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 بسمه تعالی                                                                                          

گفتارپیش

 آن اعم از اقتصادي ،فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی وغیرهپديده شهر و شهرنشینی و هزاران مسئله جانبی مربوط به 
مستلزم اتخاذ تدابیرمناسبی است تا درسايه آن، هم شهروندان فعلی وهم آنهاايی هاه درآيناده درايار شاهرها زنادهی  واهناد        

ش را تعريف هرده و بتوانند علیرغم درهیر شدن با انواع روابط پیچیده و درهم تنیده ، حقوق و تكالیف شهروندي  وي هرد
نخواهادبود. زنادهی    امكانپايير  درغیر اينصورت نه تنها زندهی شاهري مشاكل ،بلكاه حتای      .آشنايی هامل داشته باشند با آن

امروز درمقايسه باهيشته الزامات  اص  ودرادارد.پیشرفتهاي علمای درعرهاه هااي هونااهون وبكاارهرفتر ايار        شهري
هاارايش انساان هاا بااه رفااه وآساايش، افاازايش روزافازون انتداارات شااهروندان        در ادمات رسااانی باه ماردم،    پیشارفت هاا  

و همه وهمه ازجمله علل وعواملی هستندهه هزيناه هااي زنادهی شاهري را بساور سرساام آوري        ازمسئولیر و دولتمردان
باشد.ليامشاارهت دادن   افزايش داده است هه تقريبا درقريب به اتفاق هشورها تامیر اير هزينه ها توسط دولتها غیرممكر مای 

هايی هه مربوط به زندهی  ودآنان می باشديكی از راهكارهايی است هه دراغلب هشاورها    ودمردم و شهروندان درهزينه

.به مورداجرا هياشته شده است

 .يی دولتها نیست بلكه داليل عقلای ديگاري نیاز میتاوان بیاان هارد      البته مشارهت دادن مردم دراير زمینه تنها به علت عدم توانا

به هر حال تعرفاه عواریای هاه درپایش رو داريددرراساتاي اهاداب فاوق باادرندرهرفتر مقتیایات م،لای تندایم، تادوير             
اري و با وسواس تمام، تمامی موارد مندرج درالگوي پیشانهادي اساتاند  ي اسالمی شهر شده است.هلیه اعیاي شورا  وتصويب

شهرداري رابررسی و در اغلب موادو تبصره هاي مربوط به عوارض باتوجه باه ویاعیت معیشاتی ماردم و مقتیایات م،لای       
نسبت به هاهش وتخفیف هاي قابل مالحده درمقايسه باالگوي پیشنهادي اقدام نموده اند. با ايار حاال مسالم اسات تاا زماانی هاه        

ا نباشااند وبااراي پردا اات عااوارض و يااا هزينااه هاااي ديگرهااه مقررماای شااهروندان بااه تكااالیف وحقااوق شااهروندي  ودآشاان



  
 

براي پردا ت عوارض نخواهندداشت وهرهونه پردا تی به شهرداري توام با اهراه  واهد   شودتوجیه نشوند،دلیل موجهی
اهالی واحادهاي   نمودن مراجعیر به شهرداري از بابت پردا ت هزينه هاي متعلقه ازوظايف مهام و   بود. به همیر دلیل توجیه

مربوطااه ماای باشاادودرهنارآن رفتاريكسااان تااوام بااا متاناات وادو و هبروحوهااله وجلااب        ماارتبط شااهرداري ومساائولیر  
ازاهمیت ويژه اي بر وردارمی باشدوالزم است هلیه هارهنان شهرداري به اير  اعتمادعمومی شهروندان نسبت به شهرداري
داست ن،وه هزينه هردن نیزدرافزايش رغبت مردم به پردا ت عوارض فاوق  پی امرمهم توجه جدي داشته باشند.البته ناهفته

 .هاااااااایا عنااااااااوان ازآن غفلاااااااات نماينااااااااد   العاااااااااده مااااااااونرمی باشدومساااااااائولیر شااااااااهرداري نبايااااااااد بااااااااه   

مردم هرانقدر و تالش و هوشش هارهنان  ادوم شاهرداري و اعیااي م،تارم شاوراي اساالمی       امیداست باهمراهی وهمدلی 
 .ان شاءهللباتر داشته باشیم شهر ، شهري آبادتر و زي

 

 حسیر هاشمی                                                                                                                                                         

 شريفیهشهردار                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 



  
 

                                                                                          

 بخش اول                                                                                                    

 عوارض                                                                                                       

 

 تذكرات: 1ماده  -

 مقررات عمومي و تسهيالت تشويقي:  2ماده -

 نحوه صدور پروانه ساختمان: 3ماده  -

 موارد مستثني از دريافت پروانه و پرداخت عوارض: 4ماده  -

 ساختمان  عوارض صدور پروانه: 5ماده  -

 پروانه ساختمان نحوه تمديد: 6ماده  -

 تجديد پروانه ساختمان: 7ماده  -

 مقاوم سازی ساختمان های فرسودهتسهيالت : 8ماده  -

 نحوه صدرو پروانه ساختمان المثني: 9ماده  -

 پروانه ساختمان و هزينه حفاریاسترداد عوارض نحوه : 11ماده  - 

 عوارض احداث ديوار: 11ماده  -

 با بيش از عرض مجاز اضافيعوارض ايجاد درب : 12ماده  -

 عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال: 13ماده  -

 عوارض پيش آمدگي ساختمان در معابر عمومي: 14ماده  -

 عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکيک اعيان  : 15ماده  -

 عوارض ابقاء: 16ماده  -

 نحوه بهره برداری از معبر: 17ماده  -

 ارزش افزوده ناشي از تبديل يک يا چند واحد به واحدهای بيشترعوارض : 18ماده  -

 عوارض تفکيک كليه اعيانيها به صورت واحد يا طبقاتي: 19ماده  -

 عوارض كسری مساحت كمتر از حد نصاب تفکيک: 21ماده  -

 ارزش افزوده ناشي از حذف پاركينگ و تبديل آن به ساير كاربری ها: 21ماده  -

  تامين هزينه های عمومي و شهری ) مسکوني و تجاری ( عوارض: 22ماده  -

 عوارض ارزش افزوده حاصل از تعريض و ايجاد معبر) مشرفيت(: 23ماده  -

 نحوه استفاده از ساختمان )حق بهره برداری (: 24ماده  -



  
 

 هزينه بازديد و و كارشناسي امالک: 25ماده  -

 و بنگاه های معامالت امالک هزينه پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمي: 26ماده -

 عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلوهای معرفي: 27ماده  -

 عوارض قطع درختان معابر شهر: 28ماده  - -

 عوارض خدمات و پسماندها: 29ماده  - -

 عوارض حق الثبت: 31ماده  -

 ترانسفورماتورها ، پست های مخابراتي و...عوارض صدور مجوز احداث تاسيسات شهری ) دكل های مخابراتي ، : 31ماده  -

 ممنوعيت معافيت و يا بخشودگي عوارض شهرداری: 32ماده  -

 سهم آموزش و پرورش: 33ماده  -

 دستورالعمل تقسيط مطالبات شهرداری: 34ماده  -

 دستورالعمل در رابطه با حمل و نقل: 35ماده  -

 دستور العمل دفاتر تاكسي تلفني: 36ماده  -

 : عوارض سطح شهر ) عوارض بر ساختمان ها و اراضي (  37ماده 

 عوارض و درآمدهای محدوده و حريم استحفاظي شهر: 38ماده 

 عوارض شبکه گذاری معابر تاسيسات شهری: 39ماده 

 مال االجاره ساختمان ها و تاسيسات: 41ماده 

 خودياری شهروندان و هدايای دريافتي: 41ماده 

 ايستگاه های آتش نشانيعوارض توسعه : 42ماده 

 عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهری: 43ماده 

 عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربری: 44ماده 

درآمد حاصل از ) عوارض ارزش افزوده ملک بابت كاربری جديد ( در خارج محدوده خدماتي و داخل حريم : 45ماده 

  استحفاظي

 

 

 

 

 

 



  
 

 بخش دوم                                                                                                       

 بهاي)هزینه( خدمات                                                                                              

 

 معابر شهرهزينه ترميم حفاريهای : 1ماده   -

 هزينه آماده سازی: 2ماده   -

 هزينه خدمات كميسيونها: 3ماده   -

 هزينه  ماشين آالت شهرداری از بابت خدمات : 4ماده   -

 : جرائم حاصل از هزينه ابطال تمبر و هزينه دادرسي چک های برگشتي قبل از صدور و رای دادگستری 5ماده  -

 : هزينه واگذاری اسناد مناقصه6ماده  -

 : جرائم تخلفات ساختماني و شهری و غرامت ها و اشغال سواره رو و پياده رو با مصالح ساختماني7ماده  -

با اصالحات و الحاقات  1334قانون شهرداری مصوب  77طرح اصالح ماده  ": اظهار نظر كارشناسي درباره :8ماده  -

 بعدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 7ماده                                                                              

 تذكرات                                                                           

 .ابالغ تعرفه به کليه واحدهای شهرداری جهت اطالع و رعايت موارد مرتبط الزامی است. 1

تعرفه حاضر و با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازی طرح جامع مصوب وارض از شهروندان صرفا بر اساس . وصول ع2

 شد و آيين نامه ای امکان پذير است . 

ملغی ميگردند لذا شهرداری فقط مفاداين تعرفه 1331از ابتدای سال  ، با تصويب اين تعرفه، مصوبات قبلی مغاير. 3

 .را اجرا خواهد کرد

 توسعه، برنامه ششمرعايت قوانين و مقررات جاری کشور مثل قوانين و مقررات ماليات بر ارزش افزوده، برنامه . 4

و شوراها، آيين نامه  ساالنه کشور، ساماندهی مسکن، حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت، قانون شهرداری

 .اجرای تعرفه الزامی است . در کليه مراحلاجرايی نحوه وضع و وصول عوارض، آيين نامه مالی شهرداريها و..

الزامی و شهرداری  واحدهایهمه توسط  در اين تعرفه پيش بينی شده  و ممنوعيت هایتشويق ها ومحدوديت ها. 5

 تعهدآور است . 

 2ماده                                                                              

 مقررات عمومي و تسهیالت تشویقي                                                     

 

خيرين قانون برنامه ششم توسعه افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی و  08( به استناد بند ج ماده 1

رداخت هزينه ای صدور پروانه مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمايتی از پ

متر مسکونی و  128ساختمانی و عوارض شهرداری معاف می باشند . اين معافيت صرفا برای صدور پروانه ساخت تا 

متر مربع تجاری از کاربری مربوطه و مطابق با ضوابط شهرسازی يک بار به شرطی که در مالکيت معلول باشد  28تا 

 حمايت از معلوالن ( قانون جامع  3ماده  2) تبصره 

 درصورت احداث ساختمان به صورت چند واحدی مسکونی که مالکيت آنها به تعداد واحدهای احداث باشد به ( 2 

 شرط ارائه سند مالکيت يا قرارداد واگذاری توسط متقاضيان، عوارض زيربنا و مازاد تراکم مشمول اين واحدها

 .خواهد شد

رعايت مقررات  با مساجد و حسينيه های ، آسايشگاه معلوالن و سالمندان، ساختمان مکانهای آموزشی دولت( 3

ها يا استفاده غير از مواردمذکور، در زمان  شهرسازی عوارض احداث ندارند. در صورت تبديل اين نوع ساختمان

 .تبديل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد



  
 

درصد و باالتر ، آزادگان و خانواده شهدا ) همسر ،  25، کليه جانبازان قانون جامع ايثارگری  6به استناد ماده (4

با زيربنای مفيد تا يکصد و بيست متر مربع و بيست متر مربع  برای احداث يک واحد مسکونی فرزندان و والدين (

رداری و در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزينه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی ، عوارض شهتجاری 

نوسازی برای يک بار با معرفی بنياد معاف می باشند . مفاد اين ماده در احداث مجتمع های مسکونی نيز اعمال و 

 مازاد بر تراکم شامل ايثارگران نخواهد بود . 

 مترمربع( که در تملک مسجد باشد صدور پروانه ساختمانی 188)حداکثر تا  ( برای احداث يک واحد مسکونی 5

 رايگان خواهد بود . بصورت 

مساحت  کليه تسهيالت اشاره شده در اين ماده مشمول پرونده های مطروحه در کميسيون ماده صد نمی باشد ( 6

در محاسبه عوارض زيربنا کسر خواهود شود. ودر صورت احداث پارکينگ  جامعپارکينگ الزامی مطابق ضوابط طرح 

 .مت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفتاضافی و استفاده به عنوان پارکينگ به آن قس

ای روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتی زمين که مالك عمل اداره امور اقتصادی  قيمت ) ارزش ( منطقه ( 1

 .ميگردد تعيين و ابالغ1361قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال  64ودارائی هر شهر ميباشد و در اجرای ماده 

 ای گرانترين بر ملک پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قيمت منطقهدر محاسبه عوارض صدور ( 0

 .شد مشرف به معبر )بر ملک اعم از بر دسترسی شامل در ورودی و پنجره ميباشد( بعد از تعريض محاسبه خواهد

 ميباشند بنا به ضرورتمالکين کليه واحدهای مسکونی که دارای پروانه ساختمانی معتبر )از لحاظ مدت اعتبار( ( 3

باشند  های ساختمانی بدون افزايش مساحت زيربنا و تعداد واحد و نوع استفاده اگر خواستار تعويض و تغيير نقشه

در غير اين صورت مشمول پرداخت عوارض  .مشمول پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی نخواهند بود

 مازاد خواهد بود . 

 ی هر مغازه يعنی بر هر مغازه در اين دستورالعمل عبارت است از فاصله بين دو تيغه )عرضدهنه مورد نظر برا( 18

يعنی  مغازه،( بنابراين چنانچه يک مغازه دارای چند درب باشد مالك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن

اضافه بر  ختلف باشند فقطها از جهات م به بزرگ ترين بر ملک عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت. چنانچه دهنه

 .دهنه مجاز از بزرگ ترين بر مغازه مالك عمل خواهد بود

     متر باشد مالك محاسبه عوارض، دهنه  12متر و معبر ديگر  14مثال:اگر دهنه مجاز واحد تجاری به معبری 

 .ای خواهد بود ملک )دهنه طوالنی( با مبنای گران ترين ارزش منطقه متری14

 صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، فرهنگی، ورزشی و بهداشتی و ... در کاربریدر زمان ( 11

عوارضات  مربوطه فقط عوارض پذيره محاسبه و دريافت ميشود.البته درصورتيکه تغيير کاربری درطرح جامع باشد



  
 

 .اخذ خواهدشدنيز ر کاربری يوهزينه تغي

 ، تجاری عوارض زيربنای مساحت مسکونی و تجاری وفق مقررات و ضوابطدر ساختمانهای مختلط مسکونی( 12

 .مربوطه دريافت خواهد شد

زمين  ای روز ميباشد که عبارت است از آخرين ارزش معامالتی براساس قيمت منطقه کليه عوارضاتمحاسبه ( 13

 .که مالك عمل اداره امور اقتصادی و دارائی هر شهر ميباشد

 های اداری و تجاری مانند پاساژ، تيمچه، سرا در زمان احداث و صدور پروانه آن تا عمق تمععوارض پذيره مج( 14

 ای بر ملک قيمت منطقه% 38متر بر مبنای  25ای بر ملک و مازاد بر عمق  قيمت منطقه% 188متر بر مبنای  25

 اختمانی ارزشسروانه محاسبه خواهد شد. در صورت اعمال تسهيالت اين تبصره مبنای محاسبه عوارض صدور پ

 .مقررات اين ماده اعمال خواهد شد 6ای گران ترين بر ملک موضوع تبصره  منطقه

 پذيره تعلق گرفته و فضای باز مشاعی که در طول% 58عوارض فضاهای راهرو در پاساژ مجتمع های تجاری ( 15

 نمايد مشمول عوارض پذيره نخواهد ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت می

 .بود

 .ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد عوارض پذيره واحدهای صنعتی کالً بر اساس قيمت منطقه( 16

 در محاسبه عوارض پذيره نيم طبقه احداثی در داخل ساختمانهای تجاری صرفاً مساحت نيم طبقه ايجاد شده( 11

 می باشد . مالك محاسبه 

 اختمانیس صدور پروانه صوزير محترم کشور در خصو 21/0/11 – 34/3/1/10555شنامه شماره رعايت بخ( 10

 .فاقد سند رسمی در شهرهای مشمول الزامی است وپايانکار به امالك

های مقاومت بسيج به انضمام کتابخانه  ها و پايگاه ها و تکايا و حسينيه احداث ساختمان برای مساجد، امام زاده( 13

 ها و صدور پروانه های مقاومت بسيج از نظر احداث )بعد از تأييد شدن نقشه در محوطه آنها پايگاه ويا موزه

هايی از اماکن مذکور به عنوان تجاری وخدماتی و... در نظر گرفته شوند  عوارض ندارند. چنانچه قسمت( ساختمانی 

عوارض مربوطه خواهد بود و همچنين  ختو پروانه ساختمانی دريافت نمايند به شرح ضوابط تعرفه، مشمول پردا

های اعتباری عام المنفعه وغير دولتی مشابه عوارض صدور پروانه  های صندوق نحوه پرداخت عوارض ساختمان

 .ها خواهد شد های بانک ساختمان

 ای و ضريب و ارزش منطقه مقياسدر صورت افزايش زيربنای پروانه ساختمانی عوارض اعيانی احداثی جديد با ( 28

 زمان صدور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول ميشود. 

