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 1ماده 

 تذكرات 

 

در تصويب و اجراي تعرفه ملاحظات لازم معمول، به طوري كه به ايجاد تنش، تشويش و نگراني در مردم منجر نشده و  -1

 .ندارد نیز تورمي و منفياثرات 

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

 لازم صورت پیش بینيوصول تدريجي آن و اموال ديگر  گذاران نسرتت به تعدي  عوار  وبه منظور حمايت از سررمايه -3

 .    گرفته است

گذاران و ايجاد درآمد حمايت از سرررمايه املاک  به منظورو عرصرره  به جاي اخذ عوار ، سررهش شررهرداري را از اعیاني -4

 توان لحاظ نمود. پايدار شهرداري مي

 هاي عمراني ها و انجام پروژهها دولتي و غیر دولتي در تصمیش گیرياستفاده حداكثر از مشاركت مردم و دستگاه -5

 .و رعايت موارد مرتتط الزامي است شهرداري جهت اطلاع مربوط تعرفه به واحدهاي ابلاغ -6

 است.  ممهور شدهكلیه صفحات تعرفه به مهر شهرداري، شوراي شهر و فرمانداري ) تأيید كننده ( مصوبه  -7

وعوار  كسررري  پاركیناهزينه درآمدها در رديف هاي مربوطه به ويژه درآمد ناشرري از بحپ پاركینا از مح  جرايش  -8

  اعمال خواهد شد. به منظور ايجاد پاركینا هاي عموميپاركینا مندرج در ضوابط طرح تفصیلي 

با توجه به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، هرگونه ضرراب ه و مررراتي كه بعد از تصررويب تعرفه ابلاغ گردد متناي  -9

 با كلیه مفاد تعرفه صدق خواهد كرد.عم  قرار خواهد گرفت. اين موضوع در راب ه 

هاي دولتي و نظامي و غیردولتي و... بايستي كتتاً به آنها ابلاغ شود تا اعتتار ها و سرازمانعوار  سرال آينده دسرتگاه -11

 لازم را پیش بیني و در پرداخت به موقع آن مشکلي پیش نیايد.
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ملاي 1398از ابتداي سال  تور العملهاي صرادره ماايرقتلي،وبخشرنامه ها ودسر با تصرويب اين تعرفه، مصروبات قتلي -11

 رد.فاد اين تعرفه را اجرا خواهد كگردند لذا شهرداري فرط ممي

 برنامه هتوسع وششش پنجش رعايت قوانین و مرررات جاري كشور مث  قوانین  و مرررات مالیات بر ارزش افزوده، برنامه -12

شهرداري و شوراها،  مهر،قانون سوخت،مسکن مصرف ومديريت عمومي ونر  مسکن،حم  كشور،ساماندهي سرالانه

ها و... در كلیه مراح  تصويب تعرفه و اجراي آيین نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوار ، آيین نامه مالي شهرداري

 د.اشبدم ميمرررات بر تعرفه مر آن الزامي است. چنانچه ماايرتي بین قوانین و مرررات و تعرفه پیش آيد قوانین و

باشد شهرداري میانه  طتق ضوابط اين احداث مازاد بر پروانه ساختماني پايه ومجاز  در صورتي كه مالك متراضي -13

 پس از اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر ،نستت بهعوار  مربوطه را  محاسته و نستت به تنظیش مصالحه نامه و تعرفه

از مؤديان ضمانت نامه بانکي معتتر معادل  5اقدام  و در قتال ارسال موضوع به كمسیون ماده 5ارسال آن به كمسیون ماده

 .خواهد نموداخذسپرده  نرد به حساب متلغ مصالحه نامه و يا وجه

يا كارگروه تخصصي امور زيربنايي ارسال مي  5مصرالحه نامه هايي كه در راسرتاي ویايف شهرداري به كمسیون ماده -14

ه به انترال يابد با توج مصالحه( گردد در صورتي كه بنا به دلائلي سال تصويب موضوع به سنوات آتي )خارج از سال  مورد 

مورد قتول  شهرداري بوده و شهرداري  لذا متلغ مصالحه نامه ،اشتهندمودي هیچ گونه قصروري در راب ه با موضروع  اينکه

هیچ گونه مابه التفاوتي اخذ نخواهد نمود و در صررورتي كه مصررالحه نامه ها در سررال مورد مصررالحه مورد تصررويب مراجع 

از سوي مراجع مذكور نستت به ضتط متلغ  شرهرداري بلافاصرله بعد از تصرويب و ابلاغ مفاد صرورتجلسهقرار بگیرد مذكور 

 نمي باشد. ين خصوص  نیازي به اذن مودي ضمانت نامه بانکي يا ضتط وجه نرد  سپرده متادرت خواهد نمود در ا

جوز از پس از اخذ م و بنا به پیشنهاد  شهرداري وضوابط شهرسازي با توجه  به اينکه هر گونه تاییر  در طرح تفصیلي -15 

پس از  از سوي موديان صورت مي گیرد لذا هر گونه درخواست انصراف  5كمسیون ماده  تصرويبشروراي اسرلامي شرهر و

شهرداري نستت به ضتط ك  متالغ  ،از سوي شهرداري نیست و درموارد انصراف  قاب  پذيرش، 5تصرويب كمیسریون ماده

 .مصالحه  نامه اقدام خواهد نمود. ضمنا اين بند در مفاد مصالحه نامه ها  ذكر خواهد شد

 د گردد.وسط فرمانداري بررسي،ت تیق وتايیت بهاي خدمات قانوني حتما كلیه مصوبات و-16
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اصلاحي با در خواست مالك در كار بريهاي مرتتط )مجاز( صورت خواهد  111انجام تفکیك و افراز در راب ه با ماده  -17

درصورتیکه  مالك متراضي استفاده از خدمات شهري وتفکیك به صورت همزمان باشد گرفت و در كاربريهاي غیر مرتتط 

 هش شهرداري را م ابق مفاد اين تعرفه  به شهرداري تامین نمايد.مي بايستي هزينه استفاده ازخدمات شهرداري و قدر الس

 2ماده 

 مقررات عمومی 

هر شررهر مالیاتي اي روز عتارت اسررت از آخرين ارزش معاملاتي زمین كه ملاک عم  اداره امور قیمت ) ارزش ( من ره(1 

 در اين تعرفه ملاک عم  گردد.و ابلاغ مي تعیین 1367هاي مستریش مصوب سال قانون مالیات 64اجراي ماده باشد و درمي

ارزش معاملاتي %55متري وبیشتر (با12مي باشد برجتهه )معابر1397محاسرته انواع عوار  ،دفتر چه ارزش معاملاتي سال 

    ارزش معاملاتي مي باشد.%41متري(12وپشت جتهه )معابر زير

اي گرانترين بر ملك داراي چند بر باشررد قیمت من رهدر محاسررته عوار  صرردور پروانه سرراختماني چنانچه ملکي (2   

باشررد( بعد از تعريم محاسررته خواهد ورودي و پنجره مي بمشرررف به معتر )بر ملك اعش از بر دسررترسرري شررام  در

                                                                                                                                              )مشروط براينکه از معتر مذكورراه عتور داشته باشد.(.شد

هاي ساختماني و تعیین هاي سراختماني مسکوني كه مراح  صدورشان وفق مرررات )تهیه و تأيید نرشهپروانه محاسرته(3

( تا قت  از اجراي اين مصوبه طي شده باشد مشمول مرررات اين تعرفه وترتیب پرداخت تکلیف نهايي كلیه عوار  مربوطه

و  مالکین كه اسررت بديهي باشررند.هاي مذكور بر متناي ضروابط قانوني قتلي مينتوده و شرهرداري مویف به صرردور پروانه

باشند. كه در صورت ها تا آخر خرداد سرال اجراي اين مصروبه مجاز به استفاده از اين تتصره ميهاي اين نوع پروندهذينفع

ان مراجعه اقدام خواهد شد كه اين موضوع بايد به نحو شايسته در دستور تهیه عدم اقدام تا تاريخ مذكور م ابق مرررات زم

 نرشه صادره درج گردد.

يا ارائه چك معتتر در قتال پیش پرداخت به تاريخ روز قت   ،پیش پرداخت ،پرداخت نردي ،*منظور از تعیین تکلیف نهايي

 از اتمام سال به شهرداري مي باشد.
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 شود.محاسته و دريافت ميبراي واحدهاي غیر مسکوني عوار  پذيره درزمان صدور پروانه ساختماني  (4 

تجاري وفق مرررات و ضرروابط  پذيرههاي مختلط مسررکوني، تجاري عوار  زيربناي مسرراحت مسررکوني ودر سرراختمان(5

 مربوطه دريافت خواهد شد.

ترسیش شوند تفکیك عرصه را شام  نشوند عوار  آن معادل  هاي غیر مسرکوني به واحدهاي متعددچنانچه سراختمان(1

 عوار  پذيره قسمت ترسیش شده خواهد شد.

بديهي اسرت رعايت كلیه ضوابط شهرسازي از جمله تأمین پاركینا مورد نیاز، عر  دهنه مجاز، حد نصاب تفکیك و... * 

 براي اجراي اين بند الزامي است. 

 در ترسیش يك باب ماازه به دو باب، عوار  دو باب ماازه محاسته و وصول خواهد شد.   :مثال

املاک متناي  نشررینياي عر  معتر بعد از عرب ارزش من ره، هاي مرتتطدر محاسررته عوار  صرردور پروانه و گواهي(7

 (ملاک عم  همان طرح تفصیلي خواهد بود. ،)درموردعر  معابرمحاسته عوار  خواهد بود.

در صرورت بروز اختلاف در مورد عوار  و بهاي خدمات بین شرهرداري و مؤدي، مرجع رفع اختلاف كمیسیون مررر در (8

ضررمناً شررهرداري بايد نسررتت به فعال نمودن  باشررداقدام مااير، غیر قانوني ميهرگونه  قانون شررهرداري بوده و 77ماده 

 كمیسیون مذكور و ارجاع موارد لازم اقدام نمايد. 

از ،هاي مسرف و احداثي كه علاوه بر قسمت صرنوفي كه فعالیت آنها مسرتلزم داشتن فياي باز داخ  محوطه مي باشد (9

هاي مسرف مشمول عوار  پذيره تجاري بوده و فياهاي نمايند قسمتفيراي باز به عنوان انتاركالا و باسکول استفاده مي

تجاري مشمول دريافت عوار  پذيره تجاري خواهد بود و در صورت اخذ عوار  اسرتفاده به عنوان فياي  %31باز معادل 

 .ان مراجعه محاسته و اخذ خواهد شدالتفاوت زممابه %71مجوز براي مسرف نمودن همان مح ، 

 

توسعه فرهنا شهرنشیني، از متلغ قاب  وصول با رعايت ضريب تعدي   و فياي ستز آموزش و پرورش و  سرهش عوار (11

 مربوطه محاسته و دريافت خواهد شد.
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 باشد.وصول هرگونه عوار  اين تعرفه توسط شهرداري در داخ  محدوده و حريش مصوب شهر مجاز مي(11

اي تجاري و مسکوني هزينه هايي مانند تعدي  ارزش من ره ،هاي توسعه شهري از جمله تفصیليبعيراً در ضوابط طرح(12

اي ويا هر عنوان ديگر قید شرده كه با توجه به اختیار تصرويب عوار  توسرط شوراها اخذ اي و ناحیهو عملکردهاي من ره

 صول شود.باشد و بايد صرفاً به استناد اين تعرفه هرگونه عوار  ومتالغ مذكور و مشابه آن فاقد وجاهت قانوني مي

مدارک اثتات تجاري بودن ملك قت  از تأسریس شرهرداري ارائه يکي از مدارک پ پروانه كسب از اتحاديه، قتو  آب،  (13

برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سررالیانه الزامي بوده يا پروانه تجاري متني بر تجاري بودن آن از مراجع ذيصررلاح كه در اين 

بعد از تأسیس شهرداري باشد  ،شمول پرداخت عوار  نتوده و چنانچه اعیاني احداثيوضعیت موجود تلري شده و م ،صورت

مشخص  را وجود هريك از اين مدارک صررفاً سرال وقوع تخلف را براي محاسرته جريمه و همچنین عوار  سال هاي قت 

اند به استناد خواهد نمود و درخصروص افرادي كه نسرتت به پرداخت عوار  سرالیانه كسب در سال هاي قت  اقدام نموده

 قانون نظام صنفي كشور، برگ پرداخت عوار  موجب احراز حروق صنفي نخواهد بود. 27ماده  3تتصره 

ي ملاي شده لذا از اع اتوسعه  افزوده و قانون برنامه پنجش هاي شهرداري به استناد قانون مالیات بر ارزش كلیه معافیت(14

 هرگونه معافیت به دلی  فردان وجاهت قانوني بايد خودداري گردد.

ن از شمول ايلاوقوانین خاصري كه بعد از زمان تصرويب قانون مالیات بر ارزش افزوده تصويب شده يا مي شوند تا موقع  *

 بند مستثني مي باشند.

تجديدها كتتا ومویف است در زمان صدور پروانه ساختماني  اطلاعات كاملي  در خصوص مهلت پروانه ، تمديد*شهرداري 

 .به شهروندان محترم ابلاغ نمايد

كلیه عوار  پذيره مجتمع هاي تجاري و خدماتي واداري مانند پاسراژ ، تیمچه ، سراي در زمان احداث  وصدور پروانه (15

 من ره اي گرانترين بر ملك محاسته خواهد شد.قیمت  %111آن بر متناي 

   )گرانترين بر ملك(عوار  پذيره واحدهاي صنعتي براساس قیمت من ره اي بر جتهه اصلي محاسته خواهد شد.(11
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 3ماده

 تشویقی تسهیلات

درصرد و بالاتر، آزادگان و خانواده شررهدا )همسر،  25، كلیه جانتازان قانون جامع خدمات رسراني به ايثارگرانبه موجب -1

متر مربع 21مسررکوني و مربع 121هاي صرردور پروانه سرراخت تا فرزندان و والدين( از پرداخت عوار  شررهرداري و هزينه

 ت(نامه پذيرفته نیسوكالت و باشرد )سرند به نام اين افرادمتعلق به خودشران باشرد رد املاكي كه مالکیت آنهاودر متجاري 

 ()با معرفي بنیاد شهید وامور ايثارگرانمشمول پرداخت عوار  است. مراديرفوق،باشند. مازاد بر معاف مي

، پاركینا ،ورود به محدوده شهر و عرصه  تفکیك ،، خارج ضوابطي زيربنا وپذيره اين تسرهیلات مشرمول عوارضي مث  *

 .دشونميمشمول اند كه قتلاً از اين تسهیلات استفاده كرده را بند افراديمشرفیت نخواهد بود. ضمنا تسهیلات اين 

ت از پرداخ تحت پوشش كمیته امداد امام)ره( در صورت تايید ادارات ذيربط وداشتن سند مالکیت به نام اين افراد افراد-2

، پاركینا زيربنا خارج ضوابطباشرند بديهي اسرت اين معافیت شام  عوارضات  مترمربع معاف مي121عوار  سراخت تا 

 وعواضات عرصه  نمي گردد.

 درصدمحاسته خواهد شد. 51با ضريب تعدي   ،عوار  زير بناهمین ماده1درخصوص بنددرصد25جانتازان زير براي -3

براي افراد فوق  تسهیلاتي در نظر گرفته شود م ابق آن عم  خواهد 1398تتصررهپبديهي اسرت اگر در قانون بودجه سرال 

 شد.

پروانه  1383قانون جامع حمايت از حروق معلولان مصررروب ارديتهشرررت سرررال  9ماده  3معلولان عزيز طتق تتصرررره -4

متر مربع مسکوني در كاربري مربوطه و م ابق ضوابط شهرسازي براي يك بار به شرطي كه در مالکیت  121ساختماني تا 

 باشند. سازي زمین وعوار  نوسازي معاف ميهاي )عوار ( صدور پروانه، آماده معلول باشد از هزينه

مترمربع ملاک عم  مي باشرد اگر تحت هر شرراي ي از جمله كوچکي عرصه در طترات نیز 121*بديهي اسرت كه زيربنا 

 مترمربع لحاظ خواهد شد.121احداث گردد ملاک عم  
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آيین نامه اجرايي آن در صورت احداث  12قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي و ماده  8در راستاي اجراي ماده  -5

تأسیسات ايرانگردي و جهانگردي و دفاتر خدمات مسافرتي و تأسیسات و اماكن گردشگري و اقامتي )نظیر هت ، مهمانسرا 

( در كاربري مربوطه با تأيید سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و جانتي) مث  استخر و مسرافرخانه و تأسیسات ورزشي

ندارند.كاربري هاي گردشررگري چنانچه تعیین نشررده باشررد )منظور خارج از گردشررگري عوار  صرردور پروانه سرراختماني 

قانون 1ادهم1محدوده وداخ  حريش شهر باشد( پس از طي مراح  مربوطه تاییر كاربري از سازمان جهاد كشاورزي )تتصره 

حفظ كاربري باغات واراضري زراعي( شرهرداري معادل قسرمت اعیاني ايجادي ،ارزش افزوده اسرتفاده از خدمات شهرداري 

ودرصورت شمول سهش ورود به محدوده شهررا اخذ نخواهد نمود ضمنا طي مراح  تصويب كاربري مربوطه از متادي ذيربط 

 الزامي است.

 

الیت بیشرتر در بخش خصروصري در راستاي افزايش و توسعه مراكز فرهنگي و گردشگري از به منظور ايجاد انگیزه فع  -6

 هاي ورزشي، مراكز توريستيها و مجموعههاي فرهنگي، كتابخانه، سینما، مراكز تفريحي و ورزشي از قتی  سالنقتی  خانه

ار ستاره و بیشتر در مراب  مجموع هاي چههاي گردشرگري و مراكز نمونه گردشرگري مصوب، هت و اقامتي از قتی  كمپ

 ك  زيربنا به عنوان واحد تجاري بدون اخذ عوار  صادر خواهد شد.  %2مربوطه مجوز  ضوابط زيربناهاي احداثي با 

تسررهیلات مررر در اين ماده در صررورتي پا برجا خواهد ماند كه م ابق مجوز صررادره مورد اسررتفاده قرار گیرد در صررورت *

)اخذ عوارضات عرصه  و تعرفه عوار  111یر،  مشمول مرررات جاري از جمله طرح در كمیسیون ماده هرگونه اسرتفاده غ

 .مربوطه خواهد واعیاني(

هاي مورد تأيید سازمان میراث فرهنگي و گردشگري در جهت توسعه امر گردشگري در صورت تتدي  استفاده ساختمان -7

  گردشگري عوارضي از اين بابت دريافت نخواهد شد.با تأيید سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و 

اران بخش درمان در صرورتیکه متراضریان نسرتت به اخذ مجوزاحداث بیمارستانهاي ذدر راسرتاي حمايت از سررمايه گ-8

احداث بیمارستان خصوصي در كاربري مربوط باشند اين شهرداري  صرفا خصوصي  از وزارت متتوعه اقدام نمايند ومتراضي

عوارضات پروانه ساختماني) به غیراز كسري پاركینا %51نسرتت به تعدي  ، اران اين بخش ذظور تشرويق سررمايه گبه من

ضريب %51)وعوارضات وسهش عرصه (اقدام خواهد نمود واين بند مشمول عوارضات ناشي از تخلفات ساختماني نخواهد شد.

