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 1ماده 

 تذكرات 

 

در تصويب و اجراي تعرفه مالحظات الزم معمول، به طوري كه به ايجاد تنش، تشويش و نگراني در مرردم منجرر نشرو  و اتررات  -1

 .نوارد نیز تورمي و منفي

 . گرفته استدر بررسي و پیشنهاد و تصويب تعرفه شهر تشويق و اعمال محووديت در موضوعات خاص مو نظر قرار  -2

 .    الزم صورت گرفته است پیش بینيوصول توريجي آن و اموال ديگر  گذاران نسبت به تعويل عوارض وبه منظور حمايت از سرمايه -3

گذاران و ايجاد درآمو پايوار شهرداري حمايت از سرمايه امالک  به منظورو عرصه  از اعیانيبه جاي اخذ عوارض، سهم شهرداري را  -4

 توان لحاظ نمود. مي

 هاي عمراني ها و انجام پروژ ها دولتي و غیر دولتي در تصمیم گیرياستفاد  حواكثر از مشاركت مردم و دستگا  -5

 .و رعايت موارد مرتبط الزامي است اطالعابالغ تعرفه به كلیه واحوهاي شهرداري جهت  -6

 است.  ممهور شو كلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانواري ) تأيیو كننو  ( مصوبه  -7

وعروارض كسرري پاركینرگ  پاركینگهزينه درآموها در رديف هاي مربوطه به ويژ  درآمو ناشي از بحث پاركینگ از محل جرايم  -8

  اعمال خواهو شو. به منظور ايجاد پاركینگ هاي عموميابط طرح تفصیلي منورج در ضو

با توجه به اجراي قانون هوفمنو كردن يارانه ها، هرگونه ضابطه و مقرراتي كه بعو از تصويب تعرفه ابالغ گردد مبنراي عمرل قررار  -9

 خواهو گرفت. اين موضوع در رابطه با كلیه مفاد تعرفه صوق خواهو كرد.

هاي دولتي و نظامي و غیردولتي و... بايستي كتباً به آنها ابالغ شود تا اعتبار الزم را پریش ها و سازمانعوارض سال آينو  دستگا  -11

 بیني و در پرداخت به موقع آن مشکلي پیش نیايو.

گردنرو لرذا ملغري مي1397ي سرال از ابتوا وبخشنامه ها ودستور العملهاي صادر  مغايرقبلي، با تصويب اين تعرفه، مصوبات قبلي -11

 رد.فاد اين تعرفه را اجرا خواهو كشهرداري فقط م
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 سراالنه برنامره هتوسع وششم پنجم برنامهرعايت قوانین و مقررات جاري كشور مثل قوانین  و مقررات مالیات بر ارزش افزود ،  -12

و شوراها، آيین نامه اجرايي  شهرداري مهر،قانون سوخت،مسکن مصرف ومويريت عمومي ونقل مسکن،حمل كشور،سامانوهي

ها و... در كلیه مراحل تصويب تعرفه و اجراي آن الزامي اسرت. ننانهره نحو  وضع و وصول عوارض، آيین نامه مالي شهرداري

 و.باشمقررات بر تعرفه مقوم مي مغايرتي بین قوانین و مقررات و تعرفه پیش آيو قوانین و

عوارض  تعرفهباشو شهرداري میانه  طبق ضوابط اين احواث مازاد بر پروانه ساختماني پايه ومجاز  در صورتي كه مالك متقاضي -13

 5ارسال آن به كمسیون ماد  پس از اخذ مجوز از شوراي اسالمي شهر ،نسبت بهمربوطه را  محاسبه و نسبت به تنظیم مصالحه نامه و

از مؤديان ضمانت نامه بانکي معتبر معادل مبلغ مصالحه نامه و يا وجه سپرد  به  5ع به كمسیون ماد اقوام  و در قبال ارسال موضو

 .خواهو نموداخذ شمار  حساب اعالمي

يا كارگرو  تخصصي امور زيربنايي ارسرال مري گرردد در  5مصالحه نامه هايي كه در راستاي وظايف شهرداري به كمسیون ماد  -14

مرودي هری   انتقال يابو با توجه به اينکه مصالحه( صورتي كه بنا به دالئلي سال تصويب موضوع به سنوات آتي )خارج از سال  مورد 

مورد قبول  شهرداري بود  و شهرداري هی  گونه مابره التفراوتي اخرذ  لذا مبلغ مصالحه نامه ،اشتهنوگونه قصوري در رابطه با موضوع 

شهرداري بالفاصله بعرو از قرار بگیرد نخواهو نمود و در صورتي كه مصالحه نامه ها در سال مورد مصالحه مورد تصويب مراجع مذكور 

از سوي مراجع مذكور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکي يا ضبط وجه نقو  سپرد  مبادرت خواهو  تصويب و ابالغ مفاد صورتجلسه

 نمي باشو. ين خصوص  نیازي به اذن مودي نمود در ا

پس از اخرذ مجروز از شروراي  و بنا به پیشنهاد  شهرداري وضوابط شهرسازي با توجه  به اينکه هر گونه تغییر  در طرح تفصیلي -15 

پرس از تصرويب كمیسریون  از سوي موديان صورت مي گیرد لذا هر گونه درخواست انصراف  5كمسیون ماد   تصويباسالمي شهر و

شهرداري نسبت به ضبط كل مبالغ مصالحه  نامه اقوام خواهو نمود.  ،از سوي شهرداري نیست و درموارد انصراف  قابل پذيرش، 5ماد 

 .ضمنا اين بنو در مفاد مصالحه نامه ها  ذكر خواهو شو

 و گردد.وسط فرمانواري بررسي،تطبیق وتايیت بهاي خومات قانوني حتما كلیه مصوبات و-16

اصالحي با در خواست مالك در كار بريهاي مرتبط )مجاز( صورت خواهو گرفت و در  111انجام تفکیك و افراز در رابطه با ماد   -17

درصورتیکه  مالك متقاضي استفاد  از خومات شهري وتفکیك به صورت همزمان باشو مي بايستي هزينه كاربريهاي غیر مرتبط 

 هم شهرداري را مطابق مفاد اين تعرفه  به شهرداري تامین نمايو.استفاد  ازخومات شهرداري و قور الس
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 2ماده                                                                             

 مقررات عمومی 

 

باشو و در هر شهر ميمالیاتي اي روز عبارت است از آخرين ارزش معامالتي زمین كه مالک عمل ادار  امور قیمت ) ارزش ( منطقه(1 

عوارض، انواع در اين تعرفه مالک عمل محاسبه (گردد.تعیین و ابالغ مي 1367هاي مستقیم مصوب سال قانون مالیات 64اجراي ماد  

 مي باشو.(1931دفترنه ارزش  معامالتي سال 

اي گرانترين بر ملك مشرف به معبر )برر قیمت منطقهدر محاسبه عوارض صوور پروانه ساختماني ننانهه ملکي داراي ننو بر باشو (2

 .باشو( بعو از تعريض محاسبه خواهو شوملك اعم از بر دسترسي شامل در ورودي و پنجر  مي

هاي ساختماني و تعیین تکلیرف نهرايي كلیره هاي ساختماني مسکوني كه مراحل صوورشان وفق مقررات )تهیه و تأيیو نقشهپروانه(3

( تا قبل از اجراي اين مصوبه طي شو  باشو مشمول مقررات اين تعرفه نبود  و شهرداري موظرف بره وترتیب پرداخت عوارض مربوطه

ها تا آخرر خررداد هاي اين نوع پرونو و ذينفع مالکین كه است بويهي باشنو.هاي مذكور بر مبناي ضوابط قانوني قبلي ميصوور پروانه

باشنو. كه در صورت عوم اقوام تا تاريخ مذكور مطابق مقررات زمان مراجعره استفاد  از اين تبصر  ميسال اجراي اين مصوبه مجاز به 

 اقوام خواهو شو كه اين موضوع بايو به نحو شايسته در دستور تهیه نقشه صادر  درج گردد.

ش پرداخت به تاريخ روز قبل از اتمام سال يا ارائه نك معتبر در قبال پی ،پیش پرداخت ،پرداخت نقوي ،*منظور از تعیین تکلیف نهايي

 به شهرداري مي باشو.

 شود.محاسبه و دريافت ميبراي واحوهاي غیر مسکوني عوارض پذير  درزمان صوور پروانه ساختماني  (4 

تجاري وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت  پذير هاي مختلط مسکوني، تجاري عوارض زيربناي مساحت مسکوني ودر ساختمان(5

 خواهو شو.

باشو كه عبارت است از آخرين ارزش معامالتي زمرین كره مرالک اي روز ميبراساس قیمت منطقه زيربنامحاسبه عوارض پذير  و (6

  (1)براساس بنو باشو.هر شهر مي مالیاتيعمل ادار  امور 
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اي زمران احواتي جويو با اشل و ضرريب و ارزش منطقره )زيربنا وپذير (ساختماني عوارض اعیانيدر صورت افزايش زيربناي پروانه (7

اعیاني جويو با اعیاني قبلي پروانه جمع شو  و اشل مربوط به دست مي آيو بعو  )شود صوور مجوز افزايش زيربنا، محاسبه و وصول مي

 (.را طبق اشل مربوط محاسبه مي نمايیمتوسعه  زيربناي قابل

عوارض وصول خواهو مقادير احواتي جويو براي باشو  و صادر ش توسط شهرداري براي ساختمان هاي موجود مجاز كه پايانکار آنها *

 شو. 

هاي غیر مسکوني به واحوهاي متعود تقسیم شونو تفکیك عرصه را شامل نشونو عوارض آن معادل عوارض پذير  ننانهه ساختمان(8

 شو.قسمت تقسیم شو  خواهو 

بويهي است رعايت كلیه ضوابط شهرسازي از جمله تأمین پاركینگ مورد نیاز، عرض دهنه مجاز، حو نصاب تفکیك و... براي اجراي * 

 اين بنو الزامي است. 

 در تقسیم يك باب مغاز  به دو باب، عوارض دو باب مغاز  محاسبه و وصول خواهو شو.   :مثال

امرالک مبنراي محاسربه  نشرینياي عرض معبر بعرو از عقرب ارزش منطقه، هاي مرتبطگواهيدر محاسبه عوارض صوور پروانه و (9

 عوارض خواهو بود.

 77در صورت بروز اختالف در مورد عوارض و بهاي خومات بین شهرداري و مؤدي، مرجع رفع اختالف كمیسیون مقررر در مراد  (11

ضمناً شهرداري بايو نسبت به فعال نمودن كمیسیون مرذكور و ارجراع  باشومياقوام مغاير، غیر قانوني هرگونه  قانون شهرداري بود  و

 موارد الزم اقوام نمايو. 

ساير صرنوفي كره فعالیرت آنهرا زني و فروش مصالح ساختماني و فروش ضايعات آهن، الستیك وواحوهاي آهن فروشي و بلوک(11

از فضاي باز به عنوان انباركاال و باسرکول ،هاي مسقف و احواتي تكه عالو  بر قسم مستلزم داشتن فضاي باز داخل محوطه مي باشو

عوارض استفاد  به عنوان فضاي  %93هاي مسقف مشمول عوارض پذير  تجاري بود  و فضاهاي باز معادل نماينو قسمتاستفاد  مي

التفاوت مابره %03تجاري مشمول دريافت عوارض پذير  تجاري خواهو بود و در صورت اخذ مجوز براي مسقف نمودن همان محل، 

 .ان مراجعه محاسبه و اخذ خواهو شوزم
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توسعه فرهنگ شهرنشیني، از مبلغ قابل وصول برا رعايرت ضرريب تعرويل مرا   و فضاي سبز آموزش و پرورش و  سهم عوارض(12

 مربوطه محاسبه و دريافت خواهو شو.

 باشو.وصول هرگونه عوارض اين تعرفه توسط شهرداري در داخل محوود  و حريم مصوب شهر مجاز مي(13

اي تجراري و مسرکوني و هزينره هرايي ماننرو تعرويل ارزش منطقره ،هاي توسعه شهري از جمله تفصریليبعضاً در ضوابط طرح(14

اي ويا هر عنوان ديگر قیو شو  كه با توجه به اختیار تصويب عوارض توسط شوراها اخذ مبالغ مرذكور و اي و ناحیهعملکردهاي منطقه

 صول شود.باشو و بايو صرفاً به استناد اين تعرفه هرگونه عوارض ومشابه آن فاقو وجاهت قانوني مي

موارک اتبات تجاري بودن ملك قبل از تأسیس شهرداري ارائه يکي از موارک : پروانه كسب از اتحاديه، قبوض آب، بررق، گراز،  (15

وضعیت موجود  ،برگ پرداخت مالیات سالیانه الزامي بود  يا پروانه تجاري مبني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصالح كه در اين صورت

بعو از تأسریس شرهرداري باشرو وجرود هريرك از ايرن  ،شمول پرداخت هی  نوع عوارض نبود  و ننانهه اعیاني احواتيتلقي شو  و م

مشخص خواهو نمود و درخصوص افرادي  را موارک صرفاً سال وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همهنین عوارض سال هاي قبل

قانون نظام صنفي كشور، برگ  27ماد   3انو به استناد تبصر  بل اقوام نمود كه نسبت به پرداخت عوارض سالیانه كسب در سال هاي ق

 پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهو بود.

ملغي شو  لذا از اعطاي هرگونره توسعه  هاي شهرداري به استناد قانون مالیات بر ارزش افزود  و قانون برنامه پنجم كلیه معافیت(16

 فقوان وجاهت قانوني بايو خودداري گردد.معافیت به دلیل 

از شمول اين بنو مسرتثني لغوقوانین خاصي كه بعو از زمان تصويب قانون مالیات بر ارزش افزود  تصويب شو  يا مي شونو تا موقع  *

 مي باشنو.

تجويروها كتبرا بره و ها*شهرداري موظف است در زمان صوور پروانه ساختماني  اطالعات كاملي  در خصوص مهلت پروانره ، تمويرو

 .شهرونوان محترم ابالغ نمايو

كلیه عوارض پذير  مجتمع هاي تجاري و خوماتي واداري ماننو پاساژ ، تیمهه ، سراي در زمان احواث  وصوور پروانه آن بر مبناي (17

 قیمت منطقه اي گرانترين بر ملك محاسبه خواهو شو. 111%

                                                                                                                                                  )گرانترين بر ملك(قیمت منطقه اي بر جبهه اصلي محاسبه خواهو شو.عوارض پذير  واحوهاي صنعتي براساس (18
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 9ماده                                                                                     

 تشویقی تسهیالت                                                                             

درصو و باالتر، آزادگان و خانواد  شهوا )همسرر، فرزنروان و  22، كلیه جانبازان ايثارگران خومات رساني به قانون جامعبه موجب -1

متر مربعع 23مسكونی و متر مربع و بیستیكصد هاي صوور پروانه ساخت تا والوين( از پرداخت عوارض شهرداري و هزينه

باشنو. معاف مي پذيرفته نیست(وكالتنامه  و باشو )سنو به نام اين افرادمتعلق به خودشان باشو رد امالكي كه مالکیت آنهاودر م تجاری

 ()با معرفي بنیاد شهیو وامور ايثارگرانمشمول پرداخت عوارض است. مقاديرفوق،مازاد بر 

با حضور در جبهه هاي هشت سال دفاع  متناوب ما  3يا  و  متوالیما   6*ايثارگران)كلیه رزمنوگان بسیجي كه بصورت داوطلبانه 

 درصو بنو فوق محاسبه خواهو شو.  23عوارض پروانه ساختماني  با ضريب تعويل ،مقوس با گواهي ناحیه مقاومت بسیج 

پاركینرگ ،ورود بره  عروارض،عرصره  تفکیرك عرصره ، ، كسري مسراحتمجاز اين تسهیالت مشمول عوارضي مثل مازاد بر تراكم*

انو كه قبالً از اين تسهیالت استفاد  كرد  را محوود  شهر ،مازاد بر سطح اشغال و مشرفیت نخواهو بود. ضمنا تسهیالت اين بنو افرادي

 .شودنميمشمول 

از پرداخرت عروارض  تحت پوشش كمیته امواد امام)ر ( در صورت تايیو ادارات ذيربط وداشتن سنو مالکیت به نرام ايرن افرراد افراد-2

،كسرري پاركینرگ وعواضرات مجاز باشنو بويهي است اين معافیت شامل عوارضات مازاد برر ترراكم مترمربع معاف مي123ساخت تا 

 عرصه  نمي گردد.

 درصومحاسبه خواهو شو. 23با ضريب تعويل  عوارض زير بنا،درصد22زیر جانبازان براي -3

 براي افراد فوق  تسهیالتي در نظر گرفته شود مطابق آن عمل خواهو شو.1397تبصر :بويهي است اگر در قانون بودجه سال 

 123پروانه ساختماني تا  1383قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب ارديبهشت سال  9ماد   3معلوالن عزيز طبق تبصر  -4

هاي هزينره از مطابق ضوابط شهرسازي براي يك بار به شرطي كه در مالکیرت معلرول باشرومتر مربع مسکوني در كاربري مربوطه و 

 .باشنو ( صوور پروانه، آماد  سازي زمین وعوارض نوسازي معاف مي)عوارض
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 تشویق متقاضیان در پرداخت عوارض )خوش حق حسابی(-2

با توجه به قانون نوسازي و عمران شهري و به منظور تشويق شهرونوان جهت مراجعه به موقع و تسرريع در پرداخرت نقروي كلیره    

 :ضرايب تعويل زير محاسبه و اخذ خواهو شو عوارض ابقا و هاي كسب و پیشههاي ساخت و اصالحیه آنها، پروانهعوارض پروانه

 

 در طول سال

 درصوعوارض  متعلقه به 
 

03 

 

اين تسهیالت صرفاً مشمول پرداختي هاي نقوي بود  و در صورت پرداخت اقساطي، مشمول تسهیالت اين مراد  نخواهرو  :1تبصره

 بود.

 باشو.هاي فرسود ، اين تسهیالت مشمول موارد مذكور نميبیني تسهیالت الزم براي مسکن مهر و بافتبا توجه به پیش:2تبصره

حق استفاد  از خرومات ، ،111صرفاً به موارد فوق مشمول بود  و براي ساير موارد مثل جرايم كمیسیون ماد   اين تسهیالت:3تبصره

 ،پاركینگ تأمین امکان ها و فروش مستغالت و تأسیسات شهرداري، عوارض عومعوارض خودرو، اجار   ، ،ورود به محوود  ،شهرداري

 نخواهو بود. سهم شهرداري و ، نوسازيهاي حفاري هزينه ،تجويو پروانه ،تمويو  ،تفکیك عرصه

برا رعايرت مقرررات  نروان خانره هرا وپرورشگا  كودكران و هائي نون آسايشگا  معلوالن و سالمنوان، بازپروري معتادانساختمان-6

ها يا استفاد  غیر از موارد مذكور، در زمان تبرويل برابرر مقرررات شهرسازي عوارض احواث نوارنو. در صورت تبويل اين نوع ساختمان

 شهرداري با آنها رفتار خواهو شو.

متر مربع تجاري)مشروط بر اينکه موضوع درخواستي در خصوص  93و مترمربع( 233براي احواث يك واحو مسکوني )حواكثر تا -7

 كه در تملك مسجو باشو صوور پروانه ساختماني عوارض نوارد. احواث مغاز  در محوطه مسجو باشو(
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مساحت پاركینگ الزامي مطابق ضوابط طرح تفصیلي در محاسبه عوارض زيربنا كسر خواهو شو. و در صرورت احرواث پاركینرگ -8 

 استفاد  به عنوان پاركینگ به آن قسمت نیز عوارض تعلق نخواهو گرفت. اضافي و

هاي عمومي ديگر با رعايت ضوابط شهرسازي در فضاي براز بره صرورت سرايبان تأمین پاركینگ كارخانجات و ادارات و ساختمان-9

 بالمانع است.

