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 با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 عوارض

 1346مصوب  ها شهرداری و معامالتی مالی ی نامه آیين

 انواع ی کليه آن در که بود خواهد ای تعرفه دارای شهرداری هر -30ماده 

 مؤسسات و شهرداری ی وسيله به که درآمدهایی سایر و خدمات بهای و عوارض
 بهای یا تعرفه عنوان هر درج شود، می تحصيل یا وصول آن به وابسته و تابعه

 آن نرخ ميزان و نوع در که تغييری هر یا گردد می تصویب و وضع که جدیدی خدمات

 .شود می منعکس مذکور ی تعرفه در گيرد می صورت ها
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و  مدهادرا ارضعو تعرفه با ردمو هر یا ديمو هر ضعو تطبيق ـ 31ماده 

از  که ستا کسانی یا تشخيص ینرمأمو هبعهد ديمو بدهی تشخيصو  تعيين

داده  نهااب تشخيص رختياا بستهو وا تابعه يها نمازسا یا داريشهر فطر

 دخو يها تشخيصرا در ينظر بی قتد لکما مکلفند رمذکو ینرمأمو ستا هشد

 سيدگیر داريشهراداري  هگادر داد نهاآ بوضع تخلف رتصودر  برند ربکا

 .  شد هداخو اردهگذ اجرا بموقعو  ذتخاا نهاآ رهبادر رمقر تتنبيهاو 

داده  زهجاا رکشو کل يها داريشهر به ـ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

 دارشهر دپيشنها به که لعملیراستود مطابق را دخو تمطالبا تا دشو می

 لهرحا. در نماید اقساط سدر می هطمربو شهر سالمیا رايشو تصویب به

 .دهدبواخو ديمو بدهی کليه یهدتا به لموکو بمفاصاحسا ورصد

 محملهشورای اسالمی شهر که به تصویب  ضمنا دستورالعمل این ماده*

       رسيده است  به پيوست می باشد.

داریها مصوب شهر نقانو                  

1334 

پيشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنين  – 26بند  55ماده 

تغيير نوع و ميزان عوارض با در نظر گرفتن سياست عمومی دولت از سوی 

 .وزارت کشور اعالم می شود

شهرداری با تصویب شورای اسالمی شهر  –( 27/11/1345)اصالحی  74ماده 

و امثال آن را آیين نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و سهم خدمات 

 ماید.تدوین و تنظيم می ن

شورای ایين نامه اجرایی این  ماده که به تصویب  الزم به ذکر است*

 رسيده است  به پيوست می باشد. محملهاسالمی شهر 

 داريشهر و ديمؤ بين فختالا گونه هر فعر -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

و بهاء خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای  ارضعو ردمو در

 يگسترداد و رکشو وزارت ننمایندگا از مرکب کميسيونی بهوابسته به آن 

 بدهی. ستا قطعی رمزبو نکميسيو تصميم و دشو می عجاار شهر نجمنا و

 زمال دسناا راتمقر طبق دشو تشخيص نکميسيو ینا تصميم طبق که هائی

 ستا مکلف ثبت ايجرا باشد می لصوو قابل ثبت اداره سيلهو به ا،الجرا

 داريشهر طلب لصوو و ئيهاجرا ورصد به رمزبو نکميسيو تصميم طبق بر

 نشهرستا يگسترداد ئيسر نباشد قضائی نمازسا که نقاطی در نماید درتمبا

 نجمنا بغيا در و نماید می تعيين يگسترداد نمایندگی به را نفر یک

 .     مدآ هداخو عمل به نشهرستا رايشو فطر از نجمنا هنمایند بنتخاا شهر

 را یرز تمااقدا شهر حریم ردمودر  مكلفند یهادارشهر -99 دهما

 :بنمایند

 به توجه با شهرسازی جامع نقشه تهيه و حریم حدود تعيين ـ 1بند 

 .شهر احتمالی توسعه

 يبند قطعه قبيلاز  نياعمر تمااقدا كليه ايبر تيرامقر تهيه -2بند 

                          نساختماو  غبا داـیجا - كشي نخيابا - ضيارا تفكيكو 

 ظـحف هـب طوـمرب راترـمق هـتهي ينـهمچنو  خانهركاو  هگاركا دیجاا -

 .شهر نياعمر نقشه به توجه با شهر حریم به صمخصو وميـعم تـشابهد

 هرـش نـنجما تصویباز  پس رمذكو راتمقرو  زيشهرسا جامع نقشهو  حریم

 شتهاگذ اجرا موقع بهو  گهيآ معمو عطالا ايبر رشوـكوزارت  دـتایيو 

 .شد هداخو

 با اصالحات 1347/9/7مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری

و در سایر  1348در شهر تهران از اول فروردین ماه  ـ 3تبصره  ـ 2ماده 

کند کشور اجرای مقررات این ماده را اعالم میشهرها از تاریخی که وزارت

و ساختمانهای شهری  عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی

 .شودملغی می

هایی که در اجرای در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ـ 3ماده 

گردد بقایای مطالبات شهرداری یک از شهرها ملغی می هر این قانون در
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غيرقابل توافق و بخشودگی است و درصورت بروز اختالف در اصل عوارض طبق 

 .ها عمل خواهد شدقانون شهرداری 77ماده 

 22/6/1366ی تاریخ تصویب شهر مينز نقانو

 مينز عنو تعيينو  متناسب تتأسيساو  ءحياو ا انعمر تشخيص -12ماده 

 ینا ستا زيشهرساو  مسکنوزارت  هعهد به اتمواز  بایر تميزو  یردا

 .  باشد می صالحه هگادر داد اضعترا قابل تشخيص

 تتشریفا عایتر ونبدو  نوبتاز  رجخا اضعترا به نسبت هگاداد -1تبصره 

 تشخيص به اضعترداد، ا هداخو زمال حکمو  دهکر سيدگیر سیدادر یينآ

 نمی نقانو ینا ادمو ايجراز ا مانع هگادر داد زيشهرساو  مسکنوزارت 

 .  ددگر

در  محل معاینه موقعدر  12 دهمادر  رمقر مرجع تشخيص كمال - 2تبصره 

 گانهاار یا لتدو سيلهو 22/11/1357 یخرتااز  که مينهاییز عنو ردمو

 هشد ارگذوا یا عيانیا اثحدا زيسا خانه فاترد و ها کميتهو  هادنهاو 

 .دبو هداخو رمذکو يعيانيهاا گرفتن نظردر  ونبد

 داخل در عوض زمين تهيه که مواردی در - 4 تبصره - واحده ماده

 و نباشد ميسر سازیساختمان و و تفکيک بندیقطعه برای مجاز هایمحدوده

 مورد شهری مصوب توسعه هایطرح طبق مزبور محدودهتوسعه به احتياج

مقابل  در توانندمی مزبور مراجع، بگيرد قرار قانونی مراجع تأیيد

 به ورود مزایای از استفاده برای اراضیصاحبان تقاضای با موافقت

 و عمران به مربوط تعهدات انجام بر عالوه، شهر و عمران توسعه محدوده

 و خدمات تجهيزات و تأسيسات برای الزمواگذاری سطوح و زمين سازیآماده

 واقع اراضی عوض تأمين را برای آنها اراضی از %20 تا حداکثر، عمومی

 و های  نوسازیطرح عوض اراضی همچنينقانون و این موضوع طرحهای در

 .نمایند دریافت رایگان طور به، شهری بهسازی

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون
  بعدی های اصالحيه با 1375

 :شهر اسالمی شورای وظایف در (1396)اصالحيه مرداد -80 ماده
 ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو یا برقراری لوایح تصویب -16 بند

 .شود می اعالم کشور وزارت سوی از که دولت عمومی سياست گرفتن درنظر با آن
تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته  -26بند

به آن با رعایت آیين نامه مالی و معامالت شهرداری ها با رعایت مقررات 

 مربوطه.

 وضع به نسبت تواند می شهر اسالمی ( شورای1396)اصالحيه مرداد  – 85 ماده

 هزینه از بخشی تأمين منظور به اهالی درآمدهای و توليدات با متناسب عوارض

 وزیران هيأت مصوب ی نامه آیين طبق شهر نياز مورد عمرانی و خدماتی های

 .نماید اقدام

  .است وصول قابل کشور وزارت مصوبه هر ارسال از پس ماه یک عوارض، : تبصره

 منطبق را عوارض ی تعرفه عنوان هر وصول که مقطعی هر در تواند می کشور وزیر

 .نماید اقدام آن لغو یا اصالح به نداند، نسبت مصوب ی نامه آیين بر
 

 7/7/1378آيین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 

 بصومآنها  نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع ميمحدوده و حر فيتعار قانون

14/10/1384 

 
 دوره در آتی توسعه و شهر موجود کالبدي حد از است عبارت شهر محدوده -1ماده 

 شهرسازي مقررات و ضوابط که شهر هادي طرح در مذکور طرح تهيه تا و جامع طرح

 جمله از عمرانی طرحهاي اجراي بر عالوه شهرداریها. باشد می االجرا الزم آن در
 چارچوب در زیربنایی وتأسيسات شهري خدمات تأمين و معابر وتوسعه احداث
 سایر و وتأسيسات ساختمان گونه هر احداث بر نظارت و خودکنترل قانونی وظایف

 .دارند عهده به نيز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات
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 پيرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حریم - 2 ماده

 مرز از و دارد ضرورت آن در شهرداری کنترل و نظارت که شهر محدوده

 حفظ منظور به .ننماید تجاوز مربوط بخش و شهرستان کشوری تقسيمات

 حفظ اولویت رعایت با شهرها موزون توسعه برای مناسب و الزم اراضی

 ساختمان احداث برای استفاده هرگونه جنگلها، و باغات کشاورزی، اراضی

 مصوب مقررات و ضوابط چارچوب در تنها شهر حریم داخل در تأسيسات و

 هرگونه احداث بر نظارت. بود خواهد پذیر امکان هادی و جامع طرحهای

 شهر حریم داخل در مصوب ضوابط و طرحها موجب به که تأسيسات و ساختمان

 در که) صنعتی شهرکهای استثنای به حریم از حفاظت و شده شناخته مجاز

 مستثنی شهرداریها قانون و شهرها حریم و قانونی محدوده از حال هر

 غير ساز و ساخت هرگونه ميباشد، مربوط شهرداری عهده به( ميباشند

 خواهد رفتار مقررات طبق متخلفين با و محسوب تخلف حریم این در مجاز

 .شد
 اصالحات آخرين با 31/03/1334مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 01/08/1385 تاريخ تا

 وریبهره و تداوم و باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ بمنظور – 1 ماده

 باغها و زراعی اراضی کاربری تغيير قانون این تصویب تاریخ از آنها

 ممنوع ضروری موارد در جز شهرکها و شهرها قانونی محدوده از خارجدر

 .باشدمی

 در باغها و زراعی اراضی کاربری تغيير ضروری موارد تشخيص – 1 تبصره

 مدیر، کشاورزی جهاد سازمان رئيس از مرکب کميسيونی عهده به استان هر

 زیست محيط حفاظت مدیرکل، شهرسازی و مسکن سازمان رئيس، اراضی امور

 سازمان ریاست به که باشدمی استاندار نماینده نفر یک و استان آن

 تواندمی ربطذی اجرایی دستگاه نماینده .گرددمی تشکيل کشاورزی جهاد

 .نماید شرکت کميسيون جلسات در رأی حق بدون

 تاریخ از ماه دو مدت ظرف حداکثر است موظف کشاورزی جهاد سازمان

 اقدام پاسخ صدور به نسبت کميسيون نظر مطابق استعالم یا تقاضا دریافت

 .نماید

 نظر زیر استانها کشاورزی جهاد سازمانهای در فوق کميسيون دبيرخانه

، تقاضا دریافت وظيفه دارعهده و گرددمی تشکيل مذکور سازمان رئيس

 درخواستها نمودن مطرح، اوليه کارشناسی بررسی،پرونده تکميل و تشکيل

 .باشدمی مصوبات و سوابق نگهداری و کميسيون در نوبت به

 است کشاورزی جهاد وزارت، باغها و زراعی اراضی تشخيص مرجع – 2 تبصره

 این در را ربطذی کشاورزی جهاد سازمان نظر، اداری و قضایی مراجع و

 سازمان نظر رعایت به موظف اداری مراجع و نمایندمی استعالم زمينه

 .خواهندبود اشاره مورد

 نظر منزله به قضایی مراجع برای استان کشاورزی جهاد سازمان نظر

 .شودمی تلقی دادگستری رسمی کارشناس

 هيأتها سایر و رسمی اسناد دفاتر و امالک اسنادو ثبت ادارات – 3 تبصره

 زراعی اراضی تقسيم و افراز، تفکيک موارد در مکلفند مربوط مراجع و

 و شهرها قانونی محدوده از خارج در آنها کاربری تغيير و باغها و

 نموده استعالم کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی جهاد سازمانهای از شهرکها