به  ضريب تعدي %51به متلغ  تا مرحله اتمام سرفت كاري تعدي  به شررطي پابرجاخواهد ماند كه مالك ضرمانتنامه بانکي

 شهرداري تحوي  كه پس از تايید اين مرحله ،ضمانتنامه بانکي آزاد خواهد شد.(
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به منظور تشررويق مالکان املاک به بیمه نمودن سرراختمانها در مراب  حوادث غیر مترقته )سرری ،زلزله،آتش سرروزي و...( -9

 خواهد شد.كاهش وصول %31بهاي خدمات با 

و به منظورحمايت از احیا بافت هاي فرسوده و ايت قانون سراماندهي و حمايت از تولید و عرضه مسکن رع در راسرتاي-11

ناكارآمد شرهري مصروب ، با رعايت كاربري و در حد تراكش مجاز طرح تفصریلي، پروانه ساختماني)مسکوني( بدون عوار   

 پروانه ساختماني ، طرح ايمني و كارشناسي دريافت خواهد شد(خواهد بود.)عوارضات عرصه و از عوارضات 

عوارضررات پروانه %51پرداخت   *براي پروانه هاي سراختماني صرادره تجاري  در بافت مصرروب فرسروده شررهري، مشرمول

 ساختماني خواهند بود)مشمول عوارضات عرصه و كسري پاركینا  نخواهند بود.(

 

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

با توجه به قانون نوسرازي و عمران شرهري و به منظور تشرويق شرهروندان جهت مراجعه به موقع و تسريع در پرداخت    

ضرايب تعدي  زير محاسته و  عوار  ابرا و هاي كسب و پیشههاي سراخت و اصلاحیه آنها، پروانهنردي كلیه عوار  پروانه

 پاخذ خواهد شد

 

 در طول سال

 عوار   متعلره به درصد
 

81 

 

اين تسهیلات صرفاً مشمول پرداختي هاي نردي بوده و در صورت پرداخت اقساطي، مشمول تسهیلات اين ماده  :1تبصرره

 نخواهد بود.

هاي فرسروده، اين تسهیلات مشمول موارد مذكور بیني تسرهیلات لازم براي مسرکن مهر و بافتبا توجه به پیش:2تبصرره

 باشد.نمي
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،حق استفاده  ،111اين تسهیلات صرفاً به موارد فوق مشمول بوده و براي ساير موارد مث  جرايش كمیسیون ماده :3بصرهت

ها و فروش مستالات و تأسیسات شهرداري، عوار  خودرو، اجاره تتدي  واحدها، ، ،ورود به محدوده ،از خدمات شرهرداري

 سهش شهرداري و هاي حفاري ، نوسرازيهزينه ،تجديد پروانه ،تمديد  ،تفکیك عرصره ،پاركینا تأمین امکان عوار  عدم

 نخواهد بود.

با رعايت  نوان خانه ها وپرورشررگاه كودكان و هائي چون آسررايشررگاه معلولان و سررالمندان، بازپروري معتادانسرراختمان-1

ها يا استفاده غیر از موارد مذكور، در زمان مرررات شرهرسرازي عوار  احداث ندارند. در صرورت تتدي  اين نوع ساختمان

 تتدي  برابر مرررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

ضوع درخواستي متر مربع تجاري)مشرروط بر اينکه مو 31و مترمربع( 111براي احداث يك واحد مسرکوني )حداكثر تا -7

 كه در تملك مسجد باشد صدور پروانه ساختماني عوار  ندارد. در خصوص احداث ماازه در محوطه مسجد باشد(

مسراحت پاركینا الزامي م ابق ضوابط طرح تفصیلي در محاسته عوار  زيربنا كسر خواهد شد. و در صورت احداث -8 

 قسمت نیز عوار  تعلق نخواهد گرفت.پاركینا اضافي و استفاده به عنوان پاركینا به آن 

هاي عمومي ديگر با رعايت ضروابط شهرسازي در فياي باز به صورت تأمین پاركینا كارخانجات و ادارات و سراختمان-9

 سايتان بلامانع است.

 % 25در تجمیع ق عات مسرکوني به منظور اسرتفاده مسرکوني، موقع صدور پروانه با رعايت ضوابط شهرسازي، معادل -11

 عوار  زير بنا دريافت خواهد شد. 

زلزله، بمتاران، رانش زمین، حريق و... با ز حوادث غیر مترقته از جمله هاي تخريب شرده ناشي اتجديد بناي سراختمان-11

 گیرد. تأيید مراجع ذيصلاح به اندازه اعیاني تخريب شده عوار  احداث تعلق نمي

پذيره تعلق گرفته و فياي باز مشاعي كه در طول ارتفاع  عوار %51فيراهاي راهرو در پاساژ مجتمع هاي تجاري  به-12

 مشمول عوار  پذيره نخواهد بود. استتمام طترات قاب  رؤيت  درساختمان امتداد داشته و
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 و ... بارعايت سازي آماده ومجوزطرح ساختماني،مجوزديواركشي،مجوزتفکیك صدورپروانه ازقتی  خدمات هرگونه ارائه-13

عم  خواهد آمد و براي ساختمان هايي كه در سال هاي  كشوربه وزيرمحترم 27/8/71 - 34/3/1/18555شماره  بخشنامه

گذشررته و قت  از اعمال بخشررنامه مذكور پروانه سرراختماني صررادر شررده به منظور رهايي از بلاتکلیفي مالکین اين گونه 

 گواهي تجديد و پايانکار صادر شود.ذ تعهد محيري از مالك در خصوص تتعات حروقي ساختمان ها با اخ

هاي مراومت بسیج به انيمام كتابخانه و يا موزه ها و پايگاهها و تکايا و حسینیهاحداث ساختمان براي مساجد، امام زاده-14

( عوار  ندارند. نوسازيها و پرداخت عوار  هاي مراومت بسریج از نظر احداث )بعد از تأيید شدن نرشهدر محوطه  پايگاه

عنوان تجاري و خدماتي و... در نظر گرفته شوند و پروانه ساختماني دريافت نمايند  هايي از اماكن مذكور بهچنانچه قسمت

و همچنین نحوه پرداخت  (7)مستثني ازبندبه شررح ضوابط تعرفه، آن قسمت مشمول پرداخت عوار  مربوطه خواهد بود

ها هاي بانكوانه ساختمانپرهاي اعتتاري عام المنفعه و غیر دولتي مشرابه عوار  صردور هاي صرندوقعوار  سراختمان

 دام خواهد شد.اق

هاي ديني مصرح در ها، اماكن صرفاً مذهتي اقلیتمساجد، مصليقانون برنامه ششش توسعه  95طتق تتصرره ذي  ماده-15

هاي علمیه شام  مراكز آموزشي، پژوهشي و اداري از پرداخت عوار  ساخت و ساز فرط براي فياي قانون اساسي و حوزه

 .باشندمعاف مياصلي 

قانون اساسي يعني اعمال 127موضوع اص 22/6/88ن مورخ 43165/ت126561مصروبه شرماره 4رعايت بند الف ماده-11

 ريال عوار  زيربنا براي هر متر مربع واحدهاي مسکن مهر الزامي است.111/111حداكثر

 مذكور توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد. بندهاي لغ كاهش يافتهابديهي است مت*

صنعتي محاسته و  پذيرهعوار   %31هاي عرضه مواد نفتي معادل هاي سرايتان و مخازن سوخت جايگاهبراي قسرمت-17

ها ديگر مث  تعويم روغن و فروشگاه با متناي تجاري دريافت خواهد شد و عوار  قسمت دفتري با متناي اداري و اعیاني

 شود. تعیین مي
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ها كه به منظور تأمین هاي سايتان اين جايگاهقسمت 1398هاي عرضه گاز از سال به منظور حمايت از احداث جايگاه -18

 ا احداث شوند مشمول پرداخت عوار  نخواهند بود.گاز خودروه

احداث شده ا ند و با توجه به اتمام عمرمفید ساختمان  1/1/1366آندسرته از ساختمانهايي كه اعیاني آنها قت  از تاريخ-19

)فرمول عوار  اين برابر2به ماخذ  ،نیاز به تشکی  پرونده تخلفات نتوده و شهرداري مي تواند با اخذ كلیه عوارضات متعلره

 نستت به صدور مفاصا حساب اقدام نمايد. (1366تعرفه وارزش من ره اي قت  ازسال 

ماني پروانه ساختهاي عمومي در كاربري مربوطه با رعايت ساير ضوابط شهرسازي،به منظور تشويق سازندگان پاركینا-21

 بدون اخذ عوار   صادر خواهد شد.

 ماه به صورت رسمي، پیماني، قراردادي مشاول خدمت باشند 24شهرداري میانه كه بیش از براي كاركنان شراغ  در -21

براي يکتار در طول خدمت حداكثر تا  وافرادي كه در نهادها وسرازمانهايي كه بودجه آنها توسط شهرداري تامین مي گردد

مالکیت يا قرارداد واگذاري  نکه سندو هزينه صردور پروانه به شرط اي عوار  احداث ، مشرمول میلیون ريال  151سررف 

تسررهیلات مشررمول افراد شرراغ  در اين  ضررمناً  )وكالتنامه پذيرفته نیسررت( ، نمي باشررددسررت اول به نام اين افراد باشررد

)كاركنان مشمول مي توانند براي پروانه واصلاحات پروانه و توسعه تاسرف  دهاي طرف قرارداد شهرداري نخواهد بوشرركت

 مشمول كلیه عوارضات اعش از عوارضات پروانه ساختماني و اين هزينه ها در همان ملك استفاده نمايند وبند اين  مذكور از

ن اين تسهیلات به عنوا و تا سرف متلغ مذكور مي باشد مصالحه نامه ها در خصوص پروانه درخواستي )مازاد بر پروانه پايه (

 (تعدي  عوار  مي باشد.

در اعیاني  يا محاسته عوار  ابرا واقع در خارج از محدوده شهر در زمان صدور پروانه ساختماني و واراضي  براي املاک-22

پذيره ساير  به غیر ازعوار   زيربنا و ، و... ويا در ساير استعلامها مانند دفتر خانه 111شرده توسط كمیسیون مادههاي ابرا 

 )به استثناي ارزش افزوده احداث يا ابرا(محاسته خواهد شد. عوار  در صورت شمول بدون حداق  ارزش من ره اي
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در صورتي كه توسط  111عوار  صدور پروانه و عوار  ابراي اعیاني ساختمان هاي ابراء شده در كمیسیون ماده   (23

ده كسر و شهرداري محاسته و مالك يا ذينفع مرداري از آن را واريز و مابري به زمان مراجعه به نستت مردار واريز ش

 شد. باقیمانده درصد م التات تناسب سازي وموقع مراجعه وصول وگواهي مفاصا حساب صادرخواهد

عوار  و هزينه خدمات با پیشنهاد شهرداري و تصويب شوراي شهر با رعايت سرف هته درآمدهاي شهرداري از بابت   (24

آن ( و ثتت در دفاتر مالي و صرفه و  37ماده ها ) به خصوص بودجه مصوب شهرداري و آيین نامه مالي شهرداري

صلاح شهر و شهرداري براي افراد بي سرپرست و ناتوان، حادثه ديده، نختگان، كاركنان شهرداري و فرزندان آنها و..... 

 .بايستي اعمال شود

 4ماده                                                               

 افت پروانه و پرداخت عوارضموارد مستثنی از دری

كه  حتي زير بالکن به طوري ،)در فياي باز مترمربع با ورودي از حیاط 3سرويس بهداشتي در حیاط به مردار حداكثر (1

مترمربع به عنوان  3زيربناي بیشتر از  مترمربع، 3در صورت احداث بیشتر از  درب سرويس بهداشتي به سمت حیاط باشد(

 تعیین تکلیف گردد. 111تخلف ساختماني بوده وبايستي در كمیسیون ماده 

 سايتان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنايي )صرفاً در ساختمان هاي حداكثر دو طتره دو واحدي((2

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

 )نیش طتره(با مصالح غیرثابت و غیر بنايي ازجمله با نتشي و نئوپان و ورقدر داخ  ماازه بندي  قفسه(4

 سانتیمتر پیش آمدگي در معابر 31حداكثر باحیاط روي درب سايتان (5

)ورود به  شماليبیشتر ودر كلیه ق عات  متري و11در معابر  سانتیمتر 25ها حداكثر ها و بالاي پنجرهسايتان دركناره بام(1

 حیاط(

 شرط عدم وجود تعريم در طرح توسعه شهرينماسازي ساختمان يا ديوارهاي ملك بدون تجديد بناي آنها به (7

 ها بدون تاییر در ابعاد آنهاتعمیرات جزئي و مرمت ساختمان و تعويم در و پنجره(8
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  به طوريکه افزايش واحد نتاشد. تاییر در ترسیمات داخلي ساختمان هاي مسکوني(9

ماازه ها در يك گذر واقع شده  و يك پلاک ثتتي داشته باشد ملكالحاق دو ياچند ماازه به همديگر مشرروط بر اينکه (11

 .باشند

 هاي سه طرف بسته نصب پنجره به بالکن(11

 احداث گلخانه با هر طرحي در داخ  خانه (12

ها و... از اعیاني واحدهاي مجاز مربوطه به عنوان مهد كودک، كتابخانه، واحد ركتها، شررراسرررتفراده ادارات، سرررازمان(13

 كاركنان خود  استفاده ، غذا خوري، باشگاه ورزشي و.... فرط براييآموزش

م ابق  بتتدي  قسمتي از اعیاني به پاركینا و ايجاد پاركینا در اعیاني و نصب درب پاركینا از ضلع مجاز ايجاد در(14

 طرح توسعه شهري 

 در ساختمانهاي با مالکیت حریرياستفاده از زير پله يا اطاقك بالاي پله به عنوان انتاري (15

هاي عمراني و سررراختماني تا مدت اعتتار مهلت موافرت نامه اولیه و يا مدت اعتتار هاي موقت پروژاحداث سررراختمان (11

بوده و مالك يا پیمانکار مکلف است بعد از انرياء مهلت مذكور نستت به بر چیدن قاب  استفاده و قتول ،پروانه سراختماني 

 .  تاسیسات فوق الذكر اقدام نمايد

  احداث حو  يا استخر در داخ  خانه و حیاط (17

 اجراي عرب كشي در املاک م ابق طرح توسعه شهري با هماهنگي شهرداري(18

فرهنگي با تايید سرازمان میراث فرهنگي، تعمیر اسرراسي منجر به ستون  تعمیر اسراسري سراختمان با ارزش تاريخي و(19

 گذاري در داخ  اعیاني موجود به شکلي كه شک  یاهري و ديوارهاي جانتي ساختمان تاییر نیابد.

  متر21/1تفاده از فياي زير تراس تاارتفاع اس(21
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 5ماده 

 پروانه ساختمان صدور عوارض

  باشد با اخذ عوار تتدي  شدهبدون تاییر در ابعاد پروانه ساختماني  زيربنادر مواردي كه بالکن سه طرف بسته به -1

الکن مابه التفاوت عوار  ب)در صورتیکه به طرف معتر باشد .مردور  بوده و نیازي به تشکی  پرونده  تخلفاتي نمي باشد

                                                                                                                                    اخذ خواهد شد.(

)تعداد واحد هاي  ساختماني در پروانه ترلی  يابد( مورد  اگر موديان متراضي ترلی  واحد هاي مسکوني خود باشند- 2

                                           كارشناسي دريافت خواهد شد.(.)هزينه عوار  اقدام خواهد  شد بدون اخذدرخواستي 

طراحي گرديده ولي در پروانه  واتاقك آسانسور پشتهكه در نرشه هاي ساختماني آنها خر دسته از ساختمانهايي -3

از پرداخت عوار  خر پشته  تخلف ساختماني محسوب نگرديده و ساختماني لحاظ نگرديده در موقع مراجعه به شهرداري

باشد             ملاک عم  مي 1388باشند ضمنا اين تتصره براي ساختمانهاي احداثي قت  از  معاف ميواتاقك آسانسور

كه از نظر امکانات بهداشتي )سرويس بهداشتي و حمام وآشپزخانه( براي يك واحد پیش بیني شده باشد تك واحدي  -4

 تلري خواهد شد.

 بالکن روباز سايتان بوده و در محاسته نصف زيربنا محاسته خواهد شد.-5

 نخواهد شد.پاركینا در س ح ناخالص بناي ساختمان م ابق ضوابط طرح توسعه شهري محاسته  -1

منظور از زير بناي خارج از ضوابط شام  زير بناهاي افزون بر س ح اشاال و هر نوع تراكش مجاز  طرح توسعه شهري -7

اقدام خواهد شد و در مصالحه ها برآورد متلغ مصالحه نامه طتق اين قسمت   5بوده كه در صورت تصويب كمیسیون ماده 

    بودخواهد 
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 عوارض زیربنای مسکونی به ازاء هر متر مربع جدول

شارعبا لكن به  زیربناي خارج از  

 ضوابط

زیربناي مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربري

 

 طبقات سازه اي
 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 

 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

12p 

 

 

 

 

 

8p 

4p 0/9p  زیر زمین اول,دوم و

تر پایین  

1 

6p 1/8p 2 همكف و اول 

12p 3/6P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

16p  

4P 
ششش پنجم و  4 

20p 4/5p   5 هفتم و هشتم 

25p 5P              1 نهم و بالاتر 

مي  لريا111/25متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41متري وبالاتر12حداق  ارزش من ره اي در معابر پ1تبصره     

                                                                                                                                                               باشد

 اين تعرفه خواهد بود.2ماده1حداق  ارزش من ره اي پس از اعمال ضرايب بند پ2تبصره

    دتعیین مي گرد 2Pخرپشته در هر طتره به ازاي هرمتر مربع  عوار  زيربناي پ3تبصره
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ی كاربریهاو كاربریهای به غیر از  واحد تجاری، ادرای،صنعتی یا چند یک مترمربع از یک پذیره عوارض 

 مسکونی

 طبقات تجاري و خدماتي صنعتي 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

30p 15p 1/7p p 1/7p 1p 

11p(1/7) 11p همكف 

8p(1/7) 8p زیرزمین 

1p(1/7) 1p  اول به

 بالا

--- --- 0/75p(1/7) 0/75p 0/8p(1/7) 0/8p )7/2P(1 2P  طترهنیش 

30P 15P 0/75p(1/7) 0/75p 0/8p(1/7) 0/8p 3p(1/7) 3P انتاري 

 

ريال مي 111/25متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41متري وبالاتر12حداق  ارزش من ره اي در معابر  :تبصره الف

 باشد.

ودرماني وحرف پزشرررکي،ورزشررري  بهداشرررتي ،آموزش عالي،فرهنگي و.. شرررام  سررراختمانهاي آموزشررري :ب صرررهتب

شي ،توانتخل،كمیته امدادامام)ره(،سازمان بهزيستي،هلال احمرمراكزفرهنگي وهنري مورد تايیددستگاههاي مسئووتفريحي،

 .توسط اشخاص حریري يا حروقي مي باشد دركاربري مربوط ورعايت ضوابط شهرسازي

 تعیین مي گردد. 3Pعوار  پذيره خرپشته در هر طتره به ازاي هرمتر مربع  :ج تبصره

املاک قولنامه اي كه به هر دلیلي به شهرداري مراجعه مي نمايند و جهت اخذ پروانه ساختماني ويا  هر گونه استعلام از *

 .عرصه  تعیین مي گردد  ر متر مربعبراي هP 5 شهرداري داشته باشندسهش مشاعي ناشي از خرد شدن ق عات  معادل
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 6ماده 

 نحوه صدور پروانه ساختمانی

 

قانون شهرداري و  55ماده  24و بند  111صردور پروانه سراختماني و تعیین نوع اسرتفاده از آنها به اسرتناد ماده 

 بود  قانون نوسازي به شرح زير خواهد 29ماده  2تتصره 

شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان شهرداري صادر ميهاي ساختماني كه از طرف در پروانه-1

هاي معمولي نتايد ازسرره سررال ضررروريسررت و نوع اسررتفاده از آن درج گردد كه حداكثر اين مدت در سرراختمان

 باشد بیشتر

متر مربع  1111هائي كه زیربناي اعیاني آنها برابر یا كمتر از معمولي: عبارت است از ساختمان ساختمان

مترمربع بوده و به  1111هائي كه زيربناي اعیاني آنها بیشتر از عتارت است از ساختمانویژه: باشرد ساختمان 

 بود  سال خواهد 5ماه به مدت پروانه اضافه شده و حداكثر مهلت پروانه  6 مازاد مترمربع 511ازاي هر

تفصرریلي سرراختماني نتوده و شررهرداري با  هاينرشررهارائه نیاز به و امنیتي  هاي نظامي، انتظاميسرراختمانبراي  -2

ها ملزم به اخذ پروانه احداث از هتعرفه اقدام خواهد نمود. ضرررمناً كلیه دسرررتگاعوار  احداث طتق مفاد اين دريافت 

اختمان هاي نظامي، انتظامي و امنیتي ملزم به ارائه نرشرره هاي باشررند. سرراير دسررتگاهها به غیر از سررشررهرداري مي

 تفصیلي ساختمان  مي باشند.

