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 مقدمه
 

 زندگيي  محيط در بهبود بهره وري پذيرش و منابع توسعه اصلي عامل فناوري و پژوهش بر مبتني محيطي دانش استقرار     

 . دارد اساسي نقش انساني نيازهاي تأمين در و است شهري

 در مطالعه و گ ارزيابينيازمن فرهنگي، و اقتصادي و اجتماعي هاي بازخورد به توجه با ريزي برنامه و پژوهش در الگوپذيري

 نباشدگ   بهدره  بي رفاهي نيازهاي و امكانات عمومي توزيع از ضرورت تناسب به تا است شهر هر در اقليمي هاي ساخت زير

 تگابير و ريزي برنامه با ارائه كه هستنگ پايگار توسعه در نيازها بين كليه منطقي ارتباط برآينگ از پويا و زنگه سيستمي شهرها

 كمد   بدا  توسعه عوامل ديگر و منابع از استفاده با و داده تسري وري بهره ارتقاي در جهت را پايگاري توان مي يذار، اثر

 لحدا   بده  سيستم ارتباطدات  در مؤثر فراينگ انجام موجب با آنها تعامل در نتيجتاً و شهري جامعه در مرتبط و نهادهاي عناصر

 بده  تدا  زدود هدا را  كاسدتي  تدوان  مدي  بهره وري تبلور با و ريزي برنامه در ارمعي اين تگوين با يقيناً شگ  شهري محيط بهبود

 بهبدود  و تدأمين  جهدت  و در مردمي مشاركت جلب به منظور الزم افزارهاي نرم از ملي عرصه در تكنولوژي توسعه موازات

 مشداركت  افدزايش  اهدگا   اجدراي  در خدگمتگزار  دولدت  بدا  همسوئي و مگيريت شهري سياستهاي راستاي در عمومي منافع

 .  شگ برخوردار الزم بهره از ضروري غير تصگيهاي كاهش زدايي و تمركز اصل و اجتماعي

 استفاده كه تعادل شهرهاست در موجود امكانات و فرصتها در ريزي برنامه و بررسي مستلزم مالي منابع از برداري بهره      

 آن مختصدات  بدا  نيدز  درآمگي شهرها منافع توسعه و يسترش با لذا  يابگ مي تكوين جگيگ فناوري با مناسبي شيوه به آن از

 مدگني  نيازهداي  تدأمين  جهدت  در مندابعي  خلد   بدا  و را فدراهم  پايدگاري  سوي به توسعه زمينه جگيگ اطالعات با و يافته رشگ

 حركدت  و الزم ادييآم ايجاد براي دهم دولت شگه اعالم هاي برنامه با و همسوئي توسعه برنامه فرابخشي مقگمه شهرونگان

 .   سازيم فراهم را واحگ شهري مگيريت سوي به

 مسئولين واحگها نظر كارشناسي نقطه با قانوني، اختيارات موازات به منابعي ايجاد جهت به يرديگه سعي مجموعه اين در      

 شدوراي  تصدويب  از پد   تدا  نموده اقگام محلي عوارض وضع به نسبت موجود عوارضي، افزارهاي نرم و شاخصها تبيين و

 سداير  هميداري  بدا  انتظداردارد  لدذا . يردد شهرداري اين عمل مالك قانون، مقرر خاص تشريفات و سير شهر اسالمي محترم

 در مندگر   خدگمات  بهداي  و عوارض(درآمگهاي محلي  تحصيل شهر بنگر انزلي با فهيم مردم مشاركت و دولتي دستگاههاي

 رفداه  بده  آن برآينگ و يابيم دسترسي شهر اين شهرونگان خور شهري در مبلمان و عمراني ارساخت تغيير به بتوانيم) تعرفه اين

 .  بيانجامگ مردم رضايت و عمومي
 

 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
2 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 کلیات 

 تعاریف

ت اقنونيو   مستندا
 

 

 

 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
3 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 الف : کلیات مستندات قانونی وضع عوارض

 11/4/1334قانون شهرداري مصوب 

 زير است:وظايف انجمن شهر به قرار  -44ماده 

   نين تغيير نوع و ميزان آنچتصويب لوايح برقراري يا الغا عوارض شهر و هم : 8بند 

وضع عوارض هر شهر نبايگ تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و روا  صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشگ تشخيص اين  : تبصره

 يونه عوارض با وزارت كشور است 

 شهرداري به شرح ذيل است:وظايف  -44ماده 

 ايجاد خيابانها وكوچه ها و ميگانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حگود قوانين موضوعه  -1

 مين آب و روشنايي بوسائل ممكنيه قنوات مربوط به شهر و تاقتنفاضالب و مجاري آبها و ور عمومي و انها، تسطيح معابر نگاهگاري ظيف ، تن -2

 رگيا هر عنوان دي هاي عمومي براي كسب و يا سكنيمجاز آنها و ميگانها و پاركها و باغو اشغال پيادروها و استفاده غير معابر عموميسگ : 1ره تبص

نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله يري و در رفع موانع موجود و آزاد ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوي

قگام كنگ  در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها مامورين خود راسا ا

جبران خسارت آنها اقگام كنگ ولي  نسبت به 77چه صاحبان اين دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشنگ بانظر كميسيون ماده ناقگام و چنا

دكه هايي در معابر عمومي كننگ شهرداري موظف است راسا و بوسيله مامورين  بكساني كه بعگ از تصويب اين قانون اقگام به نص

 1چگونه خسارتي نخواهنگ داشت يه ادعايح   خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سگمعبر اقگام كنگ و اشخاص مزبور

ارت آب و برق نيروي آنرا تامين نكرده است با احگاث تاسيسات توليگ و توزيع برق وتعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وز : 2تبصره 

تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسايل توزيع و وضع مقررات مربوط به  موافقت قبلي وزارت آب وبرق به عهگه شهرداري است 

نگ با تصويب آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه در سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهگه دار آن هست

انجمن شهر به عهگه شهرداري خواهگ بود   اين قبيل شهرداريها مي تواننگ با تصويب انجمن شهر تاييگ وزارت كشور تهيه آب 

  2مشروب و توزيع آن را به به موسساتي كه طب  اصول بهگاشتي عمل نماينگ وايذار كننگ 

ويب اين قانون به عهگه داشته انگ و عمليات آنها مورد تائيگ شهرداري محل و موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تص : 3تبصره 

  3وزارت كشور باشگ،مي تواننگ كماكان بكار خود ادامه دهنگ 

و شهرداري مكلف است محل هاي مخصوصي براي تخليه زباله ونخاله وفضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضالبها و نظاير آنها تعيين  : 4تبصره 

تعيين و ضمن انتشار  انتشار آيهي به اطالع عموم برسانگ محلهاي تخليه زباله و نخاله و فضوالت ساختماني و مواد رسوبي فاضالبها و نظاير آنها ضمن

ه تشخيص كارخانجات تبگيل زباله به كود ب تاسي  آيهي به اطالع عموم برسانگ محلهاي تخليه زباله بايگ خار  از محگوده شهر تعيين شود و محل و

 را فقط در محلهاي تعيين شگه از طر  شهرداري خالي راننگيان وسايل نقليه اعم از كنگرو و يا موتوري مكلفنگ آنها  4  شهرداري خواهگ بود
_____________________________________ 

 72/11/1431اصالحي  _1

 72/11/1431اصالحي  _7

 72/11/1431اصالحي  _4

 72/11/1441اصالحي  _4
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  5  قانون كيفر عمومي تعيين مي شود 272مجازات متخلفين طب  ماده    نماينگ

در صورت تخلف مراتب هربار در يواهينامه راننگيي متخلف قيگ و اير ظر  يكسال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حگاكثر 

گت از راننگيي ممنوع خواهگ بود  به تخلفات مزبور در دادياه مجازات خالفي محكوم و يواهينامه او براي يكسال ضبط مي شود و در همان م

 . بخش رسيگيي خواهگ شگ

مراقبت واهتمام كامل در نصب بريه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد   -3

   آنهااحتيا  عمومي و جلوييري از فروش اجناس فاسگ ومعگوم نمودن 

مراقبت در امور بهگاشت ساكنين شهر و تشري  مساعي با موسسات وزارت بهگاري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوييري از  -4

   امراض ساريه

   جلوييري از يگائي و واداشتن يگايان بكار و توسعه آموزش عمومي و غيره -4

باري و تاسي  موسسات فرهنگي و بهگاشتي و تعاوني ماننگ بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و قانون تعليمات اج 8اجراي تبصره ي  ماده  -6

ثال آن پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارياه و تيمارستان و كتابخانه و كالسهاي مبارزه با بي سوادي و كودكستان و باغ كودكان و ام

ن قبيل موسسات و مساعگت مالي به انجمن تربيت بگني و پيش آهنگي و كم  به انجمن هاي چنين كم  به ايمدر حگود اعتبارات مصوب و ه

   خانه و مگرسه و اردوي كار

با  شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و زنگان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعل  به خود

  6  و يا با شرايط معين بمنظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهگ يذاشتحفظ مالكيت به رايگان 

 7  به قوت خود باقي است 28/3/1334قانون نظارت در مصر  سهميه فرهنگ از درآمگ شهرداريها مصوب  5تبصره ماده  : 1تبصره 

 8  قي استكل كشور به قوت خود با 1335قانون بودجه سال  55تبصره  : 2تبصره 

   حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري -7
برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصالح بودجه و اصالح بودجه وتنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پ  از تصويب انجمن  -8

   خه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني بوسيله فرمانگار يا بخشگار به وزارت كشور ارسال مي شودشهر ي  نس

انجام معامالت شهرداري اعم از خريگ و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استيجاره پ  از تصويب انجمن شهر با رعايت  -9

  5  اريها پيش بيني شگه در قانونصالح و صرفه و مقررات آئين نامه مالي شهرد

اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه ازطر  وزارت دارائي جز هزينه    اهگا و قبول اعانات و هگايا بنام شهر با تصويب انجمن -11

   قابل قبول اعانه دهنگيان پذيرفته ميشود و اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمگ معا  مي باشگ

 11  نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس ها -11
_______________ 

 شمسي1434دي 74قانون كيفر عمومي مصوب  722ماده  _1

 72/11/1441اصالحي  -2

 72/11/1441اصالحي  -2

 72/11/1441اصالحي  -8

 72/11/1441اصالحي  -9

 72/11/1441اصالحي -13
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   متوفيات تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليگ و -12

   تظام امور آنهانايجاد غسالخانه و يورستان و تهيه وسائل حمل اموات و مراقبت در ا -13

اتخاذ تگابير موثر و اقگام الزم براي حفظ شهر از خطر سيل و حري  و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در  -14

و داالنهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشانگن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر  وجلوييري از معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي 

يذاشتن هر نوع اشيا در بالكن ها و ايوان هاي مشر  و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوييري از 

 11  زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشگناودان ها  ودودكشها هاي ساختمانها كه باعث 

در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها  وغيره و رفع مزاحمت هاي منگر  در ماده فوق ، شهرداري پ  از كسب نظر مامور فني خود  تبصره :

ور شهرداري در مهلت معين به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابالغ مهلت دار متناسبي صادر مينمايگ و اير دست

بموقع اجرا يذاشته نشود شهرداري راٌساً با مراقبت مامورين خود اقگام به رفع خطر يا مزاحمت خواهگ نمود و هزينه مصرو  را 

مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي ماننگ سينماها، يرمابه ها،  باضافه صگي پانزده خسارت از طر  دريافت خواهگ كرد

 12  باشگفت وآمگ مراجعه عمومي است نيز ميرستوران ها، پاساژها و امثال آن كه محل ر ها كافه خانه ، ها،دكاكين، قهوه مهمانخانه

هاي مجاور هنگام بروز زارت بهگاري ودامپزشكي و شهرداريجلوييري از شيوع امراض ساريه انساني وحيواني و اعالم اينگونه بيماري ها به و -14

   اشتن بيماران مبتال به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتال به امراض ساريه بوده ويا در شهر بال صاحب و مضر هستنگآنها و دور نگه د

   تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصنا  وپيشه وران -16

قيمت عادله اراضي و ابنيه متعل  به اشخاص كه مورد احتيا  شهر باشگ بر طب  قانون پيشنهاد اصالح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين  -17

 مورد احتيا  براي لوله كشي   توسعه معبر و تاُمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابان ها و ميگان ها و باغ هاي عمومي و تهيه اراضي

هيه اراضي الزم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طب  فاضالب اعم از داخل يا خار  شهر و همچنين تو 

 قانون توسعه معابر  

 تهيه وتعيين ميگان هاي عمومي براي خريگ و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره  -18

 و نان شهر و اجراي آن پ  از تصويب انجمن شهر  تهيه و تگوين آئين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش يوشت -19

جلوييري از ايجاد و تاسي  كليه اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهگاشت در شهرهاست،  -21

چنين مراكزي كه مواد محترقه مي سازنگ و شهرداري مكلف است از تاسي  كارخانه ها، كارياهها، ياراژهاي عمومي و تعميرياهها و دكانها و هم

ع اسطبل چارپايان و مراكز دامگاري و بطوركلي تمام مشاغل و كسبهايي كه ايجاد مزاحمت و سر وصگا كننگ يا توليگ دود و يا عفونت و يا تجم

 ي عمومي كه مخالفت بهگاشت استحشرات و جانوران نماينگ جلوييري كنگ و در تخريب كوره هاي آجر و يچ و آه  پزي و خزينه يرمابه ها

گن اقگام نمايگ و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود توليگ مي كنگ از آلوده ش

يل كنگ و اير الزم شود آنها را هواي شهر جلوييري نمايگ و هرياه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمگه باشگ آنها را تعط

 13به خار  از شهر انتقال دهگ 

شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خار  از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابالغ نماينگ  تبصره :
____________________ 

 72/11/1441اصالحي  -11

 72/11/1441اصالحي  -17

 72/11/1441اصالحي  -14
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و اير صاحب مل  به نظر شهرداري متعرض باشگ بايگ ظر  ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر از طر  انجمن شهر انتخاب 

  14خواهنگ شگ تسليم كنگ  راي كميسيون قطعي و الزم االجرا است 

صاحب مل  در موقع، اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاَ اقگام نكنگ شهرداري هرياه راُي كميسيون مبني بر تاُييگ نظر شهرداري باشگ ويا 

 بوسيله ماُمورين خود راُساَ اقگام خواهگ نمود 

احگاث بناها و ساختمان هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه ومستراح و حمام عمومي و كشتارياه و ميگانها و باغ كودكان و ورزشگاه  -21

 و فني  واتخاذ تگابير الزم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر  حل صحيمطاب  اصو

 تشري  مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجگ وغيره -22

 رمابه ها و نگهگاري اطفال بي بضاعت و سرراهي اهتمام در مراعات شرايط بهگاشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزيي  ي -23

 صگور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود  -24

شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شگه مكلف است طب  ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از  تبصره :

رخال  منگرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه و يا تجارت ساختمان را قيگ كنگ   در صورتي كه ب

دائر شود شهرداري مورد را در كميسيون در صورت احراز تخلف مال  يا مستاُجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايگ از دو ماه تجاوز 

اين تصميم بوسيله مامورين شهرداري    ذ تصميم مي كنگنمايگ در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه يا تجارت ظر  مگت يكماه اتخا

ماه تا  2ه اي از حاجراء مي شود و كسي كه عالماٌ از محل مزبور پ  از تعطيل براي كسب و پيشه و تجارت استفاده كنگ به حب  جن

دائر كردن  اٌ تعطيل ميشود سال و جزاي نقگي از پنج هزار و ي  ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهگ شگ و محل كسب نيز مجگد 2

دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدوا  و طالق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهنگسي وسيله مال  از نظر اين قانون 

  15  استفاده تجاري محسوب نميشود

انهار و جگول هاي طرفين از سنگ آسفالت و  ساختن خيابان ها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و -24

  12  امثال آن به هزينه شهرداري آن محل

پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كاالهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصوالت  -26

    رت كشورداخلي و غيره و ارسال ي  نسخه از تصويب نامه براي اطالع وزا

   بمنظورتشوي  صادرات كشورنسبت به كاالهاي صادراتي بيشتر ازي  درصگقيمت كاالنبايگ وضع عوارض شود :1تبصره

   كاالهاي عبوري از شهرها كه براي مقصگ معيني حمل مي شود از پرداخت هريونه عوارض به شهرداري هاي عرض راه معا  مي باشگ:2تبصره

   اين بنگ تصحيح ميشود 1راجع به تشوي  صادرات و توليگ از تاريخ اين قانون طب  تبصره 33مصوبه بهمن ماه  ماده اول قانون : 3تبصره

آئين نامه هاي يريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكا  از آن با موافقت وزرا كشور و داديستري تنظيم و پ  از تصويب هيئت  : 4ماده

   وزيران بموقع اجرا يذاشته مي شود

وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره يذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعالنات و برداشتن و محو  -27

 17  كردن آيهي ها از محل هاي غير مجاز و هريونه اقگاماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موُثر باشنگ
______________________ 

 72/11/1441اصالحي  -14

 72/11/1441اصالحي  -11

 72/11/1441اصالحي  -12

 72/11/1441اصالحي  -12
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  18  صگور پروانه كسب براي اصنا  و پيشه وران -28

 كليه اصنا  و پيشه وران مكلفنگ براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارنگ  

 11  فاقگ پروانه راُساَ و بوسيله ماُمورين خود اقگام نمايگشهرداري ميتوانگ نسبت به تعطيل محل كسب  -تبصره

رفع هر يونه اختال  بين موُدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نماينگيان وزارت كشور و داديستري و انجمن   

يون تشخيص شود طب  مقررات اسناد سيشهر ارجاع ميشود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بگهي هايي كه طب  تصميم اين كم

 الزم االجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول ميباشگ ، اجراي ثبت مكلف است برطب   تصميم كميسيون مزبور به صگور اجرائيه  و

هرداري مبادرت نمايگ در نقاطي كه سازمان قضايي نباشگ ريي  داديستري شهرستان ي  نفر را به نماينگيي شوصول طلب 

 21  غياب انجمن شهر انتخاب نماينگه انجمن از طر  شوراي شهرستان به عمل خواهگ آمگدر يستري تعيين مي نمايگ و داد

از  قبل از هر اقگام عمراني يا تفكي  اراضي و شروع ساختمان آن بايگ مالكين اراضي و امالك واقع در محگوده شهر يا حريم   

شهرداري ميتوانگ از عمليات ساختماني ساختمان هاي بگون پروانه به وسيله ماُمورين خود اعم از آنكه ساختمان در 21  شهرداري پروانه اخذ نماينگ

   زمين محصور يا غير محصور واقع باشگ جلوييري نمايگ

صدات مندگر  در پروانده    در موارد مذكور فوق كه از لحا  اصول شهرسازي يا فني يدا بهگاشدتي قلدع تاُسيسدات و بناهداي خدال  مشخ       

ضرورت داشته باشگ يا بگون پروانه شهرداري ساختمان احگاث يا شروع به احگاث شگه باشگ بده تقاضداي شدهرداري موضدوع در كميسديون هدايي       

هر بده  مركب از نماينگه وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات داديستري به انتخاب وزير داديستري و يكي از اعضداي انجمدن شد   

از  توضيحات خود را كتبداَ ارسدال دارد پد     انتخاب انجمن مطرح ميشود   كميسيون پ  از وصول پرونگه به ذينفع اعالم مينمايگ كه ظر  ده روز

 انقضاء مگت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينگه شهرداري كه بگون ح  رِاُي براي اداي توضيح شركت ميكنگ ظر  مگت

 مخالف مفاد پروانه جلوييري ميكنگ اه تصميم مقتضي برحسب مورد اتخاذ كنگ در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بگون پروانه يا م 1 

 به تقاضاي مكلف است حگاكثر ظر  ي  هفته از تاريخ جلوييري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايگ، در غير اين صورت كميسيون 

 سيگيي خواهگ كرد  در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام  يا قسمتي از بنا باشگ مهلت مناسبي كه نبايگ از دو ماه تجاوز ذينفع به موضوع ر

ه قلع بنا ننمايگ شهرداري راُساَ شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مال  ابالغ كنگ  هرياه مال  در مهلت مقرر اقگام بكنگ تعيين مي نمايگ 

 22  آن را طب  مقررات آئين نامه اجرايي وصول عوارض از مال  دريافت خواهگ نمودده و هزينه اقگام كر

در مورد اضافه بنا زائگ بر مساحت زير بناي منگر  در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواندگ در   

باز يا بن بسدت   ه موقعيت مل  از نظر مكاني )در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي ويا كوچه بن صورت عگم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه ب

اسدت  راُي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شگه و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشگ، اتعيين و شهرداري مكلدف  

معامالتي ساختمان براي هر مترمربع بناي م نمايگ )جريمه نبايگ از حگاقل ي  دوم كمتر از سه برابر ارزش براساس آن نسبت به وصول  جريمه اقگا

 اضافي بيشتر باشگ  در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود ، شهرداري مكلف است مجگدا پرونگه را به همان كميسيون ارجاع و 

 23   نمود تقاضاي صگور راُي تخريب اقگام خواهگ
______________________________  

 72/11/1441اصالحي  -18

 72/11/1441اصالحي  -19

 72/11/1441اصالحي  -73

 72/11/1441الحاقي -71

 12/1/1417اصالحي مصوب  -77

 72/2/1418اصالحي  -74
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ه استفاده از اراضي تجاري و صنعتي و اداري كميسيون در مورد اضافه بنا زائگ بر مساحت منگر  در پروانه ساختماني واقع  در حوز 

مي توانگ در صورت عگم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت مل  از نظر مكاني ) در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي 

اختمان از نظر مصالح مصرفي و يا كوچه بن بست  راُي به اخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شگه و نوع س

باشگ تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقگام نمايگ) جريمه نبايگ از حگاقل دو برابر كمتر و از چهار 

ذينفع از پرداخت جريمه  برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر مترمربع بناي اضافي ايجاد شگه بيشتر باشگ  در صورتي كه

دداري نمود شهرداري مكلف مجگداً پرونگه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صگور راُي  تخريب را بنمايگ  كميسيون در خو

 73  نموداين مورد نسبت به صگور راُي تخريب اقگام خواهگ 

فني و بهگاشتي و شهرسازي رعايت شگه در مورد احگاث بناي بگون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول   

 باشگ كميسيون ميتوانگ با صگور راُي بر اخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بگون مجوز ي  دهم ارزش معامالتي ساختمان يا ي 

كه مبلغ آن بيشتر است از پنجم ارزش سرقفلي ساختمان ، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشگ، هركگام                     

ذينفع ، بالمانع بودن صگور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعالم نمايگ  اضافه بنا زائگ بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي 

 25  عمل خواهگ شگ 3و2

يسيون ميتوانگ با توجه به موقعيت محلي و در مورد عگم احگاث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عگم امكان اصالح آن كم 

 نوع استفاده از فضاي پاركينگ راُي به اخذ جريمه اي كه حگاقل ي  برابر و حگاكثر دو برابر ارزش معامالتي ساختمان براي هر

گ  شهرداري متر مربع مي باش25متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشگ، صادر نمايگ ) مساحت هر پاريينگ با احتساب يردش 

 22  جريمه تعيين شگه و صگور برگ پايان ساختمان ميباشگمكلف به اخذ 

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستنگ در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي  

انه تجاوزي در اين مورد انجام ييرد شهرداري مكلف است از اصالحي را بنماينگ  در صورتي كه بر خال  پروانه و يا بگون پرو

ادامه عمليات جلوييري  و پرونگه امر را به كميسيون ارسال نمايگ  درساير موارد تخلف ماننگ عگم استحكام بنا، عگم رعايت اصول 

 27  در ساختمان رسيگيي در صالحيت كميسيون هاي ماده صگ استفني و بهگاشتي و شهرسازي 

مهنگسان ناظر ساختماني مكلفنگ نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احگاث ميگردد از لحا  انطباق ساختمان با  

ت فني مشخصات منگر  در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبا

هر ياه مهنگس ناظر بر خال  واقع يواهي نمايگ و يا تخلف را به شهرداري اعالم نكنگ و موضوع منتهي به طرح در كميسيون    ا يواهي نماينگر

منگر  در تبصره ي  ماده صگ قانون  شهرداري  كميسيون ي  ماده صگ قانون شهرداري اعالم نكنگ و موضوع منتهي به طرح در منگر  در تبصره

ر راُي جريمه يا تخريب ساختمان  يردد شهرداري مكلف است مهنگس ناظر را در صورت  ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و و صگو

محروميت از كار ودر صورتي كه مجگداً مرتكب تخلف شود كه منجر به ماه تا سه سال  2ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 

نظام معماري و  له كميسيون ماده صگ يردد به حگاكثر مجازات محكوم كنگ  مراتب محكوميت از طر  شوراي انتظاميصگور راُي تخريب به وسي

 محض وقو  از ساختماني در پروانه اشتغال در  و يكي از جرائگ كثيراالنتشار اعالم ميگردد   شهرداري مكلف است تا صگور راُي محكوميت به
_______________________________________  

 72/2/1418اصالحي  -74

 72/2/1418اصالحي مصوب  -71
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 12/2/1418اصالحي مصوب  -72
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ماه اخذ يواهي امضاء مهنگس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه  2تخلف مهنگس ناظر و ارسال پرونگه كميسيون ماده صگ به مگت حگاكثر 

 ماُموران شهرداري نيز مكلفنگ در مورد ساختمان ها نظارت نماينگ و هرياه از موارد تخلف در پروانه به موقع  ري نمايگساختمان شهرداري خوددا

جلوييري نكننگ و يا در مورد صگور يواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شونگ طب  مقررات قانوني به تخلف آنان رسيگيي ميشود 

    كابي مهنگسان ناظر و ماموران شهرداري واجگ جنبه جزائي هم باشگ از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهنگ بودو در صورتي كه عمل ارت

 در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوييري از عمليات ساختماني است ودستور شهرداري اجرا نشود مي توانگ با استفاده از ماُمورين اجرائيات

 28  تظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقگام نمايگخود و در صورت لزوم ماُموران ان

دفاتر اسناد رسمي مكلفنگ قبل از انجام معامله در مورد ساختمانهاي يواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام يواهي عگم  

   راتب را در سنگ قيگ نماينگخال  تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شگه باشگ مالحظه و م

  معامله انجام يرفته واز يگ 24/11/1355تبصره الحاقي به ماده صگ قانون شهرداري ها ) 2در مورد ساختمان هائي كه قبل از  تصويب قانون 

تمان الزامي مال  اوليه خار  شگه باشگ در صورتي كه مورد معامله كل پالك را شامل نگردد يواهي عگم خال  يا برگ پايان ساخ

   نبوده و يا ثبت و تصريح آن در سنگ انجام معامله بالمانع مي باشگ

 در مورد ساختمان هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شگه در صورتي كه اضافه بناء جگيگي حادث نگرديگه باشگ و مگارك و 

 25ر باشگ با ثبت و تصريح مراتب فوق در سنگ مالكيت انجام معامله بالمانع مي باشگ اسناد نشان دهنگه ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شه

ماده صگ قانون  1ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شگه است از شمول تبصره   

 31  شهرداري معا  مي باشگ

از كميسيون ماده صگ قانون شهرداري هرياه شهرداري يا مال  يا قائم مقام او از تاريخ ابالغ راُي ظر  مگت  در مورد آراء صادره  

اعضاي آن غير از  ده روز نسبت به راُي اعتراض نمايگ ، مرجع رسيگيي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صگ خواهگ بود كه

 31  انگ  راُي اين كميسيون قطعي استافرادي باشنگ كه در صگور راُي قبلي شركت داشته 

 آئين نامه ارزش معامالتي ساختمان پ  از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست  و اين ارزش  

 47  معامالتي سالي يكبار قابل تجگيگنظر خواهگ بود

 نون شهرداري به شرح ذيل اصالح مي يردد:    قا111ماده ) –ماده واحگه 

ادارات ثبت اسناد و امالك و حسب مورد دادياهها موظفنگ در موقع دريافت تقاضاي تفكي  يا افراز اراضي واقع در محگوده و 

هرداري مربوط رسيگه باشگ  نقشه اي كه حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكي  يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهنگ كه  قبال به تائيگ ش

 ي مال  براي تفكي  زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيگ، تسليم شهرداري مينمايگ، بايگ از كسر سطوح معابر و قگرالسهم شهردار

 غ شود  مربوط به خگمات عمومي از كل زمين، از طر  شهرداري حگاكثر ظر  سه ماه تاييگ و كتباَ به مال  ابال

  دادياه با رعايت افراز را به دادياه تسليم نمايگ توانگ تقاضاي تفكي  يايف از سوي شهرداري مال  ميمهلت مقرر و عگم تعيين تكل بعگ از انقضاء

 يم مي نمايگ ، به موضوع رسيگيي و اتخاذ تصم5حگاكثر نصابهاي مقرر در خصوص معابر ، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده
___________________________________ 

 72/2/1418اصالحي مصوب  -78

   72/6/1418اصالحي مصوب  -71

 72/6/1418اصالحي مصوب  -43

 72/6/1418الحاقي مصوب  -41

72/11/1418الحاقي مصوب  -47
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عگم ارسال پاسخ در مگت فوق، دادياه با مالحظه طرح    حگاكثر ظر  دو ماه بايگ به دادياه مذكور پاسخ دهگ  در صورت5كميسيون ماده )

 جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ظوابط و مقررات ، به موضوع رسيگيي و راُي مقتضي صادر مي نمايگ  

رعايت حگنصابهاي تفكي  و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محگوده شهرها و همچنين رعايت حگ  

ها، ضوابط، آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تاييگ كليه نقشه هاي تفكيكي موجوع اين نصاب

 قانون توسط شهرداريها الزامي است:  

 1322  قانون زمين شهري مصوب سال 15  و )14مواد ) -

  ني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و قانون منع فروش و وايذاري اراضي فاقگ كاربري مسكو -

  1381حقوقي مصوب سال 

 و اصالحات بعگي آن 1374قانون خفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال  -

 ي آن و اصالحات بعگ1385اقتصادي مصوب سال  –قانون جلوييري از خرد شگن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني  -

   قانون تاسي  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعگي آن  5ماده ) -

 اقگام خواهگ شگ  1322  قانون زمين شهري مصوب سال 11  و  ماده )1در مورد اراضي دولتي ، مطاب  تبصره) 

است شهرداري براي تاُمين سرانه فضاي عمومي و خگماتي تا  در اراضي با مساحت بيشتر از پانصگمترمربع كه داراي سنگ ششگانگ

سقف بيست و پنج درصگ  و براي تاُمين اراضي مورد نياز احگاث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكي  و افراز اين اراضي مطاب  با 

درصگ از باقيمانگه اراضي دريافت مي نمايگ   25طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شگه از عمل تفكي  براي مال  ، تا 

 ناس رسمي داديستري دريافت نمايگشهرداري مجاز است با تواف  مال  قگرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طب  نظر كارش

صگور سنگ مالكيت ايجاد   و معابر و شوارع عمومي و اراضي خگماتي كه در اثر تفكي  و افراز و 3كليه اراضي حاصل از تبصره ) 

 ميشود، متعل  به شهرداري است و شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب مل  پرداخت نخواهگ كرد 

سالمي در مواردي كه امكان تاُمين انواع سرانه ، شوارع و معابر از زمين مورد تفكي  و افراز ميسر نباشگ، شهرداري ميتوانگ با تصويب شوراي ا

    شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايگ

 هريونه تخلف از موضوع اين قانون در تفكي  يا افراز اراضي ، جرم تلقي شگه و متخلفين ، طب  قانون مجازات اسالمي  و قانون  

   تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرارخواهنگ يرفت

 ( قانون شهرداري111راي قانون اصالح ماده )پاسخ سوُاالت مطروحه در خصوص اج

 19/91/9919تاريخ :                                                                                  

93991/9/37شماره :                  سالم عليكم

 وي پاسخون محترم هماهنگي امور عمراني وزارت كشور كه حامعا 4/11/51مورخ  34/3/138232شماره   به پيوست تصوير نامه

مددي باشددگ كدده جهددت بهددره بددرداري  28/1/1351قددانون شددهرداري مصددوب  111االت مطروحدده در نحددوه اجددراي قددانون اصددالح مدداده بدده سددؤ 

 معاون هماهنگي امور عمراني                                  محمگ آقاجانزاده                                      51/33737ارسال مي يردد /ن/

 سالم عليكم 
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قانون شهرداري  111مشاور محترم وزير و سرپرست دفتر امور حقوقي راجع به ابالغ قانون اصالح ماده  18/3/51مورخ  38751پيرو نامه شماره 

ابهامات موجود در نحوه اجراي قانون مذكور ، بگينوسيله برخي سوُاالت مطروحه و پاسخ آنها جهت آياهي و ابالغ با توجه به  28/1/51مصوب 

 ني الزم يه شرح زير اعالم ميگردد:به شهرداري هاي تابعه به منطور هر يونه اقگام قانو

ل اراضي با هر نوع كاربري مسكوني است يا ساير   قانون شهرداري صرفا شام111اراضي   در صگر ماده واحگه اصالح ماده)  عبارت ) -1

 كاربريها كه شرايط قانوني تفكي   براي آنها مهياست را نيزشامل ميشود؟

منظور از اراضي در متن ماده واحگه ، كليه اراضي وافع در محگوده و حريم شهر با هر نوع كاربري را شامل ميگردد كه با رعايت مفاد اين  پاسخ:

  ذيل آن ضوابط طرحهاي توسعه شهري ورعايت حگ نصاب هاي تفكي  كاربريهاي مختلف ، قابل 1و مقررات موضوع تبصره )فانون وقوانين 

 تفكي  و افراز است 

 ر از )اراضي  صرفاً زمين هاي فاقگ ابنيه و مستحگثات است؟وآيا منظ  -2

   ثات يا فاقگ مستحگثات ميباشگاعم از مستحگ منظور از عبارت )اراضي  در اين قانون ، كليه زمينها پاسخ :

   قانون شهرداري چگونه انجام ميگيرد؟ 111)  ماده واحگه اصالحي 2ع تبصره )رانه هاي مربوط به اراضي دولتي موضوتفكي  و اخذ س  -3

امع، هادي و تفصيلي   قانون زمين شهري صرفاً تطبي  نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي ج111  ماده )1وف  تبصره) پاسخ:

وتصويب آن ، برعهگه وزارت راه وشهرسازي است وسطوح معابر قگرالسهم شهرداري مربوط به سرانه فضاي عمومي و خگماتي بايگ در هنگام 

   تفكي  يا افراز وصول شود و از اين حيث اراضي دولتي مستثني ميباشنگ

تفكي   مي شونگ ، مشمول سرانه هاي موضوع  ه بنياد مسكن و شهرساري و     ) از جمل يا امالك و اراضي كه توسط دستگاه هاي دولتيآ -4

  قانون شهرداري مي باشنگ؟ 111  ماده واحگه قانون اصالح ماده )3تبصره )

 ونهر يونه تفكي  اراضي يا افراز اراضي در محگوده و حريم شهرها صر  نظر از نوع مالكيت )دولتي و غيردولتي  مشمول مفاد فان پاسخ:

   قانون شهرداري است  111ح ماده )اصال

آيا شهرداريها مي تواننگ با در نظر يرفتن  مورد تفكي  و افراز چقگر ميباشگ اين قانون ، قگرالسهم شهرداري از اراضي 3 به تبصرهبا توجه   -5

 از مال  سرانه معابر را اخذ نمايگ؟ طرحهاي توسعه شهري و موقعيت مل  ، چنانچه هيچ بخشي از زمين در مسير احگاث معبر قرار نگيرد،

 در حال تفكي  يا افراز  را درصگ از مساحت كل پالك  25ي بايگ شهرداري وف  تبصره مذكور جهت تاُمين سرانه فضاي عمومي و خگمات پاسخ:

جموع قگرالسهم شهرداري از كل ارع و معبر عمومي شهر دريافت نمايگ كه در مودرصگ را بابت تاُمين ش 25درصگ باقيمانگه نيز  75كسر و از 

 درصگ از كل پالك خواهگ بود  75/43پالك مفروض 

وايذاري    ماده واحگه قانون3بصره )به اجراي ت و اسناد متعگد مي باشنگ ، موظف آيا مالكين آن دسته از اراضي كه داراي مالكيت مشاعي -2

 قگرالسهم شهرداري مي باشنگ؟ 

  اصالحي قانون شهرداري ، اراضي داراي سنگ شش دانگ حتي با وجود مالكين 111  ماده )3در صگر تبصره ) ارذبا توجه به تصريح قانونگ پاسخ:

   مشاع مشمول مفاد اين قانون مي باشنگ

 متر مربع چيست ؟ 511تكليف اراضي با مساحت كمتر از   -7

 مشمول مفاد باشگ  لذا اراضي با مساحت كمتر از آن  متر مربع مي 511مالك دريافت سرانه فضاي عمومي و خگماتي ، مساحت بيش از  پاسخ:

   يستنگ  اين قانون ن3تبصره )

 عمل تفكي  وافراز در اراضي كه براساس طرحهاي توسعه شهري به كاربري آموزشي ، بهگاشتي ،     اختصاص يافته است به چه صورت  -8
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 ييرد؟ انجام مي -5

كاربري مصوب طرحهاي توسعه شهري ، با رعايت حگنصاب تفكي  براي كاربري  چنانچه مال ، متقاضي تفكي  امالك مذكور وف  پاسخ:

   مصوب ، مطاب  ضوابط و مقررات مربوطه ، تفكي  اراضي ياد شگه بالمانع است

ا متر مربع كه قبال طرح تفكي  نسبت به آن اجرا و سطوح معابر از آنها كسر يرديگه است آي 511آن قسمت از اراضي با مساحت بيش از  -11

   اصالحي قانون شهرداري مي باشنگ؟111مشمول ماده )

چنانچه تقاضاي تفكي  يا افراز براي زميني مطرح يردد كه قبالً تفكيكي نسبت به آن اجرا شگه است در صورتيكه قطعات تفكي  شگه  پاسخ:

