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 :مقام معظم رهبری 
 
 

 

در مدیریت خدمت به مردم ، احساس اخالص برای        

بخصوص در این چیز خیلی با ارزشی است ، . خدا وجود دارد

سازمانهایی که . که با مردم سروکار دارد شهرداری

سروکارشان با مردم بیشتر است ، باید روح خدمتگزاری و 

 .اخالص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشند
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 :فهرست 
 تعاریف:  0ماده 

 صدور پروانه ساختعوارض :  2ماده 

 عوارض صدور مجوز تخریب:  3ماده 

 عوارض تعمیرات اساسی و غیر اساسی ساختمان :  0ماده 

 تقسیط عوارض:  5ماده 

 مازاد بر دو واحد مجاز طبق ضوابط طرحهای مصوب شهریعوارض واحد :  6ماده 

 عوارض احداث سایبان : 7ماده 

 مجوز دیوار کشی ، حصار کشی و فنس کشیعوارض  : 8ماده 

 عوارض پیش آمدگی اعیانی مشرف به معابر عمومی:  9ماده 

 قانون شهرداری 011ارزش ساختمان برای جرایم کمیسیون ماده :   01ماده 

 عوارض صدور پایانکار  : 00ماده 

 حق السهم تفکیك اراضی:  02ماده 

 عوارض مازاد بر تراکم:  03ماده 

 (مطابق با طرحهای مصوب شهری)مازاد بر تراکم مجاز در همکف یا زیرزمین عوارض :  00ماده 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از توسعه و تعریض در جهت اجراء طرح های مصوب شهری:  05ماده 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری : 06ماده 

 طرحهای مصوب شهریعوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء :  07ماده 

 انصراف از درخواست:  08ماده 

 جانبی در امور مختلف بهای خدمات:  09ماده 

 (شهری  و مکانهای خاص در میادین) فروش احشام بهای خدمات بابت جانمایی و ساماندهی مکانهای:  21ماده 

 جداولهزینه قیر ، آسفالت ، زیرسازی و :  20ماده 

 از شرکتهای حفار و ادارات بهای خدمات ناشی از آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری:  22ماده 

 عوارض مدیریت بر حمل و نقل بار و مسافر:  23ماده 

 عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی:  20ماده 

 خدمات در آرامستان های شهر بهای : 25ماده 

 (وسایل نقلیه سبك و سنگین)سالیانه خودرو عوارض :  26ماده 

 عوارض سالیانه موتور سیکلت:  27ماده 

 خدمات در کشتارگاه بهای:  28ماده 

 درآمد حاصل از  فروش محصوالت مازاد کارخانه های شهرداری : 29ماده 

 بهای خدمات ناشی از خدمات مدیریت پسماند:  31ماده 

 تخلیه نخاله و خاک در محل های ساماندهی شده توسط شهرداری بهای خدمات بابت:  30ماده 

 ...نمایشگاههای بازرگانی ، هنری و  فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی عوارض بر:  32ماده 

 عوارض قطع و از بین بردن درخت  :  33ماده 

 ...مشاغل اقتصادی و فضای شهری مورد استفاده برای عوارض بر :  30ماده 

 سکونت اتباع بیگانه بهای خدمات:  35ماده 

 بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها و خدمات ، پیشه فعالیتبر عوارض سالیانه :  36ماده 

 عوارض ایمنی ساختمان و اطفاء حریق:  37ماده 

 تعرفه های خدمات شهری:  38ماده 

 تشویق و ترغیب : 39ماده 
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 :مقدمه 

استحضههار دارنههد شهههرداری ممسسههه عمههومی  شهههروندان محتههرم همانگونههه کههه

وسههازی و عمههران و از ن اسههت غیههر دولتههی اسههت کههه اهههم واههایف آن عبههارت  

و ایجهاد  امین نیازمنهدیهای شههری واحهداث وتوسهعه معهابر     ته اصالحات اساسهی و 

پارکههها و باغهههای و میههادین و حفههن و نگهههداری ( توقفگاهههها)پارکههها و پارکینگههها 

عمومی موجود و تهامین سهایر تاسیسهات مهورد نیهاز عمهومی و نوسهازی محهالت و         

 مراقبت در رشد مناسب و موزون شههر، حفهن شههر از خطهر سهیل و آتهش سهوزی       

 .است  ...، جمع آوری و دفع و دفن زباله و 

 

 وضههع و وصههول عههوارضتههامین هزینههه هههای انجههام امههور فههوط عمههدتا  از طریههق 

آئهین نامهه    31پذیر می باشد، منهابع درآمهدی شههرداریها مسهتند بهه مهاده       امکان 

 .مالی شهرداری و برابر دستورالعملهای صادره خواهد بود
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 تعاریف - 0ماده 

  واحد مسکونی   -0
بدیهی است انجام )سرویسهای الزم باشد آشپزخانه و  ، اتاط که شاملساختمانهایی که برای سکونت افراد و یا خانواده ها ساخته شوند   

 .(پاره ای فعالیتهای شخصی مندرج در قوانین نیز در آنها مجاز خواهد بود

 واحد تجاری -2
واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا  و تجارت استفاده شوند یا در آنهاساختمانهایی که به منظور انجام کسب و پیشه 

قانون شهرداری بمنظور کسب  55ماده  20رت فعالیت نمایند و همچنین کلیه ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل بند واحدهای تابع قانون تجا

 .و پیشه و تجارت احداث گردد

 ی عتواحدهای صن  - 3
مراجع ذیربط مانند کارگاههای صنعتی و اداری موافقت اصولی از  دعبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجا

 .ایجاد شده باشد و غیره وزارت جهاد کشاورزی صنایع سبك و سنگین و معادن و فلزات

 ورزشی، درمانی و مذهبی  ،هنری  ،واحدهای آموزشی   - 0 
مراکز و و فرهنگی و هنری و ورزشی  یدرمان وبه آموزش و پرورش و آموزش عالی و بهداشتی  مربوط رت است از کلیه ساختمانهایعبا

واحد های مذهبی به ساختمانهایی گفته می شود که تحت نظر اداره اوقاف و سازمان تبلیغات ) غیر انتفاعیآموزش  و ممسسات  مذهبی

 . (اسالمی بوده و دارای هیئت امنا باشند

 واحدهای اداری   - 5
دولتی و نهادهای انقالب اسالمی، ارگانهای نظامی و انتظامی و  منظور ارائه خدمات توسعه ادارات عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به

 .می گردد احداثامنیتی 

که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات ... موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی و :  تبصره

 .هستند از نظر پرداخت پذیره، تجاری محسوب می شوند

 واحدهای خدماتی   - 6
توسط ( بطور مثال دفاتر شرکتها)نبوده و برای ارائه خدمات فوط الذکر  5و  0 ، 3 ، 2 ، 0به واحد هایی اتالط می گردد که مشمول بند 

 .می گردد احداثاشخاص حقیقی و یا حقوقی 

 پروانه ساختمانی   - 7
قانون  55ماده  20و بند  011براساس ماده  کهصادرمی گردد برای احداث بنا مجوزی است که از طرف شهرداریساختمانی  منظور از پروانه

 .قانون نوسازی انجام گرفته که بشرح زیر می باشد 29ماده  2شهرداری و تبصره 

 .را رعایت نمایندگردد می که بوسیله شهرداری اعالم  یمتقاضیان پروانه یا شناسنامه مکلفند ضوابط و مقررات

می باشد که مالك مکلف است در مدت مذکور  سال 3مدت به  از تاریخ صدور پروانهاتمام عملیات ساختمانی  تا ساختمان مهلت احداث

دریافت  عملیات ساختمان پایان کارگواهی به اتمام برساند و شروع و  و تفصیلی مطابق ضوابط طرح جامع عملیات ساختمانی و نماسازی را

 .قانون نوسازی اقدام می گردد 29ماده  2با تبصره در غیر اینصورت مطابق . نماید

 این تعرفه  فرمولهای عالئم کاربردی در  - 8
n  :در هر طبقه تعداد پارکینگ تأمین نشده 

P  :قیمت منطقه ای 

چند بر باشد ، در محاسبه عوارض صدور پروانه ساخت و سایر عوارض و هزینه ها در این تعرفه ، چنانچه زمینی دارای دو یا  : توضیح یك

 .در فرمولها می باشد( p)قیمت منطقه ای گرانترین بر ملك مشرف به معبر مبنای محاسبه و جایگزین حرف 

ارزش معامالتی امالک شهر ، تعیین شده در دفترچه ارزش معامالتی امالک شهر گرمسار  ۀبا توجه به تغییرات فاحش هرسال : دو توضیح

جه به اینکه این ارزش معامالتی در فرمولهای محاسباتی عوارضهای تعیین شده در که سالیانه توسط اداره امور مالیاتی ابالغ می گردد و با تو

در نتیجه به اال  باعث افزایش و یا کاهش فاحشی در محاسبه عوارضها می گردد ، تعرفه عوارضی شهرداری تعریف گردیده و تأثیر آن احتم

 قیمتهای منطقه ایاز ، ( قیمت منطقه ای) Pبجای  0011جهت جلوگیری از این اختالف مقرر گردید که شهرداری در تعرفه عوارضی سال 
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 0011 و محتوی آن تحت عنوان مکمل تعرفه عوارضی سال 0390دفترچه ارزش معامالتی امالک شهر گرمسار مصوب سال تعیین شده در 

  .استفاده نماید

  صدور پروانه ساختعوارض   - 2ماده 
 

  زیربناعوارض : الف 

 
   : مطابق جدول ذیل به ازای هر مترمربع های مسکونی مجتمع تك واحدی و ساختمان ءزیربناعوارض  : 0/الف

 جدول شماره یك                                                   
 

 سطح ناخالص کل بنا ردیف

 (n01×p ×52×+ ) برابر قیمت منطقه ای 5مترمربع  151تا  1

 (n111×p ×52×+ )برابر قیمت منطقه ای 7بنا مترمربع كل  011تا  متر 151از  2

 (n121×p ×52×+ )برابر قیمت منطقه ای 9مترمربع كل بنا  511تا  متر 011از  0

 (n161×p ×52×+ )برابر قیمت منطقه ای 11مترمربع كل بنا  711متر تا  511از  4

 (n101×p ×52×+ )برابر قیمت منطقه ای 11مترمربع كل بنا  1111متر تا  711از  5

 (n211×p ×52×+ )برابر قیمت منطقه ای 12مترمربع به باال كل بنا  1111از  6

 

ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه یا شناسنامه ( شناسنامه)در محاسبه عوارض صدور پروانه  : 0تبصره 

ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه یا شناسنامه ساختمانی در خانه های تك واحدی و مجتمع های 

و ردیف ( ح ناخالص کل بناسط)بنا بنا باشد کل  ماده صد بر ابقاءمسکونی در صورتی که رای قطعی کمیسیون 

 .منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد( تك واحدی و یا مجتمع)مربوطه از جدول 

 

دریافت داشته و بعدا   پروانه ساختمانی 06/0/0369در ساختمانهائی که قبل از بخشنامه مورخ  : 2تبصره 

بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور  مبنیمرتکب خالف شده یا می شوند پس از صدور رای کمیسیون ماده صد 

 .پروانه ساختمان بنای احداثی مازاد بر پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد

 

 عوارض پذیره:  ب
  فرهنگی و صنعتی ،ورزشی  ،درمانی  -بهداشتی ، و آموزش عالی آموزشی ،اداری  ،خدماتی  ، عوارض پذیره تجاری شامل 
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درمانی ، ورزشی ، فرهنگی و  -، خدماتی ، اداری ، آموزشی و آموزش عالی ، بهداشتی تجاریبع از واحد ریك مترمعوارض پذیره  : 0/ب

                                                                                        (موارد انطابق کاربری ملك در طرح جامع و تفصیلی) صنعتی

 

 

 جدول شماره دو   

                                                                                                                                                                                  

 

 

منبع آب ، پست ترانسفورماتور،پست گاز ، پست مخابرات ، تصفیه خانه آب و فاضالب ، : سیسات شهری عبارت است از أت : یك توضیح

 . و کلیه دکل های ارتباطی ، کیوسك تلفن و مواردی از این قبیل( BTS)دکل های برط و مخابرات ، 

 

ف
دی
ر

 

 تجاری طبقات
 اداری و

 خدماتی
 صنعتی

 و  تأسیسات شهری

 حمل و نقل

 P05 (×n261×p ×25+)P35 (×n081×p ×25+)P25 (×n081×p ×25+)P25(+n311×p ×25×) همکف 0

 P31 (×n261×p ×25+)P25 (×n081×p ×25+)P08 (×n081×p ×25+)P08(+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 P35 (×n261×p ×25+)P31 (×n081×p ×25+)P22 (×n081×p ×25+)P22(+n311×p ×25×) اول 3

 P31 (×n261×p ×25+)P27 (×n081×p ×25+)P21 (×n081×p ×25+)P21(+n311×p ×25×) دوم 0

 P28 (×n261×p ×25+)P22 (×n081×p ×25+)P09 (×n081×p ×25+)P09(+n311×p ×25×) سوم به باال 5

 P08 (×n261×p ×25+)P05 (×n081×p ×25+)P00 (×n081×p ×25+)P00(+n311×p ×25×) انباری 6

 P21 (×n261×p ×25+)P08 (×n081×p ×25+) P02 (×n081×p ×25+)P02(+n311×p ×25×) نیم طبقه 7

ف
دی
ر

 

 طبقات
هتل ها ، اماکن گردشگری و 

 مسافرخانه ها

بهداشتی ، درمانی آموزشی ،

 -، ورزشی ، مراکز فرهنگی

 هنری و کتابخانه

 بانکهاو موسسات مالی آموزش عالی

 P28 (×n011×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P32 (×n011×p ×25+)P85(+n081×p ×25×) همکف 0

 P08 (×n011×p ×25+)P8 (×n081×p ×25+)P21 (×n011×p ×25+)P65(+n081×p ×25×) زیرزمین 2

 P21 (×n011×p ×25+)P01 (×n081×p ×25+)P26 (×n011×p ×25+)P71(+n081×p ×25×) اول 3

 P09 (×n011×p ×25+)P9 (×n081×p ×25+)P07 (×n011×p ×25+)P67(+n081×p ×25×) دوم 0

 P08 (×n011×p ×25+)P8 (×n081×p ×25+)P06 (×n011×p ×25+)P65(+n081×p ×25×) سوم به باال 5

 P02 (×n011×p ×25+)P5 (×n081×p ×25+)P02 (×n011×p ×25+)P61(+n081×p ×25×) انباری 6

 P00 (×n011×p ×25+)P6 (×n081×p ×25+)P00 (×n011×p ×25+)P65(+n081×p ×25×) نیم طبقه 7
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درمانی ، ورزشی ، فرهنگی و  -تجاری ، خدماتی ، اداری ، آموزشی و آموزش عالی ، بهداشتی یك مترمربع از واحد عوارض پذیره : 2/ب

 .تغییر کاربری یافته است 5که عرصه مربوط به آن با درخواست مالك و ارسال پرونده به کمیسیون ماده  صنعتی

                                                                                                                                                                            

          

 سهجدول شماره         

 

 

 

درمانی ، ورزشی ، فرهنگی و  -تجاری ، خدماتی ، اداری ، آموزشی و آموزش عالی ، بهداشتی یك مترمربع از واحدعوارض پذیره  : 3/ب

 (موارد عدم انطباط کاربری ملك در طرح جامع و تفصیلی) صنعتی

 چهارجدول شماره                                                                                                                                                                                 

ف
دی
ر

 

 تجاری طبقات
 اداری و

 خدماتی
 صنعتی

 تأسیسات شهری و 

 حمل و نقل

 P231 (×n261×p ×25+)P211 (×n081×p ×25+)P061 (×n081×p ×25+)P061(+n311×p ×25×) همکف 0

 P21 (×n261×p ×25+)P08 (×n081×p ×25+)P21 (×n081×p ×25+)P21(+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 P22 (×n261×p ×25+)P21 (×n081×p ×25+)P00 (×n081×p ×25+)P25(+n311×p ×25×) اول 3

 P20 (×n261×p ×25+)P09 (×n081×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P02(+n311×p ×25×) دوم 0

 P21 (×n261×p ×25+)P08 (×n081×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P02(+n311×p ×25×) سوم به باال 5

 P05 (×n261×p ×25+)P00 (×n081×p ×25+)P6 (×n081×p ×25+)P5(+n311×p ×25×) انباری 6

 P06 (×n261×p ×25+)P05 (×n081×p ×25+)P7 (×n081×p ×25+)P6(+n311×p ×25×) نیم طبقه 7

ف
دی
ر

 

 طبقات
هتل ها ، اماکن گردشگری و 

 مسافرخانه ها

بهداشتی ، درمانی آموزشی ،

 -، ورزشی ، مراکز فرهنگی

 هنری و کتابخانه

 بانکهاو موسسات مالی آموزش عالی

 P051 (×n011×p ×25+)P7 (×n081×p ×25+)P001 (×n311×p ×25+)P311(+n081×p ×25×) همکف 0

 P31 (×n011×p ×25+)P0 (×n081×p ×25+)P01 (×n311×p ×25+)P51(+n081×p ×25×) زیرزمین 2

 P35 (×n011×p ×25+)P5 (×n081×p ×25+)P00 (×n311×p ×25+)P55(+n081×p ×25×) اول 3

 P05 (×n011×p ×25+)P0 (×n081×p ×25+)P03 (×n311×p ×25+)P08(+n081×p ×25×) دوم 0

 P05 (×n011×p ×25+)P0 (×n081×p ×25+)P03 (×n311×p ×25+)P07(+n081×p ×25×) سوم به باال 5

 P9 (×n011×p ×25+)P3 (×n081×p ×25+)P8 (×n311×p ×25+)P02(+n081×p ×25×) انباری 6

 P01 (×n011×p ×25+)P3 (×n081×p ×25+)P9 (×n311×p ×25+)P05(+n081×p ×25×) نیم طبقه 7

ف
دی
ر

 

 تجاری طبقات
 اداری و

 خدماتی
 صنعتی

 تأسیسات شهری و 

 حمل و نقل
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موارد انطابق کاربری ملك در )با ارتفاع و دهنه مجاز ...  تجاری ، خدماتی ، اداری ، صنعتی و  یك مترمربع از چند واحدعوارض پذیره   : 0/ب

 (طرح جامع و تفصیلی

 جدول شماره پنج                                                                                                                                                                                

 

 

که عرصه مربوط به آن با درخواست ، خدماتی ، اداری و صنعتی با ارتفاع و دهنه مجاز  تجارییك مترمربع از چند واحد عوارض پذیره   : 5/ب

 .تغییر کاربری یافته است 5مالك و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 

 ششجدول شماره                                                                                                                                                                                 

 

 P061 (×n261×p ×25+)P021 (×n081×p ×25+)P011 (×n081×p ×25+)P001(+n311×p ×25×) همکف 0

 P21 (×n261×p ×25+)P08 (×n081×p ×25+)P01 (×n081×p ×25+)P00(+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 P25 (×n261×p ×25+)P21 (×n081×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P00(+n311×p ×25×) اول 3

 P05 (×n261×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P9 (×n081×p ×25+)P01(+n311×p ×25×) دوم 0

 P05 (×n261×p ×25+)P02 (×n081×p ×25+)P9 (×n081×p ×25+)P01(+n311×p ×25×) به باال سوم 5