 .نمایند اعمال را مذکور وزارت نظر و

 1387مصوب  افزوده ارزش بر ماليات قانون

 یانواع کاالها یوجوه برا یرهرگونه عوارض و سا یبرقرار ـ 50ماده

 يفقانون، تکل ینارائه خدمات که در ا ينو همچن يدیو تول یواردات

عوارض به  یبرقرار ينشده است، همچن ينو عوارض آنها مع ياتمال

سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت،  يات،مأخذ محاسبه مال یدرآمدها

اشخاص نزد بانکها و مؤسسات  یمال ياتعمل یرو سا گذاریسپردهسود 

مراجع ممنوع  یرو سا یاسالم یمجاز، توسط شوراها يربانکیغ یاعتبار

 .باشدیم

 یاز عوارض محل یکشهر و بخش جهت وضع هر  یاسالم یشوراهاـ 1تبصره

قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد  ینآنها در ا يفکه تکل ید،جد
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اجراء در سال بعد،  یرا حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا

 .یندنما یو اعالم عموم یبتصو

و  ی( قانون نوساز2مندرج در ماده )« پنج در هزار»عبارت  ـ2تبصره

 .شودیاصالح م(« %1درصد ) یک»به عبارت  7/9/1347مصوب  یعمران شهر

از پرداخت  يتمعاف یا يفو مقررات مربوط به اعطاء تخف ينقوان ـ3تبصره

 .گرددیم یملغ ياریهاو ده یهاوجوه به شهردار یاعوارض 

ماده در سراسر کشور  ینوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره

 .یدنظارت نما

 1387مصوب  و عرضه مسکن دياز تول تیو حما یسامانده قانون

 یدرآمد و طرحهاکم یگروهها ژهیمسکن و ديتول یطرحها هيکل -16ماده 

حداقل  فيخفتفرسوده شهرها مشمول  یبافتها مسکن در ديتول

بدون کارمزد  طيساخت وتقس وتراکمساخت عوارض یهانهیهز( %50درصد)پنجاه

اعمال  فيتخف(%100موظف است معادل صددرصد) دولت .باشدیم ماندهيباق

را  نيقوان ریقانون و سا نیا اجراء از یناش هایشهردار یشده از سو

 .دیمنظور و پرداخت نما یبودجه سنوات حیدر لوا

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

موظفند تا  ربطیمراجع ذ ریو سا هایو شهردار یاسالم یشوراها ـ174ماده

 هایشهردار داریپا ینظام درآمدها نیتدو قیسال اول برنامه از طر انیپا

 :دیاقدام نما لیذ یاستهايبا اعمال س

 ،یتجار یهایدر کاربر یکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف ـ

همان منطقه باتوجه به  یمسکون یهایمتناسب با کاربر یصنعت ،یادار

 یعوارض به عوارض و بها نیا لیتبد زيو ن یمحل تيو موقع یمياقل طیشرا

 رضعوا نيو همچن هایکاربر نیا یاحداث یاز واحدها یبردارخدمات بهره

 یتوسعة شهر یطرحها یاز اجرا یو امالک، ناش یبر ارزش افزوده اراض

 ،یو شهر یخدمات عموم یهانهیهز نيسهم شهروندان در تأم نييتع ب ـ

 جادیسهم دولت در ا نييتع نيو همچن یو عمران شهر ینوساز ،ینگهدار

 و نقل و حمل یتوسعه، عمران شهر یرساختهایز

از عوارض بر امالک به عوارض  هایعوارض موضوع درآمد شهردار لیتبد ج ـ

 از مصرف و خدمات یناش

 ریخدمات و سا یوصول عوارض، بها یبرا یضمانت اجرائ نييتع د ـ

 هایشهردار یقانون یدرآمدها

 ینهايمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ینهايتراکم زم شیافزا هـ ـ

 شتريبا سطح اشغال ب رمشجريغ

 یشهردار کردنهیو نظارت بر هز تیریمد یساز و کارها تیتقو و ـ

به سمت  هایبودجه شهردار تیو هدا یقابل واگذار فیوظا یسپاربرون ز ـ

پرداخت هرگونه  تيآنها و ممنوع یو قانون یاصل فیدر حوزه وظا کردنهیهز

 یاجرائ یبه دستگاهها یاز اعتبارات شهردار نهیهز

 اصل دو نمودن لحاظ با کشور ریزی برنامه نظام ارتقای منظور به - 181 ماده

 سرمایه و ای توسعه های فعاليت ی کليه در محيطی پایداری و سرزمين آمایش
 و ای منطقه  بخشی و ای منطقه-بخشی ایجاد هماهنگی استانی، و ملی های گذاری

 ارتقای مناطق، متوازن ی توسعه ها، فرصت و منابع توزیع در عدالت رعایت
 هاو استان به اجرایی اختيارات انتقال و استان مدیریتی های توانمندی

 هيأت تصویب به الزم های وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکميتی امور تمرکز

 .رسد می وزیران
 و دولت توسط ها شهرداری عوارض و حقوق بخشودگی تخفيف، هرگونه - تبصره

 غير در .است کشور ی ساالنه عمومی ی بودجه از آن تأمين به منوط مصوب قوانين

 .است ممنوع شهرداری عوارض و حقوق تخفيف و بخشودگی صورت این

 1391مصوب  رساني به ایثارگرانقانون جامع خدمات

 :از عبارتند مسكن خدمات دریافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 
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 جانبازان مفقوداالثرها، و اسرا شهدا، والدین و فرزندان همسران، ـ1

 یا بوده مسكن فاقد كه آزادگاني و باالتر و( %25) درصد پنج و بيست

 .باشندمي نامناسب مسكن داراي

 زیربناي با مسكوني واحد یك احداث براي قانون این مشموالن ـ ۶ماده

 محل شهر در تجاري مترمربع بيست و مترمربع بيست و یكصد تا مفيد

 ساختماني، هايپروانه صدور عوارض هايهزینه پرداخت از خود سكونت

. باشندمي معاف بنياد معرفي با بار یك براي نوسازي و شهرداري عوارض

 بر مازاد و اعمال نيز مسكوني هايمجتمع احداث در ماده این مفاد

 .بود نخواهد ایثارگران شامل تراكم

 و آب انشعاب هزینه هرگونه پرداخت از قانون این مشموالن ـ تبصره

 براي آنها انشعاب خدمات هزینه( %50) درصد پنجاه و گاز و برق فاضالب،

 .باشندمي معاف بار یك

کليه می بایست  معافيت موضوع این قانون متقاضی استفاده از * افراد

 شرایط زیر را دارا باشند:

 سند مالکيت ملک مورد نظر الزامًا بنام شخص مشمول ارائه  -1

 معرفی نامه از بنياد شهيد و امور ایثارگران استان فارسارائه  -2

ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم استفاده از معافيت موضوع این  -3

 قانون

ضوع این قانون مو مشموالنشهرداری های جهت اعطای معافيت به ظرفيت * 

 می باشد. نفر10به تعداد  1398در سال 

 10/11/1395توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه های  

ها توسط دولت هرگونه تخفيف و بخشودگی عوارض شهرداری -تبند  -23ماده 

 .ممنوع است
 هيعلم یهاحوزه یعالیشورا قیدولت مکلف است از طر -تبند  -37ماده 

منظور حضور مؤثر و هدفمند و به ینظام اسالم یفيتکل فیوظا یدر اجرا

 یردولتيغ یدر حکم نهاد عموم هيعلم یهااز حوزه ت،يحوزه و روحان

 عمل آورد:را به ریز یهاتیو حما یبانيپشت

از پرداخت  هيعلم یهاحوزه یو ادار یپژوهش ،یآموزش یفضاها تيمعاف -1

 عوارض ساخت و ساز

 یهانهیمساجد از پرداخت هز - 1جزء تبصره ذيل  -ثبند  -37ماده 

 .باشندیمعاف م یاصل یفضاها یعوارض ساخت و ساز صرفًا برا

و  2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات -۴7ماده 

 .شوداصالحات بعدی آن دائمی می
( قانون 5مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده) ـ70ماده

و اصالحات  1351/12/22عالي شهرسازي و معماري ایران مصوب تأسيس شوراي

وسط کميسيون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا بعدي آن ت

( مجاز است. تغييرات فراتر از این ميزان باید به تصویب %5درصد)پنج

 .عالي شهرسازي و معماري ایران برسدشوراي

 

وزير محترم  11/10/1396مورخ  166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره

 کشور کشور و آراء ديوان عدالت اداری

  20/12/1396مصوب  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

( قانون 80( بند )چ( ماده)2در راستاي اجراي جزء) -عبند  -6تبصره 

برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و 

ساز براي هركدام از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستي و خيرین مسكن

هاي صدور پروانه هاي حمایتي از پرداخت هزینهنهادها و سازمان

هاي انشعاب آب، فاضالب، دهياري و هزینهساختماني، عوارض شهرداري و 

برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوي 

 .بار معافندمصرف فقط براي یك

منظور شود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي -هبند  -9تبصره 

ي، ورزشي سازي كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشساماندهي و بهينه

و تربيتي خود و با رعایت مالحظات آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، 
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برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري موضوع این بازسازي و بهره

 بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصویب كميسيون ماده

 22/12/1351( قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران مصوب 5)

گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و صورت مي

برداري، احداث، تخریب و بازسازي و سایر انتقال امالك، أخذ گواهي بهره

 .باشدعوارض شهرداري معاف مي

 (تذکر: رعایت آیين نامه اجرایی این بند الزامی است.) *

ليات بر ارزش افزوده مصوب مدت اجراي آزمایشي قانون ما -21تبصره 

االجراء شدن قانون جدید در و اصالحات بعدي آن تا زمان الزم17/2/1387

  .شودتمدید مي 1397سال 
 و بهاء خدمات موارد قانونی فوق در صورتی قابل اجرا درتعرفه عوارض*

 کل کشور تکرار گردد. 1398می باشد که در قانون بودجه سال  1398سال 

 پنجساله ششم توسعه کشور:قانون برنامه 

در  یو درمان یآب معدن یهاعوارض حاصل از چشمه ب ـبند  – 36ماده 

مراحل  یدارند، با ط یتوسعه گردشگر تيکه ظرف یمحدوده شهرستانهائ

. رديگیهمان منطقه قرار م یهایاريده ای هایشهردار اريدر اخت یقانون

شهر  یاسالم یشورا شنهاديعوارض که به پ افتیمنابع حاصله متناسب با در

 بیبا تصو رسد،یو توسعه استان م یزیربرنامه یشورا بیوروستا به تص ای

یهمان منطقه م یگردشگر یهارساختیشهرستان صرف ز یزیربرنامه تهيکم

 .شود

 ژهیمصرف به و یها و اصالح الگوساختمان یسازمنظور مقاومبه ـ ۶0ماده

 :انجام گردد ریدر بخش ساختمان و مسکن اقدامات ز یمصرف انرژ
ساختمان  یمقررات مل تیمکلفند نسبت به درج الزام رعا هایشهردارـ  الف

 یواحدها یبرا کارانی. صدور پاندیاقدام نما یساختمان یهادر پروانه

مقررات  نیکامل ا تیها، منوط به رعاپروانه نیا یاحداث شده بر مبنا

 است.

 هایو کشور و شهردار یراه و شهرساز یهاوزارتخانه پ ـبند ـ  ۶1ماده

از  تیو در چهارچوب قانون حما یقیتشو یهااستيموظفند با اعمال س

 یو بازساز اءياح یبرا یردولتيفرسوده از اقدامات بخش غ یبافتها یاياح

 .ندینما تیفرسوده در قالب بودجه مصوب حما یبافتها

افراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی   ـ2 جزء چ ـ  بند ـ 80ماده

ساز برای هرکدام از افراد )ره( و سازمان بهزیستی و خيرین مسکن

های صدور پروانه های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانتحت

های انشعاب آب، فاضالب، ساختمانی، عوارض شهرداری و دهياری و هزینه

ی واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی برق و گاز برا

 مصرف، فقط برای یک بار معافند. 

 یشورا بیماده که به تصو  نیا یینامه اجرا نیيآ*الزم به ذکر است 

 باشد. یم وستياست  به پ دهيرس محملهشهر یاسالم

و سازمان اوقاف و  هایاريو ده هایشهردار ـ۴ جزءث ـ  بندـ  88ماده

همسران و فرزندان  ن،یمنظور ارج نهادن به والد مکلفند به هیريامور خ

شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و 

( و باالتر و رزمندگان با سابقه %25درصد )پنج وستيفرزندان جانبازان ب

د وقفنامه در مفا تیماه و باالتر در جبهه را با رعاحضور شش

ها بدون و آرامستان باشدیکه دفن اموات در آنها مجاز م یامامزادگان

 .ندیاقدام نما نهیاخذ هز

ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با دولت و شهرداری ج ـبند  ـ92ماده

ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق و گاز، 

ده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی حمل و نقل و پست، با استفا

از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی الزم 

 هستند حمایت کنند. 