  های اشتراکی به منظور تشويق احداث پارکينگ، هر گونه اعيانی پيلوت و پارکينگ و همچنين قسمت( 21



   
 

 متر مربع برای هر واحد در پيلوت و داکت عوارض 15های مسکونی مانند روشنايی، انباری تا حداکثر  ساختمان

 .د احداث ندار

ظرفيت گنجايش تعداد  ری باشد ولیهچنانکه مساحت پارکينگ احداثی کمتر از مساحت مقرر در طرح توسعه ش * 

خودروها ايراد وارد نشود کسری  خودرو به تعداد مورد نياز طرح را داشته باشد به شرطی که در جابجايی و گنجايش

 ليکن ساير هزينه های قانونی بايد پرداخت شود . ، پارکينگ اخذ نخواهدشد

 در صورت احداث پارکينگ اضافی و مازاد بر ضوابط طرح توسعه شهری و استفاده به عنوان پارکينگ به آن * 

 .قسمت نيز عوارض تعلق نخواهد گرفت

 بط شهرسازی، عوارضهای عمومی در کاربری مربوطه و با رعايت ساير ضوا به منظور تشويق سازندگان پارکينگ * 

 .ندارد

 تأمين پارکينگ کارخانجات و ادارات و ساختمانهای عمومی ديگر با رعايت ضوابط شهرسازی در فضای باز به( 22

 .صورت سايبان بالمانع است

 ...با تصويب اين تعرفه عوارض , عوارض قبلی و عوارضی تحت هر عنوان از جمله سرقفلی در صدور پروانه و( 23

 .ريافت هر گونه عوارض ديگر به جزء اين تعرفه غير قانونی استملغی و د

تفکيک عرصه را شامل نشوند عوارض و های غير مسکونی به واحدهای متعدد تقسيم شوند  چنانچه ساختمان( 24

 .معادل عوارض پذيره قسمت تقسيم شده خواهد شد آن

 .مغازه محاسبه و وصول خواهد شددر تقسيم يک باب مغازه به دو باب، عوارض دو باب  مثال* 

 عوارض زيربنای صنعتی% 38های سايبان و مخازن سوخت جايگاههای عرضه مواد نفتی معادل  برای قسمت( 25

فروشگاه و ها ديگر مثل تعويض روغن  محاسبه و دريافت خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعيانی

 .و... با مبنای تجاری تعيين ميشود

 های مرتبط، در صورت اعمال عوارض مشرفيت و پرداخت غرامت به در محاسبه عوارض صدور پروانه و گواهی( 26

 .ای عرض معبر بعد از عقب کشی امالك مبنای محاسبه عوارض خواهد بود مالک، ارزش منطقه

 اختالف کميسيون در صورت بروز اختالف در مورد عوارض و بهای خدمات بين شهرداری و مؤدی، مرجع رفع( 21

 .قانون شهرداری بوده و هرگونه اقدام مغاير، غير قانونی ميباشد 11مقرر در ماده 

و کليه و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضايعات آهن،  قطعات بتنیواحدهای صنعتی و آهن فروشی و ( 20

نبارکاال و باسکول استفاده عالوه بر قسمتهای مسقف و احداثی از فضای باز به عنوان ا که کاربری های مشابه

عوارض استفاده به عنوان % 38مسقف مشمول عوارض پذيره تجاری بوده و فضاهای باز معادل  های مينمايند قسمت



   
 

مشمول دريافت عوارض پذيره تجاری خواهد بود و در صورت اخذ مجوز برای مسقف نمودن همان  فضای تجاری

، چهار ديواری هايی که فاقد بنا بوده و به عنوان انبار و اخذ خواهد شد التفاوت زمان مراجعه محاسبه مابه% 18محل، 

 يا محل فعاليت تجاری مورد استفاده قرار می گيرند نيز مشمول شرايط ذکر شده می باشند . 

 38مترمربع مسکونی و  128که مشغول خدمت باشند تا زيربنای  شريفيهبرای کارکنان شاغل در شهرداری ( 23

از پرداخت عوارض و هزينه خدمات ميليون ريال  68اری برای يکبار در طول خدمت حداکثر تا سقف مترمربع تج

 .ضمناً تسهيالت مشمول افراد شاغل درشرکتهای طرف قرارداد شهرداری نخواهد بود صدور پروانه معاف می باشند . 

در صورتی که توسط ) به استثنای آرای کميسيون ماده صد ( کليه مطالبات و هزينه های خدماتی شهرداری ( 38

آن خودداری نمايد در زمان مراجعه مابقی از پرداخت از آن را واريز و  شهرداری محاسبه و مالک يا ذينفع مقداری

 برای تقسيط عوارض کل ملک به نسبت روز محاسبه می گردد و مقدار واريز شده از مبلغ کل کسر می گردد . 

 : چک های برگشتی مشمول اين ماده می باشد .  تبصره

 ريال58888888  غمبل188اگر عوارض صدور پروانه يا عوارض ابقاء ساختمان ابقاء شده در کميسيون ماده  :مثال

بقيه  از عوارض مذکور را پرداخت نمايد و از پرداخت%( 28)ريال 18888888مبلغ 1301باشد و مالک در سال 

نمايد کل  برای پرداخت بقيه بدهی عوارض مراجعه 1331بدهی عوارض اعالمی شهرداری خودداری نمايد و در سال 

 مبلغ پرداختی از کل بدهی کسر خواهد شد . محاسبه و  1331عوارض به سال مراجعه 

 نامه اجرايی آن در آيين 12قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی و ماده  0در راستای اجرای ماده ( 31

 صورت احداث تأسيسات ايرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسيسات و اماکن گردشگری و

 اقامتی )نظير هتل، مهمانسرا و مسافرخانه و تأسيسات ورزشی مثل استخر( در کاربری مربوطه با تأييد سازمان

 عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری از نظر پرداخت

 .عوارض پذيره صنعتی خواهند بود

 به منظور ايجاد انگيزه فعاليت بيشتر در بخش خصوصی در راستای افزايش و توسعه مراکز فرهنگی و گردشگری( 32

 های ورزشی، مجموعهها و  های فرهنگی، کتابخانه، سينما، مراکز تفريحی و ورزشی از قبيل سالن از قبيل خانه

های چهار ستاره وبيشتر  مراکز توريستی و اقامتی از قبيل کمپهای گردشگری و مراکز نمونه گردشگری مصوب، هتل

عوارض  کل زيربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ% 2در مقابل مجموع زيربناهای احداثی با اشل مربوطه مجوز 

 . يب و تغيير کاربری از مبادی ذيربط الزامی استمجوز صادر خواهد شد ، ضمناً طی مراحل تصو

با رعايت  قابل وصول غ، توسعه فرهنگ شهرنشينی، از مبلآموزش و پرورش و عوارض آتشنشانیسهم عوارض ( 33



   
 

 .ضريب تعديل ماه مربوطه محاسبه و دريافت خواهد شد

ازی و عمران شهری و به منظور با توجه به قانون نوس( تشويق متقاضيان در پرداخت عوارض )خوش حسابی( 34

های ساخت و اصالحيه آنها،  نقدی کليه عوارض پروانه تشويق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت

پذيره ، مازاد بر تراکم و سطح اشغال اعيانی،( عوارض تفکيک  های کسب و پيشه، عوارض ابقای اعيانی )زيربنا، پروانه

 .محاسبه و اخذ خواهد شد %15با ضرايب تعديل  ....ی يا عوارض سطح شهر واعيانی و عرصه و نوساز

 

 بهمن آذر شهريور خرداد ماه

 %75 %75 %75 %75 عوارض متعلقه به درصد

 

اين تسهيالت صرفاً مشمول پرداختی های نقدی بوده و در صورت پرداخت اقساطی، مشمول تسهيالت اين   (7تبصره 

 .نخواهد بود ماده

 نخواهد بود . 188اين تسهيالت مشمول جرايم کميسيون ماده   (2تبصره 

 و حريم مصوب شهر مجاز می خدماتی  وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده( 35

 .باشد

 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعطاء و تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا 58ماده  3( بر اساس تبصره 36

 وجوه شهرداری ملغی می باشد . 

رايگان می باشدليکن درصورت و مساحت بنا صرفاً عوارض تعويض سقف با مجوز شهرداری وبدون افزايش ارتفاع ( 31

 دم دريافت مجوز از شهرداری موضوع ساخت و ساز غير مجاز تلقی شده و به کميسيون ماده صد ارجاع خواهد شد . ع

( ، ساخت و  5) حتی در صورت موافقت کميسيون ماده : هرگونه تغيير کاربری بدون اخذ مجوز از شهرداری  1تبصره

 ساز بدون پروانه بوده و به کميسيون ماده صد ارجاع می شود . 

 9ماده                                                                               

 نحوه صدور پروانه ساختمان                                                             

قانون شهرداری و تبصره  55ماده  24و بند  188صدور پروانه ساختمانی و تعيين نوع استفاده از آنها به استناد ماده 

 :قانون نوسازی به شرح زير خواهد بود 23ماده  2

 4تمديد تا اعتبار پروانه ساختمانی از زمان صدور توسط شهرداری يکسال می باشد و در صورت پرداخت عوارض  -1

 سال پروانه ساختمانی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .  5سال حداکثر قابل تمديد می باشد پس از پايان 



   
 

 هرداری شروع خواهد شود و شهرداری در صورتاقدام به دريافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در ش -2

 .به متقاضی اعالم خواهد نمود“ مطابقت ضوابط، مجوز تهيه نقشه را کتبا

 مالک موظف است طبق مجوز تهيه نقشه نسبت به تهيه و ارائه آن به شهرداری در اسرع وقت اقدام نمايد و -3

 .نه ساختمانی محاسبه خواهد شدعوارض پروانه ساختمانی با ارزش معامالتی زمان صدور پروا

 .مالک مکلف است در زمان تعيين شده ساختمان خود را به اتمام برساند -4

نسبت به تجهيزکارگاه و موقت از شهرداری های ساختمانی با دريافت مجوز  مالک ميتواند بعد از تأييد نقشه -5

 .ساختمانی نمی باشد نمايد. اين مجوز دليلی برای شروع عمليات آماده سازی زمين اقدام

 های تفصيلی ساختمانی نبوده و شهرداری با های نظامی، انتظامی و امنيتی نياز به ارائه نقشه برای ساختمان -6

ی ها بر و کف اقدام خواهد نمود. ضمناً کليه دستگاه دريافت عوارض احداث طبق مفاد اين تعرفه، نسبت به تعيين

 .اخذ پروانه احداث از شهرداری ميباشند موظف بهو غيره  اداری ، نظامی ، انتظامی و آموزشی 

 .تمديد پروانه ساختمانی برای کليه ساختمانها طبق تعرفه مربوطه خواهد بود -1

با اخذ تعهد محضری برابر مقررات شهرسازی نسبت به صدور  ) امالك قولنامه ای (  به اسناد عادی و غير ثبتی -0

 .پروانه اقدام خواهد شد

 4ماده                                                                               

 موارد مستثني از دریافت پروانه و پرداخت عوارض                                             

 مترمربع با ورودی از حياط 3سرويس بهداشتی در حياط به مقدار حداکثر  -1

 حياط با مصالح غير بنايی در صورت تامين در خارج از فضای باز مورد نياز سايبان خودرو در -2

 قفسه بندی در داخل مغازه با مصالح غيرثابت و غير بنايی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورق -3

 پيش آمدگی در معابر بدون سايبان روی درب منازل و درب حياط  -4

 سانتيمتر 25حداکثر  ها ها و باالی پنجره سايبان درکناره بام -5

 به معبر تجاوز نشده باشد نماسازی ساختمان يا ديوارهای ملک بدون تجديد بنای آنها به شرطی که  -6

 ها بدون تغيير در ابعاد آنها تعميرات جزئی و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجره -1

 تغيير در تقسيمات داخلی ساختمان های مسکونی -0

 بدون افزايش مساحت بنا زه به همديگرالحاق دو ياچند مغا -3

 ( نصب پنجره به بالکنهای سه طرف بسته )درصورت عدم الحاق به زيربنا مفيد -18

 احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه -11



   
 

 استفاده ادارات، سازمانها، شرکتها و... از اعيانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودك، کتابخانه، -12

 آموزش، غذا خوری، باشگاه ورزشی و.... فقط برای کارکنان خودواحد 

 تبديل قسمتی از اعيانی به پارکينگ و ايجاد پارکينگ در اعيانی و نصب درب پارکينگ از ضلع مجاز ايجاد -13

 مطابق طرح توسعه شهری، در 

 استفاده از زير پله يا اطاقک باالی پله به عنوان انباری -14

 نهای موقت پروژهای عمرانی و ساختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اوليه و يااحداث ساختما -15

 مدت اعتبار پروانه ساختمانی قابل استفاده و قبول بوده و مالک يا پيمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت

 .مذکور نسبت به بر چيدن تاسيسات فوق الذکر اقدام نمايد

 مخزن آب و مواد سوختی در داخل خانه و حياط خوداحداث حوض يا استخر يا  -16

 اجرای عقب کشی در امالك مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری -11

 تعبيه و جابجايی پنجره موجود با اخذ مجوز از شهرداری -10

رابطه با در  5ماده  به کميسيون يا افزايش تراکم و غيره  شهرداری بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير کاربری :7تبصره 

و مالک موظف است به محض موافقت مصوب تضمين کافی از متقاضی دريافت نمايد مطابق تعرفه ،  مطالبات مربوطه

بديهی است عدم اخذ تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه های مربوطه را نقدا پرداخت نمايد  5کميسيون ماده 

 .تغيير کاربری نخواهد بود هزينه يا عوارض

 5ماده                                                                             

 عوارض صدور پروانه ساختمان                                                        

 : 7931( سال  7222)الف( مسکوني

 

  نوع عوارض

 مساحت
 

 96تعرفه سال 

 97سال  مقدار عوارض

 

 

 مسکونيپذيره 

 متر و باالتر 12معابر  متر 12معابر كمتر از 

  .  P     P P     متر مربع 111تا 

 P      P      P     متر مربع 211تا  111

 P     P      P   متر مربع 311تا  211

 P     P   P     و باالتر 311

 



   
 

 

  : 7931( سال 7222) ب ( تجاري

  نوع عوارض

 مساحت
 

 96سال تعرفه 
 97سال  مقدار عوارض

 

 

 

 پذيره تجاری 

 ) يک دهنه ( 

 متر و باالتر 12معابر  متر 12معابر كمتر از 

 P    خيابان وليعصر تا ميدان امام خميني 

 

-   P 

 P -   P    بلوار امام علي )ع( 

 P -   P    خيابان چمران 

 P -   P    خيابان بقيه اهلل

 P -   P    خيابان صنعتگران 

 P   P    P    ساير 

 P   P   P     عوارض تعرفه تجاری زيرزمين 

 P   P   به قيمت تجاری انباری 

 P      P      P      نيم طبقه 

 توضيح : منظور از دهنه تجاری تعداد واحدهای تجاری مستقل است .  

 

   نحوه وصول و مستندات تعرفه سال 96نحوه وصول و مستندات تعرفه سال  شرح درآمد كد درآمد

 دهنه به باال  2عوارض پذيره تجاری      

 P(N+  )  . P(N+  )    عوارض پذيره تجاری در همکف 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره تجاری در زيرزمين 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره تجاری در اول 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره تجاری در دوم 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره تجاری در سوم به باال 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره تجاری در نيم طبقه 

دهنه به باال 2عوارض پذيره اداری و ساير    



   
 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره اداری و ساير در همکف 

عوارض پذيره اداری و ساير در  

 زيرزمين

    P(N+  )     P(N+  ) 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره اداری و ساير دراول 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره اداری و ساير دردوم 

عوارض پذيره اداری و ساير درسوم به  

 باال

    P(N+  )     P(N+  ) 

 P(N+  )     P(N+  )     عوارض پذيره اداری و ساير درانباری 

عوارض پذيره اداری و ساير درنيم  

 طبقه

    P(N+  )     P(N+  ) 

 

متر( باشد 3،28درساختمان های دوبلکس مسکونی که ارتفاع آنها بيش از ارتفاع مجاز طرح توسعه شهری )  :7تبصره 

 . متر ارتفاع، عوارض دو طبقه مسکونی محاسبه و وصول خواهد شد 6مازاد برآن حداکثر تا 

 .توضيح اينکه: هر واحد دوبلکس يک واحد تلقی و مشمول ضوابط يک واحد خواهد بود

ن شده قانون شهرداری به محل های تعيي 55ماده  28در صورت انتقال مشاغل مزاحم شهری موضوع بند  :2تبصره 

مطابق ضوابط و تعرفه وصول خواهد ، کليه عوارض پروانه ساختمانی و هزينه تغيير کاربری مشمول % 58 هرداری،ش

 .شد

 

 

 

 

 



   
 

 6ماده                                                                              

 نحوه تمدید پروانه ساختمان                                                          

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگيری از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ايجاد مشکالت 

وده چنانچه در مهلت مقرر، و اجتماعی و مبلمان شهری... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی ب ترافيکی

 .زير تمديد يا تجديد خواهد شد به شرحنشود پروانه ساختمانی  ساختمان احداث

 

 

 

 

 .کليه تمديدها با ارزش معامالتی زمان هر يک از تمديدها محاسبه و وصول خواهد شد -1

 اين ماده، تاريخ تمديد پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و يا اتمام مهلت آخرين تمديد 1اجرای بند  -2

 .منظور خواهد شد بنابراين سپری شدن تاريخ تمديد مانع تمديد نخواهد بود

 در صورت وقوع عوامل غير مترقبه و خارج از اختيار مالک و يا صدور احکام قضايی که موجب رکود عمليات -3

 ساختمانی شده باشد با رعايت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عمليات ساختمان از مهلت پروانه و يا

 .تمديد آن نسبت به بقيه مدت اقدام خواهد شد

 تقاضای تغيير نام دارنده شناسنامه ساختمان، با ارائه سند مالکيت ، در صفحه اول شناسنامه توضيحدر صورت  -4

 .الزم توسط شهرداری درج خواهد شد

 شهرداری مکلف است به منظور رعايت موارد مربوط به ضوابط تمديدها و پايانکار را به صورت کتبی موقع اخذ -5

 .وابق پرونده ملکی يک نسخه از موارد امضاء شده را نگهداری نمايدپروانه احداث به مالک ابالغ و در س

 منظور از شروع عمليات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسيون ميباشد و مالک موظف به اعالم -6

 .شروع به مهندس ناظر ميباشد

                                                                  

 

 نرخ عوارض زمان

 درصد  X    Pمساحت اعيان  سال دوم

 درصد  X    Pمساحت اعيان  سال سوم

 درصد  X    Pمساحت اعيان  سال چهارم

 درصد  X    Pمساحت اعيان  سال پنجم



   
 

 1ماده                                                                           

 تجدید پروانه ساختمان                                                            

شهرداری  باشد( ساختمان شروع نشده دوم تا پنجمدر صورتی که در مهلت پروانه )اعتبار اوليه و تمديدهای الف ( 

بر اساس پروانه جديد اقدام به ساخت و ساز است  موظفمالک  مکلف است تغييرات را در پروانه اعمال نموده و 

 . نمايد 

ب( در صورتی که عمليات ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه ) اعتبار اوليه و تمديدهای اول تا چهارم ( به اتمام 

سال اقدام نمايد . الزم به  2عوارض صدور پروانه نسبت به تجديد پروانه به مدت  نرسد شهرداری می تواند با دريافت

 ذکر است عوارض صدور پروانه تجديد به شرح ذيل محاسبه می گردد . 