عروارض  % 22در تجمیع قطعات مسکوني به منظور استفاد  مسکوني، موقع صوور پروانه با رعايت ضوابط شهرسازي، معرادل -11

 زير بنا دريافت خواهو شو. 

ین، حريق و... با تأيیو مراجع زلزله، بمباران، رانش زمز حوادث غیر مترقبه از جمله هاي تخريب شو  ناشي اتجويو بناي ساختمان-11

 گیرد. صالح به انواز  اعیاني تخريب شو  عوارض احواث تعلق نميذي

پذير  تعلق گرفتره و فضراي براز مشراعي كره در طرول ارتفراع  عوارض%23فضاهاي راهرو در پاساژ مجتمع هاي تجاري  به-12

 مشمول عوارض پذير  نخواهو بود. استتمام طبقات قابل رؤيت  درساختمان امتواد داشته و

 بخشرنامه و ... بارعايت سازي آماد  ومجوزطرح ساختماني،مجوزديواركشي،مجوزتفکیك صوورپروانه ازقبیل خومات هرگونه ارائه-13

عمل خواهو آمو و براي ساختمان هايي كه در سرال هراي گذشرته و قبرل از  كشوربه وزيرمحترم 27/8/71 - 34/3/1/18555شمار  

و  به منظور رهايي از بالتکلیفي مالکین اين گونه ساختمان ها با اخذ تعهو محضري از اعمال بخشنامه مذكور پروانه ساختماني صادر ش

 گواهي تجويو و پايانکار صادر شود.مالك در خصوص تبعات حقوقي 

كتابخانره و يرا مروز  در هاي مقاومت بسریج بره انضرمام ها و پايگا ها و تکايا و حسینیهاحواث ساختمان براي مساجو، امام زاد -14

( عروارض نوارنرو. ننانهره نوسرازيها و پرداخرت عروارض هاي مقاومت بسیج از نظر احواث )بعو از تأيیو شون نقشرهپايگا  محوطه 

هايي از اماكن مذكور به عنوان تجاري و خوماتي و... در نظر گرفته شونو و پروانه ساختماني دريافت نماينرو بره شررح ضروابط قسمت

هاي اعتبراري هاي صرنووقه، آن قسمت مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهو بود و همهنین نحو  پرداخت عوارض ساختمانتعرف

 وام خواهو شو.اقها هاي بانكعام المنفعه و غیر دولتي مشابه عوارض صوور پروانه ساختمان
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های دینی مصرح در قاانون صرفاً مذهبی اقلیت ها، اماکنمساجد، مصلیقانون برنامه ششم توسعه  51طبق تبصره ذیل ماده-51

های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاا  اساسی و حوزه

 .باشندمی

قرانون اساسري يعنري اعمرال 127موضروع اصرل22/6/88ن مرور  43165/ت126561مصروبه شرمار  4رعايت بنو الرف مراد -16

 ريال عوارض زيربنا براي هر متر مربع واحوهاي مسکن مهر الزامي است.111/111حواكثر

 مذكور توسط دولت تأمین و پرداخت خواهو شو. بنوهاي لغ كاهش يافتهابويهي است مب*

صنعتي محاسربه و دريافرت  پذير عوارض  %93هاي عرضه مواد نفتي معادل هاي سايبان و مخازن سوخت جايگا براي قسمت-17

 شود. ها ديگر مثل تعويض روغن و فروشگا  وبا مبناي تجاري تعیین ميخواهو شو و عوارض قسمت دفتري با مبناي اداري و اعیاني

ها كه به منظرور ترأمین گراز هاي سايبان اين جايگا قسمت  1930هاي عرضه گاز از سال به منظور حمايت از احواث جايگا  -18

 وها احواث شونو مشمول پرداخت عوارض نخواهنو بود.خودر

احواث شو  ا نو و با توجه به اتمرام عمرمفیرو سراختمان ،نیراز بره  1/1/1366آنوسته از ساختمانهايي كه اعیاني آنها قبل از تاريخ-19

عرفره وارزش منطقره اي قبرل )فرمول عروارض ايرن تتشکیل پرونو  تخلفات نبود  و شهرداري مي توانو با اخذ كلیه عوارضات متعلقه

 .نسبت به صوور مفاصا حساب اقوام نمايو (1366ازسال 

 پروانه سراختماني بروون اخرذهاي عمومي در كاربري مربوطه با رعايت ساير ضوابط شهرسرازي،به منظور تشويق سازنوگان پاركینگ

 صادر خواهو شو.عوارض  

ما  به صورت رسمي، پیماني، قراردادي مشغول خومت باشنو براي يکبار  21براي كاركنان شاغل در شهرداري میانه كه بیش از -21

مالکیرت يرا  و هزينه صوور پروانه به شررط اينکره سرنو عوارض احواث ، مشمول میلیون ريال  133در طول خومت حواكثر تا سقف 

تسرهیالت مشرمول افرراد شراغل در اين  ضمناً  )وكالتنامه پذيرفته نیست( نمي باشو ،قرارداد واگذاري دست اول به نام اين افراد باشو

 )كاركنان مشمول مي تواننو براي پروانه واصالحات پروانه و توسعه تاسرقف مرذكور از دي طرف قرارداد شهرداري نخواهو بوهاشركت

مصالحه نامه هرا در  ومشمول كلیه عوارضات اعم از عوارضات پروانه ساختماني  اين هزينه ها در همان ملك استفاد  نماينو وبنو اين 
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و اين بنو مشمول پرونو  هراي ارسرالي بره كمیسریون  تا سقف مبلغ مذكور مي باشو خصوص پروانه درخواستي )مازاد بر پروانه پايه (

 (و اين تسهیالت به عنوان تعويل عوارض مي باشو. نیز مي باشو 1396در سال 5ماد 

در  ابقامحاسبه عروارض  یا صدور پروانه ساختمانی ودر زمان  شهرخارج از محدوده واقع در  واراضي  براي امالک-21

پرذير  سراير  به غیرر ازعروارض  زيربنرا و ، و... ويا در ساير استعالمها ماننو دفتر خانه 111شو  توسط كمیسیون ماد اعیاني هاي ابقا 

 محاسبه خواهو شو. بدون حداقل ارزش منطقه ایعوارض در صورت شمول 

در صورتي كه توسط  011صدور پروانه و عوارض ابقاي اعياني ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون ماده عوارض   (22

 شهرداري محاسبه و مالك يا ذينفع مقداري از آن را واريز و مابقي به زمان مراجعه به نسبت مقدار واريز شده كسر و

 شد. مفاصا حساب صادرخواهد باقيمانده درصد مطالبات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي

عوارض و هزينه خدمات با پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر با رعايت هبه درآمدهاي شهرداري از بابت   (22

آن ( و ثبت در دفاتر مالي و  73ها ) به خصوص ماده سقف بودجه مصوب شهرداري و آيين نامه مالي شهرداري

افراد بي سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نخبگان، كاركنان شهرداري و فرزندان صرفه و صالح شهر و شهرداري براي 

 .آنها و..... بايستي اعمال شود

 

 )پایتخت گردشگری كشورهای اسالمی(2310تسهیالت تشویقی رویداد تبریز 

ي آن در صورت احواث تأسیسات آيین نامه اجراي 12قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و ماد   8در راستاي اجراي ماد   -0

ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خومات مسافرتي و تأسیسات و اماكن گردشرگري و اقرامتي )نظیرر هترل، مهمانسررا و مسرافرخانه و 

جانبي) مثل استخر( در كاربري مربوطه با تأيیو سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عروارض صروور  تأسیسات ورزشي

پس از طي  كاربري هاي گردشگري ننانهه تعیین نشو  باشو )منظور خارج از محوود  وداخل حريم شهر باشو(نوارنو.ساختماني  پروانه

شرهرداري معرادل  قانون حفظ كاربري باغات واراضري زراعري(1ماد 1)تبصر  ري از سازمان جهاد كشاورزي بمراحل مربوطه تغییر كار

استفاد  از خومات شهرداري ودرصورت شمول سهم ورود به محوود  شهررا اخرذ نخواهرو نمرود قسمت اعیاني ايجادي ،ارزش افزود  

 ضمنا طي مراحل تصويب كاربري مربوطه از مبادي ذيربط الزامي است.
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 هايبه منظور ايجاد انگیز  فعالیت بیشتر در بخش خصوصي در راستاي افزايش و توسعه مراكز فرهنگي و گردشگري از قبیل خانه  -2

هاي هاي ورزشي، مراكز توريستي و اقامتي از قبیل كمپها و مجموعهفرهنگي، كتابخانه، سینما، مراكز تفريحي و ورزشي از قبیل سالن

مربوطره  ضروابط هاي نهار ستار  و بیشتر در مقابل مجموع زيربناهاي احرواتي برا گردشگري و مراكز نمونه گردشگري مصوب، هتل

 نوان واحو تجاري بوون اخذ عوارض مجوز صادر خواهو شو. كل زيربنا به ع %2مجوز 

تسهیالت مقرر در اين ماد  در صورتي پا برجا خواهو مانو كه مطابق مجوز صادر  مورد استفاد  قرار گیرد در صورت هرگونه استفاد  *

 مربوطه خواهو بود. )اخذ عوارضات عرصه واعیاني( و تعرفه عوارض 111غیر،  مشمول مقررات جاري از جمله طرح در كمیسیون ماد  

 2118لیغ رويواد تبريز با محوريت تب %31كاهش عوارض تبلیغات محیطي به میزان -3

 1397بهاي خومات واحو هاي گردشگري در سال  %51كاهش -4

 در صورت پرداخت نقوي 1397سال عوارض فعالیت حرفه وصنوف %21كاهش -5

 در صورت پرداخت نقوي %21هاي ساختماني مسکوني به میزان كاهش عوارض پروانه -6

هاي مورد تأيیو سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه امر گردشرگري برا تأيیرو در صورت تبويل استفاد  ساختمان -7

 سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري عوارضي از اين بابت دريافت نخواهو شو.

شويق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمانها در مقابل حوادث غیر مترقبه )سیل،زلزله،آتش سوزي و...( بهاي خرومات به منظور ت-8

 كاهش وصول خواهو شو.%31با 

ناكارآمو شهري  و به منظورحمايت از احیا بافت هاي فرسود  وايت قانون سامانوهي و حمايت از تولیو و عرضه مسکن رع در راستاي-9

)عوارضات عرصه و .بوون عوارض  خواهو بود )مسکوني(در حو تراكم مجاز طرح تفصیلي، پروانه ساختماني با رعايت كاربري و مصوب ،

 از عوارضات پروانه ساختماني ، طرح ايمني و كارشناسي دريافت خواهو شو(

عوارضرات پروانره سراختماني %51 پرداخرت  مشرمول ،*براي پروانه هاي ساختماني صادر  تجاري  در بافت مصوب فرسود  شرهري

 خواهنو بود)مشمول عوارضات عرصه و كسري پاركینگ  نخواهنو بود.(
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 1ماده                                                               

 موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض

كه درب سرويس  حتي زير بالکن به طوري ،)در فضاي باز با ورودي از حیاط مترمربع 3سرويس بهواشتي در حیاط به مقوار حواكثر (1

مترمربع به عنوان تخلف ساختماني بود   3زيربناي بیشتر از  مترمربع، 3در صورت احواث بیشتر از  بهواشتي به سمت حیاط باشو(

 تعیین تکلیف گردد. 111وبايستي در كمیبسیون ماد  

 مصالح غیر بنايي )صرفاً در ساختمان هاي حواكثر دو طبقه دو واحوي(سايبان خودرو در حیاط با (2

 جهت پوشش پله هاي ورودي با مصالح غیر بنايي باران گیر در وروديهاي زيرزمین(3

 با مصالح غیرتابت و غیر بنايي ازجمله با نبشي و نئوپان و ورقدر داخل مغاز  قفسه بنوي (4

 سانتیمتر پیش آموگي در معابر 31باحواكثر حیاط روي درب سايبان (5

 )ورود به حیاط( بیشتر ودر كلیه قطعات شمالي متري و11در معابر  سانتیمتر 25ها حواكثر ها و باالي پنجر سايبان دركنار  بام(6

 شرط عوم وجود تعريض در طرح توسعه شهرينماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بوون تجويو بناي آنها به (7

 ها بوون تغییر در ابعاد آنهاتعمیرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويض در و پنجر (8

 تغییر در تقسیمات داخلي ساختمان هاي مسکوني (9

 .مغاز  ها در يك گذر واقع شو  باشنو و يك پالک تبتي داشته باشو ملكالحاق دو ياننو مغاز  به همويگر مشروط بر اينکه (11

 هاي سه طرف بسته نصب پنجر  به بالکن(11

 احواث گلخانه با هر طرحي در داخل خانه (12

، غرذا يها و... از اعیاني واحوهاي مجاز مربوطه به عنوان مهو كودک، كتابخانره، واحرو آموزشرها، شركتاستفاد  ادارات، سازمان(13

 كاركنان خود  استفاد  خوري، باشگا  ورزشي و.... فقط براي

مطرابق طررح  بويل قسمتي از اعیاني به پاركینگ و ايجاد پاركینگ در اعیاني و نصب درب پاركینگ از ضلع مجراز ايجراد درتب(14

 توسعه شهري 
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 در ساختمانهاي با مالکیت حقیقياستفاد  از زير پله يا اطاقك باالي پله به عنوان انباري (15

هاي عمراني و ساختماني تا موت اعتبار مهلرت موافقرت نامره اولیره و يرا مروت اعتبرار پروانره هاي موقت پروژاحواث ساختمان (16

قابل استفاد  و قبول بود  و مالك يا پیمانکار مکلف است بعو از انقضاء مهلت مذكور نسبت به بر نیون تاسیسات فوق الذكر ،ساختماني 

 .  اقوام نمايو

  ث حوض يا استخر يا مخزن آب و مواد سوختي در داخل خانه و حیاطاحوا (17

 اجراي عقب كشي در امالک مطابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري(18

تعمیر اساسي ساختمان با ارزش تاريخي و فرهنگي با تايیو سازمان میراث فرهنگي، تعمیر اساسي منجر به ستون گذاري در داخل (19

 به شکلي كه شکل ظاهري و ديوارهاي جانبي ساختمان تغییر نیابو.اعیاني موجود 

  متر1استفاد  از فضاي زير تراس تاارتفاع (21

   2ماده                                                                                   

 پروانه ساختمان صدور عوارض                                                                      

باشو با اخذ عوارض مقوور  بود  و  تبويل شو بوون تغییر در ابعاد پروانه ساختماني  زيربنادر مواردي كه بالکن سه طرف بسته به -1

 مابه التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهو شو.()در صورتیکه به طرف معبر باشو .نیازي به تشکیل پرونو   تخلفاتي نمي باشو

بوون مورد درخواستي  )تعواد واحو هاي  ساختماني در پروانه تقلیل يابو( اگر موديان متقاضي تقلیل واحو هاي مسکوني خود باشنو-2

 .اقوام خواهو  شو عوارض اخذ

پشته طراحي گرديو  ولي در پروانه ساختماني لحاظ نگرديو  در موقع كه در نقشه هاي ساختماني آنها خر آن دسته از ساختمانهايي -3

باشنو ضمنا اين تبصر  براي  از پرداخت عوارض خر پشته معاف مي تخلف ساختماني محسوب نگرديو  و مراجعه به شهرداري

 باشو. مالک عمل مي 1900ساختمانهاي احواتي قبل از 

واحوي كه از نظر امکانات بهواشتي )سرويس بهواشتي و حمام وآشپزخانه( براي يك واحو پیش بیني شو  باشو تك واحوي تلقي  -4

 خواهو شو.

 بالکن روباز سايبان بود  و در محاسبه نصف زيربنا محاسبه خواهو شو.-5
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 .محاسبه نخواهو شوپاركینگ در سطح ناخالص بناي ساختمان مطابق ضوابط طرح توسعه شهري  -6

هر نوع تراكم مجاز  طرح توسعه شهري بود  كه در  بناهاي افزون بر سطح اشغال و منظور از زير بناي خارج از ضوابط شامل زير-7

 اقوام خواهو شو و در مصالحه ها برآورد مبلغ مصالحه نامه طبق اين قسمت خواهو بود.  5 صورت تصويب كمیسیون ماد 

 

 

 جدول عوارض زیربنای مسكونی به ازاء هر متر مربع                                                      

شارعبا لکن به  زیربنای خارج از  

 ضوابط

زیربنای مطابق با 

ریضوابط و مطابق کارب  

 

 طبقات سازه ای
 

سه طر   ردیف
 بسته یا رو
 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

02p 

 

 

 

 

 

02p 

 5p 0p  زیر زمین اول,دوم و

تر پایین  

5 

8p 0p 2 همکف و اول 

02p  

 

 

4p 

 2 دوم,سوم و چهارم

05p 4 پنجم و ششم 

02p 1 هفتم و هشتم 

05p 6 نهم و باالتر 

زيربناي خارج از ضوابط  6و 5و 4و3در رديفهاي  pريال وحواقل 111/25زيربناي خارج از ضوابط  2و1در رديفهاي pحواقل *

 ريال مي باشو.111/31

عوارض این  2 بودن قطعات از حد مجاز تفكیكی ودر صورت تصویب كمیسیون مادهدر صورت كوچک *

 محاسبه خواهد شد. 2/1ماده با ضریب 

خارج حريم به حريم يا محوود  شهر در شمول اين قبل از تاسیس شهرداري و واردشو  از  داراي اعیاني وضع موجود و اسناد قويمي و-

 بنو قرار نمي گیرد.
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قانون تبت ولحاظ در آلبوم  45 براي اراضي مجاز كه در اتر اجراي طرح شهرداري كمتر از حو نصاب تفکیك شونو بعو از اجراي ماد -

 درشمول اين بنو قرار نمي گیرد.،اجرايي طرح 

مشمول دريافت مي  قانون تبت اسناد 148و 147ادار  تبت، از جمله اسناد صادر  به استناد مواد  دريافت سنو بوون تفکیك قانونى از -

 باشو.