تعهد محيري متني براينکه صدور پروانه ساختماني تايید با اخذ  در كاربري مرتتط به اسناد عادي و غیر ثتتي (3

طتیعي الزامي است وبراي اين املاک واستعلام از ادارات ذيربط از جمله راه وشهرسازي و منابع  نمي باشد مالکیت

  پس از پايان ساختمان گواهي عدم خلافي يا گواهي تسويه حساب ملکي صادر خواهد شد.

شهرداري درصورت  (اقدام به دريافت پروانه ساختماني با ثتت در خواست مالك در شهرداري شروع خواهد شد و4

 .اعلام خواهد نمودم ابرت ضوابط ،مجوز تهیه نرشه را كتتا به متراضي 
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ارائه آن به شررهرداري در اسرررع وقت اقدام نمايد  (مالك مویف اسررت طتق مجوز تهیه نرشرره نسررتت به تهیه و5

 محاسته خواهد شد. وعوار  پروانه ساختماني  با ارزش معاملاتي ملاک عم   زمان صدور پروانه ساختماني

 به اتمام برساند. مالك مکلف است در زمان تعیین شده ساختمان خود را  (1

تمديد خواهد  قاب  ماه براي صردور پروانه اعتتار داشته  و در صورت عدم تاییر در ضوابط 3(مجوز تهیه نرشره 7

 بود.

 

 

 7ماده 

 پروانه ساختمان ،توسعه،اصلاحتجدید ،نحوه تمدید 

ممانعت از ايجاد مشررکلات ترافیکو و مالك مکلف به اتمام به موقع سرراختمان به منظور جلوگیرا از متروكه ماندن آنها و 

اجتماعو و متلمان شرهرا... حداكثر تا انتهاا مهلت پروانه ساختمانو بوده چنانچه در مهلت مررر، ساختمان احداث نشود 

 پروانه ساختمانو با رعايت موارد زير تمديد يا تجديد خواهد شد.

د شو اتمام مهلت پروانه در دبیر خانه شهرداري ثتتاعتتار پروانه به شرطي كه در خواست مالك قت  از تمديد -1

 كارشناسي دريافت مي گردد.( هزينهعوار  ندارد)فرط 

 .ماه مي باشد 2مدت زمان اخذ تمديد از تاريخ ثتت در دبیرخانه شهرداري -1تتصره

شد وبراي املاک قانون نوسرازي و عمران شهري در كلیه معابرشهر اخذ خواهد 29ماده 2طتق تتصرره تمديد  عوارضرات-2

واراضري كه تمديد اول يکساله انجام داده وجهت تمديد دوم به شهرداري مراجعه نمايند نصف عوار  مررر در قانون فوق 

 مشمول دريافت مي باشد.
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در صورت وقوع عوام  غیر مترقته و خارج از اختیار مالك و يا صدور احکام قيايو كه موجب ركود عملیات ساختمانو  -3

باشد با رعايت مفاد تعرفه عوار ، نستت به كسر مدت ركود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و يا تمديد آن نستت شرده 

 )با تايید مراجع ذيربط(به بریه مدت اقدام خواهد شد.

هد خوا ويا طتق زمان مررر تجديدسال تمديد2شهرداري مهلت پروانه ساختماني را بدون ارجاع به ساير مراجع به مدت  -4

  . نمود

در پروانه هاي سراختمانو صرادره در صورت اتمام مهلت پروانه و تمديد مررر با ضوابط زمان صدور )در ساختمان هاا  -5

سال( و عدم تکمی   دوبار تمديد حداكثر  يكمدت پروانه و  تااتمامسرال مدت پروانه و در سراختمان هاا ويژه  3معمولي

 ساختمان، بايستو پروانه ساختمانو تجديد گردد.

تکمی  نکرده باشرد در ساختمان هاا معمولو در  اگر مالك در مهلت پروانه و تمديد آن سراختمان خود را شرروع و يا -6

براا ه( زمان مراجعه )زيربنا وپذيرعوار  %21با پرداخت  به بعد بعد از اتمام مدت پروانه وتمديد آنسررال شررشررش  و ويژه 

با اخذ  دوباره  سال به اتمام نرسد بايستي 2و در صورتي كه اين نوع ساختمانها تا مدت  اعتتار خواهد شد. تجدیددوسرال 

كه تا زمان اخذ پايانکارقسمت يك سال اقدام شود تجديد دوم به مدت زمان مراجعه نستت به عوار  )زيربنا  وپذيره(22%

 خواهد شد .آخر اين بند اجرا 

 .اقدام خواهد شدعوار  كارشناسي  اخذ با ،عه مالك جهت اب ال پروانهاحداث ساختمان و مراجدر صورت عدم -7

عد از ب مالك)مالك اولیه ويا مالکین بعدي(با شهرداري بوده و مالك آنها ناشي از انجام توافق كه پروانه ساختماني املاكي -8

 مرررات تمديد و تجديد پروانه %51نمايند مشررمولبه شررهرداري مراجعه مي وتجديد تمديدپروانه ، براي  گذشررت مهلت 

 .بود دنخواه

اخذ پروانه ساخت لحاظ نشده باشد  زماني براي ،مابینهاي قت  با شرهرداري توافق و در توافق في مالکیني كه در سرال-9

صادر نامه في مابین مصالحه  برابرمفادم احداث ، پروانه ساختماني شرهرداري مکلف اسرت در صرورت عدم اخذ پروانه و عد

 .نمايد
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با ارائه سند مالکیت در صفحه اول شناسنامه توضیح لازم  ،در صرورت تراضراي تاییر نام دارنده شرناسرنامه ساختمان-11

 توسط شهرسازي درج و ممهور به مهر شهرداري خواهد شد.

نچه چنا ماني صرادره را داشته باشندتروانه سراخمازاد بر مرادير مندرج در پ ش بناوافزايمالکیني كه تراضراي توسرعه -11

اعتتار زماني معادل با ماه باشد مرادير توسعه نیز داراي  18داراي اعتتاري بیش از  درزمان مراجعه مالك مانيتپروانه سراخ

 پروانه توسعهماه اعتتار از تاريخ صدور 18داراي صادره  توسرعه اتمام پروانه سراختماني خواهد بود در غیر اينصرورت پروانه

 .خواهد بود 

 داراي اعتتار زماني باشد. شد كه براي پروانه هايي صادر خواهد (مجوز توسعهصدورضمنا اين بند )-13تتصره 

اشد و بماني اخذ نموده تصادره در سنوات قت  پايانکار ساخ نستت به پروانه ساختماني يا مالکیني در صورتي كه مالك-12

)نه مدت زمان .زمان مراجعه خواهند بود صدور پروانه اعتتار ديگر باشرد مشرمول مرررات اتمتراضري احداث طتره يا طتر

 توسعه(

قت  از اتمام مدت زمان پروانه هاي ساختماني از روشهاي مختلف مانند نامه نگاري ،ارسال پیامك  مي تواندشرهرداري -13

 و...موضوع را به مالکان اطلاع رساني نمايد.

 قانون ثتت، قت  از صدور پايانکار ضروري مي باشد. 45اصلاح سند در اجراي ماده-14

آن به شرررطو كه مراح  احداث توسررط مهندس  و تجديدهاي تمديد در مهلت قانونو پروانه واقدام به اخذ پايانکار  -15

اگر نایر مربوطه تأيید شررود رايگان خواهد بود و فرط هزينه كارشررناسرري به تعداد واحد هاي احداثي دريافت  خواهد شررد

ي به ازاي هر پايانکار به شرهرداري مراجعه نمايد هزينه كارشررناس اخذ مالك تمديد وتجديد ها را انجام نداده باشرد وجهت

ريال تعیین مي گرددولي اگر تمديد  وتجديد هايا يکي را انجام دهد هزينه كارشرررناسررري به ازاي هرواحد 111/611واحد 

 ريال تعیین مي گردد.111/511

پايانکار موضرروع را به صررورت كتتي موقع اخذ پروانه  شررهرداري مکلف اسررت به منظور رعايت ضرروابط تمديد ها و-16

 موارد اميا شده را نگهداري نمايدساختماني به مالك ابلاغ  ودرسوابق ملکي يك نسخه از 
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 8ماده 

 تسهیلات تجدید بنا

ابط ضوها با رعايت اصول فني و ايمني و بهداشتي به منظور نوسازي شهر با رعايت آخرين به منظور مراوم سازي ساختمان

  شود.شهرسازي، تسهیلاتي به شرح زير در محاسته عوار  لحاظ مي

 در صورتي كه مالك متراضي تخريب و بازسازي اعیاني ملك خود  باشد و براي ساختمان تحت مالکیت خود داراي پروانه-1

ن پرونده مختومه شد طرح جامع شهري و يا وضرع موجود تلري شدن بدلی  احداث قت  از  و يا  ي از شرهرداريسراختمان

ونده ،پرمندرج در پروانه ساختمان قتلي وتجاري مسکوني شهرداري مالك را به اندازه اعیاني،باشد هاي تخلفات سراختماني

 از با رعايت ضوابط شهرسازي،تخلفاتي سراختماني متشرکله مختومه ووضرع موجود تلري شرده قت  از طرح جامع شرهري

(معاف خواهد نمود. لازم به يادآوري اسررت در صررورت سرراختماني)عوار  زيربنا و پذيره پروانه پرداخت عوارضررات صرردور

درصد ساير عوار   111زيربنا وپذيره و  عوار %25 (با اخذتخريب و بازسازي ساير ساختمانها)به غیر از مسکوني و تجاري

ومالك حق  مردور نمي باشد قتلي مجاز بناي احداثي جديد با مساحت التفاوت ضرمناپرداخت نردي مابهدمردور خواهد بو

پذيره بوده وساير عوارضات طتق تعرفه  و تسهیلات اين ماده شام  عوار  زير بنااسرترداد وجه مذكور را ندارد. درخواسرت

 .وصول خواهد شد
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 9ماده

 نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی

ر داخذ تعهد ثتتي از مالك متني بر مسئولیت تتعات حروقي صدور پروانه المثني صردور پروانه سراختماني المثني فرط با 

به شرح زيرمردور خواهد  بهاي خدماتموقع مفرودي و سررقت و آتش سروزي و ساير حوادث غیر مترقته ديگر با دريافت 

 پبود

 ریال براي هر مترمربع 5111مترمربع معادل  1111زیربناي تا  ٭

 ریال براي هر مترمربع 4111مترمربع معادل  2111تا  1111ناي بالايزیرب ٭

 ریال براي هر مترمربع3111مترمربع معادل  3111تا  2111يبالازیربناي  ٭

 ریال براي هر مترمربع2111مترمربع معادل  3111زیربناي بیش از  ٭

 11ماده

 عوارض حصاركشی

مربوطه و مرتيیات مح  فرط در صورت تراضاي عوار  احداث ديوار صرفاً م ابق ضوابط شهرسازي و ساير مرررات 

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

 واحد كوچکي مث  خانه باغ را داشته باشند نیز اين عوار  دريافت خواهد شد.

سانتي متر با  81اغ و اراضي زراعي فرط براي بر مشرف به معتر و تا ارتفاع هاي عمومي و باحداث ديوار در كاربري

احد و مصالح بنايي و بریه به صورت نرده يا فنس با اخذ تعهد ثتتي متني بر حفظ وضعیت باغ و مزروعي زمین و و استعلام از

و... و با رعايت ضوابط طرح توسعه  هاي مربوطه در شهرداري و جهاد كشاورزي )خارج از محدوده شهرها( وراه و شهرسازي

                                    شهري مردور خواهد بود.                                                                                                        
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 :1تبصره 
دن آن تلري، هیچگونه مجوزي در جهت احداث بنا محسوب صدور مجوز حصاركشي بنام مالك صرفاً به منزله محصور نمو

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

 

 : 2تبصره 
مالکین املاكي كه داوطلتانه و رايگان  نستت به عرب كشي ديوار خود م ابق طرح توسعه شهري اقدام نمايند مشمول اين 

 متلاي دريافت نخواهد كرد.  عوار  نتوده و شهرداري

 

 :3تبصره 
 نمايند اين عوار  شام  نمي شود.براي املاكي كه پروانه ساخت ) به غیر از خانه باغ (  اخذ مي

 

 :4تبصره 
 اقدام خواهد شد . 111قانون شهرداري، مشمول عوار  اين بند نتوده و م ابق ماده  111املاک ناشي از اجراي مواد 

 

 :5تبصره 
 ي عوار  احداث ديوار ندارد.فنس كش

 

 :1تبصره 
 جود تلري و غیر قانوني خواهد بود.سانتي متر با مصالح ساختماني، مااير مرررات مو 81احداث ديوار بیش از  

 

  

 

 (ریال 111/21)حداقل هرمتر طول P 4 عوارض هر متر طول احداث دیوار
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 11ماده 

 هازی ساختمان مناسب سا

ها و اماكن در خصوص مناسب سازي محیط شهري و ساختمانهاي غیر دولتي ي دولتي و سازماناجرايهاي دستگاه كلیه 

قانون برنامه پنج ساله  193مورد استفاده عمومي براي افراد داراي معلولیت، مکلفند مشابه آيین نامه اجرايي بند )ج( ماده 

يي آن اقدام نمايند. بنابراين شهرداري مکلف به رعايت آن سروم توسرعه و قانون جامع حمايت از معلولین و آيین نامه اجرا

ماني هاي ساختهايي كه مالکین و يا سازنده آنها نستت به انجام تعهدات خود طتق نرشهبوده و صردور پايانکار به ساختمان

 .را انجام نداده باشند ممنوع است اقدام ننموده و مناسب سازي

               

 12ماده 

 و بهای خدماتنحوه استرداد عوارض 

 

بعد از كسر هزينه خدمات شهرداري  م ابق تعرفه به مؤدي مسترد وصولي و عوار  زير باط  در شرايط ساختماني پروانه 

 خواهد شدپ

 تمان منصرف شده باشد.از اخذ پروانه ساخ  كه  مالك قت  از صدور شناسنامه ساختمان درصورتي*

 طرف مراجع قيايي اب ال شده باشد.پروانه ساختماني از  *

 كسر هزينه خدمات شهردارياشتتاه واريزي اشخاص به حساب شهرداري بدون  *



 

32 
 

.. .و شركتهاي حفارگواهي معامله و حفاري در صورت انصراف مالك از انجام معامله و حفاري و تأيید دفاتر اسناد رسمي و *

 خواهد شد. اقدام هزينه خدمات شهرداريدريافتي شهرداري با كسر 

 مسترد خواهد شد. هزينه خدمات شهرداري كسر عوار  سالیانه خودرو در صورت واريزي به اشتتاه بدون*

مسترد خواهد هزينه خدمات شهرداري با كسر  عوار  سالیانه خودرو در صورت درخواست مالك جهت استرداد عوار  ،*

 شد.

 5تصرويب كمسیون ماده در صرورتي كه مصرالحه نامه اي في مابین شرهرداري و موديان تنظیش گرديده باشرد و قت  از *

 معمولاقدامات لازم  مربوط هزينه خدمات شهرداريكتتي نمايد با كسر اسرتان،متراضري از درخواسرت خود اعلام انصراف 

  شد.خواهد 

 شهرداري ،حاص  شودترلی   به هر دلیلي يدموحه نامه في ما بین شهرداري و در صورتي كه در مرادير  مندرج در مصال*

ت كه به يادآوري اساقدام نمايد لازم  هزينه خدمات شهرداريكسر بدون ترلی  يافته راسا مي تواند نستت به استرداد متالغ 

 محاسته شده جهت استرداد نیز تابع محاسته دريافتي از مودي مي باشد.متالغ 

 .باشد نمي استرداد قاب  كارشناسي هزينه*

 

 بر حسب مبلغجدول درصد استرداد 

 تا يك میلیاد ريال متلغ
بريك میلیارد تا دو  مازاد

 میلیاد ريال
  بردو میلیارد مازاد

درصد 

 استرداد
4% 3% 2%  
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 13ماده                                                                

 اضافی )ارزش افزوده( بدر تعبیهعوارض 

 پخواهد بود شرايط صدور و يا ايجاد درب اضافي  به شرح ذي 

باشررد  ايجاد يك يا چند درب براي تردد خودروها به درصررورتي كه در سررند مالکیت ملکي ،اضررلاع آن محدود به درب -1

 پاركینا عوار  ندارد.

در كوچه هاي بن بسرت اختصراصي به غیر از فردي كه كوچه بن بست اختصاصي در سند مالکیت وي درج شده است  -2

 .براي ساير املاكي كه محدود به آن كوچه است ندارد را درب اضافيحق صدور مجوزشهرداري 

و معابر عمومي متعلق به شهرداري  شوارع،قانون شهرداريها كلیه انهار 111ماده و96ماده 6با توجه به اينکه طتق تتصره -3

ند س رد و ساير اضلاع ملك محدود به معتر عمومي باشد ودمي باشرد لذا در صرورتي كه  ملکي  داراي بیش از يك بر باشر

درب اضافي مورد نیاز اقدام  نستت به صدور  اين ماده مالکیت درب ذكر نشده باشد شهرداري مي تواند با اخذ عوار  ذي 

 .نمايد

آندسته از املاكي كه در اسنادمالکیت آنها بیش ازيك ضلع مشرف به معابر عمومي باشد ودر هیچ يك از اضلاع مشرف در-4

،درب قید نگرديده باشد شهرداري معتر داراي عر  بیشتر را به عنوان معتر عمومي تلري نموده واز بابت صدور مجوز درب 

چنانچه مالك قصرد ايجاد درب براي سراير اضلاع راداشته باشد برابر  براي ضرلع مذكور هیچ متلاي دريافت نمي نمايد ولي

 .نمودعوار  اقدام خواهد جدول ذي  اين ماده نستت به وصول 

چند  معتر  عمومي باشد ولي در سند مالکیت  املاک مشرف ملکي  طتق طرح تفصیلي ،مشرف به دو  يا  در صورتي كه -5

مالکیت  خود باشد در راب ه با صدور مجوز سند  باشردو مالك متراضري اصرلاح  به معابر مذكور ،معتر عمومي ذكر نشرده 

 هعوارضي تحت عنوان ارزش افزوده)حق مشرفیت( اخذ نموده و ب )معتر(به وضع موجود  طتق طرح تفصیلي اصرلاح سرند 

 اين ماده(4)بارعايت تتصره جهت تردد خواهد داد مالك اجازه ايجاد درب اضافي به تعداد مورد نیاز 

 .ریال مي باشد111/35و حداقل p11مساحت عرصه  به ازاي هر متر
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 .خواهند شدضمنا اين دسته از مالکین از پرداخت عوار  ايجاد درب اضافي  معاف *

متري وكمتر باشد وفرط اصلاح سند مردور باشد و ايجاد درب اضافي مردور نتاشد به 4ضرمنا در صرورتیکه عر  معابر  *

 ريال(مي باشد.P111/35)حداق 5Pازاي هر متر مربع عرصه 

رديده كسر گ آنها در صورتیکه طتق نظر شهرسازي املاكي تعريم اعلامي را رعايت نموده ومردار تعريم از سند مالکیت-6

و مالك متراضري پیشرروي و تصررف مجدد مرادير فوق باشد  يا كاهش يابد اسرت  اگر طتق طرح تفصریلي تعريم حذف

ضمنا در  براي هر متر مربع خواهد بود 1398برابر ارزش من ره اي ملاک عم  سرال 21)عدول از تعريم(عوار  اين بند 

نموده يا وجهي يا خدماتي دريافت نموده باشد در اين حالت عدول از صرورتیکه مالك از قت  تعريم با شهرداري مصالحه 

  .تعريم با قیمت كارشناس رسمي دادگستري اقدام خواهد شد 

طرح و  111ماده، در كمیسیون در كاربريهاي مربوطه در صورت ايجاد درب اضافي بدون اخذ مجوز از شهرداري-7

 شوداقدام مي برابر 2، عوار  ايجاد درب اين ماده با ضريب مذكورگیري خواهد شد. در صورت رأي بلامانع كمیسیون تصمیش

. 