 = عوارض تجديد پروانه به روز عوارض صدور پروانه –عوارض دريافت بابت پروانه اوليه بدون در نظر گرفتن تمديد های اول تا چهارم 

 8ماده                                                                            

 مقاوم سازي ساختمان هاي فرسوده تسهیالت                                       

 باايمنی و بهداشتی  ، با رعايت اصول فنی موجود های  ساختمان) تخريب و نوسازی مجدد ( به منظور مقاوم سازی 

 تعرفه مصوب صورت خواهد گرفت .  %58 صدور پروانه ساختمانها باطرح جامع  ضوابط شهرسازی آخرينرعايت 

 می باشد.تسهيالت اين ماده صرفاً شامل عوارض پذيره و زيربنا : 1تبصره

 در بر نمی گيرد. : تسهيالت اين ماده صرفا مشمول کاربری مسکونی می باشد و ساير کاربريها را2تبصره

 3ماده                                                                                

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثني                                               

 مفقودی و سرقت و زمانصدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تأييد مراجع ذی صالح از جمله نيروی انتظامی در 

آتش سوزی و ساير حوادث غير مترقبه ديگر بعد از محرز شدن وقوع حادثه با دريافت کارمزد به شرح 

 .بود زيرمقدورخواهد

 .کارمزدصدور پروانه المثنی دريافت خواهد شد ريال به عنوان 5888برای هر مترمربع زير بنا مبلغ 

 



   
 

 

 72ماده                                                                              

 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان                                                    

 و هزینه حفاري و هزینه استفاده ازخدمات شهري                                         

 پروانه ساختمانی در شرايط زير باطل و عوارض وصولی بعد از کسر هزينه خدمات شهرداری مطابق تعرفه بهالف ( 

 :مؤدی مسترد خواهد شد

 .باشدپروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده  -1

بعد از صدور پروانه منصرف و ابطال پروانه و استرداد عوارض را ماه  6تا چنانچه مؤدی قبل از صدور پروانه و يا  -2

 .درخواست نمايد

 توقف احداث بنا در اثر حوادث غير مترقبه و قهری )ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و(.... که موجب انصراف -3

 ان شود که با تأييد موضوع توسط مراجع ذی صالح بدون کسر کارمزد عوارض دريافتیمالک از ادامه احداث ساختم

 .مسترد ميشود

 عوارض متعلقه به عنوان هزينه شهرداری،% 18عوارض منصرفين ازدريافت پروانه ساختمانی با کسر  -4

 .مسترد خواهد شد

 مسترد خواهد شد .  به حساب شهرداری بدون کسر کارمزد صاشتباه واريزی اشخا -5

 .کار مزد مسترد خواهد شد % 18گواهی حفاری در صورت انصراف مالک از حفاری با کسر ب( 

 

 .اين استرداد مشمول کل مطالبات شهرداری به صورت واريز نقدی يا چک رديف های اين ماده خواهد بودج( 

 77ماده                                                                                 

 عوارض احداث دیوار                                                                   

 در صورت تقاضایعوارض احداث ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل فقط 

 احداث ديواردرمحدوده حريم شهر وحوزه استحفاظی و فقط در کاربريهای عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک

 صرفاً درخواست حصارکشی و يا همراه با آن احداث واحد کوچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض

 .دريافت خواهد شد

 سانتی متر با 08و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  احداث ديوار درکاربريهای عمومی



   
 

مصالح بنايی و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعيت باغ و مزروعی زمين مقدور 

 ضمنا دريافت مجوز امور اراضی الزم و ضروری می باشد .  .بود خواهد

هيچگونه مجوزی در جهت  و حصارکشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقیصدور مجوز  :7تبصره 

 .بايست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قيد شود محسوب نشده و مراتب می احداث بنا

م مالکين امالکی که داوطلبانه و رايگان نسبت به عقب کشی ديوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدا: 2تبصره 

 .اين عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دريافت نخواهد کرد نمايند مشمول

احداث ديوار به امالك داخل محدوده وفاقد حصار موجبات اعتراض ونارضايتی امالك وساکنين محل می : 9تبصره

درصد 28می باشد در غير اينصورت شهرداری راسا اقدام به حصار کشی با اخذ هزينه کرد به عالوه  گردد الزامی

درصد سال اول ( بعنوان 28درصد ساالنه)بغير از 24در همان سال واگر يک سال سپری گردد  هزينه کرد از مالک

 .شد جريمه اخذ خواهد

به رداری می تواند در صورت عدم توجه مالکين به اخطاريه ها مبنی بر حصارکشی امالك فاقد حصار را شه :4تبصره 

 .کينگ و ... استفاده نمايدکاربريهای عمومی نظير پارعنوان 

 .باشد می P عوارض هر متر طول احداث ديوار * 

 72ماده                                                                  

 ( عوارض ایجاد درب اضافي یا بیش از عرض مجاز)ارزش افزوده                           

قانون شهرداری در صورت تقاضای مالک جهت ايجاد در اضافی برای ملک  181و ماده  36ماده  6در اجرای تبصره 

 معابر عمومی )همان ضلع دارای معبر( عوارض ايجاد درب به ازای ايجاد هر درب به شرح زير محاسبه و دريافت در

مجوز واحد  احداث در اضافی منوط به عدم ايجاد مزاحمت ترافيکی و اشرافيت به واحدهای همسايه و باخواهد شد.

  شهرسازی خواهد بود . 

 .الزامی استطرح جامع در صدور مجوز موضوع اين ماده رعايت ضوابط شهرسازی  : 7تبصره 

 بيش از يک ورودی پارکينگ در صورت عدم مغايرت با ضوابط شهرسازی و تأييد موضوع توسط: 2:تبصـره 

 . فرمول مربوطه عمل خواهد شدواحدشهرسازی شهرداری مقرر در اين ماده عوارض متعلقه طبق 

 عايت ضوابط مربوطه و با تأييدباز دراختيار شهرداری بوده و باريجاد هر گونه درب بازشو درکوچه های بن ا :9تبصره

 .واحد شهرسازی شهرداری مجاز خواهد بود

امالك قيد و جزء  ی اطالق می گردد که در اسناد مالکيتيکوچه و يا راهرو اشتراکی و اختصاصی به آنها: 4تبصره 

 .آنها محسوب گردد و نيز شبکه تاسيسات آب و برق و گاز و فاضالب بيرون از آنها قرار گرفته باشد عرصه



   
 

 به لحاظ حقوقی ايجاد هرگونه درب سواره و پياده و يا روزنه و پنجره طبق ضوابط فوق الذکر زمانی می تواند: 5تبصره

واسناد مالکيت امالك آن حد به معبر تعريف شده باشد و کوچه مورد  صورت پذيرد که کوچه يا معبر عمومی بوده

 .يک پالك نباشد صدر مالکيت خا نظر

متر باشد مالك عمل همان  28در محاسبه عوارض اين ماده در صورتی که طول بر مشرف به گذر بيش از : 6تبصره 

 .متر خواهد بود 28

 متر و يک درب پارکينگ يا 1,5داکثر يک درب نفررو به عرض مجوز ايجاد درب برابر ضوابط شهرسازی ح: 1تبصره 

 متر مجاز بوده در صورت تقاضای بيش از آن صرفاً با تأييد واحد شهرسازی و با رعايت ضوابط3حياط به عرض 

 . شهرسازی و مسايل حقوقی با اخذ عوارض طبق فرمول اين ماده امکان پذير خواهد بود

 واحد و 18از هر ضلع قطعات حداکثر صدور مجوز يک ورودی مجاز بوده مگر در ساختمان هايی که بيش از : 8تبصره 

 ( متر باشد )با رعايت ضوابط شهرسازی 15طول ضلع ايجاد درب اضافی، بيش از 

 .متری و کمتر ممنوع است 4ايجاد درب اضافی در معابر با عرض : 3تبصره 

 ت مسايل حقوقی ويا رعابوز ايجاد درب اضافی فقط در معابر )غير اختصاصی( در هر صورت صدور مج: 72تبصره 

 . شهرسازی و مقررات جاری و با تأييد واحد شهرسازی امکان پذير می باشد

 (  1213)فرمول عوارض ايجاد درب يا عرض غير مجاز درب درمعابر

  درب اضافي= عوارض ايجاد  X   Pعرض درب                                  

 ای برابر طرح توسعه شهری از معبر عمومی فاقد درب مقداری در تعريض واقع گردد در صورتی که قطعه -1

قسمتی از ملک به  شهرداری در مقابل رعايت بر اصالحی، مجوز ايجاد درب به صورت رايگان در برابر واگذاری رايگان

 .معبر صادر خواهد کرد

 قانون شهرداری 188ماده  6در صورت ايجاد درب اضافی بدون اخذ مجوز از شهرداری، در اجرای تبصره  -2

عوارض ايجاد ، 188صورت رأی بالمانع کميسيون ماده  گيری خواهد شد. در در کميسيون مربوطه طرح و تصميم

 .برابر اقدام ميشود 2درب اين ماده با ضريب 

 .ه طرف داخل امالك خواهد بودبازشوهای دربهای ماشين رو ب -3

 .ايجاد پنجره برابر ضوابط طرح توسعه شهری خواهد شد -4

 .صدور مجوز درب درصورتی مقدور خواهد بود که درب ايجادی روبروی درب قطعه مقابل نباشد -5

  



   
 

 79ماده                                                                       

 عوارض مازاد بر تراكم و مازاد سطح اشغال                                           

 تراکم پايه و مجاز با رعايت منطقه بندی طرح جامع شهری به شرح ذيل است : 

 محسوب می گردد . پايه تراکم پايه : تا دوطبقه بر اساس مجوز و ضوابط و مقررات طرح جامع جزو تراکم  -1

و : مازاد بر دوطبقه بر روی پيلوت ) تا سقف تراکم پيش نهادی طرح جامع تراکم مجاز بوده (  تراکم مجاز -2

 مالک موظف به خريد آن تحت عنوان مازاد بر تراکم می باشد . 

 به عنوان مازاد بر تراکم محاسبه می گردد . تراکم اعطائی  5در صورت موافقت کميسيون ماده 

 تراکم می شوند عبارتند از :مواردی که مشمول مازاد بر  -3

الف : در صورت احداث زيرزمين مازاد بر سطح اشغال طبقه همکف مقدار مازاد بصورت مازاد بر تراکم 

 محاسبه خواهد شد . 

به صورت مازاد بر تراکم ، % طول ملک 68ب : افزايش بنا در طبقات همکف ، اول ، دوم و ... که بيش از 

 محاسبه خواهد شد . 

 آمدگی به سمت خيابان به عنوان مازاد بر تراکم محاسبه می گردد .  پ : پيش

حذف پاسيو به هر دليل و در صورت ابقاء توسط کميسيون ماده صد بصورت بنای مازاد بر ت : کسر و يا 

 تراکم محسوب می گردد . 

م محاسبه می عنوان مازاد تراکث : در صورت حذف فضای پارکينگ و استفاده برای کاربری های ديگر به 

 .  گردد 

 .عوارض زيربنا عالوه بر عوارض مازاد تراکم اين ماده ميباشد:  7تبصره 

 .محاسبه خواهد شد5/1در کاربريهای تجاری عوارض اين ماده با ضريب :  2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                         

                                                                 

 74ماده                                                              

 ( 7225)ساختمان در معابر عمومي عوارض پیش آمدگي                       

 از بابت ارزش افزوده ايجادی ناشی از پيش آمدگی ساختمان به شکل بالکن و تراس اعم از روباز يا روپوشيده و يا

زيربنای مفيد در معابر عمومی که تحت مالکيت شهرداری بوده مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلی وساير 

 عوارض زير تعيين و اخذ خواهد، خريب درختان يا فضای سبز به ازای هر مترمربع ضوابط جاری و در صورت عدم ت

 .شد

 1397پيشنهاد سال  شرح درآمد كد درآمد

 مسکونيعوارض مازاد بر سطح اشتغال مجاز در طبقه همکف  1213

اداری  –و تجاری   

و امام و   211،111ريال وليعصر 311،111بر جاده اصلي هر متر مربع 

چمران و شهيد بهشتي و مهاجراني و بقيه اله و الله زار هر متر مربع 

 ريال 111،111ريال و ساير معابر هر متر مربع   151،111

و  611،111ريال وليعصر و امام   711،111بر جاده اصلي هر متر مربع  و تجاری ) همکف ( عوارض مازاد تراكم  1213

چمران و شهيد بهشتي و مهاجراني و بقيه اله و الله زار هر متر مربع 

 ريال 211،111ريال و ساير معابر هر متر مربع  351،111

 نصف تعرفه تجاری  عوارض مازاد تراكم مسکوني  

 % افزايش نسبت به طبقه همکف21با  اول ه در طبقمسکوني عوارض مازاد تراكم  

 نصف تعرفه تجاری همکف  اداری -تجاری طبقاتعوارض مازاد تراكم در  

عوارض مازاد تراكم ورزشي و تفريحي ، فرهنگي و هنری و  

 آموزشي ، بهداشتي و درماني طبقه اول 

 طبق تعرفه مسکوني

هنری و عوارض مازاد تراكم ورزشي و تفريحي ، فرهنگي و  

 آموزشي ، بهداشتي و درماني طبقه دوم و به باال

 طبق تعرفه مسکوني

 تجاریطبق تعرفه  عوارض مازاد تراكم صنعتي طبقه همکف و طبقه اول  

 تجاریطبق تعرفه  عوارض مازاد تراكم صنعتي طبقه دوم و به باال  

عوارض مازاد تراكم مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندان  

پزشکي بينايي سنجي ، راديولوژيست ، سونوگرافي و 

 داروخانه ها و حرف وابسته طبقه همکف و اول 

 طبق تعرفه مسکوني

عوارض مازاد تراكم مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندان  

پزشکي بينايي سنجي ، راديولوژيست ، سونوگرافي و 

 وخانه ها و حرف وابسته طبقه دوم و به باالدار

 طبق تعرفه مسکوني



   
 

پيش آمدگی سقف آخرين طبقه ساختمان که به منظور استفاده سايبان احداث شود مشمول اين عوارض : 7تبصره 

 .نخواهد بود

 .ها خواهد بود اين عوارض عالوه بر عوارض زير بنای احداثی: 2تبصره 

چنانچه پيشآمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط کميسيون ماده : 9تبصره 

 .وصول عوارض پيشآمدگی بصورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد صد

 
بها % 58چنانکه مالک از بابت عقب روی غرامت اخذ نموده باشد ، عوارض هر مترمربع پيش آمدگی برابر با : 4تبصره 

 ، عوارض مازاد بر تراکم عالوه بر عوارض مذکور اخذ خواهد شد . قيمت گذاری شده خواهد بود  عرصه

                                                             

  75ماده                                                           

  عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیان                       

 1397سال  1396سال فرمول محاسبه نوع عوارض

 متر و بيشتر 12 متر 12كمتر از 

 

 

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از 

(1214تفکيک اعيان )  

 p   p    p  صنعتي

 p     p    p  مسکوني

 p   p    p  تجاری

 p   p    p  اداری

 p     p    p ساير 

                

 

 

 

 1397پيشنهاد سال  شرح درآمد كد درآمد

 2اعياني *قيمت منطقه ای * عوارض بر بالکن روباز مسکوني  1215

 4اعياني *قيمت منطقه ای * عوارض بر بالکن دو طرف بسته مسکوني 

 4اعياني *قيمت منطقه ای * عوارض بر بالکن سه طرف بسته مسکوني 

 3اعياني *قيمت منطقه ای * عوارض بر بالکن اداری و صنعتي  

 3منطقه ای *اعياني *قيمت  عوارض بر بالکن تجاری ) نيم طبقه (  

 4اعياني *قيمت منطقه ای * عوارض بر بالکن ورزشي و تفريحي و ساير  



   
 

 76ماده                                                              

 عوارض ابقاء                                                                    

 722هاي مازاد بر پروانه و بدون پروانه ابقاء شده توسط كمیسیون ماده  شامل كلیه اعیاني)

 ( قانون شهرداري واقع در محدوده و حریم

 .ابقاء شوند 188که بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کميسيون ماده  بناهايی

 .مطابق تعرفه عوارض محلی اقدام خواهد شد

 . شامل باغات نيز بوده و به هرگونه اعيانی واقع در محدوده و حريم شهر مشمول خواهد شداين بند    :7تبصره

عوارض ابقای اعيانی در زمان مراجعه متقاضی برای واريز مطالبات شهرداری و اخذ گواهی مفاصاحساب   :2تبصره 

 .اخذ خواهد شد محاسبه و

 188عوارض ابقای اعيانی های ابقاء شده در کميسيون ماده * 

 برابر عوارض صدورپروانه معادل  در کاربری مربوط عالوه بـر جـرايم،(  1

 برابر عوارض صدور پروانه 1,5جرايم معادل  در کاربری غير مربوط عـالوه بـر( 2

 . عالوه بر عوارض اين ماده استو تفکيک هزينه آماده سازی   :9تبصره 

 

 71ماده                                                                          

 نحوه بهره برداري از معبر                                                           

بعد از ريختن مصالح و  صالح در معابر را ندارند و ملزم هستندم) انباشته کردن ( مالکين يا سازندگان حق دپوی 

اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت ، عوارض مقرر در اين ماده از آنها اخذ آنها  ها نسبت به جمع آوری نخاله

 .خواهد شد

 چنانچه برای مالکين ساختمانهای احداثی امکان جمع آوری مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمنی

نمايند و يا برای محافظت عابرين عرض معابر شهر برای دپوی مصالح استفاده  3/1 شهروندان بخواهند حداکثر از

به احداث ديوار و يا فنس و يا هرحائلی که قسمتی از معابر را اشغال کنند يا چنانچه شرکت های دولتی و  نسبت

حقوقی بخواهند از معابر و فضاهای عمومی شهر برای دپوی مصالح يا تجهيز کارگاه برای احداث  صاشخا ساير

نشعابات و ... استفاده نمايند با پرداخت عوارض ماهانه و با رعايت موارد زير مجوز توسعه و واگذاری ا ساختمان يا

 .صادر خواهد شد



   
 

استفاده  عرض قابل بهره برداری از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسی تعيين و طول معبر قابل -1

 .حداکثر به اندازه بر ملک در نظرگرفته خواهد شد

 .جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره برداری از سوی شهرداری تعيين خواهد شدکه پشت  اراضی -2

 نصب عاليم هشدار دهنده و ايمنی همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و تردد کنندگان به عهده مالک يا -3

هشداردهنده به  يمپيمانکار بوده و در صورت قصور مالک يا پيمانکار، عواقب ناشی ازعدم رعايت موارد ايمنی وعال

 .عهده مالک يا پيمانکار خواهد شد

 . نظارت بر اجرای اين ماده به عهده واحد خدمات شهری شهرداری خواهد بود -4

مجوز  مجوز نصب پل برای هر پالك غير مجتمع يک مورد و مجتمع ها دو مورد بوده و شهرداری در موارد فاقد -5

رأساً نسبت  آوری پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوی مالکين نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع

 .آوری پل اقدام خواهد نمود به جمع

 .بديهی است صدور مجوز نصب پل اضافی حتی با پرداخت وجه به شهرداری غير قانونی می باشد * 

جعه برای اخذ پروانه ساخت و سال زمان اعتبار پروانه که در زمان مرا عوارض بهره برداری از معبر برای سـه* 

 .هرگونه مجوز محاسبه و دريافت خواهد شد

 عرض معبر  x 3/1% کل زير بنای احداثی x 58= ارزش منطقه ای برای وجوه مصالح عوارض بهره برداری از معبر 

 

  متر خواهد بود . 5حداکثر عرض گذر قابل محاسبه  : 7تبصره

استفاده از معابر هزينه ترميم طبق محاسبه واحد عمران و خدمات شهری در صورت تخريب معابر موقع  :2 تبصره

 . شد اخذ خواهد

متر است  5/1تعبيه پل به منظور استفاده شخصی و يا مقابل واحدهای تجاری که عرض پياده رو بيش از :  9تبصره 

 بر عهده مالک می باشد . 

