  عبارت است از پیش آ :بصره ی ت

 .گیردمفید مورد استفـاده وا دهـای مسکونی، تجـاری و خدماتی قرار می

منظور از پیش آمدگی غیر مسق  عبارت است از پیش آمدگی در معابرعمومی که بصورت بنای غیر مفید صرفاً  :تبصره دو 

 .گیردبصورت بالکن مورد استفاده قرار می

چنانچه پیش آمدگی سق  آخرین طبقه بنا صرفاً بصورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشموه پرداخت  :بصره سهت

 .عوارض مذکور نحواهد بود

 Kجهت دو طبقه روی پارکینگ می باشد و از طبقه سوخ به باال عدد  K=15در ردی  یک جدوه فوق عدد  :چهارتبصره 

 . اسبه می شوددر نظر گرفته و مح 51برابر با 

 

 ویا مراجع ذیصالح  5ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده : ماده هشت

در صورت افزایش طبقات ، سطح اشغاه و بنای تجاری صرف نظـر از افـزایش یـا عـدخ افـزایش تـراکم ناشـی از مصـوبه         (1

 . گرددواخذ می محاسبه kPو یا کارگروه امور زیربنایی، به ازای هرمترمربع  5کمیسیون ماده 

در اراضی که با کاربری های مجاز و با تصویب در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و  کمیسیون تبصره یـک مـاده یـک    (2

موضوع قانون  فظ اراضی زراعی و باغ ها ، امکان صدور پروانه ساختمانی در  ریم شهر برای شهرداری وجود داشـته باشـد   

 هنگاخ صدور

 .گردد محاسبه و اخذ می kPی عوارض فوق به ازای هرمترمربع اعیانی مصو  به میزان پروانه ساختمان 

 .می باشد 7برابر با  kضریب  :تبصره
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 توضیحات تجاری و خدماتی مسکونی شرح ردیف

 پیش آمدگی مسقف 0
KPS 

K= 15 

KPS 

K= 15 

  

 تعری  پارامتر

 مسا ت پیش آمدگی 

 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای 
ضی واقع در اسالمی شهر برای ارا

 محدوده و  ریم شهر
  

 

 پیش آمدگی غیرمسقف 2
KPS 

K= 10 

KPS 

K= 10 
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 ارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای امالک فاقد مستحدثات عو:   ماده نه

 .گرددبه ازای هر مترطوه محیط عرصه اخذ می kPعوارض فـوق به مـيخذ 

بـاشد و پس از انقضای مدت مذکور ،مالک مکل  است نسبت به اخذ مدت اعتبـار مجـوز  صارکشی یکسـاه می :1تبصره 

 .مجوز جدید اقداخ نماید

 .می باشد 01برابر و برای ادارات  0برای شهروندان برابر  kضریب  :2 تبصره
 

 

 

 عوارض افزایش تعداد واحدهای تجاری و مسکونی: ماده ده 
 

افزایش تعداد با  های تجاری و وا دهای مسکونی پس از صدور رأی جریمه ماده صد صرفاً درخصوص افزایش فـوق الذکر 

 .گرددبه شر  ذیل عوارض محاسبه و اخذ می 
 

 توضیحات فرمول کاربری

 تجاری
NKP 

K =  01  

 

 تعری  پارامتر

 تعداد وا د اضافه 

 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر 

 برای اراضی واقع در محدوده و  ریم شهر
 مسکونی

NKP 

K =  8  

 

،کاهش تعداد با  تجاری و کاهش به جهت تشویق به بزرگتر شدن وا دهای تجاری و مسکونی سطح شهر :تبصره ی 

 .گردندتعداد وا د مسکونی مشموه عوارض نمی

ریاه و برای با  تجاری  7222222عـوارض فـوق در صورت محـاسبه برای وا د مسکونی باید  داقل ازمبلغ   :تبصره دو

 .کمتر نباشد ریال 12222222 باید  داقل از مبلغ 

و افزایش ارتفاع، کاهش دهنه و تعداد وا د نسبت به آخرین وضعیت مجاز  هرگونه تغییر در مسا ت،کاهش :تبصره سه

 .گرددساختمان ، عالوه بر موارد فوق الذکر مشموه محاسبه سایر عوارض تجاری نیز می
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 (تعمیرات اساسی ) عوارض تعمیرات ساختمان :   ماده یازده 

چنانچه م دی درخواست تعمیرات ملک خود را که ممکن است تجاری ، مسکونی، اداری، صنعتی و سایر  باشد، بنماید 

 :بشر  ذیل عوارض اخذ می گردد 
 

 :تعمیرات وا د های تجاری( ال 

 .ید می شودتعویض سق  مشموه عوارض جد -0

 .تعویض در  مغازه مشموه عوارض جدید نمی شود -2

 ــــــ پذیره ( ک  و دیواره)تعمیرات داخلی اعم از کاشی، سرامیک  -3

 . محاسبه گردد p 02تعمیرات وا دهای اداری و صنعتی به ازاء هر مترمربع (  

 .محاسبه گردد p 5... تعمیرات وا دهای آموزشی، ورزشی، درمانی و ( ج

 . تغییر نمای ساختمان عوارض ندارد( د

تعمیرات وا دهای مسکونی در صورتی که تغییری در مسا ت آن ایجاد نگردد و سق  و ستون آن استحکاخ سازی ( هـ

نگردد مشموه پرداخت عوارض تعمیرات نمی گردند و در صورت استحکاخ سازی اعم از سق  و ستون عوارض پذیره آن به 

 . فت گرددنرخ روز باید دریا

 . درصورتیکه همزمان تعمیرات داخلی و تعویض در  صورت گیرد، مبلغ بیشتر مبنای محاسبه می باشد( و

مدت اعتبار پروانه تعمیرات ساختمانی یکساه می باشد و جهت تمدید آن برابر ضوابط شهرسازی صرفاً برای یک  :1تبصره 

 . ه و وصوه می باشددرصد عوارض فوق الذکر قابل محاسب 51بار پس از اخذ 

با توجه به اینکه بعضاً تعمیرات ساختمانی شامل نمای ساختمان نیز می گردد لذا منبعد به جهت زیباسازی شهر از 

 .تعمیرات نمای ساختمان عوارض تعمیرات اخذ نمی گردد

ــــــــ کل ...  و  تعمیرات و تغییرات نمای ساختمان جهت ادارات و وا دهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی :2تبصره 

 .عوارض دریافت گردد

 
 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری:  ماده دوازده
صادره از هیات عمومی  18/13/0397مورخ  360الی  367و  09/14/0397مورخ 0241الی 0237با توجه به رای شماره

ین نامه نحوه بررسی و تصویب طر  های توسعه و آی 49ماده 2با در نظر گرفتن تکالی  مقرر در بند دیوان عدالت اداری و

عمران محلی ، نا یه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، به منظور تيمین سرانه های خدمات 

آموزشی، اداری انتظامی، ورزشی،درمانی، فرهنگی هنری، فضای سبز )عمومی شهری ناشی ازتبدیل کاربریهای عمومی 

ها، مذهبی، تيسیسات و تجهیزات،  مل و نقل و انبارها، نظامی، باغات و کشاورزی، میراث تاریحی و طبیعی، عمومی و پارک

    به ازای هر ( تجاری، خدماتی، مسکونی و صنعتی)به کاربریهای اختصاصی( تفریحی و توریستی، خدمات نا یه و محله

 .عوارض محاسبه و اخذ گردد kP متر مربع

 .می باشد 7رابر ب kضریب  :1 تبصره

 .مترمربع می باشد 511این ماده محصوص عرصه های تا  :2 تبصره
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 عوارض کاهش عقب ساخت در زمان صدور پروانه ساختمانی: ماده  سیزده 

 .عوارض محاسبه و اخذ گردد P kدر صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه 

 .می باشد 011برابر  kضریب در صورت داشتن ضوابط  :تبصره

 

 عوارض ارزش افزوده اراضی و امالک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری:  چهاردهماده 

ای ا داث، تعریض و توسعه و اصال  معابر و میادین در بَرگذر ا دالی یا به کلیه اراضی و امالکی که بر الر اجرای طر ه -0

گیرد ارزیابی و همراه با میزان شوند قسمتی از ملک را که در معرض طر  قرار میاصال ی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می

ان عوارض ارزش افزوده از به هنگاخ پرداخت غرامت میز. ارزش افزوده بقیه ملک در لیست وا دی منظور خواهد نمود

 .شودگردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت میغرامت و بهای ملک واقع در طر  تعریض و تملک کسر می

رداری برای عوارض ارزش افزوده صرفاً یکبار فقط در صورت پرداخت غرامت به صا بان این قبیل امالک تـوسط شهـ

خواهد گرفت و از مطالبات صا بان امالک واقع در تعریض کسر خواهد گردید  ، مـورد محـاسبه قراربـاقیمانده عـرصه ملک

 .و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد

 نحوه محاسبه نــوع عوارض

   برای امالکی که پس از تعریض ، در بر معبر قرار      

 می گیرند
 رصهمتراژ ع×  p 01× ( عرض معبر جدید  –عرض معبر قدیم )

برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده 

 هستند

 

 متراژ عرصه باقیمانده×  p 01× ( عرض معبر جدید  –عرض معبر قدیم )

امالکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک 

 تعریض می شود
 متراژ عرصه×  p 1× ( عرض معبر جدید  –عرض معبر قدیم )

 

اجرای متن تبصره یک مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و امالکی که در  چنانچه در :1ره تبص

گیرد باشد در هنگاخ پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگـاخ محــاسبه غرامت معرض طر  قرار می

س از اعالخ به مالک به هنگاخ صدور پروانه شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پمنظور و از مطالبات مالک کسر می

 .گرددساختمانی یا فروش ملک دریافت می

در صورت عدخ دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض ، سطح اشغاه و تراکم بر  :2تبصره 

 .اساس مسا ت ملک قبل از تعریض مالک عمل خواهد بود

سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی مالکین آن دسته از امالک  :3تبصره 

نمایند بر اساس جدوه مذکور از انحاء نسبت به میزان مسا ت واقع در طر  اقداخ به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می

 .گردندمشموه پرداخت عوارض ارزش افزوده می
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 یقائم مقاخ قانون ایبه هنگاخ مراجعه مالک  یتوسعه شهر یزمان وصوه عوارض ارزش افزوده  اصل از طر  ها : 4تبصره 

 .جهت اخذ هرگونه پاسخ استعالخ قابل وصوه خواهد بود  یبه شهردار یو

 دیبه مالک پرداخت ننما یخسارت یو شهردار ردیقرار گ ضیاز آن در تعر یمعبر قسمت ضیکه در الر تعر یامالک : 5تبصره 

 .            عوارض فوق، در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر است

بوده و به ( عرض معبر) ینیقبل از عقب نش( P) یمنطقه ا متیمحاسبه  در رابطه با  جدوه فوق ،  ق یمبنا : 6تبصره 