 P9 (×n261×p ×25+)P8 (×n081×p ×25+)P6 (×n081×p ×25+)P6(+n311×p ×25×) انباری 6

 P01 (×n261×p ×25+)P9 (×n081×p ×25+)P7 (×n081×p ×25+)P7(+n311×p ×25×) نیم طبقه 7

 ...اداری ، خدماتی ، صنعتی و  تجاری طبقات ردیف

 p 6/5 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/5(  01 +n) (+n311×p ×25×) همکف 0

 p 5 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/2(  01 +n) (+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 p 4/5 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 3(  01 +n) (+n311×p ×25×) اول 3

 p 5 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 3(  01 +n) (+n311×p ×25×) دوم 0

 p 5/0 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/2(  01 +n) (+n311×p ×25×) باال سوم به 5

 p 1/75 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 1/5(  01 +n) (+n311×p ×25×) انباری 6

 p 2 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 1/75(  01 +n) (+n311×p ×25×) نیم طبقه 7
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موارد عدم انطباط کاربری ملك در )، خدماتی ، اداری و صنعتی با ارتفاع و دهنه مجاز  یك مترمربع از چند واحد تجاریعوارض پذیره   : 6/ب

 (       طرح جامع و تفصیلی

 هفتجدول شماره   

 
با ضوابط مجاز اعالم شده در طرحهای  ارتفاع و دهنه مغایربا ...( تجاری، اداری، صنعتی و)عوارض پذیره یک مترمربع از واحد   : 7/ب

                                                                                       مصوب شهری
 جدول شماره هشت                                                                                                                                                               

 ...و صنعتی ،اداری ، خدماتی  تجاری طبقات ردیف

 p 21 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 06(  01 +n) (+n311×p ×25×) همکف 0

 p 3 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/0(  01 +n) (+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 p 0 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 2(  01 +n) (+n311×p ×25×) اول 3

 p 3 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 2(  01 +n) (+n311×p ×25×) دوم 0

 p 5/2 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/0(  01 +n) (+n311×p ×25×) سوم به باال 5

 p 5/0 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 75/1(  01 +n) (+n311×p ×25×) انباری 6

 p 2 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 0(  01 +n) (+n311×p ×25×) نیم طبقه 7

 ...و صنعتی، اداری ، خدماتی  تجاری طبقات ردیف

 p 00 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 01(  01 +n) (+n311×p ×25×) همکف 0

 p 3 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/0(  01 +n) (+n311×p ×25×) زیرزمین 2

 p 0 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 2(  01 +n) (+n311×p ×25×) اول 3

 p 3 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 2(  01 +n) (+n311×p ×25×) دوم 0

 p 5/2 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 5/0(  01 +n) (+n311×p ×25×) سوم به باال 5

 p 5/0 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 75/1(  01 +n) (+n311×p ×25×) انباری 6

 p 2 (×n261×p ×25+) (01 +n  )p 0(  01 +n) (+n311×p ×25×) نیم طبقه 7

 طبقات ردیف

 و  تجاری
بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض 

 بانکهاالحسنه و پست 

 ...و  صنعتی ،اداری ، خدماتی 

  ) همکف 0
    

  
 

    

  
 )p 28 (  

    

  
 

    

  
 )p 22 

  ) زیرزمین 2
    

  
 

    

  
 )p 21 (  

    

  
 

    

  
 )p 08 

  ) اول 3
    

  
 

    

  
 )p 22 (  

    

  
 

    

  
 )p 21 

  ) دوم 0
    

  
 

    

  
 )p 21 (  

    

  
 

    

  
 )p 08 

  ) سوم به باال 5
    

  
 

    

  
 )p 08 (  

    

  
 

    

  
 )p 07 
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 طول دهانه مجاز به متر=   .l                           به متر طول دهانه موجود=   l              : در جدول فوق: توجه 

                                             h    =طول ارتفاع موجود به متر                        h.   =طول ارتفاع مجاز به متر 

 

 که حسینیه ها ، زینبیه ، فاطمیه و هیئت های مذهبیعلمیه ، مساجد ، مصال ،  حوزه های عوارض صدور پروانه ساخت : 0 تبصره

مجاز تراکم و کاربری  حد تحت نظر اوقاف یا سازمان تبلیغات اسالمی باشند و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی را بنمایند، در

  .، محاسبه می گردددر فرمولهای عوارضی مربوطه P (0 P )صفر با ضریب 

چه )صنعتی در هنگام نوسازی و تجدید بنا  -اداری -تجاری -برای صدور پروانه ساختمانی کلیه واحدهای مسکونی  : 5 تبصره

عوارض پروانه  %(51)و با آخرین گواهی پایانکار تخفیفی معادل پنجاه درصد ( قبل و چه بعد از تصویب طرح جامع یا هادی

ساختمانهای مورد نظر تخلف نداشته باشد و عینا  مطابق مفاد  بر اینکه مشروطساختمانی و مساحت دارای مجوز منظور خواهد شد 

بدیهی است چنانچه بدون پروانه ساختمانی ایجاد شده و پس . پروانه ساختمانی احداث شده و دارای گواهی پایانکار باشند

باشد مشمول تخفیف این بند ازطرح موضوع در کمیسیون ماده صد کلیه بدهی ملك موردنظر را در همان سال پرداخت نموده 

 .خواهد شد

، مالك می بایست به ازای هر مترمربع از کل  استخر ، سونا و جکوزی در صورت درخواست مالك مبنی بر احداث  : 6 تبصره

برابر  جداول فوط ، با توجه به محاسبه عوارض زیربنا یا پذیره مربوط به پروانه ساخت  5/0مساحت محصور شده عوارضی معادل 

  .ملك خود را پرداخت نماید

 :  عوارض صدور مجوز تخریب – 3 ماده
عوارض در زمان مراجعه به شهرداری ،  مالکین امالکی که در نظر دارند نسبت به تخریب بنا جهت ساخت و ساز در سطح شهر اقدام نمایند

 .به شرح ذیل دریافت و مجوز الزم صادر خواهد شد
 

 ریال 05111 :                                                                                     عوارض تخریب به ازای هر مترمربع بنای موجود قبل از تخریب
 

 .باشد و هیچگونه حق دیگری را برای مالك ایجاد نمی نمایدصدور مجوز مذکور فقط بابت مجوز تخریب می   : توضیح

 : عوارض تعمیرات اساسی و غیراساسی ساختمان  – 0 ماده
 

 :در ساختمانهای مسکونی -1
 

نظیر تقویت دیوارهای باربر و نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف و  تغییرات اساسیکلیه تعمیرات در صورتی که در ساختمان  :الف  

 .تعلق خواهد گرفت مطابق با نوع کاربری پروانه ساختمانی مربوطه %61عوارضی معادل تعویض سقف موجود انجام پذیرد 
 

نمی گردد ، عوارضی ( الف)بند که مشمول ... تعویض در ، پنجره و  در خصوص تعمیرات غیر اساسی نظیر تعویض سنگ و کاشی ،  :ب 

 .اخذ می گردد 2ماده  8الی  0شماره جداول به عوارض زیربنا مطابق با نوع کاربری با توجه  %05معادل 

 :در ساختمانهای تجاری یا خدماتی -2
نظیر تقویت دیوارهای باربر و نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف و  تغییرات اساسیکلیه تعمیرات در صورتی که در ساختمان  :الف 

 .تعلق خواهد گرفت مطابق با نوع کاربری پروانه ساختمانی مربوطه %61عوارضی معادل تعویض سقف موجود انجام پذیرد 
 

نمی گردد ، عوارضی ( الف)که مشمول بند ... تعویض در ، پنجره و  در خصوص تعمیرات غیر اساسی نظیر تعویض سنگ و کاشی ،  :ب 

 .اخذ می گردد 2ماده  8الی  0عوارض پذیره مطابق با نوع کاربری با توجه به جداول شماره  %25معادل 

 : بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها -3

  ) انباری 6
    

  
 

    

  
 )p 06 (  

    

  
 

    

  
 )p 03 

  ) نیم طبقه 7
    

  
 

    

  
 )p 08 (  

    

  
 

    

  
 )p 00 
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نظیر تقویت دیوارهای باربر و نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف و  تغییرات اساسیکلیه تعمیرات در صورتی که در ساختمان  :الف 

 .تعلق خواهد گرفت مطابق با نوع کاربری پروانه ساختمانی مربوطه %61عوارضی معادل تعویض سقف موجود انجام پذیرد 
 

نمی گردد ، عوارضی ( الف)که مشمول بند ... تعویض در ، پنجره و  در خصوص تعمیرات غیر اساسی نظیر تعویض سنگ و کاشی ،  :ب 

 .اخذ می گردد 2ماده  8الی  0عوارض پذیره مطابق با نوع کاربری با توجه به جداول شماره  %35معادل 

 : 3الی  1شده در بند  سایر ساختمانها با کاربریهایی به غیر از موارد اعالم-4
نظیر تقویت دیوارهای باربر و نصب ستون جهت تقویت دیوار یا سقف و  تغییرات اساسیکلیه تعمیرات در صورتی که در ساختمان  :الف 

 .تعلق خواهد گرفت مطابق با نوع کاربری پروانه ساختمانی مربوطه %61عوارضی معادل تعویض سقف موجود انجام پذیرد 
 

نمی گردد ، عوارضی ( الف)که مشمول بند ... تعویض در ، پنجره و  ص تعمیرات غیر اساسی نظیر تعویض سنگ و کاشی ، در خصو :ب 

 .اخذ می گردد 2ماده  8الی  0عوارض پذیره مطابق با نوع کاربری با توجه به جداول شماره  %21معادل 
 

 .الذکر از شهرداری مجوز اخذ نمایندمتقاضیان مکلفند برای انجام کلیه تعمیرات فوط   :تبصره 
 

 

  تقسیط عوارض:  5ماده 
آیین نامه مالی  32تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت تمام عوارض خود بطور یکجا نیستند با درخواست مودی و با رعایت ماده 

 .شهرداری و اصالحات بعدی آن قابل اقدام است

 .از شورای اسالمی شهر مجوز اخذ گردد و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در خصوص ایثارگران : یك تبصره

برابر صورتحساب تنظیمی اقدام نموده اند  (مربوط به سال جاری) مودیانی که نسبت به پرداخت قسمتی از مجموع بدهی خود : دو تبصره

مکلف می باشند حداکثر تا پایان همان سال برابر صورتحساب مذکور نسبت به تقسیط و تعیین تکلیف پرونده یا پرداخت الباقی بدهی اقدام 

به نسبت درصد  (از نقد یا چكاعم )  قبلینمایند ، در غیر اینصورت عوارض و هزینه های مربوطه به نرخ روز محاسبه و مبالغ پرداختی 

 .خواهد شدو مابقی بدهی اخذ پرداختی لحاظ 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، شهرداری مجاز است در هنگام تقسیط  59مطابق با ماده  : سه تبصره

، عوارض مبلغی را اضافه بر آن بابت هر قسط در قالب سود یا کارمزد اقساط آنهم به میزانی که به تصویب شورای اسالمی شهر می رسد 

 .اضافه و وصول نماید
 

   یهای مصوب شهرضوابط طرح طبقمجاز  دو واحدمازاد بر عوارض واحد :  6ماده 
 .اخذ می گردد ( ارزش معامالتی)برابر قیمت منطقه ای  0011برای واحدهای اضافه در سطح شهر پس از درخواست مالك برای هر واحد 

 . می باشدریال  111/111/9 این عوارض حداقل :تبصره
 

 سایه بان عوارض احداث:  7ماده 
 .می باشدبرابر طرح اجرائی شهرداری  نصب آن ونمایند ، مودیان می بایست از شهرداری مجوز اخذ  در معابر قبل از احداث هر گونه سایبان 

 ریال 021111                         عوارض احداث سایبان به ازای هر مترمربع                                                                                        

 و فنس کشی حصارکشی مجوز دیوارکشی ،عوارض :  8ماده 
متر و  2می بایست حداقل  آنو ارتفاع دریافت ریال  71111به ازای هر مترطول  دیوارکشی ، حصارکشی و فنس کشیمجوز برای صدور  

 . متر باشد 71/2حداکثر 
 

 

 عوارض پیش آمدگی اعیانی مشرف به معابر عمومی : 9ماده 
هنری و ورزشی و  ،مراکز فرهنگی  ،آموزشی  ،آموزش عالی  ،اداری  ،تجاری  ،واحدهای مسکونی ( تراس-بالکن )در مورد پیش آمدگی 

تفصیلی و هادی ایجاد و احداث شود از هر مترمربع پیش آمدگی  ،جامعطرح که مطابق ضوابط و مقررات ... و  بهداشتی و درمانی و صنعتی

 .عوارض بشرح زیر وصول خواهد شد

 :در ساختمانهای مسکونی -1
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 دزیربنای مفی ءزیربنای مفید مورد استفاده قرار گیرد عالوه بر اینکه جزدرصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و  ( :الف

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  51معادل  عوارضی از هر مترمربع پیش آمدگی می گردد ،محسوب و عوارض مربوطه وصول 
 

عالوه بر اینکه جزء زیربنای ناخالص محسوب و ( صرفا  بصورت بالکن)استفاده قرار گیرد  مورد پیش آمدگی بصورت بنای غیر مفیداگر  ( :ب

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  31معادل  عوارضی از هر مترمربع پیش آمدگیعوارض وصول خواهد شد 

 :در ساختمانهای تجاری یا خدماتی -2
مفید  پذیره ءمفید مورد استفاده قرار گیرد عالوه بر اینکه جز پذیرهرت روبسته و درصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، بصو ( :الف

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  61معادل  عوارضی از هر مترمربع پیش آمدگی می گردد ،محسوب و عوارض مربوطه وصول 
 

ناخالص محسوب و  پذیرهعالوه بر اینکه جزء ( صرفا  بصورت بالکن)استفاده قرار گیرد  مورد اگر پیش آمدگی بصورت بنای غیر مفید ( :ب

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  01معادل  عوارضی عوارض وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی

 : بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها -3
مفید  پذیره ءمفید مورد استفاده قرار گیرد عالوه بر اینکه جز پذیرهدرصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و  ( :الف

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  81معادل  عوارضی از هر مترمربع پیش آمدگی می گردد ،محسوب و عوارض مربوطه وصول 
 

ناخالص محسوب و  پذیرهعالوه بر اینکه جزء ( صرفا  بصورت بالکن)استفاده قرار گیرد  مورد اگر پیش آمدگی بصورت بنای غیر مفید ( :ب

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  61معادل  عوارضی عوارض وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی

 : 3الی  1موارد اعالم شده در بند سایر ساختمانها با کاربریهایی به غیر از -4
مفید  پذیره ءمفید مورد استفاده قرار گیرد عالوه بر اینکه جز پذیرهدرصورتی که پیش آمدگی در معبر عمومی، بصورت روبسته و  ( :الف

 .خواهد شدوصول برابر ارزش معامالتی  05معادل  عوارضی از هر مترمربع پیش آمدگی می گردد ،محسوب و عوارض مربوطه وصول 
 

ناخالص محسوب و  پذیرهعالوه بر اینکه جزء ( صرفا  بصورت بالکن)استفاده قرار گیرد  مورد اگر پیش آمدگی بصورت بنای غیر مفید ( :ب

 .وصول خواهد شدبرابر ارزش معامالتی  35معادل  عوارضی عوارض وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش آمدگی
 
 

 ارزش ساختمانها برای جرایم کمیسیون ماده صد :  01ماده 
 (به ریال)قانون شهرداریها  011ماده  00ارزش تعیین شده ساختمان موضوع تبصره 

ف
دی
ر

 
 شرح گروه ساختمانی

مبلغ قابل 

محاسبه در 

های قبل سال

مطابق تعرفه 

  همان سال

 برای هر بلوک از شهر 0011در سال  مبلغ قابل محاسبه

-6بلوکهای 

06-08 

-0-3بلوکهای 

5-7-8-00-

09 

-03بلوکهای 

05-07-21-

20 

-2-0بلوکهای 

9-01-00-02-

 و غیره 22

 (اسکلت)انواع ساختمان : الف 

 3351111 3551111 3751111 0111111 ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا چهار طبقه 0

 3711111 3951111 0211111 0051111 ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از چهار طبقه به باال 2

 3251111 3551111 3751111 0111111 ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا چهار طبقه 3

 3711111 3951111 0051111 0051111 ساختمان اسکلت بتنی با هرنهوع سقف از چهار طبقه به باال 0

5 
معموال  )اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستونهای فلزی و یا بتونی 

 (در وسط ساختمان اجرا می شود
3311111 3011111 2811111 2611111 

 2011111 2611111 2811111 3011111 اسکلت آجری 6

 2211111 2011111 2611111 2851111 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب 7

 2311111 2511111 2751111 3111111 ساختمان های تمام چوب معمولی 8
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 2751111 2951111 3051111 3651111 تمام چوب صنعتی ساختمان 9

 

 2011111 2551111 2751111 3111111 اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف 01

 3251111 3511111 3751111 0111111 اسکلت فلزی و سوله های پیشرفته با هر نوع سقف 00

 

 2351111 2551111 2751111 3111111 سیمانی با هر نوع سقفبا مصالح بنائی سنگ ، آجر ، بلوک،  02

 2951111 3211111 3011111 3651111 اسکلت فلزی با ستونها به استثنا بتون آرمه 03

 0111111 0011111 2151111 2051111 گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف 00

 

 951111 0011111 2111111 2051111 با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف 05

 2111111 2011111 2251111 2011111 با پایه های فلزی با پایه های بتون آرمه 06

 

 2351111 2551111 2751111 3111111 دستگاههای حرارت مرکزی شوفاژ سانترال 07

 851111 951111 0151111 2151111 (گرمایش خنك کننده)تهویه مطبوع  08

 2111111 2011111 2251111 2011111 آسانسور 09

21 
مترمکعب به باال در هر  7انواع مخازن اعم از زیرزمینی و هوائی در 

 متر مکعب
6551111 6011111 6111111 5811111 

 0611111 2111111 2051111 2311111 سکوها و باراندازها هر مترمربع 20

 0611111 2111111 2051111 2311111 دیوارکشی با هر نوع مصالح متر طول 22

23 
اضافه نمودن بیشتر از ارتفاع مجاز به ازای هر سانتی متر در سطح 

 بنا
21111 08111 06111 00111 

 -- -- -- -- ارزش معامالتی پارکینگ به قیمت تمام شده ، مترمربعی 20

 3211111 3311111 3011111 3611111 یك طبقه ، یك واحد مسکونی الف

 5311111 5511111 5711111 6111111 واحد مسکونیتا دو  ب

 6751111 6911111 7211111 7511111 دو واحد مسکونی بیشتراز  ج

 7811111 8111111 8311111 8511111 غیر مسکونی د
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در صورتیکه کمیسیون بدوی ماده صد رای مبنی بر ابقاء بنا و جریمه صادر نماید و شهرداری در مهلت مقرر قانونی اعتراض ننماید   - الف

  نسبت به ترتیب پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد اقدام ، ماه از تاریخ ابالغ رای کمیسیون ماده صد یكمالك مکلف است ارف مدت 

یا در مراجع قضائی مطرح و حقوط شهرداری و همچنین خسارت  77مقرر پرونده در کمیسیون ماده پس از مهلت در غیر اینصورت .  نماید

 .دریافت خواهد شد بر مبنای قانون دیه أتاخیر ت
 

 . دمی باش به روزکلیه عوارض متعلقه و مبنای محاسبه  سال ساخت بنا 011ماده مبنای جریمه کمیسیون   - ب
 

 .پارکینگ می بایست پرونده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح و جریمه تعیین شده اخذ گردددر صورت کسر   - پ
در صورت طرح پرونده ملك با هر نوع کاربری در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با موضوعیت پارکینگ ، شهرداری مجاز به   - ت

 .دریافت عوارض در این خصوص نمی باشد
 

 صدور پایانکار عوارض  : 00ماده 
 

بنای مفید ، پارکینگ و ) بر اساس متراژ بنا عوارضی ، (دو واحدو حداکثر  ساختمانهای دو طبقهبجز ) پایانکاردر هنگام صدور 

 .می گردد به شرح ذیل اخذ  (انباری
 

       متراژ بنا × 25111                                                                                                   :ساختمان آپارتمانی مسکونی  :الف 
 