                                             

 78ماده                                                                    

 عوارض ارزش افزوده ناشي از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهاي بیشتر         

دهنه و بيشتر  2( طبق فرمول پذيره تجاری متری  28واحد تجاری  3متری به 68مثال ) تبديل يک واحد تجاری 

 محاسبه و دريافت می شود.در همکف 



   
 

 

 73ماده                                                                                

 عوارض تفکیک كلیه اعیانیها به صورت واحد یا طبقاتي                                    

ماده  عوارض تفکيک اعيانی با رعايت اين ، می باشد با توجه به اينکه تفکيک اعيانی منجر به ارزش افزوده ملک 

 .محاسبه و اخذ خواهد شد

و بدون مجوز شهرداری اقدام به تفکيک کرده باشند شامل می واحد بوده  1الف( برای کليه ساختمانهايی که بيش از 

 شود .

 واحد و بيشتر با ذکر 2ب( عوارض اين ماده در زمان درخواست متقاضی برای دريافت پايانکار برای ساختمان های 

 دريافت عوارض تفکيک يا تقاضای تفکيک اعيانی کليه ساختمانها و يا تقاضای گواهی معامله به يکی از واحدها

 .محاسبه و وصول خواهد شد

 ه در گواهی شهرداری ذکر می شود که اين گواهی برای تفکيک اعيانی فاقددر صورت عدم دريافت عوارض اين ماد

 . ارزش است

 ج( در صورتی که به هر نحو تفکيکی بدون استعالم شهرداری انجام شده باشد به هنگام مراجعه مالکين هريک از

 .واحدهای تفکيک شده عوارض اين ماده نسبت به سهم هر مالک محاسبه و وصول خواهد شد

ها، کليه متعلقات هر واحد اعم از پارکينگ و انباری و... را  شهرداری مکلف است در زمان تفکيک آپارتمان: 7ره تبص

های ساختمان برای هر واحد پيش بينی شده در صدور گواهی تفکيک و گواهی معامله قيد کند و صدور  نقشه که در

پروانه احداث به هر واحد ممنوع ميباشد. مگر اينکه  تفکيک آپارتمان بدون در نظر گرفتن پارکينگ مندرج در مجوز

 .برای تخلف مذکور رأی ابقاء صادر شده باشد 188طريق کميسيون ماده  از

در صورت مجاز بودن هر ساختمان، صدور مجوز تفکيک به واحدهای مستقل اعم از مسکونی، تجاری و : 2تبصره 

نياز مطابق مفاد پروانه هر واحد تأمين و در مجوز قيد شرطي مقدور است كه پاركينگ مورد  بهاداری و.... 

های احداثی مطابق ضوابط، عوارض کسری پارکينگ را به دليل عدم امکان ايجاد  ساختمان چنانچه شده باشد.

قانون مديريت حمل  1باشند مشمول قسمت اول اين تبصره نخواهند بود.ضمناً رعايت ماده  پارکينگ پرداخت نموده

 .کل کشور( الزامی است 1306قانون بودجه سال  13آيين نامه اجرايی تبصره  2وماده  ونقل وسوخت

 

 



   
 

 22ماده                                                                              

 (  7224)  عوارض كسري مساحت كمتر از حد نصاب تفکیک                              

زيرتعلق  مقدارکسری مساحت عرصه قطعات تفکيکی کمتر از حد نصاب تفکيک طرح تفصيلی به شرحاين عوارض به 

 :ميگيرد. که در صورت

 در اراضی با مساحت کمتر از حد نصاب تفکيکی188ابقای تخلفات ساختمانی توسط کميسيون ماده  -1

 .ريافت خواهد شدمتناسب با نوع استفاده از ساختمان )کاربری مورد استفاده ابقاء شده،( د

 .اسناد قديمی و دارای اعيانی وضع موجود و قبل از تأسيس شهرداری مشمول اين عوارض نمی شوند -2

 .در تقاضاهای تفکيک عرصه رعايت ضوابط شهرسازی الزامی ميباشد -3

وصول  عوارض اين ماده برای هر قطعه در صورتی که تفکيک جديد حادث نشده و تغييری حاصل نشود يک بار -4

 .خواهد شد

قانون و  45برای اراضی مجاز که در اثر اجرای طرح شهرداری کمتر از حد نصاب تفکيک شوند بعد از اجرای ماده -5

 .لحاظ در آلبوم اجرايی طرح، ثبت مشمول عوارض اين ماده نمی باشد

 

 مبلغ  شرح

 ريال  311،111هر متر مربع  بر جاده اصلي 

 ريال  211،111هر متر مربع  شهيد بهشتي  ولي عصر ، امام ، دستغيب ،

 ريال  151،111هر متر مربع  چمران ، بقيه اله ،  مهاجراني 

 ريال  121،111هر متر مربع  ساير معابر 

 

 27ماده                                                             

 (2722) آن به سایر كاربري هاارزش افزوده ناشي از حذف پاركینگ و تبدیل            

 های دارای پروانه به استفاده غير پارکينگ، موضوع بايد توسط کميسيون ماده در صورت تبديل پارکينگ ساختمان

 اگر رای به ابقای تخلف مذکور داده شود ضمن اجرای رأی کميسيون و اخذ جرايم صادره آن، رسيدگی و 188

مساحت هر به ساير کاربری ها به ازای هر متر مربع ) تبديل استفاده پارکينگ  ازعوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی 

 ( حذف يا تبديل تعيين می شود .  متر مربع می باشد  25پارکينگ 

 متر و باالتر 12معابر  متر 12معابر كمتر از  

 p  p  تبديل پاركينگ به مسکوني

 p  p  تبديل پاركينگ به تجاری و ساير كاربری ها



   
 

                                                              

  22ماده                                                              

 ( 2722)) مسکوني و تجاري ( تامین هزینه هاي عمومي و شهريعوارض             

در صورت احداث ساختمان بدون تامين پارکينگ مورد نياز ) احداث بنا مازاد بر پروانه يا بدون پروانه ( عالوه بر 

 شمول مقررات کميسيون ماده صد ، عوارض زير را نيز بايد پرداخت نمايند : 

 

 متر و بيشتر 12معابر  متر 12معابر كمتر از  

    P X       P X  مسکوني (عوارض تامين هزينه های عمومي و شهری ) 

    P X       P X    عوارض تامين هزينه های عمومي و شهری ) تجاری (

    P X       P X    عوارض تامين هزينه های عمومي و شهری ساير

                                                                           

  29ماده                                                             

 عوارض ارزش افزوده حاصل از تعریض و ایجاد معبر) مشرفیت  (                      

در اثر اجرای خيابان يا تعريض خيابان يا کوچه موجود )  در صورتی که شهرداری هزينه های تملک زمين بر معبر را 

(  به لحاظ ايجاد ارزش افزوده برای اراضی پشت جبهه مطابق اين تعرفه و يا زمين معوض داده باشدت کرده پرداخ

 .عوارض حق مشرفيت دريافت خواهد شد

 فرمول محاسبه ارزش افزوده حاصل از تعریض و ایجاد معبر

 واحد تعرفه عوارض ام معبرن ردیف

 مربع اعيان مشرف به معبر تملک شدهبه ازاء هر متر  P  15 بر بلوار امام علی  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P  15 بر خيابان وليعصر  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 14 بر خيابان امام  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 12 بر خيابان چمران  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 18 خيابان بقيه الهبر   

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان بفيه اله شرقی  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان بقيه اله غربی  



   
 

 ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شدهبه  P 0 بر خيابان الله زار  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان طالقانی  

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان شهداء   

 تملک شدهبه ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر  P 0 بر خيابان مهاجرانی   

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 بر خيابان صنعتگران   

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 0 متر به باال12داخل کوچه    

 به ازاء هر متر مربع اعيان مشرف به معبر تملک شده P 6 متر به پايين 12داخل کوچه    

 به تعرفه باال اضافه می گردد. p 4در صورت وقوع ملک در بر چهارراه ها و تقاطع ها 

 فرمول محاسبه ارزش افزوده حاصل از تعريض و ايجاد معبر

 

 

 

  = s                  يا باقی مانده ملک پس از اجرای طرح مساحت اعيان مشرف به معبر تملک شده 

 = k                  ضريب ارزش منطقه ای 

   = p                  ارزش منطقه ای مصوب سال اجرای طرح 

امالك اند حق ايجاد درب به اين  تا زمانيکه مالکين همجوار چنين امالك عمومی از شهرداری اجازه نگرفته :7بصرهت

هر چند که قسمتی از اين امالك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اينکه حق ارتفاق داشته باشند که  را

 .پرداخت حق مشرفيت خواهند بود مستلزم

 که در اثر اجرای طرحهای احداث، تعريض و توسعه و اصالح معابر و ميادين و مالکين کليه اراضی و امالکی  :2تبصره

 در برگذر احداثی يا اصالحی و يا تعريضی و يا در توسعه واقع ميشوند در صورت پرداخت عوارض حق چهارراه ها

 مشرفيت، ميتوانند نسبت به دريافت مجوز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند. و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت

 نتقال، اصالح سند، پايان کار ساختمان يادر زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری،اجرای طرح، نقل و ا

 .تفکيک محاسبه و وصول خواهد شد

برای امالکی که قسمتی از آنها در مسير تعريض قرار ميگيرند عوارض حق مشرفيت به هنگام توافق برای  :9تبصره -

و اخذ يا تهاتری ای روز، محاسبه  بعد از اجرای طرح تعريض به هنگام مراجعه مالک بر مبنای ارزش منطقه خريد يا

ارزش واگذاری مالک و مطالبات شهرداری به صورت ريز برآورد ريالی شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد  )يعنی

 s × k.p                  = ارزش افزوده مشرفيت                 

 



   
 

 .شد

قانون  13اراضی که دراجرای طرح تعريض به مالکيت شهرداری درمی آيند چنانچه در اجرای ماده    : 4 تبصره

عوارض  %18همجوار الحاق شوند با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده، حق مشرفيت امالك مجاور  نوسازی به امالك

 .خواهد شد اين ماده دريافت

که در بر معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار )پشت جبهه و يا برهای آن( خريداری و به  چنانچه ملکی  -

 .ماده دريافت خواهد شد عوارض اين% 18خود الحاق نمايد حق مشرفيت آنها  ملک

ا ح ق در مواردی که تعريض کوچه ها و پياده رو ها در اجرای طرح های  24/12/1338-5821/1به موجب نظريه 

مصوب قانونی و به واسطه تملک اراضی شهرداری واقع نشده بلکه در اثر احداث بنا و عقب نشينی مالک طبق ضوابط 

ملک مالک که پس از ساخت بنا عقب  شهرسازی صورت گرفته باشد شهرداری تکليفی به پرداخت قيمت آن از

 نشينی کرده است ندارد . 

محاسبه و دريافت اين عوارض به هنگام مراجعه مالک يا ذينفع برای اخذ هرگونه خدمات از شهرداری از : 5تبصره 

 .ساخت، گواهی معامله، گواهی حفاری و... دريافت خواهد شد جمله پروانه

قانون ثبت و ثبت در دفاتر  45پرداخت هرگونه هزينه يا صدور پايانکار ساختمانی منوط به اجرای ماده : 6تبصره 

 .شهرداری می باشد امالك

آيند شهرداری حق  کليه امالك واقع در معابر شهر که با خريد و يا با تملک به مالکيت شهرداری در می :1تبصره 

را داشته و هيچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون  صورود اشخااحداث ديوار به منظور ممانعت از  تصرف و

 .شهرداری را ندارد مجوز

 

 24ماده                                                                        

 (  9776)حق بهره برداري () نحوه استفاده از ساختمان                               

 قانون شهرداری موظف است نوع استفاده )نوع بهره برداری( از ساختمان را در 55ماده  24شهرداری به استناد بند 

 پروانه ساختمانی قيد نمايد و چنانچه مالک مغاير با مفاد پروانه ساختمانی از اعيانيها استفاده نمايد از طريق

 خواهد شد.قانون شهرداری رسيدگی  188کميسيون مقرر در ماده 

و در صورت ابقاء کميسيون ماده صد عوارض حق بهره برداری دريافت خواهد شد ) اين عوارض به منزله تغيير 

  کاربری ملک نمی باشد (

 

 

 



   
 

 1397سال   شرح عوارض رديف درآمدی

 

 

 

3116 

 

 

 

 درآمد حاصل از اجاره بهره برداری

 681،111برجاده اصلي 

 531،111چمران ، ولي عصر 

 421،111شهيد بهشتي ، بقيه اله ، صنعتگران 

  371،111امام ، دستغيب 

 361،111مهاجراني ، ميرزای شيرازی باغ اربابي ،

 251،111ساير معابر 

 

 

 

 25ماده                                                                       

 و كارشناسي امالک بازدید و  هزینه                                               
 مبلغ هزينه شرح

 ريال 311.111 ) دارای اعياني و يا فاقد اعياني ( :امالک، مستغالت، مستحدثات

 

 26ماده 

 هزینه پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمي و بنگاه هاي معامالت امالک

 مبلغ هزينه شرح

 ريال  311،111 دفاتر اسناد رسمي و بنگاه های معامالت امالکهزينه پاسخ استعالم 

                                                                             

 21ماده                                                                              

 بر تبلیغات محیطي به غیر از تابلوهاي معرفي عوارض                                      

 قانون شوراها شهردای مکلف است ضوابط 11ماده  25قانون شهرداری و بند  32و ماده  55ماده  21در اجرای بند 

 . تابلوهای مجاز را از نظر اندازه و نوع در معابر شهر تدوين نمايد.که با رعايت بندهای زير اقدام خواهد شد

 : محدودیت مکان نصب عالئم و تابلوها و بنر

 ها و ساير نصب عالئم و تابلوها بر تيرهای برق، پايه های عالئم و چراغهای راهنمايی و رانندگی، درختان، صخره -1

 .عناصر طبيعی ممنوع است

 .وع استنصب تابلوی تبليغاتی بصورتی که مانع از ديده شدن تابلوی نصب شده قانونی ديگر گردد، ممن -2



   
 

باعث پنهان شدن همه يا قسمتی از هر تابلو يا چراغ  کارشناس مربوطهنصب تابلو و عالئم ديگری که به تشخيص  -3

دهنده و انتظامی و راهنمايی و رانندگی و راهنمای شهری باشد و يا به هر صورت مزاحم کارکرد آنها گردد،  هشدار

 .است ممنوع

 پنجره يا درب، راه پله و نردبام، راه گريز از حريق، راه آتش نشان ها، بازشو و نصب عالئم و تابلوها، بصورتيکه -4

 .نورگير و راه تهويه را در ساختمانی ببندد ممنوع است

 که در طرح آنها محل نصب تابلوها پيش بينی شده ) و اين محل نصب به تاييد مسئولين امور يی در ساختمان ها -5

 منافاتی نداشته باشد،( دارندگان تابلو موظفند تابلو خود را در محل تعيين شده نصب تابلو رسيده و با اين مقررات

 .نمايند

 .ميانی معابر،پياده روها،فضاهای سبزشهری،ميادين ومعابر ممنوع استرفيوژ نصب هرگونه تابلوعمود برساختمان  -6

 : ضوابط نصب تابلو

 اخذ مجوز از شهرداری اقدام نمايند در غير اين صورتکليه مالکين تابلوهای سطح شهر موظفند نسبت به  -1

 آوری تابلوهای فاقد مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه شهرداری رأساً نسبت به جمع

 .خسارت به تابلو مسئوليتی به عهده شهرداری نخواهد بود

 .دولتی تعلق نمی گيردعوارض اين ماده به ادارات دولتی و بيمارستانهای  -2

 تابلويی که برای اعالم عنوان و موضوع فعاليت در سردرب محل ادارات، کارخانجات، کارگاه ها، مغازه ها، مطب -3

 نصب شود عوارض تابلو با رعايت ابعاد مندرج در اين ماده عوارض ندارد. در صورت عدم پزشکان و مهندسين و ... 

هزار ريال به صورت عوارض ساالنه تعيين  دويستهرمترمربع مازاد بر ضوابط اين ماده رعايت ابعاد تعريف شده به ازاء 

 . کاال يا خدمات به غير از نام صنف کل عوارض تابلو اخذ خواهد شد غوصول خواهد شد و در صورت تبلي و

شهرداری( در  صاحبان واحدهای فعال ميتوانند جهت معرفی و يا راهنمايی عمومی تابلوی مجاز )تدوين توسط -4

 .درب محل فعاليت نصب نمايند عوارض ندارد سر

 تابلوی مجاز توسط شهرداری تعيين خواهد شد و بيش از ضوابط مقرر در اين بند، عوارض رديف توليدات اخذ -5

 .خواهد شد

حرف تهيه و  چنانچه اندازه تابلو حرف از مقررات شهرداری تبعيت نکند يا تابلو مورد تأييد شهرداری را صاحبان -6

 .محل مقرر نصب ننمايند عوارض ساالنه هر مترمربع تابلو مطابق تعرفه عوارض محلی وصول ميشود در

که شهرداری تعيين ميکند نصب شوند و عوارض آن مطابق تعرفه  تابلوهای تبليغاتی بايد در محل مناسبی -1

 .محلی تعيين ميشود عوارض

 ديوارها و نصب بر چسب و يا تابلو تبليغاتی در محدوده و حريم شهر بدوننوشتن هر نوع آگهی تبليغاتی روی  -0



   
 

های ممنوع، مطالب و تصاوير يا تابلوی تبليغاتی نوشته و  کسب مجوز شهرداری ممنوع است. در صورتی که در محل

 .نصب شود عوارض خدمات پاك سازی مطابق تعرفه عوارض محلی وصول خواهد شد يا

که محل نصب آنها توسط شهرداری تعيين و بنر ع انواع تابلو و پالکاردهای برزنتی و پارچه ای عوارض هر متر مرب -3

محل نصوب برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع  6معادل خارجی توليدات يا اجناس و...  غگردد برای تبلي می

برابر ارزش  5ليدات داخلی اين مبنا ميشود که برای مدت يک ماه قابل استفاده خواهد بود و برای تو تابلو تعيين

 .باشد برابر ارزش منطقه ای می 2فعاليت های فرهنگی و آموزشی  ای و برای منطقه

 تابلوهایبرابر عوارض  2معادل نوشتن هر نوع آگهی تبليغاتی روی ديوارها و نصب بدون مجوز تابلو و... در آنها  -18

 .داخلی برابر تعرفه تعيين ميشودخارجی و  تبليغاتی توليدات يا اجناس و... 

