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 خدمات تعرفه عوارض محلی و هزینه
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 یس شورای اسالمی شهرسخن ری

 و رهبری معظم مقام سالمتی آرزویی و امام حضرت پرفتوح روح و شهدا طیبه ارواح بر باسالم

 باید شهرداری هر شهرداریها، مالی نامه آیین 03 ماده اجرای در عزیز، شهروندان تمامی سالمتی

 سایر و خدمات بهاء ، عوارضات از اعم شهرداری درآمدهای کلیه آن در که باشد ای تعرفه دارای

 و رجد شود، می تحصیل یا وصول آن به وابسته و تابعه موسسات و شهرداری بوسیله که درآمدها

 و نوع در هک هرتغییری یا گردد می تصویب و وضع که جدیدی خدمات بهای یا عوارض نوع هر

 .یابد می منعکس مذکور تعرفه در گیرد می صورت آنها نرخ میزان

 ،رجوع ارباب تکریم و سازی شفاف منظور به و جاریه مقررات و قوانین اجرای بدنبال راستا همین در

 عموم به رسانی اطالع وطه،مرب مقررات سایر و 7031 مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون چوب چهار در خدمات بهاء و عوارض محاسبه روش

 تشریک ، هماهنگی ایجاد موجب شهرداریها درآمدی منابع وضعیت از شهروندان آگاهی و اطالعات داشتن زیرا. است ضروری امری شهروندان

 هب تر موثر و مطلوبتر چه هر رسانی خدمات افزایش موجب نهایتا و شد خواهد شهرداری با شهروندان متقابل حقوق رعایت و مشارکت ، مساعی

 منطقی شده ایجاد بهای و عوارض دارای که شده سعی نهایت امسال تعرفه در. داشت خواهد بدنبال را شهروندان رضایتمندی و عزیز همشهریان

 به که هنهمانگو عزیز شهروندان امیدوارم شده لحاظ شهروندان مالی توان و معیشتی وضع قطعا آن قسمتهایی بعضی افزایش در و باشد عادالنه و

 خدمت راستای در را ما همیشه و سازند بهرمند خویش دعای از را ما نیز بار این داشتند لطف همبشه شهر اسالمی شورای در خود منتخبین

 .رسانند یاری رسانی

 شهرمیانه اسالمی شورای ورئیس خادم حسینخانی افضل مهندس

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سخن شهردار
 

شور عموماً بر پایه خودگردانی و تأمین از محل درآمدهای داخلی نظام مالی شهرداری های ک

طراحی شده است و کمک های دولتی از بودجه عمومی کشور تنها بخش کوچکی از منابع مالی 

شهرداری ها را تشکیل می دهد. شهرداری ها باید سهم عمده هزینه های جاری و عمرانی خود 

ات عمومی تأمین نمایند. لذا تهیه دستورالعمل را از طریق وصول عوارض محلی و بهای خدم

مناسب تعرفه عوارض محلی برای شهرداری ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اساس برنامه 

 های عمرانی و خدماتی شهرداری را شکل می دهند.

شهرداری میانه امسال نیز همچون سال های گذشته با انجام کارشناسی های مستمر و برگزاری 

را در مهلت مقرر قانونی و حتی  7033متعدد، دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال  جلسات

پیشتر از آن تهیه و برای بررسی و تصویب به شورای محترم اسالمی شهر ارسال نمود و در زمان 

 مناسب مراحل بررسی و بازنگری و تصویب آن در شورای اسالمی شهر  به اتمام رسید.

ری و اعضای محترم شورای اسالمی شهر در تهیه و تصویب تعرفه عوارض محلی سال آینده، سیاست های عمومی همکاران محترم در شهردا

دولت و ابالغیه ها و دستورالعمل های مربوط به وضع عوارض و بهای خدمات محلی و همچنین وضعیت اقتصادی جامعه و وضع معیشت مردم 

تا سطح عوارض تعیین شده با رعایت عدالت و متناسب با توان اقتصادی خانواده ها بوده و با  را با دقت و حساسیت باال مورد توجه قرار دادند

 شرایط عمومی جامعه همخوانی داشته باشد و در همین راستا تعدیل هایی را نیز در معیارها و الگوهای موجود اعمال نمودند.

ع این دستورالعمل تالش نمودند بر اطالع رسانی دقیق و شفاف سازی اینجانب ضمن تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که در تهیه به موق

 محتوی و مصوبات تعرفه سال آینده تأکید نموده و تحقق این حق بدیهی مردم را از اولویت های شهرداری می دانم.

تحقق درآمدهای پیش بینی شده، سهم  از عموم شهروندان عزیز و فهیم و بزرگوار میانه صمیمانه تقاضا دارم با مشارکت فعال و داوطلبانه در

 خود را در عمران و آبادانی و پیشرفت شهر عزیزمان ایفا نموده و خادمین خود را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری و کمک نمایند.

 عزیز شهدا و ایثارگران رااز خداوند متعال توفیق در خدمت شایسته به مردم شریف و نجیب میانه و سربلندی در پیشگاه مردم و خانواده های 

 مسئلت می نمایم و برای شما شهروندان عزیز عزت و سعادت توأم با رفاه و آسایش آرزومندم.

 به امید داشتن میانه ای آباد و زیبا.

 شهردار -مهدی میرزایی 
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 تذكرات 

 

در تصویب و اجرای تعرفه مالحظات الزم معمول، به طوری که به ایجاد تنش، تشویش و نگرانی در مردم  -7

 ندارد. منجر نشده و اثرات تورمی و منفی نیز

یت در موضوعات خاص مد نظر قرار در بررسيی و پیشينهاد و تصویب تعرفه شهر تشویق و اعمال محدود -2

 گرفته است. 

گذاران نسبت به تعدیل عوارض و وصول تدریجی آن و اموال دیگر پیش بینی به منظور حمایت از سرمایه -0

 الزم صورت گرفته است.    

گذاران و حمایت از سرمایه امالک  به منظورو عرصيه  به جای اخذ عوارض، سيهم شيهرداری را از اعیانی -4

 توان لحاظ نمود. ایجاد درآمد پایدار شهرداری می

ی هاها و انجام پروژهها دولتی و غیر دولتی در تصمیم گیریاسيتفاده حداکثر از مشارکت مردم و دستگاه -5

 عمرانی 

 .شهرداری جهت اطالع و رعایت موارد مرتبط الزامی است مربوط ابالغ تعرفه به واحدهای -6

 ه مهر شهرداری، شورای شهر و فرمانداری ) تأیید کننده ( مصوبه ممهور شده است. کلیه صفحات تعرفه ب -1

پارکینم هزینيه درآميدها در ردیف های مربوطه به وی ه درآمد ناشيييی از بحك پارکینم از محل جرایم  -3

 به منظور ایجاد پارکینم های عمومیوعوارض کسييری پارکینم مندرج در ضييوابط طرح تفصييیلی 

  شد. اعمال خواهد

با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، هرگونه ضيابطه و مقرراتی که بعد از تصویب تعرفه ابالغ  -3

 گردد مبنای عمل قرار خواهد گرفت. این موضوع در رابطه با کلیه مفاد تعرفه صدق خواهد کرد.

تی و... بایستی کتبًا به آنها ابالغ های دولتی و نظامی و غیردولها و سازمانعوارض سيال آینده دسيتگاه -73

 شود تا اعتبار الزم را پیش بینی و در پرداخت به موقع آن مشکلی پیش نیاید.

ال از ابتدای س وبخشينامه ها ودستور العملهای صادره مغایرقبلی، با تصيویب این تعرفه، مصيوبات قبلی -77

 رد.ا خواهد کگردند لذا شهرداری فقط مفاد این تعرفه را اجرملغی می7033



 

 

 پنجم رعيایيت قوانین و مقررات جياری کشيييور مثل قوانین  و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، برنامه -72

 مصييرف ومدیریت عمومی ونقل مسييکن،حمل کشييور،سيياماندهی سيياالنه برنامه هتوسييع وشييشييم

یین نامه شهرداری و شوراها، آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، آ مهر،قانون سوخت،مسکن

ها و... در کلیه مراحل تصييویب تعرفه و اجرای آن الزامی اسييت. چنانچه مغایرتی بین مالی شييهرداری

 د.باشقوانین و مقررات و تعرفه پیش آید قوانین و مقررات بر تعرفه مقدم می

ه  طبق باشد شهرداری میاناحداث مازاد بر پروانه ساختمانی پایه ومجاز  در صورتی که مالک متقاضی -70

پس از اخذ مجوز از شورای عوارض مربوطه را  محاسبه و نسبت به تنظیم مصالحه نامه و تعرفهضوابط این 

از  5اقدام  و در قبال ارسال موضوع به کمسیون ماده 5ارسال آن به کمسیون ماده اسالمی شهر ،نسبت به

 .خواهد نموداخذسپرده  قد به حسابن مؤدیان ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ مصالحه نامه و یا وجه

یا کارگروه تخصييصييی امور  5مصييالحه نامه هایی که در راسييتای و ایف شييهرداری به کمسييیون ماده -74

زیربنایی ارسيال می گردد در صيورتی که بنا به دالیلی سيال تصيویب موضيوع به سنوات آتی )خارج از سال  

ی هیچ گونه قصيوری در رابطه با موضيوع نداشته، لذا مبلغ مورد  مصيالحه( انتقال یابد با توجه به اینکه مود

مصيالحه نامه مورد قبول  شهرداری بوده و شهرداری هیچ گونه مابه التفاوتی اخذ نخواهد نمود و در صورتی 

که مصيالحه نامه ها در سيال مورد مصالحه مورد تصویب مراجع مذکور قرار بگیرد شهرداری بالفاصله بعد از 

مفاد صورتجلسه از سوی مراجع مذکور نسبت به ضبط مبلغ ضمانت نامه بانکی یا ضبط وجه  تصویب و ابالغ

 نقد  سپرده مبادرت خواهد نمود در این خصوص  نیازی به اذن مودی  نمی باشد.

پس  و بنا به پیشنهاد  شهرداری وضوابط شهرسازی با توجه  به اینکه هر گونه تغییر  در طرح تفصیلی -75 

صيورت می گیرد لذا هر گونه درخواست  5کمسيیون ماده تصيویب ز از شيورای اسيالمی شيهر واز اخذ مجو

از سوی شهرداری نیست و درموارد  ،قابل پذیرش 5پس از تصویب کمیسیون ماده انصيراف  از سيوی مودیان

حه مصالشهرداری نسبت به ضبط کل مبالغ مصالحه  نامه اقدام خواهد نمود. ضمنا این بند در مفاد  ،انصراف 

 .نامه ها  ذکر خواهد شد

 بهای خدمات قانونی حتما توسط فرمانداری بررسی،تطبیق وتایید گردد. کلیه مصوبات و-76

اصالحی با در خواست مالک در کار بریهای مرتبط )مجاز(  737انجام تفکیک و افراز در رابطه با ماده  -71

مالک متقاضی استفاده از خدمات شهری وتفکیک   درصورتیکهصورت خواهد گرفت و در کاربریهای غیر مرتبط 



 

 

به صورت همزمان باشد می بایستی هزینه استفاده ازخدمات شهرداری و قدر السهم شهرداری را مطابق مفاد 

 این تعرفه  به شهرداری تامین نماید.

 

 2ماده                                                                                       

 مقررات عمومی 

مالیاتی ای روز عبارت است از آخرین ارزش معامالتی زمین که مالک عمل اداره امور قیمت ) ارزش ( منطقه(1 

در  گردد.تعیین و ابالغ می 7061های مستقیم مصوب سال قانون مالیات 64باشد و دراجرای ماده هر شهر می

می باشد )برجبهه)معابر  7031ارض، دفترچه ارزش  معامالتی سال این تعرفه مالک عمل محاسبه انواع عو

 .ارزش معامالتی می باشد %53متری ( 72ارزش معامالتی وپشت جبهه )معابر زیر  %13متری وبیشتر( با 72

  

ر ای گرانترین بدر محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی چنانچه ملکی دارای چند بر باشد قیمت منطقه(2

باشييد( بعد از تعری  ورودی و پنجره می ببه معبر )بر ملک اعم از بر دسييترسييی شييامل در ملک مشييرف

 )مشروط براینکه از معبر مذکورراه عبور داشته باشد.(.محاسبه خواهد شد

های ساختمانی و های سياختمانی مسيکونی که مراحل صيدورشان وفق مقررات )تهیه و تأیید نقشهپروانه(3

( تا قبل از اجرای این مصيييوبه طی شيييده باشيييد وترتیب پرداخت یه عوارض مربوطهتعیین تکلیف نهایی کل

های مذکور بر مبنای ضوابط قانونی قبلی مشمول مقررات این تعرفه نبوده و شهرداری مو ف به صدور پروانه

ز ه مجاها تا آخر خرداد سال اجرای این مصوبهای این نوع پروندهو ذینفع مالکین که است بدیهی باشيند.می

باشند. که در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور مطابق مقررات زمان مراجعه اقدام به استفاده از این تبصره می

 خواهد شد که این موضوع باید به نحو شایسته در دستور تهیه نقشه صادره درج گردد.

ه در قبال پیش پرداخت ب*منظور از تعیین تکلیف نهایی، پرداخت نقدی، پیش پرداخت، یا ارایه چک معتبر 

 تاریخ روز قبل از اتمام سال به شهرداری می باشد.

 شود.درزمان صدور پروانه ساختمانی برای واحدهای غیر مسکونی عوارض پذیره محاسبه و دریافت می (4 



 

 

تجاری وفق مقررات  پذیرههای مختلط مسکونی، تجاری عوارض زیربنای مساحت مسکونی ودر سياختمان(5

 مربوطه دریافت خواهد شد. و ضوابط

های غیر مسيکونی به واحدهای متعدد تقسيیم شيوند تفکیک عرصيه را شيامل نشيوند چنانچه سياختمان(6

 عوارض آن معادل عوارض پذیره قسمت تقسیم شده خواهد شد.

بدیهی اسييت رعایت کلیه ضييوابط شييهرسييازی از جمله تأمین پارکینم مورد نیاز، عرض دهنه مجاز، حد * 

 فکیک و... برای اجرای این بند الزامی است. نصاب ت

 در تقسیم یک باب مغازه به دو باب، عوارض دو باب مغازه محاسبه و وصول خواهد شد.   مثال:

 نشييینیای عرض معبر بعد از عقب ارزش منطقه، های مرتبطدر محاسييبه عوارض صييدور پروانه و گواهی(7

 دعرض معابر، مالک عمل همان طرح تفصیلی خواهد بود.()درمورامالک مبنای محاسبه عوارض خواهد بود.

در صيييورت بروز اختالف در مورد عوارض و بهيای خدمات بین شيييهرداری و مؤدی، مرجع رفع اختالف (8

ضمنًا شهرداری  باشدهرگونه اقدام مغایر، غیر قانونی می قانون شهرداری بوده و 11کمیسيیون مقرر در ماده 

 کمیسیون مذکور و ارجاع موارد الزم اقدام نماید. باید نسبت به فعال نمودن 

ف های مسقصنوفی که فعالیت آنها مستلزم داشتن فضای باز داخل محوطه می باشد که عالوه بر قسمت (9

های مسقف مشمول عوارض نمایند قسمتاز فضيای باز به عنوان انبارکاال و باسيکول اسيتفاده می،و احداثی 

عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول دریافت عوارض  %03ی باز معادل پذیره تجاری بوده و فضاها

التفاوت زمان مابه %13پذیره تجاری خواهد بود و در صيييورت اخذ مجوز برای مسيييقف نمودن همان محل، 

 .مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد

 

بلغ قابل وصول با رعایت توسعه فرهنم شهرنشینی، از م و سيهم عوارض آموزش و پرورش و  فضای سبز(11

 ضریب تعدیل مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد.

 باشد.وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداری در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز می(11

ای هزینه هایی مانند تعدیل ارزش منطقه ،های توسييعه شييهری از جمله تفصييیلیبعضيياً در ضييوابط طرح(12

ای ویا هر عنوان دیگر قید شيييده که با توجه به اختیار ای و ناحیهکونی و عملکردهای منطقهتجاری و مسييي



 

 

باشييد و باید صرفًا به تصيویب عوارض توسيط شيوراها اخذ مبالغ مذکور و مشيابه آن فاقد وجاهت قانونی می

 استناد این تعرفه هرگونه عوارض وصول شود.

أسیس شهرداری ارایه یکی از مدارک : پروانه کسب از اتحادیه، مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از ت (13

قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سيييالیانه الزامی بوده یا پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از 

وضيعیت موجود تلقی شيده و مشمول پرداخت عوارض نبوده و چنانچه  ،مراجع ذیصيالح که در این صيورت

بعد از تأسيیس شيهرداری باشيد وجود هریک از این مدارک صيرفاً سال وقوع تخلف را برای  ،اعیانی احداثی

مشخص خواهد نمود و درخصوص افرادی که نسبت به  را محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال های قبل

قانون نظام  21ماده  0اند به اسييتناد تبصييره پرداخت عوارض سييالیانه کسييب در سييال های قبل اقدام نموده

 صنفی کشور، برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفی نخواهد بود.

های شييهرداری به اسييتناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه پنجم  توسييعه ملغی کلیه معافیت(14

 شده لذا از اعطای هرگونه معافیت به دلیل فقدان وجاهت قانونی باید خودداری گردد.

از غولاز زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده یا می شوند تا موقع قوانین خاصی که بعد  *

 شمول این بند مستثنی می باشند.

*شييهرداری مو ف اسييت در زمان صييدور پروانه سيياختمانی  اطالعات کاملی  در خصييوص مهلت پروانه ، 

 تمدیدوتجدیدها کتبا به شهروندان محترم ابالغ نماید.

پذیره مجتمع های تجاری و خدماتی واداری مانند پاسيياژ ، تیمچه ، سرای در زمان احداث  کلیه عوارض (15

 قیمت منطقه ای گرانترین بر ملک محاسبه خواهد شد. %111وصدور پروانه آن بر مبنای 

عوارض پذیره واحدهای صينعتی براساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد.)گرانترین (16

     بر ملک( 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             



 

 

 9ماده                                                                                     

 تسهیالت تشویقی                                                                             

درصييد و باالتر، آزادگان و خانواده  25، کلیه جانبازان قانون جامع خدمات رسييانی به ایثارگرانبه موجب -1

 مربع 723های صدور پروانه ساخت تا شهدا )همسر، فرزندان و والدین( از پرداخت عوارض شهرداری و هزینه

)سند به نام این افراد متعلق به خودشان باشد رد امالکی که مالکیت آنهاودر ممتر مربع تجاری 23مسکونی و

ا )بمشييمول پرداخت عوارض اسييت. مقادیرفوق،باشييند. مازاد بر معاف می باشييد و وکالتنامه پذیرفته نیسييت(

 معرفی بنیاد شهید وامور ایثارگران(

، پارکینم ،ورود به عرصه  تفکیک ،، زیربنا وپذیره ی خارج ضيوابطضيی مثل این تسيهیالت مشيمول عوار*

که قبالً از این تسهیالت استفاده  را محدوده شيهر و مشيرفیت نخواهد بود. ضيمنا تسيهیالت این بند افرادی

 .شوداند مشمول نمیکرده

ن سند مالکیت به نام این افراد تحت پوشيش کمیته امداد امام)ره( در صيورت تایید ادارات ذیربط وداشيت-2

مترمربع معاف می باشيند بدیهی اسيت این معافیت شامل عوارضات 723افراد از پرداخت عوارض سياخت تا 

 زیربنا خارج ضوابط، پارکینم وعواضات عرصه  نمی گردد.