 

 

كاربریهعای و كاربریهای به غیعر از  واحد تجاری، ادرای،صنعتی یا چند عوارض پذیره یک مترمربع از یک

 مسكونی

شارعبالکن به طر    طبقات تجاری و خدماتی صنعتی سایر کاربریها 

ا روپوشیده ی

سه طر  

 بسته

مطابق  خارج از ضوابط مطابق ضوابط خارج از ضوابط روباز

 ضوابط

مطابق  خارج از ضوابط

 ضوابط

23p 13p 1/0p p 1/0p p 

1p(5/1) 2p همکف 

1p(1/0) 1p زیرزمین 

9p(1/0) 9p اول به باال 

--- --- 3/02p(1/

0) 

3/02p 3/2p(1/

0) 

3/2p P0/1 1p طبقه نيم 

23p 13p 3/02p(1/

0) 

3/02p 3/2p(1/

0) 

3/2p 1/2p(1/

0) 

1/2p انباري 

 

 . محاسبه خواهد شد 2با ضریب  تجاری وخدماتی  عوارض بند *

 محاسبه خواهد شد.2/1با ضریب  وخدماتی *عوارض بالكن به طرف شارع در تجاری

 

مراكزفرهنگري ودرمراني وحررف پزشکي،ورزشري وتفريحي، بهواشرتي ،آموزش عالي،:فرهنگي و.. شامل ساختمانهاي آموزشي صرهتب

،توانبخشي دركاربري مربروط ورعايرت ضروابط ل،كمیته اموادامام)ر (،سازمان بهزيستي،هالل احمروهنري مورد تايیودستگاههاي مسئو

 .توسط اشخاص حقیقي يا حقوقي مي باشو شهرسازي
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  6ماده                                                                                    

 نحوه صدور پروانه ساختمانی                                                                                              

 

 29ماد   2قانون شهرداري و تبصر   55ماد   24و بنو  111آنها به استناد ماد  صوور پروانه ساختماني و تعیین نوع استفاد  از 

 قانون نوسازي به شرح زير خواهو بود:

شرود بايرو حرواكثر مروتي كره برراي پايران يرافتن سراختمان هاي ساختماني كه از طرف شهرداري صادر ميدر پروانه (1

 هاي معمولي نبايو ازسه سال بیشتر باشو. ضروريست و نوع استفاد  از آن درج گردد كه حواكثر اين موت در ساختمان

 متر مربع باشو. 1333اعیاني آنها برابر يا كمتر از  هائي كه زيربنايعبارت است از ساختمان ساختمان معمولي:

مترمربع  233مترمربع بود  و به ازاي هر 1333هائي كه زيربناي اعیاني آنها بیشتر از عبارت است از ساختمانساختمان ویژه: 

 سال خواهو بود. 2 ما  به موت پروانه اضافه شو  و حواكثر مهلت پروانه 6

تفصیلي سراختماني نبرود  و شرهرداري برا دريافرت  هاينقشهارائه نیاز به و امنیتي  مي، انتظاميهاي نظاساختمانبراي  (2

باشنو. ها ملزم به اخذ پروانه احواث از شهرداري مي تعرفه اقوام خواهو نمود. ضمناً كلیه دستگاعوارض احواث طبق مفاد اين 

 انتظامي و امنیتي ملزم به ارائه نقشه هاي تفصیلي ساختمان  مي باشنو.ساير دستگاهها به غیر از ساختمان هاي نظامي، 

واسرتعالم  نمي باشو تعهو محضري مبني براينکه صوور پروانه ساختماني تايیو مالکیتبه اسناد عادي و غیر تبتي با اخذ  (3

س از پايان سراختمان گرواهي عروم از ادارات ذيربط از جمله را  وشهرسازي و منابع طبیعي الزامي است وبراي اين امالک پ

  خالفي يا گواهي تسويه حساب ملکي صادر خواهو شو.

شدهرداري درصدورت  پروانه ساختماني با ثبت در خواست مالك در شهرداري شروع خواهد شدد و (اقدام به دریافت4

 .مطابقت ضوابط ،مجوز تهیه نقشه را كتبا به متقاضي اعالم خواهد نمود
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ارائه آن به شهرداری در اسرع وقت اقدام نماید وعاوارض  موظف است طبق مجوز تهیه نقشه نسبت به تهیه و مالک(2

 پروانه ساختمانی  با ارزش معامالتی مالک عمل  زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد.

 است در زمان تعیین شده ساختمان خود را به اتمام برساند. مالک مکلف  (6

 قابال ضوابطماه برای صدور پروانه اعتبار داشته  و در صورت عدم تغییار در  2مجوز تهیه نقشه (0

 بود.خواهد  تمدید

 

 

 

 

 

 0ماده 

 پروانه ساختمان ،توسعه،اصالحتجدید ،نحوه تمدید 

مشکالت ترافیکرى و اجتمراعى و مالك مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیرى از متروكه مانون آنها و ممانعت از ايجاد 

مبلمان شهرى... حواكثر تا انتهاى مهلت پروانه ساختمانى بود  ننانهه در مهلت مقرر، سراختمان احرواث نشرود پروانره سراختمانى برا 

 رعايت موارد زير تمويو يا تجويو خواهو شو.

هلت پروانه وتمويو اول در دبیر خانه شهرداري اعتبار پروانه به شرطي كه در خواست مالك قبل از اتمام متمويو اول و دوم -1

 كارشناسي دريافت مي گردد.( هزينهشود عوارض نوارد)فقط  تبت

 ما  مشمول عوارض تمويو مي گردد.2ما  مي باشو پس از 2موت زمان اخذ تمويو از تاريخ تبت در دبیرخانه شهرداري -1تبصر 

 زمان مراجعه محاسبه خواهو شو. مالک عمل كلیه تمويوها با ارزش منطقه اي -2
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در صورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالك و يا صوور احکام قضايى كه موجب ركود عملیات ساختمانى شو  باشو با  -3

وام خواهو رعايت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به كسر موت ركود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و يا تمويو آن نسبت به بقیه موت اق

 )با تايیو مراجع ذيربط(شو.

مطابق اين تعرفه   تمويو پروانه ساختمانى يك سال بود  و از زمان اتمام مهلت پروانه منظور خواهو شو ولى مشمول عوارض تمويو -4

 خواهو بود.

اين ماد   تاريخ تمويو پروانه از ابتواى اتمام مهلت پروانه ساختمانى و يا اتمام مهلت آخرين تمويو منظور خواهرو  يكاجراى بنو  در-5

 شو بنابراين سپري شون تاريخ تمويو مانع تمويو نخواهو بود و در خارج از مفاد رديف اين بنو، مطابق بنوهاى زير اقوام خواهو شو.

 زيربنا وپذير  مي باشو.عوارض %2عوارض تمويو ها -6

در پروانه هاي ساختمانى صادر  در صورت اتمام مهلت پروانره و تمويروهاى مقررر برا ضروابط زمران صروور )در سراختمان هراى  -7

بار تمويو حرواكثر هرر برار يرك سرال( و عروم تکمیرل  2موت پروانه و  تااتمامسال موت پروانه و در ساختمان هاى ويژ   9معمولي

 ستى پروانه ساختمانى تجويو گردد.ساختمان، باي

تکمیل نکرد  باشو در ساختمان هاى معمولى در سال ششم   اگر مالك در مهلت پروانه و تمويوهاى آن ساختمان خود را شروع و يا -8

 تجدیددبرراى دوسرال ( زمان مراجعره وپذير  )زيربناعوارض %13با پرداخت  ،به بعو بعو از اتمام موت پروانه وتمويوهاي آنو ويژ  

 وپذير ( زيربنا )عوارض %12با اخذ  بار  ود سال به اتمام نرسو بايستي 2و در صورتي كه اين نوع ساختمانها تا موت  .اعتبار خواهو شو

 . بنو اجرا خواهو شو قسمت آخر اينتا زمان اخذ پايانکاركه يك سال اقوام شود دوم به موت تجويو زمان مراجعه نسبت به

داد  باشو فقط هزينه كارشناسي دريافت خواهو شو و در صورتیکه هر كوام را انجام ،ها  در صورتیکه مالك تمويو ها ياتجويو-8تبصر  

بعو از تمويو ها در زمان تجويو هاي  پروانه ساختماني، در خواست پايانکار نمايو عوارض تمويو و هزينه كارشناسي در يافت خواهو شو 

برا اخرذ عروارض تجويرو اول و هزينره  اشروبو در صورتیکه  موت زمان تمويوها وتجويو ها سپري شو  وهی  كوام را انجرام نرواد  

 كارشناسي اقوام خواهو شو.

 .اقوام خواهو شوعوارض كارشناسي  اخذ با ،عه مالك جهت ابطال پروانهاحواث ساختمان و مراجدر صورت عوم -9
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بعو از گذشت  مالکین بعوي(مالك)مالك اولیه ويا با شهرداري بود  و مالك آنها ناشي از انجام توافق كه پروانه ساختماني امالكي -11

 .بود ونخواه مقررات تمويو و تجويو پروانه %23نماينو مشمولبه شهرداري مراجعه مي وتجويو تمويوپروانه ، براي  مهلت 

شرهرداري اخذ پروانه ساخت لحاظ نشو  باشو  زماني براي ،مابینهاي قبل با شهرداري توافق و در توافق في مالکیني كه در سال-11

 .نمايوصادر نامه في مابین مصالحه  برابرمفادم احواث ، پروانه ساختماني مکلف است در صورت عوم اخذ پروانه و عو

برا ارائره سرنو مالکیرت در صرفحه اول شناسرنامه توضریح الزم توسرط  ،در صورت تقاضاي تغییر نام دارنو  شناسنامه ساختمان-12

 شهرسازي درج و ممهور به مهر شهرداري خواهو شو.

 مانيتننانهه پروانه سراخ ماني صادر  را داشته باشنوتروانه ساخمازاد بر مقادير منورج در پ ش بنامالکیني كه تقاضاي توسعه وافزاي-13

اعتبار زماني معادل با اتمام پروانه ساختماني خواهرو ما  باشو مقادير توسعه نیز داراي  10داراي اعتباري بیش از  درزمان مراجعه مالك

 .خواهو بود  پروانه توسعهما  اعتبار از تاريخ صوور 10داراي صادر   توسعه بود در غیر اينصورت پروانه

 داراي اعتبار زماني باشو. شو كه براي پروانه هايي صادر خواهو (مجوز توسعهصوورضمنا اين بنو )-13تبصر  

باشرو و متقاضري ماني اخرذ نمرود  تصادر  در سنوات قبل پايانکار ساخ نسبت به پروانه ساختماني يا مالکیني در صورتي كه مالك-14

 )نه موت زمان توسعه(.زمان مراجعه خواهنو بود صوور پروانه اعتبار ديگر باشو مشمول مقررات اتاحواث طبقه يا طبق

قبل از اتمام موت زمان پروانه هاي ساختماني از روشهاي مختلف ماننو نامه نگاري ،ارسال پیامك و...موضروع  مي توانوشهرداري -15

 را به مالکان اطالع رساني نمايو.

 ضروري مي باشو.قانون تبت، قبل از صوور پايانکار  45اصالح سنو در اجراي ماد -16

آن به شرطى كه مراحل احواث توسط مهنوس ناظر مربوطه  و تجويوهاي در مهلت قانونى پروانه و تمويوهااقوام به اخذ پايانکار  -17

 تأيیو شود رايگان خواهو بود و فقط هزينه كارشناسي به تعواد واحو هاي احواتي دريافت  خواهو شو .

پايانکار موضوع را به صورت كتبي موقع اخذ پروانه ساختماني به مالك  رعايت ضوابط تمويو ها وشهرداري مکلف است به منظور -18

 ابالغ  ودرسوابق ملکي يك نسخه از موارد امضا شو  را نگهواري نمايو.
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 0ماده 

 تسهیالت تجدید بنا

نوسازي شهر با رعايت آخرين ضوابط شهرسازي، ها با رعايت اصول فني و ايمني و بهواشتي به منظور به منظور مقاوم سازي ساختمان

  شود.تسهیالتي به شرح زير در محاسبه عوارض لحاظ مي

 در صورتي كه مالك متقاضي تخريب و بازسازي اعیاني ملك خرود  باشرو و برراي سراختمان تحرت مالکیرت خرود داراي پروانره-1

ن پرونو  هراي تخلفرات مختومه شو طرح جامع شهري و يا وضع موجود تلقي شون بولیل احواث قبل از  و يا  ي از شهرداريساختمان

،پرونو  تخلفاتي ساختماني متشکله مختومه مسکوني منورج در پروانه ساختمان قبلي شهرداري مالك را به انواز  اعیاني،باشو ساختماني

سراختماني)عوارض  پروانره از پرداخت عوارضات صروور رعايت ضوابط شهرسازيبا ،ووضع موجود تلقي شو  قبل از طرح جامع شهري

(برا (معاف خواهو نمود. الزم به يادآوري است در صورت تخريب و بازسازي ساير ساختمانها)به غیر از مسرکوني و تجاريزيربنا و پذير 

بنراي احرواتي  التفراوت ضمناپرداخت نقوي مابهدساير عوارض مقوور خواهو بو درصد 133و زیربنا وپذیره  عوارض%22 اخذ

تسهیالت اين ماد  شامل عوارض زيرر استرداد وجه مذكور را نوارد. ومالك حق درخواست مقوور نمي باشو قبلي مجاز جويو با مساحت

 .پذير  بود  وساير عوارضات طبق تعرفه وصول خواهو شو و بنا
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                                                3ماده                                                                                  

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی

در موقع مفقودي و اخذ تعهو تبتي از مالك مبني بر مسئولیت تبعات حقوقي صوور پروانه المثني صوور پروانه ساختماني المثني فقط با 

 :به شرح زيرمقوور خواهو بود بهاي خوماتسرقت و آتش سوزي و ساير حوادث غیر مترقبه ديگر با دريافت 

 ریال برای هر مترمربع 9333مترمربع معادل  1333زیربنای تا  ٭

 ریال برای هر مترمربع 2233مترمربع معادل  2333تا  1333نای باالیزیرب ٭

 ریال برای هر مترمربع 2333مترمربع معادل  9333تا  2333یباالزیربنای  ٭

 ریال برای هر مترمربع 1233مترمربع معادل  9333زیربنای بیش از  ٭

 

  13ماده                                                                             

 عوارض حصاركشی                                                                               

فقط در صورت  عوارض احداث ديوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازي و ساير مقررات مربوطه و مقتضيات محل

هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي كه مالك صرفاً درخواست حصاركشي و يا همراه با تقاضاي احداث ديوار و فقط در كاربري

 آن احداث واحد كوچكي مثل خانه باغ را داشته باشند نيز اين عوارض دريافت خواهد شد.

سانتي متر با  01براي بر مشرف به معبر و تا ارتفاع  هاي عمومي و باغ و اراضي زراعي فقطاحداث ديوار در كاربري

مصالح بنايي و بقيه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثبتي مبني بر حفظ وضعيت باغ و مزروعي زمين و و استعالم از 

بط طرح واحد هاي مربوطه در شهرداري و جهاد كشاورزي )خارج از محدوده شهرها( وراه و شهرسازي و... و با رعايت ضوا

                                          توسعه شهري مقدور خواهد بود.                                                                                                  
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 :5تبصره 
مجوزي در جهت احداث بنا محسوب صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي، هيچگونه 

 بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قيد شود.نشده و مراتب مي
 

 : 2تبصره 
مالكين امالكي كه داوطلبانه و رايگان  نسبت به عقب كشي ديوار خود مطابق طرح توسعه شهري اقدام نمايند مشمول اين 

  كرد. عوارض نبوده و شهرداري مبلغي دريافت نخواهد
 

 :2تبصره 
 نمايند اين عوارض شامل نمي شود.براي امالكي كه پروانه ساخت ) به غير از خانه باغ (  اخذ مي

 

 :4تبصره 
 اقدام خواهد شد . 001قانون شهرداري، مشمول عوارض اين بند نبوده و مطابق ماده  001امالک ناشي از اجراي مواد 

 

 :1تبصره 
 ندارد.فنس كشي عوارض احداث ديوار 

 

 :6تبصره 
 جود تلقي و غير قانوني خواهد بود.سانتي متر با مصالح ساختماني، مغاير مقررات مو 01احداث ديوار بيش از  

  
 

 (ریال 22222)حداقل هرمتر طول P 4 عوارض هر متر طول احداث دیوار
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 11ماده 

 هازی ساختمان مناسب سا

ها و اماكن مورد استفاد  در خصوص مناسب سازي محیط شهري و ساختمانهاي غیر دولتي ي دولتي و سازمانهاي اجرايدستگا  كلیه 

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و قانون جرامع  193عمومي براي افراد داراي معلولیت، مکلفنو مشابه آيین نامه اجرايي بنو )ج( ماد  

هايي اقوام نماينو. بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن بود  و صوور پايانکار بره سراختمان حمايت از معلولین و آيین نامه اجرايي آن

را انجام نرواد  باشرنو  هاي ساختماني اقوام ننمود  و مناسب سازيكه مالکین و يا سازنو  آنها نسبت به انجام تعهوات خود طبق نقشه

 .ممنوع است

               

 

                              

 

 12ماده                                                                     

  و بهای خدماتنحوه استرداد عوارض 

 

 خواهو شو:بعو از كسر هزينه خومات شهرداري  مطابق تعرفه به مؤدي مسترد وصولي و عوارض زير باطل در شرايط ساختماني پروانه 

 تمان منصرف شو  باشو.از اخذ پروانه ساخ  كه  مالك قبل از صوور شناسنامه ساختمان درصورتي*

 طرف مراجع قضايي ابطال شو  باشو.پروانه ساختماني از  *

 اشتبا  واريزي اشخاص به حساب شهرداري بوون كسر كارمزد *
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... دريرافتي و شركتهاي حفرارگواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاري و تأيیو دفاتر اسناد رسمي و *

 شهرداري با كسر كار مزد مسترد خواهو شو.

 عوارض سالیانه خودرو در صورت واريزي به اشتبا  بوون كسر كارمزد مسترد خواهو شو.*

 با كسر كارمزد مربوط مسترد خواهو شو. در صورت درخواست مالك جهت استرداد عوارض ،عوارض سالیانه خودرو *

استان،متقاضري  5تصويب كمسیون ماد  در صورتي كه مصالحه نامه اي في مابین شهرداري و موديان تنظیم گرديو  باشو و قبل از *

  شو.خواهو  معمولاقوامات الزم  مربوطكتبي نمايو با كسر كارمزد از درخواست خود اعالم انصراف 

شهرداري راسرا مري  ،حاصل شودتقلیل  به هر دلیلي يدموحه نامه في ما بین شهرداري و در صورتي كه در مقادير  منورج در مصال*

استرداد نیرز  محاسبه شو  جهتبه يادآوري است كه مبالغ كسر كارمزد اقوام نمايو الزم بوون تقلیل يافته توانو نسبت به استرداد مبالغ 

 تابع محاسبه دريافتي از مودي مي باشو.

 .باشو نمي استرداد قابل كارشناسي هزينه*

 

 

 بر حسب مبلغجدول درصد استرداد 

  بردو میلیارد مازاد بریک میلیارد تا دو ميلياد ريال مازاد تا يك ميلياد ريال مبلغ

  %2 %3 %4 درصو استرداد

 

 

 

 

 

 19ماده                                                                
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 اضافی )ارزش افزوده( بعوارض ایجاد در

 :خواهو بود شرايط صوور و يا ايجاد درب اضافي  به شرح ذيل

خودروهرا بره پاركینرگ باشو  ايجاد يك يا ننو درب برراي ترردد درصورتي كه در سنو مالکیت ملکي ،اضالع آن محوود به درب -1

 عوارض نوارد.