تواند نستت به ايجاد درب اضافي در صورتي كه درب اضافي در سند مالکیت  در كاربريهاي غیر مربوطه مالك نمي:1تبصره

 ،ررراتبرابر م شهرداري  مي بايست ،بديهي است در صورت ايجاد درب اضافي در كاربريهاي غیر مربوطه آن نتاشد اقدام نمايد

متادرت به مجوز صدور  اقدامات  قانوني لازم را معمول نمايد ضمنا شهرداري نمي تواند براي چنین املاكي با اخذ عوار  

 درب اضافي نمايد.

صادر گرديده و در نرشه هاي ساختماني آنها  1391اي ساختماني آنها قت  از سال آندسته از مالکیني كه پروانه ه:2تبصره 

 .درب اضافي مشرف به معتر وجود دارد از پرداخت عوارضات درب اضافي مررر در اين ماده معاف مي باشند

مگرقتلا در سند مالکیت يا پروانه  درب اضافي داده نخواهد شد هیچ گونه متري وكمتر اجازه ايجاد4پبه معابر 3تتصره

 .اين ماده اقدام خواهد نمود 1بند  ساختماني آنها درب وجود داشته باشد كه شهرداري با اخذ عوار 
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*در زمان صدور مجوز درب اضافي توافق نامه اي با مالك يا مالکین منعرد خواهد شدكه طرح هر گونه دعاوي در محاكش 

 .رااز خود سلب وساقط مي نمايد

 

 درب اضافی تعبیه عوارض                                                

 عوارض عرض معبر ردیف

 ریال111/111/31 متري 1 متري تا4بالاي معابر 1

 ریال111/111/45 متري12وكمتر از  متري1بالاي معابر  2

 ریال111/111/15 متري21و كمتر از متري12معابر 3

 ریال111/111/91 و بالاتر يمتر 21معابر 4

ریال 111/111/51متري وكمتر باشدودر كمیسیون ، درب اضافي ابرا گرددعوار  اين ماده متلغ 4در صورتیکه عر  معتر *

 خواهد بود.

 14ماده 

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

 قانون شهرداری ابقا شوند( 111توسط كمیسیون ماده حریم شهر كه 

م ابق تعرفه عوار   ابراء شوند. 111بناهايو كه بدون پروانه و يا مازاد بر پروانه احداث شروند و از سروا كمیسیون ماده 

 پمحلو به شرح زير اقدام خواهد شد

 عوار  ابراء با ارزش من ره اي زمان وقوع تخلف و تعرفه عوار  محلي سال جاري محاسته خواهد شد. *

ادارات ،سرازمان ها ، نهادها ، بانك ها و ... از بند فوق مسرتثني بوده و عوارضرات حاص  از تخلفات موارد مذكور با ارزش  -

 .محاسته و دريافت خواهد شد ملاک عم  سال جاري من ره اي  

 در عوار  ابرا در صورت احداث پاركینا مردار احداثي از زيربنا كسر و مشمول اخذ عوار  نخواهد شد. -
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در ابرا اعیاني هاي احداثي در كاربري هاي مااير عوارضات ابرا با نوع استفاده اعیاني ابرا شده محاسته خواهد شد.)مثلا -

 دريافت خواهد شد.( مسکوني ابرا شده در كاربري ورزشي ،به صورت مسکوني

 .اين بند شام  باغات نیز بوده و به هرگونه اعیاني واقع در محدوده و حريش شهر مشمول خواهد شد-

 جدول عوارض زیربنای مسکونی ابقا شده در كاربری مربوط به ازاء هر متر مربع

زیربناي خارج از  با لكن به شارع

 ضوابط

زیربناي مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربري

 

 طبقات سازه اي
 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 

 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

25p 

 

 

 

 

 

12p 

8p 8/1 p  زیر زمین اول,دوم و

 پایین تر

1 

12p 6/3 p 2 همكف و اول 

21p 2/7 P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

25p  

8P 
ششش پنجم و  4 

31p 9p   5 هفتم و هشتم 

35p 10P              1 نهم و بالاتر 

متري 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/41متري وبالاتر12لف:   حداقل ارزش منطقه اي در معابر 1تبصره

                                                                                                                                                                .مي باشد   ریال111/25

 تعیین مي گردد.4pدر هر طبقه به ازاي هرمتر مربع  ابقا شده عوارض زیربناي خرپشته تبصره ب:
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 عوارض زیربنای مسکونی ابقا شده در كاربری غیر مربوط به ازاء هر متر مربعجدول 

زیربناي خارج از  با لكن به شارع

 ضوابط

زیربناي مطابق با 

ضوابط و مطابق 

 كاربري

 

 طبقات سازه اي
 

سه طرف  ردیف
بسته یا رو 

 پوشیده

 

 روباز

 

 

 

50p 

 

 

 

 

 

20p 

 10p 2p  زیر زمین اول,دوم و

 پایین تر

1 

20p 4p 2 همكف و اول 

40p 9P دوم,سوم و چهارم 

 

3 

50p  

10P 
ششش پنجم و  4 

60p 12p   5 هفتم و هشتم 

70p 15P              1 نهم و بالاتر 

متري 12زیر ریال ودر كلیه معابر111/41متري وبالاتر12الف:    حداقل ارزش منطقه اي در معابر تبصره

                                                                                                                                                                باشد.مي    ریال 111/25

 .تعیین مي گردد P5عوارض زیربناي خرپشته ابقا شده  در هر طبقه به ازاي هرمتر مربع تبصره ب:
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 كاربریهایو كاربریهای به غیر از  واحد تجاری، ادرای،صننعتی یا چند عوارض پذیره یک مترمربع از یک

 مسکونی در كاربری مربوط

بالكن به طرف 

 شارع

 طبقات تجاري و خدماتي صنعتي سایر كاربریها

روپوشید

ه یا سه 

طرف 

 بسته

خارج از  روباز

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

60p 30p 2P(1/7) 2p 2P(1/7) 2p 

20p(1/7) 21p همكف 

16p(1/7) 11p زیرزمي

 ن

12p(1/7) 12p  اول به

 بالا

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

7) 

1/6P )7/4P(1 4P  نررریرررش

 طتره

60P 30P 1/5p(1/7) 1/5P 1/6p(1/

7) 

1/6P 6p(1/7) 6P انتاري 

ریال 111/25متري 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/41متري وبالاتر12تبصره الف: حداقل ارزش منطقه اي در معابر 

 مي باشد.

 تعیین مي گردد.6Pعوارض پذیره خرپشته ابقا شده در هر طبقه به ازاي هرمتر مربع تبصره ب:
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 كاربریهایو كاربریهای به غیر از  واحد تجاری، ادرای،صننعتی یا چند عوارض پذیره یک مترمربع از یک

 مسکونی در كاربری غیر مربوط

بالكن به طرف 

 شارع

 طبقات تجاري و خدماتي صنعتي سایر كاربریها

روپوشیده 

یا سه 

طرف 

 بسته

خارج از  روباز

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

خارج از 

 ضوابط

مطابق 

 ضوابط

90p 45p 3P(1/7) 3p 3P(1/7) 3p 

30p(1/7) 31p همكف 

24p(1/7) 24p زیرزمین 

18p(1/7) 18p  اول به

 بالا

--- --- 2/25P(1/7) 2/25p 2/4p(1/7) 2/4p )7/6P(1 6P نیش طتره 

90P 45P 2/25P(1/7) 2/25p 2/4P(1/7) 2/4p 9p(1/7) 9P انتاري 

 

ریال 111/25متري 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/41متري وبالاتر12اي در معابر تبصره الف: حداقل ارزش منطقه 

 مي باشد.

 

:فرهنگي و.. شرامل ساختمانهاي آموزشي ،آموزش عالي، بهداشتي ودرماني وحرف پزشكي،ورزشي ب تبصرره

 ي،هلالوتفریحي،مراكزفرهنگي وهنري مورد تاییددسرتگاههاي مسوول،كمیته امدادامام)ره(،سازمان بهزیست

 .احمر،توانبخشي دركاربري مربوط ورعایت ضوابط شهرسازي توسط اشخاص حقیقي یا حقوقي مي باشد
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 .تعیین مي گردد8pعوارض پذیره خرپشته ابقا شده در هر طبقه به ازاي هرمتر مربع  تبصره ج:

اعیاني این نوع 111ماده در املاک قولنامه اي كه به هر دلیلي به شهرداري مراجعه مي نمایند ودر كمیسیون :*

املاک ابقا شوند)بدون تعیین تكلیف عرصه( ویا  هر گونه استعلام از شهرداري داشته باشندسهم مشاعي ناشي 

 براي هر متر مربع  عرصه  تعیین مي گردد.p5از خرد شدن قطعات  معادل

 

 15ماده  

 (وتجاری )مسکونیبیشترعوارض ارزش افزوده ناشی از تبدیل یک یا چند واحد به واحدهای 

در صرورت اخذ مجوز تتدي  يك يا چند واحد  به  واحدهاي  بیشتر با رعايت ضوابط مربوطه از جمله شهرسازي : 1تبصره 

 اخذ خواهد شد.   و ساير مرررات مندرج در طرح هاي توسعه شهري ، به زمان مراجعه مابه التفاوت عوار 

پروانه اخذ شررده در اثر تتدي  واحد يا  افزايش تعداد واحدهاي ها نسررتت بهدر مواردي كه مالکین سرراختمان :2تبصررره 

عوار  ارزش افزوده ،ابراء شرروند علاوه بر اخذ عوار  قانوني  111واحدهاي مجاز اقدام نمايند و از طريق كمیسرریون ماده 

به عنوان  كوچکتريا مساوي زمان مراجعه از واحدهاي تتديلي نيبراي هر متر مربع مسکوp21معادلدر  ناشري از اين اقدام

 محاسته و وصول خواهد شد.  عوارض تبدیل

  s*n-1)*)10pطبق فرمول واحدیا چند  :براي واحدهاي تجاري در صورت تبدیل یك واحد به دو 3تبصرره 

 محاسته و وصول خواهد شد.  عوارض تبدیلبراي واحدهاي تتديلي كوچکتريا مساوي به عنوان 

Pمتري 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/41متري وبالاتر12)حرداقرل ارزش منطقه اي در معابر :ارزش منطقره اي

 ریال مي باشد.(111/25

 

nتعداد مغازه ها: 

Sمساحت مغازه یا مغازه ها: 
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عوار  اين ماده  % 51براي واحدهاي ايجادي فاقد مجوز كه ضرروابط پاركینا و فيرراي باز را رعايت نمايند  :4تبصررره 

 وصول مي شود. 

 16ماده

 قانون شهرداری)تفکیک و افراز( 111السهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاحی ماده قدر

درخواست خود مالك، تفکیك اطلاق مو شود. بنابراين ترسیش يك  اقدام و يا ق عه بندا ملك بزرگ به ق عات كوچکتر با-

صورت مو نها در اثر عتور خیابان، عتور لوله هاا آب، گاز و دك  ها و تیرهاا برق و مشابه آ كه ملك به دو يا چند ق عه

 ..ندارد سهميگیرد تفکیك تلرو نشده، 

 وصول خواهد شدپ اين تعرفه م ابقم التات شهرداري بنابراين تفکیك به يکو از اشکال زير انجام و 

 تفکیك اراضي باير يا اراضي داير براا ساختمان سازا مسکونو در كاربرا مربوط -1

 تفکیك اراضو غیر مسکونو -2

 تفکیك باغات و مزارع به عنوان باغ و مزرعه -3

 لاحصيمزرعه بعد از صدور مصوبه مرجع ذ و تفکیك باغ و مزارع براا استفاده غیر باغ -4

ترسیش باغات و مزارع و كاربرا هاا عمومو بدون طو مراح  قانونو چه داراا سند و يا فاقد سند در صورت  -5

  111ابراا اعیانو ها توسط آراا كمیسیون ماده 

 مشمول اين ماده مي شود در داخ  حريش ومحدوده شهر واگذارمي هر طريريزمیني كه ازطريق ادارات دولتي به  -6

 باشد.

اصلاحي 111ماده 4فرهاي معظش شوراي نگهتان مشمول تتصره 25/8/1391وقافي طتق جلسه مورخ زمین هاي ا -7

شوراي محترم نگهتان تسري 2/9/91مورخ 44599/31/91قانون شهرداري نمي باشند باتوجه به نظريه شماره 

ررات طرحهاي اين قانون به موقوفات خلاف موازين شرع تشخیص داده شد در هرصورت اجراي ضوابط ومر 4تتصره
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توسعه شهري براي اين اراضي الزامي است وسرانه هاي شوارع ومعابر وخدماتي بايد تامین شود بديهي است مالکیت 

 اين اراضي)سرانه ها(همچنان در اختیار اداره اوقاف قرار دارد.

ذهتي م فرهنگي واستفاده  افراز  وحفظ كاربري و مذهتي بوده در صورت تفکیك و زمیني كه كاربري آن فرهنگي و -8

 مانند مسجد وكتابخانه از سهش تفکیك مستثني مي باشند.

در مورد تخلفات ساختماني پس از صدور راي  افراز در هنگام اخذ هرنوع مجوز يا پاسخ استعلام  و..... سهش تفکیك و -9

 علاوه برجرايش قاب  وصول مي باشد.111كمیسیون ماده

ر وساي فاقد سند رسمي وقانون تعیین تکلیف اراضي  قانون اصلاحي ثتت148و147موادكلیه املاكي كه به استناد  -11

 قوانین جاري ،سند دريافت وسهش تفکیك را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت سهش تفکیك بر

 متناي سال مراجعه خواهند بود.

  

مساحت معابرمررردر طرح توسعه شهري از سهش  ،در اجراي طرح تعريم وايجاد معابر و میادين توسط شهرداري-11

حق مشرفیت اقدام بركسر خواهد شد ودر راب ه بااين نوع املاک م ابق عوار  اصلاحي 111شهرداري موضوع ماده

طتق اين تعرفه اخذ وجوابیه به اداره ثتت اسناد واملاک صادر وعوار  بر حق مشرفیت در زمان صدور مجوز تفکیك 

  خواهد شد.

 

یه اراضي سهش شهرداري ازبابت سرانه هاي خدمات عمومي ومعابر وشوارع عمومي واراضي خدماتي كه در اثر كل-12

متعلق به شهرداري  اصلاحي شهرداري111قانون  4به استناد تتصره  تفکیك وافراز وصدور سند مالکیت ايجاد مي شود 

 كرد. پرداخت نخواهد وشهرداري در قتال آن هیچ وجهي به صاحب ملك بوده

  

داراي اعیاني يا فاقد  متر مربع درداخ  محدوده شهر با كاربري مربوط 511متفاضیان تفکیك وافراز با مساحت بیشتر از-13

 دريافت خواهد شد.سهش ، درصورت تايید نرشه تفکیکي توسط شهرداري،اين  اعیاني



 

43 
 

 

آندسته از مالکیني كه متراضي تفکیك وافراز املاک واراضي خود باشند در صورتیکه فاقد معابر يا میادين در طرح توسعه -14

شهري  باشند در صورتیکه در نرشه تفکیکي پیشنهادي معابري جهت دسترسي به ق عات پیش بیني نمايند )معابر حاص  

با رعايت سرف مررر در قانون تلري خواهد شد اگر اصلاحي شهرداري 111از تفکیك(به عنوان سهش شهرداري ازبابت ماده 

معابر حاص  از تفکیك از میزان مررر در قانون بیشتر باشد شهرداري هیچ وجهي به مالك پرداخت نخواهد كردو اگر از میزان 

 داري تامین گردد.  مررر در قانون كمتر باشد بايستي با تامین زمین يا قیمت كارشناس رسمي دادگستري سهش شهر

اصلاحی قانون 111 متر مربع كه دارای سند ششدانگ می باشند به استناد ماده 511برای قطعات بالای 

 شهرداری به شرح زیراقدام خواهد شد:

 ردیف مساحت درصد

هقطع خالص 11%   1111مترمربع تا 511قطعات  

 متر مربع

1 

هقطع خالص 15% متر مربع تا  1111قطعات بالاي  

مترمربع 3111  

2 

هقطع خالص 21% مترمربع تا  3111قطعات بالاي  

مترمربع 5111  

3 

هقطع خالص 25% مترمربع تا  5111قطعات بالاي  

مترمربع 11111  

4 

از باقي  %25سهم سرانه هاي عمومي و خدماتي و  25%

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

 

مترمربع 11111قطعات بالاي   
5 

 

شهرداري از تفکیك ق عات پس از كسركلیه معابر ايجادي از طرف مالك محاسته خواهد شد. درصد پ 1تتصره  

و در صورتیکه   )با رعايت ضوابط شهرسازي (سهش شهرداري از بابت تفکیك و افراز م ابق جدول فوق بودهپ2تتصره

رع عمومي( بیشتر از شواسهش شهرداري در هر مورد)سرانه هاي عمومي و خدماتي يا معابر و   ،5  در رديف 
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ولي اگر از درصدهاي فوق كمتر درصد بیشتر به صورت رايگان به شهرداري انترال  يافته درصدهاي فوق باشد 

مي دادگستري تامین يا وجه نرد طتق نظريه  كارشناس رس ق عهباشد بايستي باقي مانده درصدها را به صورت 

ودر صورت بیشتر بودن يك سهش از سهش ديگر كسر نخواهد شد.)بیشتر بودن درصد يك سهش به سهش ديگر  دنماي

 ارتتاطي ندارد.(

سهش  مربوط به خدمات عمومي و  سهش شهرداري از بابت تفکیك وافراز طتق درصدهاي فوق بوده وپ 3تتصره

مورد تفکیك وافراز به شهرداري انترال مي يابد.شوارع ومعابر عمومي ايجادي در مح    

اند تو در مواردي كه امکان تامین انواع سرانه،شوارع و معابر از زمین مورد تفکیك و افراز میسر نتاشد شهرداري ميپ4تتصره

 دادگستري دريافت نمايد. مرتتط معادل قیمت آن را طتق نظر كارشناس رسمي

ت املاک ،كلیه هزينه هاي آماده سازي اراضي تفکیك شده و پیاده روها وكوچه هاي پبراساس قانون تعیین وضعی5تتصره 

 مرتتط معابرحاص  از تفکیك به عهده مالك است.

به آندسته از املاكي كه به  مترمربع 511با مساحت بیشتر ازبراي ق عات  وافراز تفکیك قدرالسهش شهرداري از بابتپ6تتصره

 بودپاخذ خواهدبه شرح ذي   متادرت به اخذ سند نموده اند و قوانین بعدي ثتتنون قا 148و 147 مواداستناد

براي هر متر مربع اخذ 12Pتفکیك معادل  تفکیك شده اند سهش1391متر مربع كه قت  از سال 511براي ق عات بالاي -

ریال 111/25متري 12زیرریال ودر كلیه معابر 111/41متري وبالاتر12حداقل ارزش منطقه اي در معابر )خواهد شد. 