 نياز هر نظر تابع قوان یگردشگر ساتيتأس ـ2 جزءالف ـ  بندـ 98ماده

است و از  یاتيمال یهاتيمعاف یبه استثنا یو مقررات بخش صنعت گردشگر

 باشد. یم یمستثن یشمول قانون نظام صنف
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پذیر و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب قانون رفع موانع توليد رقابت

1/2/1394  

ها مكلفند حداكثر تا یك هفته پس از پرداخت نقدي شهرداري -59ماده 

صورت نسيه نسبت به صدور و یا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به

 تحویل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمایند.

درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه 

 ا ممنوع است.هیا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري
صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد  ( عوارض به%100پرداخت صددرصد )

صورت  رسد. در پرداخت عوارض بهبود كه به تصویب شوراي اسالمي شهر مي

نسيه )قسطي و یا یكجا( نيز به ميزاني كه به تصویب شوراي اسالمي شهر 

بلغ عوارض اضافه رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به ممي

 شود.مي

 تعاريف و اصطالحات

 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از است عبارتزيربنا: -1
 از اعم ساختمان طبقات کل مساحت مجموع زيربنا: ناخالص سطح-2

 .آسانسور اتاق و سرپله بالکن، طبقه، نيم طبقات، همکف، زیرزمين،
 تر بيش نورگير ستون، پشت خالی فضای وید، خارجی، رامپتبصره: 

 زیربنای جزء مترمربع 15 از تر بيش خلوت حياط مترمربع و 24 از

 .گردد نمی محاسبه ناخالص

 کاربری هر اختيار در سطوح کليه مجموعزيربنا:  خالص سطح - 3

 تجاری بالکن تجاری، انباری دفترکار، اداری، تجاری، مسکونی،

 مشاعات سایر و حریم و راهرو انباری، پارکينگ، استثنای به ...و

 .ساختمان
 تملک قاانون با انطباق در که ملک از هایی بخشمشاعی:  فضای -۴

 .دارد تعلق مجموعه مالکان عموم به آن مالکيت ها آپارتمان
 سرایداری، البی، شامل مسکونی های ساختمان در مشاعات  :تبصره

 سالن کامپيوتر، سایت اطالعات، مدیریت، حياط، در سرویس بهداشتی

 پله راه زباله، شوت تأسيسات، ها، بازی بچه فضای اجتماعاات،

 .باشد می ونمازخانه نورگير هواکش، ورزشی، فضای آسانسور، و

 آسانسور و پله دستگاه جز به ساختمان کل سطحمفید:  زيربنای -5

 .باشد می مشاعات و
 .مفيد فضاهای از غير به زیربنا کل سطح مفید: غیر فضای -۶
 فقط و نگردیده احداث بنایی هيچ آن روی که سطحیباز:  فضای -7

 استفاده سایر و نما آب حوض، استخر، سبز، فضای از استفاده برای

 .قرارگيرد استفاده مورد سازی محوطه
  .همکف طبقه در ساختمان توسط شده اشغال زمين سطحاشغال:  سطح -8

 ساختمان طبقات مجموع در شده ساخته سطح نسبتساختمانی:  تراکم- 9

 جهت که پيلوت و زمين زیر از قسمت آن و سرپله استثنای به

 گردد می استفاده تأسيسات و وانباری نياز مورد رمپ پارکينگ،

 .)درصد به( زمين کل مساحت به

 از استفاده نوع در تغيير جهت اقدام گونه هر تغییرکاربری: -10

 .کار پایان و مجوزها در مندرج مفاد به نسبت ساختمان

 هکتاری ………… طرح محدوده در واقع واحدهای کليه فرسوده: بافت -11

 به آن پهنه که رسمی غير های سکونتگاه همچنين و شهر.........

 .رسد می قانونی مراجع تأیيد

 در خانوار یک سکونت برای که فضاهایی مجموعه مسکونی: واحد -12

 امکانات حداقل از و بوده مستقل ورودی دارای و شده نظرگرفته

 برخوردار آشپزخانه حمام، سرویس بهداشتی، اقامت، فضای شامل

 محاسبه زمان مسکونی در های واحد بين ما فی مشاعی فضاهای .باشد

 .گردد نمی محاسبه گروهی پارکينگ کسری و پارکينگ تأمين
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 ذیل تبصره برابر که هایی ساختمان کليه از است عبارت تجاری:-13

 و پيشه و کسب منظور به ها شهرداری قانون ماده 55ماده 24بند

 صنفی واحدهای ها یا در آن و گردند می یا گردیده احداث تجارت

و  قانون تجارت تابع واحدهای یا و صنفی نظام قانون پوشش تحت

 مؤسسات و ها بانک ساختمان. باشند داشته فعاليت خاص قوانين یا 

 به بليط فروش دفاتر و هواپيمایی های آژانس و مالی واعتباری

 .باشد می تجاری صورت

 در نحو هر به که تجاری واحدهای تمامی یا واحد خطی: تجاری -1۴

 باشند داشته قرار معبر مجاورت در واقع حرائم معبریا مجاورت

 .باشند حریم تجاری فاقد یا حریم دارای اینکه از اعم

 که باب یک از بيش های تجاری از ای مجموعه به تجاری: مجتمع -15 

 .شود می گفته نباشند،مجتمع خطی

 ثبتی پالک یک در تجاری واحد یک از است عبارت ای: محله تجاری-1۶

 متر 16 تا برگذر در واقع مترمربع، 30 حداکثر دارای مساحت و

  .مسکونی ارتفاع واحد حد در ارتفاع دارای و

*) تذکر: این تعریف می بایست مطابق تعاریف و ضوابط طرح مصوب 

 شهری باشد.( 

 گردد ارائه دفتری خدمات صرفاً  آن در که است محيطی کار: دفتر- 17

 و اتاق دارای داخلی طراحی نظر از و باشد بالکن داخلی فاقد و

 و ضوابط طبق و باشد متر 5/3ارتفاع  حداکثر با الزم های سرویس

 مجمع امور نظر زیر بایستی ضمناً  .باشد طرح مصوب شهری مقررات

 .نگيرد صورت کاال فروش و عرضه آن در و نباشد صنفی

 اسالمی انقالب نهادهای و دولت به وابسته و دولتی مؤسسات تبصره:

 پرداخت مشمول و شوند اداره بازرگانی اصول با به اینکه مشروط

 می محسوب دفترکار صورت به پرداخت عوارض نظر از باشند ماليات

 .شوند

 در که تجاری واحد داخل در است فضایی  تجاری: داخل بالکن-18

 به دسترسی راه و گردد می طراحی تجاری واحد سقف از ارتفاعی

 .باشد می تجاری واحد داخل از صرفاً  آن
 بيشتر یا % 100 حد در بالکن توسعه یا احداث صورت در تبصره:

داخل  از دسترسی راه دارای چند هر احداثیبنای  حالت این در

 طبقه یک به صورت و گردد نمی محسوب بالکن باشد، تجاری واحد

 .گيرد قرارمی محاسبه مورد تجاری

 به تجاری محصوالت و کاال نمودن انبار جهت محلی تجاری: انبار -19

 .مستقل صورت به یا تجاری واحد با مرتبط روبسته و روباز صورت

 حداقل عمق به معبر و تجاری واحد فاصل حد فضای تجاری: حريم -20

 یا و کاال تخليه جهت که تجاری واحد عرض حداقل به عرض و متر 3

 فضا این به قدیم بافت در  .گيرد قرارمی استفاده مورد بارگيری

 ای محله های شامل تجاری تجاری حریم  .گردد می اطالق بارانداز

 .گردد نمی

 وزارتخانه استقرار جهت یافته اختصاص امالک و اراضی به اداری: -21

 عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی نهادهای دولتی، مؤسسات ها،

 که شود می گفته بسيج و وانتظامی نظامی نيروهای و دولتی غير

 .باشند طرح مصوب شهری مقررات و ضوابط طبق

 منظور به که مرتبط فضاهای و ها ساختمان کليه کارگاهی: صنعتی -22

 یا صنعتی های کارگاه ایجاد و توليدی یا و استفاده صنعتی

 مراجعی از اصولی موافقت ودارای شوند می یا و شده احداث توليدی

 یا و جهادکشاورزی یا و تجارت و معدن و صنعت وزارت مانند

 .باشند گردشگری صنایع و فرهنگی ميراث سازمان
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 بر مشتمل که شود می گفته اماکنی به درمانی: بهداشتی -23

 مراکز درمانی، بهداشتی اختصاصی مراکز کلينيک، پلی بيمارستان،

 زایشگاه، بهداشت،- پایگاه ، اورژانس مراکز توانبخشی،

بهداشتی  خدمات ارائه مراکز سایر و اجتماعی مددکاری آسایشگاه،

 مراجع از رسمی پروانه و مجوز با طرح مصوب شهری اساس بر درمانی

 .ذیصالح

 روبسته و روباز فضاهای در ورزشی های فعاليت کليه ورزشی: -2۴

 .باشد جوانان و ورزش تأیيد سازمان اورد که

 کتابفروشی، کتابخانه، شامل ها فعاليت کليه مذهبی: فرهنگی -25

 کنفرانس سالن تئاتر، سينما فکری، پرورش کانون های همایش، سالن

 موزه سرا، فرهنگ وسيما، صدا روزنامه،مراکز فاتر د و مؤسسات ،

 های کليه فعاليت .باشند می فرهنگی کاربری مشمول نگارخانه و

 مدارس و تکایا حسينيه، مهدیه، مساجد، قبيل از عبادی و مذهبی

 کاربری مشمول ها مصلی و مذهبی های اقليت معابد و علوم دینی

 .باشد می مذهبی

 کودکستان، مهدکودک، بر مشتمل های فعاليت کليه آموزشی: -2۶

 و ای حرفه و فنی هنرستان دبيرستان، راهنمایی،- دبستان،

 .عالی آموزش مراکز و مراجع ذیصالح تأیيد مورد های آموزشگاه

 عرضه و پخت و سازی آماده شامل های فعاليت کليه نانوايی: -27

 بخش رختکن، کارگران، استراحت محل جمله از فضاهایی در که نان

 عنوان به افتد می فروش اتفاق محل و آرد انبار خميرگيری،

 وصنعتی سنتی هاای نانوایی در که شود می محسوب نانوایی کاربری

 نسبت توانند می نانوایی های مجتمع و پزی حجيم و فانتزی نان و

 .نمایند اقدام ارائه خدمات به

 گاز، صورت به گيری سوخت جهت محلی گیری: سوخت و سوخت جايگاه -28

 فضاهای سایر با همراه نقليه وسيله انواع جهت وگازوئيل بنزین

 مخزن بهداشتی، های سسروی و مدیریت،رختکن دفتر شامل خدماتی

 .گيری سوخت جایگاه و سوخت
 فعاليت جهت که روبسته و روباز فضاهای کليه تفريحی: و شهربازی -29

 .شود می داده اختصاص مختلف سنين در بازی و تفریحی های
 آیين مشمول که شود می اطالق هایی مکان به جهانگردی: و گردشگری-30

 ایرانگردی تأسيسات گذاری نرخ و بندی درجه تکميل، ایجاد، نامه

 .شود می ها آن برفعاليت نظارت و جهانگردی و
 شامل که بام پشت به دسترسی جهت سرپوشيده فضایی سرپله: -31

 .باشد می آسانسور اتاقک و پله سسروی
 طور به طرف یک از حداقل که مسقف است سطحی روباز: بالکن -32

 .است گرفته قرار آزاد هوای مجاورت در مستقيم

 باالی طبقات در ساختمان زدگی بيرون هرگونه روبسته: بالکن -33

 سطح مجاز حد یا و معبر بر به نسبت مالکيت قطعه حد از همکف

 .باشد می حياط طرف از اشغال
 به که همکف طبقه از قسمتی یا تمام از است عبارت پیلوت: -3۴

 اول طبقه کف از قسمتی یا تمامی زیر در که سرپوشيده فضای صورت

 صرفاً  و است آن از باالتر یا معبر همسطح آن کف و گيرد می قرار

 قرار مورد استفاده انبار و عمومی باز فضای پارکينگ، عنوان به

 حداکثر تا متر 20/2حداقل  سقف زیر تا آن ارتفاع و گيرد می

 .است متر2/40

 آن سقف روی ارتفاع که باشد می ساختمان از قسمتی زيرزمین: -35

 .باشد داشته فاصله متر 50/1معبر حداکثر سطح از
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 طور به که شود می گفته ساختمانی عمليات به جزئی: تعمیرات -3۶

 نقاشی :مثال عنوان به شود؛ انجام نگهداری برای مستمر و محدود

 حياط از قسمتی در گيری لکه تأسيسات ساختمان، تعمير ساختمان،

 .بام پشت کاری عایق و ساختمان انباری یا
 که ساختمان از هایی قسمت نوسازی و بازسازی کلی: تعمیرات -37

 مشروط شود، ساختمان کيفی ارتقای یا ساختمان عمر افزایش موجب

 سازی، نما مانند بنا تجدید یا اضافه بنا پوشش، تعویض عدم به

 یا و حرارتی،تعميرات تأسيسات ایجاد ساختمان، ایمنی تقویت

 .ساختمان داخل در کلی تغييرات

، ارزش معامالتی زمين شاخص محاسبه عوارض( یا Pمنظور از ):  P قیمت -38

دفترچه مصوب گردیده است )  محملهشورای اسالمی شهرکه توسط  و ساختمان

 وضع موجود به پيوست می باشد.(با انضمام نقشه  شاخص محاسبه عوارض

با تعاریف و ضوابط  در صورت مغایرت هر کدام از تعاریف فوق *تذکر:

تعاریف و ضوابط طرح مصوب شهری ارجحيت موجود در طرح مصوب شهری،  

  خواهد داشت.