درصدمحاسبه  53،عوارض زیر بنا با ضریب تعدیل همین ماده7درخصوص بنددرصد25جانبازان زیر برای -3

 هد شد.خوا

برای افراد فوق  تسهیالتی در نظر گرفته شود مطابق آن 7033تبصيره:بدیهی است اگر در قانون بودجه سال 

 عمل خواهد شد.

 7030قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن مصوب اردیبهشت سال  3ماده  0معلوالن عزیز طبق تبصره -4

بوطه و مطابق ضوابط شهرسازی برای یک بار به متر مربع مسيکونی در کاربری مر 723پروانه سياختمانی تا 

های )عوارض( صدور پروانه، آماده سازی زمین وعوارض نوسازی شيرطی که در مالکیت معلول باشد از هزینه

 معاف می باشند.



 

 

مترمربع مالک عمل می باشد اگر تحت هر شرایطی از جمله کوچکی عرصه در 723*بدیهی است که زیربنا 

 مترمربع لحاظ خواهد شد.723ردد مالک عمل طبقات نیز احداث گ

آیین نامه اجرایی آن در  72قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و ماده  3در راستای اجرای ماده  -5

صيورت احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و تأسیسات و اماکن گردشگری و 

جانبی) مثل استخر( در کاربری مربوطه با  سيافرخانه و تأسيیسيات ورزشیاقامتی )نظیر هتل، مهمانسيرا و م

ای ندارند.کاربری هتأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری عوارض صدور پروانه ساختمانی 

گردشيگری چنانچه تعیین نشده باشد )منظور خارج از محدوده وداخل حریم شهر باشد( پس از طی مراحل 

قانون حفظ کاربری باغات واراضی زراعی( 7ماده7ر کاربری از سيازمان جهاد کشياورزی )تبصيره مربوطه تغیی

شيهرداری معادل قسيمت اعیانی ایجادی ،ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری ودرصورت شمول سهم 

الزامی ورود به محدوده شيهررا اخذ نخواهد نمود ضيمنا طی مراحل تصویب کاربری مربوطه از مبادی ذیربط 

 است.

 

به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشيتر در بخش خصيوصيی در راستای افزایش و توسعه مراکز فرهنگی و   -6

ها و های فرهنگی، کتابخانه، سيييینما، مراکز تفریحی و ورزشيييی از قبیل سيييالنگردشيييگری از قبیل خانه

ری و مراکز نمونه گردشييگری های گردشييگهای ورزشييی، مراکز توریسييتی و اقامتی از قبیل کم مجموعه

کل  %2مربوطه مجوز  ضوابط های چهار سيتاره و بیشتر در مقابل مجموع زیربناهای احداثی با مصيوب، هتل

 زیربنا به عنوان واحد تجاری بدون اخذ عوارض صادر خواهد شد. 

 

استفاده قرار گیرد تسيهیالت مقرر در این ماده در صورتی پا برجا خواهد ماند که مطابق مجوز صادره مورد *

و تعرفه  733در صييورت هرگونه اسييتفاده غیر،  مشييمول مقررات جاری از جمله طرح در کمیسييیون ماده 

 .مربوطه خواهد )اخذ عوارضات عرصه واعیانی( عوارض

 

های مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در جهت توسعه در صورت تبدیل استفاده ساختمان -1

با تأیید سيازمان میراث فرهنگی، صينایع دسيتی و گردشييگری عوارضی از این بابت دریافت امر گردشيگری 

  نخواهد شد.

 



 

 

اران بخش درمان در صييورتیکه متقاضييیان نسييبت به اخذ مجوزاحداث ذدر راسييتای حمایت از سييرمایه گ-3

ری صوصی در کارباحداث بیمارستان خ صرفا بیمارستانهای خصوصی  از وزارت متبوعه اقدام نمایند ومتقاضی

عوارضات %53اران این بخش ، نسيبت به تعدیل ذمربوط باشيند این شيهرداری به منظور تشيویق سيرمایه گ

پروانه سياختمانی) به غیراز کسيری پارکینم وعوارضيات وسيهم عرصه (اقدام خواهد نمود واین بند مشمول 

طی پابرجاخواهد ماند که مالک ضریب تعدیل به شر%53)عوارضيات ناشيی از تخلفات ساختمانی نخواهد شد.

ضریب تعدیل به شهرداری تحویل که پس از تایید %53ضمانتنامه بانکی تا مرحله اتمام سفت کاری به مبلغ 

 این مرحله ،ضمانتنامه بانکی آزاد خواهد شد.(

تش آبه منظور تشيویق مالکان امالک به بیمه نمودن ساختمانها در مقابل حوادث غیر مترقبه )سیل،زلزله،-3

 کاهش وصول خواهد شد.%03سوزی و...( بهای خدمات با 

 

و به منظورحمایت از احیا بافت ایت قانون سياماندهی و حمایت از تولید و عرضيه مسکن رع در راسيتای-73

های فرسيييوده و ناکارآمد شيييهری مصيييوب ، با رعایت کاربری و در حد تراکم مجاز طرح تفصيييیلی، پروانه 

وارض  خواهد بود.)عوارضات عرصه و از عوارضات پروانه ساختمانی ، طرح ایمنی ساختمانی)مسکونی( بدون ع

 و کارشناسی دریافت خواهد شد(

عوارضات %53پرداخت   *برای پروانه های ساختمانی صادره تجاری  در بافت مصوب فرسوده شهری، مشمول

 ند بود.(پروانه ساختمانی خواهند بود)مشمول عوارضات عرصه و کسری پارکینم  نخواه

 

 

 

 

 

 



 

 

 تشویق متقاضیان در پرداخت عوارض )خوش حق حسابی(-5

با توجه به قانون نوسازی و عمران شهری و به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و تسریع در    

ب ضرایو عوارض ابقا  های کسب و پیشههای ساخت و اصالحیه آنها، پروانهپرداخت نقدی کلیه عوارض پروانه

 :ل زیر محاسبه و اخذ خواهد شدتعدی

 

 در طول سال

عوارض  متعلقه به 

 درصد
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این تسيهیالت صيرفاً مشيمول پرداختی های نقدی بوده و در صيورت پرداخت اقساطی، مشمول  :1تبصرره

 تسهیالت این ماده نخواهد بود.

این تسهیالت مشمول  های فرسوده،بینی تسيهیالت الزم برای مسکن مهر و بافتبا توجه به پیش:2تبصرره

 باشد.موارد مذکور نمی

 ،733این تسهیالت صرفاً به موارد فوق مشمول بوده و برای سایر موارد مثل جرایم کمیسیون ماده :3تبصره

ها و فروش عوارض خودرو، اجاره تبدیل واحدها، ، ،ورود به محدوده ،،حق اسيييتفاده از خدمات شيييهرداری

 ،نه تجدید پروا،تمدید  ،تفکیک عرصه، پارکینم تأمین امکان ارض عدممسيتغالت و تأسیسات شهرداری، عو

 نخواهد بود. سهم شهرداری و های حفاری ، نوسازیهزینه

 وپرورشگاه کودکان و نوان خانه ها هایی چون آسایشگاه معلوالن و سالمندان، بازپروری معتادانساختمان-6

ها یا استفاده غیر از ر صورت تبدیل این نوع ساختمانبا رعایت مقررات شيهرسيازی عوارض احداث ندارند. د

 موارد مذکور، در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداری با آنها رفتار خواهد شد.

متر مربع تجاری)مشروط بر اینکه موضوع  03و مترمربع( 733برای احداث یک واحد مسکونی )حداکثر تا -7

که در تملک مسييجد باشييد صييدور پروانه  باشييد( درخواسييتی در خصييوص احداث مغازه در محوطه مسييجد

 ساختمانی عوارض ندارد.



 

 

مسياحت پارکینم الزامی مطابق ضيوابط طرح تفصیلی در محاسبه عوارض زیربنا کسر خواهد شد. و در -8 

 صورت احداث پارکینم اضافی و استفاده به عنوان پارکینم به آن قسمت نیز عوارض تعلق نخواهد گرفت.

های عمومی دیگر با رعایت ضوابط شهرسازی در فضای م کارخانجات و ادارات و سياختمانتأمین پارکین-9

 باز به صورت سایبان بالمانع است.

در تجمیع قطعات مسيکونی به منظور استفاده مسکونی، موقع صدور پروانه با رعایت ضوابط شهرسازی،  -11

 عوارض زیر بنا دریافت خواهد شد.  % 25معادل

های تخریب شده ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله زلزله، بمباران، رانش زمین، ساختمان تجدید بنای-11

 گیرد. حریق و... با تأیید مراجع ذیصالح به اندازه اعیانی تخریب شده عوارض احداث تعلق نمی

که در  پذیره تعلق گرفته و فضای باز مشاعی عوارض%53فضاهای راهرو در پاساژ مجتمع های تجاری  به-12

 مشمول عوارض پذیره نخواهد بود. استتمام طبقات قابل رؤیت  درطول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و

 سازی آماده ومجوزطرح ساختمانی،مجوزدیوارکشی،مجوزتفکیک صدورپروانه ازقبیل خدمات هرگونه ارایه-13

عمل خواهد آمد و برای  هکشييورب وزیرمحترم 21/3/17 - 04/0/7/73555شييماره  بخشيينامه و ... بارعایت

سياختمان هایی که در سيال های گذشيته و قبل از اعمال بخشينامه مذکور پروانه ساختمانی صادر شده به 

منظور رهایی از بالتکلیفی مالکین این گونه سياختمان ها با اخذ تعهد محضييری از مالک در خصوص تبعات 

 گواهی تجدید و پایانکار صادر شود.حقوقی 

های مقاومت بسیج به انضمام ها و پایگاهها و تکایا و حسيینیهتمان برای مسياجد، امام زادهاحداث سياخ-14

 ها و پرداختهای مقاومت بسیج از نظر احداث )بعد از تأیید شدن نقشهکتابخانه و یا موزه در محوطه  پایگاه

اری و خدماتی و... در نظر هایی از اماکن مذکور به عنوان تج( عوارض ندارند. چنانچه قسمتنوسيازیعوارض 

گرفته شيوند و پروانه سياختمانی دریافت نمایند به شيرح ضوابط تعرفه، آن قسمت مشمول پرداخت عوارض 

های اعتباری های صييندوقو همچنین نحوه پرداخت عوارض سيياختمان (1)مسييتثنی ازبندمربوطه خواهد بود

 دام خواهد شد.اقها های بانکمانپروانه ساختعام المنفعه و غیر دولتی مشابه عوارض صدور 

های ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتمساجد، مصلیقانون برنامه شيشيم توسيعه  35طبق تبصيره ذیل ماده-75

های علمیه شامل مراکز آموزشی، پ وهشی و اداری از پرداخت عوارض دینی مصيرح در قانون اساسی و حوزه

 .ندباشساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می



 

 

قانون اساسی 721موضوع اصل22/6/33ن مورخ 40765/ت726563مصوبه شماره 4رعایت بند الف ماده-16

 ریال عوارض زیربنا برای هر متر مربع واحدهای مسکن مهر الزامی است.333/733یعنی اعمال حداکثر

 مذکور توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد. بندهای لغ کاهش یافتهابدیهی است مب*

 پذیرهعوارض  %03های عرضييه مواد نفتی معادل های سييایبان و مخازن سييوخت جایگاهبرای قسييمت-17

ها دیگر مثل تعوی  صينعتی محاسبه و دریافت خواهد شد و عوارض قسمت دفتری با مبنای اداری و اعیانی

 شود. روغن و فروشگاه با مبنای تجاری تعیین می

ها که به های سایبان این جایگاهقسمت 7033ی عرضه گاز از سال هابه منظور حمایت از احداث جایگاه -18

 منظور تأمین گاز خودروها احداث شوند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود.

احداث شيييده ا ند و با توجه به اتمام  7/7/7066آندسيييته از سييياختمانهایی که اعیانی آنها قبل از تاریخ-19

 ده تخلفات نبوده و شهرداری می تواند با اخذ کلیه عوارضات متعلقهعمرمفید سياختمان ،نیاز به تشکیل پرون

( نسبت به صدور مفاصا حساب 7066)فرمول عوارض این تعرفه وارزش منطقه ای قبل ازسال برابر2به ماخذ 

 اقدام نماید.

های عمومی در کاربری مربوطه با رعایت سيييایر ضيييوابط بيه منظور تشيييویق سيييازنيدگيان پيارکینم-21

 پروانه ساختمانی بدون اخذ عوارض  صادر خواهد شد.،شهرسازی

ماه به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی مشغول  24برای کارکنان شياغل در شهرداری میانه که بیش از -21

برای یکبار  وافرادی که در نهادها وسازمانهایی که بودجه آنها توسط شهرداری تامین می گردد خدمت باشند

و هزینه صدور پروانه به شرط  عوارض احداث ، مشمول میلیون ریال  753ا سيقف در طول خدمت حداکثر ت

 اینکه سند مالکیت یا قرارداد واگذاری دست اول به نام این افراد باشد، نمی باشد )وکالتنامه پذیرفته نیست(

ان د )کارکنهای طرف قرارداد شييهرداری نخواهد بوتسييهیالت مشييمول افراد شيياغل در شييرکتاین  ضييمناً 

مشيمول می توانند برای پروانه واصيالحات پروانه و توسيعه تاسقف مذکور از این بند در همان ملک استفاده 

نمایند و این هزینه ها مشمول کلیه عوارضات اعم از عوارضات پروانه ساختمانی و مصالحه نامه ها در خصوص 



 

 

باشييد و این تسييهیالت به عنوان تعدیل پروانه درخواسييتی )مازاد بر پروانه پایه ( تا سييقف مبلغ مذکور می 

 عوارض می باشد.(

برای امالک واراضی  واقع در خارج از محدوده شهر در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا محاسبه عوارض -22

و... ، به غیر  ویا در سایر استعالمها مانند دفتر خانه 733شيده توسيط کمیسیون مادهابقا در اعیانی های ابقا 

زیربنا و پذیره سایر عوارض در صورت شمول بدون حداقل ارزش منطقه ای محاسبه خواهد شد.)به ازعوارض  

 استثنای ارزش افزوده احداث یا ابقا(

در صورتی  733عوارض صدور پروانه و عوارض ابقای اعیانی ساختمان های ابقاء شده در کمیسیون ماده   (23

اری از آن را واریز و مابقی به زمان مراجعه به نسبت که توسط شهرداری محاسبه و مالک یا ذینفع مقد

مقدار واریز شده کسر و باقیمانده درصد مطالبات تناسب سازی وموقع مراجعه وصول وگواهی مفاصا 

 حساب صادرخواهد شد.

هبه درآمدهای شهرداری از بابت عوارض و هزینه خدمات با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر  ( 24

آن ( و  01ها ) به خصوص ماده سقف بودجه مصوب شهرداری و آیین نامه مالی شهرداریبا رعایت 

ثبت در دفاتر مالی و صرفه و صالح شهر و شهرداری برای افراد بی سرپرست و ناتوان، حادثه دیده، 

 نخبگان، کارکنان شهرداری و فرزندان آنها و..... بایستی اعمال شود.

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 4ماده 

 موارد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض

)در فضای باز ، حتی زیر بالکن مترمربع با ورودی از حیاط 0سرویس بهداشتی در حیاط به مقدار حداکثر (1

مترمربع، زیربنای  0به طوری که درب سرویس بهداشتی به سمت حیاط باشد( در صورت احداث بیشتر از 

 تعیین تکلیف گردد. 733مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی بوده وبایستی در کمیسیون ماده  0بیشتر از 

 سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی )صرفاً در ساختمان های حداکثر دو طبقه دو واحدی((2

 پوشش پله های ورودی ورم باران گیر در ورودیهای زیرزمین با مصالح غیر بنایی جهت (3

 قه()نیم طببا مصالح غیرثابت و غیر بنایی ازجمله با نبشی و نئوپان و ورقدر داخل مغازه قفسه بندی (4

 سانتیمتر پیش آمدگی در معابر 03حداکثر باحیاط روی درب سایبان (5

متری و بیشتر ودر کلیه قطعات 73در معابر  سانتیمتر 25ها حداکثر ها و باالی پنجرهسيایبان درکناره بام(6

 شمالی )ورود به حیاط(

شرط عدم وجود تعری  در طرح توسعه نماسيازی سياختمان یا دیوارهای ملک بدون تجدید بنای آنها به (7

 شهری

 ها بدون تغییر در ابعاد آنهاتعمیرات جزیی و مرمت ساختمان و تعوی  در و پنجره(8

  به طوریکه افزایش واحد نباشد. ای مسکونیتغییر در تقسیمات داخلی ساختمان ه(9

و مغازه ها در یک  یک پالک ثبتی داشيته باشد ملکالحاق دو یاچند مغازه به همدیگر مشيروط بر اینکه (11

 .گذر واقع شده باشند

 های سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن(11

 احداث گلخانه با هر طرحی در داخل خانه (12

ها و... از اعیانی واحدهای مجاز مربوطه به عنوان مهد کودک، کتابخانه، ها، شرکتماناستفاده ادارات، ساز(13

 کارکنان خود  استفاده ، غذا خوری، باشگاه ورزشی و.... فقط براییواحد آموزش



 

 

تبدیل قسييمتی از اعیانی به پارکینم و ایجاد پارکینم در اعیانی و نصييب درب پارکینم از ضييلع مجاز (14

 ابق طرح توسعه شهری مط بایجاد در

 در ساختمانهای با مالکیت حقیقیاستفاده از زیر پله یا اطاقک باالی پله به عنوان انباری (15

های عمرانی و سيياختمانی تا مدت اعتبار مهلت موافقت نامه اولیه و یا های موقت پروژاحداث سيياختمان (16

و مالک یا پیمانکار مکلف است بعد از انقضاء مهلت قابل استفاده و قبول بوده ،مدت اعتبار پروانه سياختمانی 

 .  مذکور نسبت به بر چیدن تاسیسات فوق الذکر اقدام نماید

  احداث حوض یا استخر در داخل خانه و حیاط (17

 اجرای عقب کشی در امالک مطابق طرح توسعه شهری با هماهنگی شهرداری(18

گی با تایید سازمان میراث فرهنگی، تعمیر اساسی منجر تعمیر اساسی ساختمان با ارزش تاریخی و فرهن(19

 به ستون گذاری در داخل اعیانی موجود به شکلی که شکل  اهری و دیوارهای جانبی ساختمان تغییر نیابد.

 متر 23/7استفاده از فضای زیر تراس تاارتفاع (21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5ماده 

 صدور پروانه ساختمان عوارض

اشد با ب تبدیل شدهبدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی  زیربنادر مواردی که بالکن سه طرف بسته به -1

ه )در صورتیکه به طرف معبر باشد مابیل پرونده  تخلفاتی نمی باشد.اخذ عوارض مقدور  بوده و نیازی به تشک

 التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهد شد.(

)تعداد واحد های  ساختمانی در پروانه تقلیل  اگر مودیان متقاضی تقلیل واحد های مسکونی خود باشند-2

 ی دریافت خواهد شد.(.)هزینه کارشناسعوارض اقدام خواهد  شد بدون اخذیابد( مورد درخواستی 

 طراحی گردیده ولی واتاقک آسانسور آن دسته از ساختمانهایی که در نقشه های ساختمانی آنها خرپشته -3

در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از 

نا این تبصره برای ساختمانهای احداثی قبل معاف می باشند ضمواتاقک آسانسورپرداخت عوارض خر پشته 

 مالک عمل می باشد. 7033از 

واحدی که از نظر امکانات بهداشيتی )سيرویس بهداشتی و حمام وآشپزخانه( برای یک واحد پیش بینی  -4

 شده باشد تک واحدی تلقی خواهد شد.