  مي باشد.(

 سهم فوق برابر1391بعد از سال -

ه بو ورود به محدوده شهر درصورتیکه در كاربري غیر مرتتط مالك متراضي استفاده از خدمات شهري وتفکیك پ9تتصره

سهش مواد فوق تعیین ودر صورت درخواست همزمان استفاده  از  خدمات شهرداري %75در مجموع صورت همزمان باشد

)سهش هاي شهرداري طتق م ابق مفاد اين تعرفه  به شهرداري تامین نمايد.و مجموع سهش مواد فوق تعیین  %81وتفکیك 

   درصد مذكور در مجموع درصدها اعمال خواهد شد.(مواد تعرفه برآورد و
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اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر م ابق طرح توسعه شهري به منظور استفاده كاربري عمومي مث  ورزشي، پ 11تتصره

استفاده شود بعد از اخذ سهش ورود به محدوده شهر  و... بهداشتي، فرهنگي، مذهتي، آموزشي، تأسیسات و تجهیزات شهري

 سهمي دريافت نخواهد شد. وتفکیك از بابت كاربري

باشند مشمول پرداخت اين عوار  املاكي كه براساس طرح توسعه شهري داراي كاربري شناور از جمله تجاري ميپ 11تتصره

 مي باشند.

 

باغ وبراي كاربريهاي مورد استفاده صنعتي،كارگاهي وتولیدي در خارج از محدوده و داخ   ،براي كاربريهاي زراعيپ 12تتصره

 .یین مي گرددتع %11 حريش شهرسهش اين ماده 

 

 

 شهرداری 111قانون اصلاحی 

مجلس شوراي اسلامي28/1/1391( قانون شهرداري )مصوب 111قانون اصلاح ماده ) ) 

گردد( قانون شهرداري به شرح ذیل اصلاح مي111ماده ) -ماده واحده  

تفکیك يا افراز اراضي واقع  ادارات ثتت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها مویفند در موقع دريافت تراضاي -111ماده 

اي انجام دهند كه قتلاً به تأيید در محدوده و حريش شهرها، از سوي مالکین، عم  تفکیك يا افراز را براساس نرشه

اي كه مالك براي تفکیك زمین خود تهیه نموده و جهت تصويب در قتال رسید، شهرداري مربوط رسیده باشد. نرشه

ايد پس از كسر س وح معابر و قدرالسهش شهرداري مربوط به خدمات عمومي از ك  زمین، از نمايد، بتسلیش شهرداري مي

 .طرف شهرداري حداكثر یرف سه ماه تأيید و كتتاً به مالك ابلاغ شود

تواند خود تراضاي تفکیك يا افراز را به دادگاه تکلیف از سوي شهرداري مالك ميبعد از انرياء مهلت مررر و عدم تعیین

هاي عمومي با أخذ نظر كمیسیون یش نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصابهاي مررر در خصوص معابر، شوارع و سرانهتسل

 .نمايد(، به موضوع رسیدگي و اتخاذ تصمیش مي5ماده )
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( حداكثر یرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، 5كمیسیون ماده )

ادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلي در چهارچوب ساير ضوابط و مرررات، به موضوع رسیدگي و رأي مرتيي صادر د

 .نمايدمي

رعايت حدنصابهاي تفکیك و ضوابط و مرررات آخرين طرح جامع و تفصیلي مصوب در محدوده شهرها و  -1تبصره 

أيید عملهاي مرتتط با قوانین از جمله قوانین ذي ، در تهیه و تها و دستورالنامههمچنین رعايت حدنصابها، ضوابط، آيین

. اين قانون توسط شهرداريها الزامي است هاي تفکیکي موضوعكلیه نرشه : 

1366( قانون زمین شهري مصوب سال 15( و )14رمواد )  

مسکن و ساير اشخاص فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسکوني براي امر مسکن به شركتهاي تعاوني ررانون منع

1381حریري و حروقي مصوب سال   

و اصلاحات بعدي آن 1374ر قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال   

و اصلاحات  1385اقتصادي مصوب سال  -ر قانون جلوگیري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد ق عات مناسب فني

 بعدي آن

شهرسازي و معماري ايران و اصلاحات بعدي آن( قانون تأسیس شوراي عالي 5ر ماده )  

اقدام خواهدشد 1366( قانون زمین شهري مصوب سال 11( ماده )1در مورد اراضي دولتي، م ابق تتصره ) -2تبصره  . 

در اراضي با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند ششدانا است شهرداري براي تأمین سرانه فياي  -3تبصره 

براي تأمین اراضي موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر وماتي تا سرف بیست و پنج درصد خدعمومي و 

تفکیك و افراز اين اراضي م ابق با طرح جامع و تفصیلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عم  تفکیك براي مالك، تا 

نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهش مذكور را ( از باقیمانده اراضي را دريافت مي%25بیست و پنج درصد )

.براساس قیمت روز زمین طتق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . 
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( و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفکیك و افراز و صدور 3كلیه اراضي حاص  از تتصره ) -4تبصره 

وجهي به صاحب ملك پرداخت لق به شهرداري است و شهرداري در قتال آن هیچ شود، متعسند مالکیت ايجاد مي

 .نخواهدكرد

تواند با در مواردي كه امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیك و افراز میسر نتاشد، شهرداري مي

.دتصويب شوراي اسلامي شهر معادل قیمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نماي . 

شده و متخلفین، طتق قانون مجازات هرگونه تخلف از موضوع اين قانون در تفکیك يا افراز اراضي، جرم تلري -5تبصره 

. اسلامي و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانوني قرار خواهندگرفت . 

يکهزار و سیصد و نود  قانون فوق مشتم  بر ماده واحده در جلسه علني روز يکشنته مورخ بیست و هشتش فروردين ماه

.مجلس شوراي به تأيید شوراي نگهتان رسید  

 17ماده 

 شهر و معابر در محدوده و حریم درختانحفظ 

ظ و نگهداري و توسعه شرهرداري مکلف به حفظ و نگهداري باغ در محدوده و حريش شرهر بوده و مي بايستي نستت به حف

 درختان واقع در معابر عمومي شهر اقدام نمايد.

 

 18ماده 

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

 شده )از زمان طرح تفصیلي( وخواهند شدبنا به مرتيریات هر شرهر به محدوده شهر وارد  ازبابت كلیه املاک واراضري كه 

علاوه بر تأمین و واگذاري سرررانه فيرراي عمومي و خدماتي و تأمین اراضرري مورد نیاز شرروارع و معابر عمومي ، ضررمن طي 

به شرح ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک  4ربط، در اجراي تتصره يي ورود به محدوده شرهر از متادي ذمراح  قانون

 پمتادرت به اخذ عوار  خواهد نمود شهرداري ذي  
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 p5/5متر مربع 511تا عرصه -1

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

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

 .زمان مراجعه محاسبه و دریافت خواهد شدملاک عمل این ماده با ارزش منطقه اي  سهم*

  ريال111/25متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41وبالاترمتري 12پ حداق  ارزش من ره اي در معابر تبصررره الف *

 مي باشد.

 

 )كلیه كاربریهاي عملكرد وتجاري(عمل خواهد شد.2/1*براي تجاریها با ضریب

امکان واگذاري  كه در صورتي را به شهرداري واگذار نمايد ك  ملك % 11 مالك مي بايسرتي ،متر مربع به بالا 3111از -4

قیمت كارشناس رسمي دادگستري باتعیین شهرداري وصول خواهد شد درصورت  م ابق ق عات به هردلیلي ممکن نتاشد

اعترا  مودي به قیمت كارشررناسرري ،موضرروع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سرره نفره و بعد پنج نفره با پرداخت هزينه 

 كارشناسي توسط مودي ارجاع خواهد شد.

*شهرداري مویف است قدرالسهش خود از بابت اجراي اين ماده در كاربري باغ و زراعي را حفظ و فرط در توسعه فياي 

 استفاده نمايد. )افزايش سرانه فياي ستز(ستز

 خواهد بود. 29/8/1367مصوب سال م الته اين عوار  ياسهش شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعیین وضعیت املاک  -

سهش ورود به محدوده شهر از بعد از اخذ  باشنده بعد از ورود به محدوده شهر به منظور استفاده كاربري عمومي اراضي ك -

 دريافت نخواهد شد. سهمي )كاربري(وهزينه استفاده از خدمات شهرداري فکیكتبابت 

علاوه بر جريمه تخلفات ساختمانو و عوار   )ثتتي يا غیر ثتتي(اخذ عوار  اين بند در مورد ساختمان ها(1تبصره 

 مربوطه مو باشد.
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 ورود به محدوده شهر به نستت سهش مالك محاسته و اخذ خواهد شد.سهش در اراضي مشاعي (2تبصره

 یلي از سهش شهرداري كسر خواهد شد.مساحت معابر پیش بیني شده در طرح تفص (3تبصره

اين رديف تعلق نمي گیردضمنا بعد از ورود به محدوده سهش هرشبه ساختمانهاي روستاهاي وارده به محدوده (4تبصره

 ابق ضوابط زمان مراجعه خواهد بود.هر گونه اقدام عمراني م شهر 

 

 19ماده 

 حق مشرفیتبرعوارض 

مو آيند شهرداري حق تصرف و احداث كلیه املاک واقع در معابر شرهر كه با خريد و يا با تملك به مالکیت شرهرداري در 

 ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندا حق بهره بردارا از آن بدون مجوز شهرداري را ندارد.

بنابراين تا زمانو كه مالکین همجوار چنین املاک عمومو از شهردارا اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاک را هر 

كه قسرمتو از اين املاک به خیابان تتدي  شرده باشد ندارند مگر اينکه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم پرداخت چند 

 حق مشرفیت خواهند بود.

 

علیهذا مالکین كلیه اراضو و املاكو كه در اثر اجراا طرح هاا احداث، تعريم و توسعه و اصلاح معابر و میادين در برگذر 

حق مشرفیت، مو توانند نستت  بر يا تعرييو و يا در توسعه واقع مو شوند در صورت پرداخت عوار احداثو يا اصلاحو و 

اقدام نمايند. و در سررراير موارد عوار  حق  بدون پرداخت عوار  درب اضرررافي بره دريرافت مجوز ايجاد درب به خیابان

 مشرفیت در زمان اجراا طرح، نر  و انترال، اصلاح سند، پايان كار ساختمان يا تفکیك و... محاسته و وصول خواهد شد.
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 حق مشرفیت: بر عوارض

 متري و بیشتر واقع شده اند به شرح زیر مي باشد :  12* به املاكي كه در معابر 

 P21× مساحت باقیمانده عرصه 

 ريال مي باشد.111/25متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41متري وبالاتر12حداق  ارزش من ره اي در معابر  *

  1تبصره 

 پحق مشرفیت در مواقع زير و هر كدام در زمان اجرا يا بعد از اجراي خیابان فرط براي يك بارتعلق مو گیردبرعوار  

حق مشرفیت به هنگام توافق براا خريد يا بعد بربراا املاكو كه قسمتو از آنها در مسیر تعريم قرار مو گیرند عوار   -

محاسرررته و اخذ يا تهاترا)ارزش ملاک عم  از اجراا طرح تعريم بره هنگرام مراجعره مرالك بر متناا ارزش من ره اا 

 ريالي شده و تهاتر خواهد شد( اقدام خواهد شد.واگذاري ملك و م التات شهرداري بصورت ريز برآورد 

در هنگرام توافق براا خريرد يا تملك قسرررمتو از املاک براا اجراا طرح به شررررطو كه به غیر از خیابان احداثو راه  -

 دسترسو به ملك، جود نداشته باشد.

احداث خیابان ارزش افزوده پیدا نموده  در موقع معامله املاكو كه در بر خیابان واقع هستند و يا قرار مو گیرند به ستب -

 اند و درب آنها مشرف به خیابان نیست.

متر باشرررد و همچنین از  12بیش از  مترو12 اگر در اثر اجراا خیابان يا تعريم خیابان موجود كه عر  آن:2تبصررره 

حق مشررررفیت دريافت  بر ار املاک مجاورا كه در تعريم قرار نگیرند به لحاظ ايجاد ارزش افزوده م ابق اين تعرفه عو

 خواهد شد.

قانون نوسرازا واگذارا باقیمانده اراضو از اجراا طرح ها كه مساحت آنها  18به اسرتناد تتصرره بند الف ماده :3تبصرره

كمتر از حد نصراب تفکیك مندرج در ضروابط طرح تفصریلو شهر باشد به دلی  شناخته نشدن به عنوان يك ق عه و عدم 

در صورت رضايت ،به منظور جلوگیرا از متروكه و مخروبه ماندن آن و است ممنوعه عنوان يك ق عه امکان صردور سند ب

 تماماً توسط شهرداري از مالك خريدارا و يا طتق قانون تملك اقدام شود.بايستي اينگونه اراضو مالك 
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قانون نوسررازا به املاک  19ماده اراضررو كه در اجراا طرح تعريم به مالکیت شررهردارا درمو آيند چنانچه در اجراا  -

 عوار  اين ماده دريافت خواهد شد. %51همجوار الحاق شوند با توجه به افزايش ارزش افزوده، حق مشرفیت املاک مجاور

چنانچه ملکو كه در بر معابر واقع است توسط مالك ملك همجوار )پشت جتهه و يا برهاا آن( خريدارا و به ملك خود  -

عوار  اين ماده دريافت خواهد شررد و برعکس ملکي در بر معابر واقع گردد و ملك   % 91مشرررفیت آنها الحاق نمايد حق 

 عوار  اين ماده دريافت خواهد شد. %91پشت جتهه را خريداري نموده و به ملك خود الحاق نمايد حق مشرفیت معادل 

 و مجررازدرآمررده صرررورت بررهنزمررا مرور و يررا برحسررررب مجرراز تفکیررك برره صرررورت ملکيعرصرررره چنررانچرره  -

فعلي، گذربنديطرحهايبراساس ولي باشد كرده ساختماني پروانهدرخواستمالك واينك باشدقرارگرفتهوردتأيیدشرهرداريم

 هعرصارزش ساختمانيصدورپروانهدرزمان استمکلف شهرداري باشد شهري توسعهمررردرطرحهايكشيعربرعايتبه ملزم

 طرح زاجرايا قت  اشرراال وسرر ح وتراكش تهاترنمايدسرراختماني پروانهو مشرررفیت حق  اتعوارضرر با را كشرريدرعربواقع

قانون ثتت در زمان صرردور پايانکار اقدام  45مذكوراعمال نمايد و مالك مؤیف اسررت نسررتت به اجراي ماده  ملك رادرمورد

زمان صدور مجوز به ازاي هر متر مربع عرصه واقع در مسیر تعريم و پخي از  برابر ارزش منطقه اي 11نمايد. نحوه تهاتر 

 كسري پاركینا كسر خواهد شد. ات عرصه وعوار  صدور پروانه ساختماني غیر از عوارض

به مالك ،مابه التفاوت محاسته شده  برابرارزش من ره اي بیشرتر ازعوارضات مربوط باشد 61 فوق *درصرورتیکه در تهاتر 

 خواهد شد.پرداخت ن

 *مررر گرديد در خصوص بند فوق توافق نامه اي في مابین شهرداري و مالك يا مالکین تنظیش گردد.  

علاوه بر معتر موجود، معتر جديدا ايجاد شرود و ملك از ، معابر  در مواردا كه در اثر اجراا طرح هاا احداث:(4تبصره 

مايند و ضمن استفاده از مزاياا معتر موجود از معتر ايجادا )احداثو( نیز يا چند جهت مجزا به معابر دسرترسرو پیدا ن 2

 ارزش من ره اا معتر احداثو جديد محاسته و اخذ خواهد شد. برابر 17بهره مند شود عوار  حق مشرفیت معادل 

متر اول برابر  25متر باشد  25در صرورتو كه عمق يك پلاک )ق عه( واقع در مسیر تعريم شهرداري بیش از : (5تبصره 

 متر اول اخذ خواهد شد. 25عوار   %51متر آن پلاک با متناا  25تعرفه و عمق بیش از 
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متر با  11داكثر تاعوار  حق مشررررفیت املاک واقع در میادين و تراطع ها و خروجو میادين و تراطع ها ح:(1تبصررره 

 اين تعرفه محاسته خواهد شد. برابر 5/1ضريب 

با متناا اين ماده اقدام خواهد شد  1389محاسته و اخذ عوار  حق مشرفیت طرح هاا اجرا شده از اول سال:(7تبصره 

 اين تعرفه اقدام خواهد شد. %45، با متناا 1389و براا طرح هاا اجرا شده قت  از 

 

 21ماده 

 استفاده از ساختماننحوه 

قانون شهرداري مویف است نوع استفاده )نوع بهره بردارا( از ساختمان را در پروانه  55ماده  24شرهرداري به استناد بند 

ساختمانو قید نمايد و چنانچه مالك مااير با مفاد پروانه ساختمانو از اعیانو ها استفاده نمايد از طريق كمیسیون مررر در 

ن شهرداري رسیدگو خواهد شد. و در صورت تراضاا مالك يا ذينفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره قانو 111ماده 

و يا در سرراختمان هاا وضررع موجود مجاز فاقد پروانه، چنانکه كاربرا مورد تراضررا با كاربرا زمان تراضررا م ابرت نمايد 

، عوار  مربوطه در اين تعرفه  برابر 2بهداشتو با اخذ شرهرداري مو تواند در صرورت م ابرت ضوابط شهرسازا و فنو و 

 مجوز لازم را صادر نمايد.

 شرایط صدور مجوز بهره برداري از ساختمان مسكوني به صورت یكي از حرف پزشكي

 

در صرورتو كه يك سراختمان داراا شررايط زير باشرد بر اسراس مرررات ماده واحده در راب ه با فعالیت حرف پزشکو در 

سراختمان هاا مسرکونو، شرهردارا مجاز به صردور مجوز استفاده از ساختمان براي حرف وابسته به پزشکو مو باشد. و 

 ارزش من ره اا مساحت اعیانو بهره بردارا شده مو باشد.برابر  سهعوار  آن معادل

نمودن واحد تزريرات در آن و در هر واحد سراختمانو شهردارا به صدور مجوز فعالیت يك واحد م ب مجاز بوده و داير -

 يا در واحد ساختمانو بلامانع است.
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عادل م و قالیتافي جهت امر آموزشگاه موسیري، خیاطي و آرايشگاه زنانه ملك به استثناي پاركینا اسرتفاده قسرمتي از  -

 ارزش من ره اي مساحت اعیاني اقدام خواهد شد. برابر ونیم یك

 

 واحد سهو بیشتر از بوده ودر املاكي كه در مالکیت يك فرد باشررد اجراي بندهاي فوق در مجتمع هاي مسرکوني ممنوع -

 نتاشد مجاز مي باشد.

 

 21ماده 

 در شهر وحرف عوارض سالانه فعالیت و صنوف

 الفپ اين عوار  به عوام  متعدد وابسته است از جملهپ

حسب واقع شدن در بر خیابان هاي اصلي و فرعي، كوچه ها، میادين، بازار و تأثیر موقعیت ملك در كسب درآمد بر  -1

 پاساژ، راسته، چهارراه، خیابان و محلات.