 توضیحات:

 شاخص  باالترین مربوطه عوارض ی محاسبه در باشد، بر چند دارای ملکی چنانچه -1

 ميدان در ملکی که صورتی در همچنين .بود خواهد عمل مالک معبر به مشرف ملک بر

 از که خيابانی ی جبهه شاخص باالترین براساس عوارض باشد، شده فلکه واقع یا

 .شد خواهد محاسبه گردد، می منشعب فلکه یا ميدان

مورخ   48  شماره، 25/11/83مورخ  587  شماره یها دادنامه به استناد با  -2

و شماره  13/2/97مورخ  307، شماره 26/4/97مورخ  1234شماره ، 3/2/85

در صورت صدور رأی قطعی  اداری عدالت دیوان عمومی هيأت 2/5/97مورخ  1274

 پس قانون شهرداری ها و 100ابقاء بنا )اعيانی( توسط کميسيون ماده 

محاسبه و  ،تعيين شده مطابق رأی صادره کميسيون مذکور جرایم وصول از

 .بود خواهدبالمانع  روز نرخ به متعلقه وارضعاخذ 

 و محدوده تعاریف قانون 3ذیل ماده  5و تبصره  2به ماده  با استناد -3

 داخل در تعرفه این موضوع عوارض آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر، حریم

 .است وصول قابل وفق مقررات شهر حریم و محدوده

 بر ماليات قانون تصویب از پس) مصوب های معافيت به مربوط مقررات و قوانين -4

 سنواتی، ی بودجه قوانين در که هایی معافيت یا و (17/2/87مصوب  افزوده ارزش

قانون احکام  23به استناد بند ت ماده  گردد می بينی پيشو سایر قوانين 

 تخلفات هرحال در دائمی برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود.

 .بود نخواهند معافيتی و تخفيف گونه هيچ از استفاده مشمول ساختمانی

 مورخ ی مصوبه براساس دستورالعمل این در رفته کار به اصطالحات و تعاریف -5

 و تعاریف تدقيق طرح خصوص در معماری و شهرسازی عالی شورای 10/3/1389

عمل به و در صورت هر گونه مغایرت،  باشد می شهر های کاربری مفاهيم

 برای محاسبه عوارض و بهاء خدمات موجود در این تعرفهمفاد جداول 

 (2و  1شماره ول ا)جدارجح خواهد بود. 

 شهري هاي كاربري :تعاريف 1جدول شماره
 تعريف كاربري نوع رديف

 شود مي اطالق سكونت جهت یافته اختصاص اراضي به مسكوني 1

2 
 و تحقيقات آموزش

 فناوري

 و عالي آموزش هاي فعاليت جهت كه اراضي به

 و رسمي تحصيالت دوره از بعد پژوهشي و تكميلي

 عمومي

 مي گفته شود مي داده اختصاص )متوسطه تحصيالت(

 .شود

 آموزشي 3
 آموزش هاي فعاليت براي یافته اختصاص اراضي به

 و آموزش هاي خانه وزارت مدیریت تحت عمومي و رسمي

 .شود مي گفته اجتماعي امور و كار و پرورش
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 انتظامي و اداري 4

 خانه وزارت استقرار جهت یافته اختصاص اراضي به

 و موسسات و دولتي شركتهاي دولتي، موسسات ها،

 نهادهاي

 گفته بسيج و انتظامي نيروهاي و غيردولتي عمومي

 .شود مي

5 
 خدماتي  تجاري

 و انتفاعي(

 )غيرانتفاعي

 هاي فعاليت انواع براي یافته اختصاص اراضي به

 مي گفته غيرانتفاعي و انتفاعي خدمات و بازرگاني

 .شود

 ورزشي 6
 هاي ورزش انجام جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته مبتدي تا اي حرفه سطوح از مختلف

 درماني 7
 درماني پزشكي، خدمات به یافته اختصاص اراضي به

 گفته اجتماعي هاي مددكاري و دام و انسان سالمت و

 .شود مي

 هنري  فرهنگي 8
 فرهنگي فعاليتهاي به یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته

 سبز فضاي و پارك 9
 كه )بوستان( پارك جهت یافته اختصاص اراضي به

 قرار عموم استفاده مورد و احداث شهرداري توسط

 .شود گفته مي گيرد مي

 مذهبي 10
 مراسم و فرایض انجام جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته متبركه بقاع و مذهبي و دیني

 شهري تجهيزات 11
 عمومي نيازهاي رفع جهت یافته اختصاص اراضي به

 گفته است شهرداري وظایف در عمدتاً  كه شهروندان

 .شود مي

 شهري تاسيسات 12
 تاسيسات به مربوط امور جهت كه اراضي به

 شهروندان و شهر بهداشت یا و شهر زیربنایي

 .مي شود گفته یابد مي اختصاص

13 
 و نقل و حمل

 انبارداري

 و معابر شبكه جهت یافته اختصاص اراضي به

 برون شهري، سفرهاي انجام براي كه ساختمانهایي

 مي گفته است نياز انبارها و بين شهري و شهري

 .شود

 نظامي 14
 مي گفته مسلح نيروهاي به یافته اختصاص اراضي به

 .شود

 كشاورزي و باغات 15
 هاي زمين و باغات به یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته كشاورزي

 تاریخي ميراث 16
 گفته تاریخي مكانهاي به یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي

 طبيعي 17
 دست و طبيعي جنگلهاي به یافته اختصاص سطوح به

 .شود مي گفته امثالهم و كاشت

 حریم 18
 و حفاظت خاص اهداف جهت قانون حسب كه اراضي به

 .شود مي گفته شوند مي منظور

 توریستي و تفریحي 19
 گفته سياحت و اقامت جهت یافته اختصاص اراضي به

 .شود مي

 صنعتي 20

 مشمول صنایع استقرار جهت یافته اختصاص اراضي به

 18591 ت / 64677 شماره مصوبه موضوع الف، گروه

 گفته آن بعدي اصالحات و وزیران هيات88/12/26مورخ

 .شود مي

 

 شهري تقسیمات سطوح تفكیك به شهري هاي كاربري مجاز عملكردهاي :2جدول شماره 
 تعريف مقیاس كاربري نوع رديف

 مسكوني 1
 چند هاي مجتمع و واحدي تك سكونتگاههاي محله

 خوابگاههاي و واحدي چند آپارتماني و خانواري

 دانشگاه از محوطه خارج دانشجویي

2 
 آموزش

 و تحقيقات

 فناوري

 ها، دانشكده دانشگاهها، عالي، مدارس شهر

 تحقيقاتي مراكز و علميه هاي حوزه دانشسراها،

 فناوري پارك كاربردي و و علمي و پژوهشي و

 آموزشي 3

  آمادگي  مهدكودك( دبستاني پيش هاي آموزش محله

 )دبستان
 دبيرستان  راهنمایي مدارس  سوادآموزي كالسهاي ناحيه

 دانشگاهي پيش و
 پرورش و آموزش به وابسته صنعتي هنرستانهاي منطقه

 كار وزارت اي حرفه و فني آموزشي هاي مجتمع و

 اجتماعي امور و
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 مراكز استثنایي، كودكان مدارس اسالمي، مدارس شهر

 و شاهد مدارس درخشان، استعدادهاي پرورش

 اتباع خارجي مدارس

4 
 و اداري

 انتظامي

 اختالف حل شوراهاي نواحي شهرداري ناحيه
 منطقه

 

 راهنمایي پرورش، و آموزش قضایي، هاي مجتمع

 احوال، پست، ثبت اجتماعي، تامين رانندگي، و

 مالياتي، و اقتصادي امور اسناد، ثبت

 و آگاهي كالنتري، رانندگي، و راهنمایي

 بسيج پایگاههاي

 شهر

 

 دولتي، مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه

 وزارتخانه به وابسته شركتهاي و كل ادارات

 عمومي نهادهاي دولتي و مستقل سازمانهاي و ها

 انتظامي، و نظامي نيروهاي ستاد دولتي، غير

 كنسول ها، سفارتخانه انتظامي، مراكز سایر و

 و شهرداري المللي، بين سازمانهاي و ها گري

 موجود زندانهاي و دادگستري شهر، اسالمي شوراي

  تربيت و اصالح و كانونهاي بازپروري مراكز و

از خارج  

 شهر محدوده

 زندان

5 

 تجاري

 

 و ميوه بار، و خوار( روزنه خرید واحدهاي محله

 )امثالهم و قصابي نانوایي، سبزي،
 ناحيه

 

 فروشگاههاي سوپرماركت،(هفتگي خرید واحدهاي

 آجيل قنادي، افزار، نوشت روستا، و شهر مصرف

 قرض هاي صندوق و بانكها شعب )...و فروشي

 بنگاههاي اعتباري، و مالي موسسات و الحسنه

 ها، فروشگاههاي بازارچه امالك، معامالت

 صوتي لوازم خانگي، لوازم پالستيك، منسوجات،

شركتهاي  ها، ها،رستوران كتابفروشي تصویري، و

 دیگر مشابه انواع و داروخانه بيمه،

 و مختلف صنوف هاي راسته ها، فروشي عمده شهر

 تجاري، و بازرگاني شركتهاي بازار، بورسها،

 فروشگاههاي مانند وبلندمدت خاص خرید واحدهاي

 شعب پوشاك، ها، فروشي مبل اي، زنجيره بزرگ

 واعتباري، مالي موسسات و بانكها مركزي

 نمایندگي كاال، صادرات و واردات تجاري موسسات

قطعات  عرضه فروشگاه نقليه، وسایل عرضه فروش

 صنایع عرضه فروشگاه و نقليه وسایل یدكي،

 تعميرگاههاي پذیرایي، تاالرهاي فرش، و دستي

 بانكهاي نمایندگي خودرو،دفاتر و خانگي لوازم

 ادارات ،خارجي تجاري موسسات نمایندگي خارجي،

 بانكها سرپرستي مخابرات، و گاز، برق، و آب

 خدمات

 انتفاعي

 

 فروش همراه، تلفن مشتركين امور پست،( دفاتر محله

 مطب و زنانه هاي آرایشگاه ،)مجله و روزنامه

 پزشكان
 دفاتر خصوصي، آموزشگاههاي ، 10+ پليس ناحيه

 اسناد، ثبت برداري، نقشه و مهندسي وكالت،(

 شركتهاي طالق، و ازدواج

 آزمایشگاههاي ،)خدمات و مشاور و پيمانكاري

 هاي سالن رادیولوژي، مراكز تخصصي، و طبي

 خانوادگي و درماني مركزمشاوره كوچك، ورزشي

 مراكز حسابرسي، دفاتر اینترنت، خدمات ارائه منطقه

 درمان خصوصي، آمبوالنس مشابه، و اي آر ام

 مركز كاریابي، فيزیوتراپي،مراكز اعتياد،

 دیجيتال هاي رسانه خودرو، فني معاینه

 دامپزشكان مطب رادیولوژي، انتفاعي،

 خدمات
 غيرانتفاعي

 موسسات  نهاد مردم هاي تشكل احزاب، دفاتر شهر

 و ها انجمن مجامع، ها، اتحادیه  خيریه

 هيات خبري، هاي دیجيتال رسانه ها، تعاوني

 از غير به(مذهبي آموزشگاههاي و ورزشي هاي

 )علميه هاي حوزه

 ورزشي 6
 كوچك بازي هاي زمين محله
 و ورزشي كوچك سالنهاي و ورزشي زمينهاي ناحيه

 استخرها
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 ها، زورخانه ورزشي، هاي مجتمع و ورزشگاهها شهر

 ورزشي آبي هاي مجموعه

 درماني 7

 درمانگاهها خانواده، تنظيم و بهداشت مراكز محله
 ها كلينيك پلي ناحيه
 64 از كمتر بيمارستانهاي خون، انتقال مراكز منطقه