   مترمربع مساحت و داراي سنگ شش دانگ باشگ، مشمول اين قانون خواهگ شگ 511قبلي بيش از 

  ماده واحگه ، عوارض تفكي  نيز در قالب 3  اصالحي قانون شهرداري ، آيا عالوه بر سرانه هاي موضوع تبصره)111با توجه به ماده )  -11

 ض محلي به اين اراض تعل  مي ييرد؟عوار

 متر مربع به  511ساحت بيش از   ماده واحگه از سوي مالكين ، اخذ هر يونه عوارض از اراضي با م3پ  از وايذاري هاي موضوع تبصره ) 

   منظور تفكي  ممنوع بوده و وجاهت قانوني نگارد

   ماده واحگه اين قانون مي شونگ ياخير؟4آيا اراضي وقفي مشمول تبصره )  -12

ه موقوفات اين قانون ب 4شوراي محترم نگهبان )تصوير پيوست  تسري تبصره  2/5/1351مورخه  44555/31/51با توجه به نظريه شماره  پاسخ:

 خال  موازين شرع تشخيص داده شگه است ، در هر صورت اجراي ضوابط و مقررات طرحهاي توسعه شهري براي اينگونه اراضي الزامي است

ماده واحگه  آيا نظر ي  نفر كارشناس كه از طر  شهرداري تعيين  3در مورد دريافت وجه معادل قگرالسهم شهرداري)موضوع تبصره  -13

 نظر سه  25/8/1371  ماده واحگه قانون نحوه تقويم ابنيه ، امالك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1يا وف  تبصره) ميشود كافي است

               نفر كارشناس رسمي داديستري الزام دارد؟

       قانون مذكور قيمت روز زمين طب  نظر ي  نفركارشناس رسمي داديستري تعيين مي يردد3وف  تبصره) پاسخ:

 حميگرضا ارشادمنش

 معاون هماهنگي امور عمراني
 

 485515/51     شماره                                                                                                                                 رت آيت اهلل جنتیحض

 12/2/1351مورخ                                                                                                                                بیر محترم شوراي نگهباند

به تاييگ شوراي  7/2/1351توسط مجل  شوراي اسالمي اصالح و در تاريخ  28/1/1351قانون شهرداري به موجب ماده واحگه مورخ  111ماده 

 3 به موجب تبصره چهار اين ماده واحگه كليه اراضي حاصل از تفكي  ، افراز و صگور سنگ مالكيت موضوع تبصره   ان رسيگه استمحترم نگهب

   ان قرار ميگيردياز جمله اراضي خگماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعل  به شهرداري بوده ودر تمل  آن ار 

  1347قانون نوسازي و عمران شهري )مصوب  15 ر موقوفات و از جمله قانون اصالح مادهومقررات حاكم ب نينبا عنايت به مراتب فوق و قوا

لذا به نظر ميرسگ تاييگ ماده  يي رسيگه است،كه با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نها 8/11/1388مصوب

 هبان نيز با فرض انصرا  و عگم تسري آن نسبت به موقوفات صورت يرفته اصالحي قانون شهرداري از طر  شوراي شوراي محترم نگ 111

   باشگ، خواهشمنگ است به منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرماينگ

 ع يردد در خاتمه ضمن تشكر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستگعي است دستور فرمائيگ در ارسال پاسخ تسري

 علي محمدي –نماينده ولي فقيه و سرپرست اوقاف و امور خيريه 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
13 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 44555/31/51شماره                                                                 ( قانون شهرداري111نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده )

   2/5/1351مورخ                                                                                                                                                            

  قانون 111)موضوع ماده 12/1/1351مورخ  485515/51نماينگه محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقا  و امور خيريه عطف به نامه شماره 

 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار يرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعالم ميگردد   25/8/1351ه شهرداري در جلسه مورخ

مجل  شوراي اسالمي به موقوفات خال   28/1/1351  قانون شهرداري مصوب 111  ماده واحگه اصالح ماده )4تسري تبصره ) -

   موارين شرع تشخيص داده شگ

 محمدرضا عليزاده -گهبانقائم مقام دبير شوراي ن

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محگوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميگان نسبت به زمين يا بنا" : 111ماده 

توانگ به مال  اخطار دهگ ميشهر  يشهرسازي باشگ، شهرداري با تصويب شورا وازينقرار يرفته و منافي با پاكي و پاكيزيي و زيبائي شهر يا م

شهر باشگ اقگام كنگ اير مال  مسامحه و يا امتناع كرد  ينهايت ظر  دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطب  با نقشه مصوب شورا

يونه اقگامي را كه الزم بگانگ شورا در زمينه زيبائي و پاكيزيي و شهرسازي هر  وبتوانگ به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصمي شهرداري

ل  معمول و هزينه آن را به اضافه صگي ده از مال  يا متولي و يا متصگي موقوفه دريافت نمايگ در اين مورد صورت حساب شهرداري بگواً به ما

شود حساب قطعي تلقي ميابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي  خشود در صورتي كه مال  ظر  پانزده روز از تاريابالغ مي

    ارجاع خواهگ شگ 77و هر ياه ظر  مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 

و الزم االجرا بوده  قطعيدر حكم سنگ  77كه مورد اعتراض واقع نشگه و همچنين آراي كميسيون رفع اختال  مذكور درماده  هائيصورت حساب

  "ر طب  مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذاردو اجراء ثبت مكلف است ب

 

 12/4/1346آئین نامه مالی شهرداريها مصوب 

 درآمگ شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم ميشود:  

  درآمگهاي ناشي از عوارض عمومي )درآمگهاي مستمر – 1

   درآمگهاي ناشي از عوارض اختصاصي – 2

   بهاء خگمات و درآمگهاي موُسسات انتفاعي شهرداري – 3

    درآمگهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري – 4

   كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولت – 5

 طور اتفاقي يا به موجب قانون به  داراييهايي كه به اعانات و كمكهاي اهگايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و – 2

     شهرداري تعل  ميگيرد

هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهگ بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خگمات و ساير درآمگهايي كه به وسيله شهرداري و  

ميگردد يا هر تغييري  ي خگمات جگيگي كه وضع و تصويبهر نوع عوارض يا بهادر  و بسته به آن وصول يا تحصيل مي شودموُسسات تابعه و وا

كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي ييرد در تعرفه مذكور منعك  ميشود   وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و در  تغييرات بعگي و 

 هنمايي به شهرداري ابالغ خواهگ كردهمچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمگها دستورالعمل جامع تهيه و براي را



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
14 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 1/9/1361قانون تشكیالت شوراهاي اسالمی کشور مصوب 
بودجه شوراها از طري  زكوات )پ  از تصويب  و درآمگهاي محلي و در صورت لزوم از طري  عوارضي كه در مقابل خگمات ارائه   

كمكهاي دولت به درخواست شوراي عالي استان ها از محل  شگه وضع مي يردد، تامين خواهگ شگ  و كمبودهاي آن از راه

   درآمگهاي عمومي جبران مي شود

 وظايف و اختیارات شوراي اسالمی شهر: : 34ماده 

مادامي كه درآمگهاي پيش بيني شگه كافي نباشگ شوراي شهر مي توانگ با تصويب وزارت كشور و تنفيذ ولي امر عوارضي  – 1

   صادي محل و خگمات ارائه شگه تعيين نمايگمتناسب با امكانات اقت
 

  21/8/1369قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
ننمايگ وضع عوارض جگيگ و افزايش  در ضورتي كه درآمگهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه هاي شهرداريها را -الف 

   گ بودهاد وزير كشور و تصويب رئي  جمهور خواهعوارض موجود صرفاً با پيشن
 

 28/12/1373ی از درآمدهاي دولت و مصرف ان در موارد معین مصوب شقانون وصول بخ
در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه ناي شهرداري را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش  -الف 

 . يشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بودعوارض موجود صرفاً با پ
 

 و اصالحات بعدي 1374قانون تشكیالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

  وظايف شوراي اسالمي شهر به شرح زير است: 

 زان آن با در نظر يرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعالم مي شودتصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و تغيير نوع و مي 

 33مالت شهرداريها  با رعايت مقررات مربوط  اتصويب نرخ خگمات ارائه شگه توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته با رعايت آيين نامه مالي و مع 

وضع عوارض متناسب با توليگات و درآمگهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي  شوراي اسالمي شهر مي توانگ نسبت به 

  34  خگماتي  و عمراني مورد نياز شهر طب  آيين نامه مصوب هياُت وزيران اقگام نمايگ

ر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض ، ي  ماه پ  از ارسال هر مصوبه  به وزارت كشور قابل وصول است  وزير كشور مي توانگ در ه :تبصره 

   عوارض را منطب  بر آئين نامه مصوب نگانگ نسبت به اصالح يا لغو آن اقگام نمايگ
 

 7/7/1378آئین نامه اجرايی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی شهر، بخش و شهرك مصوب 

 يونه منبع درآمگي ديگر مستقر در محگوده شهر و روستا براي از اماكن ، واحگهاي صنفي ، توليگي ، خگماتي ، صنعتي و هر 

تاُمين بخشي از هزينه هاي خگماتي ، اداري و عمراني شهر ، بخش در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراها به نسبت 

استانگارد هزينه درآمگها،عرضه كاالها وخگمات و ساير موضوع هاي مربوط در همان شهر يا بخش  حگاكثر براساس نرخ ساالنه و 

هاي عمراني ، اداري و خگماتي شهرداريها پيشنهادي وزارت كشور و مصوب هياُت وزيران، مادام كه استانگاردها و نسبت هاي 
_______________________________ 

 72/8/1482اصالحي  -44

  72/8/1482اصالحي  -44
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  درآمگ ساليانه ،  در مورد %2يگ در مورد درآمگها بيش از حگاكثر دو درصگ )موصو  تعيين نشگه انگ ، مجموع عوارض وصولي در هر محل نبا

نيم    قيمت عمگه فروشي و در مورد دارايي و ثروت  بيش از حگاكثر%2) فروش كاالها يا خگمات بيش از حگاكثر دو درصگ

   ارزش معامالتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشگ   % 5/1درصگ )

 ساله و قوانين بودجه ساليانه  وسياستهاي عمومي دولت: 5نگام تصميم ييري راجع به عوارض مراعات سياست هاي كلي برنامهه 

 وضع و وصول عوارض متناسب با هزينه هاي مورد نياز  در جهت نيل به سمت خودكفايي شهرداري و دهياري   -الف

 ي و عمراني به اقشار و بخش هاي مختلف  رعايت تناسب ميزان عوارض با ارائه خگمات عموم –ب 

 تناسب وضع عوارض در محل با توليگات و درآمگهاي اهالي   –ت 

 توجه به اثرات تبعي وضع عوارض بر اقتصاد محل   –ث 

 رعايت اولويت وضع عوارض به صورت درصگي از قيمت فروش كاال و خگمات بر ساير روش ها از جمله روش وضع عوارض مقطوع  –چ 

 محاسبه وصول عوارض در مورد واحگهاي توليگي بر اساس فروش واقعي در دوره مورد نظر   – ذ

 جلوييري از وضع عوارض مضاعف بر كاالهاي توليگي   –خ 

 توجه داشتن به رشگ توليگ و يسترش واحگهاي توليگي در منطقه به هنگام وضع عوارض بر توليگ   –د 

 ده زمين ناشي از تصميمات مراجع قانوني و يا اجراي طرح هاي عمراني  وضع عوارض متناسب با ارزش افزو –ح 

 جهت ييري به سوي وضع عوارض هايي كه به صورت غيرمستقيم وصول مي شونگ   –پ 

 هماهنگي و حگت رويه در نظام عوارض   –  

    توجه به اقشار كم درآمگ هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن –ز 

   رعايت حال ايثاريران هنگام وضع عوارض با اعطاي تخفيف ، معافيت و نظاير آن –ژ 

     قانون اساسي3وضع بگون تبعيض عوارض براساس اصل ) -ش

   اعمال رويه هاي تشويقي براي پرداخت به موقع عوارض -س

وضع عوارض جگيگ يا در زمان مقتضي ، با توجه به  اتخاذ تصميم نسبت به موارد معافيت ، كاهش ، تخفيف و لغو عوارض مصوب در هنگام

   سياستهاي مقرر در اين آيين نامه
 

 6/11/1379قانون تمرکز امور صنعت و معدن تشكیالت وزارت صنايع و معادن مصوب 

ر، تربيتي اتخاذ نمايگ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد تسهيل در مگيريت واحگهاي صنعتي و معگني كشو  

تا عوارض متعلقه به واحگهاي صنعتي و معگني به صورت تجميعي وصول يردد به نحوي كه مراجع وصول عوارض به حگاقل برسگ 

و تخصيص عوارض وصولي از اين واحگها اعم از عوارض مربوط به توليگ و مصر  به مراكز ذينفع بر اساس مقررات مربوط 

   توسط خزانه صورت ييرد

   عوارض موضوع اين ماده صرفاً به كاالهاي توليگ شگه نهايي تعل  خواهگ يافت  عناوين كاالهاي نهايي توسط دولت تعيين خواهگ شگ  
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   وضع هريونه عوارض عالوه موضوع اين ماده توسط كليه مراجع غير از دولت ممنوع مي باشگ 
 

 27/11/1381بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  قانون الحاق موادي به قانون تنظیم

 به منظور تسريع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و ساير تاُسيسات يردشگري، با تقاضاي سازمان ميراث فرهنگي و يردشگري: :  22ماده 

رط تملي  پنج ساله سازمان ملي زمين و مسكن موظف است اراضي مورد نياز را به قيمت كارشناسي به صورت اجاره به ش – 1

 در اختيار سرمايه يذاران قرار دهگ  

سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات كل منابع طبيعي استانها و سازمان امور اراضي وزارت جهاد كشاورزي  -2

    قرار دهنگ مكلفنگ اراضي مورد نياز را به قيمت منطقه اي در اختيار سرمايه يذاران

   موضوع5اربري اراضي براي استقرار هتلها با پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و يردشگري در كميسيون ماده )تغيير ك -3

 قانون تاُسي  شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به طور فوق العاده مورد بررسي  واقگام قرار خواهگ يرفت 

تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه يذاران به  عوارض ناشي از تغيير كاربري  وفروش تراكم به اقساط پنج  – 4

   شهرداري مربوط پرداخت خواهگ شگ

 ص933197/99/11شماره:وزارت راه و شهرسازي                                                                                                                                      

 12/9/9911تاريخ:اداره راه و شهرسازي استان گيالن                                                                                                         

    

 مطب پزشكي و دفاتر مهنگسي و     در خصوص استفاده از ساختمان هاي مسكوني به عنوان 

صوبه با سالم وادب احتراماً درخصوص استفاده از ساختمانهاي مسكوني به عنوان مطب و يا مجتمع هاي پزشكي و    به استحضار ميرسانگ : مطاب  م

فاتر مهنگسي ، ازدوا  و طالق شورايعالي  شهرسازي و معماري ايران )تصوير پيوست  مطب پزشكان و د 22/3/85مورخ  1757/311/311شماره 

 : و     به شرح ذيل كاربري تجاري محسوب مي يردد

 مطب پزشكان شامل كاربري تجاري در مقياس محله -

دفاتر وكالت ، مهنگسي ، ثبت ازدوا  و طالق ، شركتهاي پيمانكاري ، مشاوره و خگمات ، مركز مشاوره درماني و خانواديي ،  -

    ي ، مراكز راديو لوژي و آموزشگاههاي خصوصي شامل كاربري تجاري در مقياس ناحيهآزمايشگاههاي طبي و تخصص

 مراكز ام  آر   آي و مشابه ، فيزيوتراپي ، راديولوژي ، آمبوالن  خصوصي ، درمان اعتياد ، دفاتر حسابرسي و مطب دامپزشكان در  -

        مقياس منطقه

 ها در مقياس ناحيه شامل كاربري درماني مي باشنگ   درمانگاهها در مقياس محله و پلي كليني  -

معماري ايران مي باشگ و بايگ به عنوان كاربري تجاري محسوب يردد ودر هنگام اخذ پروانه ساختماني جهت اينگونه خگمات كليه طرح ها و  

ضوابط و مقررات در قالب كاربري تجاري كنترل و هزينه نقشه ها از جمله تطاب  كاربري ها به لحا  حوه استقرار ، تاُمين پاركنينگ و     و ساير 

قانون شهرداريها رسيگيي و  55ماده  24با توجه به اينكه هم اكنون تقاضاهاي مذكور در شهرداريها طب  بنگ    هاي مربوطه جهت صگور پروانه اخذ يردد

مغاير با موصبه فوق الذكر مي باشگ  در نتيجه استفاده تجاري از منازل مسكوني به  پروانه ساختماني با ضوابط مسكوني كنترل و صادر ميگردد  لذا اين امر عمالً
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ه دنبال دارنگ  طرز  چشمگيري يسترش يافته و به ويژه استفاده از آپارتمانهاي مسكوني به عنوان مجتمع هاي پزشكي كه تردد وتوقف خودروهاي مراجعين را ب

تحميل مينمايگ كه باعث سلب آسايش ساكنين محالت و بر هم خوردن نظم شهرسازي ، ترافيكي ، بهگاشتي و      بار ترافيكي سنگيني را به محورهاي مسكوني

   لذا مستگعي است دستور فرمائيگ رعايت آخرين ممصوبه تعاريف كاربريها در صگور پروانه هاي ساختماني لحا  يردد

                                               ءخديجه انشا                                                                                                                                           

 معماري مدير شهرسازي و                                                                                                                                   

 

 مسكن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکتهاي تعاونی انون منع واگذاري اراضی فاقد کاربري مسكونی براي امر مسكنق

شركتهاي تعاوني مسكن از تاريخ الزم االجراء شگن اين قانون هريونه وايذاري و نقل و انتقال اراضي  به اشخاص حقيقي و حقوقي و   

اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمنگي و كاريري  وتعاونيهاي مسكن كاركنان نيروي نظامي  و انتظامي براي امر مسكن در داخل 

محگوده )قانوني   شهرها ، شهركها و شهرهاي جگيگ موكول به اخذ يواهي مبني بر نگاشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و 

     اين قانون مي باشگ4 و)3نياز و هگ  متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد )ساز متناسب با 

دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني وايذار كننگه زمين اعم از سازمانها ، نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفنگ قبل از   

ين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالمانع بودن احگاث هريونه نقل انتقال و يا وايذاري زم

واحگهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طب  مواد آتي از مراجع تعيين شگه در اين قانون استعالم و پيوست مگارك نماينگ  اعتبار 

   اين يواهي حگاكثر دو سال از تاريخ صگور مي باشگ

 ضوابط ساختماني و بالمانع بودن نقل و انتقال يا وايذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي كاربري ، 

 يواهي شگه باشگراساس طرحهاي مصوب توسعه شهري بطور كتبي اعالم وشهرها ، بايگ از طري  شهرداري مربوطه و بوحقوقي در داخل محگوده  

انتقال و وايذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص حقيقي وحقوقي براي امر مسكن در خار  محگوده )قانون  هريونه نقل و  

شهرها اعم از داخلي و يا خار  از حريم شهرها بجز درمحگوده مصوب شهرهاي جگيگ و شهركهائي كه طب  مقررات و براساس 

   هاي مصوب احگاث شگه يا مي شونگ، ممنوع مي باشگ طرح

احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جگيگ و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربردي و ضوابط ساختماني با برنامه هاي 

   متقاضيان به عهگه سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشگ

شه هاي تفكي  اراضي و امالك و انجام قانوني مراحل تفكي  ، ادارات ثبت اسناد امالك موظفنگ تاييگيه هاي زير را در مورد تهيه نق 

 : بشرح زير اخذ نماينگ

تفكي  اراضي و امالك در داخل محگوده )قانوني  شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از :  الف

   مربوط يشهرداري ها

 هرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي در صورت عگم تفكي  اراضي و امالك واقع در خار  از حريم ش :ب 

تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر،از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احگاث و تاُسيسات در خار  از محگوده 

   مان مسكن و شهرسازي استانهيات وزيران   و اصالحات بعگي آن ، از ساز 1355قانون و حريم شهرها )مصوب 

   وط بنياد مسكن انقالب اسالمي استبدر داخل محگوده روستاها مرجع تهيه و تاييگ نقشه هاي مر  

 راز ، صگور سنگ و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بگون رعايت فعادي ، تفكي  ، ا،هرنوع نقل وانتقال اعم از رسمي 
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صورت تخلف، متخلفان از جمله هيات مگيره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارات  مقررات مربوط ممنوع است دراد اين قانون و مف

 تعاوني مسكن مي باشنگ  وارد شگه به افراد شگه به اشخاص حقيقي و حقوقي ، شهرداريها دولت واعضاي شركتهاي

يري كننگ و به هر نحو ساخت وسازهاي غيرقانوني و يدر حريم يا خار  از حريم شهرها تصميم  مراجعي كه خار  از حگود وظايف خود 

بر خال  مفاد اين قانون اقگام نماينگ و يا موثر در احگاث اين يونه بناها باشنگ و يا به نحوي در اين يونه اقگامات خال  مشاركت 

   برابر مقررات رفتار خواهگ شگنماينگ، طب  اين قانون متخلف محسوب ميشونگ و با آنها 

كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننگه خگمات آب، برق، ياز، تلفن و نظاير آن مكلفنگ خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر  

پايان ساختمان  حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ، يواهي عگم خال  يا يواهي

معتبر صادر شگه توسط مراجع مسئول صگور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مگارك مذكور در قراردادهاي وايذاري، تامين و 

 وايذاري خطوط و انشعاب اين يونه خگمات به واحگهاي مسكوني و صنفي و هر يونه بنائي كه بطور غيرمجاز و  وايذار نماينگ

   جرائي طرحهاي مصوب احگاث شود ممنوع ميباشگبرخال  ضوابط و مقررات ا

و ساير رسانه ها ابالغ نمايگ قبل از در  هر نوع آيهي تبليغاتي در ارتباط با  گوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است به كليه جرائ  

د از آيهي دهنگه درخواست و   قانون را حسب مور5تفكي  و فروش اراضي ، مجوزهاي صادر شگه توسط مراجع موضوع ماده )

در صورت عگم ارائه مگارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي سازي استان مربوط   را در خصوص بالمانع بودن تفكي  و 

   عرضه زمين اخذ نماينگ

   كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون لغو ميشونگ 
 

براي امر مسكن به شرکتهاي تعاونی ذاري اراضی فاقد کاربري مسكونی آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگ

 مسكن و ساير اشخاص حقیقی و حقوقی 

 در اجراي اين آئين نامه ، محگوده)قانوني  و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر جگيگ و محگوده روستا عبارت از محگوده ها و حريم  

 و تفصيلي و هادي تفصيلي و هادي شهرها ايجاد شهرك و شهر جگيگ و طرح هادي روستايي به  هايي مي باشنگ كه در طرحهاي مصوب جامع

   تصويب مراجع قانوني ذي ربط رسيگه باشنگ

  قانون ، برخورداري از كاربري مسكوني در محگوده )قانوني  طب  طرحهاي مصوب 1منظور از نگاشتن كاربري معارض موضوع ماده ) 

   لي و هادي و طرحهاي شركتها و شهرهاي جگيگ مي باشگجامع ، تفصي

كليه مقررات اين آئين نامه ماننگ لزوم استعالم و نظاير آن در استفاده مسكوني از زمين ، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از   

   اوقا  الزم االجرا استدهاي انقالبي و هاخصوصي ، عمومي ودولتي و وابسته به آنها و همچنين بنيادها و ن

وايذاري، تفكي  و افراز اراضي فاقگ كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از  

بي و موُسسات عمومي وزارتخانه ها ، سازمانها ، نيروهاي نظامي و انتظامي ، شهرداريها و شركتهاي دولتي ، بنيادها و نهادهاي انقال

غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به وايذاري اراضي اقگام مي كنگ، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا 

   خار  شهرها مطلقا ممنوع است

   ع استهريونه وايذاري اراضي در داخل مناط  چهاريانه تحت مگيريت سازمان حفاظت محيط زيست ممنو  

 سنگ انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل هريونه نقل و انتقال اراضي فاقگ كاربري مسكوني ، مشروط به تسليم اقرارنامه كتبي ضمن 
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   اليه ، داير بر اطالع از كاربري غيرمسكوني زمين و عگم امكان ساختن مسكن در آن خواهگ بود 

  اين آئين نامه مورد نقل وانتقال قرار مي ييرنگ  قابل تغيير توسط 2سكوني كه به ترتيب مقرر در ماده )كاربريهاي اراضي غيرم 

و مراجع  -1355مصوب  –ي در حكومت جمهوري اسالمي ايران ض  اليحه قانوني وايذاري و احياي ارا5كميسيونهاي ماده)

ي متضمن درخواست تغيير كاربري آنها توسط دبيرخانه هاي تصويب طرح هادي و تغييرات بعگي آنها نبوده و قبول تقاضاها

   ا در جلسات كميسيونها و مراجع ممنوع استضمربوط، شهرداريها وساير اعضاء و طرح اين تقا

و متن يخ اشنگ موظفنگ شماره، تاركليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به وايذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص حقيقي و حقوقي مي ب 

پاسخ استعالم دريافت شگه از مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد وايذاري از كاربري مسكوني و ضوابط و 

مقررات متناسب با تعگاد استفاده كننگيان، به طور كتبي در تواف  نامه ها ، صورت جلسات ، ابالغيه ها و ساير مگارك مربوط به 

   نماينگوايذاري زمين قيگ 

استعالم كننگيان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفنگ نقشه موقعيت زمين در مقياس مناسب طب  سنگ مالكيت ،   

 به مراجع مورد استعالم مربوط ارايه دهنگ ورد استعالم را تسهيل مي نمايگ نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهارنظر توسط مرجع م

مراجع مورد استعالم مكلفنگ ظر  ده روز پ  از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع وايذار كننگه زمين ، نسبت به صگور  

   پاسخ استعالم اقگام نماينگ

به دستگاه  روز از تاريخ وصول استعالم ، كسري مگارك را 5در صورت كامل نبودن مگارك، مراجع استعالم شونگه مكلفنگ ظر   

   استعالم كننگه اعالم نماينگ

سازمانهاي مسكن و شهرسازي در مورد زمينها و امالك در محگوده شهركها و شهرهاي جگيگ و شهرداريها در داخل محگوده شهر ،  

واهنگ داد در مورد استعالمهاي دريافت شگه را براساس مصوبات نقشه هاي اجرايي طرحهاي جامع ، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خ

شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقگان طرجهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در مجاورت زمينهايي كه موقعيت كلي آنها 

  قانون تاُسي  شوراي عالي 5براي كاربريهاي عمومي و خگماتي شهرها پيش بيني يرديگه انگ براساس مصوبات كميسيون ماده )

يران خواهگ شگ ودر موارد ابهام و اشكال و اختال  نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري شهر سازي و معماري ا

  )اصالحي   موضوع ماده يادشگه مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و الزم االجرا خواهگ بود

 در داخل محگوده روستاها منوط به استعالم از دهياري مربوط براساس  غيرهرسمي و هرنوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از   

    طرح هادي مصوب ، با همكاري بنياد مسكن انقالب اسالمي و در صورت عگم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن محل خواهگ بود

ي براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عگم وجود دهياريها با همكاري بنياد ياد شگه حسب مورد، در صورت وجود طرح هادي روستاي

   طرحهاي هادي ، طب  عر  محل، كاربري وضوابط ساختماني مربوط را اعالم خواهنگ نمود

 سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفنگ استعالمهاي دريافت شگه از ادارات ثبت اسناد وامالك در مورد نقشه هاي تفكي  اراضي  

ك واقع در خار  از حريم شهرها )به جز روستاها  را از نظر رعايت كاربري وضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عگم تهيه طرح و امال

براي ناحيه مورد نظر از نظر ظوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احگاث بنا و تاُسيسات در خار  از محگوده قانوني و 

   حات بعگي آن، پاسخ دهنگحريم شهرها و اصال

 مراجع پاسخ دهنگه به استعالم موظفنگ استعالمهاي ب عمل آمگه از سوي ادارت ثبت اسناد و امالك در مورد نقشه هاي تفكي    
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موقعيت  زمين باشگ اراضي را كه مي بايسيت منضم به نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطالعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص 

   ،حگاكثر ظر  دو ماه  از تاريخ  وصول استعالم پاسخ دهنگ

در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه هاي تفكيكي دريافت شگه از نظر كاربري و ضوابط تفكي  ، ساير نگارك الزم براي  

     طب  مقررات ذي ربط توسط متقاضي ارائه خواهگ شگيتفك

جهت تاييگ از حيث امكان تفكي   واقع در شهركهاي مسكوني و شهرها مورد اراضييكي پيشنهادي از سوي متقاضيان درنقشه هاي تفك 

ربط ارسال مربوط و شركت عمران شهر جگيگ ذي مسكن وشهرسازي استان از طر  ادارات ثبت اسناد و امالك به ترتيب به سازمان

 هارنظر خواهنگ نمودظاماه از تاريخ وصول  2رحها و ضوابط و مقررات مصوب ، حگاكثر ظر  اساس طمراجع مذكور بر خواهگ شگ

در صورت وجود يا داير شگن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر جگيگ، اظهارنظر درخصوص موضوع اين ماده به  

   عهگه شهرداريهاي مذكور خواهگ بود

   قانون )آب،برق،ياز و تلفن ثابت و نظاير آن  موكول به ارايه پروانه هاي معتبر 8يذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده )تامين و وا 

، ساختماني يا عگم خال  يا پايان كار ) در مورد شهرها ، شهرهاي جگيگ وشهركها   يا تاييگيه مراجع صگور مجوز ساختمان در محگوده روستا 

   ربري مسكوني خواهگ بودداير بر رعايت كا

  قانون براي آن دسته از اراضي و امالك كه براساس اسناد عادي و دست نوي  طب  قوانين  ديگر قابليت تفكي  و يا صگور 2مفاد ماده ) 

 – 1371مصوب  –  موضوع قانون اصالح و حذ  موادي از قانون ثبت اسناد و امالك 148  و )147سنگ يافته باشنگ از جمله مواد )

كميسيونهاي موضوع  ودر كليه وايذاريهاي زمين توسط مراجع مختلف براي امر مسكن از جمله سازمان ملي زمين و مسكن ، شهرداريها و

و قانون حفاظت و بهره برداري  -1355مصوب  –  اليحه قانوني وايذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران 32ماده )

   و منابع طبيعي و ساير مراجعي كه بموجب قوانين مجاز به وايذاري زمين شناخته شگه انگ نيز الزم االجرا مي باشگ از جنگلها

  آيين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكي  اراضي 4نقشه تاييگ شگه موضوع ماده ) 

ز محگوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و امالك قرارميگيرنگ، منحصراً مربوط به استفاده زراعي و باغهاي خار  ا

كشاورزي و باغگاري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشه هاي مذكور بعگ از تفكي  مي باشنگ و در هر حال تغيير كاربري اين 

   اراضي به مسكوني ممنوع است

ه در محگوده )قانوني  و حريم يا خار  از حريم شهرها ، در داخل شهركها و شهرهاي جگيگ و حريم آنها و همچنين كليه مراجعي ك 

روستاها، برخال  مفاد اين قانون تصميم ييري كرده  و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقگام نموده يا موثر در احگاث 

     مقررات با آنها رفتار خواهگ شگبناهاي خال  باشنگ، متخلف محسوب و طب

در  شماره ، تاريخ و نام صادر كننگه مجوز در آيهي هاي تفكي  و فروش اراضي موضوع اين قانون الزامي است و آيهي هاي فاقگ  

ومي مي باشنگ مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در مطبوعات ، صگا و سيما و ساير رسانه هاي يروهي و نصب در اماكن عم

 و وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي اقگامات الزم را در جهت تحق  اين موضوع به عمل خواهگ آورد و وزارت مسكن و شهرسازي 

   نيز موظف است هريونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايگ

ب مورد به روشهاي مقتضي  به تمامي بنگاههاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور ، مزارت بازرياني و وزرات تعاون مكلفنگ حس 

  قانون، از تنظيم مبايعه 2معامالت امالك و مستقالت ، دفاتر اسناد رسمي و شركتهاي تعاوني ابالغ نماينگ كه در اجراي مفاد ماده )

   نامه  ونظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورنگ
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وزارت بازرياني و وزارت تعاون موظفنگ حسب مورد در صورت مشاهگه تخلف از قانون و اين آئين نامه  توسط بنگاههاي معامالت  

ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت يزارش از سوي  وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف، برخورد الزم را با متخلفان 

   صنفي و قانون تعاون به عمل آورنگبه ترتيب برابر قانون نظام 

وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون واين آئين نامه پ  از احراز آن ، متخلفان  

يجه مراتب را را همراه ادله و مگارك مربوط جهت رسيگيي و صگور راُي  مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نت

پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذي ربط ميتوانن ابطال اقگامات خال ، اعاده وضعيت به حالت ساب  و نيز 

   جبران خسارت وارد شگه ب دولت را مطاب  مقررات مربوط از مقام قضايي درخواست نماينگ

   ان مسئوليت نظارت عالي بر حسن انجام اين قانون و آئين نامه را بر عهگه خواهگ داشتدبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري اير 

 وضع عوارض محلي جگيگ ويا افزايش نرخ هري  از عوارض محلي ، مي بايستي حگاكثر تا پانزدهم بهمن ماه هرسال براي  

   اجرا در سال بعگ تصويب و اعالم عمومي يردد
 

 24/1/1384عت ايرانگردي وجهانگردي مصوب آيین نامه اجرايی قانون توسع صن 12اصالح ماده 

تكميدل ، درجده   موضوع ماده ي  آئدين نامده ايجداد ،      قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي ، تاُسيسات يردشگري 8  و )5به استناد مواد ) 

خگمات مسافرتي و جهانگردي و تور يرداندي و  بنگي و نرخ يذاري تاُسيسات يردشگري و نظارت برفعاليت آنها و اصالحات بعگي آن، دفاتر 

، توليگ و عرضه اطالعات يردشدگري و موسسدات حمدل و     موُسسات آموزش خگمات يردشگري ، هتلهاي آموزشي راهنمايان تور ، ذخيره جا

و تعداوني از نظدر    دولتدي، عمدومي   نقل يردشگري ترجيحاُ داراي مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و يردشگري متعل  به بخشدهاي خصوصدي ،  

مي باشنگ و شهرداريها موظفنگ عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه   پرداخت عوارض صگور پروانه و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع

افدت  و كاربري زمين براساس تعرفه بخش صنايع و با معافيت از عوارض عرصه غير از عوارض نوسازي فقط در مدورد سداختمان محاسدبه و دري   

نماينگ  شهرداريها موظفنگ براي افزايش زير بناي كليه تاُسيسات موضوع فوق الذكر عوارض مقرر را براساس تعرفده تعرفده بخدش صدنايع و بدا      

حگاكثر تخفيف محاسبه و دريافت كننگ  كليه تاُسيسات و موسسات يردشگري موضوع اين ماده از نظر هزينه هاي سوخت، برق ، آب ، تلفن ، 

اعم از انشعاب و مصر ، انواع خگمات بيمه اي ، تسهيالت بانكي ، ح  الثبت ، ح  التحرير، پذيره ، ساير عوارض تقسيط ح  اشتراك  فاضالب

و هر نوع تسهيالت ديگر كه بخش صنايع از آن منتفع ميشود با تشخيص و تُاييدگ سدازمان ميدراث فرهنگدي و يردشدگري مشدمول تعرفده هدا و         

نايع مي باشنگ  دستگاههاي ذي ربط موظفنگ هزينه هاي مربوط را فارغ از ميزان مصر  و نوع كداربري براسداس تعرفده    دستورالعملهاي بخش ص

   هاي بخش صنعت محاسبه و دريافت نماينگ
 

 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

 : ماليات و عوارض خگمات خاص به شرح زير تعيين ميگردد 

 بهاء بليط )به عنوان عوارض  درصگ 5با وسايل زميني )به استثناء ريلي  دريايي و هوايي  ينقل برون شهري مسافر داخلحمل و -الف

 عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليگ داخل يا وارداتي حسب مورد معادل ي  در هزار قيمت  -ب

 35  هزار مجموع ارزش يمركي و حقوق ورودي آنهاوش كارخانه ) داخلي   ويا ي  در رف
____________________________________________ 

 در هزار افزایش یافته است 1/1استانداري محترم گيالن به  12/31/89مورخ  47/83-7422به استناد دستورالعمل شماره  -41
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 عمر بيش از ده سال )به استثناء شخودروهاي يازسوز  به ازاء سپري شگن هر عوارض موضوع بنگ )ب  اين ماده دز مورد خودروهاي با  

   عوارض موضوع بنگ مزبور اين ماده افزايش مي يابگ %111صگ ) در   و حگاكثر تا صگ%11سال ) تا مگت ده سال   به ميزان ساالنه ده درصگ )

اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به    43وصول عوارض موضوع بنگهاي )الف  و )ب  ماده)  -ب 

   حساب شهرداري محل فعاليت واريز ميگردد

اين قانون كه توسط شهرداريها وصول مي يردد،  43اختال  و استنكا  از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بنگهاي )الف  و )ب  ماده  -ه

 ها خواهگ بود    قانون اداره شهرداري77مشمول احكام ماده )

تكليف ماليات  نين ارائه خگمات كه در اين قانونيونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كاالهاي وارداتي و توليگي و همچبرقراري هر 

و عوارض آنها معين شگه است، هچنين برقراري عوارض به درآمگهاي ماُخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شركتها، سود اوراق 

اي اسالمي سپرده يذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانكها و موُسسات اعتباري غير بانكي مجاز، توسط شوراهكت، سود مشار

 باشگو ساير مراجع ممنوع مي

شوراهاي اسالمي شهر و بخش جهت وضع هر ي  از عوارض محلي جگيگ، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص تشگه باشگ ، موظفنگ  

   موارد را حگاكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعگ ، تصويب و اعالم عمومي نماينگ

   اصالح مي شود« ي  در صگ » به عبارت  7/8/1347  قانون نوسازي و عمران شهري مصوب2منگر  در ماده)« در هزار 5» عبارت 

   ء تخفيف يا معايت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي يرددقوانين و مقررات مربوط به اعطا 