 بالکن روباز سایبان بوده و در محاسبه نصف زیربنا محاسبه خواهد شد.-5

 پارکینم در سطح ناخالص بنای ساختمان مطابق ضوابط طرح توسعه شهری محاسبه نخواهد شد. -6

منظور از زیر بنای خارج از ضوابط شامل زیر بناهای افزون بر سطح اشغال و هر نوع تراکم مجاز  طرح -7

رآورد مبلغ اقدام خواهد شد و در مصالحه ها ب  5توسعه شهری بوده که در صورت تصویب کمیسیون ماده 

 مصالحه نامه طبق این قسمت خواهد بود.

 

 

 



 

 

 

 

 جدول عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع                                                      

زیربنای خارج  با لكن به شارع

 از ضوابط

زیربنای مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربری

 

 طبقات سازه ای

 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 
 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

72p 

 

 

 

 

 

3p 

4p 3/3p  زیر زمین اول,دوم و

 پایین تر

1 

6p 7/3p 2 همكف و اول 

72p 0/6P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

76p  

4P 
 4 ششم پنجم و

23p p4/5   5 هفتم و هشتم 

25p 5P              6 نهم و باالتر 

ریرررال ودر 111/51مترررری وبررراالتر12ه ای در معرررابر حرررداقل ارزش منطقررر:1تبصرررره     

                                                ریررررررال مرررررری باشررررررد.                                                                                                                111/35متررررررری 12كلیرررررره معررررررابر زیررررررر

ایييين تعرفيييه خواهيييد 2مييياده2ارزش منطقيييه ای پيييس از اعميييال ضيييرایب بنيييد :حيييداقل 2تبصرررره

 بود.

 تعیین می گردد. 2Pعوارض زیربنای خرپشته در هر طبقه به ازای هرمتر مربع  :3تبصره

 

 

 

 

 



 

 

و كاربریهای به غیر از  واحد تجاری، ادرای،صننعتی یا چند عوارض پذیره یک مترمربع از یک

 كاربریهای مسکونی

 

ریال ودر كلیه معابر 111/51متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر :1تبصره     :تبصره الف

 ریال می باشد.111/35متری 12زیر

و.. شامل ساختمانهای آموزشی ،آموزش عالی، بهداشتی ودرمانی وحرف پزشکی،ورزشی  فرهنگی:بتبصرره 

وتفریحی،مراکزفرهنگی وهنری مورد تاییددسيتگاههای مسيئول،کمیته امدادامام)ره(،سازمان بهزیستی،هالل 

 .احمر،توانبخشی درکاربری مربوط ورعایت ضوابط شهرسازی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد

 تعیین می گردد. 3Pعوارض پذیره خرپشته در هر طبقه به ازای هرمتر مربع  :ج تبصره

امالک قولنامه ای که به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می نمایند و جهت اخذ پروانه ساختمانی ویا  هر *

برای هر متر P 5گونه استعالم از شهرداری داشته باشندسهم مشاعی ناشی از خرد شدن قطعات  معادل 

 .ربع  عرصه  تعیین می گرددم

 

 

 طبقات تجاری و خدماتی صنعتی سایر كاربریها شارع بالكن به طرف

روپوشیده 

یا سه 

طرف 

 بسته

خارج از  روباز

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

31p 15p 1/7p p 1/7p 1p 

11p(1/7) 11p همكف 

8p(1/7) 8p زیرزمین 

3p(1/7) 6p  اول به

 باال

--- --- 1/75p(1/7

) 

1/75p 1/8p(1/7

) 

1/8p )7/2P(1 2P نیم طبقه 

31P 15P 1/75p(1/7

) 

1/75p 1/8p(1/7

) 

1/8p 3p(1/7) 3P انباری 



 

 

 

  6ماده                                                                                      

 نحوه صدور پروانه ساختمانی                                                                                              

 

قانون  55ماده  24و بند  733ختمانی و تعیین نوع استفاده از آنها به استناد ماده صيدور پروانه سيا

 قانون نوسازی به شرح زیر خواهد بود: 23ماده  2شهرداری و تبصره 

شود باید حداکثر مدتی که برای پایان های سياختمانی که از طرف شيهرداری صادر میدر پروانه (1

های فاده از آن درج گردد که حداکثر این مدت در ساختمانیافتن سياختمان ضروریست و نوع است

 معمولی نباید ازسه سال بیشتر باشد. 

متر  7333هایی که زیربنای اعیانی آنها برابر یا کمتر از عبارت اسيت از ساختمان سراختمان معمولی:

 مربع باشد.

مترمربع بوده و  7333تر از هایی که زیربنای اعیانی آنها بیشعبارت اسيت از ساختمانساختمان ویژه: 

سييال خواهد  5ماه به مدت پروانه اضييافه شييده و حداکثر مهلت پروانه  6 مازاد مترمربع 533به ازای هر

 بود.

 تفصیلی ساختمانی نبوده و هاینقشهارایه نیاز به و امنیتی  های نظامی، انتظامیساختمانبرای  (2

ها هتعرفه اقدام خواهد نمود. ضييمنًا کلیه دستگااد این عوارض احداث طبق مفشيهرداری با دریافت 

باشيند. سایر دستگاهها به غیر از ساختمان های نظامی، ملزم به اخذ پروانه احداث از شيهرداری می

 انتظامی و امنیتی ملزم به ارایه نقشه های تفصیلی ساختمان  می باشند.

تعهد محضيری مبنی براینکه صدور پروانه خذ با ا در کاربری مرتبط به اسيناد عادی و غیر ثبتی (3

سيياختمانی تایید مالکیت نمی باشييد واسييتعالم از ادارات ذیربط از جمله راه وشييهرسييازی و منابع 

طبیعی الزامی اسيت وبرای این امالک پس از پایان سياختمان گواهی عدم خالفی یا گواهی تسویه 

  حساب ملکی صادر خواهد شد.



 

 

نه سيياختمانی با ثبت در خواسييت مالک در شييهرداری شييروع خواهد شييد و (اقدام به دریافت پروا4

 .شهرداری درصورت مطابقت ضوابط ،مجوز تهیه نقشه را کتبا به متقاضی اعالم خواهد نمود

(مالک مو ف اسيت طبق مجوز تهیه نقشيه نسيبت به تهیه و ارایه آن به شهرداری در اسرع وقت 5

 با ارزش معامالتی مالک عمل  زمان صدور پروانه ساختمانی  اقدام نماید وعوارض پروانه ساختمانی

 محاسبه خواهد شد.

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

ماه برای صيدور پروانه اعتبار داشته  و در صورت عدم تغییر در ضوابط قابل  0(مجوز تهیه نقشيه 1

 تمدید خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 7ماده 

 پروانه ساختمان حوه تمدید ، تجدید،توسعه،اصالحن

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیرى از متروکه ماندن آنها و ممانعت از ایجاد مشکالت 

ترافیکى و اجتماعى و مبلمان شهرى... حداکثر تا انتهاى مهلت پروانه ساختمانى بوده چنانچه در مهلت مقرر، 

 نشود پروانه ساختمانى با رعایت موارد زیر تمدید یا تجدید خواهد شد.ساختمان احداث 

اعتبار پروانه به شرطی که در خواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه در دبیر خانه شهرداری تمدید -7

 ثبت شود عوارض ندارد)فقط هزینه کارشناسی دریافت می گردد.(

 ماه می باشد .2دبیرخانه شهرداری مدت زمان اخذ تمدید از تاریخ ثبت در -7تبصره

قانون نوسازی و عمران شهری در کلیه معابرشهر اخذ خواهد شد 23ماده 2طبق تبصيره تمدید  عوارضيات-2

وبرای امالک واراضيی که تمدید اول یکساله انجام داده وجهت تمدید دوم به شهرداری مراجعه نمایند نصف 

 باشد.عوارض مقرر در قانون فوق مشمول دریافت می 

در صييورت وقوع عوامل غیر مترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صييدور احکام قضييایى که موجب رکود  -0

عملیات سياختمانى شيده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از 

 راجع ذیربط()با تایید ممهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد.

  . سال تمدید خواهد نمود2شهرداری مهلت پروانه ساختمانی را بدون ارجاع به سایر مراجع به مدت  -4

در پروانه های سياختمانى صيادره در صيورت اتمام مهلت پروانه و تمدید مقرر با ضوابط زمان صدور )در  -5

بار تمدید  یکمدت پروانه و  ااتمامتسييال مدت پروانه و در سيياختمان هاى وی ه  0سيياختمان هاى معمولی

 سال( و عدم تکمیل ساختمان، بایستى پروانه ساختمانى تجدید گردد. دوحداکثر 

تکمیل نکرده باشد در ساختمان هاى  اگر مالک در مهلت پروانه و تمدید آن ساختمان خود را شروع و یا -6

)زیربنا عوارض %21به بعد با پرداخت  آنبعد از اتمام مدت پروانه وتمدید معمولى در سييال شييشييم  و وی ه 

 2و در صورتی که این نوع ساختمانها تا مدت  اعتبار خواهد شد. تجدیدبراى دوسيال وپذیره( زمان مراجعه 

تجدید دوم به  زمان مراجعه نسبت به عوارض )زیربنا  وپذیره(%22با اخذ  دوباره  سال به اتمام نرسد بایستی

 زمان اخذ پایانکارقسمت آخر این بند اجرا خواهد شد . که تایک سال اقدام شود مدت

در صييورت عدم احداث سيياختمان و مراجعه مالک جهت ابطال پروانه، با اخذ عوارض کارشييناسييی اقدام -1

 خواهد شد.



 

 

مالک)مالک اولیه ویا با شيييهرداری بوده و مالک آنها ناشيييی از انجام توافق که پروانه سيياختمانی امالکی -3

 %53نمایند مشمولبه شهرداری مراجعه می وتجدید تمدیدپروانه ، برای  بعد از گذشت مهلت  (مالکین بعدی

 .بود خواهند مقررات تمدید و تجدید پروانه

زمانی برای اخذ پروانه ساخت لحاظ  ،مابینهای قبل با شهرداری توافق و در توافق فی مالکینی که در سال-3

برابرمفاد ت عدم اخذ پروانه و عدم احداث ، پروانه سيياختمانی نشييده باشييد شييهرداری مکلف اسييت در صييور

 نماید.صادر مصالحه نامه فی مابین 

با ارایه سند مالکیت در صفحه اول شناسنامه  ،در صيورت تقاضيای تغییر نام دارنده شناسنامه ساختمان-73

 توضیح الزم توسط شهرسازی درج و ممهور به مهر شهرداری خواهد شد.

مانی صييادره را داشييته تمازاد بر مقادیر مندرج در پروانه سيياخ که تقاضييای توسييعه وافزایش بنامالکینی -77

ماه باشد مقادیر توسعه نیز  73دارای اعتباری بیش از  درزمان مراجعه مالک مانیتباشند چنانچه پروانه ساخ

صادره دارای  توسعه پروانه دارای اعتبار زمانی معادل با اتمام پروانه سياختمانی خواهد بود در غیر اینصيورت

 .خواهد بود  پروانه توسعهماه اعتبار از تاریخ صدور 73

 دارای اعتبار زمانی باشد. ضمنا این بند )صدورمجوز توسعه( برای پروانه هایی صادر خواهد شد که-70تبصره 

مانی اخذ تار ساخصادره در سنوات قبل پایانک نسبت به پروانه ساختمانی یا مالکینی در صورتی که مالک-72

زمان مراجعه  صدور پروانه اعتبار دیگر باشد مشمول مقررات اتنموده باشيد و متقاضيی احداث طبقه یا طبق

 )نه مدت زمان توسعه(.خواهند بود

شيهرداری می تواند قبل از اتمام مدت زمان پروانه های ساختمانی از روشهای مختلف مانند نامه نگاری -70

 وع را به مالکان اطالع رسانی نماید.،ارسال پیامک و...موض

 قانون ثبت، قبل از صدور پایانکار ضروری می باشد. 45اصالح سند در اجرای ماده-74

آن به شيييرطى که مراحل احداث  و تجدیدهای اقيدام بيه اخيذ پایانکار در مهلت قانونى پروانه و تمدید -75

فقط هزینه کارشييناسييی به تعداد واحد های توسييط مهندس نا ر مربوطه تأیید شييود رایگان خواهد بود و 

پایانکار به شهرداری  اخذ اگر مالک تمدید وتجدید ها را انجام نداده باشد وجهتاحداثی دریافت  خواهد شيد

ریال تعیین می گرددولی اگر تمدید  وتجدید هایا 333/633مراجعه نماید هزینه کارشناسی به ازای هر واحد 

 ریال تعیین می گردد.333/533شناسی به ازای هرواحد یکی را انجام دهد هزینه کار

شيهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدید ها و پایانکار موضوع را به صورت کتبی موقع اخذ -76

 موارد امضا شده را نگهداری نمایدپروانه ساختمانی به مالک ابالغ  ودرسوابق ملکی یک نسخه از 

 



 

 

 1ماده 

 تسهیالت تجدید بنا

ها با رعایت اصول فنی و ایمنی و بهداشتی به منظور نوسازی شهر با رعایت منظور مقاوم سيازی ساختمان به

  شود.آخرین ضوابط شهرسازی، تسهیالتی به شرح زیر در محاسبه عوارض لحاظ می

در صيورتی که مالک متقاضيی تخریب و بازسيازی اعیانی ملک خود  باشد و برای ساختمان تحت مالکیت -1

ی از شييهرداری و یا  وضييع موجود تلقی شييدن بدلیل احداث قبل از  طرح جامع د دارای پروانه سيياختمانخو

 شهرداری مالک را به اندازه اعیانی مسکونیشيهری و یا مختومه شيدن پرونده های تخلفات ساختمانی باشد،

 ووضييع موجود تلقی،پرونده تخلفاتی سيياختمانی متشييکله مختومه مندرج در پروانه سيياختمان قبلی وتجاری

 پروانه از پرداخت عوارضيييات صيييدور شيييده قبل از طرح جامع شيييهری،با رعایت ضيييوابط شيييهرسيييازی

ساختمانی)عوارض زیربنا و پذیره(معاف خواهد نمود. الزم به یادآوری است در صورت تخریب و بازسازی سایر 

درصد سایر عوارض مقدور  733 زیربنا وپذیره و عوارض%25 سياختمانها)به غیر از مسيکونی و تجاری(با اخذ

دضيييمناپرداخت نقدی مابه التفاوت بنای احداثی جدید با مسييياحت مجاز قبلی مقدور نمی باشيييد خواهد بو

ومالک حق درخواسييت اسييترداد وجه مذکور را ندارد.تسييهیالت این ماده شييامل عوارض زیر بنا و پذیره بوده 

 وسایر عوارضات طبق تعرفه وصول خواهد شد.

 

 



 

 

                                                3ماده                                                                                  

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی

ه نصدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با اخذ تعهد ثبتی از مالک مبنی بر مسئولیت تبعات حقوقی صدور پروا

ه ب بهای خدماتالمثنی در موقع مفقودی و سرقت و آتش سوزی و سایر حوادث غیر مترقبه دیگر با دریافت 

 :شرح زیرمقدور خواهد بود

 ریال برای هر مترمربع 5111مترمربع معادل  1111زیربنای تا  ٭

 ریال برای هر مترمربع 4111مترمربع معادل  2111تا  1111نای باالیزیرب ٭

 ریال برای هر مترمربع3111مترمربع معادل  3111تا  2111باالیزیربنای  ٭

 ریال برای هر مترمربع2111مترمربع معادل  3111زیربنای بیش از  ٭

 

 

 

 

 

 



 

 

  81ماده                                                                             

 عوارض حصاركشی                                                                               

عوارض احداث دیوار صرفاً مطابق ضوابط شهرسازی و سایر مقررات مربوطه و مقتضیات محل فقط در 

های عمومی و باغ و اراضی زراعی که مالک صرفاً درخواست صورت تقاضای احداث دیوار و فقط در کاربری

وچکی مثل خانه باغ را داشته باشند نیز این عوارض دریافت خواهد حصارکشی و یا همراه با آن احداث واحد ک

 شد.

 33های عمومی و باغ و اراضی زراعی فقط برای بر مشرف به معبر و تا ارتفاع احداث دیوار در کاربری

سانتی متر با مصالح بنایی و بقیه به صورت نرده یا فنس با اخذ تعهد ثبتی مبنی بر حفظ وضعیت باغ و مزروعی 

واحد های مربوطه در شهرداری و جهاد کشاورزی )خارج از محدوده شهرها( وراه و  زمین و و استعالم از

                                                                            شهرسازی و... و با رعایت ضوابط طرح توسعه شهری مقدور خواهد بود.                                                                

 

 :1تبصره 
صدور مجوز حصارکشی بنام مالک صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقی، هیچگونه مجوزی در جهت احداث 

 بایست در مجوز صادره از سوی شهرداری صراحتاً قید شود.بنا محسوب نشده و مراتب می

 : 2تبصره 
رایگان  نسبت به عقب کشی دیوار خود مطابق طرح توسعه شهری اقدام نمایند مالکین امالکی که داوطلبانه و 

 مشمول این عوارض نبوده و شهرداری مبلغی دریافت نخواهد کرد. 

 :3تبصره 
 نمایند این عوارض شامل نمی شود.برای امالکی که پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ می

 :4تبصره 
اقدام  773قانون شهرداری، مشمول عوارض این بند نبوده و مطابق ماده  773واد امالک ناشی از اجرای م

 خواهد شد .

 :5تبصره 
 فنس کشی عوارض احداث دیوار ندارد.

 :6تبصره 
 سانتی متر با مصالح ساختمانی، مغایر مقررات موجود تلقی و غیر قانونی خواهد بود. 33احداث دیوار بیش از  

 

 (ریال 111/21)حداقل هرمتر طول P 4 احداث دیوار عوارض هر متر طول

 



 

 

 88اده م

 هازی ساختمان مناسب سا

های غیر دولتی در خصييوص مناسييب سييازی محیط شييهری و های اجرایی دولتی و سييازماندسييتگاه کلیه 

 ی بندها و اماکن مورد اسييتفاده عمومی برای افراد دارای معلولیت، مکلفند مشييابه آیین نامه اجرایسيياختمان

قانون برنامه پنج سياله سيوم توسعه و قانون جامع حمایت از معلولین و آیین نامه اجرایی آن  730)ج( ماده 

ا هایی که مالکین و یاقدام نمایند. بنابراین شيهرداری مکلف به رعایت آن بوده و صيدور پایانکار به ساختمان

تمانی اقدام ننموده و مناسب سازی را انجام های ساخسيازنده آنها نسيبت به انجام تعهدات خود طبق نقشيه

 .نداده باشند ممنوع است

               

 

                              

 82ماده                                                                     

 و بهای خدمات نحوه استرداد عوارض 

 

بعد از کسر هزینه خدمات شهرداری  مطابق تعرفه به وصولی و عوارض  زیر باطلدر شرایط ساختمانی پروانه 

 مؤدی مسترد خواهد شد:

 درصورتی که  مالک قبل از صدور شناسنامه ساختمان  از اخذ پروانه ساختمان منصرف شده باشد.*

 پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضایی ابطال شده باشد. *

 کسر هزینه خدمات شهرداریهرداری بدون اشتباه واریزی اشخاص به حساب ش *



 

 

گواهی معامله و حفاری در صييورت انصييراف مالک از انجام معامله و حفاری و تأیید دفاتر اسييناد رسييمی  *

 خواهد شد. هزینه خدمات شهرداری اقدام... دریافتی شهرداری با کسر شرکتهای حفار وو

 مسترد خواهد شد. هزینه خدمات شهرداری کسر عوارض سالیانه خودرو در صورت واریزی به اشتباه بدون*

*عوارض سالیانه خودرو در صورت درخواست مالک جهت استرداد عوارض ، با کسر هزینه خدمات شهرداری 

 مسترد خواهد شد.