  متراژ بنا × 21111× 6                                                                                             :واحد تجاری در غیر آپارتمانها  : ب

  متراژ بنا × 21111× 5                                                                                                     :تجاری در ساختمان آپارتمانی  :پ 

 متراژ بنا × 21111× 02                                                بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها : ت

  متراژ بنا × 21111× 0                                                                                                           : و غیره صنعتی ، اداری ،خدماتی  : ث

 ( تفکیك اراضی مربوط به)  حق السهم : 02ماده 
 

به  که دارای سند رسمی و قطعی می باشند، مالکین زمینهای شهری 7/2/0391قانون شهرداری مصوب  010باستناد قانون اصالح ماده 

مقادیر واگذاری زمین بالعوض و نحوه  . می باشند به شهرداریخود  درصدی از زمین و رایگان مشمول واگذاری بالعوض هنگام تفکیك

 .به شرح ذیل خواهد بود  محاسبه آن 

 مساحت عرصه% 01                                             مترمربع  0111 تا 510 مساحت ازاراضی مورد تفکیك   - الف

 مساحت عرصه% 05                                             مترمربع  2111تا  0110اراضی مورد تفکیك از مساحت   -  ب

 مساحت عرصه%  21                                                                                مترمربع 3111تا  2110از مساحت اراضی مورد تفکیك   -  پ

 مساحت عرصه%  25                                                                                مترمربع 5111تا  3110اراضی مورد تفکیك از مساحت   -  ت

 قانون شهرداری 010مطابق با ماده                                                   به باالمترمربع  5110احت اراضی مورد تفکیك از مس  -  ث
 

عرصه های ( تفکیك)مترمربع شامل عوارض حق السهم نمی گردد ، ولیکن در صورتیکه با خرد شدن  511عرصه های تا  :یك  تبصره

، آنهم بدون اخذ مجوزهای الزم از شهرداری و عدم ارائه نقشه تفکیکی و خصوصا  نپرداختن حقوط شهرداری ، به ( عرصه مادر)بزرگتر 

 .درصد مساحت عرصه می باشند 25مشمول پرداخت این عوارض به مقدار ،  متری و کمتر تبدیل شده باشند 511قطعات 

به منظور تفکیك مجدد به صورت منظم و براساس اصول  (از نظر شکل هندسی)در صورتی که تجمیع پالک های نامنظم  : دو تبصره

حداکثر قطعات و  (کل پالکها)متر مربع  611الزم به ذکر است که سقف مساحت آن حداکثر .حق السهم اخذ نمی گردد ، شهرسازی باشد

 (تعداد قطعات قبل از تفکیك می باشد n: توضیح ) .به تعداد قطعات قبل تجمیع می باشدتفکیك 
 

 (مطابق با طرحهای مصوب شهری)عوارض مازاد بر تراکم   : 03 ماده
 . شهراساس طرح جامع بر تراکمی عالوه بر تراکم مجاز  از مازاد تراکم موضوع این ماده عبارت است :توضیح 

 عوارض مازاد بر تراکم واحدهای مسکونی ( :الف

 برابر قیمت منطقه ای  35 : مترمربع تراکم  51تا  – 0/الف

 برابر قیمت منطقه ای 01 : مترمربع تراکم  051تا  51از  – 0/ب

  برابر قیمت منطقه ای 51 : مترمربع تراکم 311تا  051از  – 0/پ

  برابر قیمت منطقه ای 61 : مترمربع به باال تراکم  311از  – 0/ت
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 عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری  ( :ب

  منطقه ای قیمتبرابر  51بمیزان  %(081) محورهای تجاری شهریمنطقه در تراکم واحدهای تجاریعوارض مازاد - 0/ب

 برابر قیمت منطقه ای  61 : مترمربع تراکم  51تا  – 0/0/ب

 برابر قیمت منطقه ای 71 : مترمربع تراکم  051تا  51از  – 0/2/ب

  برابر قیمت منطقه ای 81 : مترمربع تراکم 311تا  051از  – 0/3/ب

  برابر قیمت منطقه ای 95 : مترمربع به باال تراکم  311از  – 0/0/ب

 منطقه ای  برابر قیمت 01بمیزان %( 021) تجاری ناحیه ای و غیرهعوارض مازاد تراکم واحدهای تجاری در منطقه   -2/ب

 برابر قیمت منطقه ای  51 : مترمربع تراکم  51تا  – 2/0/ب

 برابر قیمت منطقه ای 55 : مترمربع تراکم  051تا  51از  – 2/2/ب

  برابر قیمت منطقه ای 65 : مترمربع تراکم 311تا  051از  – 2/3/ب

  برابر قیمت منطقه ای 75 : مترمربع به باال تراکم  311از  – 2/0/ب

 خدماتیتراکم واحدهای  بر عوارض مازاد  ( :پ

 برابر قیمت منطقه ای  01بمیزان %( 081) شهری اصلیمحورهای درمنطقه  خدماتیعوارض مازادتراکم واحدهای  - 0/پ

 برابر قیمت منطقه ای  51 : مترمربع تراکم  51تا  – 0/0/پ

 برابر قیمت منطقه ای 55 : مترمربع تراکم  051تا  51از  – 0/2/پ

  برابر قیمت منطقه ای 61 : مترمربع تراکم 311تا  051از  – 0/3/پ

  برابر قیمت منطقه ای 65 : مترمربع به باال تراکم  311از  – 0/0/پ

 برابر قیمت منطقه ای  35بمیزان %( 021) ناحیه ای و غیرهدر منطقه  خدماتیعوارض مازاد تراکم واحدهای   -2/پ

 برابر قیمت منطقه ای  01 : مترمربع تراکم  51تا  – 2/0/پ

 برابر قیمت منطقه ای 05 : مترمربع تراکم  051تا  51از  – 2/2/پ

  برابر قیمت منطقه ای 51 : مترمربع تراکم 311تا  051از  – 2/3/پ

  برابر قیمت منطقه ای 55 : مترمربع به باال تراکم  311از  – 2/0/پ

 بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها  ( :ت

 برابر قیمت منطقه ای  011 : مترمربع تراکم  51تا  – 0/ت

 برابر قیمت منطقه ای 021 : مترمربع تراکم  51از  – 2/ت

 عوارض مازاد تراکم واحدهای صنعتی و تاسیسات شهری  ( :ث

 برابر قیمت منطقه ای  51عوارض مازاد بر تراکم بمیزان 

 شامل بندهای فوط نمی گرددعوارض مازاد تراکم سایر کاربریها که   ( :ث

 برابر قیمت منطقه ای  01عوارض مازاد بر تراکم بمیزان 

اشخاصی که پس از اخذ پروانه ساختمان یا بدون مجوز اقدام به ساخت بنای مازاد بر تراکم مجاز می نمایند و موضوع تخلف در  :تبصره

مالك عالوه بر کلیه عوارض متعلقه می بایست  نمایدکمیسیون ماده صد مطرح و کمیسیون ماده صد و یا تجدیدنظر رای به ابقاء بنا صادر 

 .پرداخت نماید عوارض مازاد تراکم را
 

 (یمطابق با طرحهای مصوب شهر) تراکم مجاز در همکف یا زیر زمین مازاد بر عوارض:   00ماده 
 

 :به شرح ذیل محاسبه می گردد مذکورعوارض 

 :ساختمانهای مسکونی : الف 
 

 متراژ× P×051                                                                        : با اخذ مجوز مازاد تراکمدر صورت غیرارادی و الزام به افزایش  - 0/الف

 

 متراژ× P×211                                 :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش  با اخذ مجوز ارادی در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -2/الف
 

 متراژ× P×351                  :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش بدون اخذ مجوز از شهرداری  ودر ساختمانهایی که مالك رأسا   -3/الف
 

 متراژ× P×81                                                (                 با توجه به تبصره ذیل) تراکم مجازاستثنائا  فقط انبار مسکونی خارج از  -0/الف

   :ساختمانهای تجاری یا خدماتی : ب 

 متراژ× P×351                                                         :                  با اخذ مجوز مازاد تراکمدر صورت غیرارادی و الزام به افزایش  - 0/ب
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 متراژ× P×551                                  :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش با اخذ مجوز ارادی  در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -2/ب
 

 متراژ× P×651                    :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش بدون اخذ مجوز از شهرداری  در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -3/ب

 صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکهابانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، :  پ

 متراژ× P×651                                  :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش  با اخذ مجوز ارادی در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -0/پ
 

 متراژ× P×751                   :می نماید  تراکممازاد اقدام به افزایش بدون اخذ مجوز از شهرداری  در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -2/پ

             :            اداریساختمانهای :  ت

 متراژ× P×351                                  :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش با اخذ مجوز  ارادی در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -0/ت
 

 متراژ× P×551                   :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش بدون اخذ مجوز از شهرداری  مالك رأسا  و در ساختمانهایی که -2/ت

 :        صنعتی و غیرهساختمانهای :  ث

 متراژ× P×351                                 :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش  با اخذ مجوز ارادی در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -0/ث
 

 متراژ× P×051                  :می نماید  مازاد تراکماقدام به افزایش بدون اخذ مجوز از شهرداری  در ساختمانهایی که مالك رأسا  و -2/ث
                                                                                                                             

مترمربع ساخته می شود ، عوارض با  6ساخت و سازهایی که خارج از تراکم مجاز و منفك از بنای اصلی ساختمان به متراژ حداکثر  :تبصره 

مترمربع باشد ، کل بنای مذکور در  6بیش از  ولیکن در صورتیکه ، اخذ می گردد 2توجه به نوع کاربری مطابق فرمول محاسباتی جداول ماده 

 .محاسبه می گردد (0/الف)بند  مطابق با ممازاد تراکقالب 
 

 طرح های مصوب شهری اجراء در جهت توسعه و تعریضعوارض ارزش افزوده ناشی از :  05ماده 
 

مالکین اراضی و امالکی که درخواست هرگونه اقدام عمرانی داشته باشند و ملك آنها درطرح های جامع و تفصیلی دارای توسعه و تعریض 

در مقابل زمین در طرح توسعه و تعریض ادعای دریافت بهای قسمت توسعه و باشد و قسمت باقیمانده ملك در حد نصاب تفکیك باشد و 

چنین مالکین امالکی که ملك آنها بر معبر واقع  نبوده ولی در اجرای توسعه و تعریض بر معبر قرار گیرند می بایست و هم تعریض را نمایند

تفاوت قیمت ملك بر اساس نظریه کارشناسی بابت ارزش افزوده حاصل شده از  چهارمیك عالوه بر کلیه عوارض متعلقه عوارضی معادل 

، بدین شکل که پس از طرح پرونده مالك در کمیسیون ضرورت اجرای طرح در شهرداری و  اجرای طرح به شهرداری پرداخت نمایند

موافقت کمیسیون ، پرونده مالك به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس نسبت به تعیین قیمت ملك قبل از توسعه و تعریض و 

زمین کسر شده از ملك ایشان به قیمت قبل از توسعه  سهم مالك از بابت اوال بعد از آن ااهار نظر می نماید و با توجه به قیمت تعیین شده ، 

فرمول ذیل محاسبه و ارزش افزوده سهم شهرداری از بابت افزایش متراژ معبر طبق  مطابق شرح فوط یك چهارمثانیا  و تعرض محاسبه و 

و اصالحیه  0358و امالک مورد نیاز شهرداریها مصوب  الزم به ذکر است که مبنای کارشناسی قانون نحوه تقویم اراضی).تعیین می گردد

 .(با قیمت عادله روز بدون تأثیر طرح می باشد 0371
 

 متراژ باقیمانده زمین بعد از اجرای طرح ×( قیمت زمین بعد از اجرای طرح  –قیمت زمین قبل از اجرای طرح ) ÷ 0=  ارزش افزوده سهم شهرداری
 

 

مسیر معابر قرار نمی گیرند ولی با اجرای طرح در معابر احداثی قرار میگیرند ، عوارض ارزش افزوده شامل و در امالکی که در  :تبصره یك 

 .هنگام تقاضای  مالك برای اخذ مجوز ایجاد درب و یا اصالح سند وصول خواهد شد
شامل  ، و توسط مالك امالک واقع در پشت جبهه خریداری و به ملك خود الحاط نماید باشدچنانچه ملکی در بر معابر واقع  :تبصره دو 

 .عوارض ارزش افزوده خواهد شد
ایجاد درب به معبر فوط  شهرداری در صورت اینکه، درخواست ایجاد درب دارند  ،  خود متقاضیانی که به معبر جدید مجاور ملك : سهتبصره 

نسبت به ایجاد درب   به شهرداری می توانند تایید نماید ، پس از پرداخت ارزش افزوده ، فیکی و نیز ترددرا برابر ضوابط شهرسازی و ترا

 .اقدام نمایند 
 

  طرح های مصوب شهری از تغییر درعوارض ارزش افزوده ناشی :  06ماده 
 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده ) مسکونی  به مصوب طرحتغییر عوارض   -الف  
ارزش  برابر 35بمیزان  باغ و مزروعی ،استثنای اراضی با کاربری فضای سبز  مسکونی به اراضی غیر مسکونی به طرح مصوبتغییر   - 0/الف

         .گرددمی منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع اخذ 
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به مسکونی با  اری و مراجع ذیصالحشهردو باغ و مزروعی درصورت موافقت اراضی دارای کاربری فضای سبز  طرح مصوبتغییر   - 2/الف

 .اخذ می گردد قیمت منطقه ای برابر 51مترمربع  2111حداکثر مساحت 
 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  به تجاری مصوب طرحتغییر عوارض   - ب

برای هر مترمربع  شرح ذیلبه در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح اراضی مسکونی به تجاری  طرح مصوببابت تغییر   - 0/ب

 .محاسبه و وصول گردد

  P 311                                                            امالک واقع در بر میدان امام ، میدان شهداء و خیابان امام به ازای هر مترمربع  - 0/0/ب

  P 251                                                            امالک واقع در بر سایر میادین ، بلوارها ، خیابانهای اصلی و محورهای تجاری    - 0/2/ب

  P 211 (                                                                                             0/2/و ب 0/0/بجز بند ب )سایر موارد امالک واقع در   - 0/3/ب

در صورت به تجاری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز غیر مسکونی اراضی  طرح مصوببابت تغییر   - 2/ب

 .برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد شرح ذیلبه موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 
 

  P 321         امالک واقع در بر میدان امام ، میدان شهداء و خیابان امام به ازای هر مترمربع                                                     - 2/0/ب

  P 271        امالک واقع در بر سایر میادین ، بلوارها ، خیابانهای اصلی و محورهای تجاری                                                        - 2/2/ب

  P 251(                                                                                               2/2/و ب 2/0/بجز بند ب)امالک واقع در سایر موارد   - 2/3/ب
 

در صورت  مشروط براینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری طرح مصوبتغییر   - 3/ب

 .اخذ می گردد ارزش منطقه ای برابر 251موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  خدماتی طرح مصوب بهتغییر عوارض   - پ

برای هر مترمربع  شرح ذیلبه در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح  خدماتیاراضی مسکونی به  طرح مصوببابت تغییر   - 0/پ

 .محاسبه و وصول گردد

  P 251         امالک واقع در بر میدان امام ، میدان شهداء و خیابان امام به ازای هر مترمربع                                                     - 0/0/پ

  P 221        امالک واقع در بر سایر میادین ، بلوارها ، خیابانهای اصلی و محورهای تجاری                                                        - 0/2/پ

  P 081(                                                                                               0/2/پو  0/0/پبجز بند )امالک واقع در سایر موارد   - 0/3/پ

 

در صورت  خدماتیاراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به  طرح مصوببابت تغییر   - 2/پ

 .برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد شرح ذیلبه موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 
 

  P 261         امالک واقع در بر میدان امام ، میدان شهداء و خیابان امام به ازای هر مترمربع                                                     - 2/0/پ

  P 201        امالک واقع در بر سایر میادین ، بلوارها ، خیابانهای اصلی و محورهای تجاری                                                        - 2/2/پ

  P 221(                                                                                               2/2/پو  2/0/پبجز بند )امالک واقع در سایر موارد   - 2/3/پ
 

مشروط براینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت  خدماتیتغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به   - 3/پ

 .ارزش منطقه ای اخذ می گردد برابر 261موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  یا صنعتی تأسیسات شهری به مصوب طرحتغییر عوارض   - ت

در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح به میزان  یا صنعتی اراضی مسکونی به تأسیسات شهری طرح مصوببابت تغییر   - 0/ت

 .ارزش منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد برابر 150

یا  اراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تأسیسات شهری طرح مصوببابت تغییر   - 2/ت

 .اخذ می گرددمنطقه ای روز دارائی  ارزش برابر 081در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح  صنعتی

مشروط براینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع  یا صنعتی تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تأسیسات شهری  - 3/ت

 .ارزش منطقه ای اخذ می گردد برابر 220نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  حمل و نقل مصوب بهطرح تغییر عوارض   - ث

ارزش  برابر 140در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح به میزان  حمل و نقلاراضی مسکونی به  طرح مصوببابت تغییر   - 0/ث

 .منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد

در صورت  حمل و نقلاراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به  طرح مصوببابت تغییر   - 2/ث

 .ارزش منطقه ای روز دارائی اخذ می گردد برابر 081موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 
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ن بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در مشروط براینکه مساحت زمی حمل و نقلاز فضای سبز و باغ و مزروعی به  طرح مصوبتغییر   - 3/ث

 .ارزش منطقه ای اخذ می گردد برابر 220صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 
 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  یا نظامی و انتظامی به اداری مصوب طرحعوارض تغییر   - ج

به به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز  انتظامییا نظامی و  اراضی غیر کاربری اداری طرح مصوببرای تغییر   - 0/ج

 .ارزش منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد برابر 60در مناطق مختلف شهر بمیزان  یا نظامی و انتظامی اداری

درصورت موافقت شهرداری و  یا نظامی و انتظامی اداریاراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به  طرح مصوبتغییر   - 2/ج

 منطقه ای برای هر مترمربع ارزش برابر 85به میزان  مراجع ذیصالح

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  انبار تجاری طرح مصوب بهتغییر عوارض   - چ

ارزش  برابر 150در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح به میزان  انبار تجاریاراضی مسکونی به  طرح مصوببابت تغییر   - 0/چ

 .منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد

در صورت  انبار تجاریاراضی غیر مسکونی به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به  طرح مصوببابت تغییر   - 2/چ

 .منطقه ای روز دارائی اخذ می گردد ارزش برابر 180مراجع ذیصالح  موافقت شهرداری و

مشروط براینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت  انبار تجاریتغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به   - 3/چ

 .ارزش منطقه ای اخذ می گردد برابر 220موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح 

 ( 5بعد از طرح در کمیسیون ماده )  و بهداشتی ورزشی ،آموزشی ، فرهنگی به  مصوب طرحعوارض تغییر  - ح

به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و  آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و بهداشتیاراضی غیر کاربری  طرح مصوببرای تغییر   - 0/ح

ارزش منطقه ای روز دارائی برای هر مترمربع  برابر 70در مناطق مختلف شهر بمیزان  بهداشتیآموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و فضای سبز به 

 .محاسبه و وصول گردد

 برابر 95به میزان  آموزشی ، فرهنگی ، ورزشی و بهداشتیباغ و مزروعی به  ،اراضی دارای کاربری فضای سبز  طرح مصوبتغییر   - 2/ح

 منطقه ای برای هر مترمربع ارزش

از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی ، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصالح  طرح مصوبتغییر عوارض :تبصره 

 .می باشد صفر، ( با توجه به نوع تغییر کاربری)و پس از اخذ مجوز از باالترین مرجع مربوطه 

  .ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد 111/60 به میزانواقع در حوزه حریم شهر اراضی  کاربری تعیینعوارض   - خ

بشرط صدور مجوز  باشد ، اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام طرح مصوبتغییر عوارض   - د