 .گردد یساه مراجعه محاسبه م

و  77هرگاه شهرداری بر الر شکایت مالک، درخصوص ارزش افزوده اقداخ به طر  پرونده در کمیسیون ماده  : 7تبصره 

 کم به محکومیت مالک به پرداخت مبلغ ارزش افزوده نماید، با استرداد شکایت توسط مالک یا محتومه شدن پرونده 

در هر مر له ای که باشد اقداخ و پرونده را  77ایشان، شهرداری باید نسبت به عدخ اجرای رأی کمیسیون ماده  توسط

موده و مبلغ محکومیت شهرداری با طلب شهرداری از محل ارزش افزوده با هر مبلغی تهاتر می گردد و دیگر محتومه ن

 . قابلیت اجرایی نحواهد داشت

  یتحف لیبشر  ذ رندیقرار گ یو ضوابط شهرساز یلیتفض یو نقشه ها یبرابر طر  هاد ضیکه در طر  تعر یامالک -2

 (مشموه ماده صد ایو  یفقط در زمان صدور پروانه ساختمان. )شود یداده م

 . گردد یمحاسبه م P31 دیفقط به عرصه امالک برخورد نما ضیتعر( ال 

 . گردد یمحاسبه م P35 دیبه  صار امالک برخورد نما ضیتعر(  

 . گردد یمحاسبه م P42 دیامالک برخورد نما انیبه اع ضیتعر( ج

از  ضیهستند مقدار تعر یکه دستدارم یاز سند کسر گردد اما امالک ضیتعر زانیاز م یستیسند هستند با یکه دارا یامالک

 .واگذار گردد یبه شهردار ینامه ا عهیمبا یطرف مالک ط

 . است یالزام یدادگستر ینظر کارشناس رسم افتیدر :1تبصره 

قرار  ضیعرصه مورد تعر یک سوخاز  شتریدر مر له اوه ب ایو  ردیقرار گ ضیبار در طر  تعر نیدوم یهرگاه برا :2تبصره 

به  بیتوافقنامه جهت تصو میو تنظ یگذار متیارجاع و پس از ق یمکل  است موضوع را به کارشناس رسم یشهردار ردیگ

 .  دینما شهر ارساه یاسالم یشورا

متری پروژه دارند عوارض ارزش  211در اجرای پروژه های جدید شاخص عمرانی که تيلیر به سزایی به امالک تا فاصله  -3

 .افزوده ناشی از اجرای طر  های توسعه شهری و عمرانی بشر  ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد
 
 

 

K.P.S                 
 .(می باشد 5برابر  Kضریب )
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 عوارض صدور پروانه ساختمانی تکمیل بنا :  پانزدهماده 
 

وده که پس از این مدت از آنجاییکه هریک از پروانه های صادره ساختمانی از تاریخ صدور دارای مدت اعتبار معینی ب (1

لذا در صورتیکه ساختمان به اتماخ نرسیده باشد . پروانه مذکور بدون اخذ عوارض تمدید گردیده  و سپس به اتماخ می رسد

بجز مدت ) اخذ نموده که خود دارای مدت اعتبار معینی به اندازه مدت پروانه اولیه ( تکمیل بنا ) می بایست پروانه جدید 

 .پس از اخذ عوارض آن صادر می گردد  شهرداری 0411تعرفه عوارضی ساه  06ده که برابر ماده بو( زمان تمدید

معاون  24/00/0370مورخ  33/3/25280بحشنامه نحوه تنظیم شناسنامه ساختمان به شماره  3مستند به بند ( 2

اختمانی صادره به شر  ذیل پروانه های سکثر مدت اتماخ عملیات ساختمانی هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور  دا

 . تعیین می گردد

ماه از تاریخ صدور  24مترمربع زیربنا با ا تسا  یک ساه شروع عملیات ساختمانی  0111مهلت پروانه ساختمانی تا ( ال 

 .دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد 2و تا 

 31لیات ساختمانی ـاه شروع عمـسا  یک سـمترمربع زیربنا با ا ت 4111تا  0111انه ساختمانی بیش از مهلت پرو(  

 .دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد 2ماه از تاریخ صدور و تا 

ماه از تاریخ  36با ا تسا  یک ساه شروع عملیات ساختمانی  مترمربع زیربنا 4111مهلت پروانه ساختمانی بیش از ( ج

 .دوره یکساله بدون پرداخت عوارض تمدید پروانه، امکان افزایش اعتبار پروانه ساختمانی می باشد 2صدور و تا 

ای بناهای بر kPبه میزان ( به استثنای پارکینگ)به ازای هرمتر بنای ناخالص(تکمیل بنا)جدید  صدور پروانه ساختمانی( 3

 .برای  دو ساه از تاریخ تصویب را دارد kP تجاری و برای سایر کاربری ها به میزان 

 .می باشد 6و در تجاری برابر  4در مسکونی برابر  kضریب  : تبصره

 

 (غیر از تابلوهای معرفی شغل)عوارض نصب تابلو تبلیغاتی در سر درب واحدهای تجاری،خدماتی :  شانزدهماده    
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 (مبلغ به ریال) 1021سال  معبر نوع تابلو ردیف

 512222 اصلی تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 0

 022222 فرعی تابلوهای تبلیغاتی ایرانی 2

 1222222 اصلی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 3

 822222 فرعی تابلوهای تبلیغاتی غیر ایرانی 4

 حاصل از کارکرد درآمد% 1+ ریال 222/222/2ماهانه  تلویزیون شهری 5
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 عوارض سالیانه خودرو های عمومی و کرایه:  هفدهماده      

 

 (مبلغ به ریال) 1021 سال  نوع خودرو ردیف

   512222 خچر 6کامیون  0

 522222 چرخ 01کامیون  2

 512222 چرخ 08کامیون  3

   112222 مینی بوس 4

 512222 اتوبوس 5

 312222   (نیسان)کامیونت  6

 312222 وانت تک کابین 7

  122222  موتور سیکلت 8

 822222 ماشین آالت عمرانی 9

 512222 جرلقیل 01

 132222  تاکسی 00
 

 

 

 

 دکل های برق و مخابراتی در امالک خصوصیپذیره ارض عو:  هجدهاده م
 

 توضیحات فرمول شرح

دکل های برق و 

 محابراتی
KPS 

 

 

 

 

 تعری  پارامتر

 مسا ت سطح مقطع فنداسیون دکل 

K = 20 ضریب 

 

قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی 

شهر برای اراضی واقع در محدوده و  ریم 

 شهر

 

 .نباید کمتر گرددسالیانه ریاه 111/111/01ز  داقل  اصل مبلغ فوق ا( 0

 .نصب دکل های محابراتی در پشت باخ های مجتمع های مسکونی ممنوع می باشد( 2
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 یالت تشویقی تجمیع پالکتسه :نوزدهماده 

بـه  ( باشـد  0399تاریخ صدور  داقل یکی از اسناد مالکیت قبل از سـاه  )در صورت تجمیع دو یا چند پالک لبتی ششدانگ 

متر و باالتر، سیاست های تشویقی زیر در محاسبه عوارض زیربنـا و پـذیره اعمـاه     02یک پالک در بر خیابان های با عرض 

 .می گردد

 هیالت تشویقیدرصد تس عنوان

 درصد 01 مترمربع 411تجمیع پالک ها تا 

 درصد 05 مترمربع 0111مترمربع تا  411تجمیع پالک ها بیش از 

 درصد 21 مترمربع 0111تجمیع پالک ها بیش از 
 

 . این تحفی  غیر از تحفی  نقدی بوده و مالک می تواند از تحفی  نقدی هم استفاده نماید :تبصره

 

عرفه هزینه خدمات و صدور، تمدید، تعویض، المثنی و تغییر پروانه اشتغال به حمل و نقل بـار و پروانـه   ت: ماده بیست

 فعالیت وسیله نقلیه باربر

 نوع وسیله نقلیه وا د عناوین کلی خدمات ردی 
 کامیونت وانت

 ریاه 621111 ریاه 521111 برای مدت دوساه هزینه صدور پروانه اشتغاه افراد به  مل و نقل بار 0

 0ردی  % 51 0ردی  %  51 درصد هزینه صدور برای دوساه هزینه تمدید پروانه اشتغاه افراد به  مل و نقل بار 2

3 
هزینه تعویض، المثنی و تغییر پروانه اشتغاه افراد به 

  مل و نقل بار

درصد هزینه صدور برای مدت 

 باقی مانده
 0ردی  % 31 0ردی  % 31

 0ردی  % 01 0ردی %  01 (هرماه)درصد هزینه صدور  پروانه اشتغاه به  مل و نقل بارهزینه خدمات  4

 ریاه 621111 ریاه 521111 برای مدت دو ساه هزینه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 5

 5  ردی% 51 5ردی  % 51 درصد هزینه صدور برای دو ساه هزینه تمدید پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 6

7 
هزینه تعویض، المثنی و تغییر پروانه فعالیت وسیله نقلیه 

 باربر

درصد هزینه صدور برای مدت 

 باقی مانده

 

 5ردی  % 31

 

 5ردی  % 31

 5ردی  % 01 5ردی  % 01 (هرماه)درصد هزینه صدور  هزینه خدمات پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 8

 ریاه 521111 ریاه 411111 برای هر بار واگذاری بر با پالک عمومی ق امتیاز واگذاری وسیله نقلیه بار 9

01 
 ق امتیاز تبدیل وسیله نقلیه باربر شحصی به وسیله 

 نقلیه باربر با پالک عمومی
 ریاه 621111 ریاه 621111 برای یکبار

 

  .صدور پروانه اشتغاه می باشد از ساه 20ردی  های ماده مبنای محاسبه مدت زمان  :تبصره
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قـانون   131اصـالح مـاده     0تبصـره   یدر اجـرا  نودشـت یم یقدرالسهم شهردار حهیال: یکماده بیست و  

  هایشهردار

 یکنـواخت یو  ی، بمنظور هماهنگو افراز کیبابت تفک یبه مراجعات مکرّر شهروندان و اعتراض نسبت به سهم شهردار باتوجه

 010مـاده   3موضـوع تبصـره    یمانده اراضـ  یاز باق یلبت یپالکها کیدر عمل تفک یقدرالسهم شهردار نییو سهولت در تع

      کیـ از عمـل تفک  یمانـده اراضـ   یو پـنج درصـد از بـاق    سـت یتا ب افتیرا مجاز به در یکه شهردار هایقانون شهردار یاصال 

 .گردد یم نییتع لیبشر  جدوه ذ یداند، درصد قدرالسهم شهردار یم

 

 جدوه تعیین قدرالسهم شهرداری

 (درصد)قدر السهم  عنـــوان ردی 

 % 7 مترمربع     0111الی        510از  0

 % 9 مترمربع     2111الی      0110از  2

 % 03 مترمربع     3111الی      2110از  3

 % 05 مترمربع     5111الی      3110از  4

 % 08 مترمربع 5110بیشتر از  5

 