   وزارت كشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر كشور نظارت نمايگ 
 

 24/2/1387قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسكن مصوب 

 ه يروه هاي كم درآمگ و طرهاي توليگ مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حگاقل پنجاه كليه طرحهاي توليگ مسكن ويژ

  تخفيف اعمال شگه %111ل )د  هزينه هاي عوارض ساخت و ساخت و تقسيط بگون كارمزد باقيمانگه ميباشگ دولت موظف است معا%51درصگ )

    وانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايگاز سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير ق

 

 آيین نامه اجرايی قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسكن

كليه سازنگيان واحگهاي مسكوني ويژه يروه هاي كم درآمگ و واحگهاي مسكوني احگاث شگه در محگوده مصوب بافتهاي فرسوده 

  ف و تقسيط به شرح  زير مي يردد:شهري مشمول اعطاي تخفي

  هزينه هاي صگور پروانه و تراكم ساختماني مجاز منظور در طرح هاي جامع و تفضيلي مصوب را %51شهرداريها و دهياريهاي موظفنگ حگاقل )

  %111معادل )اقگام نماينگ   %111)ساله باقيمانگه عوارض تا  3براي واحگهاي موضوع اين ماده تخفيف داده و نسبت به تقسيط بگون كارمزد 

ط تخفيف هاي اعمال شگه هزينه هاي صگور پروانه و تراكم ساختماني مجاز ناشي از قانون و ساير قوانين با اعالم وزارت مسكن و شهرسازي توس

ور جهت پرداخت به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريي  جمهور در لوايح بودجه سنواتي كل كشور منظور و در اختيار  وزارت كش

 شهرداريها و دهياريهاي مشمول قرارميگيرد  معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريي  جمهور موظف است براي آن دسته از تخفيف هايي كه 

عنوان مطالبات  بگليل اتمام اعتبارات منگر  در قوانين بودجه سنواتي در هر سال امكان پرداخت وجود نگارد  اعتبارات الزم را مستقيماً به

 كه  يردشكار و فراينگ اجرايي مفاد اين ماده براساس دستورالعملي خواهگ بود و دهياريها در اليحه بودجه سال بعگ در نظر ييرد   شهرداري ها
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 ي  ماه پ  از ابالغ اين آيين نامه توسط وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري وزارت كشور تهيه و ابالغ خواهگ شگ  ظر  

  درصگ و تراكم پايه مالي براي %121تراكم پايه مالي در بافتهاي فرسوده كليه شهرهاي كه بافت فرسوده مصوب دارنگ به ميزان ) 

     تعيين مي شود%181) آنها رعايت شگه باشگ، به ميزان احگاث بنا درعرصه هايي از بافت هاي فرسوده شهرها كه حگاقل نصاب تفكي   در

   درصگ تعيين مي شود181آيين نامه در كل كشور  2اكم پايه در برنامه هاي فصل تر 
 

 16/8/1391دگان، جانبازان و خانواده شهدا مصوب اآيین نامه تاُمین مسكن آز

 افرادذيل مشمول اين آيين نامه مي باشنگ: : 1ماده

 ديان اآز -ب   و باالتر %25جانبازان بيست و پنج درصگ ) -الف

 فرزنگان جانبازان هفتاد درصگ   -ه  اده شهگاء)همسر،فرزنگان و والگين  خانو - 

 ديان متوفياديان متوفي موضوع قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيالت به وراث جانبازان و آزاخانواده جانبازان و آز -د

فاضالب و عوارض شهرداري و هزينه هاي صگور پروانه  برق، ياز،،  اين آيين نامه از پرداخت كليه هزينه هاي انشعاب آب مشمولين : 3ماده

كه متراژ هر واحگ مربع بناي مفيگ و در مجتمع هاي تا سقف يادشگه در سهم هر فرد معا  مي باشنگ  در صورتي متر 111ساخت تا 

 و عوارض يادشگه ميباشگمربع مشمول پرداخت هزينه ها متر 111مربع باشگ، صرفاً مازاد بر متر 111شرايط بيش از يا سهم هر واجگ
 

 آراي ديوان عدالت اداري
 هياُت عمومي ديوان عگالت اداري: بعگ از اتخاذ تصميم كميسيون موضوع ماده صگ قانون  25/11/1383 – 3/3/1383-72با توجه به دادنامه هاي 

 متعلقه زيربنا و پذيره و اضافه تراكم و تغيير ، شهرداري مكلف به وصول جريمه براساس نظريه كميسيون و دريافت عوارض قانوني ها  شهرداري

   كاربري و     با رعايت مقررات و ضوابط مربوط نسبت به بناهاي خالفي عالوه بر جريمه مي باشگ

هياُت عمومي ديوان عگالت اداري: حسب مقررات  5/8/1387 -515و  7/11/1383 -1282،  12/5/1371 – 121-122طب  دادنامه هاي 

باشگ و مفيگ عگم  از اين اختيار نمي ن مگني منحصراً درمورد قوانين اجاره عطف به ماسب  نمودن داده شگه وسايرمقررات برخوردارقانو 4ماده

تسري مصوبه شوراي اسالمي شهر به قبل از تاريخ تضيي  اعتبارح  مكتسب قانوني اشخاص است، سلب يا عطف بماسب  شگن مقررات و جواز

   مي باشگ شعارمقرر در ماده فوق االتصويب ، خال  قاعگه 
 

 در خصوص استفاده از وجوه حاصل از درآمدها 
 دريافت هر نوع وجوه توسط كاركنان شهرداري از موُديان و يا استفاده از وجوه حاصل از درآمگها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي 

 داخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع است وجوه عوارض و بهاي خگمات توسط درآمگ شهرداري به هر عنوان حتي علي الحساب و يا براي پر

   موُدي بايگ به حساب شهرداري واريز و فيش رسيگ به امور مالي يا درآمگ شهرداري تحويل شود
 

 تكلیف دواير دولتی و نهادهاي عمومی در خصوص عوارض ملی ومحلی
 عمومي كه به استناد قوانين مربوطه و يا خاص از پرداخت عوارض معا  بوده انگ و براساس قانون  كليه دواير دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي

   ماليات برارزش افزوده مكلف به پرداخت عوارض ملي )منگر  در قانون ماليات برارزش افزوده  و عوارض محلي ) موضوع اين تعرفه   هستنگ

 ل عوارض قيگ نگرديگه است محگوده قانوني و حريم شهر )جايي كه شهرداري امكان صگور محگوده وصول عوارض در هر ماده كه محگوده شمو
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    پروانه ساختماني و ساير خگمات شهري را دارد  مگنظر است

ي كه روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها شهرداري درهر محگوده و حريم –قانون تعاريف محگوده و حريم شهر  3ماده  5به استناد تبصره  تبصره:

عوارض ساختماني و غيرو دريافت مينمايگ موظف به ارائه كليه خگمات شهري ميباشگ لذا آن قسمت از حريم شهر كه توسط شهرداري 

خگماتي از قبيل جمع آوري زباله و غيرو ميگردد تا زماني كه شهرداري در آن قسمت عوارض نوسازي دريافت نمي نمايگ از واحگهاي 

ريال و  151111ريال و واحگهاي تجاري كه به شهرداري عوارض شغلي پرداخت نمي نماينگ مبلغ  111111مسكوني ماهيانه مبلغ 

    ريال بعنوان بهاي خگمات وصول خواهگ شگ 111111واحگهاي تجاري كه به شهرداري عوارض شغلي پرداخت مي نماينگ مبلغ 

   احيه است شناسايي و عوارض فوق نيز توسط آنها وصول خواهگ شگ*مكانهاي مذكور توسط خگمات شهري كه ارائه دهنگه خگمات در آن ن

 مجلس شوراي اسالمی 1/2/1394قانون رفع موانع تولید مصوب 

صورت نسيه نسبت به صگور و تحويل تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض بهفته پ  از پرداخت نقگي يا  1ها مكلفنگ حگاكثر شهرداري :49ماده 

پروانه درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صگور پروانه يا بعگ از صگور . ضي اقگام نماينگپروانه ساختمان متقا

تصويب شوراي اسالمي شهر ه عوارض شامل درصگتخفيفي خواهگبود كه ب ينقگ %111پرداخت .ممنوع است يهاتوسط شهردار

رسگ حگاكثر تا نرخ ميبه ميزاني كه به تصويب شوراي اسالمي شهر  صورت نسيه )قسطي يا يكجا  نيز پرداخت عوارض بهدر رسگمي

كاربري مورد نياز مكلفنگ درصورت عگم اجراي طرح با يهاشهردار. دشوعتبار بمبلغ عوارض اضافه ميمصوب شوراي پول و ا

ه موافقت دستگاه اجرائي   قانون مگيريت خگمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بگون نياز ب5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده)

بط با تقاضاي مال  خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خگمات قانوني طب  قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر يرذ

 كننگ 
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 الحاتطتعاريف و اصب : 

درآمگي ديگر مستقر در محگوده شهر عوارضي است از اماكن ، واحگهاي صنفي، خگماتي، توليگي، صنعتي و هريونه منبع  عوارض محلی :-1

و روستا براي تاُمين بخشي از هزينه هاي خگماتي ، اداري و عمراني شهر، بخش در قالب بودجه مصوب شهرداري و شوراها به نسبت 

زينه هاي براساس نرخ ساالنه و استانگارد ه ، عرضه كاالها و خگمات و ساير موضوع هاي مربوط در همان شهر يا بخش حگاكثردرآمگها

   عمراني ، خگماتي و اداري شهرداريها پيشنهادي وزارت كشور و مصوب هياُت وزيران وضع مي يردد

   عوارضي كه مقنن ميزان و تكليف نحوه وصول و ايصال و مصر  آنها را در قوانين مشخص و تعيين نموده است عوارض ملی: -2

 و    111ز ، جرائم ناشي از آراُ قطعي كميسيون ماده ماننگ عوارض مازاد بر تراكم مجا عوارض ناپدار : -3

ماننگ عوارض ملي، نوسازي يا سطح شهر ، خودرو، پنج درصگ بليط مسافر ، صگور پروانه ساختماني ، كسب وپيشه ، حر   عوارض پايدار : -4

 و مشاغل خاص و   

   ساخته ميشود و شامل اتاق ، آشپزخانه و سروي  هاي الزم باشگكليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانواده  واحد مسكونی: -4

واحگ سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شگه يا مي شود و با داشتن استقالل حقوقي ، بخشي از وظايف و امور  واحد اداري :-6

   وني مي باشگ انجام مي دهگاداري را كه جنبه عمومي دارد و بر عهگه يكي از قواي سه يانه و ساير مراجع قان

 عبارت است از كليه ساختمانهايي كه به منظور توليگ محصوالت صنعتي و يا فراورده هاي معگني احگاث ميشود  واحد صنعتی ويا معدنی : -7

آموزش و پرورش ، كار ،  عبارت از كليه ساختمانهايي كه با اُخذ پروانه از سازمانهاي بهزيستي و يا وزارتهاي واحد آموزشی / پژوهشی :  -8

آموزش فني و حرفه اي و تعاون و علوم، تحقيقات و فناوري، بهگاشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مهگكودك، مگرسه، مراكز 

   برداري آموزشي قرار مي ييرده حوزه علميه و نظاير اينها تاُسي  و مورد بهر  فني و حرفه اي، دانشگاه، 

هايي كه با اخذ پروانه از وزارت بهگاشت، درمان و آموزش پرشكي به عنوان  عبارت است كليه ساختمانمانی : مراکز بهداشتی و در -9

   درماني مورد بهره برداري قرار ميگيرد -داروخانه، آزمايشگاه، درمانگاه، بيمارستان و نظاير اينها تاُسي  و با ارائه خگمات بهگاشتي

 ييرد  مورد بهره برداري قرار مي ي كه با اخذ پروانه از وزارت ورزش و جوانان تاُسي  ويها اختمانعبارت است از س : اماکن ورزشی -11

عبارت است از تاُسيسات و تجهيزاتي كه سازمانها ، موُسسات و شركتهاي تامين و ارائه كننگه خگمات تاُسیسات و تجهیزات شهري :  -11

   ونطاير آن مي سازنگزيربنايي از قبيل آب، فاضالب، برق،ياز، تلفن 

    ابنيه، اماكن، محوطه هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي كه درفهرست اثار ملي به ثبت رسيگه است اماکن تاريخی و فرهنگی : -12

يت كليه موُسساتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز به صگور اجازه تاُسي ، انحالل و نظارت بر فعالمراکز فرهنگی و هنري :  -13

   آنهاست از قبيل كتابخانه ، فرهنگسرا، سينما، موِسسات انتشاراتي و مطبوعاتي

قانون اساسي به منظور تعليم و تربيت و انجام مراسم  13و 12اماكني كه پيروان اديان و مذاهب موضوع اصول اماکن دينی مذهبی :  -14

   ديني احگاث و بهره برداري مي نماينگ

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ( 49يون تقويم امالك موضوع ماده ): قيمتي كه توسط كميس (  Pك )  ارزش معامالتی امال -14

 . تعيين مي گردد 9/91/9944
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چنانچه ملكي داراي چنگ بر باشگ در محاسبه عوارض مربوطه باالترين قيمت منطقه اي بر مل  مشر  به معبر مالك عمل خواهگ بود   : 1تبصره 

كي كه در ميگان يا فلكه واقع شگه باشگ عوارض براساس باالترين قيمت منطقه اي جبهه خياباني كه از ميگان يا درصورتي كه مل

   فلكه منشعب مي يردد محاسبه خواهگ شگ

ري بر معبر امالكي كه در شهرها براي آنها ارزش معامالتي تعيين نشگه است، يا امالك پشت جبهه اي كه در اثر طرح هاي جگيگ شهردا : 2تبصره 

تازه احگاث واقع مي شونگ و ارزش معامالتي ، قيمتي براي آنها پيش بيني نشگه است ، تا تعيين قيمت با توجه به متن تبصره هاي 

مالياتهاي مستقيم ، بهاي آنها مطاب  باالترين ارزش معابرهم عرض موجود در منطقه و در صورت نبودن معبر هم    قانون24ماده )

   مربوط با باالترين ارزش معابر هم عرض مناط  همجوار محاسبه شونگ عرض در منطقه

يشه و ساير حقوقي كه در مل  د انواع ديگر اعياني و ح  كسب و پدر نقاطي كه ارزش معامالتي تعيين نشگه است و همچنين در مور : 3تبصره 

تواف  طرفين ، قيمت روز توسط هياُتي مركب از سه با تواف  انجام مي شود و در صورت عگم  قيمت مورد نظر موجود ياشگ تعيين

نفر كارشناس رسمي داديستري و مورد وثوق كه ي  نفر به انتخاب شهرداري و ي  نفر به انتخاب مال  يا صاحب ح  و نفر 

تمزد كارشناس پرداخت دس    سوم به انتخاب طرفين مي باشگ تعيين خواهگ شگ  راُي اكثريت هياُت مزبور قطعي و الزم االجرا است

   بالمناصفه به عهگه طرفين است

 .عمل خواهگ شگ 1317ان رسمي مصوب قانون كارشناس 25باشگ طب  ماده  در محل ، كارشناس رسمي داديستري وجود نگاشته اير : 4تبصره 

د و طبقات آن به صورت مسكوني يا قرار يير به ساختمانهايي اطالق مي شود كه فقط به عنوان تجاري مورد بهره برداري: تجاري متمرکز  -16

 شود ماننگ پاساژها، مغازه هاي واقع در محگوده بازار و    كاربري غير تجاري مورد استفاده واقع نمي

  تعيين شگه در طرح تفصيلي   اجازه احگاث متر )عم 8الي  2بقه همكف به عم  به امالكي يفته مي شود كه فقط در طتجاري نواري :  -17

متر پيش  8نگ و در طبقات ح  ايجاد مسكوني يا دفاتر تجاري )در خار  از عم  در تغيير كاربري نوار تجاري حگاكثر عم  مغازه دار

   بيني يردد  دارد

به ساختماني اطالق مي يردد كه حگاقل پنجاه درصگ مساحت كل آن به عنوان پاركينگ و مابقي به صورت تجاري پارکینگ تجاري :  -18 

   رداري واقع شودمورد بهره ب

هاي متفاوت و به صورت همزمان در ي  مجموعه مورد  به مجموعه هايي يفته ميشود كه داراي كاربريبه شمجتمع هاي مختلط :  -19

   استفاده قرار ييرنگ

اسالمي كه توسط مجل  شوراي  1322قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفنگ  24قيمت ساختمان موضوع بنگ )   ماده قیمت ساختمان :  -21

   كميسيون تقويم امالك تعيين و ابالغ مي يردد كه بطور اختصار قيمت ساختمان يفته ميشود

امور اقتصادي و دارايي  يا قيمت منطقه اي، ارزش معامالتي زمين و ساختمان بر مبناي اعالم سازمان P منظور از  P): ) قیمت منطقه اي -  21

با احتساب افزايش  54رزش معامالتي سال ا و در صورت عگم دسترسي به ارزش دارايي  هاي مستقيمقانون ماليات 24در اجراي ماده 

    باشگمي هاي سنواتي مصوب شوراهاي اسالمي شهر مالك عمل
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 ،ها نمايشگاه ،هاهمهمانخان ،كاروانسراها ،هامغازه ،دكاكين ،هاهر ساختمان و بنايي واقع در شهرها و مركز بخشها از قبيل خانه : مستغل -22

   نمايگشهر كه مال  آن به طري  اجاره درآمگي از آن تحصيل مي ميگانهاي ،ها ها و حمامخانهقهوه ،ها يخچال

  تازه به وجود آمگه ، نو پيگا ، نو ساخته شگه مستحدثه :  -23

ييرد تا محل را به جر ميأاالجاره از مستو جگاي از مال وجهي است كه مال  )خواه مال  عين باشگ يا منفعت  در ابتگاي اجاره : سرقفلی -24

 . وي اجاره بگهگ و وايذار كنگ

جر محل كسب و پيشه و تجارت بعگ از اينكه كار و أحقي است كه به طور تگريجي و به مرور زمان براي مست : تجارتپیشه و حق کسب و  -24

مقرر يرديگ  1372صوب سال موابط موجر و مستاجر ر در قانون آيگجود ميفعاليت كرد و مشتري و اعتبار بگست آورد، براي او به و

كه اخذ سرقفلي در مواردي كه در قانون مزبور آمگه جايز است اما مطالبه هر وجهي غير از سر قفلي ممنوع است  در نتيجه به موجب 

، يرفتن سرقفلي در آنها جايز است اما ح   نعقگ شگهبه بعگ در خصوص اماكن تجاري م 1372اي كه از سال اين قانون هر قرارداد اجاره

 . ييردجر تعل  نميأكسب و پيشه و تجارت به مست

 . ر عر  ثبتي عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات كوچكترد تفكیك : - 26

ل اتعبيري ديگر عبارت است از تقسيم م شركا و يا به يا شري  مشاع سهم كردن جگا از است عبارت ثبتي و قضايي اصطالح در :افراز  - 27

    غير منقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان

مثالً هرياه كسي فوت كنگ تركه او بين ورثه تقسيم مي شود و اين تركه شامل منقول و   .اعم است از تفكي  و افراز و غير آن :تقسیم  - 28

 . غير منقول مي شود

 Tقه اي دارائی = بر اساس ارزش منط Pدول محدوده ج

 به ريال  Pمحدود    T رديف

1 1/1 79999 – 0 

2 2/1 119999 - 00000 

3 3/1 199999 – 120000 

4 4/1 299999 - 170000 

 270000بیش از  5/1 4
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  فصل دوم

 عوارض      

  و 

 بهاي خدمات
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 ديوار کشیعوارض  - 1ماده 
 حصور نشدهعوارض ديوار کشی در مورد اراضی م - 1بند 

قدانون شدهرداري اقدگام بده      111در اجدراي مداده    توانگمي  شهرداري ،وجود داشته باشگ مناسب با وضع محل و     يا بناي مخروبه و غيرزمين  اير

   هزينه آن به اضافه ده درصگ از مال  يا متولي و     دريافت خواهگ شگكه ديوار كشي نمايگ 
 

 گذاري )ديوارکشی(ديوار پروانه صدور عوارض - 2بند 

 :پرداخت مي يردد توسط مال  يا متقاضي به ازاي هر متر طول ديواريذاري عوارض ذيلديواريذاري ،  پروانه اخذ جهت

= L   طول ديواركشي   L .P 4/2  =عوارض ديوار کشی 

    مي پذيردانجام متقاضي با درخواست از سوي شهرداري  ديواريذاريصگور مجوز  : 1تبصره    

احدگاث بندا    صرفاً به منزله محصور نمودن آن تلقي شگه وهيچگونه مجدوزي درجهدت   ، بنام مال ديواريذاري صگور مجوز  : 2صره تب

    صراحت قيگ شودبه مراتب  مي بايست در مجوز صادره از سوي شهرداري  كهمحسوب نمي شود 

وي مراجع و محاكم قضائي و ذيصالح مبني بر تشكي  و يا چنانچه مگارك معتبري همچون صگور احكام و آراء قطعي از س : 3تبصره 

   متوقف خواهگ شگديواريذاري نفي مالكيت متقاضي به شهرداري ارائه شود، صگور مجوز 

با تركيب ديوار و فن  يا نرده مطاب  ضوابط طرح تفصيلي شهر متر مي باشگ كه  2 ديواريذاريحگاكثرارتفاع مجاز جهت  : 4تبصره 

  مي باشگبه تفكي  در مجوز صادره و فن  ديوار  ارتفاع به در   )شهرداري مكلف  شگ احگاث خواهگ

   درصگ محاسبه خواهگ شگ 31بصورت فن  يذاري باشگ عوارض متعلقه به كسر صرفا اير مجوز صادره  : 4تبصره 
 

 عوارض تفكیك ، افراز و تقسیم  -2ماده 

 تفكیك اراضی بدون مجوز شهرداري قدر السهم سرانه خدمات عمومی حاصل از - 1بند 

متر و اراضي فاقگ سنگ مالكيت و يا اراضي كه بگون اعمال  511درصگ از قيمت كارشناسي روز اراضي كمتر از  %21 تا عبارت است از وصول

   بابت تامين خگمات عمومي و معابر از قگر السهم تفكي  شگه   148و  147تفكي  شگه انگ ) ماده  111ماده 

   به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهگ شگ نموده انگ ، دريافتسنگ بگون اذن شهرداري تفكي  و   51بعگ از سال كه  امالكيتفكي   سهمقگرال

عوارض بر اساس ارزش كارشناسي سال دريافت نموده انگ ، و بگون اذن شهرداري تفكي  يرديگه و سنگ   51قبل از سال اراضي و امالكي كه 

   قابل وصول است  عوارض تفكي  در دفترچه تعرفه عوارض سال مربوطهرت تعيين ) در صو صگور سنگ

 = قدر السهم تفكيكي حاصل از سرانه تفكيک  %13قيمت كارشناسي روز عرصه * مساحت عرصه * 
 

 تفكیك عرصه -2بند 

 : ييرد مي صورت شكل دو به اراضي تفكي 

   .آن با شهرداري موافقت و هرسازيش ضوابط رعايت ، قانوني مراحل طي تفكي  با  ـالف 

  مبناي محاسبه در هر صورتبوده و  وصول قابل تقسيم بار هر براي اين ماده عوارض نمايگ مراجعه شهرداري به ذينفع يا مال  كه هر مرحله در

  است وصول قابل هرش حريم و قانوني در محگوده عوارض اين   الزامي است اراضي تفكي  براي شهرسازي ضوابط با رعايت حگنصاب



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
31 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 از حگ نصاب تفكي  مصوب  كوچكتر قطعاتي به شهرسازي ضوابط رعايت بگونتفكي   ـب  

قانون ثبت اسناد و امالك كشور و اصالحات بعگي ، ادارات  154و  148و  147قانون شهرداري و ماده  111در اجراي اصالحيه ماده  اير

با نماينگ اقگام به تفكي  و افراز اراضي  ، يستري رأساً و بگون كسب نظر از شهرداريثبت اسناد و امالك كشور و مراجع ذيصالح داد

 شگه است:عوارض زير تعيين مربع ، هر متر ازاي توجه به ارزش افزوده ناشي از تفكي  خال  طرح مصوب به

=Bتفكي   عوارض آمگه بگست )حاصل (ميزان                               

  =Pمل  اي منطقه ارزش                                            

 =T  جگول پيشنهادي محگودهP اي دارايي هبر اساس ارزش منطق 
 

 

 .  است وصول قابل وجود آمگه  به و خيابانهاي ها معابر )كوچه كسر به فوق فرمول برابر تفكي  عوارض : 1تبصره 

 يردد مي محاسبه  24سال مستقيم مالياتهاي قانون امالك)موضوع جبهه عم  رعايت با تفكي  قابل عرصه مساحت : 2تبصره 

و غيره انجام مي يردد و مساحت آن ادغام در كاربري هاي تجاري، مسكوني و غيره كه به دليل اشتباهات ثبتي  ياعوارض تفكي   : 3تبصره 

 ین مورد تفكیك يا ادغاممساحت زم ×قیمت منطقه اي  %11                 متر مربع باشگ: 31كمتر از 

و  و يا پ  از صگور رأي كميسيون ماده صگ عالوه بر جرائمصگور پاسخ استعالم نقل و انتقال ، اخذ مجوز عوارض تفكي  در هنگام :  : 4تبصره 

    قابل وصول مي باشگ يا پ  از هر بار تفكي 

به ميزان  آنملكي را داشته باشنگ عوارض يا تقسيم تقاضاي افراز ، اسناد دادياه يا مقررات ثبت حكم مال  يا مالكين به موجب  اير : 4تبصره 

       عوارض تفكي  وصول خواهگ شگ

اقگام به دريافت سنگ مالكيت  2/5/81قبل از  ، قانون ثبت اسناد و امالك 147  -148امالكي كه به استناد ماده عوارض تفكي   : 6تبصره 

 1  دريافت خواهگ شگمحاسبه و عامالتي سال اخذ سنگ مالكيت ، بر اساس تعرفه ارزش منموده انگ 

   نمي يردد عوارض مزبور پرداخت مشمول گهتوسط مال  به تائيگ شهرداري رسيقبال  ،شه تفكي  يا افراز آنان نقامالكي كه  : 7تبصره 

 . نگشوينم تفكيكي نصابحگ كسري عوارض مشمول  1325 سال از قبل مالكيت سنگ داراي اراضي : 8تبصره 

رداري دقانون شه 111از محل اجراي قانون اصالح ماده صرفا شهرداري قگرالسهم خود را  متر 511بيش از مساحت  با اراضيدر  : 9تبصره 

 نمايگ مي  اخذ مجل  شوراي اسالمي 28/11/1351مصوب 

 اعیانات تفكیك عوارض - 3بند 

 با توجه به ارزش افزوده  گنشويمتفكي   نامه تفكي  آپارتمانها و ساير مقرراتشيوهصنعتي و اداري كه طب   مسكوني، تجاري، به واحگهاي

   باشگ مي وصول قابل شهر حريم و قانوني محگوده در عوارض اين)   ييردزير تعل  مي شرح به عوارضي ، امالك

  ≤D 777/377/9              مساحت اعیانی=  PTS 93%   D =          S            كار پايان صدور زمان در اعيان مساحت    مسكونی :  - الف     

 ≤D 777/377/1             مساحت اعیانی=  PTS 13%   D =             S     كار پايان صدور زمان در اعيان مساحت تجاري و غیره : - ب    

                                                 
 استانداري گيالن  71/34/1493مورخ  4/83-47914دستورالعمل شماره  - 1

PT       ... فضاي سبز، خدماتی ، آموزشی ، درمانی و 

 PT 4/2اداري ، صنعتی                                                            

3 PT   مسكونی                                                                        

4PT                                                                          تجاري 
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صادره )طب  نقشه هاي تاييگ شگه  كار پايان مبناي بر متراژ به، آخريننحوه محاس و شود مي اطالق ساختمان به فقط اعيان ماده دراين : 1تبصره 

 .  است وصول قابل كار بر اساس تعگاد واحگ پايان صگور در زمان آن عوارض كه باشگ مي شهرداري 

بنگ  برابر شونگ اعيان تفكي  مي قطعه ي  و عرصه قطعه ي  بهشهرسازي  مقررات و رعايت ضوابط با عوارض تفكي  امالكي كه: 2تبصره 

 و اعيان قطعه ي  بصورت شهرداري مقررات و ضوابط رعايت با تفكي  چنانچه و يردد وصول مي و محاسبه 2ماده  3و  2

 و بوده اعيان فاقگ ديگر كه قطعات و عوارض تعرفه 2 ماده 3بنگ  مشمول اعيان شامل قطعه ،باشگ قطعه  ي  از )بيش ديگر قطعات

 .    بود خواهگ عوارض تعرفه 2 ماده  2بنگ  ولميباشگ مشم زمين بصورت

    عوارض اين تعرفه به كل بنا تعل  يرفته و مشتركات به ميزان قگرالسهم بين واحگها تقسيم مي شود:  3تبصره 

كه مال  اين عوارض در زمان دريافت پايان كار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكي  اعياني و يا در هر زمان ديگري :  4تبصره 

  داشته باشگ قابل وصول است  پاسخ استعالم نقل و انتقالتقاضاي تفكي  اعياني يا تقاضاي 

شهرداري موظف است در يواهي پايان كار قيگ نمايگ كه اين  نباشگمال  متقاضي تفكي  اعياني  ، در هنگام صگور پايان كاراير  : 4تبصره 

   يواهي براي تفكي  اعياني فاقگ ارزش است
 

 اراضی تفكیكی حد نصاب کسريعوارض براي ارزش ايجاد شده ناشی از   - 4بند 

 ،ايجاد شود  تفكي  ضوابط حگ نصاب از وچكترقطعاتي ك ،  مالكيت سنگ داراي و تفكي  قابل تفكي  براي اراضي اثر اجراي در اير : الف 

  ت مي يردددريافPT 3 برابر عوارضي  شگه تعيين نصابحگ كسري مترمربعهر  ازاي به

كسري حگ و داراي  نموده سنگ مالكيت اقگام به دريافت ، 2/5/81قبل از  قانون ثبت اسناد و امالك 147-148امالكي كه به استناد ماده  : ب

ن ايكه  2عوارض براساس تعرفه و ارزش منطقه اي سال صگور سنگ مالكيت دريافت خواهگ شگ مي باشنگ نصاب تفكيكي )بر اساس طرح تفضيلي 

    استيونه استعالم قابل وصول هرپاسخ به شهرداري و دريافت  ه موديهنگام مراجععوارض 

 يردنگ نمي تفكيكي نصابحگ عوارض كمبود مشمولبالمانع اعالم يرديگه   شهرداري از آنان نقل و انتقالاستعالم  قبال كه اراضي  : 1تبصره 

   يردنگ نمي تفكيكي حگنصاب كسري عوارض پرداخت مشمول 1325 سال از قبل به تاريخ مالكيت سنگاراضي داراي  :  2تبصره 

 كه مل  قگرالسهم به نسبت تفكي  قانوني عوارض اخذ ييردمي تعل   آنها به تفكيكي حگنصاب كسري عوارض كه امالكي كليه  : 3 تبصره

   است الزامي بوده سنگ مالكيت داراي

 

 تغییر کاربري يا تبديل ) پیلوت ، پارکینگ و انباري( ی ازايجاد شده ناشبراي ارزش عوارض :  3ماده  

توانگ بابت ارزش افزوده ناشي از تبگيل پيلوت ، پاركينگ و انباري به كاربري هاي  قانون شهرداري ها مي 55ماده  22شهرداري به استناد بنگ 

 . ارداز موديان دريافت دبه ازاي هر متر مربع عوارضي را بر اساس جگول ذيل  ، ديگر
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چنانچه تبديل پيلوت و زيرزمين به مسكوني داخل درصد مجاز  ،3بر اساس ضوابط شهرسازي و پس از تأييد كميسيون ماده  : 1تبصره 

 مجاز خواهد بود . باشد بر اساس تعرفه مازاد بر تراكم از آنمحاسبه عوارض بر اساس اين تعرفه و چنانچه خارج باشد 

منجر به ابقاي  977كميسيون ماده  طرح تخلف آن درساختمان هايي كه بدون مجوز شهرداري احداث مي گردد و  براي : 2تبصره 

 قابل وصول مي باشد. عوارض فوقمي گردد اعياني 

 ساير كاربري ها در اين ماده شامل كاربريهاي اداري ، آموزشي ، فرهنگي ، ورزشي و مذهبي مي باشد.  : 3تبصره 
 

 اعمال کاربري جديد براي اراضی فاقد کاربريناشی از  ايجاد شده ارزش براي عوارض -4 ماده
اعمال كاربري جديد در ابالغ طرحهاي مصوب ک يا درخواست مال باكار  پايان عدم خالف و يا صدور گواهي صدور پروانه و هنگام

   براي هر مترمربع اعمال مي گردد :  KPT طبق فرمول ، عوارضي بر مبناي جدول ذيلشهري 

 

         )داراي کاربري مرتبط( در محدوده قانونی شهرعرصه  کاربريتغییرناشی ازايجاد شده  ارزشبراي  عوارض - 4ماده 

 Kطبق جدول= بهره برداري ضريب
 

 شود  محاسبه و وصول مي عوارض رض بهره برداري براساس تعرفه سال پرداختعوا : 1تبصره 

 ييرد قرار موافقت مورد شهرسازي و معماري شوراي عالي 5 ماده كميسيون در افزايش تراكم يا و كاربري تغيير درخواست اير :2 تبصره

 بعگ سال به آن پرداخت چنانچه درغير اينصورت نماينگ اقگام سال همان در مذكور عوارض پرداخت به كه نسبت موظفنگ مالكين

 . بود خواهگ ) )جاري جگيگ سال تعرفه ، مبناي محاسبه عوارض .موكول يردد 

 حداقل عوارض مبناي محاسبه شــرح رديف

 PT1.5 000/150/1  پیلوت به مسکونی

 PT 000/900/4 7 پیلوت به تجاری

 PT2.5 000/700/1  پیلوت به سایر کاربری ها

 PT0 000/300/2 پارکینگ به مسکونی

 PT10 000/750/5 پارکینگ به تجاری

 PT7 000/700/1 پارکینگ به سایر کاربری ها

 PT3 000/700/1 انباری به مسکونی

 PT10  000/900/4 انباری به تجاری

 PT3 000/700/1 انباری به سایر کاربری ها

 Kضريب کاربري     کاربري جديد اعمال شده Kضريب کاربري     کاربري جديد اعمال شده

 3 پارکینگ تجاری /.5 سبز فضای

 5 تجاری مسکونی %75 ، مذهبیآموزشی، ورزشی، پارکینگ

 9 تجاری متمرکز 1 و سایر ، صنعتی اداری، فرهنگی ، نظامی، درمانی

   2 مسکونی

+ P)T   977777 )K1َ=A 
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شوراي عالي معماري وشهرسازي مورد موافقت قرار  5متقاضياني كه درخواست تغيير كاربري و يا افزايش تراكم آنان در كمسيون ماده  :3تبصره

   رداخت هزينه كارشناسي مي باشنگنمي ييرد موظف به پ

 بر اساس زمين تراكم محاسبه نحوه ساختماني پروانه صگور يافته انگ، در زمان كاربري تغيير ترتيب بگين كه اراضي از دسته آن :  توضیح

 از كاربري تغيير از پ  متقاضي اير. شگ خواهگ محاسبه مل   جگيگ كاربري )با تفصيلي طرح تراكمي ضوابط و جگاول

 . باشگ مي قابل وصول و محاسبه تعرفه اين 18ماده  برابر تراكم بر مازاد عوارض نمايگ تراكم بر مازاد شهرداري درخواست

شدامل    اعياندات  و يافتده  كداربري  تغيير مزاحم  غير )صنايع اتومبيل صورت خگمات به عرصه كل خودرو مجاز هاي نماينگيي براي  : 4 تبصره

 تدراكم و  بدر  مدازاد  )عدوارض  كداربري  تغييدر  همچنين و تجاري پذيره عوارض يگكي لوازم قطعات فروشگاهاتومبيل و  نمايشگاه

 تغييدر  عدوارض  مشدمول  اداري بخشدهاي  است بگيهي .ميگردد وصول و محاسبه دفترچه اين عوارض اعيانات  تعرفه تغييركاربري

اتومبيل  خگمات قسمتهاي و براي. يردد مي وصول و اخذ ابربر پذيره عوارض صرفاً و نبوده مجاز تراكم حگ اعيانات در كاربري

 يردد  اخذ مجاز تراكم درحگ صنعتي پذيره عوارض ... و ، مكانيكي ،انبار نقاشي و شامل: صافكاري

 ندات اعيا و يافتده  كداربري  تغييدر  شهري تأسيسات صورت به عرصه كل سوخت  )توزيع ياز و بنزين پمپ جايگاههاي احگاث براي : 4 تبصره

 مكانهاي پذيره عوارض و مي يردد محاسبه تجاري اعيان بصورت درآمگزا بخشهاي روغن و كار ،  تعويض دفتر فروشگاه ،  شامل

 )پدذيره  PTSصدورت   بده  و محوطده  )اسدتقرار پمدپ    ييدري  سدوخت  جايگداه  محل و تعرفه 7ماده  4و  3بنگ  جگول برابرفوق 

 يردد  و وصول محاسبه عوارضتعرفه  32استناد ماده به  شهري   تجهيزات

عوارض استفاده از ضوابط تجاري در منطقه تجاري پيشنهادي موضوع بنگ )ب  ضوابط منطقه تجاري پيشنهادي طرح تفصيلي شهر  : 6تبصره 

 بنگرانزلي برابر ماده فوق قابل وصول مي باشگ )طب  رديف مربوطه تجاري  

 (K) ضريب جدول

 يكاربر                        

 ←فعلي                                           

 كاربري

 ↓تقاضا مورد

ي
ضا

ف
 

بز
س

 

آموزشي، 

ورزشي، 

پاركينگ، 

 و مذهبي

... 