در كونه هاي بن بست اختصاصي به غیر از فردي كه كونه بن بست اختصاصي در سنو مالکیت وي درج شرو  اسرت شرهرداري  -2

 .براي ساير امالكي كه محوود به آن كونه است نوارد را درب اضافيحق صوور مجوز

شوارع و معابر عمومي متعلق به شهرداري مي باشرو ،قانون شهرداريها كلیه انهار 111ماد  و96ماد  6با توجه به اينکه طبق تبصر  -3

سنو مالکیت درب ذكر نشو   رو و ساير اضالع ملك محوود به معبر عمومي باشو ودلذا در صورتي كه  ملکي  داراي بیش از يك بر باش

 .اضافي مورد نیاز اقوام نمايودرب  نسبت به صوور  اين ماد  باشو شهرداري مي توانو با اخذ عوارض ذيل

درآنوسته از امالكي كه در اسنادمالکیت آنها بیش ازيك ضلع مشرف به معابر عمومي باشو ودر هی  يك از اضالع مشرف ،درب قیو -4

نگرديو  باشو شهرداري معبر داراي عرض بیشتر را به عنوان معبر عمومي تلقي نمود  واز بابت صوور مجوز درب برراي ضرلع مرذكور 

ولي ننانهه مالك قصو ايجاد درب براي ساير اضالع راداشته باشو برابر جوول ذيل اين ماد  نسبت بره  هی  مبلغي دريافت نمي نمايو

 .نمودعوارض اقوام خواهو وصول 

ننو  معبر  عمومي باشو ولي در سنو مالکیت  امالک مشرف به معرابر ملکي  طبق طرح تفصیلي ،مشرف به دو  يا  در صورتي كه -5

بره وضرع  مالکیت  خود باشو در رابطه با صوور مجوز اصالح سرنو سنو  باشوو مالك متقاضي اصالح  نشو  مذكور ،معبر عمومي ذكر 

عوارضي تحت عنوان ارزش افزود )حق مشرفیت( اخذ نمود  و به مالك اجاز  ايجاد درب اضرافي بره  )معبر(موجود  طبق طرح تفصیلي

 جهت تردد خواهو داد. تعواد مورد نیاز 

 .ریال( می باشد93333)pو حداقل p13مساحت عرصه  به ازای هر متر

 .خواهنو شوضمنا اين دسته از مالکین از پرداخت عوارض ايجاد درب اضافي  معاف *
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كسرر گرديرو  اسرت   آنها در صورتیکه طبق نظر شهرسازي امالكي تعريض اعالمي را رعايت نمود  ومقوار تعريض از سنو مالکیت-6

و مالرك متقاضري پیشرروي و تصررف مجرود مقرادير فروق باشرو )عروول از  يرا كراهش يابرو اگر طبق طرح تفصیلي تعريض حذف

  براي هر متر مربع خواهو بود. 1397برابر ارزش منطقه اي مالک عمل سال 21تعريض(عوارض اين بنو 

قانون شهرداري در  111ماد   6، در اجراي تبصر  در كاربريهاي مربوطه در صورت ايجاد درب اضافي بوون اخذ مجوز از شهرداري-6

، عوارض ايجاد درب اين ماد  با ضريب 111گیري خواهو شو. در صورت رأي بالمانع كمیسیون ماد  كمیسیون مربوطه طرح و تصمیم

 شود.اقوام مي برابر 2

ايجاد درب اضافي در صورتي كه درب اضافي در سنو مالکیت آن نباشو توانو نسبت به  در كاربريهاي غیر مربوطه مالك نمي:1تبصره

اقوامات  قانوني  ،برابر مقررات شهرداري  مي بايست ،بويهي است در صورت ايجاد درب اضافي در كاربريهاي غیر مربوطه اقوام نمايو

 مبادرت به مجوز صوور درب اضافي نمايو. الزم را معمول نمايو ضمنا شهرداري نمي توانو براي ننین امالكي با اخذ عوارض 

صادر گرديو  و در نقشه هاي ساختماني آنها درب  1933آنوسته از مالکیني كه پروانه هاي ساختماني آنها قبل از سال :2تبصره 

 .مي باشنو معافاضافي مشرف به معبر وجود دارد از پرداخت عوارضات درب اضافي مقرر در اين ماد  

 .شو نخواهد داد  متر عرض (2/1)باالتر ازپاركینگ ايجاد درب اضافي اجاز  وكمتر یمتر 6:به معابر 3تبصره

 شو. نخواهد داد  و وپاركینگ(ر)اعم از نفردرب اضافي هیچ گونهاجاز  ايجاد  متری وكمتر1:به معابر 4تبصر 

 اضافیعوارض ایجاد درب                                                 

 عوارض عرض معبر ردیف

 ریال333/333/23 متری 6 متری تا1باالی معابر 1

 ریال333/333/93 متری12وكمتر از  متری6باالی معابر  2

 ریال333/333/12 متری23و كمتر از متری12معابر 3

 ریال333/333/03 و باالتر یمتر 23معابر 4
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 11ماده 

زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و عوارض ابقاى ساختمان )شامل اعیانی هاى 

 قانون شهرداری ابقا شوند( 133حریم شهر كه توسط كمیسیون ماده 

مطابق تعرفه عوارض محلى به شرح  ابقاء شونو. 111بناهايى كه بوون پروانه و يا مازاد بر پروانه احواث شونو و از سوى كمیسیون ماد  

 :زير اقوام خواهو شو

مبناى محاسبه خواهو بود به غیر از اين رديرف عروارض، بقیره عروارض در صرورت  پذير  و در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض زيربنا-

 شمول معادل ضريب و ضوابط صوور پروانه اقوام خواهو شو.

 عوارض ابقاء با ارزش منطقه اي زمان وقوع تخلف و تعرفه عوارض محلي سال جاري محاسبه خواهو شو. -

ادارات ،سازمان ها ، نهادها ، بانك ها و ... از بنو فوق مستثني بود  و عوارضات حاصل از تخلفات موارد مذكور برا ارزش منطقره اي   -

 .محاسبه و دريافت خواهو شو مالک عمل سال جاري 

 نخواهو شو.در عوارض ابقا در صورت احواث پاركینگ مقوار احواتي از زيربنا كسر و مشمول اخذ عوارض  -

در ابقا اعیاني هاي احواتي در كاربري هاي مغاير عوارضات ابقا با نوع استفاد  اعیاني ابقا شو  محاسبه خواهو شو.)مثال مسکوني ابقا -

 شو  در كاربري ورزشي ،به صورت مسکوني دريافت خواهو شو.(

 .ريم شهر مشمول خواهو شواين بنو شامل باغات نیز بود  و به هرگونه اعیاني واقع در محوود  و ح-

 

 

 این تعرفعه 2 پذیره( طبق جدول صدور پروانه ساختمانی موضوع ماده *عوارض ابقای ساختمانها)زیربنا و

 خواهد بود.  9و برای كاربریهای غیر مربوط باضریب  2باضریب  برای كاربریهای مربوط
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 12ماده 

 (وتجاری )مسكونیواحدهای بیشترعوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به 

در صورت اخذ مجوز تبويل يك يا ننو واحو  به  واحوهاي  بیشتر با رعايت ضوابط مربوطره از جملره شهرسرازي و سراير : 1تبصره 

 اخذ خواهو شو.   مقررات منورج در طرح هاي توسعه شهري ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض

پروانه اخذ شو  در اتر تبويل واحو يا واحروهاي مجراز  افزايش تعواد واحوهاي ها نسبت بهدر مواردي كه مالکین ساختمان :2تبصره 

در  عروارض ارزش افرزود  ناشري از ايرن اقروام،ابقاء شونو عالو  بر اخذ عوارض قرانوني  111اقوام نماينو و از طريق كمیسیون ماد  

محاسبه و  عوارض تبدیلبه عنوان  كوچكتریا مساوی زمان مراجعه از واحوهاي تبويلي مسکونيبراي هر متر مربع  p23معادل

 (ریال مي باشد 93333برابرp )حداقلوصول خواهو شو. 

براي   s*n-1)*)5pطبق فرمول واحدیا چند  :براي واحدهاي تجاري در صورت تبدیل یك واحد به دو 3تبصره 

ریدال  93333برابدرp )حداقلمحاسبه و وصول خواهو شو.  عوارض تبدیلبه عنوان  كوچكتریا مساویواحوهاي تبويلي 

 مي باشد(

Pارزش منطقه اي: 

nتعداد مغازه ها: 

Sمساحت مغازه یا مغازه ها: 

عوارض اين ماد  وصول مري  % 23براي واحوهاي ايجادي فاقو مجوز كه ضوابط پاركینگ و فضاي باز را رعايت نماينو  :4تبصره 

 شود. 
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 16ماده                                                                          

 قانون شهرداری)تفكیک و افراز( 131السهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالحی ماده قدر

درخواست خود مالك، تفکیك اطالق مى شود. بنابراين تقسیم يك ملك به  اقوام و يا قطعه بنوى ملك بزرگ به قطعات كونکتر با-

صورت مى گیرد تفکیك تلقى نها در اتر عبور خیابان، عبور لوله هاى آب، گاز و دكل ها و تیرهاى برق و مشابه آ كه دو يا ننو قطعه

 ..نوارد سهمينشو ، 

 وصول خواهد شد: این تعرفه مطابقداری مطالبات شهربنابراین تفكیک به یكى از اشكال زیر انجام و 

 تفکیك اراضي باير يا اراضي داير براى ساختمان سازى مسکونى در كاربرى مربوط -1

 تفکیك اراضى غیر مسکونى -2

 تفکیك باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -3

 صالحيمزرعه بعو از صوور مصوبه مرجع ذ و تفکیك باغ و مزارع براى استفاد  غیر باغ -4

تقسیم باغات و مزارع و كاربرى هاى عمومى بوون طى مراحل قانونى نه داراى سنو و يا فاقو سنو در صورت ابقاى اعیانى  -5

  111ها توسط آراى كمیسیون ماد  

مشمول اين  شود زمیني كه ازطريق ادارات دولتي به صورت اجار  به شرط تملیك در داخل حريم ومحوود  شهر واگذارمي -6

 باشو. ماد  مي

اصالحي قانون 111ماد  4فقهاي معظم شوراي نگهبان مشمول تبصر  25/8/1391زمین هاي اوقافي طبق جلسه مور   -7

 شهرداري نمي باشنو.

مذهبي ماننو  استفاد  فرهنگي و افراز  وحفظ كاربري و مذهبي بود  در صورت تفکیك و زمیني كه كاربري آن فرهنگي و -8

 مي باشنو. مسجو وكتابخانه از سهم تفکیك مستثني

در مورد تخلفات ساختماني پس از صوور راي  افراز در هنگام اخذ هرنوع مجوز يا پاسخ استعالم  و..... سهم تفکیك و -9

 عالو  برجرايم قابل وصول مي باشو.111كمیسیون ماد 
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تفکیك را به شهرداري قانون اصالحي تبت وساير قوانین جاري ،سنو دريافت وسهم 148و147كلیه امالكي كه به استناد مواد -11

 مبناي سال مراجعه خواهنو بود. پرداخت ننمود  انو مشمول پرداخت سهم تفکیك بر

  

مساحت معابرمقرردر طرح توسعه شهري از سهم تفکیك شهرداري  ،در اجراي طرح تعريض وايجاد معابر و میادين توسط شهرداري-11

 حق مشرفیت اقوام خواهو شو. برض كسر خواهو شو ودر رابطه بااين نوع امالک مطابق عوار

 

كلیه اراضي سهم شهرداري ازبابت سرانه هاي خومات عمومي ومعابر وشوارع عمومي واراضي خوماتي كه در اتر تفکیك وافراز -12

حتي شوارع ومعابري كه مالك جهت تفکیك  اصالحي شهرداري111قانون  4به استناد تبصر   وصوور سنو مالکیت ايجاد مي شود 

 پرداخت نخواهو كرد. وشهرداري در قبال آن هی  وجهي به صاحب ملك بود متعلق به شهرداري  ات ايجاد نمود  استقطع

  

متر مربع درداخل محوود  شهر با كاربري مربوط)مجاز(با اعالم كمیسیون  511متفاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از-13

 دريافت خواهو شو.سهم قانون زمین شهري مبني بر باير بودن، درصورت تايیو نقشه تفکیکي توسط شهرداري،اين 12ماد 

 

ط )مجاز(كه داراي اعیاني مي مترمربع در داخل محوود  شهر با كاربري مربو511متقاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از-14

 دريافت خواهو شو. سهمباشنو.اين 

 

امالک ابقا شونو  اين نوعاعیاني 111ودر كمیسیون ماد   در امالک قولنامه اي كه به هر دلیلي به شهرداري مراجعه مي نماينو-15

 .دهر متر مربع  عرصه  تعیین مي گردراي بp2/9سهم مشاعي معادل
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 متر مربع که دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده 122برای قطعات باالی 

 اصالحی قانون شهرداری به شرح زیراقدام خواهد شد:525

 ردیف مساحت درصد

هقطع 52% متر   5222مترمربع تا 122قطعات  

 مربع
5 

هقطع 51% متر مربع تا  5222قطعات باالی  

مترمربع 2222  

2 

هقطع 22% مترمربع تا  2222قطعات باالی  

مترمربع 1222  

2 

هقطع 21% مترمربع تا  1222قطعات باالی  

مترمربع 52222  

4 

از باقی  %21سهم سرانه های عمومی و خدماتی و  21%

درصد( سهم معابر و شوارع عمومی 11/51مانده ملک)  

 

مترمربع 52222قطعات باالی   
1 

 

رصد :اگر چنانچه برای هریک از موارد باال مالک درخواست تفکیک به قطعات کوچکتر نماید د 5تبصره

 قطعه  به درصد خالص قطعات تغییر می یابد.

  ،1  سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول فوق بوده و در صورتیکه  در ردیف :2تبصره

رع عمومی( بیشتر از شوااتی یا معابر و سهم شهرداری در هر مورد)سرانه های عمومی و خدم

دهای ولی اگر از درصدرصد بیشتر به صورت رایگان به شهرداری انتقال  یافته درصدهای فوق باشد 

ناسی یا وجه نقد طبق نظریه  کارش قطعهفوق کمتر باشد بایستی باقی مانده درصدها را به صورت 

د.)بیشتر یک سهم از سهم دیگر کسر نخواهد شبودن ر صورت بیشتر ود درسمی دادگستری تامین نمای

 بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد.(
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سهم  مربوط به خدمات  سهم شهرداری از بابت تفکیک وافراز طبق درصدهای فوق بوده و: 2تبصره

 عمومی و شوارع ومعابر عمومی ایجادی در محل مورد تفکیک وافراز به شهرداری انتقال می یابد. 

در مواردی که امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد :4تبصره

 شهرداری میتواند معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

ا حفظ و فقط شهرداری موظف است قدرالسهم خود از بابت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی ر:1تبصره

 در توسعه فضای سبز استفاده نماید.

:براساس قانون تعیین وضعیت امالک ،کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها 6تبصره 

 وکوچه های مرتبط معابرحاصل از تفکیک به عهده مالک است.

برسهم شهرداری توسط مالک در :معابر داخل سهم قطعات مالک )اختصاصی قطعات مالک(عالوه 1تبصره

 ار شهرداری قرار می گیرد .اختی

به آندسته از  مترمربع 122با مساحت بیشتر ازبرای قطعات  وافراز تفکیک قدرالسهم شهرداری از بابت:1تبصره

اخذ به شرح ذیل  مبادرت به اخذ سند نموده اند و قوانین بعدی نون ثبتقا 541و 541 موادامالکی که به استناد

 بود:خواهد

  نصف سهم فوق1391قبل از سال -

 سهم فوق برابر1391بعد از سال -

مي بايستي درصورتیکه در كاربري غیر مرتبط مالك متقاضي استفاد  از خومات شهري وتفکیك به صورت همزمان باشو :9تبصر 

 نمايو.هزينه خومات و قور السهم شهرداري را مطابق مفاد اين تعرفه  به شهرداري تامین 

اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی : 52تبصره

استفاده شود بعد از اخذ  و... مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری

 سهمی دریافت نخواهد شد. وتفکیک سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری
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باشند مشمول پرداخت اين امالكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري مي: 00تبصره

 عوارض مي باشند.

برای کاربریهای زراعی ،باغ وبرای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی وتولیدی در خارج از : 52تبصره

 .تعیین می گردد %52 سهم این ماده  ساله(22)خارج از محدوده توسعه شهرمحدوده و داخل حریم 

 

 

 

 شهرداری 131قانون اصالحی                                                        

مجلس شوراي اسالمي28/1/1391( قانون شهرداري )مصوب 111قانون اصالح ماده ) ) 

گرددبه شرح ذیل اصالح مي ( قانون شهرداري111ماده ) -ماده واحده  

ادارات تبت اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها موظفنو در موقع دريافت تقاضاي تفکیك يا افراز اراضي واقع در  -111ماده 

اي انجام دهنو كه قبالً به تأيیو شهرداري مربوط محوود  و حريم شهرها، از سوي مالکین، عمل تفکیك يا افراز را براساس نقشه

نمايو، بايو پس اي كه مالك براي تفکیك زمین خود تهیه نمود  و جهت تصويب در قبال رسیو، تسلیم شهرداري ميسیو  باشو. نقشهر

از كسر سطوح معابر و قورالسهم شهرداري مربوط به خومات عمومي از كل زمین، از طرف شهرداري حواكثر ظرف سه ما  تأيیو و كتباً 

 .به مالك ابالغ شود

توانو خود تقاضاي تفکیك يا افراز را به دادگا  تسلیم نمايو. تکلیف از سوي شهرداري مالك مياز انقضاء مهلت مقرر و عوم تعیینبعو 

(، به موضوع 5هاي عمومي با أخذ نظر كمیسیون ماد  )دادگا  با رعايت حواكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

 .نمايورسیوگي و اتخاذ تصمیم مي

( حواكثر ظرف دو ما  بايو به دادگا  مذكور پاسخ دهو. در صورت عوم ارسال پاسخ در موت فوق، دادگا  با مالحظه 5كمیسیون ماد  )

 .نمايوطرح جامع و تفصیلي در نهارنوب ساير ضوابط و مقررات، به موضوع رسیوگي و رأي مقتضي صادر مي

رعايت  و مقررات آخرين طرح جامع و تفصیلي مصوب در محوود  شهرها و همهنین رعايت حونصابهاي تفکیك و ضوابط -1تبصره 

 هاي تفکیکي موضوعهأيیو كلیه نقشها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذيل، در تهیه و تنامهحونصابها، ضوابط، آيین

. اين قانون توسط شهرداريها الزامي است : 
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1366ن زمین شهري مصوب سال ( قانو15( و )14رمواد )  

حقیقي و  فروش و واگذاري اراضي فاقو كاربري مسکوني براي امر مسکن به شركتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاصرقانون منع

1381حقوقي مصوب سال   

و اصالحات بعوي آن 1374ر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال   

و اصالحات بعوي آن 1385اقتصادي مصوب سال  -ي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فنير قانون جلوگیري از خردشون اراض  

( قانون تأسیس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعوي آن5ر ماد  )  

اقوام خواهوشو 1366( قانون زمین شهري مصوب سال 11( ماد  )1در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصر  ) -2تبصره  . 

اي عمومي و در اراضي با مساحت بیشتر از پانصو مترمربع كه داراي سنو ششوانگ است شهرداري براي تأمین سرانه فض -3 تبصره

راز اين اراضي براي تأمین اراضي موردنیاز احواث شوارع و معابر عمومي شهر در اتر تفکیك و افوخوماتي تا سقف بیست و پنج درصو 

( از باقیمانو  %25وجه به ارزش افزود  ايجادشو  از عمل تفکیك براي مالك، تا بیست و پنج درصو )مطابق با طرح جامع و تفصیلي با ت

ناس نمايو. شهرداري مجاز است با توافق مالك قورالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر كارشاراضي را دريافت مي

.رسمي دادگستري دريافت نمايو . 

یت ( و معابر و شوارع عمومي و اراضي خوماتي كه در اتر تفکیك و افراز و صوور سنو مالک3از تبصر  )كلیه اراضي حاصل  -4تبصره 

وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهوكردشود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هی  ايجاد مي . 

ويب شوراي توانو با تصك و افراز میسر نباشو، شهرداري ميدر مواردي كه امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکی

.اسالمي شهر معادل قیمت آن را به نر  كارشناسي دريافت نمايو . 

ت اسالمي و شو  و متخلفین، طبق قانون مجازاهرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکیك يا افراز اراضي، جرم تلقي -5تبصره 

. قانوني قرار خواهنوگرفت قانون تخلفات اداري تحت پیگرد . 