توانـد بـرای   مترمربع، شـهرداری مـی   511قانون شهرداری، در اراضی با مسا ت بیش از  010ماده  3برابر تبصره  :1تبصره 

رع و معابر عمومی در الر تفکیک و افراز این اراضی مطابق بـا طـر  جـامع و تفصـیلی، بـا      تيمین اراضی مورد نیاز ا داث شوا

درصـد از باقیمانـده اراضـی پـس از      5ا تسا  تعریض معابر موجود و همچنین ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک،  ـداقل  

طر  جامع و تفصیلی، نیـازی بـه ایجـاد    در صورتیکه با رعایت ضوابط . کسر سرانه فضای عمومی و خدماتی را دریافت نماید

معبر جدید نباشد و یا مجموع مسا ت معابر مورد نیاز و تعریض معابر موجود مشرف بـه زمـین مـورد درخواسـت تفکیـک،      

درصـد را بـه شـهرداری واگـذار نمایـد و       5درصد باقیمانده زمین گردد، مالک موظ  است کسری سهم معـابر تـا   5کمتر از 

چنانچه بـا  . معاده قیمت این اراضی را با نظر یک نفر کارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت نمایدتواند شهرداری می

رعایت ضوابط طر  جامع و تفصیلی، مجموع مسا ت معـابر مـورد نیـاز و تعـریض معـابر موجـود مشـرف بـه زمـین مـورد           

درصد سهم معابر،  25ست به میزان مازاد بر درصد باقیمانده زمین گردد، شهرداری موظ  ا 25درخواست تفکیک، بیشتر از 

 . های عمومی و خدماتی کسر نمایداز سهم سرانه
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نصا  ضوابط شهری باشد، شهرداری می تواند معـاده قیمـت   در صورتیکه سهم شهرداری از تفکیک کمتر از  د  :2تبصره 

 . آن را با نظر یک کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

در صورتیکه تقاضای مالکین مشاعی و یا استعالخ اداره لبت و یا بنیاد مسکن و یا دستور قضـایی مبنـی بـر افـراز      :3تبصره 

های عمومی و خـدماتی، معـابر و   متر مربع باشد، سهم سرانه 511از  یک قطعه از پالک اصلی که مسا ت پالک اصلی بیش

قانون شهرداری مطابق جدوه فوق و تباصر ذیل آن از کل عرصه پالک اصلی محاسبه و بـه نسـبت    010شوارع موضوع ماده 

ـ   شهرداری می. گرددسهم مالکیت مشاعی فرد متقاضی افراز دریافت می ا نظـر یـک نفـر    تواند معاده قیمت ایـن اراضـی را ب

 . کارشناس رسمی دادگستری از مالک دریافت نماید

  . تصویب نظریه کارشناس رسمی درخصوص قیمت گذاری، با شورای اسالمی شهر می باشد :4 تبصره

قـانون شـهرداریها تفکیـک و قدرالسـهم      010مترمربع که بدون رعایت ماده  511قدرالسهم عرصه های بیش از   :5 تبصره

 .  دریافت گردد P.S01 پرداخت ننموده اند بصورت شهرداری را 

شهرداری می تواند به جای عرصه، معاده قیمت آن را برابـر نظریـه کارشـناس     5و 4،  3، 2، 0در اجرای بندهای  :6 تبصره

 . رسمی دادگستری دریافت نماید اما توافقنامه بایستی به تيیید شورای اسالمی شهر برسد
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  :دوبیست و ماده 
 

قانون تعیین وضعیت امالک واقع در طرح های دولتـی و   0قطعه بندی و تفکیک اراضی واقع در محدوده مجاز شهری به استناد تبصره  -1

 1021آبان ماه67ها مصوب شهرداری

 

در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد  :0تبصره

وا تیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طر  های مصو  توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد،مراجع مزبور می توانند 

موافقت با تقاضای  صا بان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری عالوه بر انجاخ تعهدات در مقابل 

از اراضی % 21مربوطه به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطو  الزخ برای تيسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، داکثر تا

در طر  های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طر  های نوسازی و بهسازی شهری،  آنها را برای تيمین عوض اراضی واقع

 .بطور رایگان دریافت نمایند
 

به جهت رفع ا تیاج در محدوده مزبور برای اجرای تعهدات مربوطه به عمران و تيسیسات و خدمات عمـومی شـهر در زمـان    

ز اراضـی مـالکین موضـوع ایـن پیشـنهاد از سـطو  خـالص قطعـات         تفکیک یا تغییر کاربری به مسکونی طبق جدوه ذیل ا

 .تفکیکی فقط هزینه عوارض تفکیک و تغییر کاربری به طور رایگان دریافت خواهد شد
 

 (ازاء مترمربع به)تصویبیعوارضمیزان مسا ت کل قطعه ردی 

 P.S 3 مترمربع 0111مترمربع تا  510از  0

 زمین%  01 عمترمرب 3511مترمربع تا 0110از  2

 زمین% 05 مترمربع 7111مترمربع تا  3510از  3

 زمین%  08 مترمربع01111مترمربع تا 7110از  4
 

5 
 

 زمین%  21 مترمربع  به باال 01110از 

 

 

در صورتی که مسا ت زمین مورد واگذاری برابر جدوه فـوق کمتـر از ضـوابط تفکیـک طـر  شهرسـازی باشـد         : 1تبصره 

 .د معاده قیمت کارشناسی روز نسبت به دریافت قیمت زمین برای اجرای طر های عمرانی اقداخ نمایدشهرداری میتوان

در صورتی که شهرداری تمایل به تملک یک قطعه از قطعات تفکیکی داشته باشددر صورتی کـه مسـا ت قطعـه     : 2تبصره 

ظریه کارشناس رسمی روز و با مجوز شـورای  بیشتر از مسا ت قطعه مشموه تفکیک باشد، شهرداری می تواند پس از اخذ ن

 .اسالمی شهر و رعایت مقررات مالی نسبت به پرداخت قیمت مازاد زمین اقداخ و کل قطعه را تملک نماید

قـانون   010اصال یه مـاده   3میزان عوارض تصویبی جدوه فوق عالوه بر قدرالسهم شهرداری در راستای تبصره  : 3تبصره 

 . می باشد( 25ماده )شهرداریها 
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 حمل و نقل ماشین آالت سنگین در سطح شهر عوارض :  چهاربیست و ماده 

 

ـ  نیـ رفـت و آمـد نمـوده و در ا    نودشـت یاز درون شهر م شرکت ها نیآالت سنگ نیکه دستگاه ها و ماش نیباتوجه به ا   نیب

و  لیخسارات باعـ  تعـد   نیکه ا ییو از آن جا ندینما یوارد م یو آسفالت معابر شهر ساتیبه پلها،  تيس یفراوان یخسارتها

گـردد   یمـ  شنهادیلذا پ ندینما یوارد م یبه شهروندان و شهردار یریناپذجبران  خساراتبوده و  یمردم یها هیسرما  ذف

مبلــغ  شــرکت هــای مربوطــه انیــو خســارات وارده، متول نیســنگ یبــه جهــت عبــور و مــرور خودروهــا 0410در ســاه 

  .بپردازند اراتخس نیاز ا یبه منظور جبران بحش نودشتیم یبه شهردار( اهیر اردیلیم پنج) اهیر 333/333/333/5

و در صـورت   دهیـ گرد بیبـر ارزش افـزوده تصـو    اتیـ قـانون مال  51ماده  کیبوده و به استناد تبصره  ینوع عوارض محل نیا

 . دیاقداخ نما هایقانون شهردار 77ماده  ونیسیکم قیتواند از طر یم یاستنکاف از پرداخت شهردار

 

 

 

 

 اعتباری عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و:  پنجبیست و ماده 

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، شهرداری بابت عوارض سـالیانه   22/14/0399مورخ  9712596مستند به به رأی شماره 

بشـر    یو اعتبـار  یبانکها، صندوق ها و م سسات مال هیمکل  است از کل نودشتیم یشهردارکسب و پیشه از شعب بانکها، 

 :دینما افتیعوارض در لیذ

 

 یو خصوص یسطح شهر اعم از دولت یبانکها هیکل=  111/111/91 اهیر

 یو اعتبار یم سسات مال=  اهیر 111/111/51  اهیر

 از صندوق جواد االئمه ریقرض الحسنه غ یصندوق ها=  اهیر 111/111/21 اهیر
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 (مترمربع 533عرصه های بیش از ) یکاربر رییعوارض ارزش افزوده حاصل از تغ: ششبیست  و ماده  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5کمیسـیون مـاده   ) صـال  یو ذ ربطیمراجع ذ یاست که براساس رأ یامالک و اراض یخدمات برا ینوع بها نیا : 1تبصره 

 .    شهر قابل وصوه است میو  ر یدر محدوده خدمات ابدی یم رییتغ یو تجار یبعنوان مسکون

ـ  360و  09/14/97مورخ  0241 یال 0237شماره  یماده به استناد رأ نیا: 2تبصره  صـادره از   18/13/97مـورخ   367 یال

توسـعه و   یطـر  هـا   بیو تصـو  ینامه نحوه بررس نیآئ 49ماده  2مقرر در بند   یو تکال یعدالت ادار وانید یعموم يتیه

 یاختصاصـ  یهـا  یبه کـاربر  یعموم یها یکاربر لیاز تبد یناش یشهر یخدمات عموم یسرانه ها نیعمران به منظور تيم

 . گردد یمحاسبه و اخذ م
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 ردیف

 

 کاربری فعلی

 1041رقم پیشنهادی جهت اجرا در سال 

P  = قانون مالیاتهای مستقیم 64ارزش منطقه ای در اجرای ماده 

S  =اعیان/ مساحت عرصه 

 سایر کاربریها تجاری مسکونی

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 تأسیسات شهری 1

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 صنعتی 2

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 اداری 3

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 ورزشی 4

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 فرهنگی 5

 P.S   5 P.S   9 P.S   4 فضای سبز 6

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 بهداشتی و درمانی 7

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 انبارها 8

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 آموزشی و آموزش عالی 9

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 خدمات کارکاهی 11

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 مذهبی 11

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 پایانه وحمل ونقل 12

 P.S   5 P.S   9 P.S   4 باغها 13

 P.S   3 P.S   5 P.S   4 انتظامی -نظامی  14

 P.S   4 P.S   7 P.S   4 ویژه 15

 P.S   3 P.S   5 P.S   51 سایر 16

 P.S   11 - - مسکونی و تجاری 17
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ارزش منطقـه   کهیاز آنجائ. باشد یم(  میمستق یاتهایقانون مال 64ماده ) یارزش منطقه ا زانیم pمنظور از نماد  :3تبصکره  

ابـالغ   یـی توسط اداره دارا یدفترچه عوارض شهردار بیتصو یاز فرجه زمان رترید اریبس میمستق یها اتیقانون مال 64ماده 