 هر متر مربع محل هايی که توسط شهرداری ممنوع اعالم شود در صورت نوشتن مطالب تبليغاتی و... و يا نصب -11

و بيش از يک مترمربع دو برابر به عنوان عوارض ريال  888/688مبلغ حقيقی و حقوقی  صاشخا تابلو و... توسط

قدام بدون مجوز وصول خواهد شد.در مورد واحدهای صنفی در صورت عدم پرداخت و پاکسازی برای هر بار ا خدمات

کننده اقدام  غموضوع، شهرداری از طريق مجامع امور صنفی و بازرگانی نسبت به ابطال پروانه واحد تجاری تبلي تکرار

 .کرد خواهد

 ازی و طبق ضوابط شهرداری دويست هزارعوارض ساالنه هر مترمربع ديوارنويسی تبليغاتی مجاز با رعايت زيباس  -12

 ريال

طول متر  4 عرض 1,5ابعاد مجاز برای سردرب واحدهای تجاری  -13

 ابعاد مجاز مشاغل خدماتی مثل حرف پزشکی، مهندسين، دفاتر اسناد رسمی، وکالء و مشابه آنها به صورت -14

 مترمربع1  1/8سردرب 

مراجعه شرکت های خدماتی و مشاور تبليغاتی با توافق طرف سرمايه گذار اخذ هزينه در ساير موارد و  -15

.  شهرداری )شرکت طرف قرار داد ( امکانپذير می باشد ومشارکت

 خدمات يا محصوالت ساير کارخانجات و توليدی ها به غير از معرفی صنف ، کل غدر صورت نصب تابلوی تبلي -16

 . اين ماده خواهد بودتابلو مشمول عوارض تابلو طبق ضوابط 

كد 

 درآمد

 97پيشنهادی سال  شرح درآمد

  قانون شوراها  76عوارض بر تابلوهای محيطي موضوع : بند ب ماده  3117

 ريال به ازای هرماه  111/311هر متر مربع  درآمد حاصل از آگهي های تجاری ) انواع پالكادر. بنر (  1/3117

2/3117  5 ×مساحت  ×قيمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهي های تجاری نصب تابلوهای فلزی در خيابان های هر سال  

3/3117  3 ×مساحت تابلو   ×قيمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهي های تجاری ) ساالنه تابلوهای فلزی منصوب (  



   
 

4/3117  6 ×مساحت عرصه   ×قيمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهي های تجاری ) بيلبرد ()فيکسچر( به ازای هر ماه  

5/3117  متراژ ×قيمت منطقه ای   درآمد حاصل از آگهي های تجاری ) ديوارنويسي ( برای هر سال  

6/3117  مساحت ) متعلق به مالکين (  ×قيمت منطقه ای   درآمد حاصل از تابلوهای تبليغاتي بر سر درب بصورت عمودی يا افقي ) برای يکبار (  

) متعلق  21 ×مساحت تابلو   ×قيمت منطقه ای  

  با ساير شركت ها (

7/3117   111/71  درآمد حاصل از نصب داربست تبليغاتي به ازای هر متر مربع  



                                                        

  28ماده                                                                                  

(6928)عوارض قطع درختان معابر شهر                                                    

حداقل مبلغ دريافتی بابت قطع غيرقانونی درختان معابر شهرضريب تعديل عوارض قطع درخت در کليه معابر 

 ريال برای هر اصله درخت وصول خواهد شد . 888/188/4

 های پارکها و... متعلق به شهرداری هزينه آن طبق نظريه در صورت تخريب فضای سبز و گلها و نهال: 1تبصره 

. هزينه اضافی دريافت خواهد شد% 28کارشناس فضای سبز و با 

بر اساس نظريه در حوادث رانندگی که منجر به ورود خسارت به درختان و فضای سبز و ساير فضاها شود : 2تبصره 

 کارشناس فضای سبز شهرداری وصول خواهد شد . 

 

كد 

 درآمد

 1397پيشنهادی سال  شرح درآمد

ريال ، درخت با محيط  111/711/4سانتي متر هر اصله  51جريمه قطع درخت با محيط بن  اشجار شهری و غرامت هاجريمه قطع  6318

 51ريال به ازای هر سانتي متر مازاد بر  111/711/4سانتي متر عالوه بر مبلغ  111بن تا 

 ريال  111/211سانتي متر ، هر سانتي متر 

 % عوارض قطع اشجار 21 عوارض حرص ) سرزني (  

 درختان را ندارد مگر با هماهنگي شهرداری و پس از پرداخت هزينه های آن يا قطع حق حرص و يا بريدن  شخص حقيقي يا حقوقيتوضيح اينکه : هيچ 

                                                                        
                                                            

 
 



   
 

 23ماده                                                            

 عوارض خدمات و پسماندها                                         

 

 ) تنظيف معبر ( جمع آوری ضايعات ساختماني الف : 

ريال ، برای هر متر مربع ساختمان  888/1در هنگام صدور جواز ساختمان برای هر متر مربع ساختمان تخريبی 

 دريافت شود  تنظيف معبرريال هزينه خدمات  888/5احداثی 

 ريال  111/511بهای خدمات پسماند عادی و اماكن مسکوني ب : 

مواردخاص در دريافت هزينه خدمات و پسماند: ج 

 ريال  888/888/4بانک های خصوصی و دولتی وموسسات مالی و اعتباری ساالنه

ريال 888/688ها ساالنه  نمايندگی بيمه

 ريال88/288/1مطب پزشکان ساالنه

ريال888/888/2ها و مطب دامپزشکی ساالنه  داروخانه ها، تزريقات، ارتوپدها و آزمايشگاه

 ريال 888/588کلينيک ها ساالنه

دفع پسماندها ، هزينه  صدر صورت ارائه قرارداد مابين مطب ها و آزمايشگاهها ... با علوم پزشکی در خصو تبصره

د شدخدمات وپسماند مانند ساير مشاغل عمل خواه

 دفاتر پستی و مخابراتی و پليس18 ريال888/888/1ساليانه

  شهری طبق ليست اعالمی زير اقدام خواهد گرديدکليه مشاغل پرزباله و اعالم نشده در بندهای فوق 

 آرايشگاه کليه غذاخوری ها و ساندويچی هاو کافی شاپ ونظير آن ، ميوه و سبزی فروشی ها ، گل فروشی ها ، -1

 ريال888/188های مردانه و زنانه ، آبميوه و بستنی فروشی ، نجاری و مرغ و پروتئين حداقل 

 کلت ، خودرو و يا ماشين آالت سنگين و تعويض روغن و يا هرگونه خدماتکليه تعميرگاههای موتور سي -2

کسب و  عوارض% 58خودرويی)آهنگری ، جلوبندی ، پنچر گيری ،کارواش و ...(و سوپر مارکت و خوارو بار فروشی 

 ريال  888/688پيشه حداقل 

 ريال  888/588 صو موارد خا 2و 1ساير مشاغل اشاره نشده در بندهای  -3

 ها و تکايا از پرداخت مديريت پسماند معاف می باشند. بديهی است چنانچه در اين اماکن مساجد، حسينيه: 1صره تب

 ا تعداد واحد و نوع کسب مشمولبواحد های غير مرتبط ) مانند واحد های تجاری و... ( مستقر باشند متناسب 

 .پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند خواهند بود



   
 

 مدارس ) ابتدايی، راهنمايی و متوسطه ( دولتی و غير انتفاعی از پرداخت بهای خدمات مديريت پسماند: 2تبصره 

 .معاف می باشند

برای برخی مشاغل پرزباله پيش بينی نشده دراين ماده باتوافق شهرداری وتوليدکننده پسماندهزينه : 3تبصره 

 .اخذخواهدشد مناسب

 

 92ماده                                                                             

 (7772) عوارض حق الثبت                                                          

 حق% 0از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل  1362قانون بودجه سال  38در اجرای بند ج تبصره 

 ثبت تعيين ميشود که بايستی بعد از اعالم شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی،

 .توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واريز شود

             97ماده                                                                           

صدور مجوز احداث تاسیسات شهري ) دكل هاي مخابراتي ، ترانسفورماتورها ، پست هاي عوارض    

 (9776)مخابراتي و...

 

 1397پيشنهادی سال  شرح درآمد كد درآمد

عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسيسات شهری ) دكل  3116

 ها ، پست های مخابراتي ، ترانسفورماتورها و غيره ( 

بنا به درخواست متقاضيان دارای اراضي خارج از محدوده  -1

كالبدی ) خدماتي ( به ازای هر متر مربع از كل مساحت زمين 

ارض بهای ) نيم ( برابر قيمت منطقه ای دارايي عو 1.5مورد تقاضا 

 خدمات دريافت شود . 

الزم به ذكر است صدور مجوز شهرداری منوط به انجام مراحل و    

 ضوابط فني و شهرسازی و دريافت عوارض موصوف مي باشد . 

صدور مجوز ديوار كشي به ازای هر متر طول با رعايت ضوابط  -2

 ريال  66،511فني و شهرسازی 

ل با رعايت ضوابط صدور مجوز فنس كشي به ازای هر متر طو -3

 ريال  511،111فني و شهرسازی 

صدور مجوز نصب آنتن دكل های مخابراتي : بهای نصب يک بار  -4

 برای هميشه : 

متر به ازای هر متر مربع سطح  8نصب آنتن دكل تا ارتفاع 

 ريال  6،511،111فوندانسيون 



   
 

متر به ازای هر متر مربع  24متر تا  8نصب آنتن دكل با ارتفاع 

 ريال  18،511،111سطح فوندانسيون 

متر به باال به ازای هر متر مربع سطح 24نصب آنتن دكل با ارتفاع 

 ريال  18،511،111فوندانسيون 

 بهای خدمات بهره برداری ساليانه :

بهره بردار به ازای هر دكل مخابراتي در سطح شهر از شركت 

 ريال دريافت شود .  21،111،111ساليانه مبلغ 

                                                                     

 

 92ماده                                                                                

 ممنوعیت معافیت و یا بخشودگي عوارض شهرداري                                       

قانون ماليات بر ارزش افزوده ، کليه قوانين و مقررات مربوط به اعطاء يا معافيت از پرداخت  58ماده  3تبصره طبق 

 عوارض يا وجوه به شهرداری ها و دهياری ها ملغی می گردد . 

 99ماده                                                                               

 سهم آموزش و پرورش                                                                  

تعيين و بايستی به حساب اعالم عوارض زيربنا و پذيره)در زمان صدور پروانه ساختمانی( ، تفکيک عرصه % 5معادل 

 .آموزش و پرورش واريز گردد شده

 هايی که ساختمان آموزشی مورد نياز را مطابق قانون تشکيل شوراهای آموزش و پرورش استانها در رابطه با مجتمع

 .پيش بينی و تأمين نمايند مشمول پرداخت اين عوارض نخواهند بود

                                                                         

                                                                    

 

 

 

 

 



   
 

 94ماده                                                                             

 دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداري                                                   

 می باشد. تقسيط مطالبات شهرداری به شرح ذيل

 تقسیط بدهي شهروندان به شهرداري

 حداكثر اقساط حدالقل مبلغ نقدی مبلغ بدهي ريال 

 ماه 1 نقد 2/1 5،111،111تا 

 ماه  3 نقد 3/1 11،111،111تا 

 ماه  6 نقد 4/1 21،111،111تا 

 ماه  8 نقد  5/1 31،111،111تا 

 شهردار (ماه به دستور  4ماه + )  8 نقد  5/1 41،111،111تا 

 ماه به دستور شهردار ( 4ماه + )  11 نقد  5/1 51،111،111تا 

 ماه به دستور شهردار ( 4ماه + )  12 نقد  5/1 61،111،111تا 

 ماه  14 نقد  5/1 81،111،111تا 

 ماه  16 نقد  5/1  111،111،111تا 

 نقد  4/1 151،111،111تا 

 نقد  5/1

 ماه  22

 ماه  21

 نقد  4/1 211،111،111تا 

 نقد  5/1

 ماه  24

 ماه  22

 نقد  4/1 311،111،111تا 

 نقد  5/1

 ماه  26

 ماه  24

 نقد  4/1  و بيشتر 411.111.111

 نقد  5/1

 ماه  36

 ماه  32

 

تقسيط بدهی شهروندان به تشخيص واحد درآمد شهرداری و برای افرادی که تمکن مالی الزم برای پرداخت  -1

يکجا و نقد بدهی خود به شهرداری را نداشته باشند قابل اجرا می باشد و شهرداری تکليفی برای تقسيط بدهی همه 

 نخواهد داشت . به ويژه افراد دارای تمکن مالی هستند بدهکاران 

  ارائه چک تضمين اقساط الزامی است . -2

 ارائه چک تضمين برای اقساط در صورت عدم پرداخت به مالی الزامی است . -3



   
 

تومان  15،888،888در صورتی که مالک قادر به تاديه چک به تعداد اقساط نباشد واحد درآمد می تواند تا سقف -4

ماه يک برگ  3تومان بدهی به ازای هر  15،888،888از  ماه يک برگ چک دريافت نمايد و بيش 2بدهی به ازای هر 

 چک دريافت نمايد . 

قسط غير  4قسط متوالی و يا تاخير پرداخت  3در صورت عدم پرداخت بدهی تقسيط شده از سوی مالک به تعداد -5

 ارجاع خواهد شد .  11متوالی کليه بدهی ، بر اساس قيمت روز محاسبه و موضوع به کميسيون ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 :نمونه درخواست تقسيط مودی

 به نام خدا

 ... شهردار محترم

ريال به شهرداری بدهکاربوده ................ غاحتراما اينجانب .................. مالک پرونده شماره ........ازبابت .................مبل

فوق را دارم .  غنمی باشم وتقاضای تقسيط مبلدليل عدم توانايی مالی قادر به پرداخت آن بطور يکجا  که به

دستور فرمايييد اقدام الزم را معمول نمايند .ضمنا تفهيم گرديد در صورت عدم وصول به موقع  خواهشمند است

 .شده، باقيمانده مطالبات به نسبت به روز محاسبه و پس از تناسب سازی وصول خواهد شد مطالبات تقسيط

 امضاء                                                                                                      

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 پیوست                                                                            

 نمونه قرارداد تقسيط                                                           

 :اين قرارداد فی مابين

 :به شماره شناسنامه                                      فرزند:                                          آقای / خانم : 

 :به اقامتگاه                                                صادره : 

 :واقع در:                         به شماره پرونده:                                   مالک پالك شماره

 به نمايندگی آقای شريفيهکه از اين به بعد متقاضی ناميده می شود از يک طرف و شهرداری 

آيين  32وان شهردار ، جهت تقسيط مطالبات شهرداری بابت عوارض و ساير از متقاضی ، براساس ماده از طرف به عن

 . معامالت شهرداری منعقد می گردد نامه

اصل بر پرداخت نقدی بدهی های شهرداری به صورت يکجا است ولی متقاضی با علم و اطالع از مفاد اين : 1ماده 

 . بابت نموده استدرخواست تقسيط بدهی خود  قرارداد

 . شرايط تقسيط و تعهدات متقاضی و ضامن و ساير شرايط به شرح مواد بعدی خواهد بود

 .مدت باز پرداخت اقساط موضوع اين قرارداد از تاريخ ا نعقاد تا تاريخ می باشد : 2ماده 

       قسط و از قرار هر قسط به عدد           باز پرداخت اقساط موضوع اين قرارداد به اقساط متوالی به تعداد: 3ماده 

  . ريال ) مبل به حروف ريال ( می باشد و سررسيد اولين قسط ميباشد

 :توضيح

 . متقاضی مکلف است به تعداد اقسا ط ، چک به عهده بانک های عامل شهر به شهرداری تحويل نمايد: 4ماده 

قسط متوالي و يا تاخير  3به تعداد در صورت عدم پرداخت بدهي تقسيط شده از سوی مالک  :5ماده 

 77قسط غير متوالي كليه بدهي ، بر اساس قيمت روز محاسبه و موضوع به كميسيون ماده  4پرداخت 

 ارجاع خواهد شد .

در صورت نقل و انتقال ملک ، کليه ديون موجل تبديل به حال شده و متقاضی مکلف به پرداخت نقدی آنها : 6ماده 

ده می باشد و در هر صورت صدور جواب استعالم نقل و انتقال منوط به پرداخت کليه بدهيها دفعتاً واح به صورت

 . است

 . درصورت تاخير در پرداخت يکی از اقساط شهرداری اقدامات ذيل را انجام خواهد داد : 1ماده 

درا يک جا الف: درصورت تاخير در پرداخت يکی از اقساط کل بدهی حال شده و متقاضی می بايست بدهی خو

 . بپردازد



   
 

 . ساخت و ساز جلوگيری نمايد صب: شهرداری می تواند از اقدامات اجرايی درخصو

 . ج: انجام اقدامات قانونی از طريق مراجع قضايی و ثبتی برعليه متقاضی

در تاديه  متقاضی با امضاء اين قرارداد به طورغير قابل برگشت به شهرداری حق و اختيار داد در صورت تاخير: 0ماده 

کل بدهی در ملک مورد ساخت و ساز مشارکت و  غاقساط از تاريخ سررسيد اولين چک برگشتی، معادل مبل و يکی از

موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايی از  غآن ملک تملک نمايد . در هر صورت اخذ مبل يا به ميزان بدهی از

 . قرارداد نمی شود يا اجرايی اين  طريق مراجع قضايی يا ثبتی و

 . ثبتی و غيره کال به عهده متقاضی می باشد –اجرايی  –کليه هزينه های وصول از قبيل هزينه های دادرسی : 3ماده 

و  01قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  13دستورالعمل و آيين نامه تقسيط موضوع ماده : 18ماده 

داريها جزء الينفک اين قرارداد می باشد و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن می اصالحی آيين نامه مالی شهر 32ماده 

 . باشند

متقاضی با امضاء اين قرارداد و قبول مفاد آن به شهرداری حق و اختيارداد مطالبات خود را به استناد هر : 11ماده 

متقاضی هرگونه ايراد و اعتراض نسبت مستندات طلب ، به تشخيص و صالحديد خود استيفاء و وصول نمايد و  يک از

 . شهرداری دراين رابطه را از خود سلب و اسقاط نمود به اقدامات

متقاضی با علم و اطالع و کمال اراده و بدور از هرگونه اجبار و اکراه حق خود را جهت مراجعه به مراجع : 12ماده 

 . د اين قرارداد بوجود آيد از خود ساقط نمودقضايی در خصود اختالفاتی که احتماال درخصود مفا قضايی و شبه

قانون مدنی تنظيم و بعد  18نسخه که هرکدام حکم واحد دارند بر اساس ماده   2ماده و 12اين قرارداد در : 13ماده 

 . طرفين الزم االجراء است  از امضاء

 

 

 شريفيه شهردار                                                                                                          متقاضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

  95ماده                                                                        

 (7972) دستورالعمل در رابطه با حمل و نقل                                                 

 مربوط به صدور پروانه های بهره برداری حمل و نقل بار و مسافر بر اساس بخشنامه های ابالغی از طرفکليه ضوابط 