مجلس شوراي  قانون فوق مشتمل بر ماد  واحو  در جلسه علني روز يکشنبه مور  بیست و هشتم فروردين ما  يکهزار و سیصو و نود

.به تأيیو شوراي نگهبان رسیو  
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 10ماده 

 شهر و معابر در محدوده و حریم درختانحفظ 

ظ و نگهواري و توسعه درختان واقع محوود  و حريم شهر بود  و مي بايستي نسبت به حف شهرداري مکلف به حفظ و نگهواري باغ در

 در معابر عمومي شهر اقوام نمايو.

 

 

 

 10ماده 

 به محدوده شهر شده رداو اراضی  بایر و دایرشهرداری از بابت مزایای ) ارزش افزوده (  سهم

عرالو  برر  شو  )از زمان طرح تفصریلي( وخواهنرو شروبنا به مقتضیات هر شهر به محوود  شهر وارد  ازبابت كلیه امالک واراضي كه 

ي ورود بره تأمین و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خوماتي و تأمین اراضي مورد نیاز شوارع و معابر عمومي ، ضمن طي مراحل قرانون

مبرادرت بره اخرذ  شرهرداري به شرح ذيل   قانون تعیین وضعیت امالک ماد  واحو 4ربط، در اجراي تبصر  يمحوود  شهر از مبادي ذ

 :عوارض خواهو نمود

 p2/2متر مربع 233تا عرصه -1

 p2/1متر مربع1333به باال تا متر مربع   233از-2

 p2/9متر مربع9333به باال تا متر مربع  1333از -3

 .و دریافت خواهد شد زمان مراجعه محاسبهمالک عمل این ماده با ارزش منطقه ای  سهم*

 )كلیه كاربریهای عملكرد وتجاری(عمل خواهد شد.2/1برای تجاریها با ضریب *
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امکران واگرذاري  كره در صورتي را به شهرداري واگذار نمايو كل ملك % 11 مالك مي بايستي ،متر مربع به باال 9333از -4

قیمت كارشناس رسمي دادگستري باتعیین شهرداري وصول خواهرو شرو درصرورت اعترراض  مطابق قطعات به هردلیلي ممکن نباشو

مودي به قیمت كارشناسي ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه نفر  و بعو پنج نفر  با پرداخت هزينه كارشناسي توسط مرودي 

 ارجاع خواهو شو.

در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فقط در توسعه فضاي  شهرداري موظف است قدرالسهم خود از بابت اجراي اين ماده*

 استفاده نمايد. )افزايش سرانه فضاي سبز(سبز

 خواهو بود. 29/8/1367مصوب سال مطالبه اين عوارض ياسهم شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعیین وضعیت امالک  -

سهم ورود به محوود  شهر از بابت بعو از اخذ  باشنواراضي كه بعو از ورود به محوود  شهر به منظور استفاد  كاربري عمومي  -

 دريافت نخواهو شو. سهمي )كاربري(وهزينه استفاد  از خومات شهرداري فکیكت

عالو  بر جريمه تخلفات ساختمانى و عوارض مربوطه مى  )تبتي يا غیر تبتي(اخذ عوارض اين بنو در مورد ساختمان ها(1تبصره 

 باشو.

 ورود به محوود  شهر به نسبت سهم مالك محاسبه و اخذ خواهو شو.سهم در اراضي مشاعي (2تبصره

 یلي از سهم شهرداري كسر خواهو شو.مساحت معابر پیش بیني شو  در طرح تفص (3تبصره

هر گونه اين رديف تعلق نمي گیردضمنا بعو از ورود به محوود  شهر سهم هرشبه ساختمانهاي روستاهاي وارد  به محوود  (4تبصره

 ابق ضوابط زمان مراجعه خواهو بود.اقوام عمراني مط

 

 

 



41 
 

 13ماده                                                                           

 احداث پاركینگ

قانون توسعه 1ودر اجراي ماد  در صوور پروانه ساختمانى كلیه ساختمان ها، بايستى احواث پاركینگ مطابق ضوابط طرح تفصیلى      

پیش بینى گردد. در مواردى كه امکان احواث پاركینگ و يا استفاد  از آن  حمل ونقل ومويريت مصرف سوخت وآيین نامه اجرايي آن

جهت احواث پاركینگ هاى عمومى بالمانع مى صرفاً با توجه به شرايط زير امکان پذير نباشو وصول عوارض پاركینگ و مصرف آن 

 باشو.

ون تأمین پاركینگ بد طبق ضوابط طرح تفصیلی می تواند مواردی كه شهردارى  به صورت استثنایی* 

 است:روانه صادر نماید به شرح زیر پ

مقوور نباشو كه شهرداري مي ،به علت شیب زياد، وضع و فرم زمین خودرو امکان تردد ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشو كه -1

 عوارض كسري پاركینگ اخذ نمايو. درصو(121حواكثرتوانو به انواز  تراكم مجاز )

با رعايت ضوابط فني دررابطه با براي تجاريهاي موجود در كاربريهاي عملکرد وتجاري ،در صورتیکه مالك متقاضي توسعه زير بنا -2

موضوع استحکام بنا باشو شهرداري مي توانو با رعايت تراكم مجاز كاربريهاي عملکرد وتجاري، نسبت به صوور مجوز توسعه با اخذ 

 م نمايو.عوارض كسري پاركینگ اقوا

:در صورتیکه ابعاد قطعه تجاري يا باير به انواز  اي باشو كه امکان تامین پاركینگ در كاربري تجاري يا عملکرد وجود نواشته باشو 3

ومالك متقاضي احواث به میزان تراكم منورج در طرح تفصیلي باشو شهرداري مي توانو با اخذ عوارض كسري پاركینگ پروانه صادر 

 نمايو.

با هرگونه كاربري مجاز )مسکوني،تجاري وعملکرد(كه امکان ايجاد واحواث  كه شکل هنوسي ويا نحو  قرار گرفتن زمین  صورتي :در4

پاركینگ مقوور نباشو شهرداري مي توانو با اخذ عوارض كسري پاركینگ نسبت به صوور مجوز به انواز  تراكم منورج در طرح تفصیلي 

 اقوام نمايو



42 
 

و مجازدر صورت نوسازى واقع در هر محل مثل معابر و تقاطع ها و بازارهاي سنتي و  )قبل از طرح جامع( قويمىمغاز  هاى :5

در به انواز  تراكم منورج در طرح تفصیلي با پرداخت عوارض كسري پاركینگ مي تواننو نسبت به نوسازي ملك خود  سرپوشیو 

براى هر p 23عوارضى معادل اقوام نماينو و شهرىعو از رعايت تعريض طرح توسعه و ب راستاي آيین نامه مقاوم سازي در برابر زلزله 

 )در راستاي آيین نامه مقاوم سازي در برابر زلزله(.شودمتر مربع به عنوان عوارض حذف پاركینگ تعیین مى 

واحو مسکوني يا تجاري طبق ضوابط طرح تفصیلي باشو وپاركینگ واحو مذكور را به  يا ننو صورتیکه مالك متقاضي احواث يك:در6

(عوارض كسري پاركینگ اخذ 5*3متر مربع )15واحومستقل تامین نمايو شهرداري مي توانو براي مقادير پاركینگ مازاد بر صورت يك

 نمايو.

و تقاطع ها بايستي را  دسترسي خودرو به ملك و پاركینگ را مالکین امالک مشرف به معابر و خیابان هاي شرياني و نهارراهها  *

 واحو شهرسازيننان طراحي كننو كه مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين به وجود نیاورد تشخیص اين امر بر عهو  

 .مي باشو

 

 پاركینگ: كسری عوارض

مترمربع  22به ازای هر واحد پاركینگ حذف شده طبق ضوابط طرح تفصیلی شهر، براى هر واحد مساحت 

 برابر ارزش منطقه اى به هر متر مربع تعلق می گیرد. 93ضرورى بوده كه 

ینگ عمومي به منظور تشويق سازنوگان پاركینگ هاى عمومى در كاربرى مربوطه و با رعايت ساير ضوابط شهرسازى، احواث پارك *

عوارض احواث  ت، پاركینگ، روشنايى و داكساختمان هاى مسکونى ماننو پیلوت  رد. و همهنین قسمت هاى اشتراكىعوارض نوا

 .نوارد

قانون شهرداري براي حذف پاركینگ 111ماد  5به استناد تبصر  111*در پرونو  هاي تخلفات ساختماني كه در راي كمیسیون ماد  

 جريمه صادر شو  باشو اين عوارض دريافت نخواهو شو.
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 23ماده                                                                          

 حق مشرفیتبرعوارض 

شهرداري در مى آينو شهرداري حرق تصررف و احرواث ديروار بره كلیه امالک واقع در معابر شهر كه با خريو و يا با تملك به مالکیت 

 منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هی  شهرونوى حق بهر  بردارى از آن بوون مجوز شهرداري را نوارد.

را هر ننرو كره  بنابراين تا زمانى كه مالکین همجوار ننین امالک عمومى از شهردارى اجاز  نگرفته انو حق ايجاد درب به اين امالک

قسمتى از اين امالک به خیابان تبويل شو  باشو نوارنو مگر اينکه حق ارتفاق داشته باشنو كه مستلزم پرداخت حق مشررفیت خواهنرو 

 بود.

 علیهذا مالکین كلیه اراضى و امالكى كه در اتر اجراى طرح هاى احواث، تعريض و توسعه و اصالح معابر و میادين در برگذر احواتى يا

حق مشرفیت، مى تواننو نسبت بره دريافرت مجروز  بر اصالحى و يا تعريضى و يا در توسعه واقع مى شونو در صورت پرداخت عوارض

اقوام نماينو. و در ساير موارد عوارض حق مشرفیت در زمان اجراى طرح، نقل  بوون پرداخت عوارض درب اضافي ايجاد درب به خیابان

 كار ساختمان يا تفکیك و... محاسبه و وصول خواهو شو.و انتقال، اصالح سنو، پايان 

 

 حق مشرفیت: بر عوارض

 متری و بیشتر واقع شده اند به شرح زیر می باشد :  12* به امالكی كه در معابر 

 P23× مساحت باقیمانده عرصه 

 

  1تبصره 

 :خیابان فقط براي يك بارتعلق مى گیردحق مشرفیت در مواقع زير و هر كوام در زمان اجرا يا بعو از اجراي برعوارض 
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حق مشرفیت به هنگام توافق براى خريو يا بعو از اجراى بربراى امالكى كه قسمتى از آنها در مسیر تعريض قرار مى گیرنو عوارض  -

و مطالبات  محاسبه و اخذ يا تهاترى)ارزش واگذاري ملكمالک عمل طرح تعريض به هنگام مراجعه مالك بر مبناى ارزش منطقه اى 

 شهرداري بصورت ريز برآورد ريالي شو  و تهاتر خواهو شو( اقوام خواهو شو.

در هنگام توافق براى خريو يا تملك قسمتى از امالک براى اجراى طرح به شرطى كه به غیرر از خیابران احرواتى را  دسترسرى بره  -

 ملك، جود نواشته باشو.

واقع هستنو و يا قرار مى گیرنو به سبب احواث خیابان ارزش افزود  پیوا نمرود  انرو و درب در موقع معامله امالكى كه در بر خیابان  -

 آنها مشرف به خیابان نیست.

متر باشو و همهنین از امالک مجاورى  12بیش از  مترو12 اگر در اتر اجراى خیابان يا تعريض خیابان موجود كه عرض آن:2تبصره 

 حق مشرفیت دريافت خواهو شو. بر ايجاد ارزش افزود  مطابق اين تعرفه عوارضكه در تعريض قرار نگیرنو به لحاظ 

قانون نوسازى واگذارى باقیمانو  اراضى از اجراى طرح ها كه مسراحت آنهرا كمترر از حرو  18به استناد تبصر  بنو الف ماد  :3تبصره

نصاب تفکیك منورج در ضوابط طرح تفصیلى شهر باشو به دلیل شناخته نشون به عنوان يك قطعه و عوم امکان صوور سنو به عنوان 

تمامراً بايسرتي اينگونره اراضرى در صورت رضايت مالرك ،رى از متروكه و مخروبه مانون آن به منظور جلوگیو است ممنوعيك قطعه 

 توسط شهرداري از مالك خريوارى و يا طبق قانون تملك اقوام شود.

قرانون نوسرازى بره امرالک همجروار  19اراضى كه در اجراى طرح تعريض به مالکیت شهردارى درمى آينو ننانهه در اجراى ماد   -

 عوارض اين ماد  دريافت خواهو شو. %23شونو با توجه به افزايش ارزش افزود ، حق مشرفیت امالک مجاورالحاق 

ننانهه ملکى كه در بر معابر واقع است توسط مالك ملك همجوار )پشت جبهه و يا برهاى آن( خريوارى و به ملك خود الحاق نمايو  -

عوارض اين ماد  دريافت خواهو شو و برعکس ملکي در بر معابر واقع گردد و ملك پشت جبهه را خريواري   % 33حق مشرفیت آنها 

 عوارض اين ماد  دريافت خواهو شو. %33نمود  و به ملك خود الحاق نمايو حق مشرفیت معادل 

 و زدرآمهههدهمجا صهههورت بههههزمان مهههرور و يههها برحسهههب مجهههاز تفكيهههك بهههه صهههورت ملكهههيعرصهههه چنانچهههه  -

فعلي، گذربنديطرحهايبراسهاس ولي باشد كرده ساختماني پروانهدرخواستمالك واينك باشدقرارگرفتهوردتأييدشهرداريم

 عرصهارزش ساختمانيصدورپروانهدرزمان استمكلف شهرداري باشد شهري توسعهمقرردرطرحهايكشيعقبرعايتبه ملزم
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 طهرح زاجهرايا قبهل اشهغال وسهطح وتهراكم تهاترنمايدسهاختماني پروانهو مشرفيت حق  اتعوارض با را كشيدرعقبواقع

قانون ثبت در زمان صهدور پايانكهار اقهدام  54مذكوراعمال نمايد و مالك مؤظف است نسبت به اجراي ماده  ملك رادرمورد

زمان صوور مجوز به ازاي هر متر مربع عرصه واقرع در مسریر تعرريض و پخري از  ارزش منطقه ای برابر 12نمايد. نحوه تهاتر 

و عروارض كسرري  تفکیركعوارض صوور پروانه ساختماني غیر از عوارض كسري مساحت عرصه، عوارض ورود به محروود  شرهر، 

گرفته انرو نمري  قرار نقل و انتقال تفصیلي موجود مورد اين تبصر  مشمول آنوسته از امالكي كه بعو از طرحپاركینگ كسر خواهو شو.

 قیو شو  است(زمان انتقال وپاسخ استعالم )تعريض وپخي درباشو

بره مالرك پرداخرت ،مابه التفراوت محاسربه شرو   برابرارزش منطقه اي بیشتر ازعوارضات مربوط باشو 51فوق *درصورتیکه در تهاتر 

 خواهو شو.ن

فوت مالك صورت پذيرد در اين صورت موضوع خرارج از يرو مالکیرت تلقري نگرديرو   در صورتیکه انتقال قهري بین وراث ناشي از -

 اين بنو بهر  منو شود.)فرد انتقال گیرنو  قطعي( مي توانو از تسهیالت مقرر در ووراث 

يرا ننرو  2عالو  بر معبر موجود، معبر جويوى ايجاد شود و ملك از ، معابر  در مواردى كه در اتر اجراى طرح هاى احواث:(4تبصره 

جهت مجزا به معابر دسترسى پیوا نماينو و ضمن استفاد  از مزاياى معبر موجود از معبر ايجادى )احواتى( نیز بهر  منرو شرود عروارض 

 .ارزش منطقه اى معبر احواتى جويو محاسبه و اخذ خواهو شو برابر 10حق مشرفیت معادل 

متر اول برابرر تعرفره و  25متر باشو  25در صورتى كه عمق يك پالک )قطعه( واقع در مسیر تعريض شهرداري بیش از : (5تبصره 

 متر اول اخذ خواهو شو. 25عوارض  %23متر آن پالک با مبناى  25عمق بیش از 

 2/1متر برا ضرريب  11و تقاطع ها حواكثر تاعوارض حق مشرفیت امالک واقع در میادين و تقاطع ها و خروجى میادين :(6تبصره 

 اين تعرفه محاسبه خواهو شو. برابر

با مبناى اين ماد  اقروام خواهرو شرو و برراى  1389محاسبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح هاى اجرا شو  از اول سال:(7تبصره 

 اين تعرفه اقوام خواهو شو. %12، با مبناى 1903قبل از طرح هاى اجرا شو  
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 21ماده                                                                         

 نحوه استفاده از ساختمان

قانون شهرداري موظف است نوع استفاد  )نوع بهر  بردارى( از ساختمان را در پروانه ساختمانى قیو  55ماد   24شهرداري به استناد بنو 

قانون شرهرداري  111نمايو و ننانهه مالك مغاير با مفاد پروانه ساختمانى از اعیانى ها استفاد  نمايو از طريق كمیسیون مقرر در ماد  

اهو شو. و در صورت تقاضاى مالك يا ذينفع جهت استفاد  غیر از مفاد پروانه صادر  و يا در ساختمان هاى وضرع موجرود رسیوگى خو

مجاز فاقو پروانه، ننانکه كاربرى مورد تقاضا با كاربرى زمان تقاضا مطابقت نمايو شرهرداري مرى توانرو در صرورت مطابقرت ضروابط 

 مجوز الزم را صادر نمايو.، عوارض مربوطه در اين تعرفه  ابربر 2شهرسازى و فنى و بهواشتى با اخذ 

 

 

 شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسكونی به صورت یكی از حرف پزشكی

 

در صورتى كه يك ساختمان داراى شرايط زير باشو بر اساس مقررات ماد  واحو  در رابطه با فعالیت حرف پزشکى در سراختمان هراى 

برابر  سهشهردارى مجاز به صوور مجوز استفاد  از ساختمان براي حرف وابسته به پزشکى مى باشو. و عوارض آن معرادلمسکونى، 

 ارزش منطقه اى مساحت اعیانى بهر  بردارى شو  مى باشو.

 

آن و يرا در واحرو  در هر واحو ساختمانى شهردارى به صوور مجوز فعالیت يك واحو مطب مجاز بود  و داير نمودن واحو تزريقات در-

 ساختمانى بالمانع است.

 

در كاربري هاي مسکوني كه برابر ضوابط شهرسازي استفاد  قسمتي از مسکوني جهت امر آموزشگا  موسریقي، خیراطي و آرايشرگا  -

 ارزش منطقه اي مساحت اعیاني اقوام خواهو شو. برابر ونیم یکمعادل  و قالیبافي زنانه
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واحو نباشرو مجراز  سهو بیشتر از بود  ودر امالكي كه در مالکیت يك فرد باشو اجراي بنوهاي فوق در مجتمع هاي مسکوني ممنوع -

 مي باشو.

 

 

 

 

 22ماده                                                                          

 عوارض ساالنه فعالیت و حرفه و صنوف در شهر 

 اين عوارض به عوامل متعود وابسته است از جمله:الف: 

تأتیر موقعیت ملك در كسب درآمو بر حسب واقع شون در بر خیابان هاي اصلي و فرعي، كونه ها، میادين، بازار و پاساژ،  -1

 راسته، نهاررا ، خیابان و محالت.

تجمالتي و تشريفاتي و لوكس، دفاتر شركت تأتیر نوع فعالیت در كسب درآمو از جمله عمو  فروشي، نماينوگي، نمايشگا ،  -2

 هاي خوماتي و توزيعي و فني و مهنوسي و كشاورزي و ...