و   گـردد  یمحاسـبه مـ  ( P) یبوده که با ارزش منطقه ا 0410ساه  یدفترچه عوارض یبندها هیبند شامل کل نیا. گردد یم

قابلیـت اجرایـی    0410پس از پیشنهاد شهرداری و مصوبه شورای اسالمی شهر جهت کلیه بندهای دفترچه عوارضـی سـاه   

 .دارد

 . در موقع محاسبه هم ارزش افزوده عرصه و هم اعیانی را محاسبه نمایدشهرداری  ،عرصه های دارای اعیانی :4تبصره 

... و  ،یاجتمـاع  ،یاز قانون برنامه سـوخ  توسـعه اقتصـاد    یقانون اصال  مواد 5ماده  کیتبصره  یاجرا یدر راستا: 5تبصره 

شـهر   یمصـو  ابالغـ   یطـر  هـاد   یو با درنظر گـرفتن ضـوابط و مقـررات و نقشـه هـا     ( عوارض عیموسوخ به قانون تجم)

 یتجـار  یبـه کـاربر   لیتبـد  یبـرا  یرتجـار یغ یکاربر یدارا یاضخدمات امالک و ار یبها 0387ساه  یاز ابتدا نودشتیم

موضـوع مـاده   ) ینه برابر ارزش منطقـه ا /9به ازاء هر مترمربع  یوا د به تجار لیبه هنگاخ صدور پروانه تبد( شناور یتجار)

 .حاسبه و وصوه خواهد شدم( میمستق یاتهایقانون مال 64

 .مترمربع می باشد 511این ماده محصوص عرصه های بیش از  : 6تبصره 

تغییرکـاربری از گردشـگری بـه    باتوجه به شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مراکـز اقـامتی، پـذیرایی و گردشـگری،      :7 تبصره

 . لبات قانونی شهرداری، آزاد می باشدمشروط به پرداخت عوارض ارزش افزوده و دیگر مطا... کاربری های دیگر و 

 

 

  طینامه تقس نییآ:  هفتبیست و ماده 
 

با درخواست  ستندین کجایکه قادر به پرداخت تماخ عوارض خود بطور  یانیمود یبحشنامه برا نیعوارض موضوع ا طیتقس

 :است لیبالمانع و بشر  ذ هایشهردار ینامه مال نیآئ 32ماده تیو با رعا یمود

 .شود یم طیقسط تقس 8 تا ینقداً والباق( سوخ کی) 3/0 اه،یر 111/111/51تا مبلغ  اهیر 111/111/01مبلغ از ( 0

 .شود یم طیقسط تقس 02 تا ینقداً والباق( دوخ کی) 2/0 اه،یر111/111/211تا مبلغ  اهیر 111/111/51از مبلغ ( 2

 .شود یم طیقسط تقس 05 تا ینقداً والباق( سوخ کی) اه،یر 111/111/511تا مبلغ  اهیر 111/111/211از مبلغ ( 3

 .شود یم طیقسط تقس 21 تا ینقداً والباق( سوخ کی) اه،یر 111/111/111/0تا مبلغ  اهیر 111/111/511از مبلغ ( 4

 .ریاه با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر تقسیط و پرداخت گردد 111/111/111/0مبالغ باالی  ( 5

 . باشند یم یو از موارد باال مستثن ندیبصورت نقداً پرداخت نما و ادارات و بانکها یو اعتبار یمال م سسات( 6

فقره چک به  4و  داکثر  2توانند در قالب  داقل  یرا م طیپرداخت ماهانه را ندارند مدت زمان تقس ییکه توانا یافراد( 7

 .ندیواگذار نما یشهردار
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 ...نحوه محاسبه عوارض احداث و تعبیه مخازن ذخیره مایعات و استخر و : هشتبیست و ماده 

 

 عوارض تصویبی شکرح ردیف

  P.S 11 استخر شنا واحدهای مسکونی و باغات 1

 P.S 9 فرهنگی–ا مجموعه ورزشی استخر شن 2

 P.S 11 صنعتی یا سایر مایعات–واحدهای خدماتی .. استخر ذخیره آب و  3

 

4 
 –زمینی یا هوایی در واحدهای اداری -مخاذن ذخیره آب و مایعات اعم از زیرزمینی

 صنعتی -خدماتی 
P.S 9 

 

 ترمربععوارض احداث سایبان در داخل حیاط براساس هرم:  بیست و نهماده 

 

 

 ردیف

 

 شرح عوارض
پیشنهاد 

 شهرداری

 

 عوارض تصویبی

 

 تائید نهایی

 

1 

 

عوارض احداث سایبان با مجوز 

 شهرداری

 

P.S 5/1 
 مترمربع 25تاسقف

معاف از عوارض و مازاد  

 بر آن دریافت شود

مترمربع معاف 25تا سقف

از عوارض و مازادبرآن   

 دریافت شود

 

2 

عوارض احداث سایبان بدون 

 مجوز از  شهرداری

 

P.S  2 

  

 

 .پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد و ابقای بنا وصوه می شود(2)عوارض موضوع ردی  :1تبصره 

 .برای محاسبه عوارض سایبان زیربناهای قبلی در محاسبه تيلیر نحواهد داشت :2تبصره 

 2ن فقـط براسـاس ردیـ     اسبه نشده و عـوارض آ سایه بان ا دالی در محوطه با کاربری پارکینگ جزء زیربنا مح :3تبصره 

 .فوق الذکر دریافت شودماده 
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 0/0/57در شهرها  مصوب  الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز 1آئین نامه اجرایی ماده : سیماده 

 مجلس شورای اسالمی
 

کـه مقـرر میـدارد ضـوابط      59خـرداد   3در اجرای قسمت آخر ماده یک الیحه قانونی  فظ و گسترش فضای سبز مصـو   

مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است و با عنایـت بـه مـاده    

کور که تصریح نموده است ، بمنظور  فظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختـان ، قطـع   یک الیحه مذ

هر نوع درخت در معابر ، میادین ، بزرگراهها و باغات و محلهائیکه بصورت باغ شـناخته شـوند در محـدوده قـانونی و  ـریم      

 .به چگونگی قطع اشجار بشر  ذیل پیشنهاد میگرددبدینوسیله وابط مربوط . شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است
 

 .قطع هر نوع اشجار در محدوده قانونی و  ریم شهر بدون اخذ مجوز کتبی از شهرداری ممنوع است (1

شهرداری ظرف مدت یکساه نسبت به تهیه شناسنامه در ختان واقع در محدوده و  ـریم شـهر بـادرنظر گـرفتن نـوع و       (2

 .تان اقداخ می نمایدمحیط و سن تقریبی درخ

     شناسنامه یاد شده کلیه درختان معابر، میادین ، بزرگراههـا، پارکهـا، باغـات، و محلهائیکـه بعنـوان بـاغ شـناخته         :1تبصره 

 .می شوند چنانچه در مالکیت شهرداری یا ادارات و سازمانها باشند را شامل میشود

لبت مشحصات کامل شناسـنامه در دفتـر محصـوص اقـداخ و سـپس      شهرداری پس از تهیه شناسنامه درختان نسبت به  (3

 .شماره لبت درخت رادر پالک محصوص نوشته و به همان درخت نصب یا آویزان مینماید

در صورت ضرورت قطع اشجار در محدوده  یا  ریم شهر شهرداری ضمن بررسی ، موضوع ، تعداد و نـوع و شـماره لبـت     (4

یه و پس از وصوه عوارض مقرر در این آئین نامه یا ماده وا د ابالغی نسبت به صدور مجوز درختانی که قطع می شوند را ته

 .کتبی اقداخ مینماید

 :ضوابط اخذ موضوع آئین نامه فوق الذکر (5

بـن  . محل تالقی درخت با سطح زمین است در صورتیکه درخت با سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشـد : بن درخت

 .سانتی متر باشد 05درخت جوانی است که محیط بن آن کمتر از  :قطور ترین نهاه
 

 :عوارض قطع درخت (6

 متر سانتی 45 تا متر سانتی 30 از بن محیط با درخت اصله هر قطع –ال  

 یاهر(  111/611/3) در مناطق با ارزش مکانی زیاد                                                                   -0/0

 ریاه(  111/068/3) در مناطق با ارزش مکانی متوسط                                                               -2/0

 ریاه(  111/591/2) در مناطق با ارزش مکانی کم                                                                     -3/0
 

 متر سانتی 61 تا متر سانتی 46 از بن محیط با درخت اصله هر قطع –  

 ریاه(  111/141/5) در مناطق با ارزش مکانی زیاد                                                                 - 0/2

 ریاه( 111/806/3)          در مناطق با ارزش مکانی متوسط                                                    -2/2

 ریاه( 111/384/3) در مناطق با ارزش مکانی کم                                                                   -3/2
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 (سانتی متر011)متر  0سانتی متر تا 60قطع هر اصله درخت با محیط بن از  -ج

 سانتی متر 61به ازاء هر سانتی متر مازاد بر( ریاه سه میلیون)  111/111/3بر مبلغ  عالوه

 ریاه(  111/045) در مناطق با ارزش مکانی زیاد هر سانتی متر                                        -0/3

         اهیر   (111/001)در مناطق با ارزش مکانی متوسط هر سانتی متر                                   -2/3

 ریاه (  111/90) در مناطق با ارزش مکانی کم هر سانتی متر                                         -3/3
 

 (نتی مترسا 011) متر  0قطع هر اصله در خت با محیط بن  بیش از  -د

 به ازاء هر سانتی متر مازاد بر یک متر(  هزار ریاه دویستو  ونیلیم چهار)  111/211/4بر مبلغ  عالوه

 ریاه(  111/274)در مناطق با ارزش مکانی زیاد هر سانتی متر                                       _ 0/4

 ریاه(  111/209)                             در مناطق با ارزش مکانی متوسط هر سانتی متر       -2/4

 ریاه(  111/082)        در مناطق با ارزش مکانی کم  هر سانتی متر                                -3/4
 

 ریاه( هزار  یک میلیون و ده)  111/101/0سانتی متر ( 31) قطع هر اصله نهاه تا محیط بن  –ذ   

( قـانون شـهرداریها  013مستند بـه مـاده   )ختان سطح شهر برای اجرای طر  های عمرانی و غیره در مواردی که در :تبصره

بایست محاسبه و وصـوه   یقیمت های ماده شش م% 51توسط اشحاص  قوقی مورد هرس سنگین یا شاخه زنی قرار گیرد 

 .گردد

 :سایر مقررات :هفت

 :  ددمکانی زیاد متوسط و کم به شر  جدوه ذیل تعیین میگر ارزش
 

 ارزش منطقه ای شرح ردیف

 ارزش مکانی زیاد الف
قانون مالیاتهای از متر مربعی  64مناطقی که ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 .ریال به باال باشد  84111

 ارزش مکانی  متوسط ب
قانون مالیاتهای از متر مربعی  64مناطقی که ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 .ل باشدریا 51111ریال الی  24111