به تمرکز  )آيين امه اجرايی قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع قزوين مديريت حمل و نقل استانداری 

ك 41131/ت 114342امور تاکسيرانی و آيين نامه مديريت ايمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوبه شماره 

شماره  وشيوه نامه اجرايی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابالغيه 84/86/1300 خمور

قانون توسعه حمل و نقل عمومی ومديريت  3ده وزارت کشور( و با عنايت به ما 13/3/1303مورخ  00533/1/3/00

خودرو  قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی اعمال شده و شهرداری موظف است برای کليه 32مصرف سوخت و ماده 

 هايی که در شهر به خدمات رسانی مشغولند با دريافت عوارض مربوطه پروانه فعاليت صادر نمايد . بديهی است

ايد وضع ظاهری کامال بی نقصی داشته و نبايد آلوده کننده باشند و بايستی هر شش ماه که اينگونه خودرو ها ب

  يکباراز طريق اداره راهنمايی و رانندگی يا مسئولين شهرداری معاينه شده و گواهی عدم نقص خودرو ها صادر شود

 ترغيب بخش خصوصی شهرداری مکلف است ظرف شش ماه با هماهنگی و همکاری سازمان پايانه و با تشويق و

 تمهيدات الزم را برای استقرار سيستم حمل و نقل بين شهری و شهر و روستاهای اطراف را اقدام نمايد بطوری که

 .هيچکدام از مسير های ارتباطی از نظر تامين خودرو بال تکليف نباشد

 1397پيشنهادی سال   شرح درآمد كد درآمد

 ريال  21،111،111سمند  –پژو  و باالتر (  92خط تاكسي به متقاضيان جديد الورود ) مدل امتياز واگذاری  1311

 ريال  21،111،111  سهم خريدار و فروشنده بصورت مساویخريد و فروش تاكسي خطي :  1311

 ريال  51،111 بهای ) عوارض ( ماهيانه خطوط تاكسيراني داخلي و آژانس ها  

 ريال  411،111سواری  سرويس مدارس فعاليت مجوز صدور هزينه  

 ريال  511،111ميني بوس 

 معاف مي باشند . ماهيانه خطي عوارض پرداخت از قزوين تا زماني كه در سمتهای خود مشغول به كار مي باشند  –شوراها و بازرس خط تاكسي شريفيه 

  ) ميني بوس (عوارض و حق صدور مربوط به حمل و نقل  1399

 ريال  51،111 بهای ) عوارض ( ماهيانه وانت بارهای تحت نظارت               

 ريال  51،111 قزوين  –بهای ) عوارض( ماهيانه خطوط ميني بوسراني شريفيه  

 ريال  21،111،111  (سهم خريدار و فروشنده بصورت مساوی)خريد و فروش ميني بوس خطي :  

 ريال  211،111 خودروهای خطي ساير شهرها در شريفيه  فعاليت  جريمه 

 

 



   
 

هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باري و مسافري طي دستورالعمل سازمان شهرداري ها و دهیاري 

 سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي كشور (  3/9/36مورخ  8421) دستورالعمل شماره هاي كشور 

 

 فعاليت ناوگان هزينه صدور پروانه كاربری ناوگان

 

 مسافری

 ريال  251،111 نفر  15ظرفيت حداكثر 

 ريال  511،111 نفر  26تا  16ظرفيت بين 

 ريال  751،111 نفر  27ظرفيت باالی 

 

  باری

 ريال  511،111 تن  3.5زير 

 ريال  711،111 تن  6تن تا  3.5بين 

 ريال  1،111،111 تن  6بيش تر از 

 

 % هزينه صدور پروانه مربوطه می باشد 58هزينه تمديد پروانه فعاليت و اشتغال ناوگان باری و مسافری معادل 

 96ماده                                                        

 دستور العمل دفاتر تاكسي تلفني                                    

 غير ممنوع بوده و در صورت درخواست انتقال صرفا با مجوز شهرداری اقدام خواهد شد انتقال دفاتر تاکسی تلفنی به

ار دريافت مجوز نامبرده با تائيد در صورت تعيين مدير از طرف صاحب امتياز تاکسی تلفنی يا وانت ب  : 7تبصره 

 . شهرداری خواهد بود

 .با تامين محل پارکينگ مناسب بالمانع استدر صورت انتقال دفتر تاکسی تلفنی به مکان ديگر  :2تبصره   

 

  تمديد پروانه های تاکسی تلفنی که بدون پارکينگ بوده و ايجاد ترافيک در محل می نمايند ممنوع   :9تبصره    

 .بوده و پس ازانتخاب مکان مناسب و تامين پارکينک مورد نياز مقدور خواهد بود  

 

 

 

 

 



   
 

 91ماده                                

 :( 7227)عوارض سطح شهر ) عوارض بر ساختمان ها و اراضي (                            

كد 

 درآمد 

 7931پیشنهاد سال  شرح درآمد 

عرصه % قيمت منطقه ای * 3 عوارض سطح شهر مسکوني ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 3 عوارض سطح شهر مسکوني ) اعياني ( 1211  

عرصه% قيمت منطقه ای * 3 عوارض بر ساختمان ها و اراضي مسکوني ) آپارتمان های تفکيک شده ، سهم العرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 3 عوارض بر ساختمانها و اراضي مسکوني ) آپارتمان های تفکيک شده (  1211  

منطقه ای * عرصه% قيمت 9 عوارض سطح شهر تجاری بر جاده ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 9 عوارض سطح شهر تجاری بر جاده ) اعياني (  1211  

% قيمت منطقه ای * عرصه6 عوارض سطح شهر تجاری خيابان ولي عصر ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 6 عوارض سطح شهر تجاری خيابان ولي عصر ) اعيان (  1211  

% قيمت منطقه ای * عرصه5 خ امام ، چمران ، بقيه اله ، مهاجراني ، شهيد بهشتي ، الله زار ، دستغيب ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 5 خ امام ، چمران ، بقيه اله ، مهاجراني ، شهيد بهشتي ، الله زار ، دستغيب )اعيان ( 1211  

منطقه ای * عرصه% قيمت 4 ساير معابر تجاری ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای *4 ساير معابر تجاری ) اعيان ( 1211  

% قيمت منطقه ای * عرصه6 عوارض سطح شهر اداری ) عرصه (  1211  

اعياني% قيمت منطقه ای * 6 عوارض سطح شهر اداری ) اعيان ( 1211  

% قيمت منطقه ای * عرصه7 عوارض سطح شهر صنعتي ) عرصه (  1211  

اعياني % قيمت منطقه ای * 7 عوارض سطح شهر صنعتي ) اعيان ( 1211  

قيمت منطقه ای * عرصه* 5%*1 عوارض بر ساختمان های ورزشي و تفريحي و ساير ) عرصه (  1211  

اعيانيقيمت منطقه ای * * 5%*1 عوارض بر ساختمان های ورزشي و تفريحي و ساير ) اعياني ( 1211  

 98اده م

 (1427)شهر قانونيعوارض و درآمدهاي حریم 

 *اين رديف درآمدی مشمول موارد ذيل می گردد . 

برای صدور مجوز احداث گلخانه ، گاوداری و ساير تاسيسات در حريم ، برابر ضوابط مندرج در اين رديف  -1282

ط به تصويب کارگروه فنی و ) صدور مجوز احداث بنا توسط شهرداری منودرآمدی عوارض زيربنا دريافت می شود . 

 استانی و ساير دستگاه های ذی ربط می باشد . زيربنايی 

 *قيمت منطقه ای*اعيانی0 و ساير تاسيسات در حريم  ,دام داری ,پروانه صنعتی : گلخانه 



   
 

: قيمت منطقه ای ) ارزش معامالتی ( تاسيسات گلخانه ای ، دامداری و تاسيسات مرتبط با امر کشاورزی  1تبصره

 ريال خواهد بود .  63،368ريال و تاسيسات صنعتی معادل  43،308معادل 

 برای نقل و انتقال امالك واقع در حريم برابر ضوابط مندرج در اين رديف درآمدی دريافت می شود .  -1286

بنابه درخواست متقاضيان دارای اراضی خارج از محدوده کالبدی ) خدماتی ( به ازای هر متر مربع از کل  – 3116

 ) نيم (برابر قيمت منطقه ای دارايی عوارض بهای خدمات دريافت می شود .  8,5مورد تقاضا  زمينمساحت 

بط مندرج در اين رديف درآمدی دريافت می درآمد حاصل از کرايه ماشين آالت و وسايط نقليه برابر ضوا – 4282

 شود . 

 خودياری و هبه برابر ضوابط مندرج در اين رديف درآمدی دريافت می شود .  – 6181

 محاسبه گردد  P  عوارض پذيره طبق تعرفه صنعتی و 

 عوارض تمديد طبق تعرفه صنعتی محاسبه گردد  

 93ماده        

 ( 9771عوارض شبکه گذاري معابر تاسیسات شهري )                                      

قانون شهرداری ها معابر و شوارع عمومی شهر که در اثر تفکيک اراضی احداث می  36ماده  6با عنايت به مفاد بند 

ادارات و سازمان ها نياز به صدور مجوز  توسطشود در مالکيت شهرداری می باشد و انجام هر پروژه در معابر و شوارع 

شهرداری می باشد از اين رو برای هر متر طول از معابری که توسط شرکت های برق و گاز و آب و فاضالب برای لوله 

 قيمت منطقه ای دارايی به طور عوارض ساليانه حق االرض دريافت شود .  برابر 2گذاری در معابر 

 می باشد . 4286ز حق االرض دريافتی با رديف درآمدی توضيح اينکه اين عوارض جدا ا

 

 

 

 

 



   
 

 42ماده

 ( 4227)مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات

  مال االجاره ساختمان ها و تاسیسات : 4227

آيين نامه مالي  13بر اساس ماده  درآمد حاصل از اجاره اموال غير منقول شهرداری

 عمل گردد 

  ساماندهي بازارهای روز

 11،111 بازار هفتگي ) سطح شهر شريفيه ( به ازای هر متر اشغال فضا 

 6،111 اجاره فضا جهت داير نمودن ميوه تره بار ) روزانه ( هر متر 

ريال 211،111 اجاره دكه واقع در شهر شريفيه هر متر مربع ماهانه   

 - ساماندهي وانت های سطح شهر 

 47ماده                                                                            

 (6727)خودیاري شهروندان و هدایاي دریافتي                                      

برابر توافقات شهرداری با متقاضيانی که تمايل خود را مبنی بر واريز وجوهی به عنوان هبه به شهرداری می نمايند 

 پس از طی مراحل ذيل اقدام به دريافت وجه می گردد . 

 پيشنهاد پرداخت وجه از سوی متقاضی  -1

 قبول پيشنهاد از سوی شهرداری  -2

 تصويب شورای شهر -3

 قانون شوراهای اسالمی کشور  08هلت قانونی برابر ماده روز از م 14طی -4

 42ماده

 ( 7221عوارض توسعه ایستگاه هاي آتش نشاني)                                   

عرصه % قيمت منطقه ای * 5 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) اراضي (  1217  

1/1217 اعياني  عرصه *% قيمت منطقه ای *4 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) مسکوني (    

2/1217 اعياني  عرصه *% قيمت منطقه ای *6 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) تجاری (    

3/1217 اعياني  عرصه *% قيمت منطقه ای *2 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) اداری (    

4/1217 اعياني  عرصه *% قيمت منطقه ای *6 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) صنعتي (    

5/1217 اعياني  عرصه *قيمت منطقه ای * *  4* %2 عوارض توسعه ايستگاه های آتش نشاني ) ورزشي ، تفريحي و ساير  (    

ريال  211،111 عوارض بيمه حريق از هر واحد مسکوني ساليانه     



   
 

 49ماده                                                                      

 ( 7228عوارض بر اراضي و امالک بال استفاده شهري )                                

1/1218 عرصه % قيمت منطقه ای *21 عوارض بر امالک بالاستفاده شهری    

2/1218 % 11كليه هزينه های انجام شده به اضافه  عوارض بر اراضي و امالک بالاستفاده شهری در صورت احصار توسط شهرداری    

ريال  211،111 عوارض بر صدور شناسنامه برای هر واحد  1218  

                                                            

 44 ماده                                                                   

 ( 6972)درداخل محدوده خدماتي عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تغییر كاربري

ريال 631،111خيابان وليعصر = –ريال  841،111بر جاده = عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربری  6311  

ريال 525،111بقيه اله ، امام ، دستغيب ، چمران ، شهيد بهشتي = صنعتگران   

ريال 421،111مهاجراني ، ميرزای شيرازی ، باغ اربابي =  

ريال  315،111ساير معابر و خيابان ها =   

متر  1111تغيير كاربری اراضي با ساير كاربری ها به مسکوني : به مساحت زير 

ريال  181،111، هر متر مربع   

ريال   91،111متر ، هر متر مربع  1111به مساحت باالی   

 

 45ماده 

درآمد حاصل از ) عوارض ارزش افزوده ملک بابت كاربري جدید ( در خارج محدوده 

 خدماتي و داخل حریم استحفاظي 

درآمد حاصل از ) عوارض ارزش افزوده ملک بابت  

كاربری جديد ( در خارج محدوده خدماتي و داخل 

 حريم استحفاظي 

ريال 351،111خدماتي هر متر مربع  –تغييركاربری به رفاهي  -1  

ريال 211،111تغيير كاربری از زراعي به مرغداری و گاوداری هر متر مربع -2  

ريال 111،111انبار كشاورزی هر متر مربع تغيير كاربری از زراعي به -3  

ريال  111،111تغيير كاربری از زراعي به گلخانه هر متر مربع -4  

ريال 411،111تغيير كاربری از زراعي به نمايشگاه ماشين آالت هر متر مربع -5  

ريال  51،111تغيير كاربری از زراعي به باغ هر متر مربع -6  

 

 



   
 

 

 

 توضیحات:  

ضوابط اجرائي ارزش معامالتي امالک شهرستان البرز و محمديه مصوب مرداد ماه  97محاسبه تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات سال مبنای  

 هيات محترم دولت مي باشد .   26/1/96مورخ  ه  54212/ت5778و مصوبه شماره 1395

 ي باشند تجاری محسوب مي گردند . كليه اماكن و فضاها و موسسات و پمپ بنزين ها و مراكزی كه انتفاعي م 

ماده صد قانون شهرداری ها مي بايستي تسويه  8گواهي پايانکار به استناد تبصره  –گواهي عدم خالف  –صدور هرگونه استعالم مشاور امالک  

 كامل گردد .

 كليه كدهای درآمدی كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي گردد مي بايست مطابق قوانين و مقررات وصول گردد . 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 بخش دوم                                                  

 بهاي )هزینه( خدمات                                               

 

 7ماده                                                                              

 ( 9727)هزینه ترمیم حفاري هاي معابر                                               

 
 تاريخ تصويب بخشنامهشماره ضابطه و  موضوع بخشنامه

 23/12/1395 1195391/95 1396ابالغ فهرست بهای واحد پايه رشته ترميم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 

 

 

 2ماده                                                                                  

 هزینه آماده سازي                                                                      

عهده مالکين  ا طبق شرايط اعالمی شهرداری بهه ها وکويه ها و شهرك آماده سازی معابر ايجادی ناشی از تفکيک

توسط  قطعات تفکيک شده  تحت نظارت مهندسين شهرداری بوده که بايد در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به

ينفع ها( انجام شود. درمواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی ذمالک )با عقد توافق و مصالحه با مالک و يا 

های مربوطه نسبت به آماده سازی معابر اقدام  کليه هزينه تواند با اخذ معابر فوق راسا اقدام نمايد شهرداری می

 نمايد. 

 .اخذخواهدشدهزينه آماده سازی طبق جدول پيوستی 

 1397پيشنهادی سال  شرح درآمد كد درآمد

  درآمد حاصل از خدمات آماده سازی : 3118

به ازای هر  –متر و كمتر  6اراضي واقع در بر كوچه های با عرض  درآمد حاصل از خدمات آماده سازی :  3118

  ريال 63.111متر مربع 

به ازای هر  –متر  11متر و  8اراضي واقع در بر خيابان ها با عرض 

 ريال   73.111متر مربع 

به ازای  –متر  14متر و  12اراضي واقع در بر خيابان های با عرض 

 ريال   79.111هر متر مربع 

به ازای  –متر  18متر و  16اراضي واقع در بر خيابان های با عرض 

  ريال 89.111هر متر مربع 

به ازای هر  –متر  24متر و  21اراضي واقع در بر خيابان  با عرض 



   
 

 ريال  94.111متر مربع 

به ازای هر متر  –متر  24اراضي واقع در بر خيابان های باالتراز  

 ريال  111.111مربع 

 ريال   178.111اراضي واقع در بر بلوار ها بع ازای هر متر مربع 

 ريال  311،111هر متر مربع  9اراضي با كاربری مسکوني ) عرصه  هکتاری  43.11.5اراضي توسعه يافته  3118

 ريال  711،111اراضي با كاربری تجاری ) عرصه ( هر متر مربع 

 ريال  711،111اراضي با كاربری صنعتي ) عرصه ( هر متر مربع 

 

  9ماده     

 هزینه خدمات كمیسیون ها                                                    

در خصوص يکسان سازی نحوه و ميزان پرداخت حق الزحمه  1396دستورالعمل وحدت رويه در سال 

قانون شهرداری ها ، كميسيون عالي معامالت  111،  99،  77اعضای جلسات كميسيون های ماده 

 و كارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسالمي شهرها 5كميسيون ماده شهرداری ، 

ريال 1088888پرونده رسيدگی شود مبلغ  18به ازای هر جلسه که به  188حق الزحمه جلسات کميسيون ماده  -1

نيز  188ريال تعيين و حق الزحمه جلسات کميسيون تجديد نظر ماده  158،888و به ازای هر پرونده مازاد مبلغ 

ريال و به ازای هرپرونده مازاد مبلغ   1،388،888پرونده رسيدگی شود مبلغ  18زای هرجلسه که به به ا

 4ريال تعيين و توسط شهرداری مربوطه به هر عضو قابل پرداخت خواهد بود . همچنين به ازای هر  108،888

 پرداخت می باشد .  ، معادل يک جلسه ذيربط ، حق الزحمه قابل188بازديد ميدانی کميسيون های ماده 

 ريال تعيين می گردد .  1،088،888به ازای هرجلسه مبلغ  33حق الزحمه جلسات کميسيون ماده  -2

، مشابه حق الزحمه  5، عالی معامالت شهری و کميسيون ماده  11حق الزحمه جلسات کميسيون ماده  -3

 کميسيون تجديد نظر ماده صد تعيين می گردد 

 جلسات کميسون های مذکور ، می بايستی خارج از ساعات اداری برگزار گردد .  -1تبصره 

در صورتی که ظرف مدت زمانی يک ماه ، تعداد پرونده های قابل طرح در کميسيون های مربوطه  -2تبصره 

 نع می باشد . شهرداری به حد نصابهای مقرر نرسد ، برگزاری جلسات با هر تعداد پرونده توسط شهرداری بالما

شهرداران به نحو مقتضی نسبت به قدردانی از زحمات اعضای دبيرخانه های کميسيون های مربوطه  -3تبصره 

 شهرداری اقدام خواهند نمود . 