در صييورتی که مصييالحه نامه ای فی مابین شييهرداری و مودیان تنظیم گردیده باشييد و قبل از تصييویب *

 هزینه خدمات شهرداریاضی از درخواست خود اعالم انصراف کتبی نماید با کسر استان،متق 5کمسیون ماده 

 شد. خواهد  معمولاقدامات الزم  مربوط

 حاصلتقلیل  ی به هر دلیلیدمودر صيورتی که در مقادیر  مندرج در مصالحه نامه فی ما بین شهرداری و *

قدام ا هزینه خدمات شهرداریکسر بدون فته شهرداری راسا می تواند نسبت به استرداد مبالغ تقلیل یا ،شود

نماید الزم به یادآوری اسيت که مبالغ محاسيبه شيده جهت اسيترداد نیز تابع محاسبه دریافتی از مودی می 

 باشد.

 .باشد نمی استرداد قابل کارشناسی هزینه*

 

 

 

 جدول درصد استرداد بر حسب مبلغ

 تا یک میلیاد ریال مبلغ
و بریک میلیارد تا د مازاد

 میلیاد ریال
  بردو میلیارد مازاد

درصد 

 استرداد
4% 3% 2%  

 



 

 

 89ماده                                                                

 درب اضافی )ارزش افزوده( تعبیهعوارض 

 :شرایط صدور و یا ایجاد درب اضافی  به شرح ذیل خواهد بود

ضالع آن محدود به درب باشد  ایجاد یک یا چند درب برای تردد درصيورتی که در سيند مالکیت ملکی ،ا-1

 خودروها به پارکینم عوارض ندارد.

در کوچه های بن بسيت اختصياصيی به غیر از فردی که کوچه بن بست اختصاصی در سند مالکیت وی  -2

است برای سایر امالکی که محدود به آن کوچه  درب اضافی رادرج شيده اسيت شيهرداری حق صيدور مجوز

 ندارد.

قانون شييهرداریها کلیه انهار،شييوارع و معابر عمومی  737وماده 36ماده 6با توجه به اینکه طبق تبصييره -3

متعلق به شهرداری می باشد لذا در صورتی که  ملکی  دارای بیش از یک بر باشد و سایر اضالع ملک محدود 

اری می تواند با اخذ عوارض ذیل این ماده به معبر عمومی باشد ودر سند مالکیت درب ذکر نشده باشد شهرد

 نسبت به صدور  درب اضافی مورد نیاز اقدام نماید.

درآندسيته از امالکی که در اسنادمالکیت آنها بیش ازیک ضلع مشرف به معابر عمومی باشد ودر هیچ یک -4

معبر عمومی تلقی از اضيالع مشيرف ،درب قید نگردیده باشد شهرداری معبر دارای عرض بیشتر را به عنوان 

نموده واز بابت صيدور مجوز درب برای ضيلع مذکور هیچ مبلغی دریافت نمی نماید ولی چنانچه مالک قصد 

ایجاد درب برای سيایر اضيالع راداشيته باشد برابر جدول ذیل این ماده نسبت به وصول عوارض اقدام خواهد 

 نمود.

یا چند  معبر  عمومی باشد ولی در سند مالکیت  ملکی  طبق طرح تفصیلی ،مشرف به دو   در صورتی که -5

امالک مشرف به معابر مذکور ،معبر عمومی ذکر نشده  باشدو مالک متقاضی اصالح  سند مالکیت  خود باشد 

در رابطه با صيدور مجوز اصالح سند  به وضع موجود  طبق طرح تفصیلی)معبر( عوارضی تحت عنوان ارزش 

و به مالک اجازه ایجاد درب اضييافی به تعداد مورد نیاز  جهت تردد خواهد افزوده)حق مشييرفیت( اخذ نموده 

 این ماده(4)بارعایت تبصره داد



 

 

 ریال می باشد.111/35و حداقل p11مساحت عرصه  به ازای هر متر

 .ضمنا این دسته از مالکین از پرداخت عوارض ایجاد درب اضافی  معاف خواهند شد*

متری وکمتر باشيد وفقط اصيالح سند مقدور باشد و ایجاد درب اضافی 4ضيمنا در صيورتیکه عرض معابر  *

 ریال(می باشد.P111/35)حداقل5Pمقدور نباشد به ازای هر متر مربع عرصه 

در صيورتیکه طبق نظر شيهرسازی امالکی تعری  اعالمی را رعایت نموده ومقدار تعری  از سند مالکیت -6

تعری  حذف یا کاهش یابد و مالک متقاضيی پیشيروی و  آنها کسير گردیده اسيت  اگر طبق طرح تفصيیلی

برابر ارزش منطقه ای مالک عمل سال 23تصيرف مجدد مقادیر فوق باشد )عدول از تعری (عوارض این بند 

ضيمنا در صيورتیکه مالک از قبل تعری  با شهرداری مصالحه نموده یا  برای هر متر مربع خواهد بود 7033

ه باشيد در این حالت عدول از تعری  با قیمت کارشيناس رسمی دادگستری وجهی یا خدماتی دریافت نمود

 . اقدام خواهد شد 

 733ماده، در کمیسیون در کاربریهای مربوطه در صورت ایجاد درب اضافی بدون اخذ مجوز از شهرداری-7

 ده با ضریب، عوارض ایجاد درب این مامذکورگیری خواهد شد. در صورت رأی بالمانع کمیسیون طرح و تصمیم

 . شوداقدام می برابر 2

در کاربریهای غیر مربوطه مالک نمی تواند نسبت به ایجاد درب اضافی در صورتی که درب اضافی در :1تبصره

سند مالکیت آن نباشد اقدام نماید بدیهی است در صورت ایجاد درب اضافی در کاربریهای غیر مربوطه، 

مات  قانونی الزم را معمول نماید ضمنا شهرداری نمی تواند برای شهرداری  می بایست برابر مقررات، اقدا

 چنین امالکی با اخذ عوارض  مبادرت به مجوز صدور درب اضافی نماید.

صادر گردیده و در نقشه های  7033آندسته از مالکینی که پروانه های ساختمانی آنها قبل از سال :2تبصره 

وجود دارد از پرداخت عوارضات درب اضافی مقرر در این ماده ساختمانی آنها درب اضافی مشرف به معبر 

 معاف می باشند.

مگرقبال در سند مالکیت  درب اضافی داده نخواهد شد هیچ گونه متری وکمتر اجازه ایجاد4:به معابر 3تبصره

 .مودیا پروانه ساختمانی آنها درب وجود داشته باشد که شهرداری با اخذ عوارض این ماده اقدام خواهد ن



 

 

*در زمان صدور مجوز درب اضافی توافق نامه ای با مالک یا مالکین منعقد خواهد شدکه طرح هر گونه دعاوی 

 در محاکم رااز خود سلب وساقط می نماید.

 

 

 درب اضافی تعبیه عوارض                                                

 عوارض عرض معبر ردیف

 ریال111/111/31 متری 6 متری تا4باالی معابر 1

 ریال111/111/45 متری12وكمتر از  متری6باالی معابر  2

 ریال111/111/65 متری21و كمتر از متری12معابر 3

 ریال111/111/91 و باالتر یمتر 21معابر 4

متری وکمتر باشدودر کمیسیون ، درب اضافی ابقا گرددعوارض این ماده مبلغ 4در صورتیکه عرض معبر *

 خواهد بود.ریال 111/111/51

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 84ماده 

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

 قانون شهرداری ابقا شوند( 811محدوده شهر و حریم شهر كه توسط كمیسیون ماده 

مطابق  ابقاء شوند. 733ن ماده بناهایى که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شيوند و از سيوى کمیسیو

 :تعرفه عوارض محلى به شرح زیر اقدام خواهد شد

 عوارض ابقاء با ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف و تعرفه عوارض محلی سال جاری محاسبه خواهد شد. *

موارد  ادارات ،سييازمان ها ، نهادها ، بانک ها و ... از بند فوق مسييتثنی بوده و عوارضييات حاصييل از تخلفات -

 .محاسبه و دریافت خواهد شد مالک عمل سال جاری مذکور با ارزش منطقه ای  

 در عوارض ابقا در صورت احداث پارکینم مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. -

شده محاسبه  در ابقا اعیانی های احداثی در کاربری های مغایر عوارضات ابقا با نوع استفاده اعیانی ابقا-

 خواهد شد.)مثال مسکونی ابقا شده در کاربری ورزشی ،به صورت مسکونی دریافت خواهد شد.(

 .این بند شامل باغات نیز بوده و به هرگونه اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر مشمول خواهد شد-

 اربری مربوط به ازاء هر متر مربعجدول عوارض زیربنای مسکونی ابقا شده در ك

زیربنای خارج  با لكن به شارع

 از ضوابط

زیربنای مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربری

 

 طبقات سازه ای

 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 
 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

25p 

 

 

 

 

 

72p 

3p 3/7p  زیر زمین اول,دوم

 و پایین تر

1 

72p 6/0p 2 همكف و اول 

23p 2/1P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

25p  

3P 
 4 ششم پنجم و

03p 3p   5 هفتم و هشتم 

05p 73P              6 نهم و باالتر 



 

 

ریرال ودر كلیره معرابر 111/51مترری وبراالتر12لف:   حداقل ارزش منطقره ای در معرابر 1تبصره

 .ریال می باشد111/35متری 12زیر

تعیرین 4pتبصره ب: عوارض زیربنای خرپشته ابقا شرده در هرر طبقره بره ازای هرمترر مربرع 

  می گردد.

 بنای مسکونی ابقا شده در كاربری غیر مربوط به ازاء هر متر مربعجدول عوارض زیر

زیربنای خارج  با لكن به شارع

 از ضوابط

زیربنای مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربری

 

 طبقات سازه ای

 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 
 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

53p 

 

 

 

 

 

23p 

 73p 2p  زیر زمین اول,دوم

 و پایین تر

1 

23p 4p 2 همكف و اول 

43p 3P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

53p  

73P 
 4 ششم پنجم و

63p 72p   5 هفتم و هشتم 

13p 75P              6 نهم و باالتر 

 ریرال ودر كلیره معرابر111/51مترری وبراالتر12الف:    حداقل ارزش منطقره ای در معرابر تبصره

                                                                                                                                                                ریررررررررررال مرررررررررری باشررررررررررد.111/35متررررررررررری 12زیررررررررررر

تعیرین  P5تبصره ب:عوارض زیربنای خرپشته ابقا شرده  در هرر طبقره بره ازای هرمترر مربرع 

 .می گردد

 

 

 

 



 

 

 

و كاربریهای به غیر از  واحد تجاری، ادرای،صننعتی یا چند یره یک مترمربع از یکعوارض پذ

 كاربریهای مسکونی در كاربری مربوط

بالكن به طرف 

 شارع

 طبقات تجاری و خدماتی صنعتی سایر كاربریها

روپوشید

ه یا سه 

طرف 

 بسته

خارج از  روباز

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

 خارج از

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

61p 31p 2P(1/7) 2p 2P(1/7) 2p 

21p(1/7) 21p همكف 

16p(1/7) 16p زیرزمی

 ن

12p(1/7) 12p  اول به

 باال

--- --- 1/5P(1/7) 1/5P 1/6p(1/7) 1/6P )7/4P(1 4P  نيييیيييم

 طبقه

61P 31P 1/5p(1/7) 1/5P 1/6p(1/7) 1/6P 6p(1/7) 6P انباری 

متری 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/51متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر  تبصره الف:

 ریال می باشد.111/35

 تعیین می گردد.6Pتبصره ب:عوارض پذیره خرپشته ابقا شده در هر طبقه به ازای هرمتر مربع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ای به غیر ازو كاربریه واحد تجاری، ادرای،صننعتی یا چند عوارض پذیره یک مترمربع از یک

 كاربریهای مسکونی در كاربری غیر مربوط

 طبقات تجاری و خدماتی صنعتی سایر كاربریها بالكن به طرف شارع

روپوشیده 

یا سه 

طرف 

 بسته

خارج از  روباز

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

91p 45p 3P(1/7) 3p 3P(1/7) 3p 

31p(1/7) 31p همكف 

24p(1/7) 24p زیرزمین 

18p(1/7) 18p  اول به

 باال

--- --- 2/25P(1/7

) 

2/25p 2/4p(1/7

) 

2/4p )7/6P(1 6P نیم طبقه 

91P 45P 2/25P(1/7

) 

2/25p 2/4P(1/7

) 

2/4p 9p(1/7) 9P انباری 

 

متری 12ال ودر كلیه معابر زیرری111/51متری وباالتر12تبصره الف: حداقل ارزش منطقه ای در معابر 

 ریال می باشد.111/35

تبصرره ب:فرهنگی و.. شرامل سراختمانهای آموزشری ،آموزش عالی، بهداشرتی ودرمانی وحرف 

پزشرركی،ورزشرری وتفریحی،مراكزفرهنگی وهنری مورد تراییرددسررتگاههای مسرر ول،كمیته 

ط ورعایت ضوابط شهرسازی امدادامام)ره(،سازمان بهزیستی،هالل احمر،توانبخشی دركاربری مربو

 .توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می باشد

 .تعیین می گردد8pتبصره ج: عوارض پذیره خرپشته ابقا شده در هر طبقه به ازای هرمتر مربع 

در امالک قولنامه ای كه به هر دلیلی به شهرداری مراجعه می نمایند ودر كمیسیون ماده :*

ند)بدون تعیین تكلیف عرصه( ویا  هر گونه استعالم از شهرداری اعیانی این نوع امالک ابقا شو111



 

 

برای هر متر مربع  عرصه  تعیین p5داشته باشندسهم مشاعی ناشی از خرد شدن قطعات  معادل

 می گردد.

 85ماده  

 )مسکونی وتجاری(عوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای بیشتر

مجوز تبدیل یک یا چند واحد  به  واحدهای  بیشيتر با رعایت ضوابط مربوطه از  در صيورت اخذ: 1تبصرره 

  جمله شيهرسيازی و سایر مقررات مندرج در طرح های توسعه شهری ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوارض

 اخذ خواهد شد. 

خذ شده در اثر تبدیل پروانه ا افزایش تعداد واحدهای ها نسبت بهدر مواردی که مالکین ساختمان :2تبصره 

ابقاء شوند عالوه بر اخذ عوارض قانونی  733واحد یا واحدهای مجاز اقدام نمایند و از طریق کمیسيیون ماده 

زمان مراجعه از واحدهای  برای هر متر مربع مسکونیp21معادلدر  عوارض ارزش افزوده ناشيی از این اقدام،

 محاسبه و وصول خواهد شد.  عوارض تبدیلتبدیلی کوچکتریا مساوی به عنوان 

-s*n:برای واحدهای تجاری در صورت تبدیل یك واحد به دو  یا چند واحد طبق فرمول3تبصره 

1)*)11p   محاسبه و وصول خواهد شد.  عوارض تبدیلبرای واحدهای تبدیلی کوچکتریا مساوی به عنوان 

Pریال ودر كلیه معابر 111/51متری وباالتر12)حرداقل ارزش منطقه ای در معابر :ارزش منطقره ای

 ریال می باشد.(111/35متری 12زیر

 

nتعداد مغازه ها: 

Sمساحت مغازه یا مغازه ها: 

عوارض  % 51برای واحدهای ایجادی فاقد مجوز که ضوابط پارکینم و فضای باز را رعایت نمایند  :4تبصره 

 این ماده وصول می شود. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 86ماده 

 قانون شهرداری)تفکیک و افراز( 818قدرالسهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصالحی ماده 

درخواست خود مالک، تفکیک اطالق مى شود. بنابراین  اقدام و یا قطعه بندى ملک بزرگ به قطعات کوچکتر با-

در اثر عبور خیابان، عبور لوله هاى آب، گاز و دکل ها و تیرهاى برق  هک تقسیم یک ملک به دو یا چند قطعه

 ..ندارد سهمیو مشابه آنها صورت مى گیرد تفکیک تلقى نشده، 

 وصول خواهد شد: این تعرفه مطابقمطالبات شهرداری بنابراین تفکیک به یکى از اشکال زیر انجام و 

 سازى مسکونى در کاربرى مربوطتفکیک اراضی بایر یا اراضی دایر براى ساختمان  -1

 تفکیک اراضى غیر مسکونى -2

 تفکیک باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -3

 صالحیمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذ و تفکیک باغ و مزارع براى استفاده غیر باغ -4

تقسیم باغات و مزارع و کاربرى هاى عمومى بدون طى مراحل قانونى چه داراى سند و یا فاقد سند  -5

  733در صورت ابقاى اعیانى ها توسط آراى کمیسیون ماده 

مشمول  شود در داخل حریم ومحدوده شهر واگذارمیهر طریقی زمینی که ازطریق ادارات دولتی به  -6

 باشد. این ماده می

 4فقهای معظم شورای نگهبان مشمول تبصره 25/3/7033زمین های اوقافی طبق جلسه مورخ  -7

مورخ 44533/03/33اصالحی قانون شهرداری نمی باشند باتوجه به نظریه شماره 737ماده

این قانون به موقوفات خالف موازین شرع تشخیص داده  4شورای محترم نگهبان تسری تبصره2/3/33

شد در هرصورت اجرای ضوابط ومقررات طرحهای توسعه شهری برای این اراضی الزامی است وسرانه 

وخدماتی باید تامین شود بدیهی است مالکیت این اراضی)سرانه ها(همچنان در های شوارع ومعابر 

 اختیار اداره اوقاف قرار دارد.



 

 

زمینی که کاربری آن فرهنگی و مذهبی بوده در صورت تفکیک و افراز  وحفظ کاربری و استفاده  -8

 فرهنگی و مذهبی مانند مسجد وکتابخانه از سهم تفکیک مستثنی می باشند.

یک و افراز در هنگام اخذ هرنوع مجوز یا پاسخ استعالم  و..... در مورد تخلفات ساختمانی سهم تفک -9

 عالوه برجرایم قابل وصول می باشد.733پس از صدور رای کمیسیون ماده

قانون اصالحی ثبت وقانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 743و741کلیه امالکی که به استناد مواد -11

،سند دریافت وسهم تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول  رسمی  وسایر قوانین جاری

 پرداخت سهم تفکیک بر مبنای سال مراجعه خواهند بود.

  

در اجرای طرح تعری  وایجاد معابر و میادین توسط شهرداری، مساحت معابرمقرردر طرح توسعه -77

رابطه بااین نوع امالک مطابق اصالحی کسر خواهد شد ودر 737شهری از سهم شهرداری موضوع ماده

عوارض برحق مشرفیت اقدام وعوارض بر حق مشرفیت در زمان صدور مجوز تفکیک طبق این تعرفه اخذ 

 وجوابیه به اداره ثبت اسناد وامالک صادر خواهد شد. 

 

کلیه اراضی سهم شهرداری ازبابت سرانه های خدمات عمومی ومعابر وشوارع عمومی واراضی خدماتی -72

اصالحی 737قانون  4در اثر تفکیک وافراز وصدور سند مالکیت ایجاد می شود  به استناد تبصره  که

 شهرداری متعلق به شهرداری بوده وشهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

  

ربری مربوط دارای متر مربع درداخل محدوده شهر با کا 533متفاضیان تفکیک وافراز با مساحت بیشتر از-70

 اعیانی یا فاقد اعیانی ، درصورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری،این سهم دریافت خواهد شد.