 ارزش مکانی  کم ج
قانون مالیاتهای از متر مربعی  64مناطقی که ارزش منطقه ای موضوع ماده 

 .ریال کمتر باشد 24111

 

مشروط بر .قطع هر اصله درخت مثمر که از سن بهره وری آنها گذشته است و به مقصد انتفاع یا ا یاء باغ قطع شود عوارض

 .تعیین میگردد( اهیهزار ر ستیدو) اهیر 111/211باشد به مبلغ ( با اخذ تضمین کافی) آنکه همراه با کاشت و ا یاء مجدد

 قیقی و  قوقی که بدون کسب مجوز از شهرداری در امالک واقع در محدوده قانونی و  ریم مصو  شهر اقداخ به  اشحاص

راجـع قضـایی جهـت رسـیدگی بـه      قطع و خشکاندن عمدی و غیر عمدی درخت یا درختان می نمایند عالوه بر آنگـه بـه م  

 .می باشد 01 ضریبتحلفات معرفی خواهند شد مشموه پرداخت عوارض قطع درخت با 
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ایـن آئـین نامـه بـه عهـده       6از هرس درختان موضوع  تبصره ذیل مـاده  ضایعات و سرشاخه های  اصل  یجمع آور هزینه

 .يا متقاضي مي باشد كه بايد قبل از شروع تضمين مناسب را در اختيار شهرداري قرار دهد مجری طر 

ا اشحاص  قیقی و  قوقی به هر نحوی از انحاء محتل  موجبات از بین رفتن درختان مثمر یا غیر مثمر در امالک ی چنانجه

باغات واقع در محدوده قانونی و  ریم مصو  شهر را فراهم نمایند بعد از طی مرا ل قضایی مشموه پرداخت عوارض قطـع  

 .می باشد 2درخت با ضریب 

چنانچه درختی جلوی در  پارکینگ منازه مسکونی ا داث شده قرار گیرد و کمیسیون اجرایی این آئین نامه  : 1تبصره 

توسط وا د درآمد وصوه  32از بهاء ماده % 011 ون،یسیکم دییدرخت قطع شود در صورت تي تشحیص دهد که می بایست

 . اجرا گردد ونیسیکم هیو سپس نظر

سبز  ی فظ و گسترش فضا( 7)ماده  ونیسیبراساس کم یادارات دولت ایتوسط اشحاص  یعوارض سربردار : 2تبصره 

ماده % 011مبلغ براساس  ونیسیکم دییگردد و درصورت تي یقد ماشحاص منع ایو ادارات و  یشهردار نیماب یقرارداد ف

 .شود یم افتیدر قرارداد منعقد و در یو نوع سربر 32

 

 

 عوارض موضوع قانون مالیات بر  ارزش افزوده: یکماده سی و 

عوارض و مالیات % 9با توجه به  کم مربوطه در قانون مالیات بر ارزش افزوده که شهرداری ها را مکل  نموده که  معاده 

کاال و خدمات را در بهـای فروش کاال و خدمات از اشحاص  قیقی و  قوقی اضـافه و دریـافت نموده و سپس به  سا  

کدهای درآمدهای مشموه مالیات بر ارزش افزوده  برابر جدوه ارسالی توسط . سـازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

 .سازمان شهرداری ها عمل گردد

 

 عوارض آموزش و پرورش : دوده سی و ما

و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور( 03)اجرایی ماده  نامه آیینمستند به 

 00/19/0399قانون تنظیم برخی از مقررات مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصو   4همچنین قسمت آخر ماده 

درصد سهم آموزش و پرورش از آیتم های مصو  شورای آموزش و پرورش محاسبه و  3می، بمیزان مجلس شورای اسال

 .گردداخذ می
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 :فصل دوم 
 بهای خدمات شهری
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 بهره برداری موقتبهای خدمات : ماده یک 

بـر اسـاس    ییخوابگـاه دانشـجو   ،یورزش ،یدرمان ،یهنر یفرهنگ ،یمشاغل آموزش یموقت برا یخدمات بهره بردار یبها( 1

 . گردد یمحاسبه و اخذ م کساهیمدت  یبرا لیفرموه ذ
 

 توضیحات فرمول

 

 
 

 تعری  پارامتر

 مسا ت اعیان مورد بهره برداری موقت 

 ضریب 

 

قانون  64قه ای در اجرای ماده ارزش منط

 مالیات های مستقیم

 

موقت را داشته باشد  و آن ملک فاقد مجـوز   یصدور مجوز بهره بردار تیکه ملک مورد درخواست قابل یدرصورت : 1تبصره 

ماده  ونیسیکم یرا  یتکل نییماده صد مطر  و پس از تع ونیسیمازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کم یبنا ایساخت  و 

 .گردد یموقت بر اساس فرموه فوق محاسبه م یخدمات بهره بردار یصد و عوارض متعلقه، بها

عقد  ایو  دیباشد و جهت تمد یم یتـا اتماخ مدت قـرارداد به قـوت خود باق یقبل یبهره بـردار یقراردادهـا هیکل :2تبصره 

 .مطابق ضوابط و فرموه فوق عمل گردد دیقرارداد جد

دفترچـه          نیـ کشور مندرج در ا یو شهرساز یمعمار یعال یمصو  شورا  یامالک برابر تعار یکاربر  یتعار هیکل: 3 تبصره

 .باشد یم

شـهر جهـت انجـاخ     میواقع در محـدوده و  ـر   یانیفاقد اع ایو  انیاع یکه دارا ییموقت از عرصه ها یهرگونه بهره بردار (2

 .گردد یم KPAمشموه  یعرصه مورد بهره بردار زانیبه م زین کیمات موضوع بند خد یعالوه بر بها یشغل یها تیفعال

A =موقت یمسا ت عرصه مورد بهره بردار 

 5/0= ها   یکاربر یمابق یبرا  K بیضر                     3= ها  یادار یبرا  K بیضر

 :  حیتوض

مسـتقل بالمـانع    یبه شـرط وجـود راه دسترسـ    ییالیو یاز وا د مسکون یبحش یموقت برا یصدور پروانه بهره بردار(  ال 

 .است

 .ستیآپارتمان الزام نیمالک ریسا تیرضا ،یمسکون یمجتمع ها یموقت برا یصدور پروانه بهره بردار(   
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 حمل زباله یخدمات شهر یبها:  دوماده 

 یهر وا د برخوردار از خـدمات مـذکوربرا   یسطح شهر برا یمسکون یاز وا دها(  مل زباله ) یخدمات شهر یبابت بها( 1

 . گرددیاخذ م یبرابر عوارض نوساز کی زانیو بعد از آن به م 0411 ساه

 زانیـ و بعد از آن به م 0411ساه  یسطح شهر برا یو خدمات یتجار یهااز وا د(  مل زباله) یخدمات شهر یبابت بها (2

 .گردد  یاخذ م یبرابر عوارض نوساز 2

و بعـد از   0411ساه  یبه استثناء بانکها برا.. و ارتش ، سپاه و ینظام یگانهایاز (  مل زباله )  یخدمات شهر یبابت بها (3

 .گردد  یاخذ م یپنج برابر عوارض نوساز/5آن 

 .گردد یاخذ م یدو برابر عوارض نوساز/2 یانتفاع ریو غ یاز مدارس دولت(  مل زباله )  یخدمات شهر یبابت بها (4

 یرا بـه شـهردار   یسطح شهر موظـ  هسـتند هرسـاله بابـت بهـاء خـدمات مبلغـ        یادارات و دانشگاه ها و شرکتها هیکل (5

وابسـته بـه    یو شـرکتها  اهیـ ر 111/111/31و دانشگاه ها  اهیر 111/111/21به مبلغ  یراستا ادارات دولت نیبپردازند، در ا

محل بپردازند در صورت عـدخ پرداخـت از    یبه شهردار اهیر 111/111/071دولت مثل آ  و برق و گاز و محابرات به مبلغ 

 . دیاقداخ نما 77ماده  ونیسیکم قیتواند از طر یم یادارات و دانشگاه ها و شرکتها، شهردار یسو

 . گردد افتیدر یبرابر عوارض نوساز کی زانیبه م یمسکون - یتجار یاز وا دها(  مل زباله) یخدمات شهر یبها (6

 افـت یدر اهیـ ر 111/111/071و صندوق ها مبلغ  یو اعتبار یبانک ها و م سسات تعاون هیخدمات  مل زباله از کل یبها (7

 . گردد

 . گردد یصفر محاسبه م بیضرخدمات  مل زباله صندوق جواد االئمه با  یبها :تبصره

 

 

 
 

 بهای خدمات باسکول: ماده سه

بابت هزینه باسکوه انواع کامیونت، کامیون و وانت بار  مل زباله های متفرقه در سکوی انتقاه زبالـه شـهرداری بایـد مبلـغ        

 .ریاه از هر خود رو به عنوان بهای خدمات هزینه باسکوه اخذ گردد 022222
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 بهای خدمات حفاری:  چهارمـاده 

هزینه مرمت و بازسازی نوار فاری معابرشهری برای هر مترمربع به تفکیک نوع مسیر بر مبنای آخرین فهرست بهای مصو  

 .رمیم و بازسازی نوار  فاری در معابر شهری باید محاسبه و اخذ گرددپایه رشته ت

 
 

 (ریال ) آسفالت 

 

 زیر سازی

  (ریال)

 خاکی 

 (ریال ) 

 بتن 

 (ریال ) 

 

 موزائیک 

 (ریال ) 

 1222222 722222 312222 022222 2122222 اشخاص حقیقی

 برابر فهرست بهای اعالمی دفتر فنی استانداری اشخاص حقوقی
 

            cm21با دستگاه کاتر انجاخ نشود به عرض نوار از هر طرف ( cm61)چنانچه برش عرض مورد محاسبه  : 1تبصره

 .شود یافزوده م(  cm41مجموع ) 

با عقد قرارداد جداگانه  یخدمات یاز اقدامات شرکتها یسطح شهر و آسفالت مربوطه ناش یهای فار میترم هیکل : 2تبصره 

مصو   یدر معابرشهر ینوار  فار یو بازساز میرشته ترم هیبراساس فهرست بهاء وا د پا. )باشد  یم یربعهده شهردا

 .(یفن یعال یشورا

 

 بهای خدمات ایمنی ساختمانها:  پنجماده 

ها از مسا ت کل زیربنا و  توسعه  های ساختمانی در کلیه کاربری بهای خدمات ایمنی ساختمان ها در هنگاخ صدور پروانه

 صد از مسا ت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره به ازای هر متر مربع  های ارجاعی از کمیسیون ماده بنا و پرونده

 .ریاه محاسبه و اخذ گردد25111

 :یاعتبار یمال یها یو تعاون یاز بانکها و موسسات خدمات مال یمنیبهاء خدمات ا

ریاه  111/111/25مبلغ  کباریهر ساه  یارائه دهنده خدمات مالو موسسات  یو اعتبار یمال یها یتعاون یشعبه ها یتمام