 .می باشد صفرسازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسالمی 

در صورت تقاضای مالك یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی و خدماتی شهر حداکثر تا   - ذ

 .مساحت از اراضی بطور رایگان دراختیار شهرداری قرار خواهد گرفت  درصد 21

که ارزش افزوده ای برای متقاضی تغییر طرح ایجاد                    کاربری با ارزش پائین تر  هر نوع کاربری به طرح مصوب بابت تغییر : یكتوضیح 

 .، وجهی دریافت نمی گردد( مانند تجاری به مسکونی)نمی کند 

در صورتی که مالك تقاضای صدور پروانه ساخت داشته باشد و عوارض پذیره بابت احداث بنا محاسبه و اخذ گردد ، عوارض  :توضیح دو 

 .وضع شده در این ماده اخذ نمی گردد
 

 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجراء طرح های مصوب شهری:  07ماده 
 
 

بوده و دارای کاربری تعریف شده  قبلی مصوب کاربری اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر که در طرح فعلی مصوب در صورتیکه در طرح

اجراء تغییرات حاصله در بنا به نظر مشاور کاربری دیگری تخصیص یافته ،عوارض به شرح ذیل بابت ارزش افزوده ناشی از  فعلی در طرح

 5مالك به کاربری جدید احتیاج نداشته باشد ، پس از طرح در کمیسیون ماده  ضمنا در صورتیکه. اخذ می گردد طرح های مصوب شهری

 .کاربری مطابق با طرح جامع منظور می گردد
 

 :مترمربع  0111اراضی تا :  الف
کاربری  مصوب فعلیطرح اثر اجرای خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :الف/0

 .ارزش منطقه ای روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد برابر  35به میزان  شده ،آنها مسکونی 
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کاربری  مصوب فعلیطرح اثر اجرای مسکونی بوده است و در غیر خارج از محدوده و یا دارای کاربری  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :الف/2

 .برابر ارزش منطقه ای روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد  110به میزان  شده ، یا خدماتی آنها تجاری

 یا خدماتی کاربری آنها تجاری مصوب فعلیطرح اثر اجرای دارای کاربری مسکونی بوده است و در  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :الف/3

 .  برابر ارزش منطقه ای روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد 90به میزان  شده ،
 

 :مترمربع  0111باالی اراضی :  ب
کاربری  مصوب فعلیطرح اثر اجرای خارج از محدوده و یا دارای کاربری غیر مسکونی بوده است و در  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :ب/0

 .برابر ارزش منطقه ای روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد  01به میزان  شده ،آنها مسکونی 

کاربری آنها  مصوب فعلیطرح اثر اجرای مسکونی بوده است و در غیر خارج از محدوده و یا دارای کاربری  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :ب/2

 .روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد برابر ارزش منطقه ای  75به میزان  شده ، یا خدماتی تجاری

 یا خدماتی کاربری آنها تجاری مصوب فعلیطرح اثر اجرای دارای کاربری مسکونی بوده است و در  مصوب قبلیاراضی که در طرح  :ب/3

 .برابر ارزش منطقه ای روز دارائی بعنوان عوارض ارزش افزوده دریافت خواهد شد  65به میزان  شده
 

با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان وضع و اخذ عوارض حق مشرفیت یا حق مرغوبیت را خالف شرع دانسته و قانون  : یك تبصره

باشد ولی جعل عوارض بر این حق در فرض وجود حق جعل اخذ حق مشرفیت ، که همان حق مرغوبیت است شرعا  حرام می عنوان نمود 

، لذا بر این اساس هر گونه اقدامی که بنا به اعمال سیاستهای شهرداری و کمیسیونهای مربوطه  ن شرعا  مانعی نداردعوارض توسط مقنن

حاصله به ازای  افزوده مبلغ ارزش باعث ارزشمند تر شدن امالک گردد ، شهرداری با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تعیین

   .ارزش ایجاد شده اقدام می نمایدنسبت به وصول  ،هر مترمربع 

پیش بینی شده و مطابق قانون باید اخذ گردد ، پس از مصوب شدن توسط شورای اسالمی  هرگونه عوارض که در این دفترچه :دو تبصره 

 .شهر با اخذ نظر کارشناس رسمی قابلیت اخذ دارد
در صورتی که مالك تقاضای صدور پروانه ساخت داشته باشد و عوارض پذیره بابت احداث بنا محاسبه و اخذ گردد ، عوارض سه تبصره 

 .وضع شده در این ماده اخذ نمی گردد

ننماید و یا در در صورتیکه مالك یا متصرف و یا هر شخص ذینفع در ملکی نسبت به دریافت مجوز تغییر کاربری اقدام : چهار تبصره 

 یا تفصیلیجامع  صورت مخالفت مراجع صالحیتدار مبنی بر تغییر کاربری ، در هر صورت استفاده دیگری غیر از کاربری تعریف شده در طرح

جه به برابر ارزش منطقه ای روز دارائی برای هر سال استفاده غیر مجاز دریافت خواهد شد و عوارض مذکور با تو 01عوارضی معادل  ، نماید

 . مدت اعتبار مجوزی که مراجع صالحیتدار صادر می نمایند در هنگام صدور پاسخ استعالم از مالك یا ذینفع دریافت خواهد شد 

مالکین امالکی که بنا به هر دلیلی عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری را به شهرداری نمی پردازند ، می : پنج تبصره 

به شهرداری ( نوسازی)برابر قیمت منطقه ای به ازای هر مترمربع ، همزمان با پرداخت عوارض سالیانه  5عوارضی معادل  بایست سالیانه

 .پرداخت نمایند
 

 انصراف از درخواست:  08ماده 
 :در خصوص پروانه ساخت  – الف

ساخت ، از صدور آن  ، قبل از صدور پروانه ساختدی پس از پرداخت عوارض و هزینه های متعلقه بابت صدور پروانه مچنانچه م – 0/الف

هزینه  عوارض و کل % 5و یا کاهش تعداد واحد ها را داشته باشد ، میزان  ، تراکم پذیره ،منصرف گردد و یا اینکه تقاضای کاهش زیربنا 

 .اعالم شده بابت پروانه ساخت جهت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری کسر و الباقی به متقاضی مسترد میگردد

هزینه اعالم شده  عوارض و کلاز ،  ، منصرف گردد از ساخت ساختمانی که برای آن پروانه ساخت صادر شده استچنانچه مودی  – 2/الف

الزم به .کسر و الباقی به متقاضی مسترد میگردد به شرح ذیل جهت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداریپروانه ساخت صدور بابت 

 .ذکر است در خصوص پروانه ساختمانی که از سوی مراجع قضایی ابطال میگردد  بدین نحو عمل میگردد

 .کسر می گردد % 8 عوارض و هزینه اعالم شده سال از صدور پروانه ، از کل یكقبل از پایان  – 2/0/الف

 .کسر می گردد % 01بعد از پایان یك سال و قبل از پایان سه سال از صدور پروانه ، از کل عوارض و هزینه اعالم شده  – 2/2/الف

 .کسر می گردد % 02بعد از پایان سه سال و قبل از پایان پنج سال از صدور پروانه ، از کل عوارض و هزینه اعالم شده  – 2/3/الف

 .کسر می گردد % 05بعد از پایان پنج سال از صدور پروانه ، از کل عوارض و هزینه اعالم شده  – 2/0/الف
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سهم آموزش % 5،  5 ارزش افزوده ، عوارض تراکم موافقت شده در کمیسیون مادهعوارض ( الف)در کلیه حالتهای ذکر شده در بند  :تبصره 

کارشناسی و انجام امور اداری ، آماده سازی ، تفکیك و حق السهم ناشی از تفکیك ، عوارض مالیات بر ارزش  بهای خدماتو پرورش ، 

 .مسترد نخواهد شدافزوده ، نوسازی و پسماند و هر نوع بهای خدمات شهرداری ، به هیچ عنوان 

منصرف شود مکلف به  5کمیسیون ماده  موافقتبعد از و به هر دلیلی با هر عنوان کاربری درصورتی که متقاضی از درخواست تغییر   - ب

  . مسترد نخواهد شد وجه دریافت شدهتضمین اخذ شده و می باشد و بابت تغییر کاربری پرداخت کل هزینه اعالم شده 
 

پروانه  و جابجائی تمدید ،و یا صدور  (نقل و انتقال) از انجام معامله استعالم از شهرداری ، دریافت پاسخمتقاضی پس از درصورتی که   - پ

به نفع بابت هزینه انجام کارهای اداری  هزینه اعالم شده برای صدور پاسخ استعالم ، عوارض و کل %5 معادل ، کسب منصرف شود

 .و مابقی مسترد می گردد شدشهرداری ضبط خواهد 
 

  در امور مختلف جانبی بهای خدمات : 09ماده 
 :به شرح موارد ذيل اخذ مي گردد بابت پاسخ استعالم آب ، برق ، گاز و تلفن   -الف 

 .ریال 611111 اشخاص حقیقی به ازای هر استعالم : 0/الف

 .ریال 2511111اشخاص حقوقی بجز ادارات و نهادهای دولتی به ازای هر استعالم  : 2/الف

 .ریال 2511111ادارات و نهادهای دولتی به ازای هر استعالم  : 3/الف

 .ريال اخذ گردد 711111مبلغ ( به صورت كتبي)بابت اعالم نوع كاربری  –ب 

 : بابت صدور هر گونه عدم خالف -پ

 01111                                                                    در واحد مسکونی                       پذیره  زیربنا وبه ازای هر مترمربع تخلف  : 0/پ

 ریال

 ریال 05111                                                     در واحد تجاری یا خدماتی                       زیربنا و پذیره به ازای هر مترمربع تخلف  : 2/پ

 ریال 05111                در بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها زیربنا و پذیرهبه ازای هر مترمربع تخلف  : 3/پ

 00111                           (                                   2/و پ 0/پ) در واحد های بجز  بند زیربنا و پذیره به ازای هر مترمربع تخلف  : 0/پ

 ریال
 

 .ریال می باشد 811111 بهای این بندحداقل  : یك تبصره

                      دریافت ریال 811111 تخلف مطرح شده در کمیسیون ماده صد ، موضوعی غیر از زیربنا و پذیره باشد ، مبلغ در صورتی که : دو تبصره

 .می گردد

 .ريال اخذ گردد 511111مبلغ  مانيساخت پروانهبابت تعیین توسعه و تعريض بجز هنگام صدور  -ت

 :بابت پاسخ استعالم دفترخانه ، بانك ، اداره ثبت  به شرح موارد ذيل اخذ مي گردد  -ث

 .ریال 911111اشخاص حقیقی به ازای هر استعالم  : 0/ث

 .ریال 2511111اشخاص حقوقی به ازای هر استعالم  : 2/ث

 .ریال 2511111ادارات و نهادهای دولتی به ازای هر استعالم  : 3/ث

 :به شرح موارد ذيل اخذ مي گردد متفرقه  خدماتبه ازای هر گونه  :ج 

 .ریال 611111اشخاص حقیقی به ازای هر استعالم  : 0/ج

 .ریال 2111111اشخاص حقوقی به ازای هر استعالم  : 2/ج

 .ریال 2111111ادارات و نهادهای دولتی به ازای هر استعالم  : 3/ج

 :كه  بابت اراضي طرح پرونده دركمیسیون ماده پنج  بابت :چ 

 ریال 0011111         متر مربع باشد 511مساحت آن تا  : 0/چ

 ریال 2011111         متر مربع باشد 0111مساحت آن تا  : 2/چ

 ریال 2711111          متر مربع باشد 2111مساحت آن تا  : 3/چ

 ریال  3511111         متر مربع باشد 3111مساحت آن تا  : 0/چ

 ریال 5111111         متر مربع بیشتر باشد 3111مساحت آن از  : 5/چ

 ريال 511111بابت مشاوره و بازديد از باغات، بیشه زارها و قلمستانها در محدوده خدماتي شهر  :هـ 

 .ريال 711111، اضافه اشكوب و تغییرات  يا صدور پروانه ساخت بابت مشاوره  :خ 
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 .ريال 0711111: بابت صدور پايانكار ساختماني  : د

 :ساخت امالک پروانه  يا اصالح تمديد خدمات درخواست بابت : ذ

 :سکونی م : 0/ذ

 .ریال05111در زمان مجاز هر مترمربعی  : 0/0/ذ

 .ریال21111خارج از زمان مجاز هر مترمربعی  : 0/2/ذ

 :تجاری  : 2/ذ

 .ریال01111در زمان مجاز هر مترمربعی  : 2/0/ذ

 .ریال51111خارج از زمان مجاز هر مترمربعی  : 2/2ذ

 : سایر : 3/ذ

 .ریال31111در زمان مجاز هر مترمربعی  : 3/0/ذ

 .ریال35111خارج از زمان مجاز هر مترمربعی  : 3/2/ذ

 .طي درخواست مالك 77بابت طرح پرونده در كمیسیون ماده  : ر

 .ریال 0211111اشخاص حقیقی  : 0/ر

 .ریال 2511111اشخاص حقوقی بجز ادارات و نهادهای دولتی  : 2/ر

 .ریال 2511111ادارات و نهادهای دولتی  : 3/ر
 

 :هزينه تشكیل پرونده و ثبت مشخصات مهندسین ناظر در سیستم شهرسازی شهرداری  : ز

 .ریال دریافت می گردد 711111به ازای تشکیل هر پرونده مبلغ 

 ریال 611111: بابت هر نوع استعالم صنفي  : ژ

 :به شرح ذيل  و درخواست در هر مرحله هزينه تايید و مهر نقشه های ساختماني : س

 : نقشه های ساختمانی و  معماری 

 ریال 021111: و کمتر  طبقه دونقشه های مربوط به ساختمانهای  : 0

 ریال 221111: نقشه های مربوط به ساختمانهای سه طبقه و چهار طبقه  : 2

 ریال 351111: نقشه های مربوط به ساختمانهای چهار طبقه به باال  : 3

 ریال 551111: خدماتی /نقشه های مربوطه به مجتمع و پاساژهای تجاری : 0

مربوط به  بهای خدماتانجام می پذیرد و شامل کارشناسیهای متفاوت می گردد ، فقط  در درخواست هایی که چند نوع خدمات :یكتبصره 

هر نوع  مربوط به بهای خدماتوصول جدای از  (ذ  )مربوط به بند  بهای خدماتولیکن ). اخذ می گردد ثبت شده در سیستم درخواست

 (درخواست ثبت شده در سیستم قابل وصول می باشد

مبلغ  ، نمایند می و دیگر موارد را از مودیانی که با عناوین مختلف درخواست تاییدیه تصویر برابر اصل برای پروانه ساختمانی: دو تبصره 

 .می گرددریال هزینه دریافت  051111

 ((شامل این تبصره نمی باشد ( ز) بند )) .ریال میباشد 021111هزینه تشکیل پرونده به ازای هر پرونده مبلغ :  سهتبصره 

 (شهری  و مکانهای خاص در میادین ) فروش احشامجانمایی و ساماندهی مکانهای  بهای خدمات بابت  : 21ماده 

 :گردد می اخذ در قالب تعداد و نوع احشام  ذیل ، موارد ه شرحمربوطه ب هزینه

  ریال   51111                                                                                                                              گاومیش و گوساله هر راس ،گاو   -0 

  ریال   01111                                                                                                                        بزغاله و میش هر راس ،بز  ،گوسفند   -2 

  ریال  251111                                                                                                                                                           هر نفر شتر   -3 

اخذ این بهای خدمات ، فقط مربوط به هزینه هایی است که شهرداری در جانمایی و فراهم نمودن مکان مناسب جهت فروش : توضیح 

متحمل میگردد و موضوع اخذ هزینه یا عوارض از احشام احشام در زمانهای خاص مانند عید سعید قربان و همچنین نظافت و دیگر موارد 

 .نمی باشد
 هزینه قیر ، آسفالت ، زیرسازی و جداول  : 20ماده 
 .به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد مربوطههزینه 

 

 ریال   911111                                                                                                                                       از قرار هر مترطول نهر جدول
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 ریال   551111                                                                                                                                       جدول تك از قرار هر مترطول

 ریال   751111                                                                                                                                       مترطولاز قرار هر جدول کانیو

 ریال   351111                                                                                                                                          مربعآسفالت از قرار هر متر

 ریال     95111                                                                                                                                         زیرسازی از قرار هر مترمربع

 ریال    51111                                                                                                                                          قیرپاشی از قرار هر مترمربع

 .محاسبه و دریافت خواهد شد  ، زیر سازی و قیر پاشی و آسفالت ترانشه ها براساس فهرست بهای ترمیم ترانشه های سال مورد عمل :تبصره یك 

با اعمال  ، عوامل موثر بر آن شود و دستخوش تغییر قیمت( جدول بتنی و آسفالت) درصورتی که بهای فروش محصوالت مذکور  :تبصره دو 

 .محاسبه و دریافت خواهد شد  0011حداکثر نرخ رشد تورم برای سال 

% 05جداولی که بر اثر تصادف و یا بی احتیاطی و یا عمد تخریب گردد هزینه بازسازی آن مطابق هزینه های فوط الذکر به اضافه  : سهتبصره 

 .دریافت خواهد شد 

طی گزارش حفاری در متن استعالم ارسالی ، عوارض ... مودیان از سوی شرکتهای آب ، برط ، گاز و در زمان پاسخ استعالم  : چهارتبصره 

مطابق با هزینه اعالم شده در این ماده در قالب بهای خدمات ناشی از آسفالت ، لکه گیری و ترمیم حفاری از مودی ... آسفالت ، زیرسازی و 

 .اخذ می گردد
 

 و ادارات از شرکتهای حفار لکه گیری و ترمیم حفاری ،آسفالت  بهای خدمات ناشی از : 22ماده 
                می بایست قبل از حفاری از شهرداری مجوز دریافت کنند و مطابق دستوالعمل مربوطه ... شرکتهای آب و فاضالب و مخابرات و گاز و 

 .را به شهرداری پرداخت نمایند هزینه های آن

 .اضافی به محل مجاز می باشندو پاکسازی محل و انتقال نخاله های شرکتهای حفار مکلف به انجام زیرسازی  : 0تبصره 

درصورتی که شرکتهای مذکور مبادرت به آسفالت محل های حفاری شده نمایند بطوریکه انجام عملیات زیرسازی و آسفالت آن  : 2 تبصره

ل فوط در غیر اینصورت کل هزینه بازسازی و مرمت حسب دستورالعم. مورد تائید شهرداری باشد موضوع اخذ وجوه فوط منتفی می گردد

 .گردد شرکت حفار پرداختبایستی توسط 

 ( خارج از حوزه حریم وحریم آن درون شهری و  ) بار و مسافر بر حمل و نقل مدیریت  بهای خدمات : 23ماده 

  ریال 25111111( توسعه)درون شهری جدید تاکسی هر دستگاه واگذاری امتیاز  بهای خدمات  -الف 

  ریال 2511111تاکسی درون شهری هر دستگاه ( بهسازی)تبدیل  صدور مجوز بهای خدمات  -ب 

درصورتیکه ساماندهی آن به عهده  ( حومه )خارج از حوزه حریم  هر دستگاه خودروبه  توسط شهرداری امتیازواگذاری  بهای خدمات  -پ 

  ریال 05111111 رفی توسط شهرداری انجام شود مبلغشهرداری باشد و با مع

 ریال  0511111به تاکسی مبلغ  (حومه ) خارج از حوزه حریم  هر دستگاه از خودروهایتبدیل صدور مجوز  خدماتبهای   -ت 

مالکین تاکسی و :  (حومه ) خودروهای خارج از حوزه حریم هر دستگاه از و  شهری تاکسیهر دستگاه نقل و انتقال  بهای خدمات –ث 

را ( قیمت فروش کارخانه) قیمت خودرو% 05 بایست در هنگام انتقال خودرو می تاکسی بارمالکین خودروهای سامان دهی شده و مالکین 