 اورژانس مراكز و تخت
 زایشگاهها، شهر، اصلي بيمارستانهاي شهر

 مراكز و توانبخشي مراكز تيمارستانها،

 وسالمندان، سرپرست بي كودكان نگهداري

 دامپزشكي درمانگاههاي و جانبازان و معلولين

 هنري  فرهنگي 8

 كانون كوچك، اجتماعات سالنهاي و ها كتابخانه ناحيه

 سينما نوجوانان، و كودكان فكري پرورش هاي
 فرهنگسرا نگارخانه، تخصصي، و مركزي كتابخانه شهر

 سينما، اجتماعات، سالن فرهنگي، هاي مجتمع و

 مركزي دفاتر و موسسات سالن كنسرت، تئاتر،

 سيما و صدا مراكز مجله، و روزنامه

 پارك 9
 اي محله )پارك( بوستان محله
 اي ناحيه )پارك( بوستان ناحيه
 شهر اصلي )پارك( بوستان شهر

 مذهبي 10

 ها فاطميه و ها حسينيه مساجد، محله
 مهدیه، مصلي، شهر، جامع مسجد و بزرگ مساجد شهر

 ها آتشكده و ها كنيسه كليساها،

 شهري تجهيزات 11

 زباله آوري جمع ایستگاههاي محله
 آتش ایستگاههاي زباله، آوري جمع ایستگاههاي ناحيه

 ، 115 اورژانس ، تره و ميوه ميادین نشاني،

 سوخت جایگاههاي
 و دائمي نمایشگاههاي  موجود گورستانهاي شهر

 احمر هالل نجات و امداد مراكز
 از خارج

 شهر محدوده
 زباله، بهداشتي حفر مركز ها، گورستان انتقال

 بار نقل و حمل تره، و ميوه مركزي ميدان

 شهري تاسيسات 12

 فاضالب، و آب گاز، فشار تنظيم ایستگاههاي محله

 بهداشتي عمومي هاي سرویس
 آب هاي خانه تصفيه هوایي، و زميني آب مخازن منطقه

 گاز فشار تنظيم ایستگاههاي پست و فاضالب و

13 
 و نقل و حمل

 انبارداري

 ایستگاههاي و اي محله هاي پاركينگ و معابر محله

 مترو
 راني اتوبوس و عمومي هاي پاركينگ معابر ناحيه

 مسافربري هاي پایانه شهري،
 بين و شهري درون مسافربري هاي پایانه معابر، شهر

 بنادر، موجود، فرودگاههاي ایستگاه شهري،

 شهري بين هاي مترو،پاركينگ مركزي تاسيسات

 ها سردخانه و كوچك

 از خارج

 شهر محدوده
 سردخانه و سيلو فرودگاه، كاال اصلي انبارهاي

 ها

 نظامي نيروهاي موجود آمادگاههاي و ها پادگان شهر نظامي 14

15 
 و باغات

 كشاورزي
 باغ واحدهاي و باغات و كشاورزي هاي زمين محله

 مسكوني

 تاریخي 16
 بناهاي ها، موزه تاریخي، هاي محوطه و اماكن شهر

 و متبركه اماكن مشاهير، آرامگاه یادبود،

 آنان شده تملك هاي حریم

 طبيعي 17
 دست سبز فضاي و طبيعي جنگلهاي جهت كه سطوحي شهر

 .یابد مي )پارك از غير( كاشت

 حریم 18

 آبگيرها، تاالبها، ها، رودخانه قانوني حریم شهر

 هاي آهن راه تملك قانوني حریم راه و مسيلها

 گاز و برق و آب تاسيسات زیربنایي و شهري بين

 فاضالب و نفت و

19 
 - تفریحي

 گردشگري

 مهمانسراها، و مهمانپذیر مسافرخانه، هتل، شهر

 ویژه تفریحي شهربازي متل، و آپارتمان هتل

 و جهانگردي واردوگاههاي جنگلي پاركهاي

 ...و ساحلي پالژهاي

 از خارج
 شهر محدوده

 وحش باغ
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 صنعتي 20

 

 

 

 

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 : غذايي

  شستشو بدون خشكبار بندي بسته و تهيه 1-
  شستشو بدون خرما بندي بسته 2-
 و پنير شكر پولكي و نبات آب توليد واحد 3-

  سال در تن 3000 تا غيره
  )ریزي نبات( نبات توليد واحد- 4
  سال در تن 300 تا سوهان و گز توليد واحد- 5
  جات ادویه و نمك بندي بسته واحد- 6
  چاي بندي بسته واحد- 7
  قهوه بندي بسته واحد- 8
 در تن 300 تا كله و حبه قند توليد واحد- 9

  پخت روش بدون و زدن نم روش به سال
  عسل بندي بسته واحد 10-
  سال در تن 100 تا بستني توليد 11-
  سال در تن 300 تا نان و شيریني توليد 12-
 تن 300 تا جو و گندم آرد توليد و آسياب- 13

  سال در
 تا لبنيات سایر و كره بندي بسته واحد- 14

  سال در تن 100
  سال در تن 300 تا شكالت و بيسكویت توليد- 15
  سال در تن 300 تا بري رشته واحد- 16
  سال در تن 300 تا سازي ماكاروني واحد- 17

 ) عسل كندوي مخصوص( موم آج توليد واحد- 18
  جات ميوه و سبزیجات بندي بسته واحد- 19

 نعتيص 20

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 صنعتي مناطق در صرفاً ( یخ توليد واحد- 21

 (یابند استقرار بایستي شهري درون
  بستني نان توليد واحد- 21
  گالب بندي بسته واحد- 22
  گياهي عرقيات بندي بسته واحد- 23
 بوجاري عمليات بدون جو بندي بسته واحد- 24

  شستشو و
 بدون حبوبات بندي بسته و سورتينگ واحد- 25

  بوجاري

 -آرد كيفيت دهنده بهبود توليد، واحد- 26
 آماده غالت آرد كودكان غذاي توليد واحد- 27

 آسياب و بوجاري عمليات بودن

20 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 

 

 

 

 : نساجي
 نمدمالي و زیلوبافي قاليبافي، واحدهاي-1

 - بافتها دست و دستي

 - ماشيني فرش و موكت حاشيه دوزي شيرازه-2
 حداكثر با( دستگاه سه حداكثر بافي جوراب-3

 - )سال در تن 100
 راشل و كنن گردبافي، تریكوبافي، و كشبافي-4

 در تن 100 حداكثر یا( دستگاه سه تا حداكثر

 - )سال
 دست 3000 حداكثر پوشاك و لباس توليد واحد-5

 - سال در پوشاك و لباس انواع ،
 ماهيگيري، تور كنفي، یا نخي طناب توليد-6

 - روبان و نوار انواع قيطان،
 خط بدون بالش و تشك و لحاف دوزندگي واحد-7

 - شيشه پشم از استفاده با یا حالجي
 پارچه مانند( دستي روش چاپي پارچه واحد-8

 - )غيره و سيلك چاپ اصفهان قلمكار

 - )موتوري غير( دستي بافي پارچه-9
 نوارهاي و سوز نفت فتيله توليد واحد10-

 - صنعتي
 پروپلين الياف توليد واحد11-

20 

 

 

 

 

 

 گروههاي

 الف

 : چرم
 كيف، قبيل از سراجي مصنوعات توليد واحد 1-

 - آن نظایر و چرمي جلد دستكش،
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 صنعتي

 

 

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 كاله قبيل از پوستي مصنوعات توليد واحد- 2

 دباغي پوست از مشابه موارد و پوستين پوستي،

 - شده
 90000 تا حداكثر كفش بستایي توليد واحد- 3

 - سال در جفت
 جفت 90000 حداكثر ماشيني توليدكفش واحد- 4

 - سال در
 استفاده با مصنوعي پاي و دست مونتاژ واحد- 5

 - چرم از
 استفاده با ارتوپدي لوازم مونتاژ واحد- 6

 چرم از

20 
 

 صنعتي

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : سلولزي
 ورق از كارتن و مقوایي جعبه توليد واحد- 1

 - آماده
 مراسالت و بار و خوار پاكت توليد واحد- 2

 - آن مشابه
 و آماده كاغذ از دیواري كاغذ تهيه واحد- 3

 - شده چاپ

 - آماده كاغذ از دفتر و كاغذ توليد واحد- 4
 مقوایي و كاغذي التحریر لوازم توليد واحد- 5

 - آماده ورق از

 - ساده هاي چاپخانه و صحافي واحد- 6

 - اي پنبه چوب مصنوعات توليد واحد- 7

 - الوارسازي بدون خراطي و نجاري واحد- 8
 تا چوبي مصنوعات سایر و سازي مبل واحد- 9

 - رنگ بدون سال در چوب مترمكعب 200
 جمله از كاغذي فيلترهاي انواع توليد 10-

 - آماده ورق از استفاده با هوا فيلترهاي
 پيچي طاقه لوله و دوك انواع توليد واحد 11-

 آماده ورق از مشابه مصنوعات سایر و مقوایي

- 
 و حصير و ني از شده ساخته محصوالت توليد 12-

 - گياهي الياف از سبدبافي
 مشابه محصوالت و دستمال بندي بسته واحد 13-

 - آماده كاغذ از استفاده با
 نایلون روكش چسباندن و كاري پرس واحد 14-

  آماده روكش از استفاده با
 200 تا بلم و چوبي هاي قایق توليد واحد 15-

 - سال در دستگاه
 كاغذ از استنسيل و كاربن تهيه واحد- 16

 - آماده
 آماده مقواي از زونكن و كالسور توليد واحد 17-

20 
 

 صنعتي

 

 

 

 

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : فلزي

 - فلزات انواع قلمزني واحد- 1
 سازي قالب و سازي قطعه و تراشكاري واحد- 2

 سه تا حداكثر آبكاري و گري ریخته بدون

 - تراش دستگاه
 و آهني پنجره و درب توليد واحد- 3

 )شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً ( آلومينيومي

- 
 صرفاً ( بخاري لوله كولر، كانال توليد واحد- 4

 - )شهري درون صنعتي مناطق در
 سه تا حداكثر مونتاژ و طراحي واحدهاي- 5

 - تراش دستگاه
 ورق از آلومينيوم ظروف توليد صنعتي واحد- 6

 در تن 100 حداكثر كن خم دستگاه یك با آماده

 - مناطق صرفاً  سال
 شهري داخل صنعتي
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 از غبارگير و گرد تجهيزات مونتاژ واحد- 7

 - آماده قطعات
 بست پرس( هيدروليك اتصاالت توليد واحد- 8

 - )قوي فشار شيلنگ انتهاي دو به فلزي

 - اتومبيل كولر مونتاژ و طراحي واحد- 9
 گازسوز كاربراتور مونتاژ و طراحي واحد 10-

 ترموستات توليد واحد 11-

20 
 

 صنعتي

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 : غیرفلزي كاني
 كوره بدون اي شيشه مصنوعات توليد واحد- 1

 - ذوب
 شيشه آمپول، پوكه آیينه، توليد واحد- 2

 - كوره بدون آزمایشگاهي
 صنایع( سنگي تزئيني مصنوعات توليد واحد- 3

 - )دستي
 جوشكاري پودر توليد واحد- 4

20 
 

 صنعتي

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 : شیمیايي

 - مقطر آب توليد واحد- 1
 با( سلوفان و نایلكس و نایلون توليد واحد- 2

 - )آماده رول از استفاده

 - ظرفشویي اسكاچ برش صرفاً  واحد- 3
 ترمز نت مونتاژ و طراحي واحد- 4

20 

 

 

 

 

 صنعتي

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : بهداشتي و آرايشي دارويي،
 آرایشي و بهداشتي مواد توليد واحد- 1

 - )فرموالسيون(

 - مو ازاله پودر بندي بسته و اختالط واحد- 2

 - اكسيژنه پودر و قرص توليد واحد- 3
 صنعتي و بهداشتي كرم اكسيدان، توليد واحد- 4

 - اكسيژن بلوندر پودر و
 از الكالوئيد تنطور، اسانس، توليد واحد- 5

 - طبيعي و شيميایي مواد
 بيوتيك آنتي و هورمون توليد واحد- 6

20 
 

 نعتيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : الكترونیك و برق
 صورت به كوچك برقي لوازم توليد واحد- 1

 - )دربازكن و اخبار زنگ نظير( مونتاژ
 و آبكاري بدون تلویزیون آنتن توليد واحد- 2

 - آماده قطعات از لوستر
 و برقي لوازم توليد و طراحي واحد- 3

 براینكه مشروط مونتاژ صورت به الكترونيكي

 - تر عمليات و اي كوره عمليات
 .باشد نداشته

 و آزمایشگاهي پزشكي، لوازم توليد واحد- 4

 - الكترونيك قطعات آموزشي،
 غيره و مقاومت و ترانزیستور توليد واحد- 5

- 
 لوازم سایر و انكوباتور توليد واحد- 6

 - آبكاري بدون آزمایشگاهي

 - ساعت انواع توليد واحد- 7
 نظير صوت كننده تقویت توليد و طراحي واحد- 8

 - مونتاژ صورت به فایر آمپلي و بلندگو



19 

 