 در نظر گرفتن اماكن خوماتي، بهواشتي، درماني و ... تفاوت قائل شون آن از حرف لوكس، تجاري، بازرگاني. -3

مطابق ذيل  عوارضي ت بر ارزش افزود ( نگردداننانهه حرفه يا صنفي شامل عوارض محصول نهايي )قانون تجمیع و مالی توضیح :

 :وصول خواهو شو

 فرمول عوارض فعالیت در شهر

 الف( = عوارض ساالنه هر فعالیت و حرفه برحسب مترمربع× ب× ج × د× ه × ) و

 :رتبه حرفه بوده كه در سه سطح به شرح زیر رتبه بندی می شود (الف

 9رتبه اول با ضریب 
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 بزازى، بولیجات طال و نقر ، شامل آهن فروشى، آيینه و شعموانى و لوستر، آلومینیوم فروشى، اسباب بازى، الکتريکى، بارفروشى، 

تريکو و پوشاک و لباس فروشى، پیمانکارى، حسابرسى، درب و پنجر  فروشى، دفاتر شركتها، ، رادياتور فروشى، ساعت فروشى، سنگ 

كفش فروشى، كیف وواهر فروشى، ظروف پالستیك و آلومینیوم، فرش و موكت فروشى ماشینى، قنادى، فروشى، صرافیها، طال و ج

كاموا و پشم فروشى، كاالى دنوانپزشکى و لوازم آن، كاالى صوتى تصويري و لوازم، كامپیوتر و لوازم آن، گلفروشى، الستیك فروشى، 

كى ماشین آالت، لوازم عکاسى، لباس زير زنانه، لباس ورزشى، موتورسیکلت و لوازم خانگى، لوازم بهواشتى ساختماق و لوله، لوازم يو

دونرخه و لوازم آن، مقاطعه كاري، نوار و سى دى فروشى، نايلون و شمع و ظروف پالستیك، نماينوگى بیمه، لوازم مرغواري، لوازم 

 .بهواشتى، نماينوگى نوشابه، رنگ و ابزارآالت، سوپرماركت

به شهرداري از سوي اصناف معرفي میگردنو در  متقاضیاني كه جهت اخذ پروانه كسب به خواروبار فروشي يا سوپر ماركت تبصر :

متر 51تا  متر مربع 31، در صورتي كه بیش از (3)با رتبه متر مربع باشو مشمول خواربار فروشي  31صورتي كه مساحت مغاز  كمتر از 

 .( خواهو بود1)با رتبه سوپر ماركت متر مربع باشو61بیش از  ( در صورتیکه2)بارتبه باشو مربع 

 

 2با ضریب  -رتبه دوم

زنى و  امانت فروشى، آهنگري كشاورزى و اتومبیل، اطاق سازي نوبى اتومبیل، آبغور  و آبلیمو كشى، اوراق اتومبیل، ار  تیز كنى، بلوک

بازيهاى كامپیوتري، پرس شیلنگ، پیراهن دوزي، پنهرگیري،  شويي، كارواش وماشینكش بافى، -موزائیك سازي، بافتنى ماشینى

تزئینات ساختمان، تولیو مواد پالستیکى، تولیو پوشاک، تولیو پیراهن زنانه، تريلى سازى، تولیو ماشین آالت كشاورزي و ادوات، تعمیرات 

، تراشکاري و میل لنگ تراشى، تعمیر موتور طال و جواهر، تعويض روغن و فروشى، تعمیرات باطرى و فروشى، تعمیرات كمك فنر

سیکلت و دونرخه، تولیو كفش، كفاشى، تودوزى اتومبیل و نادر دوزي، تعمیر لوازم برقى و لوازم خانگى، تعمیر ماشینهاي ادارى، تعمیر 

عمیر جکهاي اتومبیل، تعمیرات جلو راديو ضبط، تلويزيون، تعمیر تلفن، تهیه و تولیو فیلتر هواي خودور، تابلو نويسى، تولیو فنر پوشه، ت

بنوى، و تعمیر پمپ گازوئیلى، تولیو پوشال و تولیو كفش، تودوزي مبل، تعمیر ماشین و ادوات كشاوزي تعمیر و مونتاژ كامپیوتر و 

یاطى خومات، جرتقیل، جوراب بافى، نراغ و سماور سازى، نوب بري و نوب فروشى، حلبى سازى و كركر  سازى، خیاطي مردانه، خ

زنانه، خرازى و لوازم خیاطي، درب و پنجر  سازي آهني و آلومینیوم، د فتر سازى، كارتن سازي، داروخانه، رادياتور سازى، صافکارى، 

سپرسازى، سیم كشى برق صنعتي، سیم پیهى دينام، ساعت سازى، سنگ تراشى، سراجى، شیشه برى و قاب و عکس سازى، شیرينى 
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ارتى، ظروف آلومینیوم سازى، عايق رطوبتى، عکاسى و فتوكپى و فیلمبردارى، عینك سازى، عروسك پزي، شوفاژ و تاسیسات حر

سازى، عريضه نويسى، فروشنوگى گ  پیش ساخته، فروشنوگى ضايعات آهن، فروش وسائل زنبوردارى، فروشنوگان داروهاى گیاهى و 

شي، لنت كوبى، مهر سازى، مصالح ساختمانى، نقاشى اتومبیل، كابینت سازي، كانتینر سازى، كلیو سازى، گلووزى، لوله ك -دامى،

 سوسیس و كالباس و مرغ و ماهى نعلبنوى، بخارى و دكور سازي و صنايع دستى، نبات ريزى، نمايشگا  ماشین، بنگا  معامالت.

 ،فروشي

 

 1 با ضریب -رتبه سوم

هنرى، آرايشگرى مردانه، آرايشگرى زنانه، آاليش خام فروشى، از قبیل آبمیو  و بستنى، آژانس، آموزشگاهها و موسسات فرهنگى و 

کاكى، خريو و فروش پوست، كباب و حلیم، پارنه كیلويى، پشم و پنبه فروشى، نلوكبابى، غذاخورى، قهو  خانه، ح-آبگوشت و كله پزى

وشنوگى نفت، فرش بافى و گلیم ، سانوويهى، سبزى و میو  فروشى، شركتهاى پخش مواد غذايى، عطارى، عالفى، فرفروشيخواربار

بافى و لحاف و تشك دوزى، قصابى گاوى و گوسفنوى، كرايه ظروف، گرمابه دارى، مطب ها، موسسات تبتى، مرغ و تخم مرغ و ماهى 

 فروشي ، نان ماشینى و فانتزيي و غیر ، نمك كوبى، سالنهاى ورزشى از قبیل بونسازى، بیلیارد و ...  .

 .وقعیت بشرح ذيل رتبه بنوى مى شودبود  كه در سه مب: رتبه موقیعیتى 

  بازار، نهاررا  پايین تا تقاطع خیابان شهیو اسوى و در  بازار تقاطع شهیو حاجى اصغرى و پاساژها.3رتبه اول با ضريب : 

   خیابانهاي فرعى و ساير میادين.2رتبه دوم با ضريب : 

   كونه و محالت شهر.1رتبه سوم با ضريب : 

 ارزش منطقه اى ملک است:ج: 

  : ضريب تعويل در نظر گرفته شو  بصورت زير اعمال خواهو شو.

 درصو. 2قرار گرفته انو ضريب تعويل  3اصنافى كه در رتبه موقعیتى اول با ضريب  -1

 درصو. 4قرار گرفته انو ضريب تعويل  2اصنافى كه در رتبه موقعیتى دوم با ضريب  -2

 درصو. 5قرار گرفته انو ضريب تعويل   ه موقعیتى سوم با ضريب ااصنافى كه در رتب -3
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 مساحت محل فعالیتد: 

 ضریب مساحت فعالیت:و: 

  درصد 133متر مربع  12تا 

 درصد 33متر مربع  22متر مربع تا  12 باالی. 

 درصد. 03متر مربع  92متر مربع تا  22 باالی 

 درصد. 03متر مربع  12متر مربع تا  92 باالی 

 درصد. 63متر مربع  22متر مربع تا  12باالی 

  درصد. 23متر مربع  22باالى 

 .ض افتتاحیه دريافت نخواهو شو با تصويب اين تعرفه عوارض ساالنه دريافت خواهو شو و عوار :1تبصره 

اقتصادى،  اداري،ل كلیه حرف صنفى، خوماتى، عوارض حرف و صنوف شهر و هر فعالیتى كه در شهر انجام مى شود و شام: 2تبصره 

تجارى، بازرگاني، صنعتى، و...، دفاتر رسمى و تبتى احوال و اسناد و امالک، حقوقى، مرالى، حسابرسرى، گمركرى، بهواشرتى، درمرانى، 

مهنوسى، پیمانکارى، مقاطعه كارى، حمل و نقل، اموادي، كشاورزي، توريستى، دامى، فعالیتهاي خوماتى فنى و حرفره اى، تعاونیهرا و 

يه ها، بنگاههاي باربري و مسافربرى، پذيرائى، تفريحى، آموزشى، ورزشى، فرهنگى، هنررى، نمايشرگاهي، تبلیغراتى، بنگاههراي اتحاد

 معامالتى ملکى و اتومبیل و ... است. 

بره اسرتثناي بنگاههراي خرودرو كره مبلرغ ريرال خواهرو برود  333/223حواقل عوارض ساالنه فعالیت هر واحو صنفي :3تبصره 

 ريال تعیین مي گردد.333/633

 اعالمي وشرايط توافق با شود مي تعیین شهرداري توسط كه ( درمناطقي…برپايي نمايشگا  هاي فصلي )پايیز  و بهار  و :4تبصر  

 باشو. مي الزامي…و شهري ومبلمان ترافیکي مسائل خواهوشوودرنظرگرفتن اقوام شهرداري
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پروانه كسب مربوطه و تعطیل رسمي محل فعالیت مشمول پرداخت عروارض اسرت و تعطیرل هر واحو صنفي تا زمان ابطال :5تبصر  

خودسرانه محل حرفه و كسب دلیل معافیت از عوارض نیست. ننانهه بر اتر حوادث و عوامرل غیرمترقبره محرل كسرب و حرفره و ... 

 همان موت تعلق نخواهو گرفت. برسو عوارض به 77تعطیل شود ننانهه موارک مثبته به تأيیو مراجع كمیسیون ماد  

 

 ...عوارض انبار واحد های تولیدی و تجاری و اقتصادی و 

 اشل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مربوطه تعیین مي شود . % 23عوارض ساالنه انبار معادل  :الف

عوارض حرفه  % 23محوطه بازي كه مورداستفاد  به منظور انبار نمودن تولیوات و يا مواد اولیه قرار گرفته باشو عوارضي معادل  :ب

 )ماننو آهن فروشیها ومصالح فروشیها(تعیین مي شود .

  انبار محلي است كه تولیوات گارگا  يا كارخانجات و يا كاالهاي اضافي مغاز  ها نگهواري مي شود .

 اشل مربوطه تعیین میشود %22در صورتي كه مغاز  داراي نیم طبقه باشو عوارض ساالنه معادل ج:

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد

ما  از صوور پروانه و اخذ عواض شهرداري عوارض معادل  6تغییر نوع صنف و يا محل فعالیت قبل از سپري شون  -1

 خواهوشو. وصول و محاسبه جويو حرفه فعالیت سالیانه عوارض23٪

 تغییر فرد صنفي و يا حرفه اي معادل كل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین مي گردد. -2

افرادي كه ملك آنها در اجار  مي باشو و مستأجريني كه داراي پروانه كسب يا فاقو پروانه كسب باشنو قبل از تخلیه و  توضیح:

ب عوارض شهرداري از بابت عوارض پیشه و كسب و بهاي خومات و ... به تحويل مغاز  توسط مستأجر مي بايست جهت تسويه حسا

واحوهاي شهرداري مراجعه و پس از اخذ مفاصا حساب از شهرداري مالکین محترم نسبت به تحويل مغاز  اقوام نماينو در غیر 

 ر خواهو بود.اينصورت پس از تخلیه مغاز  توسط مستأجر مالك موظف به پرداخت عوارضات پرداخت نشو  مستأج

 هاي محلي، اي، تعاونيكشي، فروشگا  هاي زنجیر هاي مصرف، مطب پزشکان، دفاتر وكالت، دفاتر نقشهمشاغل خاص مثل تعاوني

 باشنو.آموزشگاههاي راننوگي، دفتر بیمه و باشگا  ها و تاالرهاي پذيرايي نیز مشمول پرداخت عوارض سالیانه مي
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 باشنو مشمول پرداخت عوارض كسب و پیشه نخواهنو بود. ام صنفي نميآنوسته از مشاغلي كه مشمول نظ 

 

 

 29ماده                                                                         

 های خانگیعوارض فعالیت

 

 شود.عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه تعیین مي   %25عوارض فعالیت هاي خانگي )كارگاهي(، معادل 

 

 ننانهه اين فعالیت ها در مکان هاى مستقل باشنو مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مى باشنو. الف:

ننانهه فعالیت خانواد  براى تولیو صنايع دستى در قسمتى از واحو مسکونى خود بالمانع بود  و لیکن ننانهه در تولیو صنايع دستى ب:

ارگا  تلقى و تا زمانى كه فعالیت آنها مزاحمتى به همسايگان ايجاد نکنو و فعالیت ادامه داشته از خومت كارگران استفاد  به عمل آيو ك

عوارض ساالنه حرفه و فعالیت تعلق مى گیرد. مساحت محل فعالیت اينگونه حرف فقط  %22باشو براى فعالیت آنها عوارضى معادل 

 استفاد  در فرمول منظور خواهو شوسالن و يا اطاق مورد 

فعالیت هاى خانوادگى اعم از فردي يا جمعى و همهنین فعالیت هاى هنرى )نقاشى، خطاطى، خیاطى، منبت كارى، سوزن دوزى ج:

و...(، صنايع دستى با فعالیت خانوادگى، آموزش خصوصى، علمى و پژوهشى در منزل كه كارگا  و آموزشگا  تلقى نشود و سکونت 

 ض نوارنو.الشعاع قرار نوهو عوار خانواد  را تحت
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 21ماده

 تبلیغات محیطی عوارض

 

 

ارزش منطقه اى محل  برابر 2كه تولیوات يا اجناس و... خارجى را تبلیغ نماينو هر مترمربع معادل  و بنرهايي تابلوها و پالكاردها -1

ارزش برابر  2تعیین مى شود كه براى موت يك ما  قابل استفاد  خواهو بود و براى تولیوات داخلى اين مبنا  و بنر نصب تابلو

 منطقه اى مى باشو.

برابر ارزش منطقه اي براي هرمتر مربع وبراي میوان نماز ،تقاطع سرآسیاب ، خیابان امام حو 1نصب بنر در میادين آزادي و معلم *

معلم شمالي تا نهاررا  پايین وخیابان شهیو مطهري و شهیو بهشتي  حو فاصل ورودي فرهنگیان تا سرنشمه وخیابان معلم  فاصل

 ي هر متر مربع تعیین مي گردد.برابرارزش منطقه اي برا9وخیابان شهیو میانجي   ومصوق شمالي

 ،ملي ومذهبي )توسط شبکه بهواشت ودرمان( ذيربط(،بهواشتي*بنرهايي كه جهت تبلیغات اقتصاد مقاومتي )با معرفي مراجع 

 بوون اخذ عوارض ، مجوز نصب در محلهاي تعییني شهرداري صادر خواهو شو.  )توسط ادار  ورزش وجوانان(ورزشيو

 

... توسط هر متر مربع محل هايى كه توسط شهردارى ممنوع اعالم شود در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتى و... و يا نصب تابلو و -2

ريال به عنوان عوارض خومات پاكسازى براى هر بار اقوام بوون مجوز وصول خواهو  333/923اشخاص حقیقى و حقوقى مبلغ 

 شو.

صاحبان واحوهاى فعال مى تواننو جهت معرفى و يا راهنمايى عمومى تابلوى مجاز )تعريف توسط شهردارى( در سر درب محل  -3

 نیست.عوارض  كه مشمول فعالیت نصب نماينو
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تابلوهاى تبلیغاتى بايو در محل مناسبى كه شهردارى تعیین مى كنو نصب شونو و عوارض آن مطابق تعرفه عوارض محلى تعیین  -4

 مى شود.

 درهر ما  براي هر متر مربع ارزش منطقه اي برابر 2عوارض معادل عمومي مناسب فصلي از مکانهايبرپايي نمايشگاههاي در -5

 مي باشو. پرداخت بهای خدمات برپايي نمايشگاههاي فصلي در مکانهاي اختصاصي مستلزمو  تعیین مي گردد

 شهري براي شهرداري الزامي مي باشو.يین نامه اجرايي سامانوهي تبلیغات رعايت آ-11

فضاهای سبز پیاده روها،میانی معابر،ژبنر در رفو و ونصب تابلو نصب هر گونه تابلو عمود بر ساختمان-11

 میادین ممنوع است.و شهری
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 22ماده 

 عوارض قطع درختان معابر شهر)عوارض حفظ و گسترش فضای سبز(

 

 یری از قطع بی رویه درختان ،قطع هرنوع درخت در معابر،میادین پارکها ،باغاتبه منظور حفظ وگسترش فضای سبزوجلوگ-5

ومحلهایی که به عنوان باغ شناخته شوندونیز سایر محل هایی که دارای درخت با هر مساحت در محدوده خدماتی وحریم شهرها 

 بدون اجازه شهرداری ممنوع است.باشند 

 

آیین نامه اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز شهرها برای جبران بخشی از خسارات وارده به 1ماده2دراجرای تبصره -2

آیین نامه مذکور برحسب نوع در خواست 1ی سبزودرختان عوارضی تحت عنوان قطع درختان از طریق کمیسیون مادهفضا

 به شرح ذیل تعیین می گردد:آیین نامه قطع غیر عمدی درختان مانند برخورداتومبیل و...1مطابق ماده

 

 خواهو شو.ريال براى هر اصله درخت وصول 333/333/2 حواقل مبلغ دريافتى:1تبصره 

 

عروارض مربوطره تعلرق مرى % 23در صورتى كه قطع درختان معابر شهر توسط شهردارى غیرعموى تشخیص داد  شود :2تبصره 

 گیرد.

در صورت تخريب فضاي سبز و گلها و نهالهاي پارک ها و ... متعلق به شهرداري هزينه آن مطابق نظريه كارشناس فضاي :3تبصره

 . ريافت خواهو شوهزينه اضافي د % 11سبز با 

 

 :هرگونه هرس منوط به اجازه شهرداری می باشد.4تبصره 
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 فرمول عوارض قطع درختان معابر شهر 

 عمر درخت(× هزینه نگهداري درخت در زمان قطع آن × )ضریب تعدیل 

 

  %1سال عمر به ازاى هر سال عمر درخت  11و بیش از  %13سال  11ضريب تعويل عوارض قطع درخت در كلیه معابر تا عمر 

 ضريب تعويل در نظر گرفته مى شود.  

 

 :هزينه نگهوارى درخت برابر با حواقل حقوق يك ماهه يك نفر كارگر با مبناي ادار  كار خواهو بود.4تبصره

 

الح و حفرظ و گسرترش در صورت تقاضاى قطع درخت توسط مالك و رعايت مقررات مربوطه و بويژ  رعايرت قرانون اصر:5تبصره 

مجمرع تشرخیص  21/4/88مجلرس شروراي اسرالمي و اصرالحي تراريخ  14/12/87مور   1359فضاي سبز در شهر مصوبه شمار  

 مصلحت نظام الزامي است. 

عوارض منورج  برابر 2بصورت خود سرانه بوون اخذ مجوز اقوام به قطع اشجار نماينو مي بايستي  :در مواردي كه شهرونوان6تبصره

 در اين ماد  را به عنوان عوارض قطع عموي پرداخت نمود  و با تشخیص شهردار به مراجع قضايي معرفي میگردد.