 . بعنوان عوارض نقل و انتقال به شهرداری بپردازند 

                      تاکسی موقت به تاکسی دائمی هر دستگاه در صورت تبدیل  یال ، ضمنا ر 25111111تاکسی موقت هر دستگاه واگذاری امتیاز  -ج

 .گرددمی  دریافت ریال  25111111  ی تا مبلغمابه التفاوت مبلغ تاکسی دائم

 .ریال 711111مبلغ  سالیانه صدور کارت تاکسیرانی بهای خدمات -چ

 .ریال 35111ماهیانه تاکسی مبلغ  بهای خدمات -ح

 .ریال 5511111 برای اشخاص حقوقی و شرکتها و موسسات صدور مجوز حمل و نقل بار و مسافر درون شهری بهای خدمات -خ

 .ریال 0111111 برای اشخاص حقوقی و شرکتها و موسسات تمدید مجوز حمل و نقل بار و مسافر درون شهری بهای خدمات -د

 .ریال2111111 برای اشخاص حقوقی و شرکتها وموسسات مسافر درون شهرینقل وانتقال نمایندگی حمل و نقل بارو بهای خدمات -ذ

 .ریال 0311111صدور مجوز سرویس مدارس برای اشخاص حقیقی مبلغ  بهای خدمات -ر 

                    خدمات خودروئی که اتحادیه سازمانهای حمل و نقل با عنوان ارائه خدمات هر دستگاه خودرو مسافر بر و بار بر مطالبه  بهای :تبصره

 .باشدمی نماید به عهده مالك خودرو می 
 

 :درون شهری به شرح ذیل  و مسافربری باربری  بهای خدمات صدور پروانه فعالیت خودروهای دیزلی - ز
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  ریال 751111           : تن مبلغ  5/3خودرو باربری تا ارفیت  -0

  ریال 951111          :تن مبلغ  6تن تا  5/3خودرو باربری از ارفیت  -2

  ریال 0311111        :باال  مبلغ تن به  6خودرو باربری با ارفیت  -3

 ریال 751111          :نفر مبلغ  05خودروی مسافربر تا ارفیت  -0

 ریال 0111111                    :نفر ارفیت مبلغ  26تا  06خودروی مسافربر بین  -5

 ریال 0511111        : نفر به باال مبلغ 27خودروی مسافربر با ارفیت  -6

 :پروانه اشتغال خودروهای دیزلی باربری و مسافربری درون شهری به شرح ذیل بهای خدمات صدور  -ژ

 

  ریال 751111            : تن مبلغ  5/3خودرو باربری تا ارفیت  -0

  ریال 951111          :تن مبلغ  6تن تا  5/3خودرو باربری از ارفیت  -2

  ریال 0311111        :تن به باال  مبلغ  6خودرو باربری با ارفیت  -3

 ریال 751111          :نفر مبلغ  05خودروی مسافربر تا ارفیت  -0

 ریال 0111111                              :نفر ارفیت مبلغ  26تا  06خودروی مسافربر بین  -5

 ریال 0511111        :نفر به باال مبلغ  27خودروی مسافربر با ارفیت  -6

 

 .و اشتغال می باشد بهای خدمات صدور پروانه فعالیت درصد 51و اشتغال  بهای خدمات تمدید پروانه فعالیت :تبصره
 

 بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفیعوارض   : 20 ماده
 صفر                                                                                                                   : با مجوز معرفی  یعوارض تابلو - 0

 p0 ×مساحت تابلو                                                                                                  : بدون مجوز ی معرفیعوارض تابلو  - 2

 صفر                                                                            :روی پشت بام با مجوز  ی معرفیعوارض نصب تابلو – 3

 p5 × مساحت تابلو                                                                   :روی پشت بام بدون مجوز ی معرفی عوارض نصب تابلو – 0
می باشد و مازاد بر  صفر آن در هر ابعادی عوارض( پشت بام یابر روی سردرب مغازه ) فقط یك تابلوی معرفی  :تبصره یك 

 .محاسبه می گردد 3و  2آن مطابق بند 

 . می باشد ریال  61111و حداکثر آن  ریال 31111قیمت منطقه ای و حداقل آن    pباال در فرمول های  :توضیح یك 

نام، نوع فعالیت و خدمات ، نوع محصول و موادی که به طور دایم عرضه می گردد ، : عبارتند از  معرفیتابلوهای  : دو توضیح

 ...شماره تلفن ، فکس ، آرم و از این قبیل 

در و دفاتر مرکزی شرکتها ، دفاتر و نمایندگی های بیمه از پرداخت عوارض یك تابلو  ها و موسسات اعتباریبانك  : دو تبصره

خواهد  و وصول مای ساختمان معاف و مازاد بر آن و یا در پشت بام بر اساس تابلوهای تبلیغات ایرانی محاسبهدر ن هر ابعادی

 .شد

نام و یا تصویر یك کاالی خاص درج شده ( اعم از با مجوز و یا بدون مجوز ) چنانچه در ذیل تابلوهای شناسایی  : سهتبصره 

و مابقی طبق ( طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی) تابلو که بصورت تبلیغاتی می باشد مشمول عوارض تبلیغاتی  قسمتی ازباشد ، 

الزم به ذکر است که در صورت عدم تفکیك این دو موضوع جهت محاسبه عوارض ،  .محاسبه میگردد  معرفیضوابط تابلوهای 

 .در قالب تابلوهای تبلیغاتی محاسبه و وصول می گردد یك سوم از متراژ کل تابلو در قالب تابلوی معرفی و مابقی

وری و یا تعویض گردد ، در غیر آتابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع  : چهارتبصره 

مالك ، اخذ خواهد در زمان تحویل تابلوها به  %  05به اضافه  و هزینه جمع آوری  اینصورت  شهرداری راسا اقدام به جمع آوری

 .شد

نسبت به اخذ مجوز از شهرداری اقدام نمایند در غیر اینصورت  مالکین تابلوهای بدون مجوز می بایست سریعا  : پنجتبصره 

در زمان تحویل تابلوها به مالك ، اخذ خواهد % 05شهرداری راسا  نسبت به جمع آوری آن اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 

 .شد
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موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، مالك مواف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت   در صورت عدم : ششتبصره 

در .شددر زمان تحویل تابلو اخذ خواهد %  05عدم جمع آوری ، شهرداری نسبت به جمع آوری اقدام و هزینه جمع آوری به اضافه 

ن وصول عوارض معوقه ، با صدور مجوز جدید ، عوارض از آن به بعد براساس صورت موافقت شهرداری با ادامه نصب تابلو ، ضم

 . تعرفه مربوطه محاسبه و وصول خواهد گردید

مبلغ هزینه جمع آوری تابلوها توسط مامورین مربوطه محاسبه و به واحد درآمد جهت وصول اعالم می گردد و  : سهتوضیح 

 .مالکین تابلو مواف به پرداخت آن به همراه جریمه تعیین شده می باشند
 

 (درصورت کسب مجوز ...)سالیانه تابلوهای تبلیغاتی واحدهای تجاری ، صنعتی و عوارض   :الف 
 

  p3 ×مساحت تابلو : تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالی ایرانی  -0

  p0 ×مساحت تابلو : تابلوهای تبلیغاتی مربوط به کاالی خارجی – 2

 .ریال می باشد  81111قیمت منطقه ای و حداقل آن    pدر فرمول های باال  :توضیح یك 

 از( 2)قسمت  تابلوهای تبلیغاتی مربوط به تولیدات کارخانجات داخلی تحت لیسانس شرکتهای خارجی بر اساس :تبصره یك 

 .بند الف این ماده محاسبه میشود 

برابر تعرفه ی تابلوهای مجاز با  دو( بدون مجوز ....)واحدهای تجاری ، صنعتی و عوارض سالیانه تابلوهای تبلیغاتی  :تبصره دو 

 .بند الف و ب این ماده محاسبه و وصول می گرددتوجه به 
 

 دپالکارپورتابل ،  کارتن پالست ، لمپوست ،،  ردوبیلب کامپوزیت ، کل استند ، بنر ، تابلوهای تبلیغاتی به شعوارض   :ب 

 ...فرهنگی و  -های تجاری 
 

 تبریك و ترحیم ،، تفریحی موزشی آ ورزشی ، فرهنگی ،جهت امور  تبلیغاتی پارچه ، بنر و پالکاردهایعوارض  -0

 ریال 8111روزانه به ازای هر متر مربع                                                         

  ریال 01111روزانه به ازای هر متر مربع   فرهنگی ،ورزشی ،آموزشی و تفریحی                       -عوارض تابلوهای تبلیغاتی  -2

  ریال 611111به ازای هر متر مربع  ماهیانه                                                 (ایرانی)  تجاری  -عوارض تابلوهای تبلیغاتی  -3

 ریال 911111به ازای هر متر مربع  ماهیانه (                                               خارجی)تجاری    -عوارض تابلوهای تبلیغاتی  -0

 ریال 21111  به ازای هر مترمربع روزانه             (                   کارتن پالستمختص )تجاری   -عوارض تابلوهای تبلیغاتی -5

 ریال 611111به ازای هر مترمربع  ماهیانه              (                           مختص پرتابل)تجاری  –عوارض تابلوهای تبلیغاتی -6

 ریال 811111ماهیانه به ازای هر مترمربع                                       (مختص بیلبوردها)تجاری  –تابلوهای تبلیغاتی عوارض -7

. یك هفته می باشد و مدت زمان کمتر از آن یك هفته محاسبه می گردد 6الی  0حداقل مدت زمان نصب در بندهای  :توضیح 

 . حداقل مدت ، یك ماه می باشد 7در بند 

در صورت دیوار نویسی و نصب پالکارد و پوستر بصورت غیرمجاز در معابر عمومی و سطح شهر به ازای هر متر مربع : (0)تبصره 

  برابر عوارض 5/0به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوار نویسی گذشته باشد هزینه ای معادل  شده ، سطح اشغال نوشته

 . وصول می گردد 0 بندبینی شده در  پیش

دیوارنویسی تبلیغاتی مجاز با رعایت زیبا سازی و طبق ضوابط شهرداری ، هزینه ای برابر عوارض   سالیانهعوارض  ( :2)تبصره 

 .وصول می گردد  0 پیش بینی شده در بند

مانند پمپ بنزین ،توقفگاه استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملك اشخاص  ردها ،وبیلب عوارض فوط به کلیه تابلوها ، : (3)تبصره 

نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمانهای در حال احداث ...ها و 

 .مودی می باشد مواردتعلق می گیرد و مالك مجموعه در اینگونه 

و بیشتر از آن مطابق نظر و اخذ مجوز از شهرداری  متر 3× 21/0 حداکثر جاز برای سردرب واحدهای تجاریابعاد م : (0)تبصره 

 .می باشد 
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 متر  0 × 7/1 حداکثرابعاد مجاز مشاغل خدماتی مثل حرف پزشکی ،مهندسین ، دفاتر اسناد رسمی ،وکال و مشابه آن  : (5)تبصره 

 .و بیشتر از آن مطابق نظر و اخذ مجوز از شهرداری می باشد 

شرکتها و موسسات غیرانتفاعی و نمایندگی های مجاز به  ابعاد مجاز برای ادارات ،بانکها ،موسسات مالی و اعتباری ، ( :6)تبصره 

 . و بیشتر از آن مطابق نظر و اخذ مجوز از شهرداری می باشد متر 31/0متر و به عرض  0طول 

 2عوارض ماهیانه تابلوهای میله دار که در جلو مغازه ها و معابر عمومی توسط شهرداری تعیین می شود با ارتفاع  :  (7)تبصره 

 ریال 011111متر برای هر متر مربع به مبلغ  71/0 × 5/1  کم ، حداکثر متر به باال در ابعاد

 .کلیه بنرها باید بعد از اخذ کد از شهرداری هنگام چاپ در بنر مربوطه درج گردد ( :8)تبصره 

                     هر نوع تبلیغ استفاده  نصب استند ، تابلو و بیلبورد جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از فضای عمومی شهر برای ( :9)تبصره 

ضمنا  فعال نبودن استند و تابلو و بیلبورد تبلیغاتی ، هیچگونه  .مطابق با موارد فوط می باشند ه ،مربوطعوارض پرداخت نمایند ، مشمول می 

حقی را برای اشخاص مذکور به منظور پرداخت نکردن عوارض بندهای فوط الذکر ایجاد نمی کند و در صورت عدم استفاده از انواع تابلو 

 .مشمول پرداخت عوارض مذکور می گردند 
 

 شهر آرامستانهایخدمات در  بهای  : 25ماده 

، مصرف مصالح ساختمانی) حفاری قبر و بستن آن ،کفن و دفن،شهر توسط شهرداریها از قبیل مراحل تغسیل  آرامستانهایارائه خدمات در 

کرایه آمبوالنس و فروش زمین قبور و آرامگاههای اختصاصی بشرح زیر درصورتی که شهرداری امور مربوطه را انجام ( بلوک ،آجر ،سیمان

بدیهی است چنانچه شهرداری بخشی از امور را انجام دهد صرفا  مجاز به وصول بهای آن . مبادرت به اخذ هزینه های آن خواهد نمود ، دهد

  .می باشددسته از خدمات اعالم شده 

 ریال 5111111                                                                                                                          هر طبقه حفر شده هزینه خرید قبر  -0

 ریال 0111111                                                                    غ                                                                           هزینه غسالی  مبل  - 2

 یالر  511111                                                                                                                                     سنگ لحد به تعداد پنج عدد  -3

 ریال  811111                (                   6و5کال بجز بند )به هر نقطه از سطح شهر و روستاهای همجوار حریم شهر گرمسار کرایه حمل  -0

 ریال  911111                              به آرادان و روستاهای تابع و روستاهای غیر همجوار حریم شهر گرمسار                         کرایه حمل -5

 ریال  0111111                                        به ایوانکی                                                                                                     کرایه حمل  -6

 

حمل  جنازه را برگشت در و چنانچه ریال 31111از قرار هر کیلومتر   غیر از موارد ذکر شده ، به هر نقطه از کشور جنازه هر کرایه حمل - 7

ساعت برای هر ساعت توقف  توقف بیش از دودرصورت . بر آنکه بیش از دو ساعت توقف ننماید مشروط. اضافه می گردد نصف کرایهنماید 

 .اخذ گردد ریال 111/211اضافه 

 .  ریال دریافت خواهد شد  111/511 هزینه نگهداری اجساد در سردخانه شهرداری به ازای هر شب و یا هر روز بابت   – 8
 

 .کفن اموات توسط شهرداری تهیه و براساس قیمت تمام شده از صاحب اموات دریافت خواهد شد ملزومات شستشو و غسالی و  :تبصره یك 

ریال  05111111مبلغ عرصه ،  به ازای هر مترمربع مترمربع 02تا متراژ حداکثر آرامگاه خانوادگی  به ساخت در صورت درخواست متقاضیان : دوتبصره 

و شرایط حاکم در آرامستان بنا  الزم به توضیح است که هزینه ساخت آرامگاه با متقاضیان بوده و مطابق با نظر کارشناسان شهرداری.  دریافت می گردد

 .می گردد

درصد  21همزمان با درخواست خرید و  0برابر مبلغ تعیین شده در بند  2بابت پیش فروش قبر در صورت موافقت شهرداری ،  :سه تبصره 

 .مصوب در زمان مورد استفاده اخذ می گرددقیمت 

از موارد                 درصد 51 ، مشمول پرداخت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در صورت ارائه نامه از ارگان مربوطه : چهارتبصره 

 .از این ماده می باشند 8الی 0بند 

 (سنگینوسائط نقلیه سبك و )عوارض سالیانه خودرو :  26ماده 
 :در صورت عدم ارائه تعرفه عوارض سالیانه بعضی از وسائط نقلیه از سوی اداره مالیاتی ، به شرح ذیل اخذ می گردد 

 ریال 911111                                        ( :پیکان ، نیسان ، مزدا و غیره ) وانت بار تك کابین  - 0

 ریال 0211111                                              ( :و غیره  نیسان ، مزدا) وانت بار دو کابین  - 2

 ریال 0511111                                                        :انواع ون  - 3
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 ریال 2511111                                                                                                 :چرخ  6و  0انواع کامیونهای  -0

 ریال 0111111                                                                                                                       : و بیشتر چرخ 01انواع کامیونهای  -5

  ریال 0111111                                                                                                                                     :انواع کامیونهای کشنده  -6

 ریال           2511111                                                      :                                                                                          انواع مینی بوس  -7

              ریال   3511111                        :                                                                                                                            انواع اتوبوس  -8
 

                                  ماشینهای سنگین در حوزه شهر تردد )سیس نشده مانیکه پارکینگ ماشینهای سنگین تأز 6 تا 0عوارض مربوط به بند  :تبصره 

 .قابل وصول می باشد( می نمایند
 

 عوارض سالیانه موتور سیکلت:  27ماده 
 

 .صورت عدم ارائه تعرفه از سوی اداره مالیاتی اخذ گردددر  ریال 111/211سالیانه مبلغ 
 

 خدمات در کشتارگاه بهای  : 28ماده 
 

بمنظور تامین بخشی از هزینه های توسعه و تجهیز کشتارگاهها و ارائه خدمات بهتر عوارض ذبح احشام در کشتارگاههایی که زیر نظر 

 .شهرداری اداره می شوند بمیزان زیر اخذ گردد

و همچنین  می شود در کشتارگاه کشتارکه ، ( و ایوانکی بجز آرادان) احشام خارج از شهرستان از و ریال 721111از هر نفر شتر مبلغ  -الف

 .به مبلغ اولیه افزوده می شود  ریال 381111 نفهرهر   (بدون پروانه)کشتار آزاد 

می  که در کشتارگاه کشتار، (و ایوانکی بجز آرادان) و احشام خارج از شهرستان ریال 721111 ومیش و گوساله مبلغاز هر راس گاو، گا -ب

 .به مبلغ اولیه افزوده می شود  ریال 381111هر راس  (بدون پروانه)و همچنین کشتار آزاد  شود

 که در کشتارگاه کشتار، (و ایوانکی بجز آرادان) واحشام خارج از شهرستان ریال 081111مبلغ گوسفند و بز و بزغاله و میش از هر راس  -پ

 .به مبلغ اولیه افزوده می شود  ریال 051111هر راس  ( بدون پروانه)و همچنین کشتار آزاد می شود 

 .عوارض مربوط به اداره دامپزشکی براساس قانون بودجه کل کشور اخذ خواهد شد  : یك توضیح
 

توسط شهرداری اعالم خواهد شد و کشتار بیش از سقف اعالم شده برای هر قصاب معادل عوارض  سهمیه هر قصاب متعاقبا  : یك تبصره

 .کشتار خارج از شهرستان محاسبه و دریافت خواهد شد 

  اخذ خواهد شدفروش گوشت توسط شهرداری حمل گردد کرایه حمل بشرح زیر  مغازه هایچنانچه احشام ذبح شده از کشتارگاه تا  -ث 

 ریال 221111                                                                                                 هر نفر شتر مبلغ                                      حمل کرایه  – 0

 ریال 221111                                                               کرایه حمل هر راس گاو ، گاو میش و گوساله مبلغ                                         – 2

 001111                                                                                                       و شتر مرغ میش ،کرایه حمل هر راس بز ، گوسفند  – 3

 ریال

چنانچه گوشت احشام ذبح شده از سردخانه کشتارگاه تا درون خودرو حمل گوشت و از درون خودرو حمل گوشت تا درون مغازه های  -ج 

 .حمل عالوه بر موارد فوط الذکر بشرح زیر اخذ خواهد شد  هزینه ، شهرداری حمل گردد کارگران فروش گوشت توسط

 ریال 01111                         حمل گوشت هر نفر شتر مبلغ                                                                                                      هزینه – 0

 ریال 01111                       حمل گوشت هر راس گاو ، گاو میش و گوساله مبلغ                                                                        هزینه – 2