 

آندسته از مالکینی که متقاضی تفکیک وافراز امالک واراضی خود باشند در صورتیکه فاقد معابر یا میادین -74

یشنهادی معابری جهت دسترسی به قطعات در طرح توسعه شهری  باشند در صورتیکه در نقشه تفکیکی پ

اصالحی شهرداری با 737پیش بینی نمایند )معابر حاصل از تفکیک(به عنوان سهم شهرداری ازبابت ماده 

رعایت سقف مقرر در قانون تلقی خواهد شد اگر معابر حاصل از تفکیک از میزان مقرر در قانون بیشتر باشد 

واهد کردو اگر از میزان مقرر در قانون کمتر باشد بایستی با تامین شهرداری هیچ وجهی به مالک پرداخت نخ

 زمین یا قیمت کارشناس رسمی دادگستری سهم شهرداری تامین گردد.  



 

 

 

اصالحی 818متر مربع كه دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده  511برای قطعات باالی 

 قانون شهرداری به شرح زیراقدام خواهد شد:

 ردیف احتمس درصد

  1111مترمربع تا 511قطعات  قطعه خالص 11%

 متر مربع

1 

متر مربع  1111قطعات باالی  قطعه خالص 15%

 مترمربع 3111تا 

2 

مترمربع  3111قطعات باالی  قطعه خالص 21%

 مترمربع 5111تا 

3 

مترمربع  5111قطعات باالی  قطعه خالص 25%

 مترمربع 11111تا 

4 

از  %25عمومی و خدماتی و سهم سرانه های  25%

درصد( سهم معابر و شوارع  75/18باقی مانده ملك)

 عمومی

 

 مترمربع 11111قطعات باالی 

5 

 

شهرداری از تفکیک قطعات پس از کسرکلیه معابر ایجادی از طرف مالک محاسبه درصد : 7تبصره

 خواهد شد. 

وده)با رعایت ضوابط شهرسازی ( :سهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز مطابق جدول فوق ب2تبصره

،  سهم شهرداری در هر مورد)سرانه های عمومی و خدماتی یا معابر و 5و در صورتیکه  در ردیف   

شوارع عمومی( بیشتر از درصدهای فوق باشد درصد بیشتر به صورت رایگان به شهرداری انتقال  

درصدها را به صورت قطعه یا وجه  یافته ولی اگر از درصدهای فوق کمتر باشد بایستی باقی مانده

ودر صورت بیشتر بودن یک سهم از سهم نقد طبق نظریه  کارشناس رسمی دادگستری تامین نماید 

 دیگر کسر نخواهد شد.)بیشتر بودن درصد یک سهم به سهم دیگر ارتباطی ندارد.(

بوط به خدمات : سهم شهرداری از بابت تفکیک وافراز طبق درصدهای فوق بوده و سهم  مر0تبصره

 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

 دادگستری دریافت نماید.تواند معادل قیمت آن را طبق نظر کارشناس رسمی مرتبط  شهرداری می

:براساس قانون تعیین وضعیت امالک ،کلیه هزینه های آماده سازی اراضی تفکیک شده و پیاده روها 5تبصره 

 وکوچه های مرتبط معابرحاصل از تفکیک به عهده مالک است.

به آندسته از مترمربع  533:قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک وافراز برای قطعات با مساحت بیشتر از6تبصره

قانون ثبت و قوانین بعدی مبادرت به اخذ سند نموده اند به شرح ذیل  743و 741امالکی که به استنادمواد 

 اخذ خواهدبود:

برای هر 12Pتفکیک شده اند سهم تفکیک معادل 7033متر مربع که قبل از سيال 533برای قطعات باالی -

ریال ودر كلیه 111/51متری وباالتر12در معابر حداقل ارزش منطقه ای )متر مربع اخيذ خواهيد شيييد. 

 ریال می باشد.(111/35متری 12معابر زیر

  

 برابر سهم فوق1391بعد از سال -

:درصورتیکه در کاربری غیر مرتبط مالک متقاضی استفاده از خدمات شهری وتفکیک و ورود به محدوده 3تبصره

عیین ودر صورت درخواست همزمان استفاده  از  سهم مواد فوق ت%15شهر به صورت همزمان باشددر مجموع 

مجموع سهم مواد فوق تعیین  ومطابق مفاد این تعرفه  به شهرداری تامین  %33خدمات شهرداری وتفکیک 

 نماید.)سهم های شهرداری طبق مواد تعرفه برآورد ودرصد مذکور در مجموع درصدها اعمال خواهد شد.(  

 

به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری به منظور استفاده کاربری عمومی : اراضی که بعد از ورود 73تبصره

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

 سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری وتفکیک سهمی دریافت نخواهد شد.

باشند مشمول توسعه شهری دارای کاربری شناور از جمله تجاری می : امالکی که براساس طرح77تبصره

 پرداخت این عوارض می باشند.

 

باغ وبرای کاربریهای مورد استفاده صنعتی،کارگاهی وتولیدی در خارج از  ،برای کاربریهای زراعی: 72تبصره

 تعیین می گردد. %73محدوده و داخل حریم شهرسهم این ماده  

 



 

 

 

 

 شهرداری 818قانون اصالحی 

مجلس شورای اسالمی28/1/1391( قانون شهرداری )مصوب 111قانون اصالح ماده ) )  -ماده واحده 

گردد( قانون شهرداری به شرح ذیل اصالح می111ماده )  

اسناد و امالک و حسب مورد دادگاهها مو فند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا  ادارات ثبت -111ماده 

ای انجام افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه

ه نموده تهی ای که مالک برای تفکیک زمین خوددهند که قبالً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه

نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می

شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر  رف سه ماه تأیید و کتباً به 

 .مالک ابالغ شود

تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز هرداری مالک میتکلیف از سوی شبعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین

های را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه

 .نماید(، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می5عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده )

به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در  ( حداکثر  رف دو ماه باید5کمیسیون ماده )

مدت فوق، دادگاه با مالحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی 

 .نمایدو رأی مقتضی صادر می

ده رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدو -1تبصره 

ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین نامهشهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین

. این قانون توسط شهرداریها الزامی است های تفکیکی موضوعذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه : 

7066( قانون زمین شهری مصوب سال 75( و )74يمواد )  



 

 

گذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و فروش و وايقانون منع

7037سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال   

و اصالحات بعدی آن 7014ي قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال   

و  7035ب سال اقتصادی مصو -ي قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

 اصالحات بعدی آن

( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصالحات بعدی آن5ي ماده )  

اقدام  7066( قانون زمین شهری مصوب سال 77( ماده )7در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ) -2تبصره 

 .خواهدشد

ه دارای سند ششدانم است شهرداری برای در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع ک -3تبصره 

برای تأمین اراضی موردنیاز احداث وتأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 

شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش 

( از باقیمانده اراضی را دریافت %25مالک، تا بیست و پنج درصد )افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای 

نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر می

.کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . 

اتی که در اثر تفکیک و ( و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدم0کلیه اراضی حاصل از تبصره ) -4تبصره 

وجهی به شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می

 .صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری 

.ب شورای اسالمی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نمایدتواند با تصویمی . 

شده و متخلفین، طبق هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی -5تبصره 

. قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت . 



 

 

ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و قانون فوق مشتمل بر 

.سیصد و نود مجلس شورای به تأیید شورای نگهبان رسید  

 

 

 87ماده 

 حفظ درختان در محدوده و حریم و معابر شهر

و  شييهرداری مکلف به حفظ و نگهداری باغ در محدوده و حریم شييهر بوده و می بایسييتی نسييبت به حفظ

 نگهداری و توسعه درختان واقع در معابر عمومی شهر اقدام نماید.

 

 

 

 81ماده 

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

شده )از زمان طرح تفصیلی( بنا به مقتضيیات هر شهر به محدوده شهر وارد  ازبابت کلیه امالک واراضيی که 

عالوه بر تأمین و واگذاری سيرانه فضيای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و  واهند شيدوخ

ماده  4ربط، در اجرای تبصييره یمعابر عمومی ، ضييمن طی مراحل قانونی ورود به محدوده شييهر از مبادی ذ

 :هد نمودواحده قانون تعیین وضعیت امالک به شرح ذیل  شهرداری مبادرت به اخذ عوارض خوا

 p5/5متر مربع 511عرصه تا -1

 p5/4متر مربع1111به باال تا متر مربع   511از-2

 p5/3متر مربع3111به باال تا متر مربع  1111از -3

 .زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شدمالک عمل این ماده با ارزش منطقه ای  سهم*



 

 

ریال ودر كلیه معابر 111/51وباالترمتری 12تبصررره الف: حرداقرل ارزش منطقره ای در معرابر  *

 ریال می باشد.111/35متری 12زیر

 

 عمل خواهد شد.)كلیه كاربریهای عملكرد وتجاری(2/1*برای تجاریها با ضریب

کل ملک را به شيهرداری واگذار نماید در صورتی که  % 11مالک می بایسيتی  ،متر مربع به باال 3111از -4

ممکن نباشيييد مطابق قیمت کارشيييناس رسيييمی دادگسيييتری باتعیین  امکان واگذاری قطعات به هردلیلی

شهرداری وصول خواهد شد درصورت اعتراض مودی به قیمت کارشناسی ،موضوع تعیین قیمت به ترتیب به 

 هیات سه نفره و بعد پنج نفره با پرداخت هزینه کارشناسی توسط مودی ارجاع خواهد شد.

بت اجرای این ماده در کاربری باغ و زراعی را حفظ و فقط در *شهرداری مو ف است قدرالسهم خود از با

 توسعه فضای سبز)افزایش سرانه فضای سبز( استفاده نماید.

مصوب سال مطالبه این عوارض یاسهم شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک  -

 خواهد بود. 23/3/7061

سهم ورود به بعد از اخذ  باشنداستفاده کاربری عمومی  اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر به منظور -

 دریافت نخواهد شد. وهزینه استفاده از خدمات شهرداری)کاربری( سهمی تفکیکمحدوده شهر از بابت 

عالوه بر جریمه تخلفات ساختمانى و  )ثبتی یا غیر ثبتی(اخذ عوارض این بند در مورد ساختمان ها(1تبصره 

 عوارض مربوطه مى باشد.

 ورود به محدوده شهر به نسبت سهم مالک محاسبه و اخذ خواهد شد.سهم در اراضی مشاعی (2تبصره

 مساحت معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از سهم شهرداری کسر خواهد شد. (3تبصره

به ساختمانهای روستاهای وارده به محدوده شهرسهم این ردیف تعلق نمی گیردضمنا بعد از ورود (4تبصره

 محدوده شهر هر گونه اقدام عمرانی مطابق ضوابط زمان مراجعه خواهد بود. به

 

 

 



 

 

 83ماده 

 حق مشرفیتبرعوارض 

در مى آیند شييهرداری حق  کلیه امالک واقع در معابر شييهر که با خرید و یا با تملک به مالکیت شييهرداری

تصيرف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشيخاص را داشته و هیچ شهروندى حق بهره بردارى از آن 

 بدون مجوز شهرداری را ندارد.

بنابراین تا زمانى که مالکین همجوار چنین امالک عمومى از شيييهردارى اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به 

چند که قسييمتى از این امالک به خیابان تبدیل شييده باشييد ندارند مگر اینکه حق ارتفاق این امالک را هر 

 داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

علیهذا مالکین کلیه اراضييى و امالکى که در اثر اجراى طرح هاى احداث، تعری  و توسييعه و اصييالح معابر و 

 رب و یا تعریضى و یا در توسعه واقع مى شوند در صورت پرداخت عوارض میادین در برگذر احداثى یا اصالحى

حق مشييرفیت، مى توانند نسييبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان بدون پرداخت عوارض درب اضييافی 

اقدام نمایند. و در سيایر موارد عوارض حق مشيرفیت در زمان اجراى طرح، نقل و انتقال، اصيالح سند، پایان 

 تمان یا تفکیک و... محاسبه و وصول خواهد شد.کار ساخ

 

 حق مشرفیت: بر عوارض

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

 P21× مساحت باقیمانده عرصه 

متری 12ریرال ودر كلیه معابر زیر111/51متری وبراالتر12حرداقرل ارزش منطقره ای در معرابر  *

 ل می باشد.ریا111/35

  1تبصره 

حق مشييرفیت در مواقع زیر و هر کدام در زمان اجرا یا بعد از اجرای خیابان فقط برای یک بارتعلق برعوارض 

 :مى گیرد

حق مشييرفیت به هنگام توافق بربراى امالکى که قسييمتى از آنها در مسييیر تعری  قرار مى گیرند عوارض  -

مالک عمل بيه هنگيام مراجعه مالک بر مبناى ارزش منطقه اى براى خریيد یيا بعيد از اجراى طرح تعری  



 

 

محاسيبه و اخذ یا تهاترى)ارزش واگذاری ملک و مطالبات شيهرداری بصيورت ریز برآورد ریالی شده و تهاتر 

 خواهد شد( اقدام خواهد شد.

ز خیابان در هنگام توافق براى خرید یا تملک قسييمتى از امالک براى اجراى طرح به شييرطى که به غیر ا -

 احداثى راه دسترسى به ملک، جود نداشته باشد.

در موقع معامله امالکى که در بر خیابان واقع هسييتند و یا قرار مى گیرند به سييبب احداث خیابان ارزش  -

 افزوده پیدا نموده اند و درب آنها مشرف به خیابان نیست.

متر باشييد و  72بیش از  مترو72 ه عرض آناگر در اثر اجراى خیابان یا تعری  خیابان موجود ک:2تبصررره 

 همچنین از امالک مجياورى که در تعری  قرار نگیرند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده مطابق این تعرفه عوارض

 حق مشرفیت دریافت خواهد شد. بر

 قانون نوسازى واگذارى باقیمانده اراضى از اجراى طرح ها که 73به اسيتناد تبصيره بند الف ماده :3تبصرره

مساحت آنها کمتر از حد نصاب تفکیک مندرج در ضوابط طرح تفصیلى شهر باشد به دلیل شناخته نشدن به 

وبه منظور جلوگیرى از متروکه و  است عنوان یک قطعه و عدم امکان صدور سند به عنوان یک قطعه ممنوع

داری از مالک خریدارى و تماماً توسط شهربایستی اینگونه اراضى ،در صورت رضایت مالک مخروبه ماندن آن 

 یا طبق قانون تملک اقدام شود.

قانون  73اراضيييى کيه در اجراى طرح تعری  بيه مالکیت شيييهردارى درمى آیند چنانچه در اجراى ماده  -

 %51نوسييازى به امالک همجوار الحاق شييوند با توجه به افزایش ارزش افزوده، حق مشييرفیت امالک مجاور

 د شد.عوارض این ماده دریافت خواه

چنانچه ملکى که در بر معابر واقع است توسط مالک ملک همجوار )پشت جبهه و یا برهاى آن( خریدارى و  -

عوارض این ماده دریافت خواهد شد و برعکس ملکی در   % 91به ملک خود الحاق نماید حق مشيرفیت آنها 

لحاق نماید حق مشييرفیت معادل بر معابر واقع گردد و ملک پشييت جبهه را خریداری نموده و به ملک خود ا

 عوارض این ماده دریافت خواهد شد. 91%

 و مجازدرآمده صيييورت بهزمان مرور و یا برحسيييب مجاز تفکیک به صيييورت ملکیعرصيييه چنيانچيه  -

 ولی باشيييد کرده سييياختمانی پروانهدرخواسيييتمالک واینيک بياشيييدقرارگرفتيهوردتيأییيدشيييهرداریم

 باشيييد شيييهری توسيييعهمقرردرطرحهایکشيييیعقبرعایتبه فعلی، ملزمیگيذربنيدطرحهيایبراسييياس

 مشرفیت حق  اتعوارض با را کشیدرعقبواقع عرصهارزش ساختمانیصدورپروانهدرزمان استمکلف شهرداری



 

 

مذکوراعمال نماید و  ملک رادرمورد طرح زاجرایا قبل اشييغال وسييطح وتراکم تهاترنمایدسيياختمانی پروانهو

 61قانون ثبت در زمان صييدور پایانکار اقدام نماید. نحوه تهاتر  45مؤ ف اسييت نسييبت به اجرای ماده  مالک

زمان صدور مجوز به ازای هر متر مربع عرصه واقع در مسیر تعری  و پخی از عوارض  برابر ارزش منطقه ای

 کسری پارکینم کسر خواهد شد. ات عرصه وصدور پروانه ساختمانی غیر از عوارض

برابرارزش منطقه ای بیشيتر ازعوارضيات مربوط باشد مابه التفاوت محاسبه  63درصيورتیکه در تهاتر فوق  *

 شده ،به مالک پرداخت نخواهد شد.

 *مقرر گردید در خصوص بند فوق توافق نامه ای فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین تنظیم گردد.  

عالوه بر معبر موجود، معبر جدیدى ایجاد ، معابر  احداث در مواردى که در اثر اجراى طرح هاى(:4تبصررره 

یا چند جهت مجزا به معابر دسترسى پیدا نمایند و ضمن استفاده از مزایاى معبر موجود از  2شود و ملک از 

ارزش منطقه اى معبر  برابر 17معبر ایجيادى )احداثى( نیز بهره مند شيييود عوارض حق مشيييرفیت معادل 

 و اخذ خواهد شد. احداثى جدید محاسبه

 25متر باشد  25در صورتى که عمق یک پالک )قطعه( واقع در مسیر تعری  شهرداری بیش از (: 5تبصره 

 متر اول اخذ خواهد شد. 25عوارض  %51متر آن پالک با مبناى  25متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از 

و خروجى میادین و تقاطع ها حداکثر عوارض حق مشييرفیت امالک واقع در میادین و تقاطع ها (:6تبصرره 

 این تعرفه محاسبه خواهد شد. برابر 5/1متر با ضریب  73تا

با مبناى این ماده  7033محاسيبه و اخذ عوارض حق مشرفیت طرح هاى اجرا شده از اول سال(:7تبصرره 

 خواهد شد.این تعرفه اقدام  %45، با مبناى 7033اقدام خواهد شد و براى طرح هاى اجرا شده قبل از 

 

 

 

 

 



 

 

 21ماده 

 نحوه استفاده از ساختمان

قانون شهرداری مو ف است نوع استفاده )نوع بهره بردارى( از ساختمان  55ماده  24شهرداری به استناد بند 

ید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانى از اعیانى ها استفاده نماید از را در پروانه ساختمانى قید نما

قانون شيهرداری رسيیدگى خواهد شيد. و در صييورت تقاضاى مالک یا  733طریق کمیسيیون مقرر در ماده 

انکه ذینفع جهت اسيتفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان هاى وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چن

کاربرى مورد تقاضييا با کاربرى زمان تقاضييا مطابقت نماید شييهرداری مى تواند در صييورت مطابقت ضييوابط 

 مجوز الزم را صادر نماید.، عوارض مربوطه در این تعرفه  برابر 2شهرسازى و فنى و بهداشتى با اخذ 

 

 

 شكیشرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسكونی به صورت یكی از حرف پز

 

در صيورتى که یک سياختمان داراى شرایط زیر باشد بر اساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف 

پزشيکى در ساختمان هاى مسکونى، شهردارى مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته 

ى بهره بردارى شده مى ارزش منطقه اى مساحت اعیانبرابر  سرهبه پزشيکى مى باشيد. و عوارض آن معادل

 باشد.

 

در هر واحد سيياختمانى شييهردارى به صييدور مجوز فعالیت یک واحد مطب مجاز بوده و دایر نمودن واحد -

 تزریقات در آن و یا در واحد ساختمانى بالمانع است.