حق الزحمه جلسات هريک از اعضای مصرحه کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسالمی شهرهای تابعه شهرستان  -4

مورخ  3605/42/53ريال تعيين که وفق سازو کار اجرايی ابالغی به شماره  1،088،888به ازای هرجلسه مبلغ 



   
 

مدير کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و به مديريت فرماندار ذيربط توسط شهرداران تابعه  1/1/1334

 شهرستان پرداخت خواهد گرديد . 

و بازرسی بر حسن اجرای مفاد اين دستورالعمل  دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوين ، مسئول نظارت و -5

 سازوکار اجرايی مذکور می باشد . 

 

 7931ارزش معامالتي شهرداري شریفیه سال  –بهاي خدمات                              

 (722)مالک عمل كمیسیون ماده 

تجاری ، اداری ، صنعتی ، مسکونی  –در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی ) مسکونی 

 ماده صد ( 3و  2برابر ارزش معامالتی ) تبصره  4تا  2برابر ارزش معامالتی ، تجاری ، اداری ، صنعتی  3تا  2/1

 1397پيشنهاد سال  شرح عوارض  رديف درآمدی 
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 111جريمه كميسيون ماده 

 الف( انواع ساختمان 

-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه )  5ساختمان با اسکلت بتني با هر نوع سقف تا 

ريال (  251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111

 611،111-93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  89-311،111)

  ريال ( 851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( ) 

ريال (  161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه به باال  )  5ساختمان با اسکلت بتني با هر نوع سقف از 

 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  84-171،111)

-93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111-89ريال ( )

ريال  851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( )  611،111

) 

-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه  )  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 

ريال (  251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111

 611،111-93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  89-311،111)

 ريال ( 851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( ) 

ريال (  161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه به باال  )  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از 

 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  84-171،111)

-93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111-89ريال ( )

ريال  851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( )  611،111

) 

ريال (  161،111-83ريال ( ) 151،111-82مصالح بنايي با ستون های فلزی يا بتني   ) اسکلت مختلط 

 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  84-171،111)

-93)  ريال ( 411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111-89ريال ( )



   
 

ريال  851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( )  611،111

) 

ريال (  181،111 -85ريال ( )  171،111-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82اسکلت آجری   ) 

 351،111-91ريال ( )  311،111-89( ) ريال 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86)

 -95ريال ( )  711،111 -94ريال ( )  611،111-93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( )

 ريال ( 851،111 -97ريال ( )  791،111 -96ريال ( )  751،111

 ارزش معامالتی  18/1ميزان جريمه  –ماده صد (  4در مورد احداث بنای بدون پروانه ) تبصره 

رديف 

 درآمدی

 1397پيشنهاد سال  شرح عوارض

 الف( انواع ساختمان  جريمه كميسيون ماده صد  6311

 171،111-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه )  5ساختمان با اسکلت بتني با هر نوع سقف تا 

 311،111-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87)ريال (  191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( ) 

 -94ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( ) 

  ريال (   9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96ريال ( )   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111

-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه به باال  )  5ساختمان با اسکلت بتني با هر نوع سقف از  جريمه كميسيون ماده صد  6311

-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111

ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111

 ريال (   9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96ريال ( )   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111 -94

 171،111-84ريال ( ) 161،111-83)ريال (  151،111-82طبقه  )  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا  جريمه كميسيون ماده صد  6311

 311،111-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( ) 

 -94ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( ) 

 ريال (   9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96ريال ( )   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111

-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82طبقه به باال  )  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  جريمه كميسيون ماده صد  6311

-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111

ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111

 ريال (    9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96ريال ( )   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111 -94

-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82اسکلت مختلط مصالح بنايي با ستون های فلزی يا بتني  )  صد  جريمه كميسيون ماده 6311

-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111

ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111

 ريال (   9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96ريال ( )   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111 -94

 -86ريال ( ) 181،111 -85ريال ( )  171،111-84ريال ( ) 161،111-83ريال ( ) 151،111-82اسکلت آجری   )  جريمه كميسيون ماده صد  6311

 -91ريال ( ) 351،111-91ريال ( )  311،111-89ريال ( ) 251،111 -88ريال ( ) 211،111-87ريال ( ) 191،111

ريال   9،111،111 -95ريال ( )    9،111،111 -94ريال ( )   9،111،111 -93ريال ( )  411،111 -92ريال ( )  385،111

 ريال (   9،111،111 -97ريال ( )    9،111،111 -96( ) 



   
 

 

آيين نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهيه توسط شهرداريو تصويب انجمن شهر ) شورای اسالمی شهر ( در 

 مورد اخذ جرايم قابل اجراست . و اين ارزش معامالتی سالی يک بار قابل تجديد خواهد بود . 

 نحوه تعیین قدمت ساختمان ها : 

 بر اساس تصاوير ماهواره ای -1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده نوسازی مربوط به برگه های مميزی امالك  -2

 بر اساس سوابق موجود در پرونده پيشه و کسب  -3

 بر اساس زمان صدور پروانه ساخت و گزارش پيشرفت فيزيکی ارائه شده از طرف نظام مهندسی  -4

 بر اساس نوع ساخت و نوع مصالح مصرفی -5

 بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده از طرف مالک مانند قبوض آب و برق و ... و سند مالکيت و ...  -6

 بر اساس سوابق استعالم های صادره برای نقل و انتقال و بانک و ادارات و ...  -1

 بر اساس سوابق موجود در پرونده های تخلفات قبلی  -0

 قال و بانک و ادارات و ... بر اساس سوابق استعالم های صادره برای نقل و انت -3

 بر اساس نقشه وضع موجود طرح تفضيلی  -18

 

 4ماده                                                                             

 (9224هزینه ماشین آالت شهرداري از بابت خدمات )                                   

 الف : 

هزينه کرد برای هر  1336)هزينه کرد واقعی برای گورستان در سال  ريال 888/088/1هزينه دفن اموات  -1

 (  می باشد .ريال  3،188،888نفر متوفی 

 ريال خواهد بود .         888/888/5 نيستندساکن شريفيه هزينه دفن متوفيانی  -2

کميته امداد پوشش تحت  ) به تشخيص کارشناس شهرداری ( و افراد هزينه کفن و دفن افراد بی بضاعت -3

 بهزيستی رايگان می باشد .  انامام )ره( و مددجوي

الزامی است در غير اين صورت  1ارائه اسناد مثبته سکونت متوفی در شريفيه برای برخورداری از مزايای بند  تبصره :

 خواهد بود .  2مشمول بند 

 ( 4212ب: هزينه ماشين آالت سنگين شهرداری )



   
 

 ريال   888/888/1بيل مکانيکی هر ساعت  -1

 ريال   888/588/1هزينه باب کت هر ساعت  -2

 

 5ماده

جرائم حاصل از هزینه ابطال تمبر و هزینه دادرسي چک هاي برگشتي قبل از صدور و راي 

 (6922دادگستري)

جرائم حاصل از هزينه ابطال تمبر و هزينه دادرسي چک های برگشتي قبل از صدور و  6312

 رای دادگستری

 بر اساس گزارش هزينه واحد حقوقي

  ريال 511،111 هزينه تشکيل پرونده چک های برگشتي و هزينه آژانس و استرداد چک ها 

ريال 411.111 فک پلمپ   

 

 6ماده

 هزینه واگذاري اسناد مناقصه

ريال 811.111   هزينه واگذاری اسناد مناقصه 6399  

 

 1ماده                                                                          

جرائم تخلفات ساختماني و شهري و غرامت ها و اشغال سواره رو و پیاده رو با مصالح 

 (6922)ساختماني

بابت تخليه مصالح ساختمانی در مجاورت زمين مالک که برابر قانون نبايد تا حداکثر يک سوم عرض معبر را  -1

روز برای ساير معابر از طرف  15روز برای خيابان های اصلی و به مدت  18اشغال کند و از روز تخليه به مدت 

می شود و در صورت عدم تخليه در موعد مقرر شهرداری با نظارت اجراييات مهلت انتقال مصالح به داخل ملک داده 

 ود . شريال جريمه دريافت  35،888به ازای هر متر مربع از فضای اشغال شده معابر روزانه 

 ريال 388,888جريمه وانت بارهای مزاحم سطح شهر هر مورد مبلغ 



   
 

 ريال  888/488هزينه سد معبر و مزاحمت وانت بارهای دوره گرد شهری -2

 ريال  888/888/2هزينه تخليه نخاله های ساختمانی در اراضی محدوده و حريم شهر توسط خودروهای متخلف -3

هزينه تخليه و عدم جمع آوری نخاله های ساختمانی در معابر شهری حاصل از تعميرات ساختمان به ازای هر -4

 ريال  888/888/1سرويس خاور 

 8ماده 

 اظهار نظر كارشناسي درباره :

 حاقات بعدي (لبا اصالحات و ا 7994قانون شهرداري مصوب  11طرح اصالح ماده  "

الف : رفع اختالف بين مودی و شهرداری به کميسيونی مرکب از نماينده وزارت کشور و نماينده دادگستری و 

يسيون نماينده انجمن شهر ارجاع می شود و رای کميسيون مزبور قطعی است . بدهی هايی که طبق رای اين کم

 تشخيص داده  شود طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول است . 

کميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد الزم االجرا به وسيله اداره ثبت  تب: بدهی هايی که طبق تصميما

قابل وصول است . اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصميم کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری 

 مبادرت کند . 

قانون شهرداری  11ع ماده تبصره : در مورد عوارض شهر ، مرجع رسيدگی به اعتراض از تصميمات کميسيون موضو

 ها ، ديوان عدالت اداری است . 

عوارض : مبلغی است که شهرداری از اشخاص حقيقی و حقوقی مطابق اختيارات قانونی برای تامين مخارج عام و 

خاص و يا اعمال سياست های تشويقی يا بازدارنده اخذ می نمايد . اين عوارض ) محلی ( پس از تصويب توسط 

 می شهر وفق قوانين و مقررات موضوعه ، اعالم عمومی می شوند. شورای اسال

بهای خدمات شهری : وجوهی است که شهرداری در قبال ارائه برخی خدمات و متناسب با ميزان استفاده از آن با 

 تصويب شورای اسالمی شهر از استفاده کنندگان خدمات شهری وصول می کند . 

قانون شهرداری و جلوگيری از  11نقض مقررات در رسيدگی کميسيون موضوع ماده قانونگذار به منظور جلوگيری از 

تضييع حق شهروندان و اشخاص حقيقی و حقوقی حقوق خصوصی ، تصميمات قطعی کميسيون يادشده را منحصرا 



   
 

 –اداری  قانون ديوان عدالت 13ماده  2از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها ) از حيث شکلی ( طی بند 

قابل شکايت در ديوان اعالم کرده است . به عبارت ديگر رسيدگی ماهيتی به اعتراضات و اختالفات  – 1305مصوب 

قانون شهرداری است و رسيدگی  11راجع به عوارض شهرداری منحصرا در صالحيت ذاتی کميسيون موضوع ماده 

 آن را ابراز می کند . شکلی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ، 

قانون  11در خصوص رسيدگی ديوان عدالت اداری نسبت به آرای صادرشده از سوی کميسيون های موضوع ماده 

شهرداری بايد به اين نکته اشاره کرد که بر اساس آرای وحدت رويه ديوان عدالت اداری ، صرفا اشخاص حقيقی و 

هی و مراجعه به ديوان عدالت اداری دارند و اشخاص حقوقی حقوقی حقوق خصوصی حق شکايت و تجديد نظر خوا

حقوق عمومی حق طرح شکايت و تجديد نظر خواهی نسبت به آرای صادر شده از سوی مراجع شبه قضايی و اداری 

هيئت عمومی  22/3/06مورخ  633در ديوان عدالت اداری را ندارند . با وجود اين بر اساس رای وحدت رويه شماره 

الی کشور اشخاص حقوقی حقوق عمومی حق مراجعه به دادگاه های دادگستری را جهت طرح شکايت از ديوان ع

 آرای اين گونه مراجع شبه قضايی و اداری دارند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  7931 سال شریفیه شهرداري صنفي عوارض تعرفه 

 7931 سال عوارض

 ريال به ارقام

 7936 سال عوارض

 ريال به ارقام 

 شرح

 مجالس و مراسم برگزاری محل  رستورانها                

 غذاخوری سالن و وچلوخورشتي چلوكبابي                

 گرم سردو خوراک و فروشي اغذيه              

 بستني و شيريني فروش قنادی، كافه              

 گيری آبميوه              

 فروشيها بستني و تريا كافه              

 كالباس و سوسيس فروشي عمده و توزيع مراكز              

 عطريات و بهداشتي و آرايشي لوازم جز فروشندگان              

 مو كاشت مؤسسات و مصنوعي گيسوی واردكنندگان و فروشندگان              

 آفتابي و طبي  عينکهای جزء فروشندگان              

 روشنايي شمع انواع فروش صابون و پز صابون              

 اتومبيل يدكي لوازم جزء فروشندگان              

 اتومبيل شيشه فروشندگان              

 موتورسيکلت فروشندگان              

 دوچرخه فروشندگان              

 مترمربع 111 وسعت تا اتومبيل فروش نمايشگاههای                

 مترمربع 151 تا 111 اتومبيل فروش نمايشگاههای                

 باال به مترمربع 151 تاوسعت اتومبيل فروش نمايشگاههای                

 نقليه وسايل انواع الستيک جزء فروشندگان              

 كشي سيم ، الکتريگي لوازم جزء فروشندگان              

 تصويری و صوتي لوازم فروشندگان              

 درجه گازسوز و ونفتي الکتريکي خانگي لوازم فروشندگان                

 آن تحريرونظاير ماشينهای و ساعت ويژه باطری انواع فروشندگان              

 عکاسي پروژكتورولوازم فيلمبرداری عکاسي دوربينهای فروشندگان              



   
 

 سوختي مواد وفروش دولتي و اختصاصي بنزين پمپ جايگاههای                

 مازوت و گازوئيل مشعل نفت پيمانکاران              

 جزيي بطور نفت فروش شعب              

 سنگ ذغال و چوب ذغال فروشان عمده              

 فروشي امانت و سمساری              

 شيشه و پشم و اسفنجي كاالهای جزء فروشندگان                

 آهک و گچ سيمان قبيل از ساختماني مصالح فروشندگان                

 ماشيني و فشاری آجرهای فروش دفاتر              

 و قيرگوني و ماله قبيل از ساختماني و بنايي وسايل فروشندگان              

 گر شيشه و ایشيشه ميزهای انواع فروشندگان              

 رنگ انواع جزء فروشندگان              

 برقي بادبزنهای ،هواكش حرارتي مشعلهای شوفاژ جزء فروشندگان              

 پنجره و درب مانند ساختمان اسقاطي لوازم فروشندگان              

 برداری ونقشه كشيونقشه مهندسي لوازم جزء فروشندگان              

 گالوانيزه و فلزی هایولوله پروفيل و آهن جزء فروشندگان              

 ( ساختمان بهداشتي)اتصاالت ولوله قفل و دستگيره و لوله قبيل از ابزار جزء فروشندگان              

 پوليکاو ، وفارسيت ايرانيت انواع جزء فروشندگان              

 خشکبار جزء فروشندگان              

 فروش جزء پز نبات آب              

 آرد جزء فروشندگان              

 بارتره و ميوه ميادين بارفروشان                

 جزء فروشان ميوه              

 خواربار فروش عمده و غذايي مواد بنکداران              

 بندی ماست و فروشي لبنيات              

 مترمربع 41 تا خواربارفروشي              

 فروش سقط و عطار              

 حبوبات فروشندگان و عالف              



   
 

 پروتئيني مواد فروشندگان              

 گوسفندی گوشت فروش قصابي              

 گاوی گوشت فروش قصابي              

 مرغ تخم و پرنده ماهي مرغ فروشندگان              

 كاكائو و قهوه فروشندگان              

 سنتي غذاهای پخت و ولبوفروشي فروشي آش پزی ،حليم كبابي              

 فروشي سيرابي و پزی كله              

 جگركي              

 خارجه و داخله چای جزء فروشندگان              

 نوشابه توزيع و پخش انبار              

 چايخانه و خانه قهوه              

 فرنگي گوجه رب و سس ومرباجات ترشيجات جزء فروشندگان              

 دستي پارچه فروشي وعمده بنکدار              

 بزازی و پارچه جزء فروشندگان              

 فروشي دوخته              

 و هاكوپيان جامکو قبيل از لباس بزرگ فروشگاههای              

 پوشاک فروشهای و بوتيک              

 منگنه دكمه و دوزی سنگ ، فروشي دكمه              

 خرازی مويي اليي زيپ نخ مانند خياطي لوازم انواع فروشندگان              

 پوشاک فروشان عمده              

 پوشاک جزء فروشندگان              

 عروس لباس دهندگان كرايه و فروشندگان              

 كركره پرده و ديواری كاغذ كفپوش انواع و موكت جزء فروشندگان              

 ماشيني فرشهای جزء فروشندگان              

 كرک و مو و پشم فروشان عمده              

 كرک و مو و پشم جزء فروشندگان              

 پنبه فروشان عمده              

 پنبه فروشان جزء              



   
 

 پشم و لحاف انواع حواله روتختي ، پتو جزء فروشندگان              

 نظاير و زيرپوش انواع فروشندگان              

 بان سايه و خيمه و چادر فروشندگان              

 چرمي وسايل چمدان و كيف جزء وفروشندگان سراجان              

 سازان پستايي و چرم جزء فروشندگان              

 كيف و ماشيني كفش فروشندگان              

 كيف و دوز دست كفش فروشندگان              

 بافت دست فرش فروشندگان              

 تريکو كشباف كاالی جزء فروشندگان              

 پرس و تترون قبيل از شيميايي الياف جزء فروشندگان              

 بافي حصير و فروشي حصير              

 ورزشي لوازم و البسه فروشندگان              

 چتايي گوني جزء فروشندگان              

 آالت چيني و بلور جزء فروشندگان              

 كادويي و لوكس اجناس فروشندگان              

 دودهنه تا خانگي مبلمان فروشندگان              

 دودهنه از بيش خانگي مبلمان فروشندگان              

 دودهنه تا لوستر نمايشگاههای              

 دهنه دو از بيش لوستر نمايشگاههای              

 فروش آيينه              

 فروشي جواهر و طال                

 دستي صنايع مينياتورو كاری، نسبت ، كاری خاتم فروشگاه              

 دستي صنايع مجتمع فروشگاههای              

 فروشي فيروزه و عقيق              

 فروشي عتيقه              

 سفالين لوازم و ظروف فروشندگان              

 مصنوعي و زينتي هایدرختچه و طبيعي گلهای فروشندگان              

 آكواريوم فروشندگان و تزئيني ماهيهای دهندگان پرورش              



   
 