 005111                                                                       حمل گوشت هر راس بز ، گوسفند و میش                                      هزینه – 3

 ریال

 :سایر هزینه های کشتارگاه  به شرح ذیل قابل وصول می باشد   - چ

 ریال  55111                 هزینه نگهداری دام بدون هزینه خوراک روزانه به ازای هر راس دام سبك                                                     – 0

 ریال   055111                   هزینه نگهداری دام بدون هزینه خوراک روزانه به ازای هر راس دام سنگین                                              – 2

 ریال  681111            استفاده از کوره الشه سوز برای معدوم کردن هر الشه مبتال به بیماری واگیردار                                                – 3

 ریال  681111         به ازای هر راس دام سنگین           ( ساعت مقرر کشتارگاه برای ذبح احشام ) کشتار دام سنگین خارج از برنامه  – 0

 ریال  351111            به ازای هر راس دام سبك              ( ساعت مقرر کشتارگاه برای ذبح احشام ) کشتار دام سبك خارج از برنامه – 5

 ریال      0811111                    هزینه ضد عفونی بابت دام بیمار و آلوده ذبح شده                                                                                 – 6
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  0051111                    (                             داخل شهر)هزینه هر سرویس حمل الشه که خارج از برنامه کشتارگاه حمل می شود  – 7

 ریال

 ریال  31111               به ازای هر کیلومتر         ( خارج شهر)هزینه هر سرویس حمل الشه که خارج از برنامه کشتارگاه حمل می شود  – 8

 ریال  05111                  از هر الشه دام سنگین که در خارج از برنامه کشتارگاه انجام شود                            یهزینه بازدید دامپزشک – 9

 ریال  036111             هزینه بازدید دامپزشك از هر الشه دام سبك که در خارج از برنامه کشتارگاه انجام شود                                 - 01

 ریال  03111                                                                                                              هزینه لیبل به ازای هر راس احشام ذبح شده -00

 .به شرح ذیل محاسبه و دریافت می شود  ساعت 20هزینه نگهداری الشه احشام در سردخانه به ازای هر  -ح 

 ریال 05111                                                        گوشت هر نفر شتر مبلغ                                                                                      – 0

 ریال 05111                                                            گوشت هر راس گاو ، گاو میش و گوساله مبلغ                                                  – 2

 ریال  08511                                        گوشت هر راس بز ، گوسفند و میش                                                                                   – 3

 ریال  08511                                 گوشت هر قطعه شتر مرغ                                                                                                         – 0

 هزینه نگهداری و کشتار شترمرغ    –خ 

 ریال 20111                                                                هزینه نگهداری هر قطعه شتر مرغ قبل از کشتار به ازای هر روز                     - 0

 ریال 351111                                                                                                                               هر قطعه شتر مرغ  کشتارهزینه  - 2
 

 ریال 911111                      الشه احشام در سردخانه اختصاصی به ازای هر روز هزینه نگهداری - د

           اختصاصی در سردخانه نگهداری به صورت... منظور از سردخانه اختصاصی این می باشد که الشه احشام به علت بیماری و : دو توضیح

 .شود می

 ریال 911111نگهداری الشه و آالیشات در سردخانه زیر صفر درجه به صورت اختصاصی به ازای هر روز                                   هزینه – د

نظر  و طبق( مطابق قرارداد)در صورت واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی ، تعیین نرخ خدمات کشتارگاه تابع تصمیم پیمانکار  :تبصره دو 

 .قوانین و مقررات جاری کشور می باشد  شهرداری و شورا و همچنین مطابق با

به عوارض  %05گاه به صورت ماهیانه ، در خصوص پرداخت عوارض خدمات کشتار قصابعدم مراجعه متصدیان  در صورت :تبصره سه 

  .کشتار ماههای معوط در سال جاری اضافه می گردد

 

 

 درآمد حاصل از فروش محصوالت مازاد کارخانه های شهرداری  - 29ماده 
 

به فروش می  را که محصوالت مازاد بر مصرف خود نظیر شن و ماسه، سنگ شکن و غیره باشد ه هاییچنانچه شهرداری دارای کارخان -الف 

اقدام  0011با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال  0399بهای فروش محصوالت مذکور براساس آخرین نرخ مصوب در سال  ، رساند

 .گردد
آسفالت بوده که محصوالت مازاد بر مصرف خود را به فروش می رساند بهای فروش  ه هایدرصورتی که شهرداری دارای کارخان -ب 

 .اقدام گردد 0011با اعمال حداکثر نرخ رشد تورم برای سال  0399ور براساس آخرین نرخ فروش در سال محصوالت مذک

نماید ، در  می در زمانیکه شهرداری بر اساس قیر تخلیه شده توسط دستگاههای دیگر اقدام به پخت و تحویل آسفالت به ایشان: تبصره 

قیمت روز قیر  صورتی که با قیمت متوسط سالیانه تا پایان سال هزینه شهرداری پرداخت و تصویه نگردد ، شهرداری هزینه انجام شده را با

 .در زمان انجام خدمات محاسبه و اخذ می نماید

  مدیریت پسماندخدمات ناشی از  خدمات بهای  - 31ماده 
 ، تهیه شدهوزارت کشور  0399ابالغیه آذر ماه سال دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر  2ماده باستناد 

 محاسبه و به شرح ذیلعادی واحدهای مسکونی و غیرمسکونی مدیریت پسماند  بهای خدماتقانون مدیریت پسماندها ،  8بر اساس ماده 

 .اخذ خواهد شد
 

 : باشد بدین شرح می پرداختی توسط ممدیان پسماند عادی برای واحدهای مسکونیبهای خدمات   - الف

 
                     

    

C  =بهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند عادی شهری یك خانوار  
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F  =بعد خانوار بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور 

D  = (روز 365)تعداد روزهای سال 

R  =در شهر مربوطه با برآورد شهرداری و تصویب شورای اسالمی شهر سرانه روزانه تولید پسماند عادی هر فرد برای واحدهای مسکونی 

 بهای تمام شده جمع آوری و حمل یك کیلوگرم پسماند=    

 یك کیلوگرم پسماند دفعو  پردازشبهای تمام شده =    

) ضریب تعدیل   =    
  عوارض نوسازی واحد مسکونی مورد نظر

متوسط عوارض نوسازی یک واحد مسکونی در شهر مربوطه
 ( 4/0 <    < 5/0) با شرط                      (       

 

) ضریب تشویق جهت گسترش تفکیك در مبدأ =    
 پسماند تفکیک شده

كل پسماند تولیدی
 ( 7/1  ≤     ≤ 0) با شرط                0 –(  

 

 
  

 ربهای خدمات پسماند یك خانوا  = 3/3 × 365 × 2/0×  (711+2511) × ( عوارض نوسازی ملك / 751111)× 0

 شهری
 

 

به روز بودن پرداختی )  و نداشتن بدهی معوط 1400پرداخت عوارض خدمات مدیریت پسماند در سال  در زمانشهروندان محترم  :تبصره 

 .عوارض را پرداخت خواهند کرداین % 91 (عوارض مذکور

 : بدین شرح می باشد بهای خدمات پرداختی توسط ممدیان پسماند عادی برای واحدهای غیر مسکونی  - ب

 
                    

 

C  = در شهر مربوطه واحد غیرمسکونی موردنظربهای ساالنه خدمات مدیریت پسماند عادی.  

متوسط تولید روزانه پسماند عادی در هر نوع فعالیت واحدهای غیر مسکونی با برآورد شهرداری و تصویب شورای اسالمی =    

دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی ( 2)ماده ( 3)تبصره  طبقکه مقدار آن ( بر حسب کیلوگرم در روز)شهر 

 :مشخص گردیده است و طبقه بندی  ، به شرح ذیل شهر 
 

ملکی ، اجاره  اعم از )،  خدماتی که صنف محسوب نمی گردند موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و مراکز و، کلیه اماکن اداری  -0

 کیلوگرم 6با است  برابر ، ( ای ، رهنی یا وقفی

مردانه و زنانه ، آشپزخانه ها ، کافه تریا ها و ،  ، آرایشگاههای (باستثناء ماست بندی)ساندویچی ها ، سوپرمارکتها ، خوارو بارها  -2

کافی شاپها ، کافه قنادیها، بستنی و آبمیوه فروشیها ، خشکبار و آجیل فروشیها ، مراکز تجاری و پاساژها ، بوفه های سینما و بوفه 

، کله پزی و ( کارواش  خدمات روغن ، الستیك ، تعمیرات و) مراکز آموزشی ، مبل سازی و درودگری و نجاری ، اتوسرویسها 

 کیلوگرم 01 برابر است با،  سیرابی فروشیها ، مرغ و ماهی فروشی ها

با ، برابر است  (پسماند غیر عفونی )، بیمارستانها ( پسماند غیر عفونی )مطبها و کلینیکهای پزشکی ، درمانگاهها دندانپزشکیها ،  -3

 کیلوگرم 02

 کیلوگرم 08با ، برابر است  سبزی فروشیها ، گل فروشیها ، رستورانها ، هتلها و مهمانسراها، میوه و ( میوه و تره بار ) بار فروشان  -0

 کیلوگرم 20با ، برابر است پمپ بنزینها ،  ترمینالهای مسافربری -5

 کیلوگرم 35با ، برابر است  کارخانجات داخل حریم شهرو  راه آهن -6

 کیلوگرم 6 برابر است باسایر موارد ،  -7

D  = سال کاری تعداد روزهای 

 بهای تمام شده جمع آوری و حمل یك کیلوگرم پسماند=    

 بهای تمام شده پردازش و دفع یك کیلوگرم پسماند=    

) : ضریب تعدیل =    
  مساحت واحد غیرمسکونی مورد نظر  متر مربع  

متوسط مساحت در هر نوع فعالیت واحدهای غیرمسکونی   متر مربع 
 ( 0/1 <    < 5/0) با شرط (                      
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) ضریب تشویق جهت گسترش تفکیك در مبدأ =    
 پسماند تفکیک شده

كل پسماند تولیدی
 ( 7/1  ≤     ≤ 0) با شرط                    0 –(  

 
 

  

    0×   (
مساحت واحد غیرمسکونی مورد نظر  متر مربع  

    
  ) ×D  ×(2511+711 )    = واحد غیر مسکونیبهای خدمات پسماند  

 

 و مساجد ، حسینیه ها ، حوزه های علمیه (زیر نظر وزارت آموزش و پرورش )  کلیه مدارس دولتیعوارض خدمات مدیریت پسماند :  تبصره

 .می باشدصفر ( زیر نظر اداره اوقاف و اداره تبلیغات اسالمی  )مذهبی  و هیئت های تکایا ، فاطمیه ،مصال ، زینبیه  ،

 یتخلیه نخاله و خاک در محلهای ساماندهی شده توسط شهردار بهای خدمات بابت -31ماده 
 

 .هزینه ساماندهی محل های مجاز تعیین شده توسط شهرداری که توسط اشخاص خاک و نخاله های ساختمانی و نظایر آن تخلیه می گردد
 

 ریال  011111                                                                                                                                          با نیسان... تخلیه خاک و   -0

 ریال  511111                                                                                                                              با خاور و تراکتور... تخلیه خاک و   -2

 ریال  611111                                                                                                                                                          امیون ده تنک  -3

 ریال  711111                                                                                                                                             کامیون بیشتر از ده تن  -0
 

 

موضوع اخذ این بهای خدمات ، جریمه ، عوارض و یا هزینه ای بابت جلوگیری از تخلیه نخاله و خاک نمی باشد ، بلکه هزینه ای  :توضیح 

است که شهرداری بابت فراهم نمودن مکان مناسب و جانمایی آن جهت اینکه اشخاص بتوانند نخاله های ساختمانی و غیره را در آنجا 

 .همچنین هزینه نگهداری ، دفن و غیره که از این بابت بر عهده داردبریزند ، متحمل می گردد و 
توسط واحد عمران مطابق مبلغ قید شده هزینه نخاله های ساختمانی ،  و پایانکار تغییرات ،در هنگام درخواست تخریب و نوسازی  : تبصره

 .دریافت خواهد شد  ، تغییرات و پایانکار در ماده مذکور برآورد و قبل از صدور پروانه تخریب و نوسازی
 

صنعتی و  ،هنری  ،نمایشگاههای بازرگانی  فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی و دائمی کلیه عوارض  - 32ماده 

 غیره

 .ریال اخذ می نماید 05111هر نوع نمایشگاه و یا بازار روز به ازای هر مترمربع و در هر روز به میزان شهرداری در هنگام برپایی 
 

 

 

 درختو از بین بردن عوارض قطع   - 33ماده 
 

 

و از بین قطع  و قانون اصالحیه الیحه قانونی مذکور 3/3/0359الیحه قانونی حفن و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب  0باتوجه به ماده 

باغات در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری  ،بزرگراهها و پارکها  ،میادین ،در معابر (به هر روش )  هر نوع درختبردن 

 .ممنوع است

 :توضیح 
 

 (از این حکم مستثنی است قلمستانها.)سانتیمتر نباشد 05عبارت از هر اصله است که محیط بن آن کمتر از   : درخت  - الف

 .سانتیمتر باشد 05که محیط بن آن کمتر از درخت جوانی است :  نهال  - ب

 .زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص هرس شده باشد  : قلمستان  - پ

  (فصل مشترک درخت با زمین) محل تالقی درخت با سطح زمین است  : بن درخت  - ت
 

 : بشرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد درختعوارض قطع   -0

  ریال 8111111                                                                                                                   ترسانتیم 05درختان با محیط بن تا   - 0/ 0

  ریال 02511111                                                                                                           سانتیمتر 31تا  05 درختان با محیط بن  - 2/ 0

  ریال 25111111                                                                                                            سانتیمتر 51تا 31درختان با محیط بن   - 3/ 0
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  ریال 611111                                                                                                 به ازای هر سانتیمتر سانتیمتر 51درختان با محیط بن بیش از   - 0/ 0

 ریال 611111                                                                            مترمربعبه ازای هرکشت مجدد باشد تخریب گل و چمن که قابل  - 5/ 0

 ریال 0811111                                                 مترمربعبه ازای هر (مثل بتن ریزی) کشت مجدد نباشدتخریب گل و چمن که قابل  - 6/ 0

   .گرددمی اخذ  محاسبه و ارقام فوط %51قطع درخت یا نهال بر اثر تصادفات   - 7/ 0

 بدون ، اعم از مثمر و غیر مثمر و سایر مواردی که در این تعرفه اشاره نشده (به هر روش )  اشجار و از بین بردن  قطعدرصورتی که   - 8/ 0

 .عمل گردد 3/3/0359فضای سبز شهرها مصوب سترش گبر اساس الیحه قانونی حفن و  مجوز شهرداری انجام شود

 رابر عوارضهای عنوان شده در بندهای فوط الذکرب  5درختان دیرزیست مانند کاج ، اقاقیا ، زبان گنجشك و غیره عوارض قطع  :تبصره 

 .اخذ می گردد (0/8الی  0/0)
 

  سکونت اتباع بیگانه بهای خدمات  - 34 ماده
مصوبه شورای اسالمی شهر و هماهنگی با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان تعیین و مطابق مربوطه  بهای خدمات

  .می باشددر محدوده قانونی و حریم شهرها قابل عمل  مربوطه بهای خدماتضمن اینکه  .دریافت می گردد
 

فصلی و دائمی کلیه  فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای مشاغل اقتصادی و عوارض بر  - 35ماده 

 (محل جغرافیایی ملك ، مساحت ملك بر اساس نوع شغل ،) تولیدی ، خدماتی و اقتصادی، صنفی واحدهای
 

هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت عوارض است و تعطیل خودسرانه محل  -الف

به  بصورت مکتوب و یا اداره امور مالیاتی مجمع امور صنفی ،اتحادیه حرفه و کسب دلیل بر معافیت از عوارض نیست مگر اینکه از طریق 

 .شهرداری اعالم گردد

 . و گواهی مجمع امور صنفیتعطیل غیرموجه محل کسب دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست مگر با تائید  -ب

 : مشاغلعوارض ساالنه   - پ
توسط مرجع صدور  (کسب) صنفی درجه پروانه] .محاسبه می گردد فرمول ذیلو مطابق با 2و0اول شماره تعرفه عوارض ساالنه براساس جد 

عوارض پروانه کسب درجه یك نوع کسب مربوطه  صورت استنکاف مرجع مربوطه از اعالم درجه پروانه صنفیو در  پروانه تعیین میگردد

                                                                                                                   [دریافت خواهد شد 

 

             
         

   
 A=H+ 

 : توضیح
A=عوارض ماهیانه واحد صنفی 

K = (0جدول شماره )ضریب گروه شغلی 

H=(2 جدول شماره) قیمت پایه ثابت ماهیانه 

S=مساحت واحد صنفی 

P=قیمت منطقه ای معبر دسترسی 

N=تعداد ماه از سال 

 .می باشد 0گانه براساس جدول شماره  03برای گروه های شغلی  Kضریب  : یك توضیح

 .مبنای محاسبه خواهد بود 02الی  0و زیر مجموعه گروه های شغلی  2براساس جدول شماره  (H) قیمت پایه صنفی : دو توضیح
 

 برای گروه های شغل Kضریب  ( :0)جدول شماره 

 

 ضریب گروه ردیف
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 8/1 8الی  0های گروه  0

 0 01گروه  2

 5/0 9گروه  3

 75/0 00گروه  0

 5 02گروه  5

 6 03گروه  6

 

  گانه03قیمت پایه صنفی برای گروه های شغلی  : (2)ل شماره وجد

 0: گروه 

 

 سهدرجه  درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

 811111 911111 0111111 فروشندگان پارچه 0

 851111 951111 0111111 فروشگاههای لباس 2

 751111 811111 911111 بوتیك لباس 3

 511111 551111 611111 دکمه فروشی و سنگ دوزی و دکمه منگنه 0

5 
فروشندگان انواع لوازم خیاطی از قبیل نخ و 

 زیپ
511111 051111 011111 

 751111 811111 851111 فروشندگان، کرایه دهندگان لباس عروس 6

 011111 051111 511111 کهنه فروشان پوشاک 7

 511111 551111 611111 تولیدی لباس و کشبافی مردانه و زنانه 8

 511111 551111 611111 پیراهن دوز و پیراهن فروش 9

 011111 051111 511111 شلوار دوز 01

 

 (2): گروه 

 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 
فروشندگان موکت و انواع کف پوش و کاغذ دیواری 

 511111 551111 611111 و پرده کرکره

 911111 951111 0111111 فروشندگان فرش ماشینی و دستی 2

 011111 051111 511111 فروشندگان پشم، مو و کرک 3

 011111 051111 511111 فروشندگان پنبه 0

5 
فروشندگان پتو ، روتختی و حوله و انواع لحاف، 

 پشم شیشه و بالش
611111 551111 511111 
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6 
فروشندگان انواع چادر و خیمه و سایبان و 

 روکش صندلی اتومبیل
611111 551111 511111 

 011111 051111 511111 فروشندگان کیف و چمدان و وسایل چرمی 7

 011111 051111 511111 سراج ها و فروشندگان 8

 011111 051111 511111 فروشندگان چرم 9

 711111 751111 811111 فروشندگان کفش ماشینی و دستی 01

 011111 051111 511111 فروشندگان گلیم ، جاجیم و زیلو 00

 011111 051111 511111 حصیربافی و حصیر فروشی 02

 511111 551111 611111 فروشندگان البسه و وسایل ورزشی 03

 011111 051111 511111 فروشندگان انواع گونی و کتان و کنف 00

 011111 051111 511111 فروشندگان انواع نخ و کالف و قرقره خرازی 05

 011111 051111 511111 پوست فروشی 06

07 
فروشنده های انواع پوستهای قیمتی مانند جیر و 

 جین
611111 551111 511111 

 