 لوازم و تلویزیون و رادیو توليد واحد- 9

 - تصویري و صوتي
 دهنده عالمت برقي دستگاههاي توليد واحد 10-

 - بصري و سمعي
 مراكز مخابراتي هاي سيستم توليد واحد 11-

 - تلفن
 كامپيوتر،( الكترونيكي لوازم توليد واحد 12-

 - )الكترونيكي دقيق لوازم و اداري لوازم

 - فركانس و ولتاژ هاي كنترل توليد واحد 13-

 - آفتامات توليد واحد 14-

 - كنترل ميكرو و مودم توليد واحد 15-

 - تایمر مونتاژ و طراحي واحد- 16
 كامپيوتري بردهاي و كارت توليد واحد- 17

20 
 

 نعتيص

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 : كشاورزي
 ردیف تا( ملكه پرورش و داري زنبور واحد- 1

 - )مسكوني امكان از فاصله محدودیت فاقد 4

 - قطعه 100 تا زینتي پرندگان پرورش واحد- 2

 - ابریشم كرم پرورش واحد- 3

 - زینتي ماهي پرورش واحد- 4
 دامپزشكي آزمایشگاه- 5

20 
 صنعتي

 

 گروههاي

 الف

 مصوبه

 شماره

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 هيات

 مدیران

 اصالحات با

 آن بعدي

 

 : سازي ماشین
 فيكچر، گري، ریخته درجه( مدل و قالب واحد- 1

 و بست و قيد قالب استاندارد، قطعات قالب

 - مدل قالب، ابزار
 پمپهاي( فاضالب و آب شبكه تجهيزات واحد- 2

 )تصفيه تجهيزات و كش لجن كش، كف دیاگرامي،

- 
 نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين واحد- 3

 پله آسانسور، قطعات و آسانسور( مكانيكي

 - جرثقيل باالتراك، برقي،
 و باالبر پالت جك كاميوني، پشت جرثقيل سقفي،

 )جرثقيل ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات

 وكيوم خالء پمپهاي( كمپرسور و پمپ واحد- 4

 و مصرفي و صنعتي كمپرسورهاي آب، نشاني، آتش

 - فله مواد گاراژي
 )بادي هاي تلمبه و

   

 )احداث اعیاني( از نوع مسكوني  بنازيرعوارض  - 1تعرفه شماره 

 رديف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

عوارض)متر 

 مربع(

 توضیحات

 عوارض زیربنا  1
P5 

زیربنا در محاسبه عوارض این : منظور از (1بند )

 بند، زیربنا ناخالص می باشد.

براي احداث در صورت درخواست متقاضيان : (2بند )

، جکوزی )خارج از اعيانی( با رعایت ، سونااستخر

 P *K مربعمترمقررات شهرسازی به ازای هر ضوابط و 

باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي وصول ميقابل 

این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد 

 گيرد.محاسبه قرار نمي

پله، آسانسور، ، راه: مساحت پاركينگ(3بند )

شوتينگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصيلي 

گردد ولی در ردیف عوارض عوارض مي شامل محاسبه

 تراکم محاسبه نمی گردد.

 ( : حداقل فيمت هر متر زیربنا در این ردیف4بند)

 لایر نباید کمتر باشد. 125000از  تعرفه



20 

 

 

                   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       
عوارض زيربنا از نوع غیر مسكوني )احداث بنا(   - 2تعرفه شماره 

 مربع تجاریمتريك 

( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف 5بند)

مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای 

بيشتر)واحد اضافی( بدون تغيير مجاز به واحد های 

متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کميسيون 

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر  100ماده 

ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده 

ایجاد شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات 

داخت رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پر

عوارض ایجاد واحد اضافی  به ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*k*p   می

مورخ  336باشد.) با توجه به دادنامه شماره 

رای هيات تخصصی دیوان عدالت اداری و  5/12/1396

مورخ  326به استناد قسمت موخر دادنامه شماره 

 رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری( 25/2/1397

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

K  خواهد شورای اسالمی شهر  به تصويبضريبی است که

 .رسید

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه عوارض) 

 متر مربع(

 توضيحات

1 
 

زیربنای 

 همکف
10 P 

)  : امالکی که قبل از اولين طرح مصوب شهری(1) بند

احداث  طرح هادی می باشد(  ،در صورت روستا بودن مالک

به صورت   جهت آنها  عوارض موضوع این بند شده اند

 ................... درصد محاسبه و اخذ می گردد.

دارا بودن حداقل  ضمنا مالک اثبات تجاری بودن ملک 

 ذیل می باشد:شرایط یکی از 

 از اتحادیه صنفی پروانه کسب معتبر-الف 

 قبوض آب و برق و گاز تجاری-ب

 قبض پرداخت ماليات ساليانه به صورت تجاری-ج

پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن ملک از -د

 مراجع ذیصالح

ضرایب سایر طبقات به شرح ذیل می  ( :2بند)

 باشد:

 همکف %70معادل  ( -1ضریب زیرزمين ) 

 %50معادل  و پایين تر ( -2ضریب زیرزمين )

 همکف

 همکف %60معادل ضریب طبقه اول 

 همکف %50 معادل ضریب طبقه دوم

 همکف %40 معادل ضریب طبقه سوم و باالتر

 عوارض انباری تجاری کليه طبقات ( :3بند)

 طبقه همان ی تجاریعوارض زیربنا  %60 معادل

 محاسبه می گردد.
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عوارض زيربنا از نوع غیر مسکونی جهت ساير  - 3 شماره تعرفه

 کاربريهای مصوب شهری

 

 ردیف
تعرفه  عنوان

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

عوارض) متر 

 مربع(

 توضیحات

1 
 و تحقيقات آموزش

 فناوري
 عادل مسکونیم

 12در ردیف شماره  - (1بند)

مبنای  p شاخصتوضيح این که 

بر اساس مصوبه شورای  محاسبه

 اسالمی شهر می باشد.

کليه اراضی واقع در  -( 2)بند

 تحریم شهر صرفا پس از اخذ موافق

کمسيسون امور زیربنای و شهرسازی 

توسط  آناستان و تایيد و ابالغ 

شورای برنامه ریزی و توسعه 

استان فارس مجاز به اخذ پروانه 

ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و 

بهاء خدمات مربوطه به حساب 

  شهرداری می باشد.

امالکی که پس از طرح  -( 3بند )

قانون  100در کميسيون ماده 

ها منجر به صدور رای شهرداری 

قطعی ابقاء بنا گردد مشمول 

پرداخت جرایم کميسيون و کليه 

 معادل مسکونی آموزشي 2

 انتظامي و اداري 3
 %40معادل 

 تجاری

 ورزشي 4
 % 50معادل

 مسکونی

 درماني 5
 % 50معادل

 مسکونی

 هنري  فرهنگي 6
 %20معادل

 مسکونی

 مذهبي 7

مواد قانونی 

برنامه ششم 

 توسعه و قوانين

بودجه ساليانه 

 کل کشور

 شهري تجهيزات 8
 1.5معادل 

 برابر مسکونی

 کليه طبقات طبقه تجاریعوارض نيم (: 4بند)

بنای تجاری طبقه مربوطه زیرعوارض  %50معادل 

 محاسبه می گردد.

( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف 5بند)

مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای 

مجاز به واحد های بيشتر)واحد اضافی( بدون تغيير 

در کميسيون  متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع

قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء  100ماده 

موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد 

شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های خدمات رسانی 

مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض 

ایجاد واحد اضافی  به ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*k*p  .می باشد (

رای  5/12/1396مورخ  336با توجه به دادنامه شماره 

هيات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت 

رای هيات  25/2/1397مورخ  326موخر دادنامه شماره 

 عمومی دیوان عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب
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 شهري تاسيسات 9
برابر  2معادل 

 مسکونی

عوارض و بهاء خدمات متعلقه در  

و دیگر بندهای این  این بند

به دادنامه ها تعرفه با استناد 

، 25/11/83مورخ  587شماره   ی

، شماره 3/2/85مورخ   48شماره  

 307، شماره 26/4/97مورخ  1234

مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ 

عدالت  وانید یعموم أتيه 2/5/97

 د.نمی باش یادار
چنانچه ذینفعان پس از ( : 4بند)

ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه 

ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای 

مجاز به واحد های بيشتر)واحد 

اضافی( بدون تغيير متراژ زیربنا 

نمایند پس از طرح موضوع در کميسيون 

قانون شهرداری ،چنانجه  100ماده 

رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر 

گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد 

شده برای ذینفع  و تحميل هزینه های 

خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری ، 

ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد 

واحد اضافی  به ميزان
𝐴−𝐵

𝐴
 * 0.2*k*p   می

دادنامه شماره  باشد.) با توجه به

رای هيات تخصصی  5/12/1396مورخ  336

دیوان عدالت اداری و به استناد 

مورخ  326قسمت موخر دادنامه شماره 

رای هيات عمومی دیوان  25/2/1397

 عدالت اداری(

A تعداد واحدهای فعلی : 

B تعداد واحدهای سابق : 

10 
 و نقل و حمل

 انبارداري

 %50معادل 

 تجاری

 نظامي 11
 %50معادل 

 مسکونی

12 
واقع در حریم امالک 

 شهر

معادل 

کاربریهای واقع 

 در محدوده شهر

 توریستي و تفریحي 13
 %10معادل 

 تجاری

 صنعتي 14
 %10معادل 

 تجاری

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی   بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و

 دیوان عدالت اداری

 

              

            

            

            

        

 عوارض حصار كشي و ديوار كشي و مجوز احصار - ۴تعرفه شماره 

 براي امالك فاقد مستحدثات

ردي

 ف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

ماخذ و 

نحوه 

محاسبه 

عوارض)متر 

 طول(

 توضيحات

1 

عوارض صدور 

کشی مجوز حصار

اراضی فاقد 

 مستحدثات

3/2pL 

: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده (1بند )

: "نسبت به داردقانون شهرداری كه مقرر مي 110

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل زمين یا بنا

و یا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان 

یا كوچه و یا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي 

وازین شهرسازي باشد، و پاكيزگي و زیبائي شهر یا م

تواند به مالك شهرداري با تصویب شورای شهر مي

اخطار دهد نهایت ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا 

دیوار و یا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای 

شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و یا امتناع 

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي كرد شهرداري مي

وب شورا در زمينه زیبائي و پاكيزگي و طرح مص

شهرسازي هر گونه اقدامي را كه الزم بداند معمول 

2 

 

 
 

عوارض دیوار 

کشی اراضی  

دارای 

 مستحدثات

3/2pL  
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 عوارض تراکم برای دو بخش مسكوني و غیر مسكوني  -5عرفه شماره ت

و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالك یا متولي 

و یا متصدي موقوفه دریافت نماید در این مورد 

شود در صورت حساب شهرداري بدوًا به مالك ابالغ مي

خ ابالغ به صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاری

صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي 

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد تلقي مي

ارجاع خواهد  77موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و شد. صورت حساب

همچنين آراي كميسيون رفع اختالف مذكور در ماده 

قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء در حكم سند  77

ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي 

الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه 

صادر و به مورد اجرا بگذارد." از شمول این تعرفه 

 مستثني است. 

(:  مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی 2بند )

مالک عمل شهرداری می ضوابط  و مقررات طرح مصوب و 

براي احصار با ترکيب باشد در هر حال ارتفاع مجاز 

دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری 

و دیوار  ارتفاع. )شهرداری مکلف است خواهد بود

 فنس را به تفکيک در مجوز صادره درج نماید(

( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی 3بند)

ری منوط به طرح موضوع در کارگروه بر تثبيت کارب

امور زیر بنایی و شهرسازی استان و موافقت شورای 

 برنامه ریری توسعه استان می باشد .

رعایت قوانين و آیين نامه های اجرایی  -(4)بند 

 1) تبصره .حفظ اراضی زراعی و باغات الزامی است

 قانون حفظ اراضی زراعی و باغات(. 1ماده 

 حصارکشی : طولL -(5بند )

 

 شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند مستندات قانونی: 

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی

 نوع کاربری عنوان ردیف

 ماخذ و نحوه

 محاسبه عوارض

 متر مربع()

 توضيحات

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض 

 تراکم

( : جهت محاسبه تراکم 1بند) معاف %120تا0 مسکونی

در این بند از تعرفه، صرفًا 

)طبق  سطح خالص زیربنا

 منظور خواهد شد. تعاریف(

 معافيت متراژميزان (: 2بند)

در هر واحدهای مسکونی  تراکم

و مساحت زمين  %60طبقه 

 حداکثر در دو طبقه می باشد.