 وهنری نقاشي های گالری و تابلوفروش              

 ساعت فروشندگان              

 بازی اسباب فروشندگان              

 نظامي وعاليم پرچم يراق فروشندگان              

 اتومبيل دوم دست لوازم وفروشندگان اوراقچي              

 سيکلت موتور يدكي لوازم فروش              

 كتابفروشيها              

 كاغذ انواع فروشندگان              

 وپوستر التحرير لوازم فروشندگان              

 آلومينيومي و رويي ظروف فروشندگان              

 پزیخوراک سماوروچراغ فروشندگان              

 مالمين و پالستيکي وسايل و ظروف جزء فروشندگان              

 (مبلمان جزء به)  چوبي و فلزی مصنوعات جزء فروشندگان              

 زيراكس فتوكپي تحرير حساب ماشين جزء فروشندگان              

 الوار و چوب جزء فروشندگان              

 آتشنشاني و ايمني وسايل جزء فروشندگان              

 ...وتراشكمپرسورماشينموتورجوش مانند ابزارصنعتي انواع فروشندگان              

 بزرگ ترازوهای و باسکول فروشندگان              

 دار عقربه و بزرگ ترازوهای جوش قهوه فروشندگان              

 وصنعتي خانگي خياطي چرخهای وانواع بافتني ماشينهای جزء فروشندگان              

 ماركتها سوپر              

 فروش قناری و پرنده              

 دستي پرندگان قفس انواع فروشندگان              

 كاغذی دستمالهای انواع فروشان عمده              

 دهنه دو تا كودک مبلمان و البسه نمايشگاههای              

 اضافي هردهنه برای دودهنه از بيش با مبلمان و البسه نمايشگاههای              



   
 

 طبقه يک از بيش اضافي هرطبقه برای مبلمان و البسه نمايشگاههای              

 علوفه دام و طيور خوراک فروشان عمده              

 برنج فروشندگان              

 فروش سبزی              

 فروش عسل              

 باغي ووسايل وحيواني نباتي آفات سموم فروشندگان              

 ساخته پيش بريهای گچ فروشندگان              

 ساخته پيش درهای فروشندگان              

 ساختمان فروشان سنگ              

 نواركاست وتکثيركنندگان فروشندگان              

 دارويي گياه فروشندگان              

 وپيلت نبشي آهن خرده فروش              

 آلومينيوم فروش              

 سنگين آهن ورق انواع فروش              

 سبک آهن ورق انواع فروش              

 و،اره غربال انواع ساخت و فروش              

 كشاورزی لوازم و شيردوش فروش              

 اتومبيل تزئينات فروش              

 صنعتي برق لوازم فروش              

 وخانگي برقي لوازم يدكي قطعات فروش              

 برودتي و حرارتي  هایسيستم فروش و خدمات              

 افزاری وسخت افزاری نرم خدمات فروش              

 الکترونيک يدكي لوازم و قطعات فروش              

 كامپيوتر بازيهای و وسايل فروش              

 موبايل و تلفن فروش              

 اليي سه و فيبر تخته فروش              

 سکوريت شيشه فروش و نصب              

 دندانپزشکي و پزشکي تجهيزات فروش              



   
 

 آماده رختخواب و تشک فروش              

 ماشين صندلي روكش فروش              

 وجرايد مطبوعات فروش              

 پيتزا فروش              

 بروستد جوجه فروش              

 موسيقي آالت فروش              

 مصرف يکبار ظروف فروش              

 اتومبيل دوم دست لوازم فروشندگان و اوراقچي              

 نقليه وسايل الستيک انواع جزء فروشندگان              

 كار مليله ساز نقره فروش نقره              

 سنتي موسيقي لوازم فروشندگان              

 ايزوگام و كيف چتايي كتاني گوني جزء فروشندگان              

 شيميايي ومواد پالستيک اوليه مواد فروش              

 بلوک وتيرچه موزائيکوكاشي فروشندگان و توليد              

 پاركينگها و توقفگاهها              

 پذيرايي و عروسي های سالن و سرويسها سلف                

 مردانه آرايشگاههای              

 زنانه آرايشگاههای              

 ( بار وانت) شهری باركشهای دفاتر              

 عايقکاری ، كاری ايزوله ، چاه تخليه ، بازكني لوله مانند منزل خدماتي مؤسسات              

 فيلم ظهور و عکاسي هایآتيله فيلمبرداری، استوديوهای              

 هامسافرخانه                

 هاگرمابه              

 پذيرايي وسايل و ظروف دهندگان كرايه              

 چراغ ، پنکه ، بلندگو نظير برقي وسايل دهندگان كرايه              

 امالک مشاور و معامالتي بنگاههای              

 كاران جرثقيل              



   
 

 ساختمان نقاش              

 انتشاراتي مؤسسات              

 تجاری هایآگهي و تبليغاتي مؤسسه              

 دارالتحرير ، دارالترجمه              

 ها سردخانه              

 بازرگاني كاالهای انبار              

 عميق نيمه و عميق چاههای حفاری مؤسسات                

 گاز پركني سيلندر شركتهای عوارض                

 دارانباسکول عوارض              

 گاز پخش و توزيع های نمايندگي              

 دام فروش محل كاروانسراهای              

 قالي كشي نقشه              

 كاری آسفالت دفتر و سيار آسفالتکاران              

 خودرو شويندگان ، كارواش              

 شويي قالي ، فرش شويندگان              

 اندازی راه و نصب كامپيوتری خدمات ارائه              

 افزاری سخت و افزاری نرم خدمات فروش              

 دور راه تلفن اينترنتي خدمات              

 اينترنت خدمات              

 دور راه تلفن و اينترنت لوازم خدمات              

 مخابراتي دور راه تلفن خدمات              

 اكو ـ موسيقي آالت كرايه خدمات              

 فلزی داربست نصب              

 كاری آسفالت              

 نظافتي خدمات              

 خشکشويي ـ لباسشويي              

 قاليشويي كارگاههای              

 خطاط و نقاش ، نويس تابلو              



   
 

 كشي نقشه دفاتر              

 عمومي پزشکان مطب              

 تخصص پزشکان مطب              

 زيبايي و پالستيک جراحي موسسات              

 آن نظاير و كارديوگرافي ، فيزيوتراپي ، راديولوژی ، طبي های آزمايشگاه              

 ها داروخانه              

 روزی شبانه های داروخانه              

 هوازی غير فاضالب تصفيه              

 لودر و بيل پيمانکاری دفتر              

 گيری آبغوره و آبميوه              

 خصوصي آمبوالنس خدمات              

 تلفني تاكسي آژانس              

 موتوری پيک              

 كارگر 21 از كمتر با كوبي سنگ و بری سنگ كارگاههای              

 آلومينيومي و آهني ساز پنجره و درب آهنگران              

 حلبي لوازم ، بشکه ، بخاری لوله كولر كانال سازندگان              

 ماشيني نانوايي              

 پزی سفيد و سنتي هاینانوايي              

 مردانه خياطي              

 زنانه خياطي              

 جواهرسازی و طال كارگاه              

 فروش پرده و دوز پرده              

 قالبسازی و گری ريخته              

 پالستيک و نئون تابلوهای سازندگان              

 سازی مدل – چوبي قالبهای سازندگان و خراطان              

 سازی پالک و الستيکي مهر حکاكي              

 چوبي بشکه و صندوق سازندگان و نجار و درودگر              



   
 

 پالستيکي و فلزی و چوبي از اعم دكورسازی              

 قابساز و ساز آلبوم و صحاف              

 چاپ و انتشاراتي مؤسسات                

 زيراكس ، اوزاليد نقشه چاپ مؤسسات                

 شناسايي كارت ، گواهينامه ، پرسکاران ، فتوكپي              

 بری چوب كارگاه              

 بافتني و ژاكت انواع بافندگي              

 قندی نان پزی خشکه              

 كامپيوتری طريقه به عکاسي              

 كامپيوتری عکس چاپ و ظهور              

 سازی كركره و سازی حلبي              

 و كلنگ ، تيشه ، داس سنتي آهنگری              

 بری واشر              

 سازی جعبه و بری چوب              

 خودرو هوای فيلتر توليد              

 تريکو دوزندگي ، بافندگي              

 ( كشبافت ) نخ كش بافندگي              

 بافي قيطان              

 غيره و جات ادويه كوبندگي              

 فشارقوی شيلنگهای پرس              

 صنعتي برق تابلوی ساخت              

 سازی الک              

 (  ساز پشتي)  فروش مخده و دوز مخده              

 زن پنبه و دوز لحاف              

 منسوجات رنگرزی              

 فروشي حصير و حصيربافي              

 زينتي هایمجسمه فروشندگان و سازندگان              

 سيمي های برس ساخت              



   
 

 ای حلقه سازی فنر              

 سازی گل              

 فروش پوستين و دوز پوستين              

 و ... ( سوخته ،روغن شيشهتفکيک ) به مواد هرگونه بازيافت              

 برق تابلوی ،جعبه سازی كابينت              

 سازی بخاری              

 فرقون ساخت              

 كلمن و دستي يخدان ساخت              

 رويگری و مسگری              

 باری چرخ توليد              

 دوچرخه قطعات توليد              

 كاميون و اتومبيل فلزی اطاقسازی              

 ترانس انواع ساخت              

 موسيقي آالت توليد              

 لوستر و نوری چراغ انواع ساخت              

 دكور ، كودک خواب سرويس ، مبل كمد، توليدی              

 صندلي و ميز توليدی              

 چوبي دستي صنايع توليد              

 كاميون چوبي سازی اطاق              

 كالس فايبر توليد              

 قبر سنگ ساخت              

 موزاييک توليد              

 موج ، جاجيم ، گليم بافندگي              

 ريسوگرافي              

 دوزی پيراهن              

 اتومبيل چادر دوزندگي              

 بافي گرد              

 شلوار و مانتو ، پوشاک توليد              



   
 

 شلوار و كت دوخت              

 تک شلوار دوخت              

 كفش توليد              

 گيوه و چاروق توليد              

 ساک و كيف انواع توليد              

 سراجي توليد              

 مقوايي جعبه توليد              

 زونکن و دفترچه توليد              

 نايلون و كاغذی پاكت توليدانواع              

 كاغذی ضايعات بازيافت              

 دامي های نهاده و كنسانتره توليد              

 عروس لباس توليد              

 پوشه گيره توليد              

 آنتن توليد              

 الکترونيک قطعات توليد              

 عروسک توليد              

 نظامي لباس              

 ( پالستيک تزريقات )پالستيکي مصنوعات توليد              

 قير توليد              

 توربافي              

 اره انواع فروش و ساخت              

 راديولوژی و عکس مصرفي مواد از نقره بازيافت              

 طبي تشک توليد              

 پزی بلوک              

 آهني سازی تابلو              

 سازی قطعه              

 الکترواستاتيک روش به آلومينيومي شمش توليد و كاری رنگ              

 ها اتوسرويس و تعميرگاهها              



   
 

 تصويری و صوتي ،وسايل تلويزيون راديوو تعميركاران              

 آن نظاير و فريزر ، ،يخچال كولر،آبگرمکن تعميركاران              

 آب پمپ ترانسفورماتور، الکتروموتور، كاران تعمير              

 الکترونيک و معمولي های تلفن تعميركاران              

 فتوكپي دستگاههای و تحرير و حساب ماشينهای كاران تعمير              

 خودنويس قلم و ساعت تعميركاران              

 آن نظاير و بخاری و مانندآبگرمکن خانگي سوز نفت لوازم تعميركاران              

 گازسوز وسايل كاران تعمير              

 گاز و ازآب اعم ساختمان كشي لوله              

 فيلمبرداری و عکاسي مدرن وسايل تعميركاران              

 دوچرخه و سيکلت موتور كاران تعمير              

 آب درجه شمارو كيلومتر ، آمپر كاران تعمير              

 صافکاری و ساز اگزوز و ساز رادياتور ساز، گلگير              

 سنگين آالت ماشين مکانيک              

 اتومبيل و سبک آالت ماشين مکانيک              

 ( ساز جلوبندی )اتومبيل آهنگر              

 اتومبيل نقاش              

 اتومبيل كش سيم و فروش باطری و ساز باطری              

 فرمان تنظيم و چرخ وباالنس پنچرگيری و آپاراتي و روغن تعويض              

 اتومبيل ساز فنر كمک              

 اتومبيل تودوزی و دوز تشک              

 اتومبيل كوبي لنت              

 فلزات و اتومبيل تراشکاری              

 تانکرفروشان و سازان تانکر              

 اتومبيل ضبط راديو كاران تعمير              

 منازل و اتومبيل قفل كار تعمير و ساز كليد              

 برقکار و كش سيم              

 فرش رفوگران و تعميركاران              



   
 

 ها اكسي و كفش كاران تعمير              

 سنتي موسيقي وسايل تعمركنندگان              

 ورشو و كرم و نيکل آب قبيل از فلزات آبکاران              

 ن پرسکارا و اتومبيل سازان سپر              

 كاربيت جوشکاری              

 كركره پرده كاران تعمير              

 گازوييل پمپ تعميركاران              

 جک تعميرات              

 آن نظاير و جوش موتور تعميرات              

 بافندگي و خياطي چرخهای فروش و تعميرات              

 باال به كيلووات 5 ديزلي موتورهای برقي لوازم تعمير              

 سبک خانگي برقي لوازم تعمير              

 سنگين برقي لوازم تعمير              

 شوفاژ تأسيسات خدمات              

 اصالح ماشين انواع و  سمعک تعمير              

 فلزات كاری پرداخت              

 موتور تنظيم و آپ تون              

 صنعتي آالت ماشين تعمير              

 فلزی اسکلت جوشکاری              

 ديزلي پمپهای موتور و تراكتور تعمير              

 سمپاشي ، برق موتور  كشاورزی آالت ماشين تعمير              

 سنگين و سبک كالچ صفحه و ديسک تعمير              

 سيکلت موتور يدكي قطعات و صافکاری              

 غيره و آلومينيوم و چدني سرسيلندر جوشکاری              

 سنگين اتومبيلهای صافکاری              

 كشاورزی آالت ماشين جوشکاری              

 سنگين های اتومبيل آهنگری و جوشکاری              

 الکترونيکي برقي لوازم تعمير              



   
 

 وموبايل ارتباطي دستگاههای و سيم بي های تلفن تعمير              

 اداری ماشينهای و فاكس تعمير              

 ضايعات پرس              

 يخچال رنگ و كاران فرنگي              

 دوم دست طالی فروش              

 فلزی ای كوره رنگ              

 نشاني آتش و هوا های كپسول شارژ و كار لباس فروش              

 موتور روغن فروش              

 كمد و فلزی ، چوبي ، اداری لوازم فروش              

 ويتريني يخچالهای فروش              

 شيشه فروشي كلي              

 دارويي – دامپزشکي لوازم فروش              

 نايلون و مشمع فروش              

 فاستوني فروش              

 بهداشتي لوازم و مواد فروش              

 منزل تزئينات و لوازم فروش              

 كوبلن فروش              

 جو و گندم فروشي عمده              

 دام خوراک فروشي عمده              

 نمک فروشي عمده              

 پزی لوبيا و عدس              

 دنبه و پيه فروش              

 روده و پوست فروش              

 دامي خام آاليش فروش              

 سوخاری مرغ فروش              

 زغالي برگر فروش              

 قنادی وسايل فروش              

 نمد كاسه و بلبرينگ فروش              



   
 

 فانتزی نان فروش              

 چوبي خام مواد فروش              

 نوزاد سيسموني              

 (پيلت – آهن تير )ساختماني آالت آهن فروش                

 CNG امکانات نصب              

 حفاظتي های سيستم نصب              

 فرهنگي محصوالت عرضه              

 ژهفرفو ساخت              

 LPG وCNG گاز نصب              

 خانگي لوازم فروش              

 سوز گاز خودروهای تعمير              

 جات بدلي انواع فروش              

 منجمد مرغ و گوشت فروش              

 ای رايانه غير و ای رايانه بازيهای              

 پزی سمنو              

 غذايي مواد بندی بسته              

 جات ادويه بندی بسته              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري شریفیه

، قانون ماليات بر ارزش افزوده  58ماده  1اين تعرفه و دستورالعمل ها و آئين نامه های اجرايی آن در اجرای تبصره 

قانون تشکيالت ، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور  11و ساير بندهای آن و ماده  11ماده  3،26،16بندهای 

 38قانون شهرداری و ماده  14و ماده  55ماده  26، بند و اصالحات بعدی آن  1315و انتخاب شهرداران مصوب 

 طبق پيشنهاد نامه شماره صفحه 16و  تبصره 53ماده و 53بخش و جمعا در 2آيين نامه مالی شهرداری ها در 

ورای اسالمی ش 84/11/1336مورخ    53شهرداری شريفيه در جلسه شماره   21/18/1336مورخ   26/0651الف/

 شهر شريفيه به تصويب رسيد . 

قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بايستی کليه تشريفات تصويب  58ماده  1قانون شهرداری و تبصره  41در اجرای ماده 

قانون شهرداری اجرای مقررات  51طی شود . طبق ماده  1336بهمن سال  15و تاييد و آگهی عمومی قبل از 

تصويب شورای اسالمی شهر رسيده ، پس از اعالم عمومی برای کليه ساکنين  ومی دارد و بهشهرداری که جنبه عم

 شهر الزم االجرا خواهد بود . 

 

 حسین هاشمي                                                                                                                             

  شهردار شریفیه                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 تعرفه عوارض محلي شهرداري شریفیهتصویب نامه 

تعرفه عوارض محلی و هزينه خدمات و جرائم شهرداری شريفيه بنابه پيشنهاد نامه شماره               مورخ                      

 ادر دوبخش و جمع         ورخ م              شهرداری و به شماره                دفتر شورا ، در جلسه شماره 

 صفحه به تصويب رسيد .  16در اتبصره و جمع 53ماده و  53در

 

 ) تصویب كننده (  شریفیه شهر اسالمي نام و نام خانوادگي امضاي اعضاي شوراي                       

 

 احمد قدوسيان ) رئيس شورا (  -1

 حسن بهتويي ) نائب رئيس شورا (  -2

 آيت نظری اصل ) منشي (  -3

 ( عضو شوراعلي اكبر كرمي )  -4

 (  عضو شوراحيدر محمدحسنلي )  -5

 شریفیهشهر  اسالمي هر شورايم 

 

در مورخ .................. تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات و جرائم شهرداری ................... كه در جلسه 

............. صفحه به ..... در .................. ماده و ................... تبصره و جمعا در ................... مورخ .........شماره 

............ تاييد مي شود كه شهرداری بايد تا ............. مورخ ..........تصويب شورای شهر رسيده به شماره ..

 بهمن سال جاری نسبت به انتشار آگهي عمومي اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود .  15

 

 ءمهر و امضا                                                                                                                 

 شهرستان البرز فرماندار سرپرست                                                                                                                             

 