 ( 3): گروه 
 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

 0111111 0011111 0211111 رستورانها 0

 711111 811111 911111 چلوکبابی و چلو خورشتی 2

3 
خوراک سرد یا گرم، ساندویچ )اغذیه فروشی 

 (فروشی
611111 551111 511111 

 0951111 2111111 2011111 کافه قنادیها 0

 011111 051111 511111 میوه گیریآب 5

6 
سلف سرویسها و سالن های عروسی و 

 پذیرائی
0111111 

 011111 051111 511111 کافه تریا و بستنی فروشی 7

 511111 551111 611111 خاریوجوجه کبابی و فروشندگان مرغ س 8

 2811111 2911111 3111111 رستوران باغ های خانوادگی 9

 011111 051111 511111 تماشا خانهبوفه سینما و تئاتر و  01

00 
کبابی و حلیم پزی و آش فروشی و لبوفروشی 

 و جگرکی ها
711111 651111 6111111 

 651111 711111 751111 کله پزی و سیرابی فروشی 02

 351111 011111 051111 قهوه خانه و چایخانه 03
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 (0 ) :گروه 

 

 (5): گروه 
 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

 551111 611111 651111 تعمیرکاران موتور سیکلت 0

2 
تعمیرکاران اتومبیل و ماشین آالت 

 سنگین
961111 881111 768111 

3 
تعمیرکاران گلگیر ساز و رادیوساز و 

 اگزوز ساز
751111 711111 651111 

 811111 851111 911111 مکانیك اتومبیل 0

 651111 711111 751111 آهنگر اتومبیل 5

 651111 711111 751111 تعمیرکار جلوبندی اتومبیل 6

 551111 611111 651111 نقاش اتومبیل 7

8 
باطریساز و باطری فروش و سیمکش 

 اتومبیل
651111 611111 551111 

9 
تعویض روغن و آپارات و پنچرگیر و 

 551111 611111 651111 باالنس چرخ و تنظیم فرمان و پمپ باد

 551111 611111 651111 کمك فنرساز اتومبیل 01

 551111 611111 651111 دوز و تودوزی اتومبیلتشك  00

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

 551111 611111 651111 فروشندگان خشکبار 0

 811111 851111 911111 بنکداران مواد غذایی 2

 611111 651111 711111 لبنیات فروشی 3

 611111 651111 711111 خواروبار فروشی 0

 511111 551111 611111 فروشندگان حبوبات 5

 051111 511111 551111 فروشندگان چای 6

 051111 511111 611111 نان فانتزیفروشندگان انواع  7

8 
فروشندگان انواع ترشیجات و مرباجات و 

 سُس
051111 011111 351111 

 611111 651111 711111 سوپر مارکت ها 9

 351111 011111 051111 عسل فروشی 01
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 051111 511111 551111 لنت کوبی اتومبیل 02

 751111 811111 851111 تراشکاران اتومبیل و فلزات 03

00 
فروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل 

 و ماشین آالت
651111 611111 551111 

 551111 611111 651111 اطاط ساز انواع اتومبیل 05

06 
فروشندگان عمده موتورسیکلت و 

 دوچرخه
911111 851111 711111 

07 
فروشندگان انواع الستیك اتومبیل و 

 تراکتور و موتور سیکلت و دوچرخه
961111 768111 576111 

08 
اوراقچی و فروشندگان لوازم دست 

 دوم اتومبیل
551111 511111 051111 

 051111 511111 551111 فروشندگان شیشه اتومبیل 09

21 
فروشندگان انواع اتومبیل و ماشین 

 آالت جاده سازی و کشاورزی
2011111 2111111 0911111 

20 

فروشندگان لوازم یدکی انواع اتومبیل 

و ماشین آالت جاده سازی و 

 کشاورزی
0011111 0111111 911111 

 651111 711111 751111 فروشندگان باطری اتومبیل 22

23 
موتورسیکلت و دوچرخه فروشان جزء 

 و لوازم یدکی
651111 611111 551111 

 551111 611111 651111 تعمیرکاران رادیو ضبط اتومبیل 20

 601111 811111 961111 تعمیرگاهها و اتوسرویسها 25

 051111 511111 551111 تعمیر کاران دوچرخه 26

27 
تعمیرکاران ماشین آالت سنگین و 

 پمپ انژکتور
851111 811111 751111 

28 
تعمیرکاران انواع دینام و استارت 

 (سیم کشی)خودرو 
551111 511111 051111 

 051111 511111 551111 چادرو روکش اتومبیل 29

 651111 751111 811111 کارواش 31

 051111 511111 551111 تولید و تعمیر پمپ انژکتور دیزلی 30

 551111 611111 651111 تولید قطعات غیر فلزی اتومبیل 32

 611111 711111 811111 نصب و تعمیر سیستم گازسوز خودرو 33

30 
فروشندگان روکش صندلی انواع 

 اتومبیل
511111 051111 011111 

35 
شندگان ماشین آالت و انواع وفر

 موتورهای کشاورزی
911111 851111 711111 
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 (6): گروه 
 

 درجه سه درجه دو یك درجه نوع کسب ردیف

0 
سیم کشی و فروشندگان جزء لوازم 

 الکتریکی ساختمان
811111 711111 611111 

 711111 851111 911111 فروشندگان لوازم الکتریکی 2

 611111 651111 711111 فروشندگان گچ بری پیش ساخته 3

 551111 611111 651111 شگاه دربهای پیش ساختهوفر 0

5 
فروشندگان نصب کنندگان انواع 

 دزدگیرهای حفااتی
711111 651111 611111 

 911111 0111111 0011111 سنگ فروشی 6

7 
فروشندگان دستگاه تصفیه آ ب خا 

 نگی و صنعتی
611111 551111 511111 

8 
برقکاران صنعتی و فروشندگان لوازم 

 مرتبط با آن
651111 611111 551111 

9 
فروشندگان وسایل بهداشتی و ساختمان 

کاشی و شیردوش حمام و از قبیل 

 دستشوئی و موزاییك و نظایر آن
0111111 911111 811111 

01 
فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل 

 سیمان، آهك و گچ
0111111 911111 811111 

 851111 911111 951111 فروشندگان انواع شیشه ساختمان 00

 851111 911111 951111 فروشندگان انواع رنگ 02

03 

فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان از 

قبیل ارکاندیشن، چیلری، فنکوئل و شوفاژ 

و مشعل های حرارتی و هواکش 

 وبادبزنهای برقی و نظایر آن

711111 651111 611111 

00 
فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان 

 از قبیل درب و پنجره
651111 551111 511111 

05 

فروشندگان لوازم مهندسی و نقشه 

برداری و نقشه کشی لوازم مهندسی 

 و نقشه برداری و نقشه کشی
611111 511111 011111 

06 
آهنگران درب و پنجره ساز آهنی و 

 آلومینیومی
0011111 951111 851111 

07 
فروشندگان ابزار و یراط از قبیل لوله و 

 دستگیره و قفل
911111 811111 711111 

08 
فارسیت و فروشندگان انواع ایرانیت و 

 انواع پلیکا
911111 811111 711111 
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09 
فروشندگان و نصابان دوربینهای 

 مداربسته
651111 551111 511111 

21 
فروشندگان و نصابان آسانسور و 

 باالبر
0011111 951111 851111 

20 
فروشندگان لوازم یدکی کاالهای 

 برقی و غیر برقی
551111 511111 051111 

22 
چاههای عمیق و موسسات حفاری ، 

 نیمه عمیق
0011111 

 051111 511111 551111 جوشکاران ثابت و سیار 23

20 
آسفالت کاران پشت بام و انواع 

 ایزوگام
651111 551111 511111 

 051111 511111 551111 حجاری و سنگ تراشی 25

 351111 051111 511111 جوش کاربیت 26

 511111 551111 651111 داربست فلزی 27

28 
خدمات گازرسانی لوله کشی گاز و 

 غیره
651111 551111 511111 

29 
اعم از فلزی ، چوبی ، ) کابینت سازان 

 (ام دی اف
811111 751111 711111 

 511111 551111 651111 پوششکاران تزییناتی ساختمان 31

 351111 051111 511111 تعمیرکاران کابینت فلزی 30

32 
لوله بخاری و  سازندگان کانال کولر و

 انواع شبکه و لوازم جنبی
551111 511111 051111 

 

 ( 7): گروه 
 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

 511111 551111 651111 فروشندگان بلور و چینی آالت 0

 711111 811111 911111 فروشندگان اجناس لوکس و کادوئی 2

 511111 551111 651111 فروشگاههای صنایع دستی 3

 511111 551111 651111 فروشندگان گلهای مصنوعی 0

5 
فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه 

 تزئینی
651111 551111 511111 

6 
پرورش دهندگان ماهی های تزئینی و 

 فروش آکواریوم
611111 511111 011111 
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7 
تابلو فروشی و گالری های نقاشی و 

 هنری
611111 511111 011111 

 051111 511111 551111 نویس و نقاش و خطاطتابلو  8

 611111 711111 811111 فروشندگان انواع ساعت 9

 511111 611111 711111 فروشندگان اسباب بازی 01

 011111 511111 611111 فروشندگان وسایل موسیقی 00

 511111 611111 711111 لوازم التحریر 02

03 
فتوکپی و پرس کاران گواهی نامه و 

 کارت شناسایی و نظایر آن
511111 051111 351111 

 511111 551111 651111 کتابفروشی ها 00

 351111 051111 511111 فروشندگان انواع کاغذ و مقوا و کارتن 05

 011111 511111 611111 صنایع فلزی و چوبی و پالستیکی 06

07 
فروشندگان انواع اروف آلومینیومی و 

 روی
611111 511111 011111 

08 
فروشندگان سماور و چراغ خوراک 

 پزی
551111 511111 051111 

09 
 یکبار مصرف ،  فروشندگان اروف

 پالستیك و مالمین
611111 511111 011111 

21 
فروشندگان وسایل ایمنی و آتش 

 نشانی
611111 511111 011111 

 011111 511111 611111 پرنده و قناری فروشی ها 20

 0111111 0011111 0211111 خوراک طیور و علوفه دام فروشندگان 22

 051111 511111 551111 فروشگاه بورس پیچ و مهره 23

 051111 511111 551111 فروشندگان انواع تسمه پروانه 20

25 
فروشندگان جزء گاز مایع و گاز پرکنی 

 پیکنیك
551111 511111 051111 

26 
فروشندگان انواع کامپیوتر و قطعات 

 مرتبط با آن
811111 711111 611111 

27 
فروشندگان انواع کارتهای پستال و 

 کارت عروسی
611111 511111 011111 

 051111 511111 551111 فروشندگان انواع اروف و لوازم مسی 28

 311111 351111 011111 پیك موتوری 29

31 
فروشندگان مصنوعات گلی  و  انواع 

 صنایع دستی
651111 551111 511111 

30 
فروشندگان انواع ماشین های اداری 

 وتعمیر آن
651111 551111 511111 

 051111 511111 551111 خرده فروشی اتصاالت غیر فلزی 32

 511111 611111 711111 خنچه سرا 33
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30 
فروشندگان لوازم یدکی کاالهای 

 برقی و غیر برقی
551111 511111 051111 

35 

و تصویری، فروشندگان لوازم صوتی 

تلویزیون و رادیو ضبط صوت و ویدئو 

 و نوارکاست و نوار ویدئو
911111 811111 711111 

36 

فروشندگان لوازم خانگی و الکتریکی  

از قبیل یخچال فریزر )و نفتی و گازی 

 ....(و بخاری و کولر و پنکه و 
0011111 0111111 911111 

37 

فروشندگان دوربینهای عکاسی و 

و انواع پرژکتور و لوازم  فیلمبرداری

 عکاسی و انواع فیلم
0011111 0111111 911111 

 911111 0111111 0011111 نمایشگاههای لوستر 38

 511111 551111 651111 سمساری و امانت فروشی 39

 0651111 0711111 0751111 جرثقیل داران 01

 911111 0111111 0011111 بار فروشان میادین میوه و تره بار 00

 911111 951111 0111111 میوه فروشان 02

 911111 951111 0111111 قصابی گوشت و گوسفند و گاو و شتر 03

00 
ده و تخم فروشندگان مرغ،ماهی، پرن

 مرغ
711111 611111 511111 

05 
نانوائی های سنتی و ماشینی و سفید 

 پزی
751111 651111 611111 

 611111 711111 811111 فروشندگان لوازم جزء خانگی 06

 511111 551111 611111 قطعات لوازم خانگیفروشندگان  07

 

 ( 8): گروه 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 
مهد کودک و محل نگهداری موقت 

 081111 601111 811111 اطفال

 851111 911111 951111 آرایشگاههای مردانه 2

 0311111 0051111 0551111 آرایشگاههای زنانه 3

0 

از قبیل )موسسات خدماتی منزل 

تنظیمات و لوله بازکنی و تخلیه چاه و 

ایزوله و عایقکاری و پشت بام و 

 (نظایر آن

751111 651111 611111 

 511111 551111 611111 خیاطی مردانه ، کت و شلوار دوز 5

 511111 551111 611111 خیاطی زنانه 6

 511111 611111 711111 فروشپرده دوز و پرده  7
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 351111 051111 511111 تعمیرکاران و رفوکاران فرش 8

 351111 051111 511111 تعمیرکاران کفش و واکسی 9

 351111 011111 051111 نداف و لحاف دوز و پنبه زن 01

 351111 051111 511111 کارگاههای قالیشویی 00

 511111 551111 611111 لباسشوئی و خشکوئی 02

 351111 051111 511111 رنگرزی 03

00 
سفید گر و مس ساز و فروش اروف 

 مسی
551111 511111 051111 

 051111 511111 551111 سازندگان تابلوهای نئون پالستیك 05

 511111 551111 611111 خراطان و سازندگان قالب های چوبی 06

07 
حکاکی و مهر الستیکی و پالستیك 

 سازی
551111 511111 051111 

 511111 551111 611111 درودگر و نجار 08

09 
دکورساز اعم از چوبی و پالستیك و 

 فلزی
711111 611111 511111 

 511111 551111 611111 صحاف و قالب ساز و آلبوم ساز 21

 051111 511111 551111 تعمیرکاران وسایل موسیقی سنتی 20

 511111 611111 711111 چاپ نقشه اوزالید و زیراکس 22

23 
عریضه نویسی و ماشین نویسی و 

 نظایر آن
511111 

20 
تکثیر نوارهای مجازکاست ویدئو و 

 سی دی
051111 011111 351111 

 611111 711111 811111 عوارض باسکول 25

 511111 551111 611111 خدمات کامپیوتری 26

 051111 511111 551111 بازیهای تصویری 27

28 
رویه )تعمیرکاران مبل و صندلی 

 (کوبی
551111 511111 051111 

 311111 351111 051111 ورشو سازی و سماور سازی 29

31 
تعمیر کاران تفنگ و چرخ خیاطی و 

 نظایر آن
551111 511111 051111 

30 
تعمیر کاران ماشینهای اداری 

 وکامپیوتری
611111 551111 511111 

 511111 551111 611111 دارالترجمه 32

33 
خانه )باشگاه های ورزشی و تفریحی 

 (بازی
511111 

 511111 611111 711111 لیتو گرافی ، چاپ و افست 30
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35 
مراکز )موسسات زیبائی و نظافتی

 (اپیالسیون
911111 851111 811111 

36 
سبزی پاک کنی و سبزی خردکنی و 

 بسته بندی سبزی
511111 051111 351111 

 311111 351111 051111 سازیچراغ  37

 251111 311111 351111 گونی دوزی 38

 251111 311111 351111 زغال فروشی 39

 551111 651111 751111 سازندگان تابلو فشار قوی و ضعیف 01

 011111 511111 551111 تولید و طراحی برد الکتریکی 00

02 
تعمیر و نصب  سیستم های اصلی 

 حرارتی و برودتی
611111 551111 511111 

 011111 511111 551111 بسته بندی مواد غذایی 03

 511111 551111 611111 تانکرسازان 00

05 
کلیدساز و تعمیرکار قفل اعم از 

 اتومبیل و منازل
611111 551111 511111 

06 
تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و وسایل 

 611111 711111 811111 صوتی و برقی و ویدئو

07 
تعمیرکاران کولروآبگرمکن ویخچال و 

فریزر ولباسشوئی و جارو برقی و نظایر 

 آن
0011111 0111111 911111 

08 
تعمیرکاران الکترو موتور، 

 ترانسفورماتور و پمپ آب و نظایر آن
0011111 0111111 911111 

09 
تلفنهای معمولی و تعمیرکاران 

 الکترونیك و تلفن همراه
811111 711111 611111 

51 

تعمیرکاران ماشینهای حساب و 

تحریر و دستگاههای فتوکپی و پلی 

 کپی و فاکس و زیراکس
528111 032111 336111 

50 
تعمیرکاران ساعت، فندک و قلم 

 خودنویس
551111 511111 011111 

52 

تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی از 

قبیل آبگرمکن خوراک پزی و بخاری 

 و سماور
511111 051111 011111 

 511111 611111 711111 تعمیرکاران وسایل گاز سوز 53

50 
تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی ، 

 فیلمبرداری و پرژکتور
751111 651111 551111 

 511111 551111 611111 ه کارلنقره ساز و نقره فروش، ملی 55

 611111 711111 811111 تعمیرات طال و جواهر 56
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 (9: )گروه 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 
بنگاهها و موسسات باربری 

 مسافربری
0011111 0111111 911111 

 011111 051111 511111 توقفگاهها و پارکینگها 2

3 
کیوسکهاودکه های ثابت حواشی 

خیابانهادرصورتیکه مجوز قانونی داشته 

 باشند
351111 311111 251111 

0 
فشاری و دفاتر فروش آجرهای 

 ماشینی
0011111 0111111 911111 

 511111 551111 611111 دفترنقاشی ساختمان 5

 2611111 دفاتر مهندسین 6

7 
مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمان و راه 

 3211111 و معدن و تاسیسات و نظایر آن

8 
دفاتر حسابرسی مالی، حقوقی و نظایر 

 آن
911111 

 511111 551111 611111 اتومبیل سواریآژانسهای کرایه دهی  9

 511111 551111 611111 دفاتر بارکشهای شهری 01

 011111 511111 551111 شگاه کلکسیون تمبرونمایشگاه و فر 00

02 
دکه های فروش جراید و مطبوعات ایرانی 

و خارجی که دارای مجوز رسمی ایجاد 

 شده باشد
511111 051111 011111 

 011111 051111 511111 تبلیغاتیکانونهای  03

00 

آموزشگاههای ماشین 

نویسی،حسابداری،تقویتی، نقشه برداری، 

الکترونیك،آرایش، خیاطی،عکاسی، 

نقاشی، موسیقی ونظایرآن، تدریس 

 زبانهای خارجی و تقویتی

01111111 

 0011111 نمایندگی های شرکت بیمه 05

06 
دفاتر کرایه ماشین آالت راه سازی 

 سنگین
811111 

 0011111 آموزشگاه تعلیم رانندگی و مکانیکی 05

06 
بنگاههای معامالت و مشاور امالک 

 اجاره و رهن خانه
0611111 0511111 0011111 

 511111 551111 611111 تاکسی بارها 07
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 (01: )گروه 

08 
نمایندگان ماشینهای بافندگی و انواع 

 چرخهای خیاطی
551111 511111 051111 

 551111 گاز مایع نمایندگی فروش 09

21 
دفاتر شرکتهاو کارخانجات و موسسات 

 711111 811111 911111 رسمی بازرگانی و نمایندگی های

 511111 611111 711111 نمایندگی های مجاز صوتی تصویری 20

 511111 611111 711111 نمایندگی های مجاز صوتی تصویری 22

 511111 551111 611111 دفاتر خدمات گازرسانی 23

20 
دفاتر موسسات توریستی و اتومبیل 

 کرایه
811111 

25 
دفاتر فروش بلیط هوائی و زمینی و 

 دریایی و تور لیدرها
611111 551111 511111 

 0011111 دفاتر مخابراتی 26

 0011111 نمایندگی خودروها 27

28 
دفاتر طراحان داخلی منازل ، ادارات و 

 غیره
911111 

29 

باشگاههاوکلوپ های تفریحات سالم 

با رستوران ،تریا،سینما،آرایشگاه و 

 تئاتر
951111 

31 

باشگاههای غیر ورزشی و کلوپ های 

 ،تریا  ،تفریحات سالم بدون رستوران

 سینما، آرایشگاه و تئاتر
851111 

 751111 سالن ورزشی بیلیارد 30

 سهدرجه  درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 
موسسات ماساژ طبی و تناسب اندام 