چنانچه ذبنفع  (: 3بند )

اقدام به ساخت وساز بيش از 

حد مجاز سطح اشغال مندرج در 

پروانه ساختمانی در طبقه 

بعد از طرح  و همکف نماید

 100پرونده در کميسيون ماده 

در صورت رای قطعی ابقاء 

120% 

 %180تا
25*p 

180%- 

240% 
 1/5*25p     

به  240%

 باال
50p 

 معاف %70تا0 تجاری

به  70%

 باال

50p 

 و تحقيقات آموزش 

  فناوري

 ورزشي - آموزشی 

در حد طرح مصوب 

شهری معاف و مازاد 

محاسبه  p*25 آنبر 

 می گردد.
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 آمدگيو پیش بالکنعوارض  - ۶تعرفه شماره 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و 

نحوه 

محاسبه 

 عوارض

)متر 

 مربع(

 توضيحات

 آمدگي مشرف به معابر عوارض پيش
آمدگي در معبر كه پيشدر صورتي: (1بند )

د مورد بناي مفيصورت روبسته و زیرعمومي، به

قرار و غير مسکونی  هاي مسكونياستفاده واحد

كه جزو زیربناي مفيد گيرد، عالوه بر این

محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از 

برابر این تعرفه آمدگي هر مترمربع پيش

كه از  قيمت روز زمين تجاوز مشروط بر این

 ننماید، از متقاضيان وصول خواهد گردید. 

آمدگي سقف آخرین طبقه (: چنانچه پيش2بند)

بان مورد استفاده صورت سایهبنا صرفًا به

قرار گيرد. مشمول مقررات این تعرفه نخواهد 

  بود. 

شبكه (:در پيشامدگي ها رعایت حریم 3بند)

برق و سایر تاسيسات شهري توسط اداره ذي 

 ربط الزامي مي باشد.

(:رعایت حریم تاسيسات و اصول فني و 4بند)

 شهرسازي ، سيما و منظر شهري الزامي است.

 p*5 رو باز 1

 p*5 رو بسته 2

  حياطآمدگي مشرف به عوارض پيش

 p*5 رو باز 4

 p*5 رو بسته 5

  

 

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و

 

 

 فرهنگي - درماني  

 هنري

 سبز فضاي و پارك 

 تجهيزات - مذهبي 

 شهري

 شهري تاسيسات 

 و نقل و حمل 

 انبارداري

 و باغات - نظامي 

 كشاورزي

 تاریخي ميراث 

 طبيعي

 توریستي و تفریحي 

 و اداري - صنعتي 

 انتظامي

ذینفع مکلف به پرداخت نا،ب

عوارض بابت متراژ مازاد سطح 

شغال مجاز در طبقه همکف به ا

در کاربری   p*25*1.5ميزان

مربوطه می باشد.)با توجه به 

مورخ  140دادنامه شماره 

رای هيأت تخصصی  12/8/1395

 دیوان عدالت اداری(

  

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  قانونی: مستندات

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور
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ر یعوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و يا تغی - 7عرفه شماره ت

 یطرح های مصوب شهر

 

 

 ردیف

ماخذ و  عنوان تعرفه عوارض

نحوه 

محاسبه 

  عوارض
)متر 

 مربع(

 توضيحات
 نوع کاربری

امت

 یاز

 60 تجاری 1

∆*/8*p 

عبارت اند از تفاضل : ∆: (1بند )

با  ذینفعامتياز کاربری مورد نظر 

کاربری فعلی ملک مطابق طرح مصوب 

بر اساس امتيازات درج شده  شهری

 .در این تعرفه

امالكي كه بر اساس  (: 2بند )

داراي  شهری مصوب های طرح

و  كاربري تجاري شناور بوده

هاي مصوب امالكي كه بر اساس طرح یا

شهري یا با درخواست مالک در 

، مطابق عناوین 5کميسيون ماده 

قيد شده در تعرفه ارزش افزوده 

تغيير کاربری یابند مشمول  

د نخواه تعرفه این پرداخت عوارض

 . شد

شی ـای تعادل بخـ: در راست(3بند )

 دستورالعمل  ایتـها و رعرانه ـس
 عالی شورای 10/3/1389 مورخ ی مصوبه

 طرح خصوص در معماری و شهرسازی
 های کاربری مفاهيم و تعاریف تدقيق

ذینفع مبنی  ی در صورت درخواستشهر

سایر کاربری ها به  بر تغيير از

کاربری مسکونی و موافقت مراجع 

ذیصالح قانونی عوارضی به ميزان 

20*/8*p گردد.اخذ 

(: نحوه محاسبه عوارض این 4بند )

بند از تعرفه برای اراضی با 

 مساحت های مختلف به شکل زیر است: 

 300الف( اراضی کمتر و مساوی 

عوارض موضوع این  %100مترمربع: 

 بند 

 500ب( اراضی کمتر و مساوی 

 %100مترمربع اول  300مترمربع: 

عوارض موضوع  %80و مازاد بر آن 

 این بند

مترمربع:  500ج( اراضی بيشتر از 

 200و  %100مترمربع اول  300

و مازاد بر آن  %80مترمربع دوم 

 عوارض موضوع این بند  70%

هيأت عمومی دیوان عدالت (: 5بند )

-367طی دادنامه های شماره  اداری

 1237و شماره  8/3/97مورخ  381

مورخ  1308و شماره  19/4/97مورخ 

مورخ   1310شماره و  9/5/97

وضع عوارض ارزش افزوده  9/5/97

ناشی از تغيير کاربری را  منطبق 

بر قانون و در حدود اختيارات 

 شورای شهر تشخيص داده است.

 

 50 اداری )خصوصی( 2

3 

آموزشی، آموزش 

تحقيقات و فناوری 

 )خصوصی(

45 

 40 درمانی )خصوصی( 4

صنعتی و کارگاهی،  5

 تفریحی و توریستی
35 

ورزشی )خصوصی(، حمل و  6

 نقل و انبارداری

30 

 20 مسکونی 7

 0 سایر کاربری ها 8
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عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیايی  -8تعرفه شماره 

 ملک و مساحت ملک

 

رد

 یف

عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و 

نحوه 

محاسبه 

عوارض 

 ساليانه

 توضيحات

1 

عوارض ساليانه 

كسب براي  محل

مشاغل و صنوف 

مشمول قانون 

 نظام صنفي

1000000 

ليست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام (: 1بند)

مطابق مشاغل تعریف صنفی موضوع  ردیف یک تعرفه 

 اصناف می باشد . شده

عوارض به شرح ذیل  2(: مشاغل موضوع ردیف 2بند)

 می باشند:

ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی *بانک

ها، موسسات حسابرسی، الحسنهاعتباری، قرض

ها، دفاتر موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بيمه

 مهندسی و موارد مشابه

جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه 

 سيلندر پرکنی گاز

آموزی و های زبان، کنکور، مهارت*آموزشگاه

 موارد مشابه

 ها(التوزین )باسکول*حق

 انندگیهای ر*آموزشگاه

های عمرانی، ابنيه، *پيمانکاران اجرای پروژه

آوری زباله، فضای سبز ساز، جمعومطالعاتی، ساخت

 و هر قراردادی که مشمول بيمه باشد.

های ورزشی، هنری، نقاشی، *باشگاه و آموزشگاه

 *موسيقی، خياطی و موارد مشابه

*دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، 

 وارد مشابهدفاتر پستی و م

 های باربری، دفاتر باربری*بنگاه

ها، هتل ها، متل*تاالرهای پذیرایی، هتل

 هاآپارتمان

 ها، فروش غذاها، کترینگرستوران*

 استخرهای شنا عمومی*

 های اینترنتیدفاتر تاکسی*

ها، انتشارات و تکثير، چاپخانه های تایپشرکت*

 و موارد مشابه

پوشاک، ارزاق، لوازم صوتی، های فصلی نمایشگاه*

 تصویری و خانگی و مواردمشابه

های انواع خودرو خارجی و ها و نمایندگیشرکت*

 ایرانی

های فروش بليط هواپيما، ها و نمایندگیشرکت*

 قطار و اتوبوس

های بازرگانی، تجاری، توليدی، دفاتر شرکت*

  ،خدماتی

 ها وهای توزیع، مصرف ادارات و سازمانتعاونی*

 بخش خصوصی

 ها، تئاترهاها و موسسات تبليغی، سينماشرکت*

 مدارس غيرانتفاعی و غيردولتی*

ها و موسسات سياحتی و جهانگردی، دفاتر شرکت*

 زیارتی

 دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه*

 ها و...ها، پانسيونمهدکودک*

 ها و موسسات آموزشی غيرانتفاعیدانشگاه*

2 

ساليانه  عوارض 

يه  مات از کل خد

ــورد  ــن م ــاک ام

ــتفاده فعاالن  اس

ـــادی براي  اقتص

شاغل غير شمول م م

ــام  نظ نون  ــا ق

 صنفی

1200000 
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ها و مراکز ها، کلينيکداروخانه، مطب پزشکان  *

 هابهداشتی و آزمایشگاه

 های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و..کلينيک*

موسسات فيزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، *

 رادیولوژی و...

 دفاتر وکالی دادگستری –دفاتر اسناد رسمی *

 خدمات خودپرداز بانک*

یا غيرمشمول تبصره( چنانچه مشاغلی مشمول 

قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد بگونه ای 

که در این بند قيد نشده باشد، عوارض مربوط به 

این بند با تشخيص شهرداری و حتی االمکان بر 

اساس نزدیکترین مشاغل قيد شده در این تعرفه 

 محاسبه و وصول خواهد شد.

 1/3/97مورخ  355شماره (: دادنامه های 2بند )

هيأت عمومی  12/4/97مورخ  935الی  933ه شمارو 

خصوص عدم ابطال این  دیوان عدالت اداری در

 صادر شده است.  عنوان عوارض

طی  هيأت عمومی دیوان عدالت اداری (:8بند )

و شماره  29/2/87مورخ  113دادنامه های شماره 

مورخ   1052و شماره  12/10/96مورخ  1033

و پيشه)عوارض داری وضع عوارض کسب ا 19/10/96

محلی( از بانکهای دولتی، خصوصی، صتدوقهای قرض 

الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر 

قانون و در حدود اختيارات شورای شهر تشخيص 

  داده است.

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری طی (: 9بند )

وضع عوارض  3/11/96مورخ  1136دادنامه شماره 

اسناد رسمی را  منطبق بر مشاغل از جمله دفاتر 

قانون و در حدود اختيارات شورای شهر تشخيص 

 داده است.

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

و دادنامه های فوق الذکر هيأت  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور

 عمومی دیوان عدالت اداری

 

 عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب  - 9تعرفه شماره 

 

 

 

های تابلو لیغات محیطي به غیر ازعوارض بر تب - 10تعرفه شماره

 معرفي

 

 نوع عوارض ردیف
ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

1 

صدور مجوز نصب 

هاي تابلو

تبليغاتي و خارج 

از ضوابط 

شهرسازي به ازای 

 مربعمترهر 

600000 

مورخ  153دادنامه های شماره  :(1) بند

 20/8/92مورخ  551و شماره  26/2/96

هيأت عمومی دیوان عدالت اداری در 

خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر 

 شده است. 

  55ماده  27به استناد بند (: 2بند )

 25قانون شهرداری و بند  92و ماده 

و همچنين نامه  هاقانون شورا 80ماده 
2 

عوارض ساليانه 

 p *30هاي تابلو

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

1 
 عوارض تغيير شغل

 

 
عوارض برابر 

  ساليانه

 

 

 و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان   بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب

 عدالت اداری
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تبليغاتي و خارج 

از ضوابط 

شهرسازي 

 مربع(متر)

معاون  24/5/97مورخ  24836شماره 

توسعه منابع و پشتيبانی سازمان 

این عوارض قابل  کشورشهرداری های 

 وصول است.

(: وصول این عوارض  شامل 3) بند

های دولتی ادارات دولتي و بيمارستان

 نخواهد شد. 

: عوارض  صدور مجوز نصب برای (4) بند

 یک بار قابل وصول است. 

هاي : کليه مالکين تابلو(5) بند

تبليغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ 

قدام نمایند در مجوز الزم از شهرداری ا

غير این صورت شهرداری رأسًا نسبت به 

هاي تبليغاتی فاقد جمع آوری تابلو

مجوز با اعالم کتبی اقدام خواهد نمود. 

در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال 

آنان مسئوليتی به عهده شهرداری 

 نخواهد بود.

براي هایي كه صرفًا : تابلو(6)بند 

رساني براي اطالعمعرفي اماكن مربوطه و 

باشد مي A*Bمطابق با استاندارد متراژ 

 از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.