تأثیر نوع فعالیت در كسب درآمد از جمله عمده فروشي، نمايندگي، نمايشگاه، تجملاتي و تشريفاتي و لوكس، دفاتر  -2

 رزي و ...شركت هاي خدماتي و توزيعي و فني و مهندسي و كشاو

 در نظر گرفتن اماكن خدماتي، بهداشتي، درماني و ... تفاوت قائ  شدن آن از حرف لوكس، تجاري، بازرگاني. -3

 عوارضي ت بر ارزش افزوده( نگردداچنانچه حرفه يا صنفي شام  عوار  محصول نهايي )قانون تجمیع و مالی توضیح :

 پم ابق ذي  وصول خواهد شد

 شهرفرمول عوارض فعالیت در 

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

 رتبه حرفه بوده كه در سه سطح به شرح زیر رتبه بندي مي شود: (الف

 3رتبه اول با ضریب 
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جات طلا و بزازا، بدلیدانو و لوستر، آلومینیوم فروشو، استاب بازا، الکتريکو، بارفروشو، عمشام  آهن فروشو، آيینه و ش

ها، فروشو، ساعت فروشو، سنا فروشو، صرافی وپکیج تريکو و پوشاک و لتاس فروشو، درب و پنجره فروشو،  رادياتور نرره، 

شش كفش فروشو، كاموا و پكیف وطلا و جواهر فروشو، یروف پلاستیك و آلومینیوم، فرش و موكت فروشو ماشینو، قنادا، 

کو و لوازم آن، كالاا صوتو تصويري و لوازم، كامپیوتر و لوازم آن، گلفروشو، لاستیك فروشو، لوازم فروشو، كالاا دندانپزش

و لوله، لوازم يدكو ماشین آلات، لوازم عکاسو، لتاس زنانه، لتاس ورزشو، موتورسیکلت و  نخانگو، لوازم بهداشتو ساختما

دوچرخه و لوازم آن، مراطعه كاري، نوار و سو دا فروشو، نايلون و شمع و یروف پلاستیك، لوازم مرغداري، لوازم بهداشتو، 

 .نمايندگو نوشابه، رنا و ابزارآلات، سوپرماركت

 به شهرداري از سوي اصناف معرفي مي ه جهت اخذ پروانه كسب به خواروبار فروشي يا سوپر ماركتمتراضیاني ك تتصرهپ

، در صورتي كه بیش از (3)با رتته متر مربع باشد مشمول خواربار فروشي  31گردند در صورتي كه مساحت ماازه كمتر از 

 .( خواهد بود1)با رتته سوپر ماركت متر مربع باشد61( در صورتیکه بیش از 2)بارتته باشد متر مربع 51تا  متر مربع 31

 

 2با ضریب  -رتبه دوم

 امانت فروشو، آهنگري كشاورزا و اتومتی ، اطاق سازي اتومتی ، آباوره و آبلیمو كشو، اوراق اتومتی ، اره تیز كنو، بلوک

، بازيهاا كامپیوتري، پرس شیلنا، پیراهن دوزي كارواش وماشین شويي،كش بافو، -زنو و موزائیك سازي، بافتنو ماشینو

ات كشاورزي و ماشین آلوفروش  پوشاک، تريلو سازا، تولید  وفروش ، تولیدپلاستیك پنچرگیري، تزئینات ساختمان، تولید

 اادوات، تعمیرات طلا و جواهر، تعويم روغن و فروشو، تعمیرات باطرا و فروشو، تعمیرات كمك فنر، تراشکاري و می  لن

تراشو، تعمیر موتور سیکلت و دوچرخه، تولید كفش، كفاشو، تودوزا اتومتی  و چادر دوزي، تعمیر لوازم برقو و لوازم 

يسو، فیلتر هواي خودور، تابلو نو وفروش خانگو، تعمیر ماشینهاي ادارا، تعمیر راديو ضتط، تلويزيون، تعمیر تلفن، تولید

وشال ، تودوزي پ وفروش  متی ، تعمیرات جلو بندا، و تعمیر پمپ گازوئیلو، تولیدفنر پوشه، تعمیر جکهاي اتو وفروش تولید

مت ، تعمیر ماشین و ادوات كشاوزي تعمیر و مونتاژ كامپیوتر و خدمات، جرثری ، جوراب بافو، چراغ و سماور سازا، چوب 

و لوازم خیاطي، درب و پنجره سازي بري و چوب فروشو، حلتو سازا و كركره سازا، خیاطي مردانه، خیاطو زنانه، خرازا 
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آهني و آلومینیوم، د فتر سازا، كارتن سازي، رادياتور سازا، صافکارا، سپرسازا، سیش كشو برق صنعتي، سیش پیچو 

دينام، ساعت سازا، سنا تراشو، سراجو، شیشه برا و قاب و عکس سازا، شیرينو پزي، شوفاژ و تاسیسات حرارتو، 

ايق رطوبتو، عکاسو و فتوكپو و فیلمتردارا، عینك سازا، عروسك سازا، فروشندگو گچ پیش یروف آلومینیوم سازا، ع

كابینت سازي، كانتینر  -ساخته، فروشندگو ضايعات آهن، فروش وسائ  زنتوردارا، فروشندگان داروهاا گیاهو و دامو،

ور راشو اتومتی ، نعلتندا، بخارا و دكسازا، كلید سازا، گلدوزا، لوله كشي، لنت كوبو، مهر سازا، مصالح ساختمانو، ن

 ،فروشي سوسیس و كالتاس و مرغ و ماهو سازي و صنايع دستو، نتات ريزا، نمايشگاه ماشین، بنگاه معاملات.

 

 1با ضریب  -رتبه سوم

ارچه كتاب و حلیش، پ-زنانه، آلايش خام فروشو، آبگوشت و كله پزا و از قتی  آبمیوه و بستنو، آژانس، آرايشگرا مردانه

يچو، ، ساندوفروشيکاكو، خريد و فروش پوست، خوارباركیلويو، پشش و پنته فروشو، چلوكتابو، غذاخورا، قهوه خانه، ح

و تشك  و و لحافستزا و میوه فروشو، شركتهاا پخش مواد غذايو، ع ارا، علافو، فروشندگو نفت، فرش بافو و گلیش باف

دوزا، قصابو ، كرايه یروف، گرمابه دارا، مرغ و تخش مرغ و ماهو فروشي ، نان ماشینو و فانتزيي و غیره، نمك كوبو، 

 بیلیارد و ...  .

 .وقعیت بشرح ذي  رتته بندا مو شودبپ رتته موقعیتو بوده كه در سه م

  پ بازار، چهارراه پايین تا تراطع خیابان شهید اسدا و دره بازار تراطع شهید حاجو اصارا و 3رتته اول با ضريب

،میدان نماز تا چهارراه فرمانداري ،معلش شمالي،معلش جنوبي تا تراطع ارشاد،خیابان شهید مجدي،دره خرمن،خیابان پاساژها

 سرانجام تا كوچه شهید حججي

   پ خیابانهاي فرعو و ساير میادين.2ضريب رتته دوم با 

   پ كوچه و محلات شهر.1رتته سوم با ضريب 

 جپ ارزش من ره اا ملك استپ

 هپ ضريب تعدي  در نظر گرفته شده بصورت زير اعمال خواهد شد.
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 درصد. 8قرار گرفته اند ضريب تعدي   3اصنافو كه در رتته موقعیتو اول با ضريب  -1

 درصد.6قرار گرفته اند ضريب تعدي   2اصنافو كه در رتته موقعیتو دوم با ضريب  -2

 درصد. 5قرار گرفته اند ضريب تعدي    اصنافو كه در رتته موقعیتو سوم با ضريب ا -3

 دپ مساحت مح  فعالیت

 وپ ضريب مساحت فعالیتپ

  درصد 111متر مربع  15تا 

 درصد. 91متر مربع  25متر مربع تا  15 بالاي 

 درصد. 81متر مربع  35متر مربع تا  25 بالاي 

 درصد. 71متر مربع  45متر مربع تا  35 بالاي 

 درصد. 11متر مربع  55متر مربع تا  45بالاي 

  درصد. 51متر مربع  55بالاى 

 .تتاحیه دريافت نخواهد شد   افبا تصويب اين تعرفه عوار  سالانه دريافت خواهد شد و عوار :1تبصره 

به استثناي بنگاههاي خودرو كه متلغ ريال خواهد بود 111/311حداق  عوار  سرالانه فعالیت هر واحد صرنفي :2تبصرره 

 تعیین مي گردد. ريال براي بنگاه خوروهاي ستك111/811براي بنگاه خودروهاي سنگین و متلغ  ريال111/1111

 توافق با شررود مي تعیین شررهرداري توسررط كه ( درمناطري…پبرپايي نمايشررگاه هاي فصررلي )پايیزه و بهاره و 4تتصررره 

 باشد. مي الزامي…و شهري ومتلمان ترافیکي مسائ  خواهدشدودرنظرگرفتن اقدام شهرداري اعلامي وشرايط

پهر واحد صنفي تا زمان اب ال پروانه كسب مربوطه و تع ی  رسمي مح  فعالیت مشمول پرداخت عوار  است و 5تتصره 

تع ی  خودسرانه مح  حرفه و كسب دلی  معافیت از عوار  نیست. چنانچه بر اثر حوادث و عوام  غیرمترقته مح  كسب 

برسررد عوار  به همان مدت تعلق  77میسرریون ماده و حرفه و ... تع ی  شررود چنانچه مدارک مثتته به تأيید مراجع ك

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

 اش  عوار  سالانه فعالیت و حرفه مربوطه تعیین مي شود . % 51عوار  سالانه انتار معادل  :الف

عوار   % 21محوطه بازي كه مورداستفاده به منظور انتار نمودن تولیدات و يا مواد اولیه قرار گرفته باشد عوارضي معادل  :ب

 )مانند آهن فروشیها ومصالح فروشیها(حرفه تعیین مي شود .

 انتار محلي است كه تولیدات گارگاه يا كارخانجات و يا كالاهاي اضافي ماازه ها نگهداري مي شود . 

 اش  مربوطه تعیین میشود %25در صورتي كه ماازه داراي نیش طتره باشد عوار  سالانه معادل ج:

 تعویض صنف و حرفه و محل و فرد

اه از صدور پروانه و اخذ عوا  شهرداري عوار  معادل م 6تاییر نوع صنف و يا مح  فعالیت قت  از سپري شدن  -1

 خواهدشد. وصول و محاسته جديد حرفه فعالیت سالیانه عوار 51٪

 تاییر فرد صنفي و يا حرفه اي معادل ك  عوار  سالانه فعالیت و حرفه تعیین مي گردد. -2

افرادي كه ملك آنها در اجاره مي باشد و مستأجريني كه داراي پروانه كسب يا فاقد پروانه كسب باشند قت  از  توضیح:

تخلیه و تحوي  ماازه توسط مستأجر مي بايست جهت تسويه حساب عوار  شهرداري از بابت عوار  پیشه و كسب و بهاي 

صا حساب از شهرداري مالکین محترم نستت به تحوي  ماازه خدمات و ... به واحدهاي شهرداري مراجعه و پس از اخذ مفا

اقدام نمايند در غیر اينصورت پس از تخلیه ماازه توسط مستأجر مالك مویف به پرداخت عوارضات پرداخت نشده مستأجر 

 خواهد بود.

 باشند.تالارهاي پذيرايي نیز مشمول پرداخت عوار  سالیانه ميو  ايمشاغ  خاص مث  فروشگاه هاي زنجیره 

 .آندسته از مشاغلي كه مشمول نظام صنفي نمي باشند مشمول پرداخت عوار  كسب و پیشه نخواهند بود 

                                                                     

 22ماده 
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 های خانگیعوارض فعالیت

 

 فعالیت و حرفه مشابه تعیین می شود.عوارض سالانه   %25عوارض فعالیت های خانگی )كارگاهی(، معادل 

 

 چنانچه اين فعالیت ها در مکان هاا مستر  باشند مشمول عوار  سالانه حرفه و فعالیت مو باشند. الف:

چنانچه فعالیت خانواده براا تولید صنايع دستو در قسمتو از واحد مسکونو خود بلامانع بوده و لیکن چنانچه در تولید ب:

كارگران استفاده به عم  آيد كارگاه تلرو و تا زمانو كه فعالیت آنها مزاحمتو به همسايگان ايجاد  صنايع دستو از خدمت

عوار  سالانه حرفه و فعالیت تعلق مو گیرد.  %25نکند و فعالیت ادامه داشته باشد براا فعالیت آنها عوارضو معادل 

 ده در فرمول منظور خواهد شداستفامساحت مح  فعالیت اينگونه حرف فرط سالن و يا اطاق مورد 

فعالیت هاا خانوادگو اعش از فردي يا جمعو و همچنین فعالیت هاا هنرا )نراشو، خ اطو، خیاطو، منتت كارا، ج:

سوزن دوزا و...(، صنايع دستو با فعالیت خانوادگو، آموزش خصوصو، علمو و پژوهشو در منزل كه كارگاه و آموزشگاه 

 الشعاع قرار ندهد عوار  ندارند. را تحت تلرو نشود و سکونت خانواده

 

 

 23ماده
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 تبلیغات محیطی عوارض

ارزش  برابر 4حداق  كه تولیدات يا اجناس خارجو را تتلیغ نمايند هر مترمربع معادل  و بنرهايي  تابلوها و پلاكاردها -1

تعیین مو شود كه براا مدت يك ماه قاب  استفاده خواهد بود و براا تولیدات داخلو  و بنر من ره اا مح  نصب تابلو

 ارزش من ره اا مو باشد.برابر  2 حداق  اين متنا

برابر ارزش من ره اي براي هرمتر مربع وبراي میدان نماز ،تراطع سرآسیاب ، خیابان 3نصب بنر در میادين آزادي و معلش *

معلش شمالي تا چهارراه پايین وخیابان شهید م هري و شهید بهشتي  حد فاص  ورودي فرهنگیان تا سرچشمه  امام حد فاص 

 ي هر متر مربع تعیین مي گردد.من ره اي برا برابرارزش2وخیابان شهید میانجي   ومصدق وخیابان معلش شمالي

ملي ، )توسط شتکه بهداشت ودرمان( هداشتي*بنرهايي كه جهت تتلیاات اقتصاد مراومتي )با معرفي مراجع ذيربط(،ب

بدون اخذ عوار  ، مجوز نصب در محلهاي تعییني شهرداري صادر خواهد   )توسط اداره ورزش وجوانان(ورزشيو ومذهتي

 شد.

 

هر متر مربع مح  هايو كه توسط شهردارا ممنوع اعلام شود در صورت نوشتن م الب تتلیااتو و... و يا نصب تابلو و...  -2

ريال به عنوان عوار  خدمات پاكسازا براا هر بار اقدام بدون مجوز 111/511توسط اشخاص حریرو و حروقو متلغ 

 وصول خواهد شد.

عرفو و يا راهنمايو عمومو تابلوا مجاز )تعريف توسط شهردارا( در سر صاحتان واحدهاا فعال مو توانند جهت م -3

 نیست.عوار   كه مشمول درب مح  فعالیت نصب نمايند

 

تابلوهاا تتلیااتو بايد در مح  مناستو كه شهردارا تعیین مو كند نصب شوند و عوار  آن م ابق تعرفه عوار   -4

 محلو تعیین مو شود.
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درهر  براي هر متر مربع ارزش من ره اي برابر 2عوار  معادل عمومي مناسب از مکانهايفصلي برپايي نمايشگاههاي در -5

 و برپايي نمايشگاههاي فصلي در مکانهاي اختصاصي مستلزم پرداخت بهاي خدمات مي باشد. تعیین مي گردد ماه

 شهري براي شهرداري الزامي مي باشد.يین نامه اجرايي ساماندهي تتلیاات رعايت آ-1

میادين و فياهاي ستز شهريپیاده روها،میاني معابر،ژبنر در رفو و ونصب تابلو هر گونه تابلو عمود بر ساختمان نصب-7

 ممنوع است.

 24ماده 

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

در معابر،میادين پاركها یري از ق ع بي رويه درختان ،ق ع هرنوع درخت به منظور حفظ وگسترش فياي ستزوجلوگ-1

ومحلهايي كه به عنوان باغ شناخته شوندونیز ساير مح  هايي كه داراي درخت با هر مساحت در محدوده خدماتي  ،باغات

 بدون اجازه شهرداري ممنوع است.باشند وحريش شهرها 

بخشي از خسارات وارده به  آيین نامه اصلاح قانون حفظ وگسترش فياي ستز شهرها براي جتران5ماده3دراجراي تتصره -2

آيین نامه مذكور برحسب نوع در خواست 7فياي ستزودرختان عوارضي تحت عنوان ق ع درختان از طريق كمیسیون ماده

 به شرح ذي  تعیین مي گرددپآيین نامه ق ع غیر عمدي درختان مانند برخورداتومتی  و...5م ابق ماده

 براا هر اصله درخت وصول خواهد شد. ريال111/111/1حداق  متلغ دريافتو :1تبصره 

عوار  مربوطه تعلق % 51در صورتو كه ق ع درختان معابر شهر توسط شهردارا غیرعمدا تشخیص داده شود :2تبصره 

 مو گیرد.

در صورت تخريب فياي ستز و گلها و نهالهاي پارک ها و ... متعلق به شهرداري هزينه آن م ابق نظريه كارشناس :3تبصره

 . هزينه اضافي دريافت خواهد شد % 11ز با فياي ست

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

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

 

  %1سال عمر به ازاا هر سال عمر درخت  11و بیش از  %11سال  11ضريب تعدي  عوار  ق ع درخت در كلیه معابر تا عمر 

 ضريب تعدي  در نظر گرفته مو شود.  

 پهزينه نگهدارا درخت برابر با حداق  حروق يك ماهه يك نفر كارگر با متناي اداره كار خواهد بود.4تبصره

در صررورت تراضرراا ق ع درخت توسررط مالك و رعايت مرررات مربوطه و بويژه رعايت قانون اصررلاح و حفظ و :5تبصررره 

 21/4/88مجلس شوراي اسلامي و اصلاحي تاريخ  14/12/87مورخ  1359گسرترش فيراي سرتز در شرهر مصروبه شماره 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است. 

 برابر 5د سررانه بدون اخذ مجوز اقدام به ق ع اشجار نمايند مي بايستي بصرورت خو پدر مواردي كه شرهروندان1تبصرره

عوار  مندرج در اين ماده را به عنوان عوار  ق ع عمدي پرداخت نموده و با تشرخیص شهردار به مراجع قيايي معرفي 

 میگردد.

 باصرله يا اشرجاري وجود داشرته باشد كه مانع از نصب در ،پدر صرورتي كه در زمان تخريب و بازسرازي املاک7تبصرره

ه واحد ب موضوع را ،واحد شهرسازيصدور پروانه ساختماني پاركینا در نرشه تهیه شده توسط نظام مهندسي گردد قت  از 

عدم امکان دسترسي پاركینا بدون ق ع  متني بر  با طرح در كمیسیون مربوط فيراي سرتز ارجاع و  واحد فيراي سرتز

 .برابر نظريه كمیسیون اقدام نمايدمالك بايستي و، نتیجه كمیسیون را به شهرسازي اعلام ،اشجار

 

 

 25ماده 
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 توسعه فضای سبز  بهای خدمات

 

 عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر  %3معادل 

 

 مویفمحاسته و وصول خواهد شد و شهرداري  زیربنا و پذیره و تفكیك عرصرهعوار  اين ماده از عوار   تبصرره:

 نمايند.درآمد حاصله را نگهداري و توسعه فياي ستز شهر و آموزش فرهنا شهرنشیني هزينه  است

 *در مواردي كه شهرداري دراثر تفکیك اراضي ،سهش دريافت مي كند اين عوار  دريافت نمي گردد.

 26ماده  

 عوارض ذبح احشام

 

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

 . % 2دام ستك )گوسفند ، بز( معادل  -1

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

 پرداخت حق سلاخي به عهده قصابها مي باشد و شهرداري در اين خصوص تکلیفي نخواهد داشت . 

 

 27ماده 

 عوارض میدان دواب

 

 ريال مي باشد.111/11به میدان دواب متلغ و  وانت  وروديه سواريعوار   .1

 ريال مي باشد. 111/15عوار  وروديه نیسان به میدان دواب متلغ  .2

 ريال مي باشد. 111/25عوار  وروديه خاور به میدان دواب متلغ  .3

 مي باشد. ريال 111/41حق توزين هر رأس دام ستك .4

 مي باشد. ريال111/181 وفوق سنگین حق توزين هر رأس دام سنگین .5
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 * مبالغ فوق از فروشنده اخذ خواهد شد.