 . ندینما زیوار شهرداری مینودشتریاه به  سا   111/111/45به ازاء هر شعبه  یو خصوص یدولت یشعبات بانکها هیو کل

 .گردد یصندوق قرض الحسنه جواد االئمه مشموه نم :تبصره 

 

 ای سبزبهای خدمات احیاء و نگهداری فض:  ششماده 

ها از مسـا ت   های سـاختمانی در کلیه کاربری بهـای خدمـات ا یاء و نگهداری فضای سبز در هنگاخ صدور پـروانه

کل زیربنا و تـوسعـه بنا و پرونده هـای ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مسا ت مازاد بر مجوزهای قانونی صـادره  

 .رددریاه محاسبه و اخذ گ21222 به ازای هر متر مربع 
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 بهای خدمات فضاهای ورزشی: هفتماده 

بنـا و   و تـوسعـه ها از مسا ت کل زیربناهای ساختمانی در کلیه کاربری بهای خدمات فضاهای ورزشی در هنگاخ صدور پروانه

ریـاه   21222 پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مسا ت مازاد بر مجوزهای قانونی صادره به ازای هر متـر مربـع   

 .محاسبه و اخذ گردد
 

 بهای خدمات حمل و نقل درون شهری:  هشتماده 

لیه کاربری ها از مسـا ت کـل زیربنـا و    بهای خدمات  مل و نقل درون شهری در هنگاخ صدور پروانه های ساختمانی در ک

 تـوسعـه بنا و پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده صد از مسا ت مازاد بر مجوزهای قانونی صـادره بـه ازای هـر مترمربـع     

 .ریاه محاسبه و اخذ گردد 5111
 

 

 بهای خدمات دست فروشان بازار هفتگی:  نه  ماده  

 (مبلغ به ریال) 1021 سال شرح ردیف

 111/111/8 ساهبه ازاء هر غرفه در  غرفه داران لابت 0

 211111 غرفه دارن سیار به ازاء هرغرفه در هفته 2

 211111 غرفه داران لابت شب بازار به ازای هر شب 3

 251111 غرفه داران سیار شب بازار به ازای هر شب 4

 ---- غرفه داران جمعه بازار کتا  هر غرفه در هفته 5

 ---- داران گل فروش در آرامستان هرغرفه در هفته غرفه 6
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 بهای خدمات اتباع خارجی:  دهماده 

دفتـر   3/00/98مـورخ  48334/25/98، براساس نامه شـماره  ... نرخ بهای خدمات شهری و محلی از اتباع خارجی مقیم شهر

 :اموراتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان به شر  ذیل می باشد

 

 مشخصات خانوار ردیف
 مبلغ عوارض سرپرست

 (مبلغ به ریال )

 مبلغ عوارض برای هر نفر

 (مبلغ به ریال ) 

 جمع کل

 (مبلغ به ریال )

 --- - ---- یک نفره 0

 --- --- --- دو نفره 2

    سه نفره 3

    چهار نفره 4

    پنج نفره 5

    شش نفره 6

    هفت نفره 7

    هشت نفره 8

    نه نفره 9

    ده نفره به باال 01

  

  
 

  

بهای خدمات کفن و دفن:  یازدهماده    
 

 (ریال) نـرخ تصویبی شـــرح ردیف

 000/000 هزینه غسالخانه 1

 000/000/3 ه کنده کاریهزین 6

 000/000/2 (عدد 9) هزینه سنگ لحد 0

 000/000 هزینه مکان قبر 0
 

  
 

بـرای متوفیان مجهوه الهویه که از طرف مراجـع قضـایی معرفـی و نیـز افـراد تحـت پوشـش کمیتـه امــداد و           : 1 تبصره

 .شدبابهـزیستی بـا معرفی از ادارات مذکور،  هـزینه کفن و دفن رایگـان می

ریـاه دیگـر نیـز     111/111/3غیربومی خارج از شهر، عالوه بر جمع کلیه مبالغ جدوه فوق، مبلغ بـرای متوفیان  : 2 تبصره

 .دریافت گردد
 

 
 امضاء فرماندار                             امضاء شهردار                               امضاء رئیس شورای اسالمی شهر

 



 47 

 

جمع آوری ضایعات، خـاک و  (بهای خدمات کارکرد ماشین آالت عمرانی و خدمات شهری شهرداری:  دهدوازماده  

 (نخاله و سایر پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سطح شهر
 

و کارکرد ماشین آالت عمرانی در سطح شهر به شـر  ذیـل بهـای    ... شهرداری در ازای جمع آوری ضایعات، خاک و نحاله و 

 :نمایدخدمات اخذ می
 

 (مبلغ به ریال) 1021 سال نحوه محاسبه شرح ردیف

 ساعت لودر 0
 سنگین  111/511/6

 سبک 111/511/5 

 111/511/6 ساعت گریدر 2

 111/511/6 ساعت بیل مکانیکی 3

 - ساعت (بابکت)اسکید استیر لودر 4

 - ساعت (چکش)پیکور 5

 - ساعت غلطک دستی کوچک 6

 111/511/3 تساع پشت تراکتوریغلطک  7

 - تن غلطک اتو و چرخ آهنی و فنیشر به ازای هر تن 8

 - ساعت ...(نحاله و - مل آسفالت)نیسان کمپرسی  9

 - سرویس کامیون کمپرسی تک 01

 - سرویس کامیون کمپرسی جفت 00

 - ساعت متر مکعب بدون راننده و سوخت 08زباله کش مکانیزه  02

 - ساعت مکعب با راننده و سوختمتر  08زباله کش مکانیزه  03

 - ساعت متر مکعب بدون راننده و سوخت 8زباله کش مکانیزه   04

 - ساعت متر مکعب با راننده و سوخت 8زباله کش مکانیزه   05

 - ساعت ایسوزو، خاور 06

 - ساعت باالبر خودروئی 07

 111/111/31 روزانه باالبر تراکتوری 08

 111/111/31 روزانه بیل بکهو 09

 - ساعت مینی بوس 21

 - سرویس ایسوز مل خودرو درون شهری 20

 - سرویس ایسوز مل خودرو بیرون شهری 22

 - سرویس (رفت و برگشت)باسکوه سکوی زباله 23

 - ساعت کاناه رو  24

 - روزانه موتورجوش 25

 - روزانه کمپرسور 26

 - ساعت واتر جت 27

 0111 لیتر تانکر آبپاش 28

 - ساعت تن 5جرلقیل  29
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 (مبلغ به ریاه) 0411ساه نحوه محاسبه شر  ردی 

 --- ساعت کیلویی 511جرلقیل  31

 --- سرویس فاضال  کش 30

 --- خودرو خاور و ایسوزوشستشوی  32

 --- خودرو شستشو کامیون و مشابه آن 33

 --- خودرو شستشو کامیون و سیم تریلر 34

 --- خودرو شستشوی نیسان 35

 --- خودرو شستشوی سایر خودروهای سواری 36

 --- روزانه کمرشکن درون شهری 37

 ---- روزانه کمرشکن برون شهری 38
  

 

 خدمات خسارت  وارده به اقالم و عالئم ترافیکی  سطح شهر بهای:  سیزدهماده  

 (ریال) 1022سال  واحد نوع عملیات ردیف

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی ایست هشت ضلعی و دایره ای فریم دار به قطر  0

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد هسانتی متر با پای 37تابلو ترافیکی دایره فریم دار به قطر  2

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد سانتی متر با پایه 41تابلو ترافیکی مربع فریم دار  3

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی مثلثی فریم دار به قطر  4

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد هبا پای 51×  75تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد   5

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد با پایه 33×   51تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد   6

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد شبرون با پایه  21×  61تابلو ترافیکی مستطیلی فریم دار به ابعاد     7

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد با پایه 33× 81تابلو پرچمی اسامی کوچه به ابعاد  8

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد با پایه 58× 011تابلو پرچمی اسامی کوچه به ابعاد  9

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد با پایه 211× 71تابلو راهنمای مسیر به ابعاد  01

 میطبق برآورد کارشناس رس عدد پایه دوبل برای تابلو راهنمای مسیر 00

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر ساله بدون پایه 01تابلو راهنمای مسیر به ابعاد محتل  از نوع ریلی  02
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 (ریال) 1022سال  واحد نوع عملیات ردیف

 طبق برآورد کارشناس رسمی هراصله متر 5.8پایه هشت وجهی تابلوهای راهنمای مسیر بطوه  03

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد سانتی متر با پایه 61تابلو ترافیکی سوالر به طوه ضلع یا قطر  04

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد پالک شب نما برای گاردریل و  فاظ  پل ها 05

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد بشکه ترافیکی 06

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد استوانه  ایمنی 07

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد 91×33× 5سرعت گیر پالستیکی  08

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد 51×05جداکننده پالستیکی  09

 اس رسمیطبق برآورد کارشن عدد 6×5/5پایه چراغ راهنمایی  21

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد متری 4پایه چراغ راهنمایی  20

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد متری 3پایه چراغ راهنمایی  22

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد متری 6فنداسیون برای پایه های  23

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد متری 4متری و  3فنداسیون برای پایه های 24

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه چراغ راهنمایی سه خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 25

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه چراغ راهنمایی دو خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 26

 رسمیطبق برآورد کارشناس  دستگاه چراغ راهنمایی تک خانه بدنه پلی کربنات واز نوع المپی 27

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LEDچراغ راهنمایی سه خانه سوار گوبدنه الومنیوخ و از نوع  28

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LEDچراغ راهنمایی دو خانه سوار گوبدنه الومنیوخ و از نوع  29

 بق برآورد کارشناس رسمیط دستگاه LED چراغ راهنمایی سه خانه سوار گوبدنه پلی کربنات واز نوع 31

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LED چراغ راهنمایی دو خانه سوار گوبدنه پلی کربنات واز نوع 30

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LED چراغ راهنمایی تک خانه سوار گوبدنه پلی کربنات واز نوع 32

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LED چراغ راهنمایی سه خانه بدنه پلی کربنات واز نوع 33

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LED چراغ راهنمایی دو خانه بدنه پلی کربنات واز نوع 34

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه LED چراغ راهنمایی یک خانه بدنه پلی کربنات واز نوع 35

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه والر خورشیدیچراغ راهنمایی سه خانه بدنه آلومنیوخ و از نوع س 36

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه چراغ راهنمایی دو خانه بدنه آلومنیوخ و از نوع سوالر خورشیدی 37

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه چراغ راهنمایی تک خانه بدنه آلومنیوخ و از نوع سوالر خورشیدی 38

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه 61× 61به ابعاد ...( عابر پیاده  و -سرعتگیر)سوالر تابلو عالیم راهنمایی 39

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه معکوس شمار 41

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه دستگاه فرماندهی چهارفاز 40
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 (ریال) 1022سال  واحد نوع عملیات ردیف