 

و  هجهت امر آموزشگاه موسیقی، خیاطی و آرایشگاه زنان ملک به اسيتثنای پارکینم اسيتفاده قسيمتی از  -

 ارزش منطقه ای مساحت اعیانی اقدام خواهد شد. برابر ونیم یكقالیبافی معادل 

 

اجرای بندهای فوق در مجتمع های مسکونی ممنوع بوده ودر امالکی که در مالکیت یک فرد باشد و بیشتر -

 از سه واحد نباشد مجاز می باشد.



 

 

 28ماده 

 در شهر  وحرف عوارض ساالنه فعالیت و صنوف

 الف: این عوارض به عوامل متعدد وابسته است از جمله:

تأثیر موقعیت ملک در کسب درآمد بر حسب واقع شدن در بر خیابان های اصلی و فرعی، کوچه ها،  -1

 خیابان و محالت.میادین، بازار و پاساژ، راسته، چهارراه، 

تأثیر نوع فعالیت در کسب درآمد از جمله عمده فروشی، نمایندگی، نمایشگاه، تجمالتی و تشریفاتی  -2

 و لوکس، دفاتر شرکت های خدماتی و توزیعی و فنی و مهندسی و کشاورزی و ...

جاری، در نظر گرفتن اماکن خدماتی، بهداشتی، درمانی و ... تفاوت قایل شدن آن از حرف لوکس، ت -3

 بازرگانی.

 ت بر ارزش افزوده( نگردداچنانچه حرفه یا صنفی شامل عوارض محصول نهایی )قانون تجمیع و مالی توضیح :

 :مطابق ذیل وصول خواهد شد عوارضی

 فرمول عوارض فعالیت در شهر

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

 ده كه در سه سطح به شرح زیر رتبه بندی می شود:( رتبه حرفه بوالف

 3رتبه اول با ضریب 

دانى و لوستر، آلومینیوم فروشى، اسباب بازى، الکتریکى، بارفروشى، بزازى، عشامل آهن فروشى، آیینه و شم

 ، ساعتفروشى وپکیج بدلیجات طال و نقره،  تریکو و پوشاک و لباس فروشى، درب و پنجره فروشى،  رادیاتور

فروشى، سنم فروشى، صرافیها، طال و جواهر فروشى،  روف پالستیک و آلومینیوم، فرش و موکت فروشى 

کفش فروشى، کاموا و پشم فروشى، کاالى دندانپزشکى و لوازم آن، کاالى صوتى کیف وماشینى، قنادى، 

و  نازم بهداشتى ساختمتصویری و لوازم، کامپیوتر و لوازم آن، گلفروشى، الستیک فروشى، لوازم خانگى، لوا

لوله، لوازم یدکى ماشین آالت، لوازم عکاسى، لباس زنانه، لباس ورزشى، موتورسیکلت و دوچرخه و لوازم آن، 

مقاطعه کاری، نوار و سى دى فروشى، نایلون و شمع و  روف پالستیک، لوازم مرغداری، لوازم بهداشتى، 

 .نمایندگى نوشابه، رنم و ابزارآالت، سوپرمارکت



 

 

تبصره: متقاضیانی که جهت اخذ پروانه کسب به خواروبار فروشی یا سوپر مارکت به شهرداری از سوی اصناف 

متر مربع باشد مشمول خواربار فروشی )با رتبه  03معرفی می گردند در صورتی که مساحت مغازه کمتر از 

متر مربع باشد 63صورتیکه بیش از ( در 2متر مربع  باشد)بارتبه 53متر مربع تا  03(، در صورتی که بیش از 0

 ( خواهد بود.7سوپر مارکت)با رتبه 

 

 2با ضریب  -رتبه دوم

امانت فروشى، آهنگری کشاورزى و اتومبیل، اطاق سازی اتومبیل، آبغوره و آبلیمو کشى، اوراق اتومبیل، اره 

کامپیوتری،  بازیهاى ویی،کارواش وماشین شکش بافى، -زنى و موزاییک سازی، بافتنى ماشینى تیز کنى، بلوک

اک، تریلى پوش وفروش پرس شیلنم، پیراهن دوزی، پنچرگیری، تزیینات ساختمان، تولید پالستیک، تولید

ماشین آالت کشاورزی و ادوات، تعمیرات طال و جواهر، تعوی  روغن و فروشى، تعمیرات وفروش  سازى، تولید 

ل لنم تراشى، تعمیر موتور سیکلت و دوچرخه، تولید باطرى و فروشى، تعمیرات کمک فنر، تراشکاری و می

کفش، کفاشى، تودوزى اتومبیل و چادر دوزی، تعمیر لوازم برقى و لوازم خانگى، تعمیر ماشینهای ادارى، تعمیر 

فنر پوشه،  وفروش فیلتر هوای خودور، تابلو نویسى، تولید وفروش رادیو ضبط، تلویزیون، تعمیر تلفن، تولید

ل، پوشال ، تودوزی مب وفروش  اتومبیل، تعمیرات جلو بندى، و تعمیر پم  گازوییلى، تولید تعمیر جکهای

تعمیر ماشین و ادوات کشاوزی تعمیر و مونتاژ کامپیوتر و خدمات، جرثقیل، جوراب بافى، چراغ و سماور سازى، 

ازى و لوازم خیاطی، چوب بری و چوب فروشى، حلبى سازى و کرکره سازى، خیاطی مردانه، خیاطى زنانه، خر

درب و پنجره سازی آهنی و آلومینیوم، د فتر سازى، کارتن سازی، رادیاتور سازى، صافکارى، سپرسازى، سیم 

کشى برق صنعتی، سیم پیچى دینام، ساعت سازى، سنم تراشى، سراجى، شیشه برى و قاب و عکس سازى، 

ى، عایق رطوبتى، عکاسى و فتوکپى و شیرینى پزی، شوفاژ و تاسیسات حرارتى،  روف آلومینیوم ساز

فیلمبردارى، عینک سازى، عروسک سازى، فروشندگى گچ پیش ساخته، فروشندگى ضایعات آهن، فروش 

کابینت سازی، کانتینر سازى، کلید سازى، گلدوزى،  -وسایل زنبوردارى، فروشندگان داروهاى گیاهى و دامى،

ى، نقاشى اتومبیل، نعلبندى، بخارى و دکور سازی و صنایع لوله کشی، لنت کوبى، مهر سازى، مصالح ساختمان

 ،فروشی دستى، نبات ریزى، نمایشگاه ماشین، بنگاه معامالت. سوسیس و کالباس و مرغ و ماهى

 

 1با ضریب  -رتبه سوم

کباب و -زنانه، آالیش خام فروشى، آبگوشت و کله پزى و از قبیل آبمیوه و بستنى، آژانس، آرایشگرى مردانه

یم، پارچه کیلویى، پشم و پنبه فروشى، چلوکبابى، غذاخورى، قهوه خانه، حکاکى، خرید و فروش پوست، حل

، ساندویچى، سبزى و میوه فروشى، شرکتهاى پخش مواد غذایى، عطارى، عالفى، فروشندگى فروشیخواربار

 



 

 

ى، مرغ و تخم مرغ و نفت، فرش بافى و گلیم بافى و لحاف و تشک دوزى، قصابى ، کرایه  روف، گرمابه دار

 ماهى فروشی ، نان ماشینى و فانتزیی و غیره، نمک کوبى، بیلیارد و ...  .

 .ب: رتبه موقعیتى بوده که در سه موقعیت بشرح ذیل رتبه بندى مى شود

  بازار، چهارراه پایین تا تقاطع خیابان شهید اسدى و دره بازار تقاطع شهید حاجى 0رتبه اول با ضریب :

،میدان نماز تا چهارراه فرمانداری ،معلم شمالی،معلم جنوبی تا تقاطع ارشاد،خیابان شهید پاساژها اصغرى و

 مجدی،دره خرمن،خیابان سرانجام تا کوچه شهید حججی

   خیابانهای فرعى و سایر میادین.2رتبه دوم با ضریب : 

   کوچه و محالت شهر.7رتبه سوم با ضریب : 

 :ج: ارزش منطقه اى ملک است

 ه: ضریب تعدیل در نظر گرفته شده بصورت زیر اعمال خواهد شد.

 درصد. 3قرار گرفته اند ضریب تعدیل  0اصنافى که در رتبه موقعیتى اول با ضریب  -7

 درصد.6قرار گرفته اند ضریب تعدیل  2اصنافى که در رتبه موقعیتى دوم با ضریب  -2

 درصد. 5قرار گرفته اند ضریب تعدیل   اصنافى که در رتبه موقعیتى سوم با ضریب ا -0

 د: مساحت محل فعالیت

 و: ضریب مساحت فعالیت:

  درصد 111متر مربع  15تا 

 درصد. 91متر مربع  25متر مربع تا  15 باالی 

 درصد. 81متر مربع  35متر مربع تا  25 باالی 

 درصد. 71متر مربع  45متر مربع تا  35 باالی 

 درصد. 61ع متر مرب 55متر مربع تا  45باالی 

  درصد. 51متر مربع  55باالى 

 .با تصویب این تعرفه عوارض ساالنه دریافت خواهد شد و عوارض افتتاحیه دریافت نخواهد شد  :1تبصره 



 

 

به اسييتثنای بنگاههای ریال خواهد بود 111/311حداقل عوارض سيياالنه فعالیت هر واحد صيينفی :2تبصررره 

ریال برای بنگاه خوروهای 111/811ه خودروهای سييينگین و مبلغ ریيال برای بنگا111/1111خودرو کيه مبلغ 

 سبک تعیین می گردد.

 شود می تعیین شهرداری توسط که ( درمناطقی…:برپایی نمایشگاه های فصلی )پاییزه و بهاره و 4تبصيره 

 شييهری ومبلمان ترافیکی مسييایل خواهدشييدودرنظرگرفتن اقدام شييهرداری اعالمی وشييرایط توافق با

 باشد. می یالزام…و

:هر واحد صنفی تا زمان ابطال پروانه کسب مربوطه و تعطیل رسمی محل فعالیت مشمول پرداخت 5تبصيره 

عوارض است و تعطیل خودسرانه محل حرفه و کسب دلیل معافیت از عوارض نیست. چنانچه بر اثر حوادث و 

ه به تأیید مراجع کمیسیون ماده عوامل غیرمترقبه محل کسب و حرفه و ... تعطیل شود چنانچه مدارک مثبت

 برسد عوارض به همان مدت تعلق نخواهد گرفت. 11

 

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

 اشل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مربوطه تعیین می شود . % 51عوارض ساالنه انبار معادل  الف:

ار نمودن تولیدات و یا مواد اولیه قرار گرفته باشد عوارضی معادل محوطه بازی که مورداستفاده به منظور انب ب:

 )مانند آهن فروشیها ومصالح فروشیها(عوارض حرفه تعیین می شود . % 21

 انبار محلی است که تولیدات گارگاه یا کارخانجات و یا کاالهای اضافی مغازه ها نگهداری می شود . 

 اشل مربوطه تعیین میشود %25شد عوارض ساالنه معادل در صورتی که مغازه دارای نیم طبقه باج:

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد

ماه از صدور پروانه و اخذ عواض شهرداری  6تغییر نوع صنف و یا محل فعالیت قبل از سپری شدن  -1

 خواهدشد. وصول و محاسبه جدید حرفه فعالیت سالیانه عوارض٪51عوارض معادل 

 ه ای معادل کل عوارض ساالنه فعالیت و حرفه تعیین می گردد.تغییر فرد صنفی و یا حرف -2



 

 

افرادی که ملک آنها در اجاره می باشد و مستأجرینی که دارای پروانه کسب یا فاقد پروانه کسب  توضیح:

باشند قبل از تخلیه و تحویل مغازه توسط مستأجر می بایست جهت تسویه حساب عوارض شهرداری از بابت 

ب و بهای خدمات و ... به واحدهای شهرداری مراجعه و پس از اخذ مفاصا حساب از عوارض پیشه و کس

شهرداری مالکین محترم نسبت به تحویل مغازه اقدام نمایند در غیر اینصورت پس از تخلیه مغازه توسط 

 مستأجر مالک مو ف به پرداخت عوارضات پرداخت نشده مستأجر خواهد بود.

  تاالرهای پذیرایی نیز مشييمول پرداخت عوارض سييالیانه و  ایزنجیرهمشيياغل خاص مثل فروشييگاه های

 باشند.می

  آندسيته از مشياغلی که مشيمول نظام صنفی نمی باشند مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه نخواهند

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 22ماده                                                                         

 ای خانگیهعوارض فعالیت

 

عوارض ساالنه فعالیت و حرفه مشابه   %25عوارض فعالیت های خانگی )كارگاهی(، معادل 

 تعیین می شود.

 

 چنانچه این فعالیت ها در مکان هاى مستقل باشند مشمول عوارض ساالنه حرفه و فعالیت مى باشند. الف:

حد مسکونى خود بالمانع بوده و لیکن چنانچه فعالیت خانواده براى تولید صنایع دستى در قسمتى از واب:

چنانچه در تولید صنایع دستى از خدمت کارگران استفاده به عمل آید کارگاه تلقى و تا زمانى که فعالیت آنها 

عوارض  %25مزاحمتى به همسایگان ایجاد نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براى فعالیت آنها عوارضى معادل 

مى گیرد. مساحت محل فعالیت اینگونه حرف فقط سالن و یا اطاق مورد استفاده  ساالنه حرفه و فعالیت تعلق

 در فرمول منظور خواهد شد

فعالیت هاى خانوادگى اعم از فردی یا جمعى و همچنین فعالیت هاى هنرى )نقاشى، خطاطى، خیاطى، ج:

علمى و پ وهشى در منبت کارى، سوزن دوزى و...(، صنایع دستى با فعالیت خانوادگى، آموزش خصوصى، 

 منزل که کارگاه و آموزشگاه تلقى نشود و سکونت خانواده را تحت الشعاع قرار ندهد عوارض ندارند.

 



 

 

 29ماده

 تبلیغات محیطی عوارض

 4حداقل که تولیدات یا اجناس خارجى را تبلیغ نمایند هر مترمربع معادل  و بنرهایی  تابلوها و پالکاردها

تعیین مى شود که براى مدت یک ماه قابل استفاده خواهد بود  و بنر محل نصب تابلوارزش منطقه اى  برابر

 ارزش منطقه اى مى باشد.برابر  2 حداقل و براى تولیدات داخلى این مبنا

برابر ارزش منطقه ای برای هرمتر مربع وبرای میدان نماز ،تقاطع 3*نصب بنر در میادین آزادی و معلم 

حد فاصل معلم شمالی تا چهارراه پایین وخیابان شهید مطهری و شهید بهشتی  حد  سرآسیاب ، خیابان امام

منطقه  برابرارزش2فاصل ورودی فرهنگیان تا سرچشمه وخیابان معلم شمالی ومصدق  وخیابان شهید میانجی 

 ای برای هر متر مربع تعیین می گردد.

ذیربط(،بهداشتی)توسط شبکه بهداشت ودرمان(  *بنرهایی که جهت تبلیغات اقتصاد مقاومتی )با معرفی مراجع 

،ملی ومذهبی وورزشی)توسط اداره ورزش وجوانان(  بدون اخذ عوارض ، مجوز نصب در محلهای تعیینی 

 شهرداری صادر خواهد شد.

 

هر متر مربع محل هایى که توسط شهردارى ممنوع اعالم شود در صورت نوشتن مطالب تبلیغاتى و... و یا  -1

ریال به عنوان عوارض خدمات پاکسازى 111/511... توسط اشخاص حقیقى و حقوقى مبلغ نصب تابلو و

 براى هر بار اقدام بدون مجوز وصول خواهد شد.

صاحبان واحدهاى فعال مى توانند جهت معرفى و یا راهنمایى عمومى تابلوى مجاز )تعریف توسط  -2

 نیست.ض عوار که مشمول شهردارى( در سر درب محل فعالیت نصب نمایند

 

تابلوهاى تبلیغاتى باید در محل مناسبى که شهردارى تعیین مى کند نصب شوند و عوارض آن مطابق  -3

 تعرفه عوارض محلى تعیین مى شود.



 

 

برای هر  ارزش منطقه ایبرابر  2عوارض معادل دربرپایی نمایشگاههای فصلی از مکانهای عمومی مناسب -4

ی نمایشگاههای فصلی در مکانهای اختصاصی مستلزم پرداخت متر مربع درهر ماه تعیین می گردد و برپای

 بهای خدمات می باشد.

 رعایت آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری برای شهرداری الزامی می باشد.-6

ژمیانی معابر،پیاده نصب هر گونه تابلو عمود بر ساختمان ونصب تابلو و بنر در رفو-7

 ممنوع است. روها،فضاهای سبز شهری ومیادین

 

 

 

 

 24ماده 

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

 

به منظور حفظ وگسترش فضای سبزوجلوگیری از قطع بی رویه درختان ،قطع هرنوع درخت در -1

معابر،میادین پاركها ،باغات ومحلهایی كه به عنوان باغ شناخته شوندونیز سایر محل هایی كه دارای 

 با هر مساحت در محدوده خدماتی وحریم شهرها باشند بدون اجازه شهرداری ممنوع است.درخت 

 

آیین نامه اصالح قانون حفظ وگسترش فضای سبز شهرها برای جبران بخشی از 5ماده0دراجرای تبصره -2

ه آیین نام1خسارات وارده به فضای سبزودرختان عوارضی تحت عنوان قطع درختان از طریق کمیسیون ماده

آیین نامه قطع غیر عمدی درختان مانند برخورداتومبیل و...به 5مذکور برحسب نوع در خواست مطابق ماده

 شرح ذیل تعیین می گردد:

 

 ریال براى هر اصله درخت وصول خواهد شد.111/111/1حداقل مبلغ دریافتى :1تبصره 



 

 

 

عوارض % 51تشخیص داده شود در صورتى که قطع درختان معابر شهر توسط شهردارى غیرعمدى :2تبصره 

 مربوطه تعلق مى گیرد.

در صورت تخریب فضای سبز و گلها و نهالهای پارک ها و ... متعلق به شهرداری هزینه آن مطابق :3تبصرره

 . هزینه اضافی دریافت خواهد شد % 11نظریه کارشناس فضای سبز با 

 

 :هرگونه هرس منوط به اجازه شهرداری می باشد.4تبصره 

 

 

 ول عوارض قطع درختان معابر شهر فرم

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

 

سال عمر به ازاى هر سال  11و بیش از  %11سال  11ضریب تعدیل عوارض قطع درخت در کلیه معابر تا عمر 

 ضریب تعدیل در نظر گرفته مى شود.    %1عمر درخت 

 

 خت برابر با حداقل حقوق یک ماهه یک نفر کارگر با مبنای اداره کار خواهد بود.:هزینه نگهدارى در4تبصره

 

در صورت تقاضاى قطع درخت توسط مالک و رعایت مقررات مربوطه و بوی ه رعایت قانون اصالح و :5تبصره 

مجلس شييورای اسالمی و  74/72/31مورخ  7053حفظ و گسيترش فضيای سيبز در شيهر مصيوبه شيماره 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی است.  23/4/33یخ اصالحی تار



 

 

:در مواردی که شييهروندان بصييورت خود سييرانه بدون اخذ مجوز اقدام به قطع اشييجار نمایند می 6تبصررره

عوارض مندرج در این ماده را به عنوان عوارض قطع عمدی پرداخت نموده و با تشييخیص  برابر 5بایسييتی 

 دد.شهردار به مراجع قضایی معرفی میگر

 

:در صيورتی که در زمان تخریب و بازسيازی امالک، اصله یا اشجاری وجود داشته باشد که مانع از 7تبصرره

نصيب درب پارکینم در نقشيه تهیه شيده توسط نظام مهندسی گردد قبل از  صدور پروانه ساختمانی،واحد 

سیون مربوط مبنی بر  شيهرسيازی موضيوع را به واحد فضيای سبز ارجاع و  واحد فضای سبز با طرح در کمی

عدم امکان دسترسی پارکینم بدون قطع اشجار، نتیجه کمیسیون را به شهرسازی اعالم ،ومالک بایستی برابر 

 .نظریه کمیسیون اقدام نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25ماده 

 توسعه فضای سبز  بهای خدمات

 

 عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر  %9معادل 

 

محاسييبه و وصييول خواهد شييد و  زیربنا و پذیره و تفكیك عرصررهعوارض این ماده از عوارض  ه:تبصررر

درآمد حاصيله را نگهداری و توسيعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنم شهرنشینی  اسيت شيهرداری مو ف

 هزینه نمایند.