صنعتي، اداري، انباري، 

درماني  فرهنگي و

 تأسيسات و تجهيزات

 .... و شهري 

ي
ون

سك
م

 

گ
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ت
 

ي
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ج
ت
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م
 

ي
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ت

 
كز

مر
مت

 

 - - - - - - - سبز فضای

 - %50 %50 %75 %75 - 1 ... و آموزشی، ورزشی، پارکینگ، مذهبی

و درمانی،  صنعتی، اداری، انباری، فرهنگی

 ...  و وتأسیسات شهری تجهیزات
5/1 1 - 75% 75% 50% - 

 - %75 1 - 25/1 2 2.2 مسکونی

 - 1 - 2 5/2 3 4 پارکینگ تجاری

 - - 2 5 4 5 5 تجاری مسکونی

 - 25/1 5/2 5 25/5 5/9 7 تجاری متمرکز
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براي صگور پروانه تجاري در طبقه همكف در صورتيكه از تراكم مسكوني استفاده نماينگ عوارض تغيير كاربري فقط به مساحت  : 7تبصره 

 تجاري تعل  مي ييرد )برابر رديف نوار تجاري  

 عم  جبهه اول بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي يردد  : 8تبصره 

 محاسبه مي يردد %31ادلدو از طبقه سوم به باال مع%41،طبقه دوم%51،طبقه اول%31زيرزمينهمكف ضرايب جگول ،براي اعيانات  : 9تبصره 

 

 ارزش ايجاد شده حاصل از بهره برداري دائم از کاربري غیر مرتبط  براي عوارض -6ماده 

صدورت  بده  گ و يا به عبارت ديگر نماي بر خال  مفاد پروانهوضع موجود مبادرت به تبگيل مال  بگون رعايت ضوابط شهرسازي و شهرداري  اير 

عدالوه بدر    راي به ابقداي اعيدان صدادر نمايدگ    ها  قانون شهرداري 111مرتبط نماينگ و كميسيون ماده غير كاربري با غير مجاز اقگام به احگاث اعيان 

 عيانات در كاربري غير مرتبط برابر جگول محاسبه و وصول مدي يدردد   عوارض ارزش افزوده حاصل از ا ،عوارض متعلقه در تبگيل وضع موجود 

K  = 5ماده  كاربري طب  جگول تغيير ضريب                  (2 + P )( T+ 311111  Kَ=B         

    ه مي يرددمحاسب %45 و زيرزمينو از طبقه سوم به باال %55، طبقه دوم  %75 براي اعيانات همكف معادل ضرايب جگول ، طبقه اول

 

 بنا احداث عوارض : 7 ماده

 :  )به ازاي هر مترمربع( واحد تك مسكونی بناي احداث پروانه صدور  - 1بند 

 ريال(به  )حداقل عوارض مبناي محاسبه )متر مربع(بنا  کل ناخالص سطح رديف

 PT25% 000/450 90تا  1

 PT 40 % 000/050/1 100تا  91از  2

 PT 75 % 000/400/2 150تا  101از  3

 PT 130% 000/400/5 200تا  151از  4

 PT 105% 000/700/11 300تا  201از  4

 PT 295% 000/500/22 400تا  301از  6

 PT 390% 000/500/37 500تا  401از  7

 PT 470% 000/000/90 900تا  501از  8

 PT 505% 000/000/75 901بیش از  9

   نمي باشگمحاسبه قرار يرفته و قابل تغيير مبناء،  ي هر رديفبراحگاقل مبلغ عوارض توضیح : 

در هر طبقده يدا طبقدات     ايرطبقه ، بيش از ي  واحگ احگاث نشود و    واحگي ، اعياني است كه در سطح يامسكوني تمنظور از بناي  : 1تبصره 

  هاي مسكوني مالك عمل خواهگ بود   وع مجتمعدو واحگ ساخته شود نحوه محاسبه عوارض زير بنا ) احگاث اعياني مسكوني   از ن

به سال وقوع تخلف و مأخذ وصدول عدوارض و بهداي خدگمات بده روز و       براي تخلفات ساختماني در كليه كاربريها مأخذ اعمال جرايم:  2تبصره 

  خواهگ بودبرابر جگاول مربوط به تعرفه عوارض و بهاي خگمات محلي 
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 : و تشويقات تخفیفات

درصگ 25قانون اساسي ؛ كليه جانبازان  138كميسيون موضوع اصل  3/7/1351ك مورخ 47158/ت131552نامه  به موجب تصدويب : 1تبصره 

تصويب نامده مدذكور از پرداخدت     1و باالتر ، آزاديان و خانواده شهگا )همسر ، فرزنگان و والگين  و ساير مشمولين مقرر در ماده 

روانه ساخت تا يكصگ متر مربع معا  مي باشنگ  مازاد بر يكصگ متر مربع مشمول پرداخدت  عوارض شهرداري و هزينه هاي صگور پ

  نيز صرفاً مشمول استفاده از تخفيفات مسكن مهر مي باشنگ  %25عوارض است  جانبازان زير 

هاي صدگور پروانده   هزينهعوارض و پرداخت  از معافيت شهرداري  ا ا   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 181ماده تبصره با عنايت به  : 2تبصره 

 نامده را بندا بده معرفدي   جانبدازان   و آزاديدان ، و خانواده شدهگا  بهزيستي و كميته امگاد امام خميني)ره مسكوني مگدجويان  ساختمان

ور عمراني و معاونت مربوط، معاونت هماهنگي ام بار به نهادهاي حمايتيماه ي 3 را هر هاي مربوطهزينه ذيربط انجام و يسازمانها

  اقگام نماينگشهرداري و پرداخت آن به از بودجه عمومي ساالنه كشور نسبت به تأمين اعتبار كنگ تا اعالم  ريزي استانگاريبرنامه

در طدول   زيربنا  ي  واحگ مسكوني بدراي يكبدار   از پرداخت عوارض صگور پروانه ساختماني )تراكم و بنگرانزلي كاركنان شهرداري : 3تبصره 

   تر مربع زيربنا معا  مي باشنگم 121خگمت و تا سقف 

از هزينده  مشدمول معافيدت   آتدش سدوزي   عمگي نبودن  تمان آنان آسيب مي بينگ در صورتساخ، كليه كسانيكه در سانحه آتش سوزي  : 4تبصره 

   مي يردنگتا همان متراژ قبلي  پذيرهعوارض 

موانع توليگ در صورت پرداخت يكجا و نقگي عوارض متعل  به صگور پروانه سداختماني ، شدهرداري مدي     قانون رفع 55به استناد ماده :  4تبصره 

  عوارض تغيير كاربري مشمول تخفيفات نمي يردددرصگ ميزان عوارض مربوطه اقگام نمايگ    15توانگ نسبت به اعمال تخفيف 

 در كاربري و شهرسازي فني ضوابط رعايت بر مشروط ... ، زائرسرا و زاده امامتكايا،  و مساجگ ، حسينيه نظير مذهبي اماكن احگاث : 6تبصره 

بدا   بر اسداس ضدوابط   واحگ تجاري 2احگاث  اماكن، اينگونه حمايت جهت به بود  ضمنا خواهگ عوارض پرداخت معا  از مربوطه

 .شگ نمي با تجاري وارض پذيرهع پرداخت مشمول   مترمربع 51 متراژ به )حگاكثر و صرفا براي يكبار  تامين پاركينگ

 ،راهدروي مشداع   ، در كداربري مربوطده   سدراي   و تيمچده  ،  پاساژ ماننگ تجاري هاي احگاث مجتمع در يذاري سرمايه منظورتشوي  به : 7تبصره 

   بودخواهگ عوارض قانوني پذيره  %51مشمول راه پله عمومي و آسانسور ، سروي  بهگاشتي عمومي 

 نقاشي، تئاتر، شامل هنري فرهنگي آموزشگاههاي،  سازمانهاي مردم نهادخيريه ، دفاتر مؤسسات ها، حسينيه قرآن، يها مكتب  : 8ه تبصر

 . يردنگ نمي موقت برداري بهره عوارض مشمول موسيقي و بازيگري 

 متر 51زخانه )به ميزان حگاكثر هاي تجاري و پذيرايي، يردشگري )بمنظور ترويج فرهنگ نماز و نمازخواني  مساحت نمامجموعه : 9ه تبصر

 مشمول موضوع اين  باشنگمي معا   ساختماني پروانه صگور هنگام در مذكور محوطه به مربوط عوارض پرداخت از مربع 

بايست براساس اصول طراحي معماري و شهرسازي انجام جانمايي نمازخانه مي   يرددنمي هارستوران و منفرد تجاري واحگهاي

هاي ديگر ممنوع بوده و در صورت عگم رعايت نمازخانه به كاربري فضاها نباشگ  تبگيل كاربري فضاي ل ادغام به ديگرييرد و قاب

 كار، تقاضاي  هاي موجود و داراي پايانمجموعه اير  آن موضوع به عنوان تخلف محسوب و طب  مقررات برخورد خواهگ يرديگ
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   باشگد آن در داخل تراكم مجاز و پ  از اخذ مجوزهاي الزم و تاييگ شهرداري بالمانع ميايجاد فضاي نمازخانه را داشته باشنگ، ايجا
  

  آپارتمان هاي مسكونی چند واحديو  عوارض صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها  -2 بند 

 ريال(به )حداقل عوارض  يك متر مربع مبناي محاسبه )متر مربع(بنا  کل ناخالص سطح رديف

 000/000/2 *میانگین سطح واحدT (P 30%)/100 199تا  1از  1

 000/000/4 *میانگین سطح واحدT (P 50%) /100 399تا  200از  2

 000/000/10 *میانگین سطح واحدT (P 95%)/ 100 599تا  400از  3

 000/000/12 *میانگین سطح واحدT(P 75%) /100 1500تا  900از  4

 000/000/14 یانگین سطح واحد(*مP 05%) T /100 3000تا 1500از  4

 000/000/19 *میانگین سطح واحدT(P) /100 3000بیش از  6

 مسكوني واحگ مشاعات / تعگاد + )مفيگ ناخالص بناي زير كل سطح = واحگ  سطح ميانگين : 1تبصره 

 واحگ مسكوني احگاث يردد 1بيش از بلوك  يادر هر طبقه  با اخذ مجوز الزم از شهرداري واعياني است كه  ، مسكوني چنگ واحگي : 2تبصره 

ست از متوسط زيربناي هر واحگ كه از ا در خصوص تعاوني هاي مسكن ، مجتمع هاي مسكوني و انبوه سازان مبناي سطح زيربنا عبارت : 3تبصره 

 تقسيم سطح كل زيربنا بر تعگاد واحگهاي مسكوني حاصل مي شود 

 24/2/88ن مورخ 43125/ت122521هاي مسكن مهر بر اساس تصميم نامه شماره  اخت و ساز تعاونيدر محاسبه كليه هزينه هاي س : 4تبصره 

   مي شوداقگام  25/11/1388مصوبات چهل و يكمين جلسه شوراي مسكن استان مورخ  5رياست جمهوري و بنگ 

   مي ييرد ط شهرسازي مالك عمل قرارببر اساس ضوا  تراكم پايه  در محاسبه اين عوارض متراژ اعياني صرفاً در حگ : 4 تبصره 
 

  :با ارتفاع و دهانه مجاز  تك واحدي تجاري , اداري , صنعتی و تجهیزات شهري بناي پذيره عوارض ـ  3بند 

 تجاري هطبق رديف

 حداقل عوارض

 ريال(به )
 ورزشی.اداري

 درمانی فرهنگی

 حداقل عوارض

 صنعتی ريال(به )

 حداقل عوارض

 ريال(به )

 mPT9 000/000/2 mPT3 000/000/7 PT5/3 000/000/12 مینز زیر 1

 mPT5/12 000/000/4 mPT5/4 000/000/10 همکف 2

PT5/4 000/000/35 

 mPT5/7 000/500/2 mPT5/2 000/000/9 اول 3

 mPT7 000/000/2 mPT2/2 000/500/5 دوم 4

 mPT5/9 000/000/1 mPT5/1 000/000/4 سوم به باال 4

 PT5 000/000/1 mPT3/1 000/500/1 انباری 6

 * نیم طبقه ) بیش از حد مجاز ( 7
PT0 000/500/2 mPT2/3 000/000/1 

 *بالکن مغازه )در حد مجاز( 8
PT5/4 000/000/2 PT5/1 000/000 

   شگ خواهگ اسبهمعبر مح به مشر  مل  بر يرانتر منطقه اي قيمت باشگ بر دو داراي چنانچه زميني پذيره عوارض رمحاسبهد



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
37 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

m  ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شگه توسط طرح تفصيلي د هادي =                       l" – l          h" – h       

 h   ارتفاع مجاز =h" 1)  ددددددددددددد     +    ددددددددددددد +                                                                                   = ارتفاع مغاير  =    m   

l"       دهنه مغاير =   l                        11                    11                                                               = دهنه مجاز                    

   جهت وصول عوارض استفاده ميگردد 7گمجاز)حگاكثر ي  سوم مغازه  باشگ از رديف بالكن مغازه بيش از ح اير  : 1تبصره 

ست از زيرزمين كه در زير مغازه ها احگاث شگه و ارتباط مستقيم و آزاد با يذر نگاشته باشگ و فقط براي ا عبارتانباري ،  2در بنگ   : 2تبصره 

   ي در رديف تجاري محاسبه ميگرددانباراستفاده شود درغير اينصورت تمام انباريهاي تجار

و ازدوا  و طالق و روزنامه و مجله  قانون شهرداري احگاث دفاتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و 55ماده  24به استناد بنگ  : 3تبصره 

  ه ت  واحگي مسكوني محاسبه ميگردد بر اساس صگور پروان نشگه ومهنگسي وسيله مال  استفاده تجاري محسوب 

دولتي و واحگهاي وابسته به  شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غيردر هنگام صدور پروانه ساختماني  : 4بصره ت

   آنها كه با اصول بازرياني اداره مي شونگ ، مشمول تعرفه عوارض پذيره ي  واحگ تجاري  مي باشنگ

مقگار عرصه و زيربناي درخواستي برابر مقررات  به اعالم گام درخواست پروانه ساختماني موظفكليه اماكن امنيتي و حفاظتي در هن:  4تبصره 

بيش يا برخال  ضوابط اعالمي و  ايرو طب  آن نيز مبادرت به احگاث بنا نماينگ، گ بود نخواهو ضوابط طرح تفصيلي به شهرداري 

 ارجاع خواهگ شگ قانون شهرداري ها 111ميسيون ماده يا بگون اخذ پروانه مبادرت به احگاث بنا نماينگ موضوع به ك

ها و اماكن سازي محيط فيزيكي شهري، ساختمانهاي دولتي و غيردولتي مكلفنگ، در خصوص مناسبهاي اجرايي و سازمانكليه دستگاه» : 6تبصره 

هاي عمومي كه امكانات مورد نظر جوز ساختمانمورد استفاده عموم به ويژه براي افراد داراي معلوليت اقگام نماينگ  بنابراين صگور م

هايي انگ، مقگور نخواهگ بود  شهرداري مكلف به رعايت قانون مذكور بوده و صگور پايانكار به ساختمانقانون مذكور را رعايت ننموده

صگور پروانه و «  ، مقگور نخواهنگ بودانگهاي ساختماني اقگام ننموده هاي آنها نسبت به انجام تعهگات خود طب  نقشهكه مالكين و سازنگه

كار ساختماني ميبايست با رعايت ضوابط معلولين جسمي و حركتي مصوب شوراي عالي معماري و شهرسازي باشگ  لذا شهرداري از  پايان

هنگام اعالم ساير هايي كه خار  از ضوابط فوق باشگ، خودداري نمايگ  همچنين شهرداري مكلف است به ن كار براي ساختما صگور پايان

   هاي مخصوصي اعالم نمايگ، رعايت ضوابط ياد شگه را كتباً طب  فرمت ها قانون شهرداري 111ت ساختماني به كميسيون ماده تخلفا

 ريال تعيين مي يردد  111/111/21و حگاقل عوارض متعلقه  7ضريب طبقه همكف در كاربري درماني  : 7تبصره 
 

 با ارتفاع و دهانه مجاز شهري تجهیزات صنعتی ,اداري تجاري واحد چند ور پروانه احداثصدو  پذيره عوارض – 4بند 

 حداقل عوارض .فرهنگی .درمانی ورزشی.اداري  حداقل عوارض تجاري طبقات رديف

 PTm55/0 000/500/3 (10+n)m PT 5/1 000/500/2 (n+10) زمین زیر 1

 n m PT 4/2 000/000/17 (10+n )m PT 9/1 000/000/5)+10) همکف 2

 PTm2 000/500/13 (10+n )m PT5/1 000/500/4 (n+10) اول 3

 m PT 0/1 000/500/11 (10+n )m PT 5/1 000/500/4( n+10) دوم 4

 m PT 7/1 000/000/10 (10+n )m PT4/1 000/500/3( n+10) سوم به باال 4

 PT5/1 000/500/2 (10+n )PT3/1 000/500/2 (n+10) انباری 6

 PT2 000/900/3 (10+n )PT3/1 000/500/2 (n+10) *)بیش از حد مجاز(نیم طبقه 7

  --- PT5/1 000/500/2( n+10) )در حد مجاز(*بالکن  8
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m  = طب  محاسبه ت  واحگي  ارتفاع و دهنه مغاير با ضوابط مجاز اعالم شگه توسط طرح تفصيلي د هادي(  

n   = مي باشگ 2كه حگاقل برابر تعگاد واحگ تجاري 

   ميگردد جگول فوق 7رديف  مشمولبالكن مغازه بيش از حگ مجاز )حگاكثر ي  سوم مغازه  باشگ  اير : 1تبصره 

ست از زيرزمين كه در زير مغازه ها احگاث شگه و ارتباط مستقيم و آزاد با يذر نگاشته باشگ و فقط براي ا عبارت 2انباري در بنگ   : 2تبصره 

   درغير اينصورت تمام انباريهاي تجاري در رديف تجاري محاسبه ميگرددانباراستفاده شود 

 مي شود   دريافت مربوطه ضوابط و مقررات وف  زيربناي مسكوني عوارض تجاري-مسكوني مختلط ساختمانهاي در : 3 تبصره

طول ارتفاع ساختمان امتگاد داشته و تمام  واحگهاي تجاري كه به صورت مجتمع و پاساژ احگاث مي شونگ ، فضاي باز مشاعي كه در : 4تبصره 

   طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايگ مشمول عوارض پذيره نخواهگ بود

 با استفاده از عوارض پذيره تجاري ت  واحگي محاسبه و اخذ خواهگ شگ صنعتي و يردشگري كاربري عوارض ابنيه با:  4تبصره 

برابر ضرايب ضوابط طرح تفضيلي مع هاي تجاري ماننگ پاساژ ، تيمچه ، سراي و امثالهم ، عم  جبهه اول در محاسبه عوارض پذيره مجت : 6تبصره 

   قيمت جبهه اول مالك عمل مي باشگ %81مصوب و مازاد بر آن معادل 
 

ستها ، سونوگرافی ، صدور پروانه ساختمانی واحدهاي مطب پزشكان ، روانپزشكان ، دندانپزشكی ، بینايی سنجی ، راديولوژي - 4بند 

 داروخانه ها و حرف وابسته 

 هاي ريالي تعريف شگه در آن مالك عمل خواهگ بودمحاسبه شگه و حگاقل 7ماده  4بنگ اربري ها منطب  بر فرمول و ضرايب محاسبه عوارض اين ك

ضوابط و مقررات جاري مقرر در طرح مورد  در صورت تقاضاي صگور پروانه ساختماني مختلط در ي  بنا مشروط به اينكهدر اين بند  : تبصره

  عمل ،انجام اين امر را مقگور بگانگ ، عوارض متعله براي زيربناي تجاري و مسكوني بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهگ شگ  

 

 عوارض صدور مجوز احداث استخر  - 6بند 
   تعرفه كاربري ورزشي محاسبه مي يردد طب شنا  عوارض استخر – 1

 PT 51  شهرسدازي  و مقدررات  ر كاربري مسكوني عوارض احگاث استخر، سونا، جكوزي )خدار  از اعيداني و بدا رعايدت ضدوابط     د – 2

به ازاي هر متر مربع خواهگ بود كه چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي  درصگ

   بر اساس ضوابط شهرسازي مالك عمل قرار مي ييرد حگ تراكم پايهتراژ اعياني صرفاً در در محاسبه اين عوارض م ييرد 

درصگ پروانه  75 زاي هر متر مربع مساحت معادلاشنا يا هر استخري در كاربري هاي غير ورزشي و غير كشاورزي به  عوارض استخر -3

  )خانه هاي وياليي  نمي يردد اضافه ارتفاع و مشمول تغيير كاربري و ساختماني كاربري مربوطه محاسبه مي يردد

    محاسبه و وصول يردد KPاز مراجع ذيصالح به ازاي هر متر مربع با هر عم   اورزي در صورت ارايه مجوزعوارض استخر هاي كش -4

 

 اعیانی به محدوده شهرورود عوارض   : 8ماده 
 :برابر جگول ذيل براي يكبار وصول مي يردد عوارضيبراي هر متر مربع  ،شهر  از حريم به داخل محگودهداراي اعياني هنگام ورود اراضي 
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 حداقل عوارض نحوه محاسبه کاربري اعیان رديف

 PT 000/000 سایرو اداری و انتظامی و  مسکونی 1

 PT2 000/500/2  خدماتی -تجاری  2

 PT  0.5 000/500/2 کشاورزی 3

 PT  2 000/500/1 صنعتی/ تجهیزات شهری 4

 

 اضافی  و درب عوارض واحد :  9ماده 
كميسديون مداده    واقدگام نمايندگ    )نسدبت بده پروانده صدادره       در كليه كداربري هدا ي سدطح شدهر ايدر مدالكين نسدبت بده احدگاث واحدگ اضدافي           

   يرددمي ل وصوبه ازاي هر متر مربع عوارض ذيل نيز  111عالوه برجرايم كميسيون ماده  نمايگبنا صادر  يابقابه راي  111

 حداقل عوارض واحد اضافی کوچكترنحوه محاسبه عوارض  نام کاربري رديف

 PT 000/300/2 مسکونی 1

 PT 4 000/500/5 و درمانی تجاری 2

 PT  2 000/400/3 اداری 3

 PT   000/200/1 سایر کاربری ها 4
    

 :پارکینگ عوارض محاسبه نحوه :  11 ماده  

  غیره و صنعتی ,اداري ,تجاري هاي مجموعه در کینگپار عوارض محاسبه -الف
 به يافته بخش اختصاص آن احگاث عوارض ،غيره و صنعتي , اداري ,تجاري هاي مجموعه در پاركينگ احگاث در تشوي  منظور به

 .تيرف خواهگ قرار مبناي محاسبهمربوطه  ولاجگ برابر مربوطه كاربري در پذيره قانوني عوارض %51پاركينگ عنوان

 :عمومی هاي پارکینگ محاسبه نحوه -ب

 عوارض پرداخت مشمول"كال نماينگمي  )طبقاتي و  پاركينگ عمومي احگاث به مبادرت پاركينگ دركاربري كه مالكيني يا مال 

 . باشنگ نمي   احگاث و پذيره )عوارض پروانه ساختماني صگور قانوني

 : تجاري - پارکینگ کاربري در محاسبه نحوه -ج

 ديگدر  %51 و تجاري بصورت بنا %51 چنانچه نماينگ مي احگاث بنا به مبادرت تجاري – پاركينگ هاي كاربري در كه مالكيني يا  مال

 و تجداري  قانوني)پدذيره  عدوارض %51 راسدتا  درايدن  يدذاري  سدرمايه  منظورتشدوي   بده  , باشدگ  عمدوم  استفاده پاركينگ جهت بصورت

 مبناي اخذ عوارض بر و محاسبه پاركينگ  نحوه %51 فوق )حگاقل ضوابط اجراي رت عگمدرصو.يردد مي وصول و محاسبه پاركينگ 

 .بود خواهگ پاركينگ عوارض محاسبه نحوه بنگ الف

 : توضیحات

 .شگ خواهگ محاسبه اصلي جبهه بر ايمنطقه اساس قيمت بر كالً انبار و شهري تجهيزات صنعتي، واحگهاي پذيره عوارض -1

جبهه بر  عم  و است محاسبه مالك شگه ايجاد طبقهنيم مساحت تجاري صرفاً سطوح داخل در احگاثي طبقهنيم پذيره ضعوار محاسبه در -2

 .شوديم تعيين 4 بنگ 2تبصره  اساس
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 شهرسازي ضوابط ساير نيز و ييرد صورت شغلي تغييرات ، واحگهاي موجود تعگاد و محل مساحت حفظ با تجاري سطح ي  در اير -3

 .ردييينم تعل  پذيره عوارض گه باشگش رعايت

 شگه صادر 15/1/25- 34/3/1/1187بخشنامه  ابالغ از قبل آنها يساختمان پروانه صنعتي كهتجاري، اداري و  ساختمانهاي كار پايانيواهي  -4

 حكم و شگه رأي رصگو به منتهي بطيرذ قضايي يا محاكم و 111 ماده كميسيونهاي يا تخلف ساختماني آنان در نگارنگ و تخلفي

 .صادر مي يردد پذيره عوارض بگون اخذ يافته باشگ قطعيت صادره

محاسدبه   بدگون  دارندگ  سداختماني  تخلف و رسيگه برداري بهره به 15/1/25-34/3/1/1187بخشنامه  ابالغ از قبل كه ييهاساختمان مورد در -4

 .بود خواهگ عمل مالك صگ ماده كميسيون رأي ، پذيره عوارض

 نمايشگاه اتومبيل، ، يتلفن، تاكسي ياراژ ، يفروشآهن ماننگ ي تجاريهامكانباز  فضاي در پذيره عوارض ، ساختمان پروانه صگور هنگام به -6

 ايمنطقه قيمت برابر ي  نگينمايمي روباز استفاده ها مكاني مسقف از هامكاني تجاري كه عالوه بر هامكان هيو كل فروشيمصالح

   يردد  وصول مربع متر هر ازاي به

 تشوي  منظور به و بوده بصورت صنعتي توريسم صنعت و يردشگري كاربري درها  مسافرخانه و ها متل و ها هتل احگاث پذيره عوارض - 7

  . شگ خواهگ اخذ آنان از بناي مفيگ زير عوارض صرفاً سازنگيان اينگونه

 

 عوارض بهره برداري از معبر :   11ماده 
 ر بخواهنگ از معابر شهري براي دپو مصالح استفاده نماينگ يا براي محافظت تعميدر حال يا در حال احگاث  يهاساختمانن و يا سازنگيان مالكي اير

عابرين نسبت به احگاث ديوار يا فن  و يا هر حايلي كه قسمتي از معبر را اشغال كنگ به شرطي كه موجب كنگي تردد و ايجاد مشكل براي 

 خواهگ شگ  اخذبه شرح زير  ينشود عوارضتشخيص شهرداري  شهرونگان

I            عوارض بهره برداري از معبر :                                  (PSLt     =I 

L   511                                                               : طول معبر به انگازه بر مل  ) بر حسب متر 

t : ماه         32حگاكثر ماه و  2حگاقل ان بهره برداري)زم                                                   

    مي باشگ 1354صادر و مشمول تجگيگ پروانه نشگه انگ فرمول سال  1355مبناي محاسبه عوارض معبر پروانه هائي كه قبل از سال  : 1تبصره

   باشگيمحگاكثر به انگازه بر مل   نيزاساس مبحث مربوط در نظام مهنگسي و طول معبر معابر شهري برعرض قابل بهره برداري  : 2تبصره

آرا قضائي حگاكثر زمان يا به داليل خار  از عر  يا  در صورت استفاده از معبر بيش از حگ متعار  ضوابط صگور پروانه ساختماني : 3تبصره

    محاسبه و تعيين خواهگ يرديگ تشخيص شهردار بهره برداري با توجه به شرايط پرونگه و

   لحا  خواهگ شگ %51معادل عوارض معبر در صورتي كه معابر فاقگ يذربنگي باشگ  : 4تبصره

 اخذ خواهگ شگ نه هاي اصالحي صرفا در حگ متراژ بناي اضافه شگهعوارض اين ماده براي پروا : 4تبصره

 اشي از تخريب بنا ، يودبرداري ، ايجاد فونگاسيون ، و احگاث بنا باعث پخش نخاله در سطح خيابانها و از آنجايي كه حمل نخاله هاي ن : 6تبصره 
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كوچه هاي اطرا  محل اجراي پروژه مي يردد لذا به منظور جبران بخشي از هزينه هاي رفت و روب شهري هزينه اي تحت عنوان بهاي خدگمات  

 PTS  41٪                   شهري از موديان به شرح زير وصول مي يردد :

 

 عوارض بر احداث پل :  12ماده 
شهرداري در امر فرش موزائي  ، آسفالت و تنظيف را در بر دارد لذا به ازاي نصب پل جهت  روي جوي آب باعث افزايش هزينهنصب پل بر 

   مي يرددل وصول ريا 111/511ساليانه مبلغ  واحگهاي تجاري،صنعتي،اداري و بانكهااستفاده شخصي از هر 

    توجه : اين عوارض تا زمان انجام مميزي امالك و اعيانات با خود اظهاري مالكين و يا يزارش كارشناس ساختماني قابل وصول خواهگ بود
 

 ساختمانی تعمیرات پروانه صدور عوارض  :13 ماده

 محاسبه مي يردد ذيل جگول بشرح عوارض تعميرات ، بنا افزايش ونبگ  ...ي ادار ، تجاري ، از مسكوني اعم ساختمان تعمير پروانه صگور براي

 حداقل عوارض میزان وصولی شرح رديف

 000/500/1مسکونی  ریال 000/000/4تجاری  پذیره و احداث از زیربنا اعم عوارض%10 کلی تعمیرات 9

 ریال 000/000ریال مسکونی  000/500/2تجاری  پذیره و احداث از زیربنا اعم عوارض%5 نقاشی( -جزئی)درحد کاشیکاری  تعمیرات 1

  ---- نماسازی و نما تعمیرات 9

  ---- تعمیرات شیروانی 9

 محاسبه مي شود ، عوارض فوق به نرخ روز و به ماخذ دو برابر  و احراز تخلف در صورت انجام تعميرات ساختمان بگون اخذ مجوز شهرداري
 

 نه ساختمانی پروا و اصالح تمديد عوارض : 14 ماده

 پروانه ساختمانی قوانین و مقررات مربوط به وصول عوارض تجديد:  1بند 

 بايگ حگاكثر مگتي كه  شوديمصادر  هايشهردارقانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طر   25ماده  2طب  تبصره  -1

بايگ ظر  مگت  كننگيمو معابر اصلي شهر اقگام به احگاث ساختمان  هاگانيمكه در  براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيگ يردد و كساني

ساختمان خود را به اتمام برساننگ و در صورتي كه تا دو سال بعگ از مگتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيگ شگه باز هم  هاپروانهمقرر در 

دو افزايش يافته و از آن به بعگ نيز اير ساختمان همچنان ناتمام باقي بمانگ براي هر  ناتمام بگذارنگ عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر

درصگ بالغ يردد  ابنيه ناتمام كه از طر  مقامات قضايي 4ل قبل افزايش خواهگ يافت تا به سا دومأخذ  دو برابري كه بگذرد عوارض به سال

   توقيف شگه باشگ مشمول اين ماده نخواهگ بود

 به طور كه باشگيم سال  كار  ي به شروع ساختماني )ارائه فرم عمليات صگور تا شروع خياز تار ساختماني پروانه ور معمول اعتباربه ط -2

تمگيگ  در صورت  باشگيمسال  سه حگاكثر ساختماني عمليات خاتمه تا شروع تاريخ از پروانه   اعتبارباشگيمتمگيگ  قابل دو بار يتوالم

    سال به طول خواهگ انجاميگ 5 مجموعاً ساختماني عمليات اتمام شروع تا ساختماني از عمليات ،متوالي سال 2 در نيساختما پروانه

نمودن صگور پروانه، يواهي عگم خال  و  در خصوص هماهنگ شوراي عالي اداري 15/8/1371مورخ  /دش1255با توجه به مصوبه شماره 

 درخواست ساختماني پروانه اعتبار مهلت پايان از قبل صاحب پروانه دو هفته چنانچههاي كشور ييواهي پايان ساختمان در سطح شهردار



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
42 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 . شگ نخواهگ وصول مجگد پروانه شهرداري نمايگ عوارض طري  از را ساختماني پروانه تمگيگ 

 ساختماني پروانه در مقرر مهلت ماتما از پ  ساختماني خال  پروانه عگم يواهي اخذ يا تمگيگ جهت مال  درخواست كه يصورت در -3

 و ضرايب تغيير به لحا  يالتفاوتمابه كه يدر صورت) رهيو پذ احگاث عوارض التفاوتمابه وصول با جگيگ ساختماني پروانه صگور,باشگ

 .   خواهگ بود باشگ  ممكن آمگه وجود به اي قيمت منطقه افزايش يا

دفتر  در ثبت شگه قيگ يهاخيتار از قبل ساختمان كار انيپا صگور يا و تمگيگ خواست در و نشود رعايت مذكور شروط از  يهر  اير -4

 – 33/3/25281بخشنامه شماره ). باشگيم پروانه ساختماني  پذيره )صگور قانوني عوارض التفاوتمابه باشگ مشمول ي نشگهشهردار

  شوراي عالي اداري 15/8/71-/ش د 1255موضوع مصوبه شماره  21/11/71 – 33/3/22744پيرو بخشنامه  24/11/71

و  بوده عمل مالك درخواست ثبت گ زمانتأخير انجام به شهرداري توسط فني امورات ليبه دل كار انيپا يا صگور و تمگيگ رخواستاير د  -5

   باشگينم التفاوتمابه  مشمول يرفته صورت شهرداري توسط كه مجوز در صگور تأخير

ظر  مگت مقرر در پروانه از تاريخ صگور يا   نگينمايمپايان مهلت مقرر در پروانه ساختماني جهت تمگيگ پروانه مراجعه  مؤدياني كه پ  از - 2

   باشنگيمزيربنا التفاوت عوارض تمگيگ پروانه ، مكلف به پرداخت مابه

وق تعيين خواهگ شگ و تأخير مال  در مراجعه جهت تمگيگ بنگي فاعتبار زماني تمگيگ پروانه براساس تاريخ صگور پروانه و مطاب  جگول زمان -7

   در مگت نهايي قابل تمگيگ تأثيري نخواهگ داشت

 پ  از انجام مراحل اداري در خصوص توافقات و خگماتي كه شهرداري انجام مي دهگ، مال  پ  از اخذ خگمات ، اعالم انصرا  نموده  اير - 8

 عنوان هزينه خگمات منظور و عودت نخواهگ شگ   بهي مبالغگ ، و تقاضاي استرداد وجه واريزي را نماي

مهلت اعتبار پروانه هاي تعميرات كلي و جزئي و ديواركشي يكسال بوده و پ  از اتمام مهلت اعتبار در صورت مراجعه مال  به علت عگم  – 5

 ساس سال جاري ، پروانه جگيگ صادر يردد  اتمام ، پروانه صادره ابطال و با محاسبه و دريافت كليه هزينه هاي مربوطه بر ا

 قوانین و مقررات مربوط به وصول عوارض اصالح پروانه ساختمانی :  2بند 

 مالكين مجاز به احگاث  ايرو جامع و تفصيلي بوده  –ي هادي هاطرحاصالحات و تغييرات در پروانه ساختماني مشروط به رعايت ضوابط 

تشريفات قانوني الزم اعم از اخذ ي اقگام به ستيبايمش مساحت منگر  در پروانه ساختماني يردد قبل از احگاث اصالحات باشنگ كه منجر به افزاي

و عوارض متعلقه را بابت اضافه بنا با احتساب زيربناي منگر  در پروانه و اخذ  نموده نظريه مهنگس ناظر و ارائه نقشه اصالحي به شهرداري

    گينماعوارض اقگام  التفاوتمابه

يواهي عگم و تمگيگ يا تجگيگشرايط   احراز)در صورت  مساحت ساخته شگه پروانهداراي پيشرفت فيزيكي باشگ  ساختماندر اصالح پروانه اير 

  شودمي  و مراحل مربوط به اصالح پروانه بناي درخواستي جگيگ )افزايش زير بنا  طب  مصوبات جاري محاسبه و وصول صادر آن خالفي
 

 ساختمان شناسنامه المثنی صدور هزينه و بهاي خدمات : 14 ماده
 مراجع ذيصالح سوي از حوادث اثر در پروانه رفتن بين از از تاييگ بعگ يا وآن   مفقود شگن يا براي پروانه صادره سانحه وقوع شگن محرز از بعگ

 خواهگ بود كه  شناسنامه تعويض به نايزير ، شهرداريضيمتقا توسط جزايي و حقوقي مسئوليتهاي كليه پذيرشبر مبني ثبتي تعهگ اخذ يا و 
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   دريافت مي شودبعنوان بهاي خگمات صگور پروانه المثني ريال  111/111/2 ميزان به مبلغي
 

 )ابقاء اعیانی( خیر در اتمام بناأعوارض ت:  16 ماده
پروانده قيدگ شدگه اسدت بداز هدم        بدراي از مگتي كه براي اتمدام بندا   سال بعگ  قانون نوسازي در صورتي كه تا دو 25 ماده 2بهره ييري از تبصره  با

اير سداختمان همچندان ناتمدام بداقي      نيزكه بگذرد عوارض نوسازي به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعگ  ساليساختمان ناتمام بمانگ براي هر دو 

 مقامدات بالغ يدردد  ابنيده ناتمدام كده از طدر        %4يش خواهگ يافت تا به سال قبل افزا 2 ماخذسالي كه بگذرد عوارض دو برابر  بمانگ براي هر دو

   مذكور كسر خواهگ شگ گتقيف از موقضايي توقيف شگه باشگ مگت ت
 

 :، بهاي خدمات و وجه توافقات  هزينه هاوجوه حاصل از پرداخت عوارض  نحوه استرداد  :  17ماده 

 نحوه استرداد عوارض هزينه ها  الف :

   اختماني در شرايط زير باطل و عوارض وصولي بعگ از كسر بهاي خگمات مطاب  تعرفه به مودي مسترد خواهگ شگپروانه س

   ننمايگاي پروانه اقگام دار گيگ نسبت به شروع عمليات ساختمانتغيير كاربري با تصويب طرح هادي يا جامع ج مال  تا:  1تبصره 

   از طر  مراجع قضايي ابطال شگه باشگ عتباردر طول دوره ا پروانه ساختماني : 2تبصره 

   مودي قبل از صگور پروانه ساختماني از احگاث آن منصر  و ابطال پروانه و استرداد عوارض را درخواست نمايگ اير : 3تبصره 