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر طوه 0/5× 2کابل برق  42

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر طوه 0/5× 4کابل برق  43

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر طوه 2/5× 2کابل برق  44

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر طوه 2/5× 4کابل برق  45

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه کاناله 06کنترلر هوشمند  46

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه کاناله 06سیگناه گروپ  06کیس  47

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه Pifبرد  48

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه Cpuبرد  49

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه کاناله 06برد دتکتور  51

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه برد پرسنالیتی 50

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه Flatبه همراه کابل   Site idبرد  52

 اس رسمیطبق برآورد کارشن دستگاه برد اه سی بی 53

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه برد فلشر 54

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد به همراه در  41× 41 وضچه  55

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد به همراه در  71× 51 وضچه  56

 طبق برآورد کارشناس رسمی عدد فنداسیون پیش ساخته کنترلر هوشمند 57

 طبق برآورد کارشناس رسمی ستگاهد ledفانوس سه خانه  58

 طبق برآورد کارشناس رسمی دستگاه و عابر پیاده  ledفانوس دو خانه  59

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر 4× 0/5سیمه  4کابل کنتره زمینی  61

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر 6× 0/5سیمه  4کابل کنتره زمینی  60

 طبق برآورد کارشناس رسمی رهر مت 1/6کابل محابراتی  62

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر 0×  2/5کابل زمینی تک سیمه  63

 طبق برآورد کارشناس رسمی هر متر 2×  2/5کابل زمینی تک سیمه  64
  
  
  
  
  
 

  
دان خسـارت وارد  طی سوانحی که از طریق وسایط نقلیه و یا شهرون( عادی و هوشمند)چنانچه به کاالهای ترافیکی  :تبصره

آمده و منجر به خرابی یا نقص در تجهیزات گردد، عوامل محترخ نیروی انتظامی و یا پلیس راهـور پـس از دریافـت مـدارک     

فرد متحل ، فرد یا اشحاص را به  وزه ترافیک شهرداری معرفی می نمایند و پس از جبران خسارت وارده طبق تعرفه هـای  

قابـل تحویـل مـی    ( هزینه امواه خسارت دیـده )ا تائید  وزه ترافیک شهرداری پس از وصوهفوق الذکر استرداد مدارک نیز ب

 .باشد
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 بهای خدمات صدور مجوز نمایشگاه عرضه و فروش کاال و خدمات:  چهاردهماده 

 
  
  
 

 

  

 
 

 اشتراک تاکسی تلفنی و رانندگان تاکسی  بی سیم بهای خدمات:  پانزدهماده 
مستند به قانون الحاق یک تبصره به ماده وا ده قانون راجع به تمرکـز امـور مربـوط بـه تاکسـیرانی شـهر تهـران زیـر نظـر          

قـانون   9مبنی بر تسری اختیارات شهرداری تهران به شـهرهای سراسـر کشـور و مـاده      0372شهرداری تهران مصو  ساه 

آئین نامـه اجرایـی قـانون     3از آنجائیکه مطابق با ماده ، 0386 مل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصو   توسعه

      الحاقی مذکور کلیه امور مربوط به  مـل و نقـل عمـومی مسـافر در درون شـهر در  یطـه نظـارت و مسـئولیت شـهرداری          

می تواند بابت آبونمان  اشتراک تاکسی تلفنـی و   مینودشتری آئین نامه مذکور، شهردا 5ماده  3می باشد در اجرای تبصره 

 . وصوه نماید  سالیانهریاه  111/51رانندگان تاکسی بی سیم بهای خدمات معاده مبلغ 
 

 

 بهای خدمات کارشناسی: شانزدهماده 
  

عـدخ خـالف، پایانکـار در     به منظور پاسخ به کلیه استعالمات از جمله بانک، دفترخانه، صدور پروانه سـاختمان و مـاده صـد،   

 :محدوده و  ریم شهر بشر  ذیل محاسبه می گردد

 

 بهای خدمات کارشناسی( = مساحت عرصه* ( ریال) 2122( + )مساحت اعیان* ( ریال)3122)
 

 

 ردی 
 

 شر  بهای خدمات
 0410تصویبی جهت اجرا در ساه 

 سایر کاربری ها اداری صنعتی تجاری مسکونی

 822222 822222 822222 022222 312222 خ انشعا  آ پاسخ به استعال 1
 

2 
 پاسخ به استعالخ

 انشعا  برق

 822222 822222 822222 022222 312222 یک فاز

 822222 822222 1222222 922222 522222 سه فاز

 822222 822222 822222 022222 312222 پاسخ به استعالخ انشعا  گاز 3

 822222 822222 822222 022222 312222 تلفن پاسخ به استعالخ انشعا  0
 

 

 .هزینه کارشناسی انشعابات فوق به غیر از محاسبه عملیات کنده کاری و  فاری می باشد :تبصره
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 نحوه محاسبه عنوان

 ریاه 21111به ازای هر مترمربع روزانه  ع نمایشگاه در امالک شهرداریصدور مجوز برپایی انوا

 ریاه 05111به ازای هر متر مربع روزانه  صدور مجوز برپایی انواع نمایشگاه در امالک اشحاص
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 خدمات مربوط به امور تاکسیرانی یبها:  هفده ماده
 

 (ریال)ارقام تصویبی (تعرفه) موضوع بهای خدمات  ردیف

 111/251/6 (افزایشی) حق امتیاز تاکسی نارنجی  1 (ریال) 

 111/311/1 (جایگزن نارنجی) حق امتیاز تاکسی نارنجی  6

 111/311/1 ...(جایگزین ویژه و شخصی و) حق امتیاز تاکسی نارنجی  0
 111/111/2 و صدور پروانه بهره برداری( خودرو) حق امتیاز و عضویت در تاکسی تلفنی  0

 111/111/6 حق امتیاز خودروهای مسافر بر شخصی طرح ساماندهی اینترنتی و عضویت تاکسی تلفنی 5

 . (..ویژه،شخصی،تلفنی و )از مالکین و تاکسی های ( نارنجی) هزینه خدمات تاکسیهای  2

 ...(ویژه، شخصی،تلفنی و) هزینه خدمات تاکسیهای 

111/61 
 111/61 (مالکین() رانندگان کمکی( ) نارنجی، ویژه و سفید) هزینه خدمات از رانندگان تاکسیهای  1

 111/411 برای بار اول( دفترچه) هزینه صدور پروانه تاکسیرانی 3

 (از کم  راننده به مال )دفترچه و تمدید و تعویض ( المثتی)هزینه صدور دفترچه  7

 (از کم  رانندگان به مال ) هزینه تمدید یا تعویض دفترچه 

111/211 
 111/231 آژانس های تلفنی( برای صدور پروانه بهره برداری)هزینه کارشناسی بازدید فنی  13

 111/391 حق عضویت برای پذیرش رانند کمکی برای تاکسی تارنجی 11

 111/111/5 (وثیقه بصورت سفته) جام کارضمانت حسن ان 16
 111/111/13 به ازای هر تاکسی( وثیقه بصورت سفته)ضمانت حسن انجام کار برای متقاضیان افتتاح تاکسی تلفنی  10

 11111 (خروج موقت) هزینه برگ مرخصی  10

 111/361 هزینه کارشناسی مکانهای متقاضیان تاکسیهای تلفنی برای اشخاص حقیقی و حقوقی 15
 111/361 و دیگر( از تاکسی تلفنی به تاکسی تلفنی) هزینه تغییر جابجایی خودرو پالك سفید  12

 111/111/11 (تاکسی تلفنی) هزینه صدور موافقتنامه اصولی برای تاسیس شرکت حمل و نقل درونی شهری  11

 111/111/41 یستگاه برون شهری و تاکسی تلفنیهزینه صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل برون شهری ایجاد دفتر و ا 13
 111/711 (آژانس)هزینه و عوارض سالیانه نمایندگی حمل و نقل درون شهری تاکسی تلفنی  17

 111/111/3 هزینه جابجایی مکان نمایندگی حمل و نقل تاکسی تلفنی جابجایی دفتر تاکسی تلفنی 63

 111/111/61 تاکسی تلفنی( با شرایط خاص) یر هزینه ناشی از انتقال نمایندگی و بنام غ 61
 111/911/2 هزینه یا عوارض افزایش مازاد برسقف تعیین شده در پروانه یا موافقتنامه به ازاء هر دستگاه خودرو اضافی 66

 111/411/3 هزینه های نقل و انتقال تاکسی نارنجی 60

 111/131 و تاکسی نارنجی مال  خودروعوارض سالیانه هر خودرو در آژانس های تاکسی تلفنی  60
 111/111/3 کیلومتر 21حق امتیاز تاکسی های ویژه روستاهای زیر  65

 111/611 عوارض ماهیانه مینی بوس های داخل شهری تحت نظارت شهرداری 62

 111/111/33 عضویت تاکسی از شهرهای همجوار در مینودشت 61
 111/111/11 یر شهرهاخروج عضویت تاکسی از مینودشت به سا 63

 111/111/19 تغییر امتیاز تاکسی سبز فسفری از آژانس ها به درون شهری 67

 111/511/14 تغییر امتیاز تاکسی سبز فسفری از آژانس ها به خطوط برون شهری و روستایی 03
 111/111/61 هزینه صدور پروانه سرویس مدارس سواری 01

 111/111/31 س مینی بوسهزینه صدور پروانه سرویس مدار 06
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مبادرت به اخذ امتیاز و شماره گذاری می نمایند که  جدوه فوق به کلیه تاکسیها 0بند تعرفه های پیشنهادی در  :1تبصره 

 .لق میگیردتع

% 71به باال باشند بصورت کامل تعلق میگیرد و سایر مده ها  91کلیه خودروهایی که از مده  5در خصوص بند :2تبصره 

 .قیمت جدوه پیشنهادی میباشد

 .مندرج در جداوه فوق موکوه به وصوه مجوز قانونی میباشد یرانیامور تاکس یها نهیوصوه هز :3تبصره 

 که مجوز صادر شده یبه تعداد تاکس ژهیو ییناساارائه کارت ش: 4تبصره 

صادر نشود و مجوز  ییپرداخت نشده، کارت شناسا یبه شهردار یشیافزا یها یتاکس ازیکه  ق امت یتا زمان :5تبصره 

 .اعالخ نگردد زین شیافزا

 نیدر ا یتیمسئول چگونهیه یشهردار ند،یاستفاده نما ژهیو ییکه از رانندگان بدون کارت شناسا یآژانس رانیمد :6تبصره 

 . باشد یآژانس و راننده م ریخصوص ندارد و عواقب آن متوجه مد

 در تابلو اعالنات دفتر آژانس « ممنوع  یرانیتاکس یاز سو ژهیو یبدون کارت شناسائ یرانندگ» جمله  نیدرج ا :7تبصره 

 . افران باشدمس دیاز خودرو که در معرض د ییدر جا یرانندگ ژهینصب کارت و :8تبصره 

 رشیمشروط به پذ اهیر 111/511/3مبلغ  گرید یبه روستا ییروستا یها یو انتقاه تاکس ییدر صورت جابجا :9تبصره 