 

 می گردد.*در مواردی که شهرداری دراثر تفکیک اراضی ،سهم دریافت می کند این عوارض دریافت ن

 

 

 26ماده                                                                                     

 عوارض ذبح احشام 

 معادل درصد وزن گوشت یا معادل ریالی آن به شرح زیر تعیین می گردد 

 . % 2دام سبک )گوسفند ، بز( معادل  -1

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

 پرداخت حق سالخی به عهده قصابها می باشد و شهرداری در این خصوص تکلیفی نخواهد داشت . 

 

 

 



 

 

 27ماده 

 عوارض میدان دواب

 ریال می باشد.333/73به میدان دواب مبلغ و  وانت  عوارض ورودیه سواری .1

 ریال می باشد. 333/75عوارض ورودیه نیسان به میدان دواب مبلغ  .2

 ریال می باشد. 333/25به میدان دواب مبلغ عوارض ورودیه خاور  .3

 می باشد. ریال 333/43حق توزین هر رأس دام سبک .4

 می باشد. ریال333/733 وفوق سنگین حق توزین هر رأس دام سنگین .5

 * مبالغ فوق از فروشنده اخذ خواهد شد.

 ریال  111/111.خرید  دام فوق سنگین 7

 ریال 111/71.خرید  دام سنگین 8

 ریال 111/31سبك  .خرید  دام9

 اخذ خواهد شد. خریدار* مبالغ فوق از 

 

 

 

 

 21ماده                                                                                      

 عوارض پاركینگ عمومی شهرداری

 ریال333/05انواع خودروها که به صورت عادی پارک می کنند  -1

 ریال 333/03انواع خودروهای توقیفی  -2

 ریال333/73انواع موتور سیکلت که به صورت عادی پارک می کنند  -3

 ریال 333/3انواع موتورسیکلت های توقیفی  -4

 ساعت توقف می باشد. 24*مبالغ فوق برای 

ماه توقف مبلغ دریافتی نبایستی از  6در صورت توقف موتورسیکلتهای  عادی با حداکثر :1تبصره

 6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6زم به یادآوری است در صورت توقف بیش از تجاوز نماید ال ریال333/633

 پرداخت خواهد نمود. ریال333/63ماه مبلغ 



 

 

ماه توقف مبلغ دریافتی نبایستی از  6در صورت توقف موتورسیکلتهای  توقیفی با حداکثر :2تبصره

 6ماه به ازای هر ماه مازاد بر  6از  ریال تجاوز نماید الزم به یادآوری است در صورت توقف بیش333/333

 .ریال پرداخت خواهد نمود333/33ماه مبلغ 

تاریخ اجرای دو مورد تبصره فوق برای موتورسیکلت هایی قابل اعمال خواهد بود که از :3تبصره 

 از پارکینم استفاده می نمایند.7/7/7030تاریخ

 

 23ماده                                                                                

 اجا ره بهای غرفه های پایانه مسافربری                                                     

 ریال333/133*برای غرفه های کوچک  

 ریال 333/333*برای غرفه های بزرگ

 داد نماید ابالغ خواهد شد.عقد قرار 7033بدیهی است که این مبالغ اجاره  به مستاجر ی که در سال 

 

 91ماده                                                                                    

 عوارض حق الثبت 

به  خزانهشييود که توسط حق ثبت تعیین می %3از بابت ثبت اسيناد رسيمی در دفاتر اسيناد رسيمی معادل 

 حساب شهرداری واریز می شود.

 

 

 

 98ماده                                                                                    

 نحوه وصول درآمدهای شهرداری 

عوارض و هزینه خدمات مصييوب باید توسييط مؤدیان به حسيياب شييهرداری واریز و قب  آن را به امور مالی 

 شهرداری تحویل دهند تا طبق بودجه مصوب به مصرف برسد.



 

 

آیین نامه مالی شيهرداری استفاده از وجوه حاصله قبل از منظور آنها به حساب  01بنابراین به اسيتناد ماده  

 ممنوع است.، های ضروری قطعی به هر عنوان حتی به صورت علی الحساب و یا برای هزینه

 

 92ده ما

 های قبلی عوارض شهرداریملغی شدن معافیت

ابسيييته به دولت و نهادهای عمومی که به اسيييتناد قوانین مربوطه و یا خاص از های دولتی و وکلیه معافیت

اند براسيياس قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصييوب سييال پرداخت عوارض معاف بوده

احداث سيياختمان و....  ها مکلف به پرداخت عوارض از جمله نوسييازی و عوارضملغی و کلیه دسييتگاه 7031

 د. هستن

 

 

 های ذیربط اعالم نماید.به کلیه دستگاه بنابراین باید شهرداری مراتب را به صورت کتبی

و  03/77/63– 0/7/24753و  71/2/63– 04/0/7/0333های مندرج در دستورالعمل شماره از قبیل معافیت

 73الب )ماده وفاض آب جمعیت....( وشرکتهای قانون 23هالاحمر )ماده  وجمعیت 75/1/63 – 0/7/74543

وسازمان تأمین  عام وموقوفات امام فرمان ستاداجرایی ومستغالت مذکور....( وامالک شيرکت تشيکیل قانون

قانون نوسازی و  26و ماده   73ماده  2اسياسنامه.....( و تبصره  70اجتماعی و درمانی نیروهای مسيلح )ماده 

 عمران شهری و..

 . 

 تبصره 

های بعدی و همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین الحاقی بر بودجه سالهای مندرج در قوانین معافیت

شوند از شمول این ماده مستثنی و یا متأخر به آن وضع می 7031قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

 باشند.می



 

 

 

 99ماده 

 8931تکلیف عوارض و پروانه ساختمانی صادره قبل از سال 

 

 صادر شده اند: 7033ى که قبل از سال  پروانه هاى ساختمان

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

ساختمانى مصوب ریاست محترم جمهورى و یا بر اساس قوانین بودجه کل کشور استفاده نموده اند 

خانواده هاى محترم شهدا و..... همچنان تا اتمام از جمله اماکن فرهنگى، مذهبى، ورزشی، هتل ها، 

 از عوارض پروانه و تمدیدهای آن معاف هستند. مطابق با قوانین خود ساختمان هاى مربوطه

این تعرفه به پروانه هاى بال اقدام )مهلت پروانه و یا مهلت تمدید آن سپرى شده باشند( از مرحله اى  -2

 .بود که احداث ساختمان رها شده شامل خواهد

 94ماده 

 سهم آموزش و پرورش

تفکیک عرصه  تعیین و بایستى به حساب اعالم شده آموزش و پرورش  و عوارض زیربنا و پذیره %5معادل 

 واریز گردد. 

چنانچه شوراى آموزش و پرورش استان ضوابطى را مطابق قانون تصویب نماید با ابالغ آن، مالک عمل *

 شهردارى قرار خواهد گرفت.

ابطه با مجتمع ها که ساختمان آموزشى مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهاى آموزش و پرورش در ر*

 استان ها پیش بینى شود مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.

 *در مواردی که شهرداری از بابت تفکیک اراضی ،سهم دریافت می کند این عوارض دریافت نمی گردد.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مبخش دو                                                       

 بهای )هزینه( خدمات

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8ماده 

 بهای خدمات جمع آوری ودفن پسماند

 

 ریال بصورت ساالنه می باشد.333/633بهای خدمات واحدهای مسکونی -7

ت ساالنه به صور7031درصد افزایش نسبت به تعرفه سال 23بهای خدمات واحدهای  تجاری واداری با-2

 محاسبه ودریافت خواهد شد.

 

دولتی وغیر انتفاعی و مساجد، حسینیه ها و تکایا از پرداخت بهای خدمات معاف می   سمدار-0

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

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

 و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادیکارکنان شهرداری از :تبصره 

وازافرادی که در نهادها وسازمانهایی که بودجه آنها توسط شهرداری تامین می گردد  وبازنشستگان شهرداری

 دریافت نخواهد شد. بهای خدمات

ریال از طرف 111/111/51باله های عفونی به صورت هفته ای سه روز، ماهانه مبلغ ازبابت جمع آوری ز-4

 شبکه بهداشت ودرمان به حساب شهرداری واریز گردد.

هزینه جمع آوری سد معابر وانتقال به شهرداری ،پس از طی مراحل قانونی،تحویل وسایل با دریافت مبلغ -5

 د.خواهد بو برابر2ریال وبرای بار دوم 111/311

 

واحد شهرسازی با تعیین سال احداث واحدهای مسکونی وتجاری واقع در سکونتگاههای غیررسمی از -6

 روی قبوض برق و.... اقدام و واحد نوسازی نسبت به وصول بهای خدمات اقدام خواهد نمود.

 

 

 

 



 

 

 2ماده

 هزینه حق استفاده از خدمات شهرداری

 

 باشد: می)برای عملكردها(به شرح ذیل pحداقل

 ریال P  ،43333متر مربع حداقل  7333اراضی تا  -1

 ریال P  ،25333متر مربع حداقل  5333متر مربع تا  7333اراضی باالی  -2

 كاربری درخواستی

 

 

 كاربری موجود

 پاركینگ سایر كاربریها عملكردها مسكونی

وفضای سبزو  باغات

 زراعی
25% 35% 11% - 

 فاقد طرح آماده سازی

 با كاربری تعریف شده
21% 31% 11% - 

 عوارض ندارد مسكونی

P51  برای هر متر

 مربع

 

15% - 

    -   عوارض ندارد عوارض ندارد عوارض ندارد عملكردها

 - %11 %31 %21 سایر كاربریها

 - %35 %61 %51 پاركینگ



 

 

 ریال P  ،23333هکتار حداقل  5متر مربع تا  5333اراضی باالی  -3

 ریال P  ،75333هکتارحداقل  73هکتار  تا  5اراضی باالی   -4

 ریال P  ،73333هکتار حداقل  75هکتار  تا  73اراضی باالی  -5

 ریال P  ،5333هکتار حداقل  75اراضی باالی  -6

 خواهد بود. *قطعه تفکیکی با کاربری موجود در طرح تفصیلی 

* در صيورتیکه امکان واگذاری قطعه توسط مالک یا تعاونی وجود نداشته باشدعوارض ارزش افزوده ناشی از  

هزینه خدمات شيهرداری برابر قیمت روز براسياس اعالم نظریه کارشناس رسمی دادگستری با کاربری تغییر 

صيرفه وصييالح شهرداری بایستی به یافته خواهد بود)نظریه کارشيناس رسيمی دادگسيتری به جهت رعایت 

تصيویب شيورای اسالمی شهربرسد( ، ضمنا معادل این مبلغ ضمانتنامه بانکی یا وجوه نقد به حساب سپرده  

اعالم انصراف  5شيهرداری تودیع خواهد شيد و در صيورتیکه مالک بعد از تصيویب طرح در کمیسیون ماده 

 اب سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.نماید مبلغ ضمانتنامه یا وجوه نقد تودیعی به حس

 اصالحی خواهد بود.737* هزینه استفاده از هزینه خدمات شهرداری قبل ازاجرای ماده

مبنای ریالی ارزش منطقه ای،ارزش بعد از تغییر کاربری خواهد بود چنانچه بعد از تغییر کاربری فاقد ارزش -

ترین بلوک وکاربری مربوطه مبنای عمل خواهدبود.)موضوع منطقه ای در دفترچه ارزش معامالتی باشد نزدیک

p537033،دفتر چه تقویم امالک مالک محاسبه عوارض در سال) 

استان بایستی سهم شهرداری به  5:در طرح ارایه شده از طرف مالک جهت ارسال به کمیسیون ماده7تبصره 

 صورت مشخص تعیین گردد.

استان مطرح ومصوبه کمیسیون مردود یا مشروط )خارج از  5اده:در صورتیکه موضوع در کمیسیون م2تبصره 

مفاد مصالحه نامه بر ذمه مالک(باشد اگر موارد مشروطی مورد قبول مالک یا شهرداری واقع نگردد ضمانتنامه 

یا وجوه نقد تودیعی به حساب سپرده با درخواست مالک  بدون کسر هزینه خدمات شهرداری مسترد خواهد 

 ارسال خواهد شد.  5تب لغو مصوبه به کمیسیون مادهشد وضمنا مرا

:اجرای این بند منوط به درخواست مالک وتنظیم مصالحه نامه فی مابین مشارالیه وشهرداری بوده 0تبصره

ودر مفاد مصالحه نامه قید خواهد شد مالک طرح هر گونه دعوی بر علیه شهرداری را در مراجع قضایی اعم 

 را از خود سلب می نماید. ضایی و دیوان عدالت اداریوشبه ق از کیفری وحقوقی

 



 

 

و ورود  استفاد از خدمات شهرداریاز بابت  CNGبه منظور حمایت از ایجاد جایگاه های عرضيه سوخت  *

 شهرداری عوارض یا سهمی دریافت نخواهد کرد.،به محدوده 

 یپروانه ساختمان برای آن داریقبلی مجاز و شهرتفصیلی  در صورتی که کاربری و تراکم  ملکی در طرح *

شده صادر  733ابقاء توسط کمیسیون ماده  رایومطرح 733صادر ویا پرونده ملک در کمیسیون ماده

 اربریتغییر کدرخواست در صورت باشدودرطرح تفصیلی فعلی کاربری وتراکم آن  مغایربا طرح قبلی باشد

وجهی  هرگونه ، شهرداری بدون دریافتبلیواستفاده از خدمات شهرداری  از سوی مالک به کاربری  ق

 ها ارسال خواهد نمود.یا کمیته تغییرات اساسی طرح 5پرونده را جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده 

برای احداث یا تبدیل تجاری باشد  در کاربری مسکونی در صورتی که مالک متقاضی قسمتی از ملک خود*

ریال  و در صورتی که مالک متقاضی استفاده قسمتی از  41111بر براPکه حداقل P51به ازای هر متر مربع 

 41111برابر  Pکه حداقل P35ملک خود برای احداث یا تبدیل آن به خدماتی باشد به ازای هر متر مربع 

ریال می باشد باشد ودرصورتیکه برای احداث یا تبدیل تجاری خدماتی)مختلط( باشد 

p41حداقلp41111اقدام  5صالحه و شهرداری نسبت به ارسال آن به کمیسیون ماده ریال  با شهرداری م

خواهد نمود.)این بند مشمول آن دسته از مالکینی می باشد که مساحتی بیشتر از ضوابط پایه ومجاز 

 شهرسازی درخواست می نمایند(

ا شود یا در صورتی که برای اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر از طرف مالک درخواست احداث بن*

اعیانی این امالک ابقا گردند از بابت ارزش افزوده احداث یا ابقا مبلغی معادل 733از طریق کمیسیون ماده

 فرمول زیر محاسبه و دریافت خواهد شد.

{21(P+81111)*s} 

sمساحت اعیانی احداثی = 

دره در راستای استفاده گیرد و مجوز صابا توجه به اینکه در امالک فوق االشاره تغییر کاربری صورت نمی*

می باشد لذا هیچگونه مبلغی از بابت هزینه استفاده از خدمات شهرداری در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد 

 شد.

 

 

 

 



 

 

  9ماده                                                                                             

 عمومی پاركینگهزینه احداث                                                                        

در و در صدور پروانه ساختمانى کلیه ساختمان ها، بایستى احداث پارکینم مطابق ضوابط طرح تفصیلى      

پیش بینى گردد. در  قانون توسعه حمل ونقل ومدیریت مصرف سوخت وآیین نامه اجرایی آن7اجرای ماده

که امکان احداث پارکینم و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکان پذیر نباشد وصول عوارض مواردى 

 جهت احداث پارکینم هاى عمومى بالمانع مى باشد.صرفاً پارکینم و مصرف آن 

بدون تأمین  می تواند طبق ضوابط طرح تفصیلی مواردی كه شهردارى  به صورت استثنایی* 

سازمان 21/3/7031-41507:)درراستای نامه شمارهاستدر نماید به شرح زیر پاركینگ پروانه صا

 شهرداریها ودهیاریهای کشور(

قدور ،مبه علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین امکان تردد خودرو ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که -7

 رض کسری پارکینم اخذ نماید.درصد( عوا723نباشد که شهرداری می تواند به اندازه تراکم مجاز )حداکثر

برای تجاریهای موجود در کاربریهای عملکرد وتجاری ،در صورتیکه مالک متقاضی توسعه زیر بنا با رعایت -2

ضوابط فنی دررابطه با موضوع استحکام بنا باشد شهرداری می تواند با رعایت تراکم مجاز کاربریهای عملکرد 

 اخذ عوارض کسری پارکینم اقدام نماید.وتجاری، نسبت به صدور مجوز توسعه با 

:در صورتیکه ابعاد قطعه تجاری یا بایر به اندازه ای باشد که امکان تامین پارکینم در کاربری تجاری یا 0

عملکرد وجود نداشته باشد ومالک متقاضی احداث به میزان تراکم مندرج در طرح تفصیلی باشد شهرداری می 

 ینم پروانه صادر نماید.تواند با اخذ عوارض کسری پارک

:در صورتی که شکل هندسی ویا نحوه قرار گرفتن زمین با هرگونه کاربری مجاز )مسکونی،تجاری وعملکرد(که 4

امکان ایجاد واحداث  پارکینم مقدور نباشد شهرداری می تواند با اخذ عوارض کسری پارکینم نسبت به 

 اقدام نمایدصدور مجوز به اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلی 

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

به اندازه تراکم مندرج در طرح تفصیلی با پرداخت عوارض کسری پارکینم می  بازارهای سنتی و سرپوشیده

 و بعد از رعایت تعری  سازی در برابر زلزله توانند نسيبت به نوسازی ملک خود در راستای آیین نامه مقاوم 

متری 12كه حداقل ارزش منطقه ای در معابر  p 21عوارضييى معادل اقدام نمایند و طرح توسييعه شييهرى

 ریال می باشد.111/35متری 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/51وباالتر



 

 

ای آیین نامه مقاوم سازی در برابر شود.)در راستبراى هر متر مربع به عنوان عوارض حذف پارکینم تعیین مى 

 زلزله(

:درصورتیکه مالک متقاضی احداث یک یا چند واحد مسکونی یا تجاری طبق ضوابط طرح تفصیلی باشد 6

وپارکینم واحد مذکور را به صورت یک واحدمستقل تامین نماید شهرداری می تواند برای مقادیر پارکینم 

 ارکینم اخذ نماید.(عوارض کسری پ5*0متر مربع )75مازاد بر

مالکین امالک مشرف به معابر و خیابان های شریانی و چهارراهها و تقاطع ها بایستی راه دسترسی خودرو  *

به ملک و پارکینم را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد 

 .تشخیص این امر بر عهده واحد شهرسازی می باشد

 

 

 پاركینگ: كسری عوارض

برابر ارزش منطقه اى به هر متر مربع  91مترمربع ضرورى بوده كه  25براى هر واحد مساحت 

 تعلق می گیرد.