 ریال  111/111دام فوق سنگین  .خرید 7

 ریال 111/71دام سنگین  .خرید 8

 ریال 111/31دام سبك  .خرید 9

 اخذ خواهد شد. خریدار* مبالغ فوق از 

 

 28ماده 

 عوارض پاركینگ عمومی شهرداری

 

 ريال111/35به صورت عادي پارک مي كنند انواع خودروها كه  -1

 ريال 111/31انواع خودروهاي توقیفي  -2

 ريال111/11انواع موتور سیکلت كه به صورت عادي پارک مي كنند  -3

 ريال 111/8انواع موتورسیکلت هاي توقیفي  -4

 ساعت توقف مي باشد. 24*مبالغ فوق براي 

تجاوز  ريال111/611ماه توقف متلغ دريافتي نتايستي از  6در صورت توقف موتورسیکلتهاي  عادي با حداكثر :1تبصره

پرداخت خواهد  ريال111/61ماه متلغ  6ماه به ازاي هر ماه مازاد بر  6نمايد لازم به يادآوري است در صورت توقف بیش از 

 .نمود

ريال تجاوز 111/911 ماه توقف متلغ دريافتي نتايستي از 6در صورت توقف موتورسیکلتهاي  توقیفي با حداكثر :2تبصره

ريال پرداخت خواهد 111/91ماه متلغ  6ماه به ازاي هر ماه مازاد بر  6نمايد لازم به يادآوري است در صورت توقف بیش از 

 .نمود

از 1/1/1393براي موتورسیکلت هايي قاب  اعمال خواهد بود كه از تاريخ تاريخ اجراي دو مورد تتصره فوق:3تبصره 

 نمايند. پاركینا استفاده مي
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 29ماده 

 های پایانه مسافربری ه بهای غرفهر اجا

 ريال111/711*براي غرفه هاي كوچك  

 ريال 111/811*براي غرفه هاي بزرگ

 عرد قرارداد نمايد ابلاغ خواهد شد. 1398بديهي است كه اين متالغ اجاره  به مستاجر ي كه در سال 

 31ماده 

 عوارض حق الثبت

به حساب شهرداري  خزانهشود كه توسط حق ثتت تعیین مي %8از بابت ثتت اسرناد رسرمي در دفاتر اسناد رسمي معادل 

 واريز مي شود.

 31ماده

 نحوه وصول درآمدهای شهرداری

عوار  و هزينه خدمات مصروب بايد توسط مؤديان به حساب شهرداري واريز و قتم آن را به امور مالي شهرداري تحوي  

 دهند تا طتق بودجه مصوب به مصرف برسد.

آئین نامه مالي شرهرداري اسرتفاده از وجوه حاصله قت  از منظور آنها به حساب ق عي به هر  37بنابراين به اسرتناد ماده  

 ممنوع است.، هاي ضروري عنوان حتي به صورت علي الحساب و يا براي هزينه

 

 32ده ما

 شهرداریهای قبلی عوارض ملغی شدن معافیت
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هاي دولتي و وابسررته به دولت و نهادهاي عمومي كه به اسررتناد قوانین مربوطه و يا خاص از پرداخت عوار  كلیه معافیت

ها ملاي و كلیه دسررتگاه 1387اند براسرراس قانون تجمیع عوار  و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرروب سررال معاف بوده

 احداث ساختمان و.... هستند.  مکلف به پرداخت عوار  از جمله نوسازي و عوار 

 هاي ذيربط اعلام نمايد.به كلیه دستگاه بنابراين بايد شهرداري مراتب را به صورت كتتي

 3/1/14541و  31/11/69– 3/1/24151و  17/2/69– 34/3/1/3911هاي مندرج در دستورالعم  شماره از قتی  معافیت

 شررركت تشررکی  قانون 11وفاضررلاب )ماده  آب ت....( وشررركتهايجمعی قانون 21هلااحمر )ماده  وجمعیت 15/7/69 –

وسررازمان تأمین اجتماعي و درماني نیروهاي مسررلح  عام وموقوفات امام فرمان سررتاداجرايي ومسررتالات مذكور....( واملاک

 قانون نوسازي و عمران شهري و.. 26و ماده   11ماده  2اساسنامه.....( و تتصره  13)ماده 

 . 

 تبصره 

هاي بعدي و همچنین معافیت هايي كه به موجب قوانین الحاقي بر قانون مالیات هاي مندرج در قوانین بودجه سالمعافیت

 باشند.شوند از شمول اين ماده مستثني ميو يا متأخر به آن وضع مي 1387بر ارزش افزوده مصوب سال 

 

 

 

 

 

 33ماده 

 1398سال تکلیف عوارض و پروانه ساختمانی صادره قبل از 
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 صادر شده اندپ 1398پروانه هاا ساختمانو كه قت  از سال  

از معافیت عوار  پروانه ساختمانو )اعش از مسکونو و غیر مسکونو( مندرج در دستورالعملهاا پروانه ساختمانو  -1

فرهنگو، مصوب رياست محترم جمهورا و يا بر اساس قوانین بودجه ك  كشور استفاده نموده اند از جمله اماكن 

م ابق با قوانین  مذهتو، ورزشي، هت  ها، خانواده هاا محترم شهدا و..... همچنان تا اتمام ساختمان هاا مربوطه

 از عوار  پروانه و تمديدهاي آن معاف هستند. خود

 داثاين تعرفه به پروانه هاا بلا اقدام )مهلت پروانه و يا مهلت تمديد آن سپرا شده باشند( از مرحله اا كه اح -2

 .ساختمان رها شده شام  خواهد بود

 34ماده 

 سهم آموزش و پرورش

 تفکیك عرصه  تعیین و بايستو به حساب اعلام شده آموزش و پرورش واريز گردد.  و عوار  زيربنا و پذيره %5معادل 

شهردارا قرار خواهد چنانچه شوراا آموزش و پرورش استان ضواب و را م ابق قانون تصويب نمايد با ابلاغ آن، ملاک عم  *

 گرفت.

در راب ه با مجتمع ها كه ساختمان آموزشو مورد نیاز را م ابق قانون تشکی  شوراهاا آموزش و پرورش استان ها پیش *

 بینو شود مشمول پرداخت اين عوار  نخواهند بود.

 ي گردد.*در مواردي كه شهرداري از بابت تفکیك اراضي ،سهش دريافت مي كند اين عوار  دريافت نم
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 مبخش دو

 بهای )هزینه( خدمات

 

 

 

 1ماده 
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 بهای خدمات جمع آوری ودفن پسماند

 

 ريال بصورت سالانه مي باشد.111/611بهاي خدمات واحدهاي مسکوني -1

يافت به صورت سالانه محاسته ودر1397درصد افزايش نستت به تعرفه سال 21واحدهاي  تجاري واداري با بهاي خدمات-2

 خواهد شد.

و مساجد، حسینیه ها و تکايا از پرداخت بهاي خدمات معاف مي باشند. بديهي  وغیر انتفاعي دولتي  سمدار-3

است چنانچه در اين اماكن واحدهاي غیر مرتتط)مانند واحد هاي تجاري و....(مسترر باشند متناسب با تعداد واحد 

 و نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات خواهند بود.

 وبازنشستگان شهرداري و سازمانهاي وابسته به شهرداري  اعش از رسمي ،پیماني و قرارداديكاركنان شهرداري از :تبصره 

 يافت نخواهد شد.در بهاي خدمات وازافرادي كه در نهادها وسازمانهايي كه بودجه آنها توسط شهرداري تامین مي گردد

ريال از طرف شتکه بهداشت 111/111/51ازبابت جمع آوري زباله هاي عفوني به صورت هفته اي سه روز، ماهانه متلغ -4

 ودرمان به حساب شهرداري واريز گردد.

ريافت متلغ پس از طي مراح  قانوني،تحوي  وساي  با دآوري سد معابر وانترال به شهرداري ، هزينه جمع-5

 خواهد بود. برابر2وبراي بار دوم  ریال111/311

 

واحد شهرسازي با تعیین سال احداث واحدهاي مسکوني وتجاري واقع در سکونتگاههاي غیررسمي از روي قتو  برق -1

 نمود.بهاي خدمات اقدام خواهد  نستت به وصولو.... اقدام و واحد نوسازي 

 

 2ماده

 هزینه حق استفاده از خدمات شهرداری
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 باشدپ مي)براي عملکردها(به شرح ذي  pحداق 

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

 درخواستيكاربري 

 

 

 كاربري موجود

 پاركینگ سایر كاربریها عملكردها مسكوني

وفضاي سبزو  باغات

 زراعي
25% 35% 11% - 

 فاقد طرح آماده سازي

 با كاربري تعریف شده
21% 31% 11% - 

 عوارض ندارد مسكوني

P51  براي هر متر

 مربع

 

15% - 

    -   عوارض ندارد عوارض ندارد عوارض ندارد عملكردها

 - %11 %31 %21 سایر كاربریها

 - %35 %11 %51 پاركینگ
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 ريال P  ،25111متر مربع حداق   5111متر مربع تا  1111اراضي بالاي  -2

 ريال P  ،21111هکتار حداق   5متر مربع تا  5111اراضي بالاي  -3

 ريال P  ،15111هکتارحداق   11هکتار  تا  5اراضي بالاي   -4

 ريال P  ،11111هکتار حداق   15هکتار  تا  11اراضي بالاي  -5

 ريال P  ،5111هکتار حداق   15اراضي بالاي  -1

 *ق عه تفکیکي با كاربري موجود در طرح تفصیلي  خواهد بود.

هزينه خدمات   ازوجود نداشته باشدعوار  ارزش افزوده ناشي  توسط مالك يا تعاوني ق عهواگذاري  امکان در صورتیکه* 

ه )نظريبرابر قیمت روز براسرراس اعلام نظريه كارشررناس رسررمي دادگسررتري با كاربري تاییر يافته خواهد بود شررهرداري

ضمنا  ،لامي شهربرسد( كارشرناس رسمي دادگستري به جهت رعايت صرفه وصلاح شهرداري بايستي به تصويب شوراي اس

معادل اين متلغ ضرمانتنامه بانکي يا وجوه نرد به حسراب سرپرده  شهرداري توديع خواهد شد و در صورتیکه مالك بعد از 

اعلام انصررراف نمايد متلغ ضررمانتنامه يا وجوه نرد توديعي به حسرراب سررپرده به نفع  5تصررويب طرح در كمیسرریون ماده 

 شهرداري ضتط خواهد شد.

 اصلاحي خواهد بود.111نه استفاده از هزينه خدمات شهرداري قت  ازاجراي مادههزي *

چنانچه بعد از تاییر كاربري فاقد ارزش من ره اي در  متناي ريالي ارزش من ره اي،ارزش بعد از تاییر كاربري خواهد بود-

دفتر چه ترويش املاک ،p51دفترچه ارزش معاملاتي باشد نزديکترين بلوک وكاربري مربوطه متناي عم  خواهدبود.)موضوع 

 (1398ملاک محاسته عوار  در سال

ايستي سهش شهرداري به صورت مشخص استان ب 5پدر طرح ارائه شده از طرف مالك جهت ارسال به كمیسیون ماده1تتصره 

 تعیین گردد.

استان م رح ومصوبه كمیسیون مردود يا مشروط )خارج از مفاد مصالحه  5پدر صورتیکه موضوع در كمیسیون ماده2تتصره 

نامه بر ذمه مالك(باشد اگر موارد مشروطي مورد قتول مالك يا شهرداري واقع نگردد ضمانتنامه يا وجوه نرد توديعي به 
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مسترد خواهد شد وضمنا مراتب لاو مصوبه به  هزينه خدمات شهرداريساب سپرده با درخواست مالك  بدون كسر ح

 ارسال خواهد شد.  5كمیسیون ماده

 دمشارالیه وشهرداري بوده ودر مفا پاجراي اين بند منوط به درخواست مالك وتنظیش مصالحه نامه في مابین3تتصره

وشته  مالك طرح هر گونه دعوي بر علیه شهرداري را در مراجع قيايي اعش از كیفري وحروقيمصالحه نامه قید خواهد شد 

 را از خود سلب مي نمايد. قيايي و ديوان عدالت اداري

و ورود به محدوده  اسررتفاد از خدمات شررهردارياز بابت  CNGبه منظور حمايت از ايجاد جايگاه هاي عرضرره سرروخت  *

 دريافت نخواهد كرد.شهرداري عوار  يا سهمي ،

پرونده  اوي صادر پروانه ساختماني براي آن قتلي مجاز و شهرداريتفصیلي  در صورتي كه كاربري و تراكش  ملکي در طرح *

شده باشدودرطرح تفصیلي فعلي كاربري صادر  111ابراء توسط كمیسیون ماده  رايوم رح 111ملك در كمیسیون ماده

واستفاده از خدمات شهرداري  از سوي مالك به  تاییر كاربريدرخواست در صورت باشدوتراكش آن  ماايربا طرح قتلي 

يا كمیته تاییرات  5وجهي پرونده را جهت تاییر كاربري به كمیسیون ماده  هرگونه ، شهرداري بدون دريافتكاربري  قتلي

 ها ارسال خواهد نمود.اساسي طرح

براي احداث يا تتدي  تجاري باشد به ازاي هر متر  در كاربري مسکوني در صورتي كه مالك متراضي قسمتي از ملك خود*

و در صورتي كه مالك متراضي استفاده قسمتي از ملك خود براي احداث يا  ريال  41111برابر Pكه حداق  P51مربع 

ودرصورتیکه براي  باشد ريال مي باشد 41111برابر  Pكه حداق  P35تتدي  آن به خدماتي باشد به ازاي هر متر مربع 

با شهرداري مصالحه و شهرداري نستت به   ريالp41111حداقلp41احداث يا تتدي  تجاري خدماتي)مختلط( باشد 

اقدام خواهد نمود.)اين بند مشمول آن دسته از مالکیني مي باشد كه مساحتي بیشتر از  5ارسال آن به كمیسیون ماده 

 يند(شهرسازي درخواست مي نما پايه ومجاز ضوابط
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در صورتي كه براي اراضي خارج از محدوده و داخ  حريش شهر از طرف مالك درخواست احداث بنا شود يا از طريق *

اعیاني اين املاک ابرا گردند از بابت ارزش افزوده احداث يا ابرا متلاي معادل فرمول زير محاسته و 111كمیسیون ماده

 دريافت خواهد شد.

{20(P+10000)*s} 

s اعیاني احداثي= مساحت 

گیرد و مجوز صادره در راستاي استفاده مي باشد لذا با توجه به اينکه در املاک فوق الاشاره تاییر كاربري صورت نمي*

 هیچگونه متلاي از بابت هزينه استفاده از خدمات شهرداري در زمان صدور پروانه اخذ نخواهد شد.

 

 3ماده

 عمومی پاركینگهزینه احداث 

ودر اجراي  در صدور پروانه ساختمانو كلیه ساختمان ها، بايستو احداث پاركینا م ابق ضوابط طرح تفصیلو      

پیش بینو گردد. در مواردا كه امکان احداث  قانون توسعه حم  ونر  ومديريت مصرف سوخت وآيین نامه اجرايي آن1ماده

هت احداث جصرفاً کان پذير نتاشد وصول عوار  پاركینا و مصرف آن پاركینا و يا استفاده از آن با توجه به شرايط زير ام

 پاركینا هاا عمومو بلامانع مو باشد.

بدون تأمین پاركینگ پروانه  مي تواند طبق ضوابط طرح تفصیلي مواردي كه شهردارى  به صورت استثنایي* 

 شهرداريها ودهیاريهاي كشور( سازمان27/9/1397-47531پ)درراستاي نامه شمارهاستصادر نماید به شرح زیر 

،مردور نتاشد كه به علت شیب زياد، وضع و فرم زمین امکان تردد خودرو ساختمان در بر معتري قرار گرفته باشد كه -1

 درصد( عوار  كسري پاركینا اخذ نمايد.121شهرداري مي تواند به اندازه تراكش مجاز )حداكثر
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کرد وتجاري ،در صورتیکه مالك متراضي توسعه زير بنا با رعايت ضوابط فني براي تجاريهاي موجود در كاربريهاي عمل-2

درراب ه با موضوع استحکام بنا باشد شهرداري مي تواند با رعايت تراكش مجاز كاربريهاي عملکرد وتجاري، نستت به صدور 

 مجوز توسعه با اخذ عوار  كسري پاركینا اقدام نمايد.

يا باير به اندازه اي باشد كه امکان تامین پاركینا در كاربري تجاري يا عملکرد وجود  پدر صورتیکه ابعاد ق عه تجاري3

نداشته باشد ومالك متراضي احداث به میزان تراكش مندرج در طرح تفصیلي باشد شهرداري مي تواند با اخذ عوار  كسري 

 پاركینا پروانه صادر نمايد.

ن زمین با هرگونه كاربري مجاز )مسکوني،تجاري وعملکرد(كه امکان ايجاد پدر صورتي كه شک  هندسي ويا نحوه قرار گرفت4

واحداث  پاركینا مردور نتاشد شهرداري مي تواند با اخذ عوار  كسري پاركینا نستت به صدور مجوز به اندازه تراكش 

 مندرج در طرح تفصیلي اقدام نمايد

ازا واقع در هر مح  مث  معابر و تراطع ها و بازارهاي و مجازدر صرررورت نوسررر )قت  از طرح جامع( ماازه هاا قديموپ5

به اندازه تراكش مندرج در طرح تفصیلي با پرداخت عوار  كسري پاركینا مي توانند نستت به نوسازي  سنتي و سرپوشیده

ايند اقدام نم و بعد از رعايت تعريم طرح توسررعه شررهرا ملك خود در راسررتاي آيین نامه مراوم سررازي در برابر زلزله 

متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41متري وبالاتر12كره حداق  ارزش من ره اي در معابر  p 21عوارضرررو معرادل و

 .ريال مي باشد111/25

 شود.)در راستاي آيین نامه مراوم سازي در برابر زلزله(براا هر متر مربع به عنوان عوار  حذف پاركینا تعیین مو 

مالك متراضي احداث يك يا چند واحد مسکوني يا تجاري طتق ضوابط طرح تفصیلي باشد وپاركینا واحد  پدرصورتیکه6

(عوار  5*3متر مربع )15مذكور را به صورت يك واحدمستر  تامین نمايد شهرداري مي تواند براي مرادير پاركینا مازاد بر

 كسري پاركینا اخذ نمايد.

ابان هاي شرياني و چهارراهها و تراطع ها بايستي راه دسترسي خودرو به ملك و مالکین املاک مشرف به معابر و خی *

پاركینا را چنان طراحي كنند كه مشک  و مزاحمتي به خودروهاي عتوري و عابرين به وجود نیاورد تشخیص اين امر بر 

 .عهده واحد شهرسازي مي باشد
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 پاركینگ: كسری عوارض

برابر ارزش منطقه اى به هر متر مربع تعلق می  31مترمربع ضرورى بوده كه  25براى هر واحد مساحت 

 گیرد.

                                                                                                                                             .ريال مي باشرررد111/25متري 12ريال ودر كلیه معابر زير111/41متري وبالاتر12حرداقر  ارزش من رره اي در معرابر *

به منظور تشررويق سررازندگان پاركینا هاا عمومو در كاربرا مربوطه و با رعايت سرراير ضرروابط شررهرسررازا، احداث  * 

 ، پاركینا، روشنايوپیلوت  پاركینا عمومي عوار  ندارد. و همچنین قسمت هاا اشتراكو ساختمان هاا مسکونو مانند

 .عوار  احداث ندارد تو داك

قانون شهرداري براي حذف 111ماده 5به استناد تتصره 111*در پرونده هاي تخلفات ساختماني كه در راي كمیسیون ماده 

 پاركینا جريمه صادر شده باشد اين عوار  دريافت نخواهد شد.