 انصرا  مال  از ادامه احگاث  كه موجببنا در اثر حوادث غير مترقبه ) ناشي از زلزله ، طوفان ، آتش سوزي و        توقف احگاث:  4تبصره 

   ساختمان شود كه با تاييگ موضوع توسط مراجع ذي صالح بگون كسر كارمزد عوارض دريافتي مسترد مي شود

   ي اشخاص به حساب شهردارياشتباه واريز:  4تبصره 

 نمي شوداختماني وجوه دريافتي به مال  مسترد در صورت انصرا  از احگاث بنا پ  ازاتمام اعتبار پروانه و پيش از شروع عمليات س:  6 تبصره

 ب : نحوه استرداد بهاي خدمات و وجه توافقات : 

 يرددمي مسترد قي ماب  از مبلغ فوق كسر و %15ت استرداد وجه پرداختي را نمايگرخواسمنصر  ودشهرداري  باتواف  ايرشهرونگ از : 1تبصره 

برسگ چنانچه قبل از تصويب در اين كميسيون اقدگام بده شدروع عمليدات      5يب كميسيون ماده در خصوص توافقاتي كه بايستي به تصو : 2تبصره 

   از وجه پرداختي كسر و الباقي مسترد يردد  %31نمايگ ، مقگار 

 يستاد نگ وجه پرداختي قابل استرد، انصرا  نماي 5كميسيون ماده  توسطقبول تقاضاي شهرداري بعگ از واريز وجه و  متقاضي اير:  3تبصره 

   عوارض ماخوذه قابل استرداد نيست، بگيهي است پ  از صگور پروانه ساختمان و يا انجام معامله :  4تبصره 

   مي يردنگ 1مالكين ت  واحگي در صورت انصرا  مشمول تبصره :  4تبصره 

 ر نماينگ و درخواست ابطال پروانه را داشته باشنگ مؤدياني كه قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه )بار اول  از احگاث بنا صر  نظ:  6تبصره 

 يا   )عوارض تفكي  ، نوسازي درصگ ، نسبت به عودت وجوه واريزي صرفاً جهت صگور پروانه اقگام نماينگ21پ  از كسر  توانگيمشهرداري 
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 سازي قابل استرداد نيست سطح شهر، آموزش و پرورش و آماده  

 يدا  و كداربري  شهرسازي با در خواسدت آندان مبندي بدر تغييدر      و معماري شوراي عالي 5 ماده موافقت كميسيون متقاضياني كه پ  از:  7تبصره 

 ميليدون  پنج حگاكثر ( اين تعرفه  4 ماده موضوع مربوط عوارض %5 ميزان به مي بايست نماينگ مي اعالم انصرا  افزايش تراكم

 .خت نماينگ خگمات پردا ارائه جهت شهرداري ح  الزحمه بابت ) ريال
 

 و سطح اشغال تراکم بر مازادحاصل از  ايجاد شدهزش راعوارض  : 18 ماده
 خواهگ شگ:عوارض بشرح زير مشمول  ييرد تراكمي كه مازاد بر تراكم منگر  در طرح تفصيلي و هادي شهري مورد استفاده قرار مي

 : ستناد کمیسیون ماده پنج يا تائید مراجع ذيصالحبه ا مترمربعبه ازاي هر  و تراکم پايه عوارض مازاد بر تراکم-1بند 

 مبناي محاسبه شرح رديف

 PT  15 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری تجاری 1

 عوارض مازاد برتراکم مجاز سایرکاربریها 2

 PT   0 همکف وطبقه اول

 PT   9 سومدوم و طبقه 

 PT   10 طبقه چهارم

 PT   11 طبقه پنجم و باالتر

 :  111به استناد راي  ابقاء کمیسیون ماده  مترمربعبه ازاي هر عوارض مازاد بر تراکم  -2بند 

 مبناي محاسبه شرح رديف

 PT   10 عوارض مازاد برتراکم مجاز درکاربری تجاری 1

 عوارض مازاد برتراکم مجاز سایرکاربریها 2

 PT   11 همکف وطبقه اول

 PT   12 سومو دوم طبقه 

 PT   14 طبقه چهارم

 PT   15 طبقه پنجم و باالتر

منظور ه ها مالكين موظف هستنگ در هنگام نوسازي رعايت برهاي اصالحي را بنماينگ لذا ب قانون شهرداري 111ماده  2 تبصرهبا توجه به  : 1تبصره

باقيماندگه   ييدرد  از كدل تدراكم كسدر و     رار ميامالكي كه در زمان صگور پروانه ساختماني در مسير عقب نشيني ق، تشوي  مالكين 

   تراكم محاسبه خواهگ شگ و شهرداري نيز مكلف است تعهگات الزم را اخذ نمايگ

   در بناهاي مختلف تجاري و مسكوني عوارض مازاد بر تراكم ، شامل مازاد بر تراكم كل بنا مي يردد : 2تبصره

و راي بر بقاء بنا ، ما به التفاوت ضرايب بدا توجده    111ي مسكوني پ  از جريمه كميسيون ماده در تبگيل مسكوني به تجاري در كاربر : 3تبصره 

   به جگول ضرايب موضوع عوارض مازاد بر تراكم اين تعرفه مالك محاسبه قرار مي ييرد

  ، كل بناي مفيگ مسكوني 111سيون ماده كميراي بر ابقا بنا در  از صگور در تبگيل مسكوني به تجاري در كاربريهاي غير مسكوني پ  : 4تبصره 

 با ضرايب)زيرزمين ،پيلوت ،راه پله وخرپشته بناي غير مفيگ تلقي مي يردد  مالك محاسبه مساحت مازاد بر تراكم قرار يرفته و ما به التفاوت 

   توجه به جگول فوق مالك محاسبه قرار مي ييرد
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 ازاد بر ارتفاع محاصل از  ايجاد شده ناشیارزش عوارض  : 19ماده 

                              K=                      A= KPTS 21 منطقه كم برخوردار : =K           5 ،   منطقه نيمه برخوردار :   =K 7: منطقه برخوردار

 ريال به باال 111/221برابر ارزش معامالتي دارايي از  : منطقه برخوردار

 ريال 555/215تا  111/71ابر ارزش معامالتي دارايي از بر : منطقه نیمه برخوردار

 ريال 555/25تا  1برابر ارزش معامالتي دارايي از  : منطقه کم برخوردار

 

  عمومی معابر بر مشرف آمدگی پیش عوارض : 21 ماده
 تفصديلي  طدرح  مقدررات  و ضدوابط  بدا  مطداب   كده  مسدكوني  و اداري تجداري، صدنعتي،   واحدگهاي  بدالكن، تدراس    )سداختمان،  آمدگيي  پديش 

 عدوارض  اخدذ  و زيربندا  عندوان  بده  آن محاسدبه مسداحت   بدر  عدالوه  آمدگيي  پديش  مربدع  متدر  هدر  از شدود،  مدي  احدگاث  و هدادي، ايجداد   و

 . شود مي  وصول و محاسبه زير شرح به آمگيي پيش عنوان عوارض تحت عوارضي مربوطه،

 .  بود نخواهگ ماده اين مقررات مشمول باشگ يا سربنگي سايبان صورت به فقط طبقه آخرين سقف آمگيي پيش اير :1تبصره 

 ده باز در بام ساختمان اير بعنوان مشاعي مورد استفاده قرار ييرد مشمول عوارض نخواهگ بود  درصورت استفا تراس رو :2تبصره 

   ) با درخواست مال   مشمول عوارض زيربنا در جمع زيربناي ساختمان خواهگ شگ اختصاصي

وصدول   111مداده   باشدگ در صدورت ابقداء توسدط كميسديون     آمدگيي پد  از سداخت بندا و خدار  از درصدگ مجداز بدوده         پديش  ايدر  : 3تبصره 

 مربوطه محاسبه خواهگ شگ  بر مبناي تعرفه و صورت مازاد بر تراكم مجاز آمگيي بهعوارض پيش
 

 نحوه محاسبه بهاي خدمات شهري:  : 21 ماده
 
 

 

 

 

 

 

 ... فرهنگی  و اداري صنعتی تجاري مسكونی شرح رديف

 PT  7 PT  9 PT  0 PT  9 ارض پیش آمدگی مشرف به معابر به صورت ساختمانعو 1

 PT  4 PT  5 PT  5 PT  5 روپوشیده بسته طرف سه بالکن یا تراس بصورت آمدگی پیش 2

 PT  3 PT  4 PT  4 PT  4 روپوشیده باز طرف سه دویا بالکن یا تراس بصورت آمدگی پیش 3

 PT  2 PT  3 PT  3 PT  3 الکن روبازپیش آمدگی بصورت تراس یا ب 4

 توضیحات نحوه محاسبه عنوان عوارض رديف

 آتش نشانی 1

عااوارض زیربنااا بااه   %0معااادل 

عااااوارض تااااراکم   %1اضااااافه 

 های باالی پنج سقفساختمان

ایاان عااوارض هنگااام صاادور پروانااه، اصاا ک  یااا پایااان کااار   - 1بنااد 

سااش شااهرداری وصااول و صاارفا  بایسااتی در ارتبااا  بااا   ساااختمان تو

 نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد .توسعه و تجهیز آتش

 گردد .تعیین می % 10حداکثر  kضریب  - 2بند 

،  100هااای دارای رای ابقااای کمیساایون ماااده    بناااباارای  – 3بنااد

 این عوارض قابل وصول است .

عوارض زیربنا به  %0معادل  فضای سبز 2

عوارض تراکم  %1اضافه 

 سقف 5های باالی ساختمان
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 اشی از اجراي طرح هاي توسعه شهرينارزش افزوده  عوارض :  22اده م

ح  تشر  هر قطعه زميني كه درمعرض اجراي طرحهاي احگاث،تعريض و توسعه واصالح معابر و ميادين بر يذر احگاثي يا اصدالحي يدا    عوارض

از سه برابر مابه التفاوت ارزش قطعه زمين قبل از اجراي طرح با ارزش بعگ از اجدراي طدرح هداي    واقع مي شونگ عبارت است تعريضي يا توسعه اي 

 توسط شهرداري قابل وصول مي باشگ  ، كه مذكور به قيمت منطقه اي روز دريافت عوارض 

 توضیحات نحوه محاسبه عنوان تعرفه رديف

1 

ام کاای کااه پاا  از 

عبار  تعریض در بر م

 گیرندقرار می

 APT 7 ×متراژ عرصه 

عارض   -عرض معبر قادیم ) ×

 معبر جدید(

زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقاال   -1بند 

 باشد.( و همچنین  درخواست مالک می)انجام معامله

ام کای کاه در ا ار تعاریض     تواند عوارض این تعرفه را در شهرداری می -2بند 

 کندمطالبات مالک تهاتر در ، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد عبرم

ت های توسعه شهری امکاان اساتداده از موقعیا    ضوابش طرک برابر اگر -3بند

 مول پرداخت این عوارض نخواهد بود، مشباشدنرا جدید 

، دراین شوندهای بعدی واقع میام کی که پ  از اجرای طرک در جبهه -4بند 

از عوارض موضوع  درصدی ، ، متناسب با فاصله ملک ازعرض معبرجدیدصورت

 .این تعرفه محاسبه و وصول شود

، ع وه برتوجه به ارزش افزوده ناشی از تعریض معبر، kدرتعیین ضریب  :توجه

 ، تراکم سطح وارتداع نیز درنظرگرفته شود.مواردی از جمله

A)ضریبی از برملک )طول یا عرض : 

2 

کاای کااه پاا  از ام 

اجااارای طااارک دارای 

 باقیمانده هستند

  ×عرصه باقیماندهمتراژ 

APT 4 ( عرض معبر قادیم-

 عرض معبر جدید(

3 

 ام کاای کااه عقااب 

نشااینی ندارنااد ولاای 

معباار مشاارف بااه   

ملااااک تعااااریض  

 شودمی

عرض × ) APT 7 متراژ عرصه

عاارض معباار  -معباار قاادیم 

 جدید(
 

 

  (پارکینگيا کسر  حذف عوارض )هاي مسكونی، تجاري، اداري و غیرهدعوارض تامین پارکینگ واح : 23  ماده
 شگه حذ  فضاي مربع متر هر به باشگ نگاشته وجود  و      اداري،صنعتي ، تجاري مسكوني، ار اعم ) ساختمانها در پاركينگ تأمين امكاناير 

 و PT 14 مسكوني واحگهاي مربع  در متر 25كوني وتجاري مس واحگهاي در پاركينگ واحگ هر )براي هادي و تفصيلي طرح پاركينگ مطاب 

   يردد مي تعيين و محاسبه PT 21  اداريو  براي واحگهاي تجاري

   حاسبه مي يرددم PT 14 ساير كاربري هاو در  PT 12براي هر متر مربعدر كاربري مسكوني پاركينگ ي  واحگ كمبود عوارض  :1 تبصره

ه تامين پاريينگ اقگام نماينگ از و بر اساس قوانين روز مي بايست نسبت ب نمودهبه بازسازي اعيانات تجاري قگيمي  اقگاممالكيني كه :  2تبصره 

   عوارض اين موضوع معا  هستنگ

 . باشگ مي مترمربع 25 اتومبيل يردش احتساب با پاركينگ واحگ ي  مساحت :3 تبصره

 .  باشگ مي شهرسازي شوراي درصالحيت پاركينگ ذ ح براي زمين زياد شيب تشخيص ضوابط تعيين :4 تبصره

 پيش ساختمان مالكين هزينه با يروهي پاركينگ واحگهاي شهرسازي مربوطه ضوابط طب  كه ... تجاري، ، مسكوني هاي مجموعه در :4تبصره 

 .  شود نمي اخذ پاركينگ حذ  عوارض ميگردد، و احگاث بيني

 پروانه ساختماني مگلول از خار  و شهرسازي ضوابط با عگم رعايت  ، مسكوني يا تجاري و سكونيم هاي مجموعه در كه مالكيني : 6تبصره 
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 يا حذ  و عوارض يردد، پاركينگ كسر به منجر امر اين و نماينگ واحگهاي تجاري يا و واحگ ايجاد يا و تجاري بناي زير توسعه به مبادرت 

 .  شگ خواهگ وصول تجاري بصورت پاركينگ كسري

 تكميل صفحات و كار پايان صگور تقاضاي شهرداري از متعاقباً و ساختمان نموده براي مالكيت سنگ دريافت به مبادرت مؤدي چنانچه : 7 رهتبص

را  اداري عالي شوراي مصوبه ابالغيه موضوع كشور وزارت 24/11/71-33/3/25281شماره بخشنامه برابر ساختماني شناسنامه 7 و 2 و 1 

 13 تبصره اجراي خصوص در جمهوري رياست اولمعاون  2/5/82-ك37452/ت/25475 شماره بخشنامه به جهتو بنمايگ، با

  باشگ نمي احگاث پاركينگ از معافيت بر دليلي جريمه پرداخت و ستا الزامي پاركينگ تأمين بودجه قانون

   باشگ مي استرداد قابل    پاركينگ)حذ كسري و رعايت عگم بابت پرداختي از وجوه پاركينگ تأمين صورت در است بگيهي

 بودجه قالب در عمومي پاركينگهاي احگاث جهت رامنحص را حذ  پاركينگ عوارض بابت افتييدر وجوه است موظف شهرداري : 8 تبصره

 .  برسانگ مصر  به مصوب ساليانه

بر ارزش معامالني ساختمان كه ساالنه توسط اداره امور بايستي از ي  برا 2قيمت هر متر مربع عوارض حذ  پاركينگ با رعايت  بنگ  : 9تبصره 

   مالياتي تعيين مي يردد كمتر نباشگ
 

  ثبت حق : هزينه 24 ماده
 حريم و قانوني محگوده در مستقر رسمي اسناد دفاتر كه شود تعيين مي الثبت ح  درصگ هشت ميزان به محاضر در رسمي اسناد ثبت هزينه ح 

 باشنگ  مي شهرداري نفع به آن وصول به شهر موظف
 

  )11 تبصره ( 111 مادهکمیسیون   آراء جريمه تعیین براي مصالح نوعبر اساس  ساختمان معامالتی ارزشجدول  : 24ماده 

  اجراست قابل جرائم اخذ مورد در شهر انجمن تصويب و توسط شهرداري تهيه از پ  ساختمان معامالتي ارزش نامه آئين 

 به ريالهادي قیمت پیشن شرح رديف

 000/300/3 مربعی متر قرار از سقف نوع هر با آرمه بتون ساختمانهای 1

 000/150/3 مربعی متر قرار از سقف نوع هر با فلزی اسکلت ساختمانهای 2

 000/100/2 مربعی متر قرار از سقف نوع هر با آجری اسکلت ساختمانهای 3

 000/000/1 مربعی ترم قرار از سقف نوع هر با بلوکی ساختمانهای 4

 000/350/1 شیروانی زیر تخته و یا چوبی با اسکلت  ساختمانهای 4

 000/350/1 مربعی متر قرار از فلزی ، دیوارهای پیش ساخته و یا  بلوکی  پایه با انبارها 6

 000/150/1 مربعی متر قرار از متر 5/2ارتداع دیوار محوطه با مصالح سنگ بلوك یا آجر تا 7

 000/900 مربعی متر قرار از پوشش و پایه نوع هر با عمومی گاههای توقف و راژهاگا 8

9 
 تهویه و شوفاژ یا و برقی پله یا آسانسور دارای که سقف ( به باال 5طبقه )  5ساختمانهای 

 مربعی( متر قرار از مذکور مبلغ بر باشد )مازاد مطبوع
000/300 
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بدا ارزش   5ارزش معامالتي بنگ آسانسور ،  دارا بودن در صورت تخلف وسقف    5) طبقه  5كمتر از هاي ساختمانبراي تشوي  در احگاث آسانسور 

   شود ميمحاسبه   5جرايم مذكور بگون در نظر يرفتن بنگ نشگه و معامالتي ساختمان در رديف مذكور جمع 

 

 مالكیت( حق )انتفاعامالك شهرداري   انتقال و نقل عوارض :  26 ماده
بوده و منافع سرقفلي آن متعل  به غير باشگ در زمان نقل وانتقال منافع سرقفلي بر مبناي ارزيابي  شهرداري به متعل  كه هايي مغازه و ها دكه از 

   بعنوان عوارض انتفاع ح  مالكيت اخذ مي يردد %15اداره دارايي يا كارشناس شهرداري به قيمت روز به ميزان 

 درصگ تعيين مي يردد  11تقال بين والگين و فرزنگان يا بين زوجين باشگ ميزان عوارض در صورتي كه ان : 1 تبصره

   شهرداري ح  وايذاري عرصه و اعيان دكه هاي واقع در معابر را  نگارد : 2تبصره 

 

 ثروت بجز درآمدهاي ماخذ محاسبه مالیات( انتقال دارايی و )نقل و بر دارائی و ثروتعوارض :  27ماده 

ز ارزش معدامالتي رو اسدناد  وصدول عدوارض بده    و نحوه وضع  15منقول اشخاص موضوع تبصره ذيل ماده بر ارزش معامالتي دارايي غير عوارض

به ميزان نيم درصگ براي كداربري   غيرمنقول در هنگام نقل و انتقال داراييبرآورد شگه توسط كارشناس رسمي داديستري يا ارزيابي اداره دارايي 

  از مال  اخذ مي يرددصگ در ساير كاربريها مسكوني و ي  در

 

 عوارض برپائی غرفه  و نمايشگاه عرضه کاال و خدمات  :  28 ماده

   روز مي باشگ 11مگت زمان هر دوره  : 1بند 

 آن حريم و شهر محگوده در محلي يا كشوري يا المللي بين سطوح در تخصصي غير يا تخصصي ، دائمي و فصلي نمايشگاههاي متوليان : 2بند 

    نماينگ واريز حساب شهرداري به هر دوره را موظفنگ عوارض 

 از را مراتدب  نمايشدگاه  برپدائي  مجدوز  صدگور  قبدل از  مكلفندگ و كنسدرت هدا    ها نمايشگاه برپائي براي مجوز كننگه صادر هاي سازمان : 3 بند

 . نمايگ اماقگ مربوطه عوارض وصول به نسبتو مجوز اخذ نمايگ بعگا  استعالم شهرداري

   تخفيف محاسبه خواهگ شگ %51بريزاري نمايشگاه صنايع دستي در امالك و معابر شهرداري با  : 4بند 

   متر بايگ باشگ 25مساحت هر غرفه حگاكثر  : 4بند 

 اماكن تاريخي يردشگري : 6بند 

 ريالهزار  211يردشگران خارجي  براي ريالهزار  31تاريخي يردشگري براي يردشگران  ايراني بازديگ اماكن بها بليط 

 تعرفه پيشنهادي بريزاري نمايشگاه: : 7بند 

ه شهرداري و فضاهاي عمومي تحت نظارت شدهرداري كده توسدط بخدش خصوصدي      ب بهاء اجاره فضاي غرفه هر يونه نمايشگاه در فضاهاي مربوط

 –ن )در فضاي پر تردد و نمونه يردشگري ماننگ فضاي محوطه شدهرداري  هزار توما 31متر در روز  1انجام ميگيرد به ازاي هر متر با ابعاد حگاكثر 

 ريالهزار  211در روز  در ساير فضاهاي شهريو    پارك پاسگاران  و مراكز شهر–بلوار 
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مهم يردشدگري   متري در نقاط پر تردد و 11بها اجاره تعرفه نمايشگاه صنايع دستي كه توسط شهرداري بريزار ميگردد به ازاي هر تعرفه حگاكثر 

 ريالهزار  711مركز شهر به ازاي هر روز 

 ريالهزار  511متري در نقاط پر تردد و مهم يردشگري در ساير نقاط به ازاي هر روز  11هر تعرفه حگاكثر 

 تعرفه نمايشگاه: : 8بند 

در نقاط شاخص يردشگري مركز شهر بده ازاي   متري نمايشگاه غير صنايع دستي كه توسط شهرداري بريزار ميگردد در 11بهاي اجاره بهاي غرفه 

 ريال ي  ميليون هر روز 

 ريالهزار  811در ساير نقاط شهري به ازاي هر روز 

جشدنواره  –فرهنگي هندري   –فيلم –بهاءو فروش بليط برنامه هاي فرهنگي مربوط به شهرداري كه با رويكرد فروش بليط بريزار ميگردد نمايشگاه 

 هزار ريال 51تا  هزار ريال 11فروش 

 بهاءاجاره فضاي غرفه هاي موجود بازار سي ان جي بخش خصوصي  : 9بند 

 ريالهزار  211مربوط به صنايع دستي به ازاي هر روز 

 ريالهزار  311مربوط به نمايشگاه غير صنايع دستي به ازاي هر روز 

 ريالهزار  511مربوط به صنايع دستي به ازاي هر روز بهاء اجاره غرفه هاي موجود در سي ان جي كه توسط شهرداري بريزار ميگردد 

 ريالهزار  811 به ازاي هر روزمربوط به نمايشگاه غير صنايع دستي 
 

  کسري حد نصاب فضاي باز  عوارض : 29 ماده 
ازاي هر واحدگ مسدكوني    ز بهفضاي سب نصاببه منظور ايجاد فضاي باز كافي در ساختمانها يا مجتمع هاي مسكوني  1353طرح جامع مصوب  برابر

 مي شودبه ازاي هر متر مربع كسري حد نصاب اخذ  PT 1مربع مي باشگ كه در صورت عگم اجراي مفاد ذكر شگه عوارضي به ميزان متر 21

 

 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانك ها  و موسسات مالی در محدوده و حريم شهر  : 31ماده 
 و شهر محگوده در واقع هاي الحسنه قرض و ، اعتباري مالي مؤسسات و بانكها جمله از اماكن و نگانشهرو به شهرداري خگمات ارائه بگليل

   يرديگ خواهگ وصولبه ازاي هر مترمربع   PTمعادل ... و بانكها استقرار مكان بر ، عوارضي زمينه اين در خگمات هزينه صر 

 برابر عوارض ساليانه  5 ري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتباربانكها و موسسات مالي و اعتباشعب  عوارض ح  افتتاح - 1

  عوارض ساليانه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار - 2

بي ، بايگداني ،  مالك محاسبه عوارض ياد شگه مساحت مورد استفاده تجاري مي باشگ و شامل سروي  بهگاشتي ، اتاق نگهباني مجزا ، ال:  1تبصره 

  نوريير و راه پله و ساختمان مسكوني مگير شعبه ، نمازخانه و     نمي شود  

مدورخ   138721هيدأت عمدومي ديدوان عدگالت اداري و نظريده حقدوقي شدماره         25/2/1387مدورخ   113بده اسدتناد دادنامده شدماره      : 2تبصره 

   وزارت كشور عوارض ساليانه بانكها قابل وصول است 12/8/1388
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 يا تحت اجارهاشخاص حقیقی يا حقوقی  بهسوخت متعلق  عرضه عوارض جايگاههاي  :  31ماده 

   عوارض جايگاههاي سوخت متعل  يا در اجاره اشخاص حقيقي يا حقوقي به ازاي هر نازل پمپ سوخت در هر سال معادل

777/377/9  ≥ PT 

 

 بیلبورد( سطح شهر ) سی و تابلوهاي تبلیغاتیديوارنوي ،پالکارد  ،پرده  ابلو،ت از عوارض :  32ماده 
 دهنه مشروط به اينكه تبليغ برنگ تجاري نباشگ  و طول عرض متر از نصب تابلو در پيشاني مغازه با ابعاد حگاكثر ي  است عبارت تابلوي استانگار :

 محل در شهرداري از تابلوي تيپ مجوز چنانچه با 1استانگارد تابلو عمومي راهنمايي يا معرفي جهت ، تواننگ مي فعال واحگهاي صاحبان -الف

 مي باشگ  براي هر متر مربع عوارض ساليانه به ماخذ ذيل غيراستانگارد مشمول تابلو درغيراينصورت ، نماينگ معا  نصب فعاليت 

W  عوارض ساليانه نصب تابلو 

S    ارتفاع غير استانگارد تابلو        ×مساحت تابلو )طول دهنه تابلو                                                              PT 2    =W 

P                   111/111/1                               ارزش منطقه اي    ≥   W  

 نحدوه  بندابراين  . نگدردد  مدت ايجداد مزاح  مدرور  و عبور كنگي موجب و شود نصب مناسب محل در و باشگ استانگارد بايگ ابعاد نظر از تابلو -ب

 : باشگ مي زير شرح به غير استانگارد تابلوهاي از وصول عوارض

 مدي  نصب شهرداري مجوز و برابر متر مربع  و از نوع نور افشان نباشگ 5/1با حگاكثر ابعاد  شوارع بر )عمود پرچمي صورت به كه تابلوهايي -1

  PTS4 مطاب  فرمول وصول مي يردد  شود براي يكسال

 شدهرداري  مجوز و برابر باشگ LED )متر مربع  و از نوع نور افشان)  5/1با حگاكثر ابعاد  شوارع بر )عمود پرچمي صورت به كه تابلوهايي -2

  مطاب  فرمول مورد نظر وصول مي يردد  شود ضمن دريافت مجوز ترافيكي از راهور براي ي  سال مي نصب

  PTS4ت  رنگ LEDالف  

 PTS7 چنگ رنگ LED ب 

 ريال وصول يردد  111/111تبليغات بالني به صورت عمودي يا طاق نصرت به ازاي هر روز  -1تبصره  

 تابلوهاي تبليغاتي)بيلبورد : بر اساس جگول تعرفه مصوب شوراي شهر  -2تبصره 

 PTS4گ معادل اجرا شگه باشبليغات محيطي ضوابط ت طب سانتي متر  31و به صورت پيشاني به عم  لي كه تابلو آنان فاقگ جگاره مشاغ -3تبصره 

 ريال مي باشگ 111/511/5عوارض تابلوهاي نصب شگه در امالك شخصي يا اجاره اي هر متر مربع ساليانه   -4تبصره 

 مي باشگ  71*51ابعاد  تابلو استانگارد تابلوي پرچمي  -5تبصره 

 ريال مي باشگ  4/ 111/111اي مكانهاي خگماتي هر مترمربع ساليانه فضاي مسكوني ح  نصب تابلوي تبليغاتي را نگارنگ بر -2تبصره 

صورت برابر  در غير اين از پرداخت عوارض معا  مي باشنگچنانچه ادارات و نهادهاي دولتي در راستاي وظايف ذاتي خود تبليغ كننگ  -7تبصره 

 محاسبه و وصول خواهگ شگ     PTS4  فرمول

 برابر تابلو هاي استانگار محاسبه مي شود  255غازه هايي كه كاالهاي خارجي  تبليغ مي كننگ عوارض تابلو سر درب م-8تبصره 
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 برابر محاسبه مي يردد  255عوارض تابلوي مغازه هايي كه كاالهاي خارجي به فروش مي رساننگ 

يدر رايگدان بدوده و تغييدرات خدار  از ضدوابط يدا        نصب تابلو شناسايي پزشكان و دفاتر اسناد رسمي و ازدوا  و طالق  طب  استانگارد ز -5تبصره 

 تواف  ممنوع مي باشگ 

بصدورت تجميعدي بده شدرط نصدب در سدر درب        51*35سانتي متر بصورت ت  و با ابعداد   71*51تابلو هاي پزشكان به تعگاد ي  عگد در ابعاد 

 ورودي يا تابلو اعالنات 

 سانتي متر و به شرط نصب در سر درب يا ورودي تابلو  321*241و  241*121و  81*121تابلو اسناد رسمي، ازدوا  و طالق هر ي  به ابعاد 

 اعالنات كه در صورت عگم تطاب  با شرايط فوق الذكر عوارض آن محاسبه خواهگ شگ 

شدهرداري هديچ يونده     كليه تابلوهايي كه معر  محل استقرار وفعاليت اداري ، مذهبي و    مي باشنگ و جنبه تبليغداتي نگاشدته باشدنگ ،   -11تبصره 

كنگ ليكن صاحبان اين اماكن موظفنگ در جهت رعايت مقررات مربوط به سامانگهي و تنظيم و بهسازي تابلو هداي   عوارضي از اين بابت وصول نمي

 قبل از نصب تابلو از شهرداري مجوز هاي الزم را اخذ نماينگ ، سطح شهر 

و يا تصوير ي  نوع كاالي خاص در  شگه باشگ، مشمول عوارض تبليغاتي مي شود و با فرمدول  چنانچه در ذيل تابلوهاي شناسايي نام  -11تبصره 

  W= KPTS                              زير براي ي  سال محاسبه مي يردد:

 =k 2تابلوهاي تبليغاتي كاالهاي ايراني       

  = k 5ي خارجي     جات داخلي تحت ليسان  شركت هاتوليگات كارخانتابلوهاي تبليغاتي  

  =k  2  تابلوهاي تبليغاتي كاالهاي خارجي 

تابلوهاي فرسوده ضمن دادن مهلت ي  ماهه به مال  بايگ از سطح شهر جمع آوري و يا تعويض يردنگ در غير اينصدورت شدهرداري    -12تبصره 

ريدال در زمدان    111/51و انبارداري روزانه بده مبلدغ   بوطه طب  نظريه كارشناس مر راسا اقگام به جمع آوري خواهگ نمود و هزينه هاي جمع آوري

 تحويل تابلو هاي جمع آوري شگه از مال  اخذ خواهگ شگ 

مودياني كه مگارك مورد نياز و پرداخت مطالبات شهرداري شامل عوارض كسب و پيشده و    را در مهلدت تعيدين شدگه ارائده نمايندگ        -13تبصره 

 و سال جاري مي شونگ درصگ تخفيف عوارض تابل 25مشمول 

 برابر محاسبه مي يردد  3ي تبليغاتي واحگ هاي تجاري، صنعتي و    منصوب شگه)بگون مجوز  از ابتگاي سال عوارض ساليانه تابلو -14تبصره 

لف بده پاكسدازي   ممنوع و شهرداري مكهريونه ديوار نويسي نصب پوستر و پالكارد )پارچه اي و غيره  نوشتن آيهي بر روي ديوار   -15تبصره 

 درصگ هزينه هاي باالسري از متخلف اخذ خواهگ شگ  15ديوارهاي موصو  بوده و هزينه آن به اضافه 

 معا  از پرداخت عوارض مي باشگ  1355عوارض تابلوهاي تجميعي پزشكان  در سال  -12تبصره 

 ريال خواهگ بود   111/51گاري روزانه هزينه نگه و    ،در صورت جمع آوري تابلوها و داربست هاي غيرمجاز -17تبصره 

 درصگ افزايش جريمه به ازاي هر سال خواهگ بود  11عگم پرداخت عوارض متعلقه در سال از سوي موديان مشمول دريافت  -18تبصره 

 ز خسارت هاي احتمالي رعايت كامل مسايل فني و ايمني در نصب تابلو ها و پالكارد ها و نگهگاري از آنها و مسئوليت جبران برو -15تبصره 
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 جاني يا مالي از هر نوع به عهگه اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع خواهگ بود 

 ساختمان و معبر عمومي ممنوع است و شهرداري مكلف به جمع اوري ان مي باشگ  نصب هريونه تابلو عمود بر - 21تبصره 

گ پست هاي برق، كيوس  تلفن، تيرها، جگول كندار معدابر، پيداده روهدا،     نصب هريونه تابلو بر روي تجهيزات و تأسيسات شهري مانن -21تبصره 

ثدال  چراغهاي برق، شيرهاي آتش نشاني، عالئم بزريراه ها كه تابلوهاي ديگر را بپوشانگ ، بر روي درختان و عناصر طبيعي، جدوي و كاندال آب  ام  

 آن ممنوع است 

قانون شهرداري ها ارجاع  77نامه پرداخت عوارض و هزينه مربوط به كميسيون ماده در صورت استنكا  متقاضيان موضوع اين آيين  -22تبصره 

 و راي كميسيون مربوط قطعي و الزم اال جرا است 

 

 )قیمت به ريال( 1399سال  درسازه هاي تبلیغاتی هر متر مربع پیشنهاد تعرفه 

 : تعرفه تلويزيون شهري تحت عنوان اجاره برابر نظريه كارشناس رسمي داديستري اخذ ميگردد    2تبصره 

 موقعیت
استند 

 (روز11)

بیلبورد 

 )ساالنه(

 11واتر بند 

 روز

 اليتباکس

 اهانه()م

 لمپوسیت بنر

 )ماهانه(

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/477/9 777/177/9 تا ورودي شهر شهيد عبدحقميدان 

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/477/9 777/277/9 ميدان ماال تا  ميدان امام هادي عليه السالم

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/477/9 777/277/9 كتا ميدان گمر عليه السالم ميدان امام هادي

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/947 777/177/9 777/277/9  ميدان گمرك

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/927 777/177/9 777/977/1 تمجيديشهيد تا سه راه   9واليت پل 

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/917 777/977/3 777/777/9 تمجيديشهيد سه راه 

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/917 777/477/9 777/277/9 1واليت تا پل  99كالنتري روبروي 

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/927 777/977/3 777/777/9 ره تا ميدان امام  1واليت پل 

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/397 777/777/4 777/477/9 ره ميدان امام

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/917 777/277/9 777/977/1 شهيد مفتحچهار راه  خيابان مطهري تا

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/947 777/977/3 777/977/1 چهار راه شهداتا  شهيد مفتح چهار راه

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/947 777/277/9 777/779/1 تا ميدان شهدا چهار راه شهدا

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/477/9 777/997/9 ميدان شهدا تا كار آموزي

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/77/9 777/177/9 گل آور شهيد كارآموزي تا اردوگاه

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/777/9 777/997/9 خيابان پاسداران

 بيلبورد برابر بيلبورد برابر 777/977 777/777/9 777/997/9 خيابان اطبا
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 حوزه پسماند  خدمات بهاي -33 ماده

 الف ( پسماند در حوزه شهري 

 افزايش مي %11  اين هزينه هر ساله عوارض نوسازي )ساليانه  %31 بميزان مسكوني منازل از زباله حمل خگمات هزينه ريافتد= 1

 ريال   111/611حگاكثر  -111/341  )حگاقل  يابگ
   از بهره برداران اخذ مي يردد انتهايي ضميمه ليست  ساير توليگ كننگيان زباله بر اساس – 2

اري ، صنعتي ، مطب پزشكان ، داروخانه ها ، دفاتراسناد رسمي ، دفاتر مهنگسي ، دفاتر شركتها و نظاير آن بر اساس واحگهاي تج –3

  جگول ضميمه سه از بهره برداران اخذ مي يردد 

 ريال   111/111/1زباله از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري ماهيانه هزينه جمع آوري  – 4

 ريال  111/811ه حمل زباله ادارات و سازمانها دولتي و خصوصي ماهيانه مبلغ هزين –5

 ريال  111/411/1هزينه حمل زباله ادارات كل ماهيانه مبلغ  – 2

 ريال 111/111/2ماهيانه  1درجه  ورانهاترسهزينه حمل زباله -الف  – 7

 ريال 111/711/1ماهيانه  2درجه ورانها تهزينه حمل زباله رس-ب 

 ريال 111/111/1ماهيانه  3درجه ورانها تهزينه حمل زباله رس-  

 درصگ بيشتر از رستورانها خواهگ بود  25هزينه حمل زباله هتلها  –د 

 ريال 111/811/1هزينه حمل زباله تاالرها ماهيانه -8

 تخفيف لحا  خواهگ شگ  %41ي كه تفكي  زباله از مبگا انجام دهنگ معادل هر مجتمع

 قانون باستناد و صنفي تجاري،  اداري، دولتي، خگماتي مسكوني و واحگهاي اماكن براي پسمانگ توليگكننگيان توسط پرداختي بهاي: توجه قابل

  يردد مي تعرفه در شهرداري بنگرانزلي جايگزين اين قانون اين شگن از اجرايي ، پ  مگيريت پسمانگها

 ب ( پسماند در محل کارخانه بازيافت شهرداري 

 زباله روستاي خميران رايگان تحويل يرفته مي شود   و ريال 251دريافت زباله روستاها هر كيلو     1

  ريال  1211ساير موسسات و ادارات و نهادهاي دولتي ) قرارداد به صورت مستقيم هر كيلو    زباله 2

 يط پذيرش   حسب نظر كارشناسي و توافقي   هزينه دفن پسمانگ هاي فاسگ ) با نظر ادارت بهگاشت و محيط زيست و     و شرا 3