 حمام سونا
611111 551111 511111 

2 
فروشندگان لوازم آرایشی و زیبایی و 

 عطریات
711111 611111 511111 

3 
فروشندگان عمده گیسوی مصنوعی و 

 032111 081111 576111 موسسات کاشت و ترمیم مو

0 
فروشندگان لوازم تناسب اندام و 

 فیزیوتراپی
811111 711111 611111 

5 
فروشندگان لوازم آزمایشگاهی و 

 جراحی
811111 711111 611111 

 511111 611111 711111فروشندگان جزء لوازم آرایشگاهی  6
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 (00: )گروه 

 

 درجه سه درجه دو درجه یك  نوع کسب ردیف

0 
فروشهههی  مراکهههز توزیهههع و عمهههده 

 سوسیس و کالباس
651111 611111 551111 

2 
عمههده فروشههان عینکهههای طبههی و    

 آفتابی
811111 711111 611111 

3 
اسهههتودیوهای فیلمبهههرداری و آتلیهههه  

 و عکسعکاسی و اهور فیلم 
911111 811111 711111 

0 
عمده فروشهان انهواع روغهن موتهور و     

 ضدیخ اتومبیل و ماشین آالت
611111 551111 511111 

5 
کرایههه دهنههدگان اههروف و وسههایل    

 پذیرایی و آشپزی
611111 551111 511111 

6 
کرایههه دهنههدگان وسههایل برقههی نظیههر 

 بلندگو و پنکه و چراغ و نظیر آن
651111 611111 551111 

7 
عمههده فروشههندگان آهههن و پروفیههل و  

 انواع لوله های فلزی و گالوانیزه
0011111 0111111 911111 

 711111 811111 911111 و پخش نوشابه های غیر الکلیانبار  8

 911111 0111111 0011111 چاپخانه 9

 611111 711111 811111عمههده فروشههان انههواع ابههزار صههنعتی از    01

 جراحی

7 
فروشندگان جزء عینکهای طبی و 

 آفتابی
711111 611111 511111 

8 
داروخانه انواع وسایل بهداشتی و حق 

 العمل کاران دارو
3111111 

 911111 تزریقات و پانسمان 9

01 

آزمایشگاههای طبی، رادیولوژی، 

فیزیوتراپی، کاردیو گرافی، آنسفالو 

 گرافی، سونوگرافی و نظایر آنها
5111111 

00 
مرکز ام آر آی و سیتی اسکن و نظایر 

 آن
01111111 

02 
داروخانه دامپزشکی و سموم و دفع 

 آفات نباتی و کود شیمیائی
0011111 

 511111 551111 611111 فروشندگان مواد شیمیایی 03

 511111 611111 711111 فروشندگان انواع داروهای گیاهی 00

 711111 811111 911111 فروشندگان لوازم پزشکی 05

 511111 551111 611111 عطاری 06
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قبیههل دسههتگاه جههووش و متههه برقههی و    

 ماشین تراش و نظایر آن

00 
عمهههده فروشهههان لهههوازم خهههانگی ،  

 الکتریکی و گازی
0011111 0111111 911111 

02 
عمههده فروشههان مههواد غههذائی و لههوازم 

 بهداشتی
0011111 0111111 911111 

03 

فروشههندگان عمههده لههوازم خههانگی و  

از قبیههل )الکتریکههی  و نفتههی و گههازی  

یخچههال فریههزر و بخههاری و کههولر و   

 ....(پنکه و 

0311111 0211111 0011111 

00 
نمایشهههگاهها و فروشهههندگان مبهههل و 

 صنایع چوبی و فلزی
0611111 0511111 0011111 

 

 (02): گروه 

 

 (03: )گروه 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 

تعاونی های توزیع و مصرف مانند 

تعاونی های شهر و روستا و شعبه 

تعاونی های توزیع و مصرف 

کارمندان و کارگران سازمانهای 

دولتی و کارخانجات شعبه مرکزی و 

 خرداد 05شعبه فرعی و 

6111111 

2 

 و زنجیره ای  فروشگاه های بزرگ

اتکا،  ،، شهروند کوروشرفاه،  نظیر

 بسیجیان و نظایر آن
01111111 

3 
نمایشگاه فروش اتومبیل با مساحت 

 مترمربع011 از کمتر
0611111 0511111 0011111 

0 
نمایشگاه فروش اتومبیل  بامساحت 

 مترمربع051از کمتر
0811111 0711111 0611111 

5 
فروش اتومبیل  با مساحت نمایشگاه 

 مترمربع 211از کمتر
0911111 0811111 0711111 

6 
نمایشگاه فروش اتومبیل  با مساحت 

 مترمربع  211بیشتر از
2111111 0911111 0811111 

 درجه سه درجه دو درجه یك نوع کسب ردیف

0 
جایگاههای سوخت پمپ بنزین 

 اختصاصی و دولتی و مواد سوختی
01111111 

 5511111 طالفروشی 2

 5111111 دفاتر اسناد رسمی 3
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در گروه های مربوطه ، بر اساس شغل مشابه  گانه فوط الذکر موجود نمی باشد ،  03که در گروههای  جدید عوارض شغل های : یكتبصره 

 . محاسبه می گرددمی باشد  باالترین مبلغ  را دارا آن گروه ، که عوارض آن در تعرفه
در غیر اینصورت . ا پایان همان سال پرداخت نمایند خود را تصنوف مشمول پرداخت عوارض می بایست عوارض ساالنه  : دو تبصره

   .محاسبه و دریافت می گردد  به روزعوارض تمام سنوات گذشته 

و در  %71ماهه اول سال جاری  سهدر  و اخذ مفاصاحساب در صورت مراجعه متصدیان صنفی جهت پرداخت عوارض سالیانه:  سهتبصره 

 عوارضهای سالیانه معوط مربوط به سالهای قبل مشمول این تبصره.) اخذ می گردد عوارض مطابق جدول فوطمبلغ  %81سه ماهه دوم سال 

البته این موضوع شامل متصدیانی که به جهت پاسخ استعالم صنفی به شهرداری مراجعه و مکلف به پرداخت بدهی می گردند ،  .(باشد می

 .نمی باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض و خدمات  ، پیشه بر فعالیتعوارض سالیانه   - 36ماده 

 :الحسنه و پست بانکها 

 
[ HK (M – F ) ]                    

 .محاسبه گردد    + P = HK ـــــــــــــــــــــــــــ      با فرمول

                            111 

 

P   =                     عوارض ماهیانهM =                      کل مساحت بناF =  متر مربع 12حداقل مساحت 

H =  ریال                                              211111عوارض پایه معادلK = ضریب به شرح جدول زیر 

 

 متر  11 کمتراز در معابر با عرض Kضریب  متر و بیشتر 11درمیادین و معابر با عرض  Kضریب  عنوان ردیف

 

1 

 22 22 سرپرستی بانکها
 22 22 شعب بانکها

 13 12 باجه و سایر مراکز

 23 22 سرپرستی موسسات مالی 2

 3111111 دفاتر ازدواج و طالط 0

 3511111 مطب پزشکان متخصص 5

 3111111 مطب پزشکان عمومی 6

 3111111 مطب دندان پزشکان 7

 2111111 مطب دندانسازی تجربی 8

9 
مطب و کلینیك های دامپزشکی، 

 خصوصی و دولتی
3111111 
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 21 23 شعب موسسات مالی

 21 23 صندوقهای قرض الحسنه 3

 
 .معبر با عرض بیشتر مالک محاسبه خواهد بود  ، موسسات و صندوقهای قرض الحسنه دارای چند بر باشددر صورتی که بانکها و 

 

 ایمنی ساختمان و اطفاء حریقعوارض  : 37ماده 

اعم از قابل ) هر پالک ثبتی در محدوده شهر می بایست ساالنه به ازای هر متر مربع بنای احداث شده ( ذینفع ) مالکین و متصرفین  :الف 

 .بعنوان عوارض اطفاء حریق پرداخت نمایند  به شرح ذیل( استفاده و غیر قابل استفاده 

 ریال 0111                  : بنای مسکونی -0

 ریال 01111                :بنای غیر مسکونی  -2

 ریال 25111                                                       بانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست بانکها -3

 

مامورین شهرداری یا سازمان اطفاء حریق مسکونی به گواهی و گزارش با کاربری یا متصرف ملك  وصاحب و درخواست در صورت نیاز  :ب 

 .ریال دریافت خواهد شد  511111آتش نشانی ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق مبلغ 

به گواهی و گزارش اطفاء حریق مامورین شهرداری یا  یا خدماتی تجاریبا کاربری یا متصرف ملك  صاحب وو درخواست در صورت نیاز  :پ 

 .ریال دریافت خواهد شد  711111سازمان آتش نشانی ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق مبلغ 

یق مامورین به گواهی و گزارش اطفاء حر (پ)و ( ب)با کاربری به غیر از بند یا متصرف ملك  در صورت نیاز و درخواست صاحب و : ت

 .ریال دریافت خواهد شد  0111111شهرداری یا سازمان آتش نشانی ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق مبلغ 

یا متصرف کارخانجات تولیدی و صنعتی به گواهی و گزارش اطفاء حریق مامورین شهرداری یا  در صورت نیاز و درخواست صاحب و : ث

مطابق با متراژ اعالمی از ) ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق به ازای هر متر مربع از کل بنای موجود سازمان آتش نشانی

 .دریافت خواهد شد ریال  011111مبلغ  (سوی کارشناس آتش نشانی

در صورت نیاز و درخواست صاحب ویا ذینفع خودرو سبك دچار هر نوع حادثه شده ، به گواهی و گزارش اطفاء حریق مامورین شهرداری  : ج

 .ریال دریافت خواهد شد  311111یا سازمان آتش نشانی ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق مبلغ 

در صورت نیاز و درخواست صاحب ویا ذینفع خودرو سنگین دچار هر نوع حادثه شده ، به گواهی و گزارش اطفاء حریق مامورین  : چ

 .ریال دریافت خواهد شد  511111شهرداری یا سازمان آتش نشانی ، به هنگام صدور گواهی و یا ارائه گزارش اطفاء حریق مبلغ 

 .اخذ می شود بابت خدمات آتش نشانی عوارض به شرح ذیل به ازای هر مترمربع زیربناهنگام صدور پایانکار ساختمانی ، در  : هه

 

 ریال 0111                  :بنای مسکونی  -0

 ریال 01111                :بنای غیر مسکونی  -2

 ریال 25111                                                       بانکهابانکها ، موسسات مالی و اعتباری ، صندوقهای قرض الحسنه و پست  -3

 
 

 تعرفه های خدمات شهری - 38ماده 
قانون تشیکالت، واایف و  70ماده  26قانون شهرداریها و بند  55ماده  2قانون مدیریت پسماند و تبصره ذیل بند  06به استناد ماده 

 .و اصالحات بعدی خسارت و غرامت های زیر قابل وصول است 0375انتخاب شهرداران مصوب انتخابات شوراهای اسالمی کشور و 

 یالر 711111هر بار  برایدر سطح معابر و جوی ( زباله و آشغال)ریختن پسماند  -0

 ریال 711111ریختن ضایعات ناشی از فعالیت کسبی در سطح معابر و جویهای آب برای هر بار  -2

وری، شهرداری آو درصورت عدم جمع  ریال 711111بار رسطح معابر وجویهای آب برای هرنخاله های ساختمانی دریختن فضوالت و  -3

 .دریافت خواهد شد %05بعالوه هزینه ای معادل کل هزینه انجام شده وری وآراسا جمع 
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وری، شهرداری راسا  جمع آو درصورت عدم جمع  ریال 711111 ریختن مواد نفتی و روغن در سطح معابر و جویهای آب برای هر بار -0

 .دریافت خواهد شد %05بعالوه وری و هزینه ای معادل کل هزینه انجام شده آ

 ریال 711111رهاسازی فاضالب واحدهای تجاری در سطح معابر و شوارع برای هر بار  -5

 ریال 511111سازی فاضالب واحدهای مسکونی در سطح معابر و شوارع برای هر بار  رها -6

تخلیه آوار ساختمانی در معابر و شوارع که ممنوعیت دارد و عدم حمل آوار ساختمانی و نخاله های ساختمانی به ازای هر دستگاه خودرو  -7

جریمه تعلق می گیرد و چنانچه نخاله های مذکور توسط  ریال 911111و به ازای هر دستگاه خودروی سنگین  ریال 611111سبك 

 .دریافت خواهد شد %05بعالوه وری آوری و حمل گردد عالوه بر جریمه فوط هزینه های جمع آشهرداری جمع 

 .در مکانهایی که ممنوعیت وجود دارد ریال 011111شستن ماشین در سطح معابر و شوارع به ازای هر دستگاه خودروی سبك  -8

در مکانهایی که ممنوعیت  ریال 511111شستن ماشین در سطح معابر و شوارع به ازای هر دستگاه خودروی  سنگین و نیمه سنگین  -9

 .وجود دارد

 ریال 711111در صورتیکه در معابرعمومی ریزش داشته باشد ( نخاله های ساختمانی)حمل غیر استاندارد مصالح ساختمانی  -01

 ریال 511111ه اسقاطی یا مستعمل فرسوده کنار معابر و زمینهای غیرمحصور در مدت حداکثر دو ماه به ازای هر ماه پارک وسایط نقلی -00

 .دریافت خواهد شد %05بعالوه  آوریوری توسط مالك شهرداری راسا  اقدام و هزینه جمع آو درصورت عدم جمع 

بعنوان  ریال 611111و مبلغ  آوریدرصورت وجود اشیاء و وسایل اسقاطی یا مستعمل در معابر و شوارع راسا  بوسیله شهرداری جمع  -02

 .خسارت دریافت خواهد شد

 ریال 611111الصاط آگهی بر روی تابلوهای راهنمایی و رانندکی، شهرداری و سایر تابلوهای قانونی به ازاء هر تابلو  -03

هزینه ای  ،وارد کردن خسارت به تابلوهای راهنمایی و رانندکی، شهرداری و تاسیسات شهری به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد  -00

 قیمت تابلو% 05بعالوه معادل هزینه ساخت تابلو 

خیابانها و معابر عمومی بدون مجوز شهرداری حاشیه  -پارکها-نصب تابلوهای تبلیغاتی و آگهی ها و پالکاردها به ازاء هر تابلو در میادین -05

 .وری آن اقدام خواهد شدآجریمه و نسبت به جمع  ریال 011111ریال و بیش از یك مترمربع به ازای هر مورد  311111تا یك مترمربع 

نماهای مشرف به معابر عمومی که بدون مجوز شهرداری انجام شده معابر و هر نوع تراکت بر روی دیوارها و و پخش  نصب ، نوشتن – 06

 . باشد و موجب بی نظمی منظر شهری می گردد خسارت وارده با تشخیص کارشناسان و مامورین شهرداری محاسبه و دریافت خواهد شد 

ریختن یا دفع زباله و ضایعات نخاله های ساختمانی و فاضالب ماشین های لجن کش در محل های غیرمجاز به ازاء هر مورد  -07

 ریال 0111111

اوراط و ادوات کار یا اجناس برای فروش در پیاده روها، گذرها و یا مقابل مغازه ها و خانه ها و مساجد  ،پهن کردن بساط و گذاشتن اشیا -08

 به صورت غیرمجاز ریال 611111هر مورد در روز  یبه ازا و غیره

که شهرداری ابالغ  ریختن مصالح ساختمانی و عدم انتقال آن به داخل ملك به ازای هر مترمربع اشغال سطح معبر پس از مهلت قانونی  -09

 ریال 011111هر مورد در روز  ینموده است به ازا

 ریال 011111هر مورد  یوسیله تعمیرکاران خودرو در جلوی تعمیرگاهها به ازا مسدود و کثیف نمودن پیاده روها به -21

 %05بعالوه عدم تعمیر معابر حاصل از جابجایی دکه های سطح شهر معادل خسارت وارده  -20

 بار اولنیسان و غیره جهت فروش کاال و غیره ضمن رفع سد معبر برای  -وانت -سد معبر خودروهای شخصی اعم از سواری -22 

عوارض % 51در صورت اخذ مجوز از شهرداری برابر  ، ریال 711111بار بعد به ازای هر سوم بهبار و ریال 551111بار دوم  ،ریال 051111

 . ساالنه کسب میوه فروشی و یا صنوف مشابه اخذ می گردد 
 

 تشویق و ترغیب - 39ماده 

تا میدان شهداء و از ( ره)و از میدان امام ( ره)تا میدان امام ل میدان معلم صحدفا مالکین امالک مشرف به خیابان آیت اله طالقانی :الف 

توسعه و تعریض را رعایت و  0011طفی خمینی حدفاصل میدان شهداء تا سه راه خیابان تختی ، در صورتیکه تا پایان سال صخیابان شهید م

اعم از پذیره  کلیه عوارض های متعلقه بابت صدور پروانه ساخت %61 شهرداری، اصالح سند نمایند و قصد ساخت ساختمان را داشته باشند 

 .دریافت می نمایددر حد تراکم مجاز  را ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهریو  آماده سازی و همچنین... ، تراکم و 
 

در ساخت و ساز آن و جلوگیری از تغییرات اساسی  و آب انبار( بازار سرپوشیده)منطقه بازار قدیمی شهر  به جهت حفن بافت قدیمی : ب

و به جهت تعامل و همکاری با ( فعالیت کسب و کار)منطقه و همچنین احیاء منطقه مذکور از نظر سیما و منظر شهری و از نظر اقتصادی 
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خت و ساز و یا تعمیرات بنای ملك خود بافت قدیمی را حفن نمایند و یا اینکه مطابق همان بنای مالکین آن منطقه ، در صورتیکه مالکین در سا

 عوارض های متعلقه بابت صدور پروانه ساختکلیه  %51 شهرداری قدیمی اقدام به ساخت و ساز نمایند ،قدیمی و با مصالح شبیه به مصالح 

ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب و  آماده سازی همچنین عوارضهای بعد از کمیسیون ماده صد و و... اعم از پذیره ، تراکم و 

 .می نماید دریافتدر حد تراکم مجاز  راشهری 

سال تصمیم به  سه ماهه اولشهروندان محترمی که بدهی معوط بابت عوارض سالیانه و خدمات پسماند دارند ، در صورتیکه در  :پ 

توضیح اینکه ، .)کل بدهی از آنها دریافت می گردد %81سال  سه ماهه دومکل بدهی و در  %71اخت آن و اخذ تسویه حساب نمایند پرد

مکلف به پرداخت بدهی معوط خود می گردند ، مشمول این تشویق ... متقاضیانی که به دالیلی از جمله تقاضای پاسخ استعالم ، پایانکار و 

 .(نمی گردند

کل پرداخت  تمایل متقاضیان نسبت به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، در صورت 59با توجه به ماده  : ت

صورت نقد ، به  (زیربنا ، پذیره ، واحد اضافه ، تراکم در همکف و طبقات ، بالکنها و بهای خدمات کارشناسی) عوارض صدور پروانه ساخت

 .ظور تشویق و ترغیب ایشان به شرح ذیل نسبت به وصول عوارض اقدام می نمایدشهرداری به من

 

 .از کل عوارض دریافت می گردد %95ریال  211111111تا مبلغ  51111111از مبلغ  -0

 .از کل عوارض دریافت می گردد %91ریال به باال  211111111از مبلغ  -2
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