 

پاركینرگ در  باصله يا اشجاري وجود داشته باشو كه مرانع از نصرب در ،:در صورتي كه در زمان تخريب و بازسازي امالک7تبصره

به واحرو فضراي سربز ارجراع و   موضوع را ،واحو شهرسازيصوور پروانه ساختماني نقشه تهیه شو  توسط نظام مهنوسي گردد قبل از 

نتیجره كمیسریون را بره  ،عوم امکان دسترسري پاركینرگ بروون قطرع اشرجار مبني بر  با طرح در كمیسیون مربوط واحو فضاي سبز

 برابر نظريه كمیسیون اقوام نمايويستي مالك باو، شهرسازي اعالم
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 26ماده 

 عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی

 

جهت توسدعه  %1عوارض پروانه ساختماني موقع صدور آن جهت توسعه فضاي سبز شهر و معادل  %2معادل 

 ( %3فرهنگ شهرنشیني )جمعاً معادل 

 

 اسرت موظرفمحاسبه و وصول خواهرو شرو و شرهرداري  پذیره و تفكیك عرصهزیربنا و عوارض اين ماد  از عوارض  تبصره:

 نماينو.درآمو حاصله را نگهواري و توسعه فضاي سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشیني هزينه 

 

 *در مواردي كه شهرداري دراتر تفکیك اراضي ،سهم دريافت مي كنو اين عوارض دريافت نمي گردد.

 

 

 

 20ماده                                                                       

 عوارض ذبح احشام 

 معادل درصو وزن گوشت يا معادل ريالي آن به شرح زير تعیین مي گردد 

 . % 2دام سبك )گوسفنو ، بز( معادل  -1

 . % 1دام سنگین )گاو ، گاو میش( معادل  -2

 پرداخت حق سالخي به عهو  قصابها مي باشو و شهرداري در اين خصوص تکلیفي نخواهو داشت . 
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 20ماده 

 عوارض میدان دواب

 ريال مي باشو. 5111به میوان دواب مبلغ و  وانت  عوارض وروديه سواري .1

 ريال مي باشو. 11111عوارض وروديه نیسان به میوان دواب مبلغ  .2

 ريال مي باشو. 111/21میوان دواب مبلغ عوارض وروديه خاور به  .3

 مي باشو. ريال 111/31حق توزين هر رأس دام سبك .4

 مي باشو. ريال111/151 وفوق سنگین حق توزين هر رأس دام سنگین .5

 * مبالغ فوق از فروشنده اخذ خواهد شد.

 ریال  111/81دام فوق سنگین  .خرید 7

 ریال 111/51دام سنگین  .خرید 8

 ریال 111/21دام سبك  .خرید 9

 اخذ خواهد شد. خریدار* مبالغ فوق از 

 

 23ماده                                                                        

 عوارض پاركینگ عمومی شهرداری

 ريال111/31انواع خودروها كه به صورت عادي پارک مي كننو  -1

 ريال 111/25انواع خودروهاي توقیفي  -2

 ريال111/8انواع موتور سیکلت كه به صورت عادي پارک مي كننو  -3

 ريال 111/6انواع موتورسیکلت هاي توقیفي  -4

 ساعت توقف مي باشد. 24*مبالغ فوق براي 

تجاوز نمايو الزم به  ريال111/511ما  توقف مبلغ دريافتي نبايستي از  6در صورت توقف موتورسیکلتهاي  عادي با حواكثر :1تبصره

 .پرداخت خواهو نمود ريال111/51ما  مبلغ  6ما  به ازاي هر ما  مازاد بر  6يادآوري است در صورت توقف بیش از 

ريال تجاوز نمايو الزم به 111/811ما  توقف مبلغ دريافتي نبايستي از  6در صورت توقف موتورسیکلتهاي  توقیفي با حواكثر :2تبصره

 .ريال پرداخت خواهو نمود111/81ما  مبلغ  6ما  به ازاي هر ما  مازاد بر  6يادآوري است در صورت توقف بیش از 
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از پاركینگ استفاد  1/1/1393براي موتورسیکلت هايي قابل اعمال خواهو بود كه از تاريخ تاريخ اجراي دو مورد تبصر  فوق:3تبصره 

 مي نماينو.

 

 

 

 93ماده                                                                        

 عوارض حق الثبت 

شود حق تبت تعیین مي %8از بابت تبت اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي معادل  1362قانون بودجه سال  91در اجراي بنو ج تبصر  

 كه توسط ادار  تبت اسناد به حساب شهرداري واريز مي شود.

 

 

 

 91ماده                                                                            

 نحوه وصول درآمدهای شهرداری 

عوارض و هزينه خومات مصوب بايو توسط مؤديان به حساب شهرداري واريز و قبض آن را به امور مالي شهرداري تحويرل دهنرو ترا 

 طبق بودجه مصوب به مصرف برسو.

آئین نامه مالي شهرداري استفاد  از وجو  حاصله قبل از منظور آنها به حساب قطعي به هر عنوان حتي بره  37بنابراين به استناد ماد   

 ممنوع است.، هاي ضروري صورت علي الحساب و يا براي هزينه
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 92ده ما

 های قبلی عوارض شهرداریملغی شدن معافیت

انو هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي عمومي كه به استناد قوانین مربوطه و يا خاص از پرداخت عوارض معاف بود كلیه معافیت

ها مکلف به پرداخت عوارض از ملغي و كلیه دستگا  1387براساس قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزود  مصوب سال 

 احواث ساختمان و.... هستنو.  جمله نوسازي و عوارض

 

 

 هاي ذيربط اعالم نمايو.به كلیه دستگا  بنابراين بايو شهرداري مراتب را به صورت كتبي

 15/7/69 – 3/1/14541و  31/11/69– 3/1/24151و  17/2/69– 34/3/1/3911هاي منورج در دستورالعمل شمار  از قبیل معافیت

 ومستغالت مذكور....( وامالک شركت تشکیل قانون 11وفاضالب )ماد   آب جمعیت....( وشركتهاي قانون 21هالاحمر )ماد   وجمعیت

  11ماد   2اساسنامه.....( و تبصر   13وسازمان تأمین اجتماعي و درماني نیروهاي مسلح )ماد   عام وموقوفات امام فرمان ستاداجرايي

 قانون نوسازي و عمران شهري و.. 26و ماد  

 . 

 تبصره 

هاي بعوي و همهنین معافیت هايي كه به موجب قوانین الحاقي بر قرانون مالیرات برر ارزش هاي منورج در قوانین بودجه سالمعافیت

 باشنو.شونو از شمول اين ماد  مستثني ميو يا متأخر به آن وضع مي 1387افزود  مصوب سال 
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 99ماده 

 1930سال تكلیف عوارض و پروانه ساختمانی صادره قبل از 

 

 صادر شو  انو: 1397پروانه هاى ساختمانى كه قبل از سال  

از معافیت عوارض پروانه ساختمانى )اعم از مسکونى و غیر مسکونى( منورج در دستورالعملهاى پروانه ساختمانى مصوب  -1

فرهنگى، مذهبى، ورزشي، رياست محترم جمهورى و يا بر اساس قوانین بودجه كل كشور استفاد  نمود  انو از جمله اماكن 

هتل ها، خانواد  هاى محترم شهوا و..... همهنان تا اتمام ساختمان هاى مربوطه از عوارض پروانه و تمويوهاي آن معاف 

 هستنو.

ساختمان رها  اين تعرفه به پروانه هاى بال اقوام )مهلت پروانه و يا مهلت تمويو آن سپرى شو  باشنو( از مرحله اى كه احواث -2

 .شامل خواهو بودشو  

 

 

 91ماده 

 سهم آموزش و پرورش

 تعیین و بايستى به حساب اعالم شو  آموزش و پرورش واريز گردد.  تفکیك عرصه  و عوارض زيربنا و پذير  %5معادل 

 گرفت. ننانهه شوراى آموزش و پرورش استان ضوابطى را مطابق قانون تصويب نمايو با ابالغ آن، مالک عمل شهردارى قرار خواهو*

در رابطه با مجتمع ها كه ساختمان آموزشى مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش استان ها پیش بینى شود *

 مشمول پرداخت اين عوارض نخواهنو بود.

 *در مواردي كه شهرداري از بابت تفکیك اراضي ،سهم دريافت مي كنو اين عوارض دريافت نمي گردد.

 ( عوارض زير بنا وپذير %5)فقط مي باشو. 1396محاسبه اين عوارض فرمول سال*مالک 
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 بخش دوم                                               

 بهای )هزینه( خدمات
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 1ماده 

 

 .بصورت ساالنه می باشدریال 222/122واحدهای مسکونی  بهای خدمات-5

 

به صورت ساالنه 5256درصد افزایش نسبت به تعرفه سال 52واحدهای  تجاری واداری با بهای خدمات-2

 یافت خواهد شد.محاسبه ودر

 

 صندوق های قرض الحسنه مساجد معا  می باشند.-2

 

و مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات معا  می  وغیر انتفاعی دولتی  سمدار-4

باشند. بدیهی است چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط)مانند واحد های تجاری و....(مستقر 

 باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت بهای خدمات خواهند بود.

 وبازنشستگان شهرداري وابسته به شهرداري  اعم از رسمي ،پيماني و قرارداديو سازمانهاي كاركنان شهرداري از :تبصره 

 يافت نخواهد شد.در بهاي خدمات

 

ريافت مبلغ پس از طي مراحل قانوني،تحويل وسايل با دآوري سد معابر وانتقال به شهرداري ، هزينه جمع-1

 خواهد بود. برابر2وبرای بار دوم  ریال222/222

 

واحد شهرسازي با تعيين سال احداث واحدهاي مسكوني وتجاري واقع در سكونتگاههاي غيررسمي از روي قبوض برق -6

 مبلغ بهاي خدمات و وصول توسط واحد درآمد اقدام خواهد شد.و.... اقدام و واحد نوسازي با اعالم 
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 2ماده                                                                                           

 هزینه حق استفاده از خدمات شهرداری

 

 

 

 كاربري درخواستي

 

 

 كاربري موجود

 پاركینگ سایر كاربریها عملكردها مسكوني

 - %11 %35 %25 وفضاي سبزو زراعي باغات

 - %11 %31 %21 فاقد طرح آماده سازي

 عوارض ندارد مسكوني
P41 براي هر متر مربع 

 

در صورتي كه به قصد انتفاع 

 ٪21باشد معادل 

براي اهداف غیر انتفاعي 

 عوارض ندارد

- 

    -   عوارض ندارد عوارض ندارد عوارض ندارد عملكردها

 - %11 %31 %21 سایر كاربریها

 - %35 %61 %51 پاركینگ
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 باشو: ميبه شرح ذيل )براي عملکردها(pحواقل

 ريال P  ،41111حواقل  متر مربع 1111اراضي تا  -1

 ريال P  ،25111متر مربع حواقل  5111متر مربع تا  1111اراضي باالي  -2

 ريال P  ،21111هکتار حواقل  5متر مربع تا  5111اراضي باالي  -3

 ريال P  ،15111هکتارحواقل  11هکتار  تا  5اراضي باالي   -4

 ريال P  ،11111هکتار حواقل  15هکتار  تا  11اراضي باالي  -5

 ريال P  ،5111هکتار حواقل  15اراضي باالي  -6

 *قطعه تفکیکي با كاربري موجود در طرح تفصیلي  خواهو بود.

شو  باشنو از بابت حق استفاد  از واقع  در هر نقطه شهر )مسیر خیابان كشي شهرداري(*امالک واراضي كه در مسیر طرح تفصیلي

تبصر  مشمول آنوسته از امالک واراضي خواهو برود كره شرهرداري جوول فوق دريافت خواهو شو واين %41خومات شهرداري 

 اقوام به اجراي طرح عمراني در مسیر امالک واراضي فوق نمايو.

تبصر :اين بنو مشمول آن دسته از مالکیني خواهو بود كه حاضر به انعقاد مصالحه نامه با شهرداري مي باشرنو ودر صرورت عروم 

 جوول فوق از آنها دريافت خواهو شو. مصالحه با شهرداري صودرصو موضوع

)هزينه استفاد  از هزينه خومات شهرداري قبل از تفکیك وجود نواشته باشو توسط مالك يا تعاوني قطعهواگذاري  امکان در صورتیکه* 

دادگستري با  برابر قیمت روز براساس اعالم نظريه كارشناس رسمي هزينه خومات شهرداري  ازعوارض ارزش افزود  ناشي  مي باشو(

)نظريه كارشناس رسمي دادگستري به جهت رعايت صرفه وصالح شهرداري بايستي به تصويب شروراي كاربري تغییر يافته خواهو بود

، ضمنا معادل اين مبلغ ضمانتنامه بانکي يا وجو  نقو به حساب سپرد   شهرداري توديع خواهو شو و در صرورتیکه اسالمي شهربرسو( 

اعالم انصراف نمايو مبلغ ضمانتنامه يا وجو  نقو تروديعي بره حسراب سرپرد  بره نفرع  5مالك بعو از تصويب طرح در كمیسیون ماد  

 شهرداري ضبط خواهو شو. 

ننانهه بعو از تغییر كاربري فاقو ارزش منطقه اي در دفترنه  منطقه اي،ارزش بعو از تغییر كاربري خواهو بودمبناي ريالي ارزش -

 (1394دفتر نه تقويم امالک سال،p41ارزش معامالتي باشو نزديکترين بلوک وكاربري مربوطه مبناي عمل خواهوبود.)موضوع 
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مشخص تعیین  استان بايستي سهم شهرداري به صورت 5ه كمیسیون ماد در طرح ارائه شو  از طرف مالك جهت ارسال ب:1تبصر  

 گ   .

استان مطرح ومصوبه كمیسیون مردود يا مشروط )خارج از مفاد مصالحه نامه بر ذمه  5:در صورتیکه موضوع در كمیسیون ماد 2تبصر  

مالك(باشو اگر موارد مشروطي مورد قبول مالك يا شهرداري واقع نگردد ضمانتنامه يا وجو  نقو توديعي به حساب سپرد  با درخواست 

 ارسال خواهو شو.  5مسترد خواهو شو وضمنا مراتب لغو مصوبه به كمیسیون ماد مالك  بوون كسر كارمزد 

مصالحه نامه قیو  دمشارالیه وشهرداري بود  ودر مفا :اجراي اين بنو منوط به درخواست مالك وتنظیم مصالحه نامه في مابین3تبصر 

 اعم از كیفري وحقوقي را از خود سلب مي نمايو.خواهو شو مالك طرح هر گونه دعوي بر علیه شهرداري را در مراجع قضايي 

 

شرهرداري ،و ورود بره محروود   استفاد از خومات شرهردارياز بابت  CNGبه منظور حمايت از ايجاد جايگا  هاي عرضه سوخت  *

 عوارض يا سهمي دريافت نخواهو كرد.

پرونو  ملك در  ويا صادر پروانه ساختماني براي آن قبلي مجاز و شهرداريتفصیلي  در صورتي كه كاربري و تراكم  ملکي در طرح *

شو  باشوودرطرح تفصیلي فعلي كاربري وتراكم آن  مغايربا طرح صادر  111ابقاء توسط كمیسیون ماد   رايومطرح 111كمیسیون ماد 

 شهرداري بوون دريافت ،واستفاد  از خومات شهرداري  از سوي مالك به كاربري  قبلي تغییر كاربريدرخواست در صورت قبلي باشو

 ها ارسال خواهو نمود.يا كمیته تغییرات اساسي طرح 5وجهي پرونو  را جهت تغییر كاربري به كمیسیون ماد   هرگونه

برابر Pكه حواقل P41در صورتي كه مالك متقاضي قسمتي از ملك خود براي احواث يا تبويل تجاري باشو به ازاي هر متر مربع *

و در صورتي كه مالك متقاضي استفاد  قسمتي از ملك خود براي احواث يا تبويل آن به خوماتي باشو به ازاي هر متر  ريال  41111

ودرصورتیکه براي احواث يا تبويل تجاري خوماتي)مختلط( باشو  باشو شوريال مي با 41111برابر  Pكه حواقل P31مربع 

p35حداقلp41111اين بنو اقوام خواهو نمود. 5با شهرداري مصالحه و شهرداري نسبت به ارسال آن به كمیسیون ماد    ريال(

 شهرسازي درخواست مي نماينو( پايه ومجاز مشمول آن دسته از مالکیني مي باشو كه مساحتي بیشتر از ضوابط

يا از طريق كمیسیون  واست احواث بنا شوددر صورتي كه براي اراضي خارج از محوود  و داخل حريم شهر از طرف مالك درخ*

 مبلغي معادل فرمول زير محاسبه و دريافت خواهو شو. يا ابقا از بابت ارزش افزود  احواث اعیاني اين امالک ابقا گردنو111ماد 
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{5*4(P+11111)*s} 

sمساحت اعیاني احداثي = 

گیرد و مجوز صادر  در راستاي استفاد  مي باشو لذا هیهگونه با توجه به اينکه در امالک فوق االشار  تغییر كاربري صورت نمي*

 در زمان صوور پروانه اخذ نخواهو شو. هزينه استفاد  از خومات شهرداريمبلغي از بابت 

 

 

 

 

 

ابقای اعیانی توسط  با استان 2حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به كمیسیون ماده*

 :پروانه ساختمانیا صدور  133كمیسیون ماده

 همكفدر  داشته باشو به ازاي هر متر مربع استفاد  تجاري ومسکوني *ننانهه مالك متقاضي احواث تجاري در كاربري عملکردها

براي  وریال(p31111)حداقلp2معادل زیر زمینبراي استفاد  تجاري در  همهنینریال(p،51111)حداقل p3معادل

و براي انباري تجاري و كارگا  تجاري در همکف و زير زمین و ریال( P ،25111) حداقل   2Pاستفاد  تجاري در طبقات معادل

استفاد   براي هر متر مربع و براي1Pو براي ساير كاربريها به غیر از )مسکوني و تجاري(ریال( P ،21111) حداقل  2Pطبقات

بنو مشمول پروانه هاي صادر  با رعايت ضوابط )اين محاسبه و دريافت خواهو شو.، p5/1مسکوني براي طبقات باالي همکف

 مي باشو(111يا ابقاي اعیاني توسط كمیسیون ماد 5شهرسازي وبوون ارسال به كمیسیون ماد 
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 9ماده

 هزینه خدمات بازدید

 در استعالم دفاتر اسنادرسمي، هزینه خدمات بازدید به شرح زیر دریافت خواهد شد:

 

 :عرصه كلیه كاربری ها .1

 ريال111/311متر مربع      111عرصه تا مساحت 

 ريال111/511متر مربع    211متر مربع تا111مساحت عرصه باالي 

 ريال111/711متر مربع   311متر مربع تا 211مساحت عرصه باالي

 ريال111/111/1متر مربع    311مساحت عرصه باالي 

 

 :وغیر مسكونی به غیر از تجاری وخدماتی اعیانی امالک مسكونی .2

 ريال111/511متر مربع   111مساحت اعیاني تا

 ريال111/711متر مربع   211متر مربع تا 111مساحت اعیاني باالي 

 ريال111/111/1متر مربع   311متر مربع تا211مساحت اعیاني باالي 

 ريال111/411/1متر مربع 311مساحت اعیاني باالي 

 

 وخدماتی ونیم طبقه: سرقفلی تجاری  .9

 ريال111/511/1مربع    متر111مساحت تا 

 ريال111/111/2مترمربع  211تا111مساحت باالي 

 ريال111/511/2متر مربع 311تا 211مساحت باالي 

 ريال111/111/3متر مربع    311الي مساحت با
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نام مراكز مذهبى،  نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانهاو سازمانهاي غیر انتفاعي و آرامستانها و مساجو از جمله انتقال به:1تبصره 

 .نوارد ووقف وشرط عمر  به نام شهر وشهرونوان)حالت عمومي پیوا كنو(هزينه خومات بازديو علمى، فرهنگى، خیريه 

هزينه خرومات بازديرو امالک و مستحوتاتى كه در اتر اجراى طرح هاى عمرانى شهردارى به تملك شهردارى در مى آينو :2تبصره 

 نوارنو.