 ج ( فروش کود آلی 

 ريال  1411ميلي متري هر كيلو  5د كود آلي درجه ي   1

 ريال  521ي هر كيلو  ميلي متر 15د كود آلي درجه دو  2

 ريال  211ميلي متري هر كيلو  41د كود آلي درجه سه  3

 ريال  371ميلي متري هر كيلو  81د كود آلي درجه چهار  4

   تخفيف ارائه مي شود ٪41فروش كود آلي به روستائيان با تعرفه بخشگاري ها با تبصره : 
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 : بهاي خدمات ايمنی و آتشنشانی 34ماده 

خگمات بهاي  تحت عنوانعوارض ساليانه نوسازي ريال    111/51) حگاقل  درصگ 5تمامي امالك داخل محگوده شهر به ميزان  ازدر هر سال 

    نشاني محاسبه و اخذ خواهگ شگ آتشايمني و 
 

 حفاريها  اجرائی عملیات و تكمیل خسارت وارده به بستر شهري بهاي  -34 ماده

   ول ميباشگقيمت پايه عوارض، محاسبه و قابل وص % 51 افزايش سال  2)كمتر از آسفالت جگيگ موزائي  و در مسير : 1 تبصره

 شدوراي اسدالمي   تصدويب  بدا  يردد اعالم ييالن محترم استانگاري فني و شوراي ذيربط مقامات سوي از بهاء فهرست كه صورتي در  :2 تبصره

   بود خواهگ اجرا قابل و ماده اين جايگزين شهر

برابر هزينده از   3حفاري نماينگ شهرداري مجاز به اخذ اشخاص يا ادارات بگون مجوز يا خار  از مجوز صادره اقگام به  كه صورتي در  :3تبصره 

   برابر هزينه ها از اشخاص خواهگ بود 2ادارات و 

 

 ب سايتهاي شرکتهاي خدماتی ارتباطی رايتل ، ايرانسل ، همراه اولنص و عوارضاخذ اجاره بها  -36اده م
مي داديستري مالك تعيين اجاره بها بوده و در صورت نصب دكل در صورت اجاره امالك شهرداري به منظور نصب دكل ، نظريه كارشناس رس

 در امالك شخصي عوارضي منطب  بر فرمول زير محاسبه و وصول مي يردد:

A  :ساليانه عوارض                                                                            A= KPTS  

  A≥111/111/11  و          K   7 =  طقه برخوردارمندر  ،         K  12=  منطقه نيمه برخورداردر   ،     K 22=  منطقه كم برخوردار  در 

 ريال به باال 111/221برابر ارزش معامالتي دارايي از  منطقه برخوردار:

 ريال 555/215تا  111/71برابر ارزش معامالتي دارايي از  منطقه نیمه برخوردار:

 ريال 555/25تا  1برابر ارزش معامالتي دارايي از منطقه کم برخوردار: 

 

 (ISP)   اينترنتی خدمات دهندگان ارائه مراکز بر عوارض :  37 ماده 
 مهداري،  ندوع  از منصدوبه  هاي آنتن بابت از     شاتل و و نت مبين پارس وي، خزر، سبز انگيشه )اينترنتي خگمات دهنگه سروي  هاي شركت

   ريال ميباشنگ 111/111/15مبلغ  به ساليانه عوارض پرداخت مشمول اينترنتي خگمات هارائ جهت    و  خودايستا

 عوارض مترطول )ريال( پايه قیمت مترمربع )ريال(عوارض  پايه قیمت بستر شرح رديف

 000/200/2 --- رو یک الیه سواره فرعیمعابر آسدالت 1

 000/500/2 --- رو یک الیه رهسوا اصلیمعابر آسدالت 2

 000/950 --- رنگی های پازل و موزائیک 3

 000/700 --- بتن 4

 000/300 --- خاکی / شنی زیرسازی شده 4

 000/150 --- خاکی/ شنی طبیعی 6
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 ي استفاده تاسیسات شهري اتعرفه بهره برداري سالیانه از معابر عمومی شهرداري بر – 38 ماده
 از خدود  تاسيسدات  عبدور  رايبد  شدهرونگان  بده  مناسدب  دهي و سروي  شبكه توسعه منظور به ، ياز مخابرات،برق، فاضالب، و آب هاي شركت

 نگهگاري و حفظ كه( شهرداري خيابانهاي و ها كوچه  خود از تاسيسات عبور براي لذا نماينگ مي پرداخت را آنها زمين غرامت ، اراضي مالكين

   نماينگ پرداخت شهرداري به ساليانه زير بشرح عوارضي مكلفنگ )باشگ شهرداري مي بعهگه آن

 )ريال( نحوه محاسبه شرح موضوع

 رونده طول متر هر مخابرات و گاز و برق و آب شرکتهای شده عبور تأسیسات  -الف

 هرعدد برق چراغ تیرهای استقرار جهت عمومی ام ك و اراضی از استداده  -ب

 هرعدد پستی صندوق استقرار جهت عمومی ام ك و اراضی از استداده  -ج

 هرعدد عمومی تلدن تقرارکیوسکهایاس جهت عمومی ام ك و اراضی از استداده  -د

 هرواحد برای مخابراتی استقرارصندوقهای جهت عمومی ام ك و اراضی از استداده  -ه

 واحد هر برای برق استقرارصندوقهای جهت عمومی ام ك و اراضی از استداده  -و

 050/3مبلغ سالیانه

 950/1 مبلغ سالیانه

 000/44 مبلغ سالیانه

 000/330 مبلغ سالیانه

 000/990 مبلغ سالیانه

 000/990 مبلغ سالیانه

 . يردد مي مربوط شگ خواهگ ايجاد آينگه در كه همچنين تأسيساتي و فوق شركتهاي موجود تأسيسات به عوارض اين: 1تبصره 

 مجوز كنگه اخذ جهت كه ديافرا مشمول و بوده ياز و و فاضالب،مخابرات،برق شركتهاي آب به مربوط صرفاً االستفاده ح  عوارض وصول : 2تبصره

 . نمي باشگ نماينگ مراجعه مي شهرداري به فوق امتيازات و انشعاب درخصوص دريافت كاري

 . مسير تحت انتقال و احداث، هيچگونه حق مالكيتي براي شركتهاي حفار ايجاد نمي كند : 3تبصره 

   ابر تعرفه فوق قابل محاسبه ميباشگبر2تا معادل   اين عوارض براي  شركتهاي خصوصي)حقيقي وحقوقي: 4تبصره
 

  آالت غیر عمومیودرو و ماشیندمات خخ سالیانه عوارض  -39ماده 

 شدوراهاي  انتخابدات  و وظايف و تشكيالت قانون 82 و ماده 81 ماده 12قانون ماليات برارزش افزوده وهمچنين بنگ  51 ماده 1 تبصره اجراي در

 طب  مقررات وصول مي يردد  1351 سال ابتگاي از خودرو ساليانه عوارض ولوص 1375 مصوبشهردار انتخاب اسالمي و

 

 بهاي خدمات موتوريعوارض  :  41ماده 

 

 به ازای هر ساعت ریال 3/ 000/000 لیتر 9000 911اجاره تانکر آب  1

 به ازای هر ساعتریال  000/000/2 لیتر 9000 اجاره تانکر آب خاور 2

 ریال به ازای هر ساعت 000/000/2 عتهر سا اجاره بیل مکانیکی 3

 ریال به ازای هر ساعت 000/900/1 هرساعت اجاره باب کت 4

 ریال به ازای هر ساعت 000/000/2 هرساعت اجاره لودر 4

 ریال به ازای هر ساعت 000/000/2 هر ساعت اجاره گریدر 6

 ریال به ازای هر ساعت 000/100/1 هر ساعت اجاره کمپرسور 7
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  کسب و پیشه دماتبهاي خ -41 ماده

 ( بهاي خدمات افتتاح کسب و پیشه 1بند 

 عنوان به خگمت آغاز منزله به متقاضي از صنو  مربوطه ساليانه بهاي خگمات شغليبرابر  )پنج  5معادل  كسب پروانه صگور اولين هنگام به

      شود مي دريافت شهرداري توسطبهاي خگمات كارشناسي و تشكيل پرونگه كسبي 

  فعالیت محل و صنف تغییر بهاي خدمات ( 2بند 

 . مشمول پنجاه درصگ ح  افتتاحيه شغل جگيگ مي باشگ و حرفه صنف نوع تغييردر هريونه : 1

مشمول پرداخت پنجاه درصگ ح  افتتاحيه شغل  باشگ فعاليت صنفي محل تغيير درصگد و بوده كسب پروانه داراي متقاضي چنانچه: 2

   تغيير مكان ميباشگ مورد نظر در

   باشگ مي افتتاحيهبهاي خگمات  پرداخت مشمول و بوده كسب جگيگ پروانه صگور منزله به كسب پروانه در نام تغيير : 3

  شهر سطح در واقع دست فروشان و طوافین  دکه از پیشه کسب وبهاي خدمات  (  3بند 

 55 مداده  2 و 1 بندگهاي  براسداس  بايسدتي  شدهرداري  و بدوده  شدهر ممندوع   معدابر  در خودرو با يا و فروشي دست صورت به صنفي فعاليت : 1

 .  كنگ رفتار آن ها با شهرداري

 عدوارض  %51 ميدزان  به پيشه كسب عوارض مشمول پرداخت بوده قرارداد طر  شهرداري با كهو سطح شهر  ها بازارچه در واقع هاي دكه - 2

 .  باشگ افتتاحيه مي و ساالنه

حامل اجناس فروشي در ميادين و جايگاه هاي مشخص شگه از سوي شهرداري در روزهاي هفته فروشنگيان سيار ست فروش ها و يا استقرار د -3

و در صورتيكه شهرداري نايزير به آن باشگ بالمانع است مشروط به اينكه شهرداري زمينه فعاليت اشخاص را چنان فراهم نمايدگ كده   

ي از سدوي اشدخاص سدلب    مرار در اختيار متقاضيان قرار ييرد كده امكدان تصدر  امداكن عمدو     به صورت روزانه و سيال محل استق

خواهنگ بود كه بده صدورت روزانده و يدا      ريال 111/111ريال تا111/21اينگونه فعاليت ها روزانه بين مبلغبهاي خگمات براي شود 

 نه فعاليتها عوارض افتتاحيه نخواهگ داشت  اينگو   هفتگي و با درخواست متقاضي وصول و اجازه فعاليت داده خواهگ شگ

 حرف مشمول نظام صنفی خاصبهاي خدمات کسب و پیشه و  (  4بند 

 ساير زمينه در مؤدي براي حقي هيچگونه ها ايجاد اتحاديه براي شهرداري جانب از بهاي خگمات شغلي پرداخت يواهي صگور : 1

 .نمايگ نمي قانوني شهرداري حقوق ديگر و عوارض

 B+ (A PS <K111/711 > (111/111/2         باشگاساس فرمول قابل وصول مي بر 1355: بهاي خگمات كسب و پيشه براي سال  2

K  :طب  جگول ذيل بر مبناي خگمات به نوع مشاغل ضضريب تعگيل عوار 

Bمساحت واحگ صنفي از مقگار استانگارد : مقگار مازاد B=S-Sn ل ريا 2111) به ازاي هر مترمربع 

S15  : مساحت استانگارد S1 ≤   : 25  ≤  S2 >   15 : 41  ≤ S3   >  25  :51  S4 ≤  > 41   :  111  ≤  S5  > 51   :   S6 > 111 
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 مي شود  جهت محاسبه عوارض شغلي اضافه sهر واحگ صنفي از فضاي پياده رو استفاده نمايگ مساحت پياده رو به مساحت مغازه ) اير تبصره :

  مي باشگ  3 م صنفي خاص به شرح ضميمه شمارهشمول نظاحر  م : بهاي خگمات 3

براساس فضاي اشغال شگه و  آنمبناي محاسبه عوارض /  محاسبه خواهگ شگ 4با ضريب  تعرفه عوارض دفاترخگماتي و توزيعي و قضائي:  4

 موقعيت مل  دفاتر مي باشگ 
 

 تعیین کارمزد به وصول کنندگان عوارض  -42ماده 

عوارض وصولي را به وصدول كنندگيان عدوارض     %15تا  %1در متن موارد تعيين شگه است به شهرداري اجازه داده مي شود از  به جز مواردي كه

 چنانچه دستگاه هايي غير از واحگهاي تابعه شهرداري باشنگ به عنوان كارمزد پرداخت نمايگ  

 

 معبر سد رفع ستاد داريانبار هزينه  -43ماده 

قانون  55ماده   21و1ورت دست فروشي و يا با خودرو در معابر شهر ممنوع بوده و شهرداري بايستي براساس بنگهايفعاليت صنفي بص -الف 

 شهرداري با آنان رفتار كنگ 

ري از ايجاد كننگيان سگ معبركه لوازم و  اثاثيه انها توسط واحگ رفع سگ معبر شهرداري جمع اوري ميشود هزينه اي به شرح زير بابت نگهگا -ب 

 فاظت اموال توقيفي دريافت ميگردد :وح

 ريال  111/211روزانه و يا ترازوي توقيفي  هر قلم كاال خوراكي و فاسگ شگني -1

1 2 3 4 

 و ساعت و بدليجاتطال  رات كيف و كفشتعمي خدمات عمومي پزشكي آشپزخانه و رستوران

 وكالت دفتر پمپ بنزين جوشكاري فروشندگان مرغ و ماهي

 آتليه عكس وفيلم نوشت افزار فروشي عمده فروشي ميوه و تره بار

 دفتر مهندسي خدمات پستي كله پزي و قطعات خودرو اتو سرويس ها

 بنگاه معامالت  پارچه فروشي مبل و دكورسازي ساختمانيو ابزار فروشندگان مصالح 

  الكتريكي برقي و صوت و ...تعمير لوازم  قنادي

  سالن ورزشي كافه يگل فروش

  فروشندگان اسباب بازي چاپ و تكثير بستني و آب ميوه فروشي

  فروشگاه لوازم آرايش فروشگاه صنايع دستي و مواد پروتئيني قصابي

  و رايانه فروشگاه موبايل خياطي و لبنيات سوپر ماركت

  فروشگاه كيف و كفش نانوائي ساندويچ و اغذيه فروشي

  سهبفروش ال و عطاري ار فروشيخشک ب آرايشگاه

  و صنعتي لوازم خانگي انبار انواع كاال 

  آژانس  

7.9 K= 7.93 K= 7.9 K= 7.13 K= 
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 ريال  111/311ريال تا 111/151مشابه با توجه به حجم انها روزانه پوشاك و اقالم  -2

 ريال  111/351ريال تا 111/211ين كليه اقالم مورد عرضه مغازه داران با توجه به حجم انها روزانه ب -3

  111/511روزانه بز  و يوسفنگ و 111/511/1ياو روزانه اسب و نگهگاري از احشام) -4

 

 خدمات واحد فضاي سبز  عوارض تعرفه و -44ماده  

 تعرفه قطع درختان در معابر شهري(  1بند 

 99 مصوب شرح ردیف

 000/500/3 مترسانتی 50درختان کندرشد تا محیش بن  1

 000/500/2 مترسانتی 50درختان تندرشد تا محیش بن  2

 000/200 متر افزایش(سانتیمتر)به ازای هر سانتی 100تا  50درختان کندرشد محیش بن از  3

 000/150 متر افزایش(سانتیمتر)به ازای هر سانتی 100تا  50درختان تند رشد محیش بن از  4

 000/275 متر افزایش(سانتی متر به باالتر)به ازای هر سانتی 100درختان کندرشد محیش بن از  5

 000/220 متر افزایش(سانتی متر به باالتر )به ازای هر سانتی 100درختان تندرشد محیش بن از  6
 

 

 شهريباغات  تعرفه قطع درختان در ( 2بند 

 99 مصوب شرح ردیف

 000/140 -000/250 حداکثر( -)حداقل ارشناسدرختان کندرشد متناسب با گونه و سن مطابق نظر ک 1

 000/70 -000/220 حداکثر( -درختان تندرشد متناسب با گونه و سن مطابق نظر کارشناس)حداقل 2
 

 ( تعرفه عوارض قطع و خشكاندن عمدي درخت 3بند 

 99 مصوب شرح ردیف

 000/000/15 مترسانتی 50درختان کندرشد تا محیش بن  1

 000/000/12 مترسانتی 50د تا محیش بن درختان تندرش 2

 000/400 متر محیش تنهسانتی 50درختان مازاد بر  3

 نظریه کارشناسی زنی و موارد مشابهخشکاندن عمدی و قطع درخت و درختچه... ریختن مواد آالینده، کت 4

 

 تعرفه جرايم هرس ( 4بند 

 99 مصوب شرح رديف

 طبق نظریه کمیسیون فضای سبز   لرشد بدون مجوزهرس سبک درخت کندرشد یا سریع ا 1

 طبق نظریه کمیسیون فضای سبز   هرس سنگین درخت کندرشد یا سریع الرشد بدون مجوز 2

 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
59 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 ساير موارد ( 4بند 

 99 مصوب شرح رديف

 طبق نظریه کمیسیون فضای سبز هرس ، سربرداری و قطع گونه های استثنایی بدون مجوز 1

 طبق نظریه کمیسیون فضای سبز رو توسش شرکت حدارفضای سبز کنار پیادهخسارت باندهای  2

 طبق نظریه کمیسیون فضای سبز بهای خدمات تقاضای ایجاد معبر در ورودی مغازه ها ... که منجر به حذف فضای سبز 3
 

 تعرفه کارشناسی ( 6

 99پیشنهادی  شرح رديف

 000/400 تقاضای قطع درختان در ام ك و باغات خصوصی 1

 000/300 تقاضای قطع درختان در معابر شهری 2

 000/200 تقاضای سربرداری درختان در معابر شهری 3

 

 درختان تنگ رشگ نظير؛ صنوبر، سپيگار، توسكا، پالونيا، اكالپيتوس، چنار، بيگ، اوجا، ملج و      -1

 خمره اي، نارنج و انواع نهال هاي ميوه ، سگروس، تاكسيگيوم و    درختان كنگ رشگ نظير ؛كا  سياه، سرونقره اي، سرو زربين، سرو  -2

ها به صورت عمدگي و غيرعمدگي توسدط    هاي و بوتهكاري، نشاهاي فصلي و دائمي، درختچههاي فضاي سبز شامل بر چمنتعرفه تخريب عرصه -1

 شود كارشناس فضاي سبز بر اساس قيمت روز اقالم يياهي و نگهگاري تعيين مي

درخصوص عوارض متعلقه به عگم اجراي تعهگ كاشت نهال سپرده شگه از سوي متقاضي؛ به ازاي هر سال تأخير و براي هر اصله بسدته بده ندوع     -2

 ريال قابل وصول است   111/411تا   111/311نهال از 

شگه و بر اساس قيمت روز نهال هداي پيشدنهادي   در صورت عگم قابليت عرصه براي بازكاشت، هزينه بازكاشت ؛ به تعگاد دو برابر درختان قطع  -3

 ريال قابل وصول خواهگ بود   111/211ريال تا  111/111براي بازكاشت از 

هزينه بازكاشت نهال براي قطع درختان معابر شهري، به تعگاد دو برابر درختان قطع شگه به قيمت روز نهال مطداب  طدرح درختكداري شدهري از      -4

 ريال محاسبه و قابل وصول خواهگ بود  111/511/1ريال تا  111/511

 مي شودشماره  اخذ 1در صورت بروز حوادث غيرعمگي نظير تصاد  و      تعرفه قطع درخت مطاب  با تعرفه درختان در معابر شهري)جگول  -5

ضدوابط اجرايدي مربدوط بده      14بيني نشگه در اين مجموعه، توسط كميسيون فضاي سدبز ايدن شدهرداري، موضدوع مداده      هريونه خسارت پيش -2

 اليحه قانوني حفظ و يسترش مورد بررسي قرار مي ييرد/ 1چگونگي اجراي ماده 
 
 

 با مجوز هاي قانونی برخی از عوارض شهرداري -44اده م
 شهرداري به النيي محترم استانگاري 23/1/85مورخ  42/81-3878شماره  نامه طي كه 85 سال بودجه قانون واحگه ماده 13 )د  بنگ جزء برابر 

 عمدل  مدالك  و يافته تغيير ذيل شرح به و يواهينامه يذرنامه صگور عوارض ، خودرو ساليانه عوارض نوسازي، عوارض يرديگه غبنگرانزلي ابال

 بود شهرداري خواهگ اين عوارض وصول
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 سويه حساب ننموده انگ عوارض آنها بر اساس تعرفه سال جگيگ محاسبه خواهگ شگ ت 54گه هاي نيمه تمام كه تا پايان سال* پرون

 

 دريافت هزينه جبران خسارت وارده به بستر شهر ناشی از تردد تريلرهاي حمل بار –46ماده 
و  توسط تريلر ها    از قبيل تخريب آسفالت ، تنظيف، آالينگيي زيست محيطي و جبران خسارت وارده به بستر شهريبهاي خگمات مبني بر 

   قابل وصول مي باشگ 111/151به مبلغ   ، سوخت و خگمات پاركينگي حمل بار كاميونها
 

 ترمینال مسافربري و تاسیسات رفاهی شهرداري ، ورود به پارکینگ اختصاصیبهاي   - 47ماده 
 ورود وتوقف خودروهاي سنگين ريال اخذ ميگردد  111/5ساعت اضافه هر و  ريال 111/15سب  مبلغ  يخودرو هساعت 2توقف ورود و    1بنگ 

   توقف خودروهاي سنگين پ  از بارييري رايگان است  ريال اخذ ميگردد 5111ساعت اول رايگان و به ازاي هر ساعت اضافه  2 در

 عوارض ورود به ترمينال مسافربري   2بنگ 

ياده و سوار كردن مسافرين به ترمينال به صورت رايگدان و تدا دو   بابت ورود و توقف خودروهاي سب  تا نيم ساعت اول جهت پ  – 1

   ريال اخذ يردد 111/5ريال و بابت هرساعت اضافه به مبلغ  111/5ساعت به مبلغ 

   ريال اخذ يردد 111/5ريال و بابت هر ساعت اضافه  111/11بابت ورود و توقف اتوبوس تا دو ساعت به مبلغ  – 2

  و پارك جنگلي ه تاسيسات كمپينگبهاي ورود ب     3بنگ 

 ورودي پالك انزلي )بومي( رايگان مي باشد )پارك جنگلي( عصر 17صبح لغايت  8ريال از  111/31ورودي خودرو در پارك جنگلي 

 ريال 111/251اجاره آالچي  ثابت و متحرك در پارك جنگلي 

  ريال 111/151ي سكوي بتوني بر رو ريال و 111/121بر روي زمين  شب هر تخته چادر بمگت ي  نصب

 طرح سالمسازي دريا خگمات دربهاي    4بنگ 

مي باشدگ  پدالك انزلدي بده صدورت      ريال  5111به ازاي هر ساعت اضافه ريال و 21 /111ساعت مبلغ  بابت ورود خودرو سب  بمگت ي  -الف 

   رايگان و ورود ميني بوس و اتوبوس ممنوع ميباشگ

 ستيجاري )سوئيت  طرح سالمسازي   بهاي اجاره واحگهاي ا -ب 

 111/211در ششماهه دوم ريال   111/211/1به مبلغ روز شبانه براي ي  طرح سالمسازي پاسگاران چوبي  كلبه هايبهاي اجاره  - 1

 ريال  111/511/2 به مبلغ بهاي اجاره هتل چنگ منظوره طرح سالمسازي پاسگاران بابت هر واحگ در ي  شب - 2

 در طرح سالمسازي دريا  و نصب چادر ي بهره برداري از آالچي بها   5بنگ 

 رديف عنوان عوارض 89نرخ تعرفه قبل ازسال  نرخ تعرفه جديد

 1 عوارض نوسازی 1% 5/1%

 فروش کارخانه قیمت هزار در 5/1

 وارداتی داخلی و خودروهای های

  داخلی و های فروش کارخانه هزار قیمت یک در

 وارداتی خودروهای

 2 عوارض سالیانه انواع خودرو

 نامه گذر برای ریال 5000 تعرفه صدور 5%
 3 عوارض صدورگذرنامه وگواهینامه
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  ريال  111/251 به مبلغ در روزدر آالچي  استقرار اجاره بها جهت   – 1

 ريال 111/311صبح   مبلغ  5الي  21در شب ) از ساعت  آالچي  استقراراجاره بها  جهت  – 2

 111/211نصب چادر در محوطه طرح سالمسازي در شب  – 3

 ريال 111/351اجاره سالن ورزشي شهرداري به ازائ هر ساعت    2بنگ 
 

  پیشنهادي هزينه خدمات سازمان حمل و نقل بار و مسافرتعرفه  – 48ماده 

 1398: تعرف عوارض پیشنهادي خدمات تاکسیرانی در سال 1جدول شماره                                               

 99مصوب  98مصوبه سال  ماتعناوين کلی خد رديف

 000/253 000/220 تشکیل پرونده  بت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان 1

 925/31 500/27 ک س توجیهی -امتیاز خدمات وبرگزاری آزمون شهرشناسی 2

 327750 000/205 ساله 1کارت شهری( مدت اعتبار پروانه -کارنامه-)دفترچهصدور پروانه تاکسیرانی 3

 427500 صدور%50 (3بو  به ردیف مرد پروانه تاکسیرانی )تمدی 4

 425500 000/370 صدور پروانه بهره برداری اشخاص حقیقی )مدت اعتبار دو سال ( 4

 555000 صدور%50 ( 5تمدید پروانه بهره برداری )مربو  به ردیف  6

 212750 000/105 صدور المثنی  یا تعویض پروانه تاکسیرانی  و پروانه بهره برداری 7

 - -- واگذاری امتیاز خودروی جدید وتبدیل پ ك شخصی به تاکسی 8

 21275 500/10 حق عضویت ماهانه به ازائ هر دستگاه تاکسی 9

 000/790/2 000/400/2 واگذاری امتیاز تاکسی بیسیم . تاکسی فرودگاه و ترمینال 11

 ارزش معامله%3 ارزش معامله%3 قیقینقل وانتقال  تاکسی با حقوق بهره برداری اشخاص ح 11

 000/475/30 000/500/29 سال( 5صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل ونقل درون شهری )اعتبار  12

 500/127/2 000/050/1 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی 13

 500/427 صدور%50 هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل ونقل 14

 500/427 صدور%50 پروانه نمایندگی شرکتهای حمل ونقل درون شهری امتیاز وانتقال 14

هزینه عضویت وخدمات خودرویی در اتحادیه تاکسیرانی سراسر کشور  16

 وسازمانهای حمل ونقل همگانی )برای هر خودرو(

- - 

 ارزش خودرو  % 3 ارزش خودرو  % 3 ورودی تاکسی با پ ك منطقه آزاد 17

کارت -کارنامه–لیت برای مینی بوس و ون )دفترچه صدور پروانه فعا 18

 شهری(مدت اعتبار پروانه یکسال

000/500 000/575 

 000/750 صدور ٪50 (10تمدید پروانه فعالیت برای مینی بوس )مربو  به ردیف  19

 500/402 000/350 صدور پروانه اشتغال مینی بوس و ون اشخاص حقیقی ) مدت اعتبار یکسال( 21

 000/525 صدور %50 (20ید پروانه اشتغال ) مربو  به ردیفتمد 21

 300/25 000/22 حق عضویت ماهیانه به زاء هر دستگاه مینی بوس 22
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 1399خدمات جديد تاکسیرانی سال  :تعرفه پیشنهادي 2جدول شماره 

 

 رديف نوع خدمت 1398سال  99مصوب 

 1 کمکی هزینه تقریر  قرارداد معرفی راننده 000/100 000/115

 2 جریمه  دیرکرد تمدید پروانه بهره برداری و تاکسیرانی به ازای هر روز تاخیر 000/9 350/10

 3 جریمه دیرکرد تمدید پروانه اشتغال و پروانه فعالیت حمل بار به ازای هر روز تاخیر 000/5 750/5

 4 ی  مدارستشکیل پرونده  بت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان سرو 000/150 500/172

 4 صدور کارت تردد حمل و نقل دانش آموزی)سروی  مدارس( 000/350 500/402

 6 هزینه صدور پروانه بهره برداری قایق های موتوری مسافربر ) دو ساله( 000/400 000/490

 7 هزینه صدور کارت تردد قایق های موتوری مسافربر )یکساله( 000/250 500/207

 8 رالمثنی یا تعویض پروانه بهره برداری و کارت ترددصدو 000/150 500/172

 9 ساله( 5هزینه صدور پروانه نمایندگی اسکله های مسافربر دریایی )اعتبار  000/000/9 000/900/9

 11 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی اسکله 000/500/1 000/725/1

 12 یه متقاضیان فعالیت در تاکسی تلدنیتشکیل پرونده  بت نام و پذیرش اول 000/120 000/130

 13 هزینه صدور پروانه اشتغال رانندگان تاکسی تلدنی)اعتبار دو ساله( 000/250 500/207

 14 هزینه صدور پروانه فعالیت در تاکسی تلدنی) اعتبار یکساله( 000/150 500/172

 14 ساله( 5نی )اعتبار هزینه صدور پروانه نمایندگی تاکسی های تلد 000/000/7 000/050/0

 16 هزینه خدمات سالیانه پروانه نمایندگی تاکسی های تلدنی 000/500/1 000/725/1

 17 هزینه تمدید ساالنه پروانه نمایندگی تاکسی های تلدنی صدور 50% 000/775/2

 18 هزینه کارشناسی مکان تاکسی های تلدنی 000/050 500/977

 19 عرفی خش جدید شهری یا تغییر خش تاکسی شهریهزینه م 000/000/2 000/300/2
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 1399:تعرفه پیشنهادي هزينه خدمات حمل و نقل بار درسال3جدول شماره 
 

 99 مصوب 98مصوب سال  عناوين کلی رديف

 500/517 000/450 هزینه صدور پروانه اشتغال به حمل ونقل بار)دوساله( 1

 000/975 1ردیف  %50 تمدید پروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بارهزینه  2

 000/505 1ردیف  %30 المثنی .تغییرپروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بارض.هزینه تعوی 3

 000/495 1ردیف  %10 هزینه خدمات پروانه اشتغال به حمل ونقل بار 4

 500/517 000/450 اله(هزینه صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه بابر)یکس 4

 000/975 5ردیف  %50 هزینه تمدید پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 6

 000/505 5ردیف  %30 هزینه تعویض.المثنی.تغییرپروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 7

 000/495 5ردیف  %10 هزینه خدمات پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر 8

 500/207 000/250 لیه باربر با پ ك عمومیهزینه واگذاری وسیله نق 9

 000/200 هزینه تبدیل وسیله نقلیه باربر شخصی به وسیله نقلیه باربر با پ ك عمومی 11
000/230 

 
 1399تعرفه پیشنهادي  خدمات بخش ديزل درسال :4جدول شماره 

 

 99مصوب  98  مصوب سال عناوين کلی رديف

 500/092 000/750 نیم تنصدور پروانه فعالیت زیر سه و  1

 500/092 000/750 صدور پروانه اشتغال زیر سه و نیم تن 2

 250/431 000/375 تمدید هر یک از پروانه های زیر سه و نیم تن 3

 250/431 000/375 صدور پروانه فعالی بین سه و نیم تن تا شش تن 4

 000/150/1 000/000/1 صدور پروانه اشتغال بین سه و نیم تن تا شش تن 4

 000/575 000/500 تمدید هر یک از پروانه های بین سه و نیم تن تا شش تن 6

 000/300/1 000/200/1 صدور پروانه فعالیت بیش از شش تن 7

 000/300/1 000/200/1 صدور پروانه اشتغال بیش از شش تن 8

 000/990 000/900 تمدید هر یک از پروانه های بیش از شش تن 9
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 افزوده : قانون مالیات بر ارزش 41ماده  1موضوع تبصره تعرفه عوارض خدمات سازمان آتش نشانی  : 49ه ماد

 الف ( خدمات آتش نشانی و خدمات ايمنی

مصوب 

 اطداء حریق 9
یک خودرو مخصوص اطداء شامل 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازمات با 

اعزام تا زمان استقرار در  از زمان

 ایستگاه
 

 نجات امداد 1
یک خودرو مخصوص اطداء شامل 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازمات با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در 

 ایستگاه
 

 احتیا  حریق 9
یک خودرو مخصوص اطداء شامل 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازمات با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در 

 ایستگاه
 

 احتیا  امداد 9
یک خودرو مخصوص اطداء شامل 

 خدمه 5تا  3کلیه لوازمات با 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در 

 ایستگاه
 

3 
صدور گواهی نامه حریق 

 یا حاد ه

تایید رسمی وقوع حریق یا حاد ه در 

محل معین با ذکر زمان و خسارت 

 وارده بدون برآورد زمان کافی

تا پایان  از زمان اعزام کارشناس

مرحله تدوین و تهیه گزارش بر اساس 

 ندر ساعت

000/500 

4 

تعیین و صدور علت 

) با درخواست حریق یا حاد ه

مال باخته ، مرجع قضائی 

 انتظامی ، شرکت بیمه و ...(

اعزام کارشناس جهت بررسی و 

با ذکر زمان اع م علت حریق یا حاد ه 

 ، مکان و خسارت وارده ) داخل شهر (

مان اعزام کارشناس تا پایان از ز

مرحله تدوین و تهیه گزارش بر اساس 

 ندر ساعت

000/500 

3 

تعیین و صدور علت 

) با درخواست حریق یا حاد ه

مال باخته ، مرجع قضائی 

 انتظامی ، شرکت بیمه و ...(

اعزام کارشناس جهت بررسی و 

با ذکر زمان اع م علت حریق یا حاد ه 

 ) خارج شهر (، مکان و خسارت وارده 

از زمان اعزام کارشناس تا پایان 

مرحله تدوین و تهیه گزارش بر اساس 

 ندر ساعت

ریال هزینه  000/500/1

اعزام کارشناس با 

 ص حدید مدیریت 

2 
بازدید اولیه و تهیه 

 شناسنامه ایمنی

اعزام کارشناس جهت تهیه 

شناسنامه ایمنی و گزارش از 

 نارسایی ها و کمبود های ایمنی

از زمان اعزام کارشناس تا پایان 

مرحله تدوین و تهیه گزارش بر اساس 

 ندر ساعت

000/500 

1 
بازدید و تهیه 

 دستورالعمل ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید و تهیه 

 دستورالعمل ایمنی

از زمان اعزام تا تنظیم دستور العمل 

 به ازای هر ندر ساعت                     
000/500 

97 

ت بر اجرای نظار

دستورالعمل و صدور 

 تاییدیه ایمنی

اعزام کارشناس به منظور نظارت و 

بازدیدهای اولیه و تکمیلی و پایان 

 کار و ...