متری 12ریرال ودر كلیه معابر زیر111/51متری وبراالتر12حرداقرل ارزش منطقره ای در معرابر *

 ریال می باشد.111/35

                                                                                                                                                     

به منظور تشویق سازندگان پارکینم هاى عمومى در کاربرى مربوطه و با رعایت سایر ضوابط شهرسازى،  * 

راکى ساختمان هاى مسکونى مانند پیلوت احداث پارکینم عمومی عوارض ندارد. و همچنین قسمت هاى اشت

 .عوارض احداث ندارد ت، پارکینم، روشنایى و داک

قانون 733ماده 5به استناد تبصره 733*در پرونده های تخلفات ساختمانی که در رای کمیسیون ماده 

 شهرداری برای حذف پارکینم جریمه صادر شده باشد این عوارض دریافت نخواهد شد.

 

 

 



 

 

 4ماده

 ینه خدمات بازدیدهز

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

 

 عرصه كلیه كاربری ها: .8

 ریال333/533متر مربع      733مساحت عرصه تا 

 ریال333/133متر مربع    233متر مربع تا733مساحت عرصه باالی 

 ریال333/333ع   متر مرب033متر مربع تا 233مساحت عرصه باالی

 ریال333/233/7متر مربع    033مساحت عرصه باالی 

 

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

 ریال333/133متر مربع   733مساحت اعیانی تا

 ریال333/333متر مربع   233متر مربع تا 733مساحت اعیانی باالی 

 ریال333/233/7متر مربع   033متر مربع تا233مساحت اعیانی باالی 

 ریال333/633/7متر مربع 033مساحت اعیانی باالی 

 

 وخدماتی ونیم طبقه: سرقفلی تجاری  .9

 ریال333/333/2متر مربع   733مساحت تا 

 ریال333/533/2مترمربع  233تا733مساحت باالی 

 ریال333/333/0متر مربع 033تا 233مساحت باالی 

 ریال333/533/0متر مربع    033مساحت باالی 



 

 

نقل و انتقال به نام موسسات و ارگانهاو سازمانهای غیر انتفاعی و آرامستانها و مساجد از جمله انتقال :1تبصره 

)حالت عمومی ادارات وارگانهای عمومیووقف وشرط عمره به نام به نام مراکز مذهبى، علمى، فرهنگى، خیریه 

 .ندارد پیدا کند(هزینه خدمات بازدید 

امالک و مستحدثاتى که در اثر اجراى طرح هاى عمرانى شهردارى به تملک شهردارى در مى آیند :2تبصره 

 ندارند.هزینه خدمات بازدید 

 امالک هزینه خدمات بازدیددر صيورتى که واحد تجارى به صورت سرقفلى و مالکیت معامله شود :3تبصره 

 و سرقفلى با هم دریافت خواهد شد.

امالک و مسيتحدثات صادره توسط شهردارى تا پایان سال صدور در صورت نیاز به گواهى معامله :4تبصرره

اولین تمدید)پس از اتمام مهلت گواهی(  تمدید مهلت و عدم ایجاد تغییرات توسييط مالک یا ذینفع در ملک،

د مهلت آن  تمدی بدون دریافت هزینه خدمات بازدید وبرای تمدید های بعدی هزینه خدمات بازدید اخذ  و 

 خواهد شد.

در صيورتى که گواهى معامله امالک و مستحدثات و سرقفلی صادره در سال صدور در دفاتر اسناد :5تبصره 

دریافت هزینه  رسيمى معامله انجام نشيود در صيورت اسيتعالم دفاتر اسناد رسمى در سال بعد، شهردارى با

 گواهى معامله را تمدید خواهد کرد.خدمات بازدید 

ر دو پخ قع استعالم نقل و انتقال امالک واقع در برکلیه  معابر شهر در صورت وجود تعری  در موا:1تبصره 

 دفترخانه ابالغ خواهد شد.به در گواهی نقل و انتقال  وپخ مقدار تعری  ،طرح توسعه شهری

ن های تجاری واگذاری شهرداری )امالک شهرداری( به استناد قانودر صورت معامله ملکی سرقفلی:3تبصيره 

 ارزش افزوده سرقفلی و سهم مالکانه محاسبه و اخذ خواهد شد. از بابتمعامله از %73مالک و مستأجر 

 

نوسازی اخذ هزینه خدمات بازدید و نقل و انتقال امالکی که مالکیت آن متعلق به شهرداری باشد :9تبصره

 نخواهد شد.

 

ز رسمی ،پیمانی و قراردادی وبازنشستگان و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم اکارکنان شهرداری *از 

هزینه خدمات  وافرادی که در سازمانها ونهادهایی که بودجه آنها توسط شهرداری تامین می گردد شهرداری

 درطی سال دریافت نخواهد شد. بازدید یکبار



 

 

 5ماده 

 هزینه ترمیم حفاری های معابر

قانون شهرداری : کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی مو فند قبل از هر گونه اقدامی  730ماده 

از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و  33و 31نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 

راه های عمومی و فرعی و رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید این قبیل سایر تاسیسات وهمچنین اتصال 

اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مو ف است هر گونه خرابی و زیانی را 

هرداری ر شکه بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظ

تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال 

 )ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. %11اول در آورده هزینه تمام شده را با 

 

ها بر اساس قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری 730ه ها و افراد حفار معابر در اجرای مادچنانچه دستگاه الف:

آیین نامه هیئت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد 

 مجوز حفاری صادر خواهد نمود.

 

ی حفاری سال نوارها2*در صورتیکه شرکتهای حفار حاضر به ترمیم نوارهای حفاری باشند اگر تا مدت زمان 

 نشست نماید نوارهای حفاری بایستی توسط شرکت حفار  ترمیم گردد. 

 

بنا به نظر شهرداری وپس از طرح در کمیسیون  در مجوزهای صادره شهرداری به شرکت های حفار که ب:

باید زمان شروع حفاری و اتمام عملیات ترمیم ، نحوه ترمیم حفاری ، نوع  حفاری شهرستان صادر می گردد

موقع مصالح مازاد ، نحوه تحویل محلهای ه گاه برش آسفالت ، رعایت نکات فنی و ایمنی ، برداشت بدست

 .تحویل مامور فنی شهرداری می رسد مشخص نماید ه حفاری که ب

مسئولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی ورانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تاسیسات زیر زمینی و  ج:

های لیه وحقوق حقه امالک شهروندان با نصب عالیم هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغعابرین و وسایط نق

ادارات حفار می چشمک زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگاه حفار است و 

 در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد . بایست



 

 

 

فهرست بهای پایه رشته ترمیم  که درخواست حفاری دارند طبق  ی افراد حقیقیهزینه های حفاری برا د:

وبازسازی نوارهای حفاری در معابر شهری  که توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هر ساله ابالغ می 

 ،شهرداری نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.هزینهو اعالم خواهد شد و پس از واریز  برآورد گردد

 

:اگر چنانچه در سال مورد درخواست ، فهرست بها ابالغ نگردد قیمت ترمیم براساس دستورالعمل تبصره

 فهرست بها با لحاظ نمودن شاخص وتعدیل پیمان  به صورت به روز محاسبه واخذ خواهد شد.

 

سبز برآورد :حفاری اگر از داخل فضيای سيبز و رفوژ و....  باشد هزینه ترمیم مجدد توسط کارشناس فضای ه

 . خواهد شد

 

ه سدر صورتیکه شرکتهای حفار بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به حفاری نمایند هزینه برآورد شده با  :و

 افزایش از شرکت حفار دریافت خواهد شد. برابر

 

 توسعه برایسال ، هزینه های ترمیم مجدد نوارهای حفاری  4در صورت حفاری آسفالت با عمر کمتر از  :ر

وچنانچه برای توسعه شبکه از طرف  محاسبه و اخذ خواهد شد برابر 2اتفاقات  برایو برابر5/2تاسیسات

ادارات درخواست مجوز گردداگر حفاری به صورت ترانشه باشد بایستی کل عرض روکش در طول ترانشه ضرب 

رب طول اجرادر عرض وهزینه مربوط اخذ گردد ولی اگر به صورت نقب اجرا شود هزینه ترمیم مجدد  با ض

 نقب اخذ خواهد شد. 

 متر 1کلیه دستگاههای حفار می بایست در برش آسفالت از دستگاه کاتر استفاده نمایند در غیر اینصورت  ز:

 د.به عرض حفاری در محاسبه افزوده خواهد ش

 

 

 

 



 

 

 6ماده 

 هزینه آماده سازی

 

ها طبق شرایط اعالمی شهرداری به عهده ها وکویها و شهرکآماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک     

تحت نظارت مهندسيین شيهرداری بوده که باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات  و مالکین

 و مصالحه با مالک و یا دینفع ها( انجام شود. تفکیک شده توسط مالک )با عقد توافق 

*براسياس قانون تعیین وضيعیت امالک،کلیه هزینه آماده سيازی اراضی تفکیک شده خیابانها،پیاده روسازی 

وکوچه های مرتبط معابرحاصيل از تفکیک به غیر از معابر موجود در طرح توسيعه شهری بر عهده مالک می 

 .باشد

 

 7ماده 

 هزینه خدمات كمیسیون ها

 

حق الجلسه اعضای كمیسیون ها برابر نامه ارسالی از معاون محترم هماهنگی امور عمرانی 

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

 

اری و در محل جلسات کمیسیون واقع در ها کالً بایستی در خارج از وقت ادجلسات کمیسیون*

  دبیرخانه آن تشکیل شود.

 

 

 

 

 

 



 

 

 1ماده                                                                                      

 كارشناسی هزینه

 

ن به شرح برای بازدید کارشناسان از استعالمهای صادره از ادارات، بانک ها و درخواست های کتبی شهروندا

 ذیل می باشد:

 

 )با لحاظ واحدهای موجود در پرونده های تخلفات سيياختمانی(، هزینه کارشييناسييی برای صييدور پایانکار-1

متر مربع تجاری  51پروانه به تعداد واحدهای احداثی تعلق می گیردو به ازای هر  وصيييدور تفکیک طبقات 

تمانی اگر مالک تمدید وتجدید ها را انجام نداده وبرای صدور پایانکارساخیک حق کارشناسی اخذ خواهد شد

ریال تعیین می 333/633باشد وجهت پایانکار به شهرداری مراجعه نماید هزینه کارشناسی به ازای هر واحد 

ریال تعیین 333/533گرددولی اگر تمدید  وتجدید هایا یکی را انجام دهد هزینه کارشناسی به ازای هرواحد 

 می گردد.

 

ی به کارشناس هزینهارشناسی برای استعالم های دیگر یک مورد کارشناسی تعیین می گردد. هزینه ک-2

 .تعیین می گردد ریال111/311مبلغ 

و سازمانهای وابسته به شهرداری  اعم از رسمی ،پیمانی و قراردادی وبازنشستگان کارکنان شهرداری از -3

هزینه  ه آنها توسط شهرداری تامین می گرددوافرادی که در سازمانها ونهادهایی که بودجشهرداری  

 کارشناسی در یافت نخواهد شد.

 در موقع مراجعه شهروندان جهت هرگونه استعالم رسمی وغیر رسمی، هزینه کارشناسی  اخذ خواهد شد.-4

متر مربع که قابل تفکیک می باشند )مجوز 533هزینه کارشناسی از بابت استعالمهای تفکیک زیر-5

 ریال می باشد وهزینه کارشناسی این ماده دریافت نخواهد شد.111/511/2تفکیک(/

قانون ثبت )تفکیک صورت 743و741هزینه کارشناسی در تفکیک های صورت گرفته به استناد مواد-6

 ریال می باشد وهزینه کارشناسی این ماده دریافت نخواهد شد.111/111/3گرفته(/

 ریال تعیین می گردد.  111/511مبلغ هزینه کارشناسی تمدید پروانه ساختمانی -1

 



 

 

 3ماده 

 هزینه بازدید موزه شهر

 موزه شهر هزینه بازدید کنندگان رایگان می باشد. *با توجه به بهره برداری از

 

 81ماده

 بهای خدمات فروش اسناد مناقصه

ینه های تهیه اسناد مناقصه ، شهرداری در قبال تسلیم اسناد مناقصه به شرکت با توجه به هز

 ریال دریافت خواهد نمود. 111/711کنندگان مبلغ 

 

 88ماده                                                                           

 811ماده 4نحوه محاسبه سر قفلی موضوع تبصره 

قانون شهرداریها معادل پانزده برابر پذیره سال وقوع تخلف 733ماده 4سرقفلی موضوع تبصره درفرمول ارزش 

 شرح زیر لحاظ گردد: به3وپذیره بیش ازیک واحدباضریب 15،پذیره تک واحدی باضریب 

 ارزش منطقه ای×15×ره تك واحدی =مساحت مغازه یپذ

 (11)تعدادمغازه +×ارزش منطقه ای ×3×پذیره بیش ازیك واحدی =مساحت مغازه 

متری 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/51متری وباالتر12حداقل ارزش منطقه ای در معابر  تبصيييره :

 ریال می باشد.111/35

 

 قابل اجرا می باشد.7034*موارد فوق برای تخلفات ساختمانی حادث شده از ابتدای سال 

گردیده اند ارزش معامالتی فوق مطابق جدول  *برای امالکی که در خارج از محدوده وداخل حریم شهر واقع

 خواهد بود.  7030مالک عمل درسال 

 



 

 

 82ماده                                                                                     

 811ماده  88ارزش معامالتی موضوع تبصره 

       

    

 مبلغ به ریال الف( انواع ساختمان )اسکلت( ردیف

7 
طبقه هر  5ساختمان اسکلت بتونی با هرنوع سقف تا 

 متر مربع
333/633/7 

2 
طبقه  به  5اسکلت بتونی با هر نوع سقف  از ساختمان 

 باال هر متر مربع
333/333/7 

0 
طبقه هر  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا

 متر مربع
7/533/333 

4 
طبقه به باال  5ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از 

 هر متر مربع
7/333/333 

5 

) که بتونیساختمان مختلط بنایی با ستون های فلزی یا 

 معموال در وسط ساختمان اجرا  می شود(

 

333/033/7 

 333/333/7 اسکلت آجری 6

 333/333 اسکلت مخلوط خشت و گل و سنم وچوب 1

 333/333 ساختمان های تمام چوب معمولی 3

3 
ساختمان های تمام صنعتی )پیش ساخته یا ساخته 

 شده ازچوب های صنعتی و اشباع شده( 
2/333/333 

 ( ساختمان انبارهای با دهانه بیش از چهارمترب 

اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف  73

 هرمترمربع

7/233/333 



 

 

 *نه حذف پاركینگ( مطابق ردیفهای دیگر طبق نوع مصالح  كسری پاركینگعامالتی م ارزش(

 خواهدبود.28از ردیفمصرفی به غیر 

 

                                                                   

اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف  77

 هرمترمربع

7/533/333 

 ها یا توقف گاه هاج ( سا لن

سیمانی با هر نوع با مصالح بنایی سنم و آجر و بلوک  72

 سقف

333/033/7 

 333/533/7 اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه 70

 333/353 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف 74

 وآالچیق ها د( آشیانه و سایبان ها

 333/333 باپایه های چوبی و مصالح بنایی با هرنوع سقف 75

 333/333 باپایه های فلزی یاستون های بتون آرمه 76

 ه ( تاسیسات

 053/333 ز سانترالدستگا ه های حرارت مرکزی و شوفا 71

 533/333 خنک کننده ( –تهیه مطبوع )گرمایش  73

 153/333 آسانسور و سایر 73

 و( سایراحداثی ها

 453/333 احداث هردیوار )هرمترطول ( 23

ارزش معامالتی هرمترمربع عدم احداث پارکینم و یا  27

)حذف غیر قابل استفاده بودن آن با هر نوع کاربری

 پارکینم(

4/333/333 

 



 

 

                                                                                     

 89ماده

 و روزانه خدمات بازار هفتگیهزینه 

 

 ریال333/63برای بساطی های البسه فروشی هر هفته -

 ریال333/63برای بساطی های صیفی جات هرهفته -

 ریال333/53برای بساطی های سایر صنوف هر هفته -

ریال ) هزینه ایجاد غرفه با نظر شهرداری 111/511برای بازارهای روز به ازای هر متر مربع غرفه  ماهانه مبلغ  -

 بر عهده شخص درخواست کننده می باشد(

برای واگذاری کیوسک یا غرفه محلی یا دکه در محل ها ی مختلف شهر با تشخیص شهرداری ماهانه مبلغ  -

 ریال 111/111/4

 ینه ایجاد کیوسک ، غرفه یا دکه با نظر شهرداری بر عهده شخص درخواست کننده می باشد(هز)

اسفند  75برای ایجاد بازاهای محلی میوه و تره بار عید در محل های مختلف شهر با تشخیص شهرداری از -

ریال در شهرکهای 111/111/11در فرهنگیان و مرکزیت شهر ، مبلغ  ریال 111/111/18فروردین مبلغ  23لغایت 

هزینه ایجاد غرفه با نظر شهرداری بر عهده شخص درخواست کننده )اقماری و جاده های مواصالتی داخل شهر 

 .می باشد(

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 84ماده 

 بدون كارمزد شرایط اقساط مطالبات شهرداری

 با تكمیل فرم اقساط توسط مودی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

 

 ماه قابل اقساط می باشد)با تشخیص شهردار( 36قی تا البا ،بصورت نقد 3/1 حداقلبا پرداخت *

 ماه قابل اقساط می باشد)با تشخیص شهردار(18تا  حداكثر بصورت نقد، الباقی4/1*با پرداخت 

قابل  آخر سال مالی تا  الباقی،بصورت نقد  3/1ض نوسازی وبهای خدمات  با پرداخت حداقل*عوار

 )بدون دریافت تضمین(.اقساط  می باشد

باشند با ارائه گواهی از تبصره :آندسته از مودیانی كه تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی می 

ماه با نظر شهردار قابل 36بصورت نقد والباقی تا  6/1ادارات مذكور می توانند با پرداخت حداقل 

به صورت نقد والباقی تا آخر 4/1و عوارض نوسازی این افراد با پرداخت حداقل تقسیط می باشد

 سال مالی تقسیط گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 85ماده

 خودیاری شهروندان

جهت مشاركت شهروندان محترم در امر آسفالت و جدول گذاری كوچه های سطح  شهر، میزان 

 واحد عمران  می باشد .مبلغ برآوردی  %11خودیاری 

 

 

 

 

 

 میانهی شهردارء و مهرامضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

........... كه درجلسه شماره.............  میانه شهرداری تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرایم 

و............ تبصره و جمعآ در........... صفحه، بنا به پیشنهاد شماره..........  در........ماده .مورخ.............

شماره................مورخ..................شورای شهر به شماره   مورخ..............شهرداری................در جلسه

 ... مورخ.............. به تصویب رسید. ......... ............................   )دفترشورا(

 

 (امضای اعضای شورای شهر )تصویب كننده و نام و نام خانوادگی

 آقای جعفر شاهمحمدی      آقای افضل حسینخانی     آقای محمود علیلو       

 آقای ابراهیم ایدری       آقای علی اكبری          آقای اسالم صدری      

                        آقای مهدی امینی       

 

 

 

 همهر شورای اسالمی شهرمیان 

 

 

 

 



 

 

كه در جلسه میانهشهرداری 1398سال تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات ...........................در مورخ

تبصررره و جمعررًا ...........................مراده و...........................در...........................مورخ...........................شررمراره

 ...........................صررفحره بره تصررویرب شررورای شررهر رسرریرده بره شررمراره...........................در

انتشارآگهی  بهمن سال جاری نسبت به 15شرود كه شهرداری باید تا تأیید می...........................مورخ

 عمومی اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود. 

 

 

 

 مهر و امضای فرماندار شهرستان میانه

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