و سرقفلى با هم دريافرت  امالک هزينه خومات بازديودر صورتى كه واحو تجارى به صورت سرقفلى و مالکیت معامله شود :3تبصره 

 خواهو شو.

گواهى معامله امالک و مستحوتات صادر  توسط شهردارى تا پايان سال صوور در صورت نیاز به تمويو مهلت و عوم ايجاد :4تبصره

وبراي تمويو هراي  دريافت هزينه خومات بازديوبوون  پس از اتمام مهلت گواهي(اولین تمويو) ر ملك،تغییرات توسط مالك يا ذينفع د

 مهلت آن  تمويو خواهو شو. و  بعوي هزينه خومات بازديو اخذ 

در صورتى كه گواهى معامله امالک و مستحدثات و سرقفلي صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمى معاملهه :1تبصره 

گواهى معاملهه را هزينه خدمات بازديد  دريافت نشود در صورت استعالم دفاتر اسناد رسمى در سال بعد، شهردارى با انجام

 تمديد خواهد كرد.

در طرح توسعه و پخ در مواقع استعالم نقل و انتقال امالک واقع در بركليه  معابر شهر در صورت وجود تعريض :1تبصره 

دفترخانه به اين شرح كه مقدار واقع در تعريض و پخي جزء مورد به در گواهي نقل و انتقال  وپخ شهري مقدار تعريض

 معامله نمي باشد ابالغ خواهد شد.

هاي تجاري واگذاري شهرداري )امهالک شههرداري( بهه اسهتناد قهانون مالهك و در صورت معامله ملكي سرقفلي:1تبصره 

 ارزش افزوده سرقفلي و سهم مالكانه محاسبه و اخذ خواهد شد. از بابت معاملهاز %52مستأجر 

 

 نوسازي اخذ نخواهد شد.و هزينه خدمات بازديد نقل و انتقال امالكي كه مالكيت آن متعلق به شهرداري باشد :5تبصره

 هزينه خدمات بازديد ،عوارض كارشناسي دريافت نخواهد شد. :درصورت اخذ01تبصره 

 

 يكبارو سازمانهاي وابسته به شهرداري  اعم از رسمي ،پيماني و قراردادي هزينه خدمات بازديد كاركنان شهرداري *از 

 درطي سال در يافت نخواهد شد.
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 1ماده                                                               

 هزینه ترمیم حفاری های معابر

قانون شهرداري : كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفنو قبل از هر گونه اقوامي نسبت به كارهاي عمراني  113ماد  

از قبیل احواث شبکه تلفن و برق وآب و ساير تاسیسات وهمهنین اتصال را  هاي عمومي و  98و 97واقع در مناطق منورج در ماد  

رسازي را بنمايو اين قبیل اقوام بايو با موافقت كتبي شهرداري انجام گیرد و موسسه اقوام كننو  موظف فرعي و رعايت نقشه جامع شه

است هر گونه خرابي و زياني را كه بر اتر اقوام مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيو در موت متناسبي كه با جلب نظر 

وضع اول در آورد واال شهرداري خرابي و زيان وارد  را ترمیم و به حال اول در آورد   شهرداري تعیین خواهو شو ترمیم نمود  و به

 )د  درصو( اضافه از طريق اجراي تبت اسناد وصول خواهو كرد. %11هزينه تمام شو  را با 

 

ها بر اساس آئین نامه هیئت دولت قانون شهرداري آماد  ترمیم حفاري 113ها و افراد حفار معابر در اجراي ماد  ننانهه دستگا  الف:

 نباشنو شهرداري قبل از حفاري هزينه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعو مجوز حفاري صادر خواهو نمود.

 

سال نوارهاي حفاري نشست نمايو نوارهاي 2م نوارهاي حفاري باشنو اگر تا موت زمان *در صورتیکه شركتهاي حفار حاضر به ترمی

 حفاري بايستي توسط شركت حفار  ترمیم گردد. 

 

بنا به نظر شهرداري وپس از طرح در كمیسیون حفاري شهرستان صادر  در مجوزهاي صادر  شهرداري به شركت هاي حفار كه ب:

و اتمام عملیات ترمیم ، نحو  ترمیم حفاري ، نوع دستگا  برش آسفالت ، رعايت نکات فني و ايمني ، بايو زمان شروع حفاري  مي گردد

 .مي رسو مشخص نمايو تحويل مامور فني شهرداري ه موقع مصالح مازاد ، نحو  تحويل محلهاي حفاري كه به برداشت ب

جاد صومه به تاسیسات زير زمیني و عابرين و وسايط نقلیه مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمايي وراننوگي و ممانعت از اي ج:

هاي نشمك زن و يا گماردن نگهبان به عهو  وحقوق حقه امالک شهرونوان با نصب عاليم هشوار دهنو  و موانع استانوارد و نراغ

 در اجراي صحیح اين موضوع مستمراً نظارت داشته باشو . مي بايست ادارات حفاردستگا  حفار و پیمانکاران دستگا  حفار است و 
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فهرست بهاي پايه رشته ترمیم وبازسازي نوارهاي حفاري  كه درخواست حفاري دارنو طبق  هزينه هاي حفاري برا ي افراد حقیقي د:

الم خواهو شو و پس از واريز و اع برآورد گردد وبرنامه ريزي كشور هر ساله ابالغ ميدر معابر شهري  كه توسط سازمان مويريت 

 ،شهرداري نسبت به صوور مجوز اقوام خواهو نمود.هزينه

 

:اگر ننانهه در سال مورد درخواست ، فهرست بها ابالغ نگردد قیمت ترمیم براساس دستورالعمل فهرست بها با لحاظ نمودن تبصره

 شاخص وتعويل پیمان  به صورت به روز محاسبه واخذ خواهو شو.

 

 . هزينه ترمیم مجود توسط كارشناس فضاي سبز برآورد خواهو شو...  باشو و. رفوژ و اگر از داخل فضاي سبز :حفاريه

 

افزايش از شركت  سه برابردر صورتیکه شركتهاي حفار بوون اخذ مجوز از شهرداري اقوام به حفاري نماينو هزينه برآورد شو  با  :و

 حفار دريافت خواهو شو.

 

 برابردو ونیمتوسعه تاسیسات برايسال ، هزينه هاي ترمیم مجود نوارهاي حفاري  1در صورت حفاري آسفالت با عمر كمتر از  :ر

وننانهه براي توسعه شبکه از طرف ادارات درخواست  محاسبه و اخذ خواهو شو (1936)همانند سال وبرای اتفاقات دو برابر

مجوز گردداگر حفاري به صورت ترانشه باشو بايستي كل عرض روكش در طول ترانشه ضرب وهزينه مربوط اخذ گردد ولي اگر به 

 صورت نقب اجرا شود هزينه ترمیم مجود  با ضرب طول اجرادر عرض نقب اخذ خواهو شو. 

حفاري در به عرض  متر 1مي بايست در برش آسفالت از دستگا  كاتر استفاد  نماينو در غیر اينصورت كلیه دستگاههاي حفار  :ز

 و.محاسبه افزود  خواهو ش
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 2ماده                                                                          

 هزینه آماده سازی

 

تحت نظارت  و ها طبق شرايط اعالمي شهرداري به عهو  مالکینها وكويها و شهرکآماد  سازي معابر ايجادي ناشي از تفکیك     

مهنوسین شهرداري بود  كه بايو در مهلت مناسب و قبل از صوور پروانه به قطعات تفکیك شو  توسط مالك )با عقو توافق و مصالحه 

 نجام شود. با مالك و يا دينفع ها( ا

ي مررتبط شرو  خیابانها،پیراد  روسرازي وكونره هرا،كلیه هزينه آماد  سازي اراضري تفکیرك براساس قانون تعیین وضعیت امالک*

 بر عهو  مالك مي باشو معابرحاصل از تفکیك به غیر از معابر موجود در طرح توسعه شهري

 

 6ماده                                                               

 هزینه خدمات كمیسیون ها

 

به  ها برابر نامه ارسالي از معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداريسیون یحق الجلسه اعضاي كم

 محاسبه خواهد شد. 16/11/1396مورخ 311737شماره

 

  بايستي در خارج از وقت اداري و در محل جلسات كمیسیون واقع در دبیرخانه آن تشکیل شود.ها كالً جلسات كمیسیون*
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 0ماده                                                                            

 كارشناسی هزینه

 

 درخواست هاي كتبي شهرونوان به شرح ذيل مي باشو:براي بازديو كارشناسان از استعالمهاي صادر  از ادارات، بانك ها و 

 

 وصوور تفکیك طبقات  ،با لحاظ واحوهاي موجود در پرونو  هاي تخلفات ساختماني() هزينه كارشناسي براي صوور پايانکار-1

 .متر مربع تجاري يك حق كارشناسي اخذ خواهو شو 31و به ازاي هر به تعواد واحوهاي احواتي تعلق مي گیردپروانه 

 

 ریال333/223هزينه كارشناسي براي استعالم هاي ديگر يك مورد كارشناسي تعیین مي گردد. حق كارشناسي به مبلغ -2

 .تعیین مي گردد

 

 حق كارشناسي در يافت نخواهو شو. و سازمانهاي وابسته به شهرداري  اعم از رسمي ،پیماني و قراردادي كاركنان شهرداري از -3

هزينه كارشناسي  اخذ وسپس اقوام الزم   ،قبل از بازديو ،در موقع مراجعه شهرونوان جهت هرگونه استعالم رسمي وغیر رسمي-4

 بعمل مي آيو.

 

ريال مي 111/111/2تفکیك(/متر مربع كه قابل تفکیك مي باشنو )مجوز 511هزينه كارشناسي از بابت استعالمهاي تفکیك زير-5

 باشو وهزينه كارشناسي اين ماد  دريافت نخواهو شو.

 

ريال مي 111/511/2قانون تبت )تفکیك صورت گرفته(/148و147هزينه كارشناسي در تفکیك هاي صورت گرفته به استناد مواد-6

 وهزينه كارشناسي اين ماد  دريافت نخواهو شو.   باشو
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 0ماده                                                                    

 هزینه خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری                                             

 

براي  هنگام اخذ پروانه ساختماني 1397تربیتي  و خوماتي در سال  -آموزشي -اداري -تعرفه عوارض طرح ايمني واحوهاي مسکوني

 :زيربشرح جوول  هر متر مربع زيربنا

 

 ردیف
هرمتر  متراژ

 مربع
 مبلغ كل

 

 ریال111/211/- مقطوع متر مربع 151تا 1

 ریال111/411/- مقطوع مترمربع251تا 2

 ریال 111/751/- 1511 مترمربع511تا 3

 ریال111/811/1/- 1811 مترمربع1111تا 5

 ریال 111/751/3/- 2511 مترمربع1511تا 6

 ریال 111/111/6/- 3111 مترمربع2111تا 7

 ریال 111/751/8/- 3511 مترمربع2511تا 8

 ریال111/311/12/- 4111 مترمربع3111تا 9

 ریال111/811/16/- 4811 مترمربع3511تا 11

 ریال111/111/24/- 6111 مترمربع4111تا 11

 ریال111/511/31/- 7111 متر مربع4511تا 12

 ریال111/511/42/-              8511 مترمربع 5111تا 13

 -                           11211 متر مربع به باال5111از                   14
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 1397درسال  پاركینگ و نبار ا-تجاري-تولیوي –تعرفه عوارض طرح ايمني واحوهاي صنعتي                             

 رديف
 متراژ

 مبلغ كل هرمتر مربع
 تا از

 ريال 111/351/- مقطوع 111 1 1

 - 4211 مترمربع به باال 111از  2

 

 

 

 

 

 

 .ی شهرداری واریز خواهد شدایمنی و آتش نشانی از كدهای درآمد مبالغ فوق به حساب *
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 3ماده                                                                                   

 موزه شهر هزینه بازدید

 رايگان مي باشو.بازديو كننوگان هزينه با توجه به بهر  برداري از موز  شهر *

 

 13هماد                                                                             

 بهای خدمات فروش اسناد مناقصه 

ريال  111/511، شهرداري در قبال تسلیم اسناد مناقصه به شركت كننوگان مبلغ با توجه به هزينه هاي تهیه اسناد مناقصه 

  نمود. اهودريافت خو

 

 11ماده                                                                  

 133ماده 1نحوه محاسبه سر قفلی موضوع تبصره 

پذير  سال وقوع تخلف ،پذير  تك واحوي  قانون شهرداريها معادل پانزد  برابر111ماد  4درفرمول ارزش سرقفلي موضوع تبصر  

 شرح زير لحاظ گردد: به3وپذير  بیش ازيك واحوباضريب 15باضريب 

ارزش منطقه ای×21×پذبره تک واحدی =مساحت مغازه   

(13)تعدادمغازه +×ارزش منطقه ای ×9×پذیره بیش ازیک واحدی =مساحت مغازه   

 .تعیین مي گردد ریال111/31تبصر  :حواقل ارزش منطقه اي 

 باشو. قابل اجرا مي1394موارد فوق براي تخلفات ساختماني حادث شو  از ابتواي سال *

*براي امالكي كه در خارج از محوود  وداخل حريم شهر واقع گرديو  انو ارزش معامالتي فوق مطابق جوول مالک عمل درسال 

 خواهو بود.  1393
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 12ماده                                                                         

 133ماده  11ارزش معامالتی موضوع تبصره 

 مبلغ به ريال الف( انواع ساختمان )اسكلت( رديف

طبقه هر متر مربع 4ساختمان اسكلت بتوني با هرنوع سقف تا  0  0711111 

2 
طبقه  به باال هر  4ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف  از 

 متر مربع
0511111 

طبقه هر متر مربع 4ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا 7  0211111 

5 
طبقه به باال هر متر  4ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف از 

 مربع
0771111 

4 

ه معموال ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني) ك

 در وسط ساختمان اجرا  مي شود(

 

0141111 

 051111 اسكلت آجري 6

 311111 اسكلت مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب 3

 331111 ساختمان هاي تمام چوب معمولي 0

9 
وب ساختمان هاي تمام صنعتي )پيش ساخته يا ساخته شده ازچ

 هاي صنعتي و اشباع شده( 
0641111 

 ب ( ساختمان انبارهاي با دهانه بيش از چهارمتر

 نوع سقف اسكلت آجري يا بلوک سيماني يا سنگي با هر 01

 هرمترمربع

0111111 

 0211111اسكلت فلزي و يا سوله هاي پيش ساخته با هرنوع سقف  00
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پاركینگ(مطابق ردیفهای دیگر طبق نوع مصالح *ارزش معامالتی كسری پاركینگ )نه حذف 

  خواهد بود.21مصرفی به غیر از ردیف 

 

 هرمترمربع

ها يا توقف گاه هاج ( سا لن  

قفبا مصالح بنايي سنگ و آجر و بلوک سيماني با هر نوع س 02  0011111 

 0711111 اسكلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 07

مصالح و هر نوع سقفگلخانه با هرنوع  05  671111 

 د( آشيانه و سايبان ها

 671111 باپايه هاي چوبي و مصالح بنايي با هرنوع سقف 04

 351111 باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه 06

 ه ( تاسيسات

ز سانترالدستگا ه هاي حرارت مركزي و شوفا 03  241111 

خنك كننده ( –تهيه مطبوع )گرمايش  00  741111 

 471111 آسانسور و ساير 09

 و( سايراحداثي ها

 521111 احداث هرديوار )هرمترطول ( 21

ل ارزش معامالتي هرمترمربع عدم احداث پاركينگ و يا غير قاب 20

)حذف پاركينگ(استفاده بودن آن با هر نوع كاربري  

7411111 
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 19ماده

 و روزانه هفتگی خدمات بازارهزینه 

 

 ریال333/22هر هفته البسه فروشی  بساطي هايبرای -

 ریال333/22 هرهفتهصیفی جات  بساطي هايبرای -

 ریال 333/12 هر هفتهسایر صنوف  بساطي هايبرای -

ريال ) هزينه ايجاد غرفه با نظر شهرداري بر عهده  222/422براي بازارهاي روز به ازاي هر متر مربع غرفه  ماهانه مبلغ  -

 شخص درخواست كننده مي باشد(

 222/222/2براي واگذاري كيوسك يا غرفه محلي يا دكه در محل ها ي مختلف شهر با تشخيص شهرداري ماهانه مبلغ  -

 ريال 

 مي باشد( هزينه ايجاد كيوسك ، غرفه يا دكه با نظر شهرداري بر عهده شخص درخواست كننده)

 21اسفند لغايت  04براي ايجاد بازاهاي محلي ميوه و تره بار عيد در محل هاي مختلف شهر با تشخيص شهرداري از -

ريال در شهركهاي اقماري و جاده هاي  222/222/1در فرهنگيان و مركزيت شهر ، مبلغ  ريال 222/222/51فروردين مبلغ 

 نظر شهرداري بر عهده شخص درخواست كننده مي باشد( هزينه ايجاد غرفه با)مواصالتي داخل شهر 
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 11ماده                                                                                                        

 بدون کارمزد شرایط اقساط مطالبات شهرداری                                                        

 با تکمیل فرم اقساط توسط مودی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

 

 ماه قابل اقساط می باشد)با تشخیص شهردار( 26قی تا البا ،بصورت نقد 4/5یا 2/5یا  2/5با پرداخت *

 

 قابل اقساط  می باشد. آخر سال مالی تا  الباقی،بصورت نقد  2/5یا 2/5*عوارض نوسازی وبهای خدمات  با پرداخت 

 

 

 

 12ماده                                                                              

 خودیاری شهروندان                                                   

مبلغ برآوردی  %52خودیاری جهت مشارکت شهروندان محترم در امر آسفالت و جدول گذاری کوچه های سطح  شهر، میزان 

 واحد عمران  می باشد .

 

 

 

 

میانهي شهردارو مهر ءامضا  
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میانه شهرداري 7391تعرفه عوارض محلي  سال                                                    

 در........ماده .مورخ.............تعرفه عوارض محلي و هزینه خدمات و جرایم شهرداري........... كه درجلسه شماره............. 

و............ تبصره و جمعآ در........... صفحه، بنا به پیشنهاد شماره.......... مورخ..............شهرداري................در 

 فترشورا(جلسهشماره................مورخ..................شوراي شهر به شماره  ............................   )د

 ............ مورخ.............. به تصویب رسید. 

 

 (امضاي اعضاي شوراي شهر )تصویب كننده و نام و نام خانوادگي

 آقاي جعفر شاهمحمدي      آقاي افضل حسینخاني     محمود علیلوآقاي        

 ایدريابراهیم آقاي        علي اكبريآقاي           آقاي اسالم صدري      

                        مهدي امیني آقاي       

 

 

 

 همیانمهر شوراي اسالمي شهر 
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كده در جلسده میانرهشدهرداري 1397سدال تعرفده عدوارض محلدي و هزینده خددمات ...........................در مورخ

تبصددددره و جمعدددداً ...........................مدددداده و...........................در...........................مددددورخ...........................شددددماره

شود تأیید مي...........................مورخ ...........................صفحه به تصویب شوراي شهر رسیده به شماره...........................در

انتشارآگهي عمومي اقدام و از اول سدال بعدد قابدل اجدرا  بهمن سال جاري نسبت به 15كه شهرداري باید تا 

 خواهد بود. 

 

 مهر و امضاي فرمانوار شهرستان میانه
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