 4ماده

 هزینه خدمات بازدید

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

 عرصه كلیه كاربری ها: .1

 ريال111/511متر مربع      111مساحت عرصه تا 

 ريال111/711متر مربع    211متر مربع تا111مساحت عرصه بالاي 

 ريال111/911متر مربع   311متر مربع تا 211مساحت عرصه بالاي

 ريال111/211/1متر مربع    311مساحت عرصه بالاي 
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 وغیر مسکونی به غیر از تجاری وخدماتی: اعیانی املاک مسکونی .2

 ريال111/711متر مربع   111مساحت اعیاني تا

 ريال111/911متر مربع   211متر مربع تا 111مساحت اعیاني بالاي 

 ريال111/211/1متر مربع   311متر مربع تا211مساحت اعیاني بالاي 

 ريال111/611/1متر مربع 311اعیاني بالاي مساحت 

 وخدماتی ونیم طبقه: سرقفلی تجاری  .3

 ريال111/111/2متر مربع   111مساحت تا 

 ريال111/511/2مترمربع  211تا111مساحت بالاي 

 ريال111/111/3متر مربع 311تا 211مساحت بالاي 

 ريال111/511/3متر مربع    311لاي مساحت با

نر  و انترال به نام موسسات و ارگانهاو سازمانهاي غیر انتفاعي و آرامستانها و مساجد از جمله انترال به نام مراكز :1تبصره 

)حالت عمومي پیدا كند(هزينه خدمات ادارات وارگانهاي عموميووقف وشرط عمره به نام مذهتو، علمو، فرهنگو، خیريه 

 .ندارد بازديد 

هزينه خدمات در اثر اجراا طرح هاا عمرانو شهردارا به تملك شهردارا در مو آيند  املاک و مستحدثاتو كه:2تبصره 

 ندارند.بازديد 

و سرقفلو با  املاک هزينه خدمات بازديددر صرورتو كه واحد تجارا به صورت سرقفلو و مالکیت معامله شود :3تبصرره 

 هش دريافت خواهد شد.

توسط شهردارا تا پايان سال صدور در صورت نیاز به تمديد مهلت و  گواهو معامله املاک و مستحدثات صادره:4تبصرره

دريافت هزينه خدمات بدون  پس از اتمام مهلت گواهي(اولین تمديد) عدم ايجاد تاییرات توسرررط مالك يا ذينفع در ملك،

 مهلت آن  تمديد خواهد شد. و  وبراي تمديد هاي بعدي هزينه خدمات بازديد اخذ  بازديد
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صرورتو كه گواهو معامله املاک و مستحدثات و سرقفلي صادره در سال صدور در دفاتر اسناد رسمو معامله  در:5تبصره 

گواهو معامله را هزينه خدمات بازديد  دريافت انجام نشرود در صورت استعلام دفاتر اسناد رسمو در سال بعد، شهردارا با

 تمديد خواهد كرد.

در طرح توسعه و پخ در مواقع استعلام نر  و انترال املاک واقع در بركلیه  معابر شهر در صورت وجود تعريم پ7تتصره 

 دفترخانه ابلاغ خواهد شد.به در گواهي نر  و انترال  وپخ مردار تعريم ،شهري

د قانون مالك و مستأجر هاي تجاري واگذاري شهرداري )املاک شهرداري( به استنادر صورت معامله ملکي سرقفليپ8تتصره 

 ارزش افزوده سرقفلي و سهش مالکانه محاسته و اخذ خواهد شد. از بابت معاملهاز 11%

 نوسازي اخذ نخواهد شد.و هزينه خدمات بازديد نر  و انترال املاكي كه مالکیت آن متعلق به شهرداري باشد :9تبصره

 وافرادي وبازنشستگان شهرداري اعش از رسمي ،پیماني و قرارداديو سازمانهاي وابسته به شهرداري  كاركنان شهرداري *از 

 افتدرطي سال دري يکتارهزينه خدمات بازديد  كه در سازمانها ونهادهايي كه بودجه آنها توسط شهرداري تامین مي گردد

 نخواهد شد.

 5ماده 

 هزینه ترمیم حفاری های معابر

قانون شهرداري پ كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي مویفند قت  از هر گونه اقدامي نستت به كارهاي  113ماده 

از قتی  احداث شتکه تلفن و برق وآب و ساير تاسیسات وهمچنین اتصال  98و 97عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 

رسازي را بنمايد اين قتی  اقدام بايد با موافرت كتتي شهرداري انجام گیرد راه هاي عمومي و فرعي و رعايت نرشه جامع شه

و موسسه اقدام كننده مویف است هر گونه خرابي و زياني را كه بر اثر اقدام مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد 

وضع اول در آورد والا شهرداري خرابي  آيد در مدت متناستي كه با جلب نظر شهرداري تعیین خواهد شد ترمیش نموده و به

)ده درصد( اضافه از طريق اجراي ثتت اسناد وصول  %11و زيان وارده را ترمیش و به حال اول در آورده هزينه تمام شده را با 

 خواهد كرد.
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ر اساس آئین نامه ها بقانون شهرداري آماده ترمیش حفاري 113ها و افراد حفار معابر در اجراي ماده چنانچه دستگاه الف:

هیئت دولت نتاشند شهرداري قت  از حفاري هزينه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاري صادر خواهد 

 نمود.

سال نوارهاي حفاري نشست نمايد 2*در صورتیکه شركتهاي حفار حاضر به ترمیش نوارهاي حفاري باشند اگر تا مدت زمان 

 ط شركت حفار  ترمیش گردد. نوارهاي حفاري بايستي توس

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

بايد زمان شروع حفاري و اتمام عملیات ترمیش ، نحوه ترمیش حفاري ، نوع دستگاه برش آسفالت ، رعايت  صادر مي گردد

 ميتحوي  مامور فني شهرداري ه موقع مصالح مازاد ، نحوه تحوي  محلهاي حفاري كه به داشت بنکات فني و ايمني ، بر

 .رسد مشخص نمايد 

مسئولیت هماهنگي ترافیکي با راهنمايي ورانندگي و ممانعت از ايجاد صدمه به تاسیسات زير زمیني و عابرين و وسايط  ج:

هاي چشمك زن و يا گماردن نرلیه وحروق حره املاک شهروندان با نصب علايش هشدار دهنده و موانع استاندارد و چراغ

در اجراي صحیح اين موضوع مستمراً  مي بايست ادارات حفاراه حفار است و نگهتان به عهده دستگاه حفار و پیمانکاران دستگ

 نظارت داشته باشد .

فهرست بهاي پايه رشته ترمیش وبازسازي نوارهاي  كه درخواست حفاري دارند طتق  ي افراد حریريبرا هزينه هاي حفاري د:

و اعلام خواهد شد و  برآورد گردد ر ساله ابلاغ ميوبرنامه ريزي كشور هحفاري در معابر شهري  كه توسط سازمان مديريت 

 ،شهرداري نستت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.هزينهپس از واريز 

پاگر چنانچه در سال مورد درخواست ، فهرست بها ابلاغ نگردد قیمت ترمیش براساس دستورالعم  فهرست بها با لحاظ تبصره

 محاسته واخذ خواهد شد. نمودن شاخص وتعدي  پیمان  به صورت به روز

 . هزينه ترمیش مجدد توسط كارشناس فياي ستز برآورد خواهد شد...  باشد و. رفوژ و پحفاري اگر از داخ  فياي ستزه
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ش افزاي سه برابردر صورتیکه شركتهاي حفار بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به حفاري نمايند هزينه برآورد شده با  :و

 از شركت حفار دريافت خواهد شد.

توسعه  برايسال ، هزينه هاي ترمیش مجدد نوارهاي حفاري  4در صورت حفاري آسفالت با عمر كمتر از  :ر

وچنانچه براي توسعه شتکه از طرف ادارات درخواست  محاسته و اخذ خواهد شد برابر 2اتفاقات  برايو برابر5/2تاسیسات

مجوز گردداگر حفاري به صورت ترانشه باشد بايستي ك  عر  روكش در طول ترانشه ضرب وهزينه مربوط اخذ گردد ولي 

 اگر به صورت نرب اجرا شود هزينه ترمیش مجدد  با ضرب طول اجرادر عر  نرب اخذ خواهد شد. 

حفاري به عر   متر 1مي بايست در برش آسفالت از دستگاه كاتر استفاده نمايند در غیر اينصورت كلیه دستگاههاي حفار  :ز

 د.در محاسته افزوده خواهد ش

 

 6ماده 

 هزینه آماده سازی

 

 و ها طتق شررايط اعلامي شهرداري به عهده مالکینها وكويها و شرهرکآماده سرازي معابر ايجادي ناشري از تفکیك     

تحت نظارت مهندسین شهرداري بوده كه بايد در مهلت مناسب و قت  از صدور پروانه به ق عات تفکیك شده توسط مالك 

 )با عرد توافق و مصالحه با مالك و يا دينفع ها( انجام شود. 

 يوچه هاشرده خیابانها،پیاده روسازي وك،كلیه هزينه آماده سرازي اراضري تفکیك براسراس قانون تعیین وضرعیت املاک*

 .بر عهده مالك مي باشد مرتتط معابرحاص  از تفکیك به غیر از معابر موجود در طرح توسعه شهري
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 7ماده                                                               

 هزینه خدمات كمیسیون ها

 

 به هماهنگي امور عمراني استانداريها برابر نامه ارسالي از معاون محترم سیون یحق الجلسه اعضاي كم

 محاسبه خواهد شد. 11/11/1391مورخ 311737شماره

 

ها كلاً بايستي در خارج از وقت اداري و در مح  جلسات كمیسیون واقع در دبیرخانه آن تشکی  جلسات كمیسیون*

  شود.

 8ماده 

 كارشناسی هزینه

 

 ادارات، بانك ها و درخواست هاي كتتي شهروندان به شرح ذي  مي باشدپبراي بازديد كارشناسان از استعلامهاي صادره از 

تفکیك طترات  ،با لحاظ واحدهاي موجود در پرونده هاي تخلفات سرراختماني() هزينه كارشررناسرري براي صرردور پايانکار-1

متر مربع تجاري يك حق كارشناسي اخذ خواهد  51و به ازاي هر به تعداد واحدهاي احداثي تعلق مي گیردپروانه  وصدور 

وبراي صرردور پايانکارسرراختماني اگر مالك تمديد وتجديد ها را انجام نداده باشررد وجهت پايانکار به شررهرداري مراجعه شررد

ريال تعیین مي گرددولي اگر تمديد  وتجديد هايا يکي را انجام دهد 111/611نمايد هزينه كارشررناسرري به ازاي هر واحد 

 ريال تعیین مي گردد.111/511ينه كارشناسي به ازاي هرواحد هز

كارشناسي به متلغ  هزينههزينه كارشناسي براي استعلام هاي ديگر يك مورد كارشناسي تعیین مي گردد. -2

 .تعیین مي گردد ریال111/311
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 وبازنشستگان شهرداري  قرارداديو سازمانهاي وابسته به شهرداري  اعش از رسمي ،پیماني و كاركنان شهرداري از -3

 كارشناسي در يافت نخواهد شد.هزينه  وافرادي كه در سازمانها ونهادهايي كه بودجه آنها توسط شهرداري تامین مي گردد

 خواهد شد.هزينه كارشناسي  اخذ  ،در موقع مراجعه شهروندان جهت هرگونه استعلام رسمي وغیر رسمي-4

متر مربع كه قاب  تفکیك مي باشند )مجوز 511استعلامهاي تفکیك زيرهزينه كارشناسي از بابت -5

 ريال مي باشد وهزينه كارشناسي اين ماده دريافت نخواهد شد.111/511/2تفکیك(/

قانون ثتت )تفکیك صورت 148و147هزينه كارشناسي در تفکیك هاي صورت گرفته به استناد مواد-1

 كارشناسي اين ماده دريافت نخواهد شد.ريال مي باشد وهزينه 111/111/3گرفته(/

   ريال تعیین مي گردد.111/511هزينه كارشناسي تمديد پروانه ساختماني متلغ -7

 9ماده 

 موزه شهر هزینه بازدید

 رايگان مي باشد.بازديد كنندگان هزينه با توجه به بهره برداري از موزه شهر *

 11هماد

 بهای خدمات فروش اسناد مناقصه

، شهرداري در قتال تسلیش اسناد مناقصه به شركت كنندگان متلغ با توجه به هزينه هاي تهیه اسناد مناقصه 

  نمود. اهدريال دريافت خو111/711

 11ماده

 111ماده 4نحوه محاسبه سر قفلی موضوع تبصره 

پذيره سال وقوع تخلف ،پذيره تك  قانون شهرداريها معادل پانزده برابر111ماده 4درفرمول ارزش سرقفلي موضوع تتصره 

 شرح زير لحاظ گرددپ به3وپذيره بیش ازيك واحدباضريب 15واحدي باضريب 
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ارزش منطقه اي×51×ره تك واحدي =مساحت مغازه یپذ  

(11)تعدادمغازه +×ارزش منطقه اي ×3×پذیره بیش ازیك واحدي =مساحت مغازه   

ریال مي 111/25متري 12ریال ودر كلیه معابر زیر111/41وبالاترمتري 12حداقل ارزش منطقه اي در معابر  تتصره پ

 باشد.

 باشد. قاب  اجرا مي1394موارد فوق براي تخلفات ساختماني حادث شده از ابتداي سال *

*براي املاكي كه در خارج از محدوده وداخ  حريش شهر واقع گرديده اند ارزش معاملاتي فوق م ابق جدول ملاک عم  

 خواهد بود.  1393درسال 

 12ماده

 111ماده  11ارزش معاملاتی موضوع تبصره 

       

 متلغ به ريال الف( انواع ساختمان )اسکلت( رديف    

طتره هر متر مربع 5ساختمان اسکلت بتوني با هرنوع سرف تا  1  111/611/1  

2 
طتره  به بالا هر  5ساختمان اسکلت بتوني با هر نوع سرف  از 

 متر مربع
111/118/1  

طتره هر متر مربع 5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سرف تا 3  1/500/000 

4 
طتره به بالا هر متر  5ساختمان اسکلت فلزي با هر نوع سرف از 

 مربع
1/800/000 

5 

ساختمان مختلط بنايي با ستون هاي فلزي يا بتوني) كه معمولا 

 در وسط ساختمان اجرا  مي شود(

 

111/311/1  
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111/111/1 اسکلت آجري 6  

 800/000 اسکلت مخلوط خشت و گ  و سنا وچوب 7

 800/000 ساختمان هاي تمام چوب معمولي 8

9 
ساختمان هاي تمام صنعتي )پیش ساخته يا ساخته شده ازچوب 

 هاي صنعتي و اشتاع شده( 
2/000/000 

 ب ( ساختمان انتارهاي با دهانه بیش از چهارمتر

اسکلت آجري يا بلوک سیماني يا سنگي با هر نوع سرف  11

 هرمترمربع

1/200/000 

 اسکلت فلزي و يا سوله هاي پیش ساخته با هرنوع سرف 11

 هرمترمربع

1/500/000 

ها يا توقف گاه هاج ( سا لن  

111/311/1 با مصالح بنايي سنا و آجر و بلوک سیماني با هر نوع سرف 12  

111/115/1 اسکلت فلزي با ستون هاي بتون آرمه 13  

111/851 گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سرف 14  

وآلاچیق ها د( آشیانه و سايتان ها  

هاي چوبي و مصالح بنايي با هرنوع سرفباپايه  15  111/181  

111/911 باپايه هاي فلزي ياستون هاي بتون آرمه 16  

 ه ( تاسیسات

ز سانترالدستگا ه هاي حرارت مركزي و شوفا 17  350/000 

خنك كننده ( –تهیه م توع )گرمايش  18  500/000 
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 *نه حذف پاركینگ( مطابق ردیفهای دیگر طبق نوع مصالح مصرفی  كسری پاركینگعاملاتی م ارزش(

 خواهدبود.21از ردیفبه غیر 

 13ماده

 و روزانه خدمات بازار هفتگیهزینه 

 

 ريال111/60براي بساطي هاي التسه فروشي هر هفته -

 ريال111/60براي بساطي هاي صیفي جات هرهفته -

 ريال111/50براي بساطي هاي ساير صنوف هر هفته -

ريال ) هزينه ايجاد غرفه با نظر شهرداري بر عهده 111/500براي بازارهاي روز به ازاي هر متر مربع غرفه  ماهانه متلغ  -

 شخص درخواست كننده مي باشد(

 ريال 111/111/4براي واگذاري كیوسك يا غرفه محلي يا دكه در مح  ها ي مختلف شهر با تشخیص شهرداري ماهانه متلغ  -

 كننده مي باشد(هزينه ايجاد كیوسك ، غرفه يا دكه با نظر شهرداري بر عهده شخص درخواست )

 750/000 آسانسور و ساير 19

 و( سايراحداثي ها

 450/000 احداث هرديوار )هرمترطول ( 21

ارزش معاملاتي هرمترمربع عدم احداث پاركینا و يا غیر قاب   21

)حذف پاركینا(استفاده بودن آن با هر نوع كاربري  

4/000/000 
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 21اسفند لاايت  15براي ايجاد بازاهاي محلي میوه و تره بار عید در مح  هاي مختلف شهر با تشخیص شهرداري از -

ريال در شهركهاي اقماري و جاده هاي 111/111/10در فرهنگیان و مركزيت شهر ، متلغ  ريال 111/111/18فروردين متلغ 

 .فه با نظر شهرداري بر عهده شخص درخواست كننده مي باشد(هزينه ايجاد غر)مواصلاتي داخ  شهر 

 

 14ماده 

 بدون كارمزد شرایط اقساط مطالبات شهرداری

 با تكمیل فرم اقساط توسط مودي به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

با پرداخت  ماه و 31بصورت نقد الباقي تا 3/1وبا پرداخت ماه  31قي تا البا ،بصورت نقد 2/1 با پرداخت*

 ماه قابل اقساط مي باشد)با تشخیص شهردار(18بصورت نقد، الباقي حداكثر تا 4/1

مي     قابل اقساط  آخر سال مالي تا  الباقي،بصورت نقد  3/1ض نوسازي وبهاي خدمات  با پرداخت حداقل*عوار

 )بدون دریافت تضمین(.باشد

و بهزیستي مي باشند با ارائه گواهي از ادارات مذكور تبصره :آندسته از مودیاني كه تحت پوشش كمیته امداد 

و عوارض ماه با نظر شهردار قابل تقسیط مي باشد31بصورت نقد والباقي تا  1/1مي توانند با پرداخت حداقل 

 سال مالي تقسیط گردد.به صورت نقد والباقي تا آخر 4/1نوسازي این افراد با پرداخت حداقل 

 15ماده

 خودیاری شهروندان

 %11جهت مشاركت شهروندان محترم در امر آسفالت و جدول گذاري كوچه هاي سطح  شهر، میزان خودیاري 

 مبلغ برآوردي واحد عمران  مي باشد .

میانهی شهردارء و مهرامضا  



 

85 
 

 

میانه شهرداری 1398تعرفه عوارض محلی  سال   

 در........ماده .شماره............. مورخ.............تعرفه عوارض محلي و هزینه خدمات شهرداري........... كه درجلسه 

و............ تبصره و جمعآ در........... صفحه، بنا به پیشنهاد شماره.......... مورخ..............شهرداري................در 

 ..............   )دفترشورا(جلسهشماره................مورخ..................شوراي شهر به شماره  ..............

 ............ مورخ.............. به تصویب رسید. 

 

 (امضای اعضای شورای شهر )تصویب كننده و نام و نام خانوادگی

 آقاي جعفر شاهمحمدي      آقاي افضل حسینخاني     آقاي محمود علیلو       

 آقاي ابراهیم ایدري       آقاي علي اكبري          آقاي اسلام صدري      

                        آقاي مهدي امیني       

 

 

 

 همهر شورای اسلامی شهرمیان 
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كه در جلسرره میرانهشررهرداري 1398سررال تعرفره عوارض محلي و هزینره خردمرات ...........................در مورخ

صفحه ...........................تبصره و جمعاً در...........................ماده و...........................در...........................مورخ...........................شماره

 15د تا شود كه شهرداري بایتأیید مي...........................مورخ ...........................به تصویب شوراي شهر رسیده به شماره

 بهمن سال جاري نسبت به انتشارآگهي عمومي اقدام و از اول سال بعد قابل اجرا خواهد بود. 

 

 

 مهر و امضای فرماندار شهرستان میانه

 

 
 