از زمان اعزام تا صدور تایید به ایمنی  

 به ازای هر ندر ساعت
000/500 

99 
طراحی سیستم های 

 ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید و 

 طراحی سیستم ایمنی
  ارداد فی ما بینقر

 اجرای طرک های ایمنی 91
اعزام کارشناس و نیروی الزم جهت 

 اجرای طرک و سیستم ایمنی
  قرارداد فی ما بین
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99 
نگهداری سیستم های 

 ایمنی

بازدید به موقع از سیستم های 

 نصب شده آزمایشات الزم
  قرارداد فی ما بین

99 
آموزش دستگاه ایمنی 

 و آتش نشانی
 شناس جهت آموزشاعزام کار

از زمان اعزام تا پایان ماموریت و 

 بازگشت
000/100 

93 
آموزش عمومی یکروزه 

 آتش نشانی

آموزش ایمنی با گرایش آتش 

نشانی برای کلیه سطوک و تمامی 

 مقاطع سنی

  تئوری و عملی

94 
آموزش آتش نشانی و 

 خدمات ایمنی

آموزش ایمنی با گرایش آتش 

 نشانی جهت کسب مهارت

 اعتس4 

 آموزش تئوری و عملی 
000/900 

91 
صدور گواهینامه 

 آموزشی 
 000/250 به ازاءهر برگ گواهینامه  برای دوره های اموزشی برگزار شده 

 بررسی کیدیت تجهیزات 17

کارشناسی و آزمایش الزم به منظور 

بررسی کیدیت ماشین آالت و 

 تجهیزات

 000/02 از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

19 
بررسی کیدیت مواد 

 مصرفی

کارشناسی و آزمایش الزم بررسی 

 کیدیت مواد مصرفی آتش نشانی
 000/102 از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

11 
خدمات مشاوره  

 )آموزشی و پیشگیری(

مسائل تحقیقات ومشاهده 

 آموزشی ایمنی و آتش نشانی
 000/102 از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

19 
 مشاوره ای خدمات

 ) مسائل ایمنی ( 

انجام تحقیقات و مشاهده در زمینه 

 آموزشی ایمنی و حداظت محیطی
 000/102 از زمان شروع تا پایان تهیه گزارش

 فروش تجهیزات 19
تهیه و فروش تجهیزات و ملزومات 

 درخواست  متقاضی بااع م و اطداء 
  طبق قرارداد فی ما بین

 فروش لوازم فرسوده 13
ش لوازمات فرسوده و از رده فرو

 خارج

ارزیابی و قیمت گذاری توسش 

 کارشناسان مربوطه
 

14 
سروی  و شارژ خاموش 

 کننده
 شارژ و سروی  کلیه خاموش کننده

ارزیابی و قیمت گذاری توسش 

 کارشناسان مربوطه
 

13 
شارژ و سروی  

 سیلندرهای تندسی

شارژ و سروی  کلیه سیلندرهای 

 تندسی

یمت گذاری توسش ارزیابی و ق

 کارشناسان مربوطه
 

12 
تعمیر خاموش کننده 

 ها
 تعمیر کلیه خاموش کننده ها

ارزیابی و قیمت گذاری توسش 

 کارشناسان مربوطه
 

11 
تعمیر سیلندر و دستگاه 

 تندسی

تعمیر کلیه سیلندر های تندسی و 

 دستگاه تندسی

ارزیابی و قیمت گذاری توسش 

 کارشناسان مربوطه
 

 0 هر ساعت با دو ندر خدمه ت با خودرو یاسنورکلعملیا 97
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   تخفيف ميباشگ ٪41وطلبين اخذ مهارت آتش نشاني براي همكاران شهرداري بنگرانزلي با هزينه ثبت نام دا -1تبصره 

واريز ب درآمگ سازمان توسط شهرداري به همراه فيشهاي عوارض نوسازي به نفع سازمان وصول و به حسا 51الي  45رديف هاي  -2تبصره 

   ناويان و خريگ تجهيزات و ادوات آتش نشاني استفاده نمايگميگردد  سازمان موظف است مبالغ دريافتي را صرفا براي نوسازي 

ريال بوده و به ازاي هر طبقه  111/711تجاري و مسكوني مبلغ بلغ كارشناسي براي كليه واحگهاي حگاقل دريافت م 5و8دربنگهاي  -3تبصره

 د  ريال مازاد دريافت ميگرد 111/51

 با شهرداري ي ناشي احگاث ساختمان و تاسيسات براي خانواه معظم شهگا ، جانبازان و پرسنل ماده عوارض ايمناين در كليه بنگهاي  : 4تبصره 

   تخفيفات امكان پذير ميباشگ %31ذكر داليل توجيهي پ  از تاييگ ريي  محترم شوراي سازمان و ريي  سازمان ، مبلغ تا سقف 

99 
 52عملیات با نردبان 

 متری
 0 هر ساعت با دو ندر خدمه

91 
 44عملیات با نردبان 

 متری
 000/500/1 هر ساعت با دو ندر خدمه

99 
  32عملیات با نردبان 

 متری
 000/200/1 هر ساعت با دو ندر خدمه

99 
عملیات با نور افکن 

 زرافه ای
 000/050 هر ساعت با دو ندر خدمه

93 
عملیات با موتور پمپ 

 پرتابل
 000/309 هر ساعت با دو ندر خدمه

94 
عملیات با خودروی 

 اطدائیه
 000/900 هر ساعت با دو ندر خدمه

 استقرار خودروی اطدائیه 93
تامین ایمنی محل بر اساس در 

 خواست نها دهای دولتی و خصوصی

 1هر ماموریت مامور و راننده در  2

 ساعت با خودروی اعزامی یک ندر
000/750 

92 
اموزش دانش اموزان 

 کار ودانش
 000/340 به ازاء یک ندر هر ساعت بمنظور اخذ مهارت

 000/190/1 به ازاء هر ندر بمنظور  اخذ  مهارت اخذ ازمون ادواری 91

97 
ازمون از اتش نشانی  

 شهرداری ها

 بمنظور جذب واستخدام در اتش

 نشانی
 000/050 به ازاء هر ندر

 سایر درآمدها 99
هزینه استه ك تجهیزات و خودروی 

 آتش نشانی در حین انجام ماموریت
 000/000/2 به ازای هر ساعت

91 

سرانه بهای خدمات 

ایمنی وآتش نشانی 

 ساختمانهای سطح شهر 

 *نرخ  فیش نوسازی%5 - کلیه کاربریها
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 عوارض ايمنی ناشی از احداث ساختمان وتاسیسات :  ب ( 

 

 370/7 972/5 ساختمان های مسکونی یک سقف )هر متر مربع( 1

 000/10 713/7 ساختمان های مسکونی دو سقف )هر متر مربع( 2

 700/14 343/11 ساختمان های مسکونی سه سقف )هر متر مربع( 3

 000/19 750/14 ساختمان های مسکونی چهار  سقف )هر متر مربع( 4

 000/20 450/21 ختمان های مسکونی پنج سقف )هر متر مربع(سا 5

 370/31 131/24 ساختمان های مسکونی شش سقف )هر متر مربع( 9

 090/24 013/29 ساختمان های مسکونی هدت سقف )هر متر مربع( 7

 340/30 493/29 ساختمان های مسکونی هشت سقف)هر متر مربع( 0

 x340/30* [ n-8(1/3) ] 3/1سقف * 0نرخ  ((n-8 ه باال )هر متر مربع(ساختمان های مسکونی هشت سقف ب 9

 710/99 925/53 به ازای هر متر مربع متر مربع  45سایر تصرف های )اماکن ( تا  10

 900/79 900/50 به ازای هر متر مربع  متر مربع 45سایر تصرف ها ی )اماکن(باالتر از  11

 x 900 /79* [n-1(1/1)] 900/50 (13و  11و  10) ردیف های  متر مربع  با سقف 45سایر تصرفات تجاری باالتر از  12

ه اتومبیل و محوطه رو باز پارکینگ رو باز اژان  تلدنی و نمایشگا 13

 های صنعتی و تولیدی و... ع وه بر اعیان )هر متر مربع(کارگاه

015/17 120/22 

 000/200 500/154 ل ام ك مسکونیحق النظاره ممیزی ایمنی درزمان نقل وانتقا 14

 000/330 500/257 حق النظاره ممیزی ایمنی درزمان نقل وانتقال ام ك  غیرمسکونی 15

n

 سازمان آتش نشانیتعرفه بهاي خدمات موتوري  ج (

 

 000/900/2 000/550/2 لیتری( 10000خدمات رسانی با تانکر )  9

 000/900/1 000/530/1 لیتری( 9000)  911خدمات رسانی با تانکر کامیون  1

 000/200/1 000/150/1 لیتری( 3000خدمات رسانی با تانکر خاور  ) 9
    

 : تعرفه عوارض خدمات باسكول 41ماده 

 مبلغ به ريال شرح خدمات باسكول

 000/40 ماشینهای نیسان ، خاور ، کامیونت

 000/90 چرخ 4کامیون 

 000/00 تر چرخ به باال و سنگین4کامیون های 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
68 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 تعيين كه از باسكول داران در محگوده قانوني و حريم شهر اخذ مي شود  ريال 111/211/1عوارض ح  توزين در باسكول ها ساليانه  تبصره :  
 

 :عوارض سالیانه خوابگاه هاي دانشجويی: 41ماده 

ستفاده خوابگاه ا  جهت حقيقي و حقوقي كه مكان مل  خود را بگون تغيير كاربري و صشخابه شهرداري اجازه داده ميشود تا از ا 

   به روش ذيل محاسبه و وصول نمايگ يه دهنگ ساليانه عوارضردانشجويي اجا

 A=KSPT 

 A: ان به ازاي هر ساليعوارض خوابگاه دانشجو 

Sمساحت : 

Kب در طبقاتي: ضر 

 

 عوارض فك پلمپ تعرفه -42ماده 
  : لمپ ميگردد عوارض ف  پلمپ به شرح زير وصول ميگرددپ اكني كه در اجراي تصميمات كميسيون هاي مربوطهام

 ريال 111/511/2شتر: يبارسوم و ب  الير 111/211/1بار دوم:       الير 111/811بار اول:  

 

 هزينه داربست تعرفه: 43ماده 

ارزش معامالتي امالك  ٪51كها و قرض الحسنه ها و       روزانه به ازاي هرمتر مربع سطح اشغال تبليغات بانير تابلوهاي تعمهزينه داربست براي  :1

 و اصالحات بعگي محاسبه و دريافت مي شود 1322قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفنگ ماه  24موضوع ماده 

روز 11روز رايگان است و بعگ از مگت مذكور به ازاي هر  15 هزينه داربست براي اجراي نماي ساختمانها جهت اخذ پايانكار به ازاي هرطبقه :2

 واصالحات بعگي در زمين مورد عمليات  1322قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفنگماه  24ي  و نيم برابرارزش معامالتي امالك موضوع ماده 

 خذ مي يردد:در سطح اشغال داربست منصوبه بر روي خيابان و يا معبر و با يزارش مامور بازديگ ا

 *سطح اشغال منصوبه برروي خیابان و يا معبرP 1,4هزينه ده روز= 

  در صورت درخواست به صورت روزانه ي  دهم مبلغ محاسبات فوق به ازاي هر روز لحا  مي يردد تبصره:
 

 موقت برداري بهره عوارض -44ماده 
 در ها كاربري ساير و اداري ورزشي، آموزشي، تجاري، انبار دفاتر تجاري، تجاري، بصورت را خود امالك مالكين، از بعضي آنجائيكه از  :الف

 كميسيونهاي جمله از ذيربط مراجع و درشهرداري تكليف تعيين جهت مراتب و ميگهنگ قرار استفاده مورد مربوطه از كاربري غير

 از استفاده متقاضي يا مالكين و باشگ هنشگ مطرح مذكور مراجع در موضوع كنون تا يا ميباشگ حال رسيگيي در ... و 111 ماده

از  اعم امالك اينگونه ذينفعان از شهر حقوق تأمين منظور به لذا نگارنگ مجوز دائم اخذ قصگ و بوده موقت بصورت خود مل 

 به افزوده ارزش بر ماليات قانون 51 ماده ي  ذيل تبصره به مستنگ و شهر حريم و محگوده سطح در برداران بهره مالكين،

 :اخذ نماينگ ذيل شرح به موقت برداري بهره عوارض عنوان تحت عوارضي داده ميشود اجازه شهرداري

 Kضريب  طبقه رديف

 ٪30 زیر زمین 1

 ٪70 طبقه همکف 2

 ٪00 طبقه اول 3

 ٪90 طبقه دوم 4

 ٪100 طبقه سوم به باال 4
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 به آن عوارض ييرد، قرار برداري بهره مورد ثابت غيره سازه اعيان با يا هرصورت به موقت صورت به كه اي عرصه باز فضاي چنانچه :ب

  (PTS 9.3)  /91                                           :ميگردد وصول و محاسبه ذيل به شرح ماهيانه صورت
 

 مساحت فضاي باز متعلق به آن اعيان = محاسبه مساحت در كاربري تجاري %97مساحت اعيان + 

 .وصول ميباشگ قابل عمومي موقت پاركينگهاي براي فوق بنگ % 21 معادل  :توجه

 شهرداري توسط شگه مشخص عرصه ميزان به باشگ ريشهردا به ميگيرد،متعل  قرار برداري بهره مورد كه اي عرصه باز فضاي چنانچه : تبصره

 .ميگردد وصول و محاسبه بنگ اين برابر دو مأخذ به عوارض

 موارد  كليهرعايت  ضمن غيره، و مصالح تخليه و كارياه جهت تجهيز بنا احگاث هنگام در عمومي معابر از مالكين كليه استفادة بگليل :  

 :ميگردد وصول و محاسبه ذيل ساليانه عوارض مال ، توسط آن مسئوليت كليه قبول و ايمني و حفاظتي

 /.PT    7طول بر ساختمان  ×عرض مورد استفاده معبر يا پیاده رو 

 عوارض پرداخت از عمراني  طرحهاي مسير مورد موارد استثناي ميگردنگ )به هرميزان به نشيني عقب مشمول كه هايي ساختمان مالكين:   1  -ج

 . باشنگ مي معا  نشيني قبع درمحگوده فوق

را  رو پياده عرض  سوم ي  تا شگه اشغال معبر عرض احگاث، حال در ساختمان حفاظتي و ايمني موارد كليه ميگردد متعهگ مال  :2 - ج

 . باشگ نمي شهرداري متوجه مسئوليتي هيچگونه و مال  بوده بعهگه فوق موارد رعايت عگم از ناشي حوادث هريونه و رعايت

 مجوزهاي و پروانه در شگه ذكر يا و شگه ساختهموجود  هاي روي پاركينگ بر موقت برداري بهره مجوز صگور ح  شهرداري : 3 رهتبص

 .  نگارد غيرپاركينگ استفاده بعنوان را پاركينگ ضابطه و كاربري با امالك و اراضي و صادره

 صاحب براي عنوان هر تحت ديگري ح  هيچگونه و بوده سال پايان تا فاًصر فوق مراتب اساس بر موقت برداري بهره مجوز صگور : 4 تبصره

 مقررات وف  موقت برداري بهره عوارض اخذ با مجگداً مجوز، در شگه تعيين مگت انقضاي از پ  ميتوانگ شهرداري .نمايگ نمي ايجاد آن

 . نمايگ جلوييري كار ادامه از يا و اقگام موقت برداري بهره مجوز تمگيگ به نسبت روز

 زمان مگت براي موقت برداري بهره و استفاده بابت صرفا بلكه يردد نمي محسوب كاربري تغيير ، موقت استفاده عوارض پرداخت : 4 تبصره

 . ميباشگ است شگه پرداخت آن عوارض كه مشخصي 

 موقت برداري بهره  ماهیانه عوارض رحـــش رديف

 S/12(1/5PT)7% غیردولتی غیرانتداعی مؤسسات یا آموزشی واحدهای 1

 S/12(1/5PT)3% خصوصی ورزشی های باشگاه و ورزشی واحدهای 2

 S/12(1/5PT)9% اداری حدهایوا 3

 S/12(1/5PT)9% مسکونی 4

 10PTS% انواع کاربری تجاری 4

6 

 مترمربع الف : منطقه برخوردار هر ازای به بانک عابر

 ب: منطقه نیمه برخوردار                                                   

 : منطقه کم برخوردارج                                                 

(3 PT) /12 

(7 PT) /12 

(12 PT) /12 
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 اساس بر اينكه از اعم يردد ميسر فوق هاي اربريك با نظر مل  مورد از دائم استفاده و كاربري تغيير امكان دليلي هر به چنانچه : 6 تبصره

 مربوطه دستورالعملهاي و جاري مقررات وف  متعلقه عوارض باشگ ابقاء بر مبني 111 ماده كميسيون رأي صگور اثر در يا تقاضاي مؤدي

 زمان از موارد اينگونه در  مصوبه نگارد اين وف  شگه پرداخت وجوه با ارتباطي هيچگونه و بوده وصول محاسبه و قابل روز نرخ به

 . شگ خواهگ منتفي دائم داراي مجوز زيربناي براي مصوبه اين عوارض وصول دائم، برداري مجوز بهره صگور و عوارض پرداخت

 حر  و پيشه و كسب عوارض جمله از قانوني عوارض وصول ديگر نافي و بوده مل  از برداري بهره جهت صرفاً مزبور عوارض : 7 تبصره

 .  بود نخواهگ ... و عوارض نوسازي ،خاص

   ماينگن اخذ مجوز شهرداري از بايست مي مصوبه اين مزاياي از استفاده متقاضيان : 8 تبصره

 متقاضيان، با قرارداد انعقاد و تعهگ اخذ درقالب بايست مي شهرداري يردد مي موافقت برداري موقت بهره تقاضاي با كه مواردي در : 9 تبصره

 و تغييركاربري خصوص در اداري عگالت ديوان و اداري قضايي، شبه قضايي، مراجع در بعگي ادعاهاي احتمالي هريونه حطر امكان

 اقگام سال ميباشگ پايان تا آن اعتبار كه موقت برداري بهره مجوز صگور به نسبت و ساقط نموده و سلب متقاضيان از را مكتسبه حقوق

 مگت انقضاي از پ  توانگ مي شهرداري  .نمايگ نمي ايجاد آن صاحب براي عنوان هر تحت گريدي ح  هيچگونه صادره مجوز  نمايگ

 از يا و اقگام موقت برداري بهره مجوز تمگيگ به نسبت روز مقررات وف  موقت برداري بهره عوارض اخذ با مجگداً مجوز، در شگه تعيين

 . نمايگ جلوييريكار ادامه

 . نميباشگ ماده اين موضوع عوارض مشمول واداري، غيرانتفاعي مگارس ماننگ به آموزشي ايه كاربري باز فضاي : 11 تبصره
 

 کارشناسی خدمات بهاي -44ماده 
گردد )منظور  واريز شهرداري حساب به بايستي مي كه شود مي تعيين ذيل به شرح شهرداري از استعالم كارشناسي هزينه خدمات

 .لک نمي باشد(از كارشناسي اعزام كارشناس به محل م

 ريال  111/451/1                                  انجام امور اداريبهاي خگمات  -9

 ريال 111/211/1                          شهر حريم كارشناسيبهاي خگمات  -2

 ريال 111/451/1             بهاي خگمات كارشناسي اعزام كارشناس فني -3

   ريال 111/811  حفاري خگمات  بهاي خگمات كارشناسي -4

 ريال 111/351            بهاي خگمات فروش نقشه                                 -5

 

 عوارض آاليندگی:  46ماده 
ط زيست آالينگه محيط زيست كه استانگارد و ضوابط حفاظت از محي،قانون ماليات بر ارزش افزوده واحگهاي توليگ كننگه  38ماده  1طب  تبصره 

   گ شگنخواه وش، به عنوان عوارض آالينگيي  از قيمت فر%1) مشمول ي  درصگ ،را رعايت ننماينگ 

    تعيين ميزان آالينگيي برابر يواهي سازمان محيط زيست و براساس جگول ميزان آالينگيي خواهگ بود –تبصره 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
71 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

 فصل سوم :

  اه آئين انهم

 و

 شيوه انهم اه 
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 عوارض ، جرايم و بهاي خدمات شهرداري بندرانزلی   سیطتق دستورالعمل
 

 بندرازنلي  شهر اسالمي محترم شوراي

 پيشدنهادي  اليحده  بگينوسديله  بعدگي  هاي اصالحيه و12/4/1342مصوب  ها شهرداري مالي نامه آيين 32 ماده مفاد استناد به 

 . ددير مي تقگيم ومطالبات شهرداري  عوارض تقسيط دستورالعمل عنوان تحت

 .  اعالم يردد شهرداري به مراتب قانوني تشريفات رعايت و تصويب و بررسي از پ  فرماييگ دستور است خواهشمنگ

 بندرازنليشهردار 

 بندرازنلي  محترم شهرداري 

 سالم با

 اريومطالبددات شددهرد عددوارض تقسدديط درخصددوص دسددتورالعمل مددورخ                   ................. شددمارهبنامدده  عطددف

 اسدالمي  شدوراي  ................. مدورخ  ................. جلسده شدماره   در كده 12/4/1342آيين نامده مدالي شدهرداريها   32باستنادماده

 بگينوسديله  ، مصدوبه  قدانوني  تشريفات طي به باتوجه .رسيگ شهر اسالمي شوراي تصويب به آن مفاد و مطرح  .................شهر

 . يردد مي اجراءابالغ جهت ) ومطالبات شهرداري عوارض تقسيط ملدستورالع( از نسخه ي 

 بندرازنلي   شهر اسالمي شوراي رئیس                                                                                                                        

 شیوه نامه تقسیط شهرداري بندرانزلی
 ( ................... شوراي اسالمي شهر .............................. مصوبه شماره : موضوع )

 مقدمه: 

بمنظور ايجاد رويه واحگ در شهرداري در نحوه تقسيط مطالبات شهرداري از شهرونگان كه قابليت تقسيط مطالبات ، قبالً به نحو قانوني               

اسناد مالي و تضمينات قانوني ، اين شيوه نامه پ  از امضاي شهردار محترم به واحگ هاي مربوطه ابالغ و الزم تاييگ شگه باشگ و نحوه دريافت 

   الرعايه مي باشگ

اصل اين است كه حقوق شهرداري اعم از عوارض ، جرائم نقگي و ساير  مطالبات بصورت نقگي از شهرونگان وصول شود، در صورت  : 1ماده 

در پرداخت دفعه و حگه دين خود ، پ  از اخذ موافقت با تقسيط و تعيين تعگاد اقساط، فرم درخواست تقسيط شهرداري عگم توانايي مودي 

  توسط متقاضي پ  شگه و نزد مگير مالي مربوطه امضاء و اثر انگشت مي شود   مگير مذكور ذيل امضاء و اثر انگشت متقاضي 1)ضميمه شماره 

   نمودن تصوير كارت ملي يا شناسنامه ، امضاء متقاضي را يواهي مي نمايگ را پ  از احراز هويت و ضميمه
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كسبه معتبر يا اشخاص مورد اعتماد كه واجگ ،دولت  كارمنگمگيون براي تضمين پرداخت دين و خسارت قانوني آن ي  نفر ضامن  : 2ماده 

 است تقسيط راتكميل و نزد مگير مالي امضاء و اثر انگشت مي نمايگنمايگ كه قسمت مربوط به ضامن از فرم درخواعتبار باشگ معرفي ميصالحيت و

طي اوراق استعالم از بانكهاي محال عليه نسبت به فعاليت حساب هاي جاري مگيون اصلي و ضامن و مطابقت امضائات ايشان پرسش مي  : 3ماده 

  2شود )ضميمه شماره 

مبلغي كه هر ماه مي بايست پرداخت نمايگ چ  معتبر به تاريخ سر رسيگ اقساط معين از مگيون اصلي به تعگاد اقساط تعيين شگه و  : 4ماده 

دريافت مي شود و ي  فقره چ  به مبلغ كل بگهي بگون قيگ تاريخ اخذ مي يردد تا در صورت عگم تاديه هر كگام از اقساط مگيون و ضامن به 

نگ   چنانچه با تشخيص شهردار متقاضي تقسيط به تعگاد ، قادر به تسليم چ  شرح منگرجات فرم در خواست تقسيط از عهگه خسارات وارده بر آي

   نباشگ به ازاي هر دوياسه  قسط ماهانه ي  فقره چ  دريافت نمايگ

را :  ضامن با در  مشخصات ود و اين جمله ) پرداخت كل بودجه اي چ  را با كليه خسارات قانوني تعهگ مي نمايم  ظهر چكهاي ماٌخوذه 1تبصره 

 امضاء مي نمايگ 

چنانچه مگيون اصلي فاقگ حساب جاري باشگ ميتوانگ شخصي ثالث واجگ شرايط مبادرت به تقگيم چ  نمايگ و مقررات مذكور در ماده :2تبصره 

به اين شيوه نامه اعمال و پ  از استعالم از بان  محال عليه مگيون اصلي ظهر چكهاي مذكور را امضاء و تعهگ پرداخت ميكنگ    1

   خواهگ بود 2هر حال مگيون اصلي مكلف به معرفي ضامن معتبر موضوع ماده 

چكهاي ماخوذه كه مي بايگ در مواعگ معين وصول يردد جهت ارائه به بان  محال عليه سيستم مالي به جريان افتاده و چ  كلي در  : 4ماده 

   ط وف  اين شيوه نامه نسبت به وصول آن اقگام شوددفاتر مالي شهرداري ثبت و ضبط ميشود تا در صورت عگم پرداخت اقسا

  به  3چنانچه هر كگام از چكهاي دريافتي در سر رسيگ منجر به صگور يواهي عگم پرداخت شگ مراتب طي فرم اخطاريه )ضميمه شماره  : 6ماده 

صورت عگم مراجعه مگيون اصلي يا ضامن مگيون اصلي و ضامن ابالغ مي شود تا ظر  ده روز نسبت به پرداخت وجه چ  اقگام نمايگ در 

شهرداري مكلف است بگون فوت وقت پ  از اخطار اوليه دوباره طي اخطاريه با مگيون اصلي و ضامن اتمام حجت نموده و پ  از مهلت يكهفته 

و شهرداري مطالبات خود را  اي نسبت به وصول كل دين از مگيون اصلي و ضامن بر آيگ و كليه چكهاي تقسيطي به مگيون و ضامن مسترد يردد 

   تا زمان صگور يواهي عگم پرداخت به طور يكجا وصول نمايگ  و شهرداري ديگر ح  تقسيط مگيون را نگاشته و نگارد

اشخاصي كه چكهاي تقسيطي ايشان با يواهي عگم پرداخت مواجه شگه و بگ حسابي آنها براي شهرداري احراز يرديگه است اسامي اين  : 7ماده 

   راد توسط مگير مالي اعالم تا تقسيط مجگد ديون ايشان موافقت نشگه و موجبات تضرر شهرداري نگردداف

منظور از چ  در اين شيوه نامه چكهاي صادره از بانكهاي دولتي و بانكهايي كه با يواهي بان  مركزي مبادرت به صگور چ   : 8ماده 

   ي و اعتباري نمي باشگمينماينگ و شامل حواله هاي صادره از موسسات مال

دريافت چكهاي صادره عهگه بانكهاي خار  از استان به لحا  صعوبت پيگيري در صورت نكول مگيون از تاديه ممنوع بوده و دريافت  : 9ماده 

   كننگه ضامن خسارت وارده مي باشگ

   مي باشگصگور هريونه بالمانع براي انجام قيل از تسويه حساب كامل مگيون ممنوع  : 11ماده 

 در تعگاد ماههاي تقسيط مطالبات مگيون به نحوي اقگام يردد كه مگت اعتبار پروانه ساختماني مالكين به سبب تقسيط منقضي نگردد:  11ماده 

 از امضاء شهردار به تاييگ مسئولين شهرداري رسيگه و پ   تبصره در تاريخ                        2اين شيوه نامه در سيزده ماده و  :دوازده ماده

   محترم واجگ اعتبار قانوني و براي مگير مالي در شهرداري الزم الرعايه است
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 3ضمیمه 
 از شهرداري ............................

 به آقاي/ خانم...........................به نشاني..................................................

 

 موضوع: اخطار قانوني

 سالم عليكم
.....................ریال در وجه شهرداري.................صادر نموده و نظر به اینكه ...................فقره چك به شماره .............................مورخ ............................به مبلغ.......

اره ...................مورخ.......................صادر نموده است. لذا مقتضي است با عنایت به عدم بانك محال عليه گواهي عدم پرداخت چك مزبور را به شم

عه به واحد حسابداري پرداخت وجه چك و تعهدات جنابعالي و ضامن آقا/خانم ....................................طي مدت ده روز از رویت این اخطاریه با مراج

.............وجه چك را پرداخت نمایند. بدیهي است در غير این صورت اقدام قانوني و قضایي به طرفيت مدیون اصلي و ضامن به نحو شهرداري .......

 . تضامن بعمل مي آید

 شهردار       
 

 . ...........................جهت مراجعه و پرداخت این موضوع ضمانتنسخه ثاني: ضامن آقاي......................................................به نشاني....................

 

 2ضمیمه 
 

 ریاست محترم بانك...............

 سالم عليكم

............فقره چك داد..........احتراما، نظر به اینكه آقا/خانم....................به این شهرداري بدهكار مي باشد و شهرداري در نظر دارد در قبال بدهي نامبرده تع

شمند است با اعمال مساعدت و همكاري جمعاً به مبلغ............................ریال از حساب جاري شماره .............................عهده آن بانك را اخذ نماید. خواه

 . اهي فرمایندفعال یا مسدود بودن  حساب فوق را به این شهرداري اعالم و صحت امضاء متن چك را گو

 

 شهردار                                                                                           
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 ماده يك تعاريف :

   باشنگكليه اشخاص حقيقي و حقوقي طب  قوانين و مقررات قانون شهرداري مكلف به پرداخت عوارض و بهاء خگمات مي : مودي -9

عبارتنگ از بگهي عوارض، بهاء خگمات، جرائم كميسيون صگ، فروش امدوال منقدول و غيرمنقدول و مبدالغ اجداره       : شهرداري مطالبات -1

آيين نامه مالي شهرداريها كه بر ذمده مدودي )اشدخاص حقيقدي و حقدوقي        25ماده  4تا  1اماكن و تأسيسات شهرداري موضوع بنگهاي 

 باشنگ  پرداخت آن ميناً مكلف به ييرد و آنان قانوقرار مي

 : ارضوع تقسیط شرايط : الف

 .باشگ ريال 111/111/111مبلغ تا حگاكثر عوارض مبلغ جمع صورتيكه در  1-

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط  5حگ اكثر تا  بقيه و نقگ درصگ پنجاه

 .باشگ ريال 111/111/211 تا حگاكثر و بيشتر ريال 111/111/111 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در  2-

 شهردار آقاي تشخيص به قسط 11حگ اكثر تا  بقيه و نقگ درصگ سي

  ريال باشگ1111111111تا ريال 111/111/211 از عوارض مبلغ جمع صورتيكه در 3- 

 شهردار آقاي تشخيص به قسط 15ه حگاكثر تا بقي و نقگ درصگ بيست

 قسط به تشخيص آقاي شهردار 15 ريال به باال سي درصگ نقگ وبقيه تا1 /111/111/111از   -4 

 شهرداري خدمات بهاي تقسیط شرايط : ب

 .باشگ ريال 111/111/111مبلغ تا حگاكثر بهاي خگمات مبلغ جمع صورتيكه در  1-

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط  5حگ اكثر تا  بقيه و نقگ درصگ پنجاه

 .باشگ ريال 111/111/211 تا حگاكثر و تربيش ريال 111/111/111 از بهاي خگمات مبلغ جمع صورتيكه در  2-

 شهردار آقاي تشخيص به قسط 11حگ اكثر تا  بقيه و نقگ درصگ سي

 .باشگ بيشتر ريال 111/111/211 از بهاي خگمات مبلغ جمع صورتيكه در 3- 

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط 15ه حگاكثر تا بقي و نقگ درصگ بيست

 شهرداري ساتتأسی و اماکن اجاره تقسیط شرايط :ج

 .  شهردار آقاي تشخيص با ماه 11 تا 5 بين بقيه و نقگ سي درصگ باشگ ريالبيشتر   111/111/50از  اجاره مبلغ صورتيكه در

 صد ماده هاي کمیسیون جرايمد : 

 .باشگ ريال 111/111/111 مبلغ تا حگاكثر جريمه مبلغ صورتيكه در  1-

 .شهردار آقاي تشخيص با قسط  5بقيه حگاكثر  و نقگ درصگ پنجاه

 .باشگ ريال 111/111/211 مبلغ تا حگاكثر و بيشتر ريال 111/111/111 از جريمه مبلغ صورتيكه در  2-

 .شهردار آقاي تشخيص با قسط 11حگاكثر تا  بقيه و نقگ درصگ بيست و پنج

 .باشگ ريال 111/111/511 تا حگاكثر و بيشتر ريال 111/111/211 جريمه از مبلغ جمع صورتيكه در  3 -

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط 15بقيه حگ اكثر تا  و نقگ درصگ سي

 .باشگ بيشتر ريال 111/111/511 جريمه از مبلغ جمع صورتيكه در -9 

 .شهردار آقاي تشخيص به قسط  21ه حگاكثر تا بقي و نقگ درصگ و پنج بيست
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 . شگبا مي االجراء الزم ذيل نكات عوارض تقسيط خصوص در :2ماده

 ماه بهمن از پانزدهم قبل تا حگاكثر و طي را مربوط اداري تشريفات بايگ اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پ  عوارض

 درخواست صورت در مؤدي عوارض شگن قطعي از پ . بود خواهگ وصول قابل بعگ سال اول از و عمومي اعالن شهر سطح در سال هر

 . نمود خواهگ اقگام عوارض به تقسيط نسبت دستورالعمل اين سبراسا شهرداري تقسيط، كتبي

 . باشگ مي االجراء الزم ذيل نكات خگمات بهاي خصوص در : 3 ماده

 اعدالن  كنندگيان  آيداهي اسدتفاده   بدراي  اداري تشدريفات  طدي  و شهر اسالمي شوراي تصويب و شهرداري پيشنهاد از پ  شهرداري خگمات بهاي

 كدم  بعلدت  تفريحدي  امداكن  يا و شهربازي در ازخگمات استفاده يا پاركينگ به ورود چون هم خگمات بهاي وصول ستا بگيهي .يردد مي عمومي

 براساس )...، آسفالت ترميم هزينه ، آسفالت ، ماسه ، شن( شهرداري وليگاتفروش ت چون هم خگمات بهاي بود نخواهگ تقسيط قابل آن مبالغ بودن

  .بود هگخوا تقسيط قابل دستورالعمل اين

 . باشگ نمي تقسيط قابل ريال 111/111/51 از كمتر خگمات بهاي يونه هر

 . باشگ مي االجراء الزم ذيل نكات منقول غير و منقول اموال فروش خصوص در : 4 ماده

 .باشگ مي تقسيط قابل غير عادي حالت در منقول غير و منقول اموال فروش

 اظهار و شهرداري مراجعه به خود بگهكار و نگرديگه وصول شهرداري طلب ) سهوي يا قهري( از اعم داليلي به بنا كه مواقعي در اما

 و صرفه مطالبات، تقسيطي وصول با كه بگهگ تشخيص شهردار آقاي و نمايگ اعالم پرداخت جهت را خود آماديي يا و نمايگ نگامت

 . باشگ مي وصول تقسيط قابل ورتبص دستورالعمل اين براساس شهرداري طلب يردد مي رعايت شهرداري صالح

 . باشگ مي االجراء الزم ذيل نكات شهرداري تأسيسات و اماكن دادن اجاره خصوص در: 4 ماده

 . باشگ نمي تقسيط قابل يردد پرداخت شهرداري به ساليانه يا ماهيانه بايگ داد قرار طب  كه اي اجاره وصول

 را خود طلب قانوني نتوانسته هاي اهرم با نيز شهرداري و نمايگ پرداخت را خود گهيب نتوانسته مستأجر داليلي به بنا كه مواقعي در

 دستورالعمل براساس توانگ مي ) اجاره(معوق طلب وصول براي فقط شهرداري مستأجر، درخواست و مراجعه صورت در .نمايگ وصول

 .  نمايگ اقگام تقسيط به نسبت پيوست

 . باشگ مي االجراء الزم ذيل نكات صگ ماده هاي كميسيون جرايم خصوص در :6 ماده

قانون تشكيالت وآيين 23عرض واعمال ماده هم تجگيگنظر، ، بگوي( صگ ماده هاي كميسيون جرايم خصوص در دستورالعمل مفاداين

 . يردد مي اعمال ) دادرسي ديوان عگالت اداري

 . بود خواهگ ؤديم بگهي كليه تأديه به موكول حساب مفاصا صگور حال هر در : 7 ماده

 و .شود مي حال به مذكورتبگيل اقساط از ناشي بگهي ، شهرداري به بگهكار توسط اقساط از ي  هر موقع به پرداخت عگم صورت در : 8ماده

 . آورد بعمل الزم اقگام مقررات و ضوابط برابر اقساط مابقي وصول جهت است مكلف شهرداري

 . باشگ مي باقي خود قوت به شگه ايجاد جاري قوانين موجب به كه بگهكاران يا مؤديان و شهرداري قبلي تعهگات : 9ماده

 .  بود خواهگ جاري شهرداري مقررات خال  دستورالعمل اين مفاد رعايت بگون بگهكاران از شهرداري مطالبات تقسيط يونه هر : 11 ماده

 مكلفنگ اجرايي هاي دستگاه ، اريانها ، ادارات  .باشگ مي خصوصي قيحقو و حقيقي اشخاص مطالبات تقسيط مخصوص دستورالعمل اين : 11  ماده

 تقسيط جهت اجرايي هاي دستگاه و اريانها،  ادارات از ي  هر درخواست صورت در  .نماينگ پرداخت نقگ بصورت يكجا را خود بگهي كليه 

   رددي خواهگ اتخاذ الزم تصميم و طرح شهر شوراي اسالمي درجلسه شهرداري پيشنهادي اليحه ارسال با موضوع خود بگهي 
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 2ضمیمه شماره 

 بهاي خدمات حرف مشمول نظام صنفی خاص

 33پيشنهادي  2931مصوب سال شـــــــــــــــــــــرح 

 000/000/2 000/000 آزمايشگاه هاي تشخيص طبي 2

 000/000/1 0 بيمارستان فوق تخصصي و تخصصي خصوص  1

 000/000/1 0 بيمارستان معمولي خصوصي  9

 000/000/2 000/010 داروخانه 4

 000/000/2 000/010 درمانگاه هاي خصوصي )پلي كلينيك ( 0

 000/000 000/910 دفاتراسنادرسمي 0

 000/000 000/200 دفترمشاورحقوقي ، مالياتي و پرستاري و غيره 0

 000/000 000/200 دفترمهندسي و مشاوره اي و كارشناسي و نظاير)برق( 0

 000/000 000/200 دفترمهندسي و مشاوره اي وكارشناسي و نظاير)عمران( 3

 000/000 000/200 دفترمهندسي و مشاوره اي وكارشناسي و نظاير)معماري( 20

 000/000 000/200 دفترمهندسي و مشاوره اي وكارشناسي و نظاير)مكانيك( 22

 000/000 000/100 دفتر و امور وكالت 21

 000/000 000/100 ازي تجربيدندان س 29

 000/000 000/910 راديولوژي 24

 000/000 000/910 سونوگرافي 20

 000/000 000/220 فيزيوتراب 20

 000/000 000/220 مطب پزشكان )بينائي سنجي يا اپتومترويست ( 20

 000/000 000/220 مطب پزشكان شنوائي سنجي )اديومتري ( 20

 000/000 000/100 مطب پزكان عمومي 23

 000/200/2 000/000 مطب پزشكان فوق تخصص 10

 000/000 000/900 مطب پزشكان متخصص رشته هاي مختلف 12

 000/000 000/290 مطب دندان پزشكان 11

 000/000 000/00 مطب و كلينيك هاي دامپزشكي 19
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 3ضمیمه شماره 

 بهاي خدمات حرف مشمول نظام صنفی 

A Sn رحــــشــــــ 

777/997  S1 9 نظايرآن و ورشو كروم  نيكل قبيل از فلزات آبكاران 

777/923  S1 1  فروشي آبميوه 

777/913  S2 3 فروشي آبنبات و پزي آبنبات 

777/973  S1 4 فروشي آجيل 

777/949  S2 3 دو درجه بانوان آرايشگاه 

777/337  S2 6 ممتاز درجه بانوان آرايشگاه 

777/973  S2 7 يک درجه بانوان يشگاهآرا 

777/133  S2 8  دو درجه مردانه آرايشگاه 

777/997  S2 9 ممتاز درجه مردانه آرايشگاه 

777/972  S2 10  يک درجه مردانه آرايشگاه 

777/931  S1 11 ونقاشي خطاطي آموزشگاه 

777/337  S2 12 زنانه آرايش آموزشگاه 

777/931  S2 13 مردانه آرايش آموزشگاه 

777/931 S3 99 آن نظاير و بافي مكرومه و گلدوزي و خياطي آموزشگاه 

777/931 S4 15 وغيره تقويتي وكالس تحصيلي دروس آموزشگاه 

777/931 S4 16  رايانه آموزشگاه 

777/931 S1 17 بافي قالي آموزشگاه 

777/931 S4 18 نويسي ماشين آموزشگاه 

777/931 S4 91 موسيقي آموزشگاه 

777/931 S4 20 الكترونيک و برداري نقش آموزشگاه 

777/931 S5 21 ورزشي آموزشگاه 

777/949  S5 22  رانندگي تعليم موسسات و آموزشگاهها 

777/949  S2 19 اتومبيل آهنگري 

 24 پروانه ابطال  7

777/931  S1 25  )فروشنده و سازنده ( كودكان بازي اسباب 

777/337  S5 26 فيلم مونتاژ و يفيلمبردار استوديوهاي 

777/991  S1 27 اگزوزسازي 

777/991  S1 28  خانگي گازمايع فروشندگان 

777/949 S5 29 هاي نوشابه پخش و توزيع انبار 
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777/949 S6 30  كاال انبارداري 