ارتفاع مجاز  Aمنظور از ضریب  :تبصره

در ملک که نهایتا یک متر تابلو بر سر 

عرض ملک  Bمنظور از ضریب  می باشد و

 ی باشد.مورد نظر م

3 
برد نصب بيل

 800000 مربع(متر)

4 
نصب پالکارد با 

 500000 مجوز شهرداری

5 
دیوار نویسی با 

 1200000 مجوز شهرداری

6 

نصب داربست 

تبليغاتی با 

 مجوز شهرداری
1200000 

7 

هاي پزشكان تابلو

مازاد  )ساليانه(

 بر تعرفه مصوب 
1000000 

8 

ها تبليغات بانك

و استقرار 

هاي جوایز خودرو

و یا  قرض الحسنه

فروشگاه های 

عرضه کاال و 

به منظور  خدمات

تبليغات در 

 معابر

800000 

 اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  25و  16بند  مستندات قانونی:

 92و ماده   55ماده  27بند و  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور

 و دادنامه های فوق الذکر هيأت عمومی دیوان عدالت اداریقانون شهرداری 

 

 
دكل هاي  تأسیسات شهری احداث صدور مجوزعوارض  -11 تعرفه شماره

 پست هاي مخابراتي و ...  ترانسفورماتورها، خابراتي،م

 عنوان تعرفه عوارض ردیف

ماخذ و 

نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 )مترمربع(

 توضيحات

1 

تأسيسات و تجهيزات شهری 

، پست مانند منبع آب

، ، پست گازترانسفورماتور

، تصفيه پست مخابرات

، هاي آب و فاضالبخانه

هاي برق و مخابرات دكل

(BTSو كليه دكل ) هاي

ارتباطي، كيوسك تلفن و 

 مربعمترغيره به ازای هر 

P 250* 

(: دادنامه های شماره 1بند )

هيأت  14/9/96مورخ  889الی  888

عمومی دیوان عدالت اداری در 

خصوص عدم ابطال این عنوان 

 عوارض صادر شده است. 

 

 
 

 سطح شهرعوارض  – 12تعرفه شماره 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض
 توضيحات محاسبه عوارضماخذ و نحوه 
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1 

 عوارض سطح شهر

 

 
 قيمت منطقه بندی 

 کل شهرمحمله

 لایر 25000

)مساحت عرصه+مساحت 

تعداد *%1.5 اعيان(*

سال *قيمت منطقه 

 بندی 

 

 
 

به استناد (: 1بند )

قانون نوسازی و  2ماده 

عمران شهری مصوب 

هائی شهرداری 7/9/1347

که مميزی امالک انجام 

وصول  اند مشمولداده

گردند عوارض نوسازی می

اما تا زمان انجام 

ی امالک و اخذ مجوز مميز

وصول عوارض نوسازی از 

شهرداری مراجع قانونی، 

عوارض  می تواند

ساليانه سطح شهر را به 

 وصول نماید. ماخذ، شرح

ــد) عوارض  (:2بن ین  ا

ــاليانه و در  ــورت س بص

ــهرداری  ــخيص ش زمان تش

عه  گام مراج یا در هن

ــه رداری جهت مؤدی به ش

انجام هر گونه فعاليت 

نه مجوز  خذ هر گو یا ا

ستعالم و ...  سخ ا و پا

 قابل وصول خواهد بود.
 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

قانون  3و  ماده  2ماده  3و تبصره  بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و

 با اصالحات 7/9/1347مصوب  - نوسازی و عمران شهری

 

 قطع اشجارعوارض  – 13تعرفه شماره 
 %1.5)مساحت عرصه +مساحت اعيان (*

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و 

نحوه 

محاسبه 

 )لایر(عوارض

 توضيحات

1 

عوارض قطع 

 اشجار
)حداقل بن درخت  

می ۴0جهت محاسبه 

 باشد (

8*B*N 
 

ند) فاد آیين(: 1ب یت م عا قانون ر مه ) نا

سبز در  ضای  سترش ف صالح قانون حفظ و گ ا

مصوب شورای عالی  15/02/1389شهرها مصوب 

باشــد برای محاســبه اســتانها( ضــروری می

عوارض فوق از فرمول ذیــل اســـتفــاده 

 گردد.می

 (: ضرایب:2بند)

 B بن درخت که عبارتســـت از محيط درخت :

یا نقطه تماس زمين از محل رستنگاه زمين 

با تنه درخت می باشـــد در صـــورتيکه یک 

درخت چند تنه داشته باشد محيط قطورترین 

به عوارض قرار  حاســـ نای م خت مب نه در ت

 ميگيرد.

K .ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

N باشد: نوع درخت که بشرح جدول زیر می: 

 ضریب درخت نوع درخت ردیف

 10000 درخت مثمر  1

 10000 خرما 2

 7000 کاج  3

 7000 سرو 5

6 
درخت غير 

 مثمر
5000 

(: در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع 3بند)

سيون ماده  پس از درخت ضوع در کمي طرح مو

)قانون اصالح  1ایين نامه اجرایی ماده  7

شهرها  سبز در  ضای  سترش ف قانون حفظ و گ
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مصـــوب شـــورای عالی  15/02/1389مصـــوب 

و رای قطعی مبنی بر قطع درخت  ( استانها

درصــــد عوارض 70ذینفع مکلف به پرداخت 

که  درخت تعدادی موضـــوع تعرفه و کاشـــت

جایگزین  اصله کمتر نمی باشد 4حداقل از 

ان های دیگر شــهر به در همان مکان یا مک

 می باشد. 7کميسيون ماده  صالحدید 

 

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و

 موتورسیکلت ها سالیانه عوارض – 1۴تعرفه شماره 
 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضيحات

1 

عوارض 

ساليانه 

موتورسيکلت 

 ها

 لایر 300000

 

 

 

 کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکيالت، قانون  80ماده  16بند  مستندات قانونی:

 .بعدی های اصالحيه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و

 

 هزينه نگهداری احشام -15تعرفه شماره 

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 منشاء قانونی

1 

هزینه 

نگهداری 

 احشام

لایر هرراس 600/000

 گاو

 لایر هر راس400/000

   گوسفند

نگهداری احشام در  -1

شهر ممنوع می باشد و 

این هزینه برای بار دوم 

درصد اضافه 50و بيشتر 

می شود . و برای بار 

سوم معرفی به مراجع 

 قضایی

 

 

بند –منشاء قانونی 

قاون 80ماده  16

مرسوم به شوراها و 

ماده  1تبصره 

قانون ماليات بر 50

 ارزش افزوده 

 

 هزينه حفر چاه  – 1۶تعرفه شماره 

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 منشاء قانونی

1 

حفر هزینه 

چاه  در 

 معابر

10/000/000 

حفرچاه در معابر ممنوع -1

چنانچه مالک بصورت بوده و 

غير مجاز اقدام به حفر چاه 

در معابر نماید عوارض 

مذکور از متخلف اخذ می شود 

. 

بدیهی است که هزینه  -2

مذکور بابت حفر غيرمجاز و 

پرنمودن توسط شهرداری اخذ 

  می شود.

 

بند –منشاء قانونی 

قاون 80ماده  16

مرسوم به شوراها و 

ماده  1تبصره 

 قانون ماليات بر50

 ارزش افزوده 

 

 

 هزينه ريختن نخاله های ساختمانی   – 17تعرفه شماره 

 ردیف

عنوان 

تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 منشاء قانونی
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1 

هزینه 

ریختن 

نخاله های 

  ساختمانی

هزینه تخليه 

نخاله و 

زباله در محل 

های غيرمجاز 

به ازاء هر 

متر مربع 

  لایر700/000

ریختن هرگونه زباله و -1

نخاله های ساختمانی در 

معابر و محل های غيرمجاز 

ممنوع بوده و متخلف کليه 

هزینه های مربوط را 

پرداخت ودر صورت لزوم و با 

استنکاف متخلف از پرداخت 

عوارض مذکور به مراجع 

ابق با قضایی معرفی و مط

قانون پسماند با متخلف 

 خورد خواهد شد .بر

  

 

بند –منشاء قانونی 

قاون 80ماده  16

مرسوم به شوراها و 

ماده  1تبصره 

قانون ماليات بر 50

 ارزش افزوده 

 

 هزينه تخريب زيرسازی و آسفالت  – 18تعرفه شماره 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 

 عوارض
 توضيحات

1 

هزینه تخریب 

زیرسازی و آسفالت 

و تک لبه در 

معابر که به 

منظور واگذاری 

انشعابات برق ،آب 

،گاز ،تلفن و 

   غيره صورت ميگيرد

تخریب زیرسازی با عرض -1

سانتيمتر هر 50حداکثر  

 لایر 200/000متر طول 

تخریب زیرسازی با عرض -2

سانتيمتر هر 50بيش از 

 لایر 300/000متر طول 

   تخریب هر متر آسفالت-3

با عرض حداکثر 

سانتيمتر هر متر طول 50

 لایر 300/000

تخریب آسفالت با عرض -4

سانتيمتر هر 50بيش از 

 لایر 400/000متر طول 

تخریب تک لبه هر متر -4

 لایر 500/000طول 

تخریب کانيوو هر متر -5

 لایر 500/000طول 

 

  

تبصره یک :عوارض این 

بند مربوط  به اشخاص 

حقيقی ميباشدو هزیينه 

تخریب توسط شرکتهای 

حفار شامل آب ،برق 

گاز م مخابرات و غيره 

طبق اخرین فهرست  

بهاء نوار حفاری 

 محاسبه خواهد شد .

تبصره دو: در حفاری 

با عرض بيش تر از یک 

 10متر به ازاء هر 

سانتی متر اضافه تر 

لایر اضافه می 200000مبلغ

 گردد. 

 

عوارض خودروهای دوره گرد و هزينه کارکرد  – 19تعرفه شماره 

 ماشین آالت 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

 محاسبه عوارض
 توضيحات

 

 منشاء قانونی

1 
خودروهای دوره 

 گرد 

 

100/000 
 

  

  

 16بند –منشاء قانونی 

قاون مرسوم به 80ماده 

 1شوراها و تبصره 

قانون ماليات 50ماده 

 بر ارزش افزوده 

2 

هرساعت کارکرد 

لودر 

،بلدوزر،بيل 

مکانيکی 

 ،گریدر،...

150/000 

3 
دستگاههای حمل 

 مصالح و کمپرسی
70/000 
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 هزينه ريختن نخاله های ساختمانی   – 20تعرفه شماره 

 ردیف
عنوان تعرفه 

 عوارض

ماخذ و نحوه 

محاسبه 

 عوارض

 توضيحات

 

 منشاء قانونی

1 

خسارت هزینه 

به فضای سبز 

و درختان 

)توسط احشام 

ریختن ،...(

نخاله های 

  ساختمانی

خسارت به 

فضای سبز هر 

مترمکعب       

لایر 200/000

خسارت به 

هراصله درخت 

  لایر200/000

خسارت و صدمه به فضای -1

سبز و درختان منوع بوده 

و متخلف )دامدارا( کليه 

هزینه های مربوط را 

پرداخت و در صورت لزوم و 

با استنکاف متخلف از 

پرداخت عوارض مذکور به 

مراجع قضایی معرفی و 

طابق با قانون لبا م

 متخلف برخورد خواهد شد .

 

–منشاء قانونی 

ماده  16بند 

قاون مرسوم به 80

 1شوراها و تبصره 

قانون 50ماده 

ماليات بر ارزش 

 افزوده 

 

 

 بهای خدمات ماشین آالت :
از يک متر و عرض کمتر از  ل با عمق کمتربیل بکهو جهت حفر کانا-1

 لایر80/000سانتی متربه هزای هر متر 70

 

با عمق بیشتر از يک متر و عرض کمتر از  بیل بکهو جهت حفر کانال-2

 لایر 100/000سانتی متربه ازای هر متر 70

 

 لایر70/000به ازای هر گودال )گوده ( بیل بکهو جهت حفر گودال -3

 

 لایر30/000پر کردن کانالهای حفر شده به ازای هرمتر -۴

  

 لایر 1/500/000ساعت کارکرد بیل بکهو درون شهر -5

 

 لایر 2/000/000ساعت کارکرد بیل بکهو خارج از شهر -۶

 

 لایر400/000حمل بار توسط نیسان درون شهر به ازای هر سرويس -7

 حمل بار توسط نیسان در بیرون شهر  با استفاده از فرمول ذيل :-8

 لایر 400/000کرايه ثابت :    

 لایر 25/000کرايه متغییر :به ازای هر کیلومتر 

  جمع کل مبلغ پرداختی بابت حمل بار کرايه ثابت+کرايه متغییر = 

 

 لایر750/000بهای هراستعالم و کارشناسی -9

 

 25/000قیمت منطقه بندی کل شهر محمله :-10

 