 .  باشد یم یمبدأ و مقصد و مرا ل ادار اریشورا و ده

اخذ  اهیر 111/111/42مبلغ  یدرون و برون شهر ریبه مس ییروستا یها یو انتقاه تاکس ییدر صورت جابجا :11تبصره 

 .گردد
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 سطح شهر یوساختمان یپسماندهای عمران ری، خاک و نخاله و سا عاتیضا یخدمات جمع آور  یبها:  هجدهماده 
 

 یبها لیسطح شهر بشر  ذ یوساختمان یپسماندهای عمران ری، خاک و نحاله و سا عاتیضا یجمع آور یدر ازا یشهردار 

 : دینما یخدمات اخذ م
 

 ریال 111/111/0 متر مکعبی 3خاور بارگیری مکانیزه با مخزن 

 ریال 111/111/0 متر مکعبی کامیون 6بنز تک بارگیری مکانیزه با مخزن 

 ـــــ ا دستآذرخش بارگیری ب

 ریال 111/011 نیسان بارگیری با دست

 ریال 111/011 خاور بارگیری با دست

 ریال 111/611 سایر وسایل حمل مرتبط

 ریال 111/111/0هر سرویس بار  پی کنی یا خاکبرداری بوسیله بیل یا لودر

 ریال 111/111/4هر سرویس بار  بارگیری و حمل مخلوط داخل شهر 

 ریال  111/011ریال به اضافۀ هرکیلومتر  111/111/4 ل مخلوط خارج شهربارگیری و حم
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  با خودروی شهرداری بهای خدمات حمل و پخش کشتار:  نوردهماده 
 

 شـــرح ردیف

هزینه حمل و 

پخش قبلی 

 (ریال)

هزینه حمل و 

پخش  شهر 

 (ریال)مینودشت 

نرخ بخش 

عمومی و سایر 

شهرداریها 

 (ریال)

نرخ بخش 

خصوصی 

 (ریال)

 کککککک کککککک 111/131 111/91 بابت کشتار هر راس دام سب  1

 کککککک کککککک 111/251 111/111 بابت کشتار هر راس دام سنگین 6

 

 

 

 یشهردار ینگهایدر پارک یو رانندگ ییتوسط راهنما یفیتوق یموتور هینقل طیوسا نگیخدمات پارک یبها :بیستماده 
 

 ردیف نوع بهای خدمات نحوه محاسبه

 1 موتور سیکلت ریال 000/50ریال به ازاء هرشب توقف  000/20ورودی 

 6 خودروی سواری ریال 000/20ف ریال به ازاء هرشب توق 000/30ورودی 

 0 خودروهای سنگین تند رو ریال 000/02ریال به ازاء هرشب توقف  000/00ورودی 

 0 خودروهای سنگین کند رو ریال 000/30ریال به ازاء هرشب توقف  000/02ورودی 

 5 اتوبوس ریال 000/00ریال به ازاء هرشب توقف  000/00ورودی 

 2 مینی بوس ریال 000/30زاء هرشب توقف ریال به ا 000/00ورودی 

 

 

 ( : یشهردار) سطح شهر  ینگهایپارک    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .گردد نهیهز یدر مبا    مل و نقل شهر دیجدوه مذکور با 3خدمات  اصل از بند  یبها :تبصره
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 ردیف نوع بهای خدمات نحوه محاسبه

ریال و به ازاء هرساعت اضافه مبلغ  52000ورودی 
 ریال دریافت شود 00000

 

 (روباز ) پارکینگهای سطح شهر 
1 

ریال و به ازاء هرساعت اضافه مبلغ  52000ورودی 
 ریال دریافت شود 00000

 

 (طبقاتی ) پارکینگهای سطح شهر 
6 

ریال و هر ساعت اضافه  000/53تا یکساعت توقف 
 ریال 55000

 

 پارک خیابانی در مناطق مجاز
0 
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 (حمل متوفیان)خدمات کرایه آمبوالنس  یبها: یکبیست و ماده 

 

 (ریال) کرایه تصویبی شــرح ردیف

 000/000 داخل شهر از بیمارستان تا امامزاده حداکثر با نیم ساعت توقف 1

 000/000 داخل شهر از بیمارستان تا منزل و از منزل تا امامزاده با حداکثر نیم ساعت توقف 6

 000/000/5 حمل از بیمارستان گنبد تا منزل  0

 000/000/2 حمل از بیمارستان گنبد تا امامزاده یحیی بن زید و منزل  0

5 
 500کثر تا حدا) خارج از شهر به ازاء هر کیلومتر با حداکثر یك ساعت توقف

 (کیلومتر
000/20 

 000/30 کیلومتر 500خارج از شهر  به ازاءهر کیلومتر بیش از  2

 

ریاه وصوه خواهد  81111به  ازاء  هر ساعت توق  اضافی مبلغ   2و0توق  بیش از مقدار منظور در ردی  های  :1تبصره 

 .شد

 .ریاه وصوه خواهد شد 91111توق  اضافی مبلغ  به زاء هر ساعت 3توق  بیش از مقدار منظور در ردی   :2تبصره 

 .دقیقه محاسبه میشود  31دقیقه ، نیم ساعت و بیش از  31در محاسبه مقدار ساعت اضافی زیر  :3تبصره 

با  یستیامداد و بهز تهیافراد تحت پوشش کم زیمجهوه الهویه که از طرف مراجع قضایی معرفی و ن انیمتوف :4تبصره 

 .کفن و دفن و آمبوالنس رایگان میباشد  نهیمذکور ،  هزاز ادارات  یمعرف
 

 

 

 

 

 : یتنگه چهل چا یخدمات حق ورود یبها: دوبیست و ماده 

 

                       اهیر 011111بوس  ینیم( 2                         اهیر 51111 یسوار( 0

  اهیر 051111 رهیاتوبوس و غ( 3

 

باشند از پرداخت  یم« ط»با  رف  69 رانیپالک ا یکه دارا یسوار یخودروها هیکل و ینودشتیشهروندان م :تبصره

 .   باشند یمعاف م یورود
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 صرف معابر عمومی در هنگام ساخت و سازبهای خدمات ایام ت:  سهبیست و مـاده 
 

قـانون شهـرداری هـا اراضی کـوچه هـای عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به  96مـاده  6به استنـاد تبصره 

طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضال  شهرها و باغ های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در 

لذا با توجه به اشغاه معابر . محدوده شهر که مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسو  و در مالکیت شهرداری است

که منجر به ایجاد هزینه برای پاکسازی آنها توسط شهرداری ( اعم از اشحاص  قیقی و  قوقی)توسط مالکین و سازندگان 

بهای خدمات ایاخ تصرف معابر در هنگاخ ساخت و ساز به شر  ذیل   لذا نـامبردگان مکلفند نسبت به پرداخت. گرددمی

 :اقداخ نمایند

 

P0 × متراژ بَرِ اصلی ملك× مدت زمان تصرف به ماه 

 

            

 P= قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسالمی شهر برای اراضی واقع در محدوده و  ریم شهر 
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 :سومفصل 
 پیشه وری و اصناف
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 قانون پنجم توسعه 110موضوع بند ب ماده  یو شهر یخدمات عموم یها نهیهز نیعوارض تأم: یکماده 

 (ریو سا یساختمان و خدمات پزشک یدفاتر مهندس)
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 (ریال)بهای سالیانه  عنوان ردیف

 000/000/81 استقرار شعب سازمان نظام پزشکي، سازمان نظام مهندسي ساختماني و كشاورزي 1

 000/050/3 استقرار فروش كاالي پزشکي 2

 000/000/81 استقرار آزمايشگاه هاي طبي، راديولوژي، فيزيوتراپي، كارديوگرافي، آنسفاتوگرافي و نظاير آن 3

 000/050/30 1ي درجه استقرار بيمارستانهاي خصوص 0

 000/000/81 2استقرار بيمارستانهاي خصوصي درجه  1

 000/000/81 3استقرار بيمارستانهاي خصوصي درجه  5

 000/000/3 پانسمان –استقرار تزريقات  7

 000/000/3 استقرار داروخانه دامپزشکي 8

 000/000/88 استقرار داروخانه شبانه روزي 9

 000/500/0 عادي استقرار داروخانه 12

 000/000/3 استقرار درمانگاه ها و كلينيک هاي درماني 11

 000/360/9 استقرار دفاتر اسناد رسمي 12

 000/000/3 ...استقرار دفاتر حسابرسي، حقوقي، گمركي و  13

 000/000/0 استقرار دفاتر مشاوره و راهنمايي مهندسين كشاورزي 10

 000/000/3 وره و مقاطعه كاران و پيمانکاراناستقرار دفاتر مهندسين مشا 11

 000/100/8 استقرار دندانسازان تجربي 15

استقرار دفاتر خدمات ساختمان و راه و معدن و تأسيسات و نظاير آن دفاتر مهندسي نقشه كشي  17

 ساختمان

000/100/8 

 000/000/0 (داروخانه)استقرار فروشندگان داروهاي دامي  18

 000/600/5 جراحي -ل لوازم آزمايشگاهياستقرار ك 19

 000/000/9 استقرار مطب پزشکان متخصص 22

 000/000/0 استقرار مطب پزشکان عمومي 21

 000/000/81 استقرار مطب دندانپزشکان 22

 000/600/5 استقرار مطب و كلينيک هاي دامپزشکي 23

 000/500/8سهمیه  80تا  عوارض دفاتر آژانس هاي تلفني 20
 000/500/8سهمیه  80یش از ب

 000/000/8سهمیه  80تا  عوارض دفاتر آژانس هاي تلفني بي سيم 21
 000/500/3سهمیه  80بیش از 

 000/500/8سهمیه  80تا  عوارض دفاتر آژانس هاي كرايه اي و اينترنتي  25
 000/500/0سهمیه  80بیش از 
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 عوارض پیشه وری و اصناف: دوماده 
 

 درصدد  21 با افـزایش باتوجه به شیوع کرونا و وضعیت اقتصادی صنوف،  0410بـرای ساه ( صنفی)تعرفه عـوارض کسبی 

 24محاسبه و اخذ گردد، عوارض فوق شامل کلیه امالک تجاری مشـموه بنـد   بشر  جداوه ذیل  1022 نسبت به تعرفه ساه

 .شودگردد و بصورت سالیانه از م دیان اخذ میقانون شهرداریها که درخواست مجوز کسب از شهرداری را دارند می 55ماده 

تحفیـ  نقـدی   % 21، (چه عـوارض معوقـه  چه عوارض ساه و )در صورت پرداخت نقدی عوارض اصناف در سه ماه اوه ساه 

 . اعماه گردد
 

شهرداری موظ  می باشد از کلیه گاری های سطح شهر که مبادرت به فروش اجناس خود می نمایند ماهیانه مبلغ  :تبصره

 . ریاه تحت عنوان اجاره دریافت نماید 111/611
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