777/931 S6 31 كاال انباري 

777/931 S5 32 اسقاطي لوازم فروشندگان فروش اوراق 

777/931 S5 33  ( آالت آهن غير ) شيفرو اوراق 

777/997  S4 34 اتومبيل كننده اوراق 

777/997  S1 35  اي رايانه بازيهاي 

777/337  S5 36 اسنوكر و بيليارد باشگاه 

777/949  S6 37 زيبايي سالن ، برقي ماساژ ، شنا استخر ، ژيميناستيک ، ورزشي باشگاه 

777/997 S2 38 سازي باطري 

777/997 S1 39 غيرو و اتومبيل از تراعم و خشک فروشي باطري 

777/931  S2 40 فلزي صفحات و ورق انواع برش 

777/997  S1 41 ) فروش  متر ) بزازي 

777/923  S1 42  پالوده و سنتي و ماشيني از اعم فروشي بستني 

777/913  S1 43 كاال انواع بندي بسته 

777/393  S1 99  غيره و تلفن و امالك مشاور و معامالت بنگاه 

777/923  S1 93  باربري وشركتها موسسات و بنگاه 

777/227  S1 46  آن نظاير و هوايي و زميني مسافربري وشركتها موسسات و بنگاه 

777/949  S1 47 يک درجه لوكس اجناس و پوشاك بوتيک 

777/997  S1 48 درجه دو لوكس اجناس و پوشاك بوتيک 

777/991  S6 49 ههاتوقفكار و پاركينگ 

777/931  S6 50 سالمندان نگهداري هاي محل و پانسيونها 

777/931  S1 51 كركره پرده انواع  كننده نصب و دوز پرده 

777/973  S1 52 اي ( پارچه ) آن لوازم و پرده فروشنده و كننده نصب و دوز پرده 

777/973  S1 53 فلزات پرسكاري 

777/337  S2 54 چوب پريسكاري 

777/337  S2 55 1 درجه پلوكبابي 

777/473  S1 34 2 درجه پلوكبابي 

777/337  S1 57 3 درجه پلوكبابي 

777/473  S6 58 بنزين پمپ 

777/991  S1 59 نظايرآن و باد پمپ و چرخ باالنس و آپاراتي و پنچرگيري 

777/991  S2 60  ونظايرآن سوخاري ومرغ فروشي پيتزا 

777/337  S1 61 اب وگاز از اعم حرارتي تاسيسات 
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777/997  S2 62 سازي تانكر 

777/997 S1 63  اي رايانه تايپ 

777/997 S1 64 برنج و مس به مخابراتي آنالوگ تبديل 

777/923  S2 65 فلزات تراشكاري 

777/997  S1 66 2 درجه زنانه و مردانه از اعم مو ترميم 

777/997  S1 67 1 درجه زنانه و مردانه از اعم مو ترميم 

777/949  S1 68 ممتاز درجه زنانه و مردانه از مواعم ترميم 

777/337 S1 69 ساختمان تزئينات 

777/337 S1 70 چاپ ماشينهاي انواع تعمير 

777/923  S2 71 اتومبيل اگزوز فروش تعمير 

777/997  S1 72 كشاورزي سمپاش فروش تعمير 

777/973  S1 73  بافي كاموا و جوراب ماشين و خياطي چرخهاي كاران تعمير 

777/997  S1 74 كفشي قالبهاي كفش و كاران تعمير 

777/923  S1 75  نقره كاران تعمير 

777/972  S1 76 سوز گاز وسائل كاران تعمير 

777/973  S1 33 آن نظاير و فريزر - لباسشويي - آبگرمكن - يخچال كاران تعمير 

777/997  S1 32 موتور فنر كمک تعمير 

777/997  S1 79 موسيقي وسائل كنندگان تعمير 

777/973  S1 80 تلفن انواع فروش و تعمير 

777/991  S1 81  آن لوازم و ساعت انواع فروش و تعمير 

777/973  S1 82  عينک انواع فروش و تعمير 

777/972  S1 83 توزين دستگاههاي ساير و قپان ، ترازو فروش و تعمير 

777/972  S1 84  دوچرخه تعميروفروش 

777/337 S1 85 اتومبيل ضبط و راديو فروش و تعمير 

777/337 S1 86 رايانه فروش و تعمير 

777/931  S1 87 نشاني آتش لوازم فروش و تعمير 

777/931  S1  ... 88 تعمير و فروش كپسول هوا ، اتيلن و 

777/931  S1 21  خانگي برقي لوازم فروش و تعمير 

777/997  S1 90 تصويري و صوتي وازمل فروش و تعمير 

777/949  S1 91 نظايرآن و فيلمبرداري لوازم فروش و تعمير 

777/973  S2 92 موتورسيكلت يدكي لوازم فروش و تعمير 

777/133  S1 93  نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي فروش و تعمير 
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777/133 S1 94  نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي فروش و تعمير 

777/133 S1 95 موسيقي وسايل فروش و تعمير 

777/337  S1 96 نقره و فروش تعمير 

777/997  S2 97 اتومبيل سپر تعميرات 

777/473  S1 98 وسفيدكاري كاري لحيم و طال تعميرات 

777/991  S1 99  ترانسفورموتور و وجوشكاري برق موتورمولد و مشعل تعميرات 

7 S1 100 .... و چيني چاي و باغباني قيچي انواع  تعميركاران 

777/337  S1 979  كالج صفحه و ديسک سازنده ، تعميركاران 

777/972  S1 971  ترازو انواع تعميركاران 

777/949  S1 979 تلفن انواع تعميركاران 

777/997  S2 979 سپرخودرو انواع تعميركاران 

777/997 S1 973 آب فيهتص دستگاه بادو و آب پمپ تعميركاران 

777/997 S2 974 كشاورزي تيلر تعميركاران 

777/972  S1 973 دوچرخه تعميركاران 

777/949 S1 972 اتومبيل استارت و كولر و دينام تعميركاران 

777/949 S1 971 آن ونظاير صوتي لوازم - ويدئو - تلويزيون - راديو تعميركاران 

777/949 S1 997 رايانه تعميركاران 

777/997 S1 999 ساعت تعميركاران 

777/997 S1 991 موتوري چرخه سه تعميركاران 

777/997 S1 999 عينک تعميركاران 

777/997 S1 999 كيف تعميركاران 

77/949  S1 993 آن نظاير و فيلمبرداري و عكاسي لوازم تعميركاران 

777/997  S1 116 نظايرآن و يكپ پلي - فتوكپي - تحرير - حساب ماشينهاي تعميركاران 

777/949 S2 993 صنعتي و كشاورزي و سازي راه ماشينهاي تعميركاران 

777/949 S1 118 موتورسيكلت تعميركاران 

777/972 S1 119 فرش رفوگران و تعميركاران 

777/972 S1 120 چرمي وسائل تعميركاران 

777/972 S1 121  آن نظاير و سماور و چراغ قبيل از سوزم  نفت وسائل تعميركاران 

777/949  S1 911 برقي لوازم انواع تعميركنندگان 

777/972  S1 919 مشابه اجناس و سازي بستني ماشين و آبسردكن مجاز تعميرگاه 

777/931  S1 919 برودت حرارتيو و تصويري و صوتي از اعم خانگي لوازم مجاز تعميرگاه 

777/991  S1 913 آن نظاير و اپچ و اداري ماشينهاي مجاز تعميرگاه 
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777/972 S2 914  سيكلت موتور فروش تعميرو 

777/972 S2 913  روغن تعويض 

777/949  S1 912 آن نظاير و ضبط ، ارويدئو نو كندگان تكثير 

777/997  S2 911 اتومبيل دوزي تشک و تودوزي 

777/973  S2 997 صوتي بردهاي توليد 

777/972  S1 999 غيره و مصنوعي يا طبيعي چرم از پوشاك توليد 

777/949  S3 991 الكترونيكي سيستمهاي توليد 

777/972  S3 999 مقوايي هاي جعبه و كارتن انواع كنندگان توليد 

777/997  S3 999  آن نظاير و سوفال و آالت چيني بلورو كنندگان توليد 

777/973  S3 993 پالستيكي و كاغذ پاكتهاي كنندگان توليد 

777/949  S3 994  بستني نان توليد 

777/997  S3 993 عكس قاب انواع فروش و توليد 

777/973  S3 992 روتختي فروش و توليد 

777/973  S3 991 آن نظاير و ساك ، كيف ، كفش فروش و توليد 

777/997  S2 997 شيرمال و روغني نان فروش و توليد 

777/473  S3 999 فانتزي نان فروش و توليد 

777/337  S2 991 نظايرآن و ساك و چمدان و كيف و كفش توليدكنندگان 

777/949  S5 999 گياه و گل توليدكنندگان 

777/949  S2 999 نظايرآن و شلوار و كت از اعم پوشاك فروشندگان و توليدكنندگان 

777/949  S3 993 ماشيني كفش فروشندگان و توليدكنندگان 

777/949  S1 994 نز تاريخ دستگاه فروش توليد و 

777/337  S2 993 نظايرآن و ويزيتوپستال و عروسي ت كار فروشندگان و كنندگان تهيه 

777/732/9  S1 992 ساز جواهر و فروش جواهر 

777/337 S2 991 تريكوبافي و كشبافي و بافي جوراب 

777/337 S2 937 فلزي مصنوعات جوشكاري 

777/337 S1 939 سيلک چاپ 

777/949  S1 931 اوزاليد و زيراكس و نقشه چاپ 

777/331  S3 939 چاپخانه 

777/949  S1 939 پزي لوبيا و پزي چاي 

777/133  S1 933 فروش اسب نعل و بند نعل و چلنگري 

777/997  S2 934 دو درجه چلوخروشدي و چلوكبابي 

777/923  S2 933 يک درجه چلوخروشدي و چلوكبابي 
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777/972  S2 932 سه هدرج چلوخورشتي و چلوكبابي 

777/972  S1 931  عميق نيمه و عميق چاههاي حفاري 

777/473  S1 947 كاران العمل حق 

 949  گمركي ( ارزش يا كارخانه قيمت %9 شهري) باركش امتياز حق  7

777/972  S1 941 و غير و ساز كليشه و ساز پالك و مهرساز و حكاك 

777/337  S1 949  آن نظاير ئ نيچي و شيشه ظروف روي زني گل و حكاكي 

777/949  S1 949 نظايران و ناودان و بخاري لوله نظير سازي حلب 

777/393  S1 943 اينترنتي خدمات 

777/337  S3 944 خودرو انواع فروش بعداز خدمات 

777/923  S2 943  آن نظاير و تيپاكس قبيل از پستي خدمات 

777/473  S1 942 رايانه خدمات 

777/972  S1 941  آن نظاير و الكترونيک و برق فني خدمات 

777/997  S1 937 فروشي خرازي 

777/991  S1 939 چوبي قالبهاي سازندگان و خراطي 

777/997 S1 931 فروشي خشكبار 

777/997 S1 939 شويي سفيد و خشكشويي 

777/949  S1 939  نويس پرده و تابلو نقاش و خطاط 

777/393  S6 933  (1 درجه رهغي و دانشجوي ) خوابگاه 

777/331  S6 934  (2 درجه غيره و دانشجوي ) خوابگاه 

777/997  S1 933 فروشي درجه يک خواربار 

777/972  S1 932 فروشي درجه دو خواربار 

777/997  S2 931  متفرقه پزيهاي خوراك 

777/949  S1 927 2 درجه بانوان خياطي 

777/997  S1 929 3درجه بانوان خياطي 

777/734  S1 921 زنانه خياطي 

777/337  S1 929 مردانه خياطي 

777/972  S1 929  داراالتحرير 

777/949  S1 923 دارالترجمه 

777/337  S2 924 آهني سازي پنجره و درب 

777/991  S2 923 چوبي سازي پنجره درو 

777/997  S1 922 نظايرآن و كنتكس ، السيون ايزو اجراي دفاتر 

777/337  S1 921 ها بيمه نمايندگي و بيمه دفاتر 
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777/973  S1 917 آن نظاير و تجاري و اگيهاي تبليغاتي دفاتر 

777/949  S1 919 شهري بار تخليه دفاتر 

777/473  S1 911 بتوني هاي فراورده و ماشيني و فشاري آجر فروش دفاتر 

777/337  S1 919 نظايرآن و كارخانجات ، شركتها اجناس فروش دفاتر 

777/227  S2 919  هواپيما بليت فرووش دفاتر 

777/949  S2 913  مخابراتي دفاتر 

777/337  S1 914  نظايرآن و فروشگاهها ، كارخانجات شركتها، نمايندگي دفاتر 

777/227  S1 913 توريستي خدمات موسسات و دفاتر 

777/473  S1 912 فلزي داربست اجراي دفتر 

777/973  S1 911 طالق و ازدواج دفتر 

777/337 S1 177  شهري باركش دفتر 

777/337 S1 179 برق تاسيسات دفتر 

777/337 S1 171 تلفني ـ وانت  تلفني تاكسي دفتر 

777/997 S1 179  آن نظاير و لوله تنظيمات ، چاه تخليه قبيل از منزل خدمات دفتر 

777/991  S1 179 چوبي سازي پنجره و درب دفتر 

777/923  S1 173  بتني وقطعات بلوك و تيرچه ختسا دفتر 

777/949  S1 174  مدارس سرويس دفتر 

777/337  S1 173 آالت آهن فروش دفتر 

777/973  S1 172 بتني قطعات و ) فلزي و بتني ( تيرچه و بلوك فروش دفتر 

777/337  S1 171 ساختمان سنگ فروش دفتر 

777/973  S1 197  ماسه و شن فروش دفتر 

777/973  S1 199 آن ونظاير سيمان و گچ قبيل از ساختماني مصالح فروش دفتر 

777/973  S1 191 غذايي مواد فروش دفتر 

777/931  S1 199 سيكلت موتور فروش دفتر 

777/973  S1 199  قاليشويي دفتر 

777/973  S1 193  اتومبيل دهندگان كرايه دفتر 

777/991  S1 194 آب و گاز كشي لوله دفتر 

777/973  S1 193  زيارت و حج گروه مديران دفتر 

777/973  S1 192  ساختمان نقاشي دفتر 

777/393  S1 191 چوبي سازي دكور 

777/393 S1 117 فلزي دكورسازي 

777/331 S1 119 جرايد فروش هاي دكه 
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777/972  S1 111 سازي رادياتور 

777/337  S2 119  آلومينيومي سازي درب وپنجره 

777/331  S3 119 1 درجه سرويس سلف و ستورانر 

777/949  S3 113 2 درجه سرويس سلف و رستوران 

777/997  S3 114 3 درجه سرويس وسلف رستوران 

777/997 S2 113 فلزي و چوبي لوازم آميزي رنگ 

777/949 S1 112 منسوجات رنگرزي 

777/997  S1 111 مبل روكوبي 

777/997 S3 197 ريزي چدن و گري ريخته 

777/337 S2 199 كشاورزي ادوات ساخت 

777/227  S2 191  برق تابلو انواع ساخت 

777/473  S3 199 بتوني هاي پايه ساخت 

777/949  S2 199 پشتي ساخت 

777/973  S3 193 گالس فايبر مصنوعات ساخت 

777/949  S1 194 موسيقي آالت سازندگان 

777/997  S1 193 قاب عكس انواع سازندگان 

777/347  S3 192 ساختمان هاي پله سازندگان 

777/393  S1 191 وفلورسنت وپالستيک تابلونئون سازندگان 

777/337  S2 197 مبل سازندگان 

777/973  S2 199 چوبي هاي جعبه فروشندگان و سازندگان 

777/337  S2 191  آن نظاير و گلي و سفالي لوازم و ظروف فروشندگان و سازندگان 

777/949  S1 199 آفتابي و طبي هاي عينک فروشندگان و ندگانساز 

777/973  S3 199 آن نظاير و بلوك و تيرچه و موزائيک و كاشي فروشندگان و سازندگان 

777/337  S4 193 مبل فروشندگان و سازندگان 

777/997  S2 194 زينتي هاي مجسمه فروشندگان و سازندگان 

777/997  S3 193  و سازي بستني ماشين ، سردكن آب ، يخچال فروشندگان و سازندگان 

777/997  S2 192 چوبي مصنوعات و دكور ، پنجره ، درب فروش و سازنده 

777/337  S6 191 عروسي سالن 

777/997  S1 137 دو درجه فروشي اغذيه و ساندويجي 

777/973  S1 139 يک درجه فروشي اغذيه و ساندويجي 

777/949  S1 131  فروشي سبزي 

777/799  S2 139 اتومبيل سازي سپر 
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777/949  S2 139  سراجي 

777/997  S2 133  اتومبيل سراجي 

777/913  S3 134 غذايي مواد سردخانه 

777/973  S2 133  پوشاك دوزي سري 

777/393  S3 132 فروشي سقط 

777/991 S1 (131 )ان  نظاير و ميگو و ماهي فروشندگان سماكي 

777/991 S1 147 فروشي تامان و سمساري 

777/991 S2 149 قبر سنگ فروشنده و حكاكي و سنگتراشي 

777/991 S1 141  البسه انواع سنگزني 

777/949  S3 149  ماركت سوپر 

777/997  S1 149 فروشي سيگار 

777/997  S1 143 برقي وسائل انواع پيچي سيم 

777/337  S1 144  غيره و باد و آب پمپ پيچي سيم 

777/997 S1 143 اتومبيل كشي يمس 

777/997 S1 142 ساختمان كاري برق و كشي سيم 

777/991  S2 141 اتومبيل صافكاري 

777/997  S1 137 چيني حروف و صحافي 

 139  پالستيكي صنايع  7

777/997  S1 131 ) غيره و قفسه و وكمد صندلي و ميز و كابينت فروشنده ) چوبي صنايع 

777/337  S5 139 (  غيره و ، كابينت ، فايل ، كمد ، صندلي ، ميز نمايشگاه ) چوبي صنايع 

777/923  S1 139 )فروشنده  ) دستي صنايع 

777/337  S5 133  ( قفسه و كابينت ، فايل ، كمد ، صندلي ، ميز فروشنده ) فلزي صنايع 

777/732/9  S1 134 صرافي 

777/732/9  S1 133 زرگري و فروش طال 

777/972  S1 132  عطاري 

777/973  S1 134  فروشي فيروزه و عقيقه 

777/931 S2 127 1درجه عكاسي 

777/997 S2 129 2درجه عكاسي 

777/997  S2 121  حبوبات فروشندگان و عالفي 

777/913  S2 129 غيره و ،كاموابافي بافي جوراب ماشينهاي ، خياطي چرخ فروش عمده 

777/997  S3 129 خشكبار فروش عمده 

777/739  S4 123 غيره و ديواري كاغذ ، موكت،كفپوش،پرده ، ماشيني فرش فروش عمده 
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777/913  S4 124 نقليه وسايل يدكي لوازم فروش عمده 

777/473  S4 123 لبني مواد فروش عمده 

777/931  S3 122 ميخ فروش عمده 

777/337  S5 121  تربار و ميوه ميادين فروش بار و فروش عمده 

777/931  S4 117 آن نظاير و نخي و پشمي از اعم پارچه بنكدار و فروش مدهع 

777/973  S4 119 نظايرآن و كرك و پشم فروشان عمده 

777/331  S3 111 پوشاك فروشان عمده 

777/972  S3 119  مرغ تخم فروشان عمده 

777/331  S3 119 نظايرآن و مهره ، پيچ ، لوال ، قبيل از يراق ابزار فروشي عمده 

777/949  S2 113 تر و خشک باطري انواع فروشي عمده 

777/949  S1 114 ساعت انواع فروشي عمده 

777/473  S4 113 سبزي انواع فروشي عمده 

777/337  S1 112 عينک انواع فروشي عمده 

777/997  S3 111  حبوبات و برنج فروشي عمده 

777/972  S5 977 مو و كرك ، پشم ، پنبه فروشي عمده 

777/337 S5 979 زنانه و مردانه از اعم پوشاك فروشي عمده 

777/337 S4 971 خارجي و داخلي چاي فروشي عمده 

777/337 S4 979 آن نظاير و روتختي ، ملحفه ، پيتو ، حوله فروشي عمده 

777/949 S4 979 طبي گياهان و دارو فروشي عمده 

777/949 S3 973 بدلي آالت زيور فروشي عمده 

777/337  S4 974 نظايرآن و كالباس ، سوسيس قبيل از گوشتي فراورده فروشي عمده 

777/997  S4 973 توزين دستگاههاي ساير و قپان فروشي عمده 

777/931  S4 972 كاموا فروشي عمده 

777/997  S4 971 چتايي و گوني فروشي عمده 

777/931  S4 997 مردانه و زنانه آرايشگاه لوازم فروشي عمده 

777/933  S4 999 الكتريكي لوازم فروشي عمده 

777/337  S4 991 آرايشي و طبي بهداشتي لوازم فروشي عمده 

777/393  S5 999 نقليه وسايل يدكي لوازم فروشي عمده 

777/337 S5 999  اتصالت لوله فروشي عمده 

777/337 S5 993 آن نظاير و لبنيات خواربارو قبيل از غذايي مواد فروشي عمده 

777/337 S6 994  چوبي ( ) قفسه و كابينت ، فايل ، كمد ، صندلي و ميز فروشي عمده 

777/337 S2 993 نقره فروشي عمده 
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777/337 S5 992  پارچه فروشي طاقه و فروشي عمده 

777/337 S5 991 آن نظاير و كالباس ، سوسيس توزيع مراكز و فروشي عمده 

 917 شورا تعرفه طبق ) شغل ساليانه عوارض برابر سه كسب افتتاح عوارض  7

777/949  S1 919  مجاز نوار انواع  فروش 

777/997  S2 911 تزئيني ماهيهاي و آكواريوم فروش 

777/991  S1 919 آن نظاير و جاتوربوسس مربا و ترشيجات انواع فروش 

777/133  S2 919 آن نظير و قناري قبيل از خوراكي غير پرندگان فروش 

777/931  S1 913 آن نظاير و همبرگرد و كالباس و سوسيس فروش 

777/949 S1 914  الكترو و جوش سيم فروش 

777/949 S3 913 چوبي هاي قفسه فروش 

777/337 S3 912  فلزي هاي قفسه فروش 

777/337 S1 911  ماهيگيري و شكار لوازم فروش 

777/997  S1 997 نوشابه فروش 

777/973  S1 999  اتومبيل پخش نصب و فروش 

777/972  S1 991  در بازكن برقي نصب و فروش 

777/949  S1 999 حلبي وسايل فروش 

777/949  S5 999  مصرف و توزيع تعاوني فروشگاههاي 

777/923 S4 993 نساجي جات كارخانه نمايندگيهاي و فروشگاههاي 

777/997 S1 994  آئينه فروشندگان 

777/997 S1 993 شمدان و آئينه فروشندگان 

777/997 S2 992 غيره و سازي بستني ماشينهاي ، آبسردكن فروشندگان 

777/473 S3 991 آن نظاير و آلومينيوم ورق و پروفيل و آلومينيوم فروشندگان 

777/949  S3 997  دوم دست و قراضه آلومنيم و آهن فروشندگان 

777/913  S3 999 آن ايرنظ و ورق و نبشي و پروفيل و آهن فروشندگان 

777/949  S2 991 صنعتي آالت ابزار فروشندگان 

777/473  S3 999 آن نظاير و قفل - دستگيره - لوال مانند يراق و ابزار فروشندگان 

777/931  S1 999  ( زيرخاكي غير ) نفيس و قديمي اشياء فروشندگان 

777/949 S2 993 اتومبيل اگزوز فروشندگان 

777/949 S2 994 خودرو مصرف غير باطري نواعا فروشندگان 

777/972  S2 993  گياه و گل بذر انواع فروشندگان 

777/949 S1 992 نظايرآن و باد ، آب پمپ انواع فروشندگان 

777/949 S1 991 نظايرآن و چرم ، خام پوست انواع فروشندگان 
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777/997  S1 937 تلفن انواع فروشندگان 

777/931  S1 939  سايبان و خيمه ، درچا انواع فروشندگان 

777/949  S2 931 نظايرآن و اليي سه و نئوپان و تخته و الوار و چوب انواع فروشندگان 

777/931  S1 939 نظايرآن و آفاتنباتي دفع سموم و دامي داروي انواع فروشندگان 

777/337  S1 939 اتوموبيل نگ ر انواع فروشندگان 

777/931  S1 933 ساختماني رنگ انواع فروشندگان 

777/991  S1 934 ونظاير آن وگريس وضديخ روغن انواع فروشندگان 

777/949  S3 933  ساختمان سنگ انواع فروشندگان 

777/997  S2 932 شومينه لوازم و شومينه انواع فروشندگان 

777/949  S1 931 عكس قاب انواع فروشندگان 

777/997  S2 947 مقوائي كارتن انواع فروشندگان 

777/997  S1 949 كاغذ انواع فروشندگان 

777/923  S1 941 مصنوعي گل انواع فروشندگان 

777/972  S1 949 نظايرآن و كنف و گوني انواع فروشندگان 

777/913  S3 949 اتومبيل الستيک انواع فروشندگان 

777/949  S1 943 اتومبيل باطري فروشندگان 

777/991  S1 944 برنج فروشندگان 

777/997 S1 943  آالت چيني و بلور فروشندگان 

777/997 S1 942 نظاير آن و ملحفه و روتختي و پتو فروشندگان 

777/133  S1 941 طيور و مرغ پر فروشندگان 

777/337  S1 937 نظايرآن و كفپوش و ديواري كاغذ و كركره پرده فروشندگان 

777/133  S1 939 نظايرآن كرك و و پشم فروشندگان 

777/997  S1 931 پنبه فروشندگان 

777/991 S1 939 وغيرو مصنوعي يا طبيعي چرم جنس از پوشاك فروشندگان 

777/991 S1 939 گانه بچه و زنانه و مردانه از اعم پوشاك فروشندگان 

777/997  S1 933  آن نظاير پالكو رول و مهره و پيچ فروشندگان 

777/991  S1 934 ابريشم و پيله فروشندگان 

777/991  S1 933  وفلورسنت وپالستيک نئون تابلو فروشندگان 

777/997  S1 932  پوستر و نقاشي تابلوي فروشندگان 

777/949  S1 931 توزين دستگاههاي ساير و ترازوقپان فروشندگان 

777/991  S1 927 ابري و اسفنجي بالشهاي ، خوشخواب ، تشک فروشندگان 

777/997  S1 929 كشباف و تريكو و زير لباس و جوراب فروشندگان 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
91 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

777/991 S1 921  و فله بندي بسته از اعم چاي فروشندگان 

777/991 S1 929 تزئيني چراغهاي فروشندگان 

777/997  S1 929 بافي كاموا و بافي جوراب ماشين ، خياطي چرخ فروشندگان 

777/337  S1 923 بافي جوراب و بافي كاموا ماشين ، خياطي چرخ فروشندگان 

777/972  S1 924 سازان پستاني و چرم فروشندگان 

777/337  S1 923 ايرانيت و حلب فروشندگان 

777/949  S1 922 پرنده خوراك فروشندگان 

777/997 S1 921 آن نظاير و وطيور دام خوراك فروشندگان 

777/997 S1 917 طبي گياهان و دارو فروشندگان 

777/931  S1 919  سكوريت( شيشه ) اي شيشه دكوراسين و يا شيشه درب فروشندگان 

777/997  S2 911  پالستيكي مصنوعات و پنجره و درب فروشندگان 

777/931  S2 919 ساخته پيش هاي پنجره و درب فروشندگان 

777/991  S1 919  خام بصورت پاچه كله و جگر ، دل فروشندگان 

777/931  S2 913 دوچرخه فروشندگان 

777/133  S1 914 سنگ ذغال چوب ذغال شندگانفرو 

777/997  S1 913  آن لوازم و رايانه فروشندگان 

777/972  S1 912 مختلف انواع در روسري فروشندگان 

777/949  S1 911 بدلي آالت زيور فروشندگان 

777/997  S1 977  ( گازي ) غيره و وروشنايي پزي خوراك چراغ و سماور فروشندگان 

777/997  S2 979 موتوري چرخه سه انفروشندگ 

777/997  S1 971 پياز و زميني سيب فروشندگان 

777/972  S2 979  ( خم شيشه ) اتومبيل شيشه فروشندگان 

777/997  S2 979 ساختمان شيشه فروشندگان 

777/997  S1 973 نسوز صندوق فروشندگان 

777/997  S1 974 چندروزه وجوجه مرغ و زنده طيور فروشندگان 

777/199  S1 973 مصرف بار يک پالستيكي ظروف فروشندگان 

777/997  S1 972 برنج مسو و روي ظروف فروشندگان 

777/997  S1 971 نظايرآن و سفالي ، گلي ظروف فروشندگان 

777/923  S1 997 ادكلن و عطر فروشندگان 

777/973  S1 999  آفتابي و طبي هاي عينک فروشندگان 

777/949 S1 991 برقي و نفتي ، گازي دار توري چراغ ، وسفان فروشندگان 

777/949 S2 999  آن نظاير و گالس فايبر فروشندگان 
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777/931  S1 999 دوم دست فرش فروشندگان 

777/913  S1 993 قاليچه و قالي و دستباف فرش فروشندگان 

777/997  S1 994 موكت و ماشيني فرش فروشندگان 

777/949  S1 993 عينک شهشي و قاب فروشندگان 

777/923  S1 992 وحرارتي برودتي و صوتي قبيل از خانگي لوازم ت قطعا فروشندگان 

777/997  S1 991 ونظايران روشنايي و پزي خوراك و طوري چراغ  قطعات فروشندگان 

777/972  S1 917  آن نظاير ئ سازي بستني ماشين ، آبسردكن قطعات فروشندگان 

777/997  S1 919 موسيقي آالت عاتقط فروشندگان 

777/949  S1 911 مولد و كاري جوش موتور و مشعل الكتروموتورو قطعات فروشندگان 

777/997  S1 919 غيره و آب تصفيه دستگاه باد ، آب پمپ انواع قطعات فروشندگان 

777/949  S1 919 بافي كاموا و بافي جوراب ماشين ، خياطي چرخ قطعات فروشندگان 

777/972  S1 913 بافي كاموا و اببافي جور ماشين و خياطي چرخ قطعات وشندگانفر 

777/931  S1 914  و برودتي و حرارتي و تصويري و صوتي لوازم قطعات فروشندگان 

777/972 S1 913 آن نظاير و وچاپ اداري ماشين قطعات فروشندگان 

777/972 S1 912 آن نظاير و چاپ ماشين ، اداري ماشينهاي قطعات فروشندگان 

777/997  S1 911 الكتروموتور ، برق مولد موتورهاي ، مشعل قطعات فروشندگان 

777/997  S1 997  موسيقي االت و قطعات فروشندگان 

777/972 S1 999 كاكائو و قهوه فروشندگان 

777/972 S1 991 و غير و پستال كارت ، عروسي كارت ، ويزيت كارتهاي فروشندگان 

777/337  S2 999 سراميک و كاشي دگانفروشن 

777/949 S1 999 كاموا فروشندگان 

777/949 S1 993 كفش فروشندگان 

777/997  S1 994 پالستيكي كفش فروشندگان 

777/973  S1 993 كلوچه فروشندگان 

777/949  S1 992 شيميايي كود فروشندگان 

777/972  S1 991 آن ونظاير چمدان و وساك كيف فروشندگان 

777/949 S1 997 وكفش كيف فروشندگان 

777/949 S1 999 صنعتي ( ) هوا  گاز فروشندگان 

777/997  S1 991 سراميک و سفال ، گلي ، سفالي گلدان فروشندگان 

777/997 S1 999 نظايرآن و حصير ، زيلو ، جاجيم ، گليم فروشندگان 

777/997 S1 999 تريكو و كشباف و جوراب زيرو لباس فروشندگان 

777/473  S1 993 عروس لباس فروشندگان 
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777/991  S1 994 ورزشي ولوازم لباس فروشندگان 

777/991  S1 993 مختلف انواع در اي پنبه تشک لحافو فروشندگان 

777/973  S1 992 ... و سراميک و كاشي قبيل از ساختماني و بهداشتي لواز فروشندگان 

777/997  S1 991 آشپزخانه لوازم فروشندگان 

777/972  S1 937  التحرير لوازم فروشندگان 

777/337  S1 939 آن ونظاير سيو و المپ و لوستر قبيل از الكتريكي لوازم فروشندگان 

777/997  S1 931 تورسيمي و كلنگ و بيل قبيل از ساختماني و بنائي لوازم فروشندگان 

777/931  S1 939 آزمايشگاهي و پزشكي لوازم فروشندگان 

777/972  S1 939 آن نظاير و ميالمين الستيكيو و پالستيكي لوازم فروشندگان 

777/997  S1 933 اتوموبيل تزئني لوازم فروشندگان 

777/972  S1 934 بافي جوراب و بافي كاموا ماشين و خياطي چرخ لوازم فروشندگان 

777/972  S1 393 نظايرآن و شيرواني ، بخاري لوله قبيل از حلبي لوازم فروشندگان  

777/973  S1 932 خانگي لوازم فروشندگان 

777/997  S1 931 اتومبيل دوم دست لوازم فروشندگان 

777/972  S1 947 ساختماني و خانگي از اعم دوم دست لوازم فروشندگان 

777/931  S1 949  كتابخانه و قفسه ، آشپزخانه قبيل از سيمي لوازم فروشندگان 

777/923  S1 941 تصميري و يصوت لوازم فروشندگان 

777/949  S1 949 آرايشي و بهداشتي و طبي لوازم فروشندگان 

777/973  S1 949 عكاسي لوازم فروشندگان 

777/931  S1 943 نظايرآن و فيلمبرداري لوازم فروشندگان 

777/949  S1 944 قنادي لوازم فروشندگان 

777/972  S1 943 كفاشي لوازم فروشندگان 

777/949  S1 942 كودك لوازم انفروشندگ 

777/991  S1 941 سوز نفت و سوز گاز لوازم فروشندگان 

777/949  S1 937  كننده نصب و ساخته پيش بري گچ لوازم فروشندگان 

777/949  S1 939 مصنوعي گل لوازم فروشندگان 

777/337 S1 931  كشي نقشه و مهندسي لوازم فروشندگان 

777/337 S1 939 زرگري ارابز و لوازم فروشندگان 

777/931  S1 939 نشاني آتش دستگاههاي و لوازم فروشندگان 

777/393  S1 933 اتومبيل منفصله قطعات و لوازم فروشندگان 

777/931 S1 934 زنانه و مردانه آرايشگاه وسايل و لوازم فروشندگان 

777/931 S1 933 دوچرخه يدكي لوازم فروشندگان 
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777/949  S1 932 موتوري چرخه سه يدكي ملواز فروشندگان 

777/931  S1 931 ساختمان و راهسازي و كشاورزي آالت ماشين يدكي لوازم فروشندگان 

777/931  S1 927 سيكلت موتور يدكي لوازم فروشندگان 

777/997  S1 929  آن نظاير و راهي سه و فلكه شير مثل اتصاالت و لوله فروشندگان 

777/473  S1 921 ايرانتي يها لوله فروشندگان 

777/923  S5 929  ساختمان و راهسازي ، صنعتي ، كشاورزي آالت ماشين فروشندگان 

777/991  S1 929 آن نظاير و چاپ ماشينهاي و اداري ماشينهاي فروشندگان 

777/473  S4 923  ( هنه دو تا ) نظايرآن و راحتي ، مبل فروشندگان 

777/227  S5 924 اضافه طبقه هر و دهنده ود تا راحتي و مبل فروشندگان 

777/991  S1 923  مرغ تخم و مرغ فروشندگان 

777/337 S1 922  مولدبرق و جوشكاري موتور ، الكتروموتور ، مشعل فروشندگان 

777/337 S2 921 نظايرآن و آهک - سيمان - گچ مثل ساختماني مصالح فروشندگان 

777/973  S1 917  پروتئيني مواد فروشندگان 

777/923  S1 919 غذائي مواد فروشندگان 

777/991  S1 911  )بنزين پمب غير ( نفتي مواد فروشندگان 

777/923  S2 919 سيكلت موتور فروشندگان 

777/997  S1 919 ميخ فروشندگان 

777/337 S1 913 فانتزي نان فروشندگان 

777/337 S1 149 نظايرآن و طناب ، نايلون قبيل از نايلكس فروشندگان  

777/973  S1 913 ايزوگام كننده نصب و فروشندگان 

777/913  S1 912 حلب ورق فروشندگان 

777/931  S1 911 ايرانيتي ورقهاي فروشندگان 

777/972 S1 377 هود كش هوا فروشندگان 

777/972 S1 379 فروشندگان انواع شناور 

777/973 S1 371 فروشندگان لوازم يدكي انواع شناور 

777/931 S1 379 فروشندگان رادياتور و ديگ شوفاژ 

777/972 S1 379 نظايرآن و مرغداري ، دامي لوازم فروشنده 

777/972 S1 373 زنده طيور و روزه چند جوجه و مرغ فروشنده 

777/972 S1 374 نظامي وسايل و عالئم دوزنده و فروشنده 

777/931  S1 373  آن لوازم و ساعت انواع  فروشنگان 

777/949  S1 372 دستي فوتبال 

777/337  S1 371 فيلم مونتاژ استوديو و فيلمبرداري 



  درانزليشهرداري بن                                                                                                                    9911عوارض و بهاي خدمات سال 

 

 

 
94 

 رئيس شورا –هادي حيدري                                       شهردار                                                                                                                        –حسن  پورقربان               

777/931  S2 397  ) تفريحي مسافركشهاي ( موتوري قايق 

777/133  S2 399  )تفريحي مسافركشهاي ) پاروبي موتوري قايق 

777/972 S1 391  گاوي قصابي 

777/972 S1 399 گوسفندي و گاوي قصابي 

777/972 S1 399 گوسفندي قصابي 

777/931  S1 393 دو درجه فروشي شيريني و قنادي 

777/331  S1 394 يک درجه فروشي شيريني و قنادي 

777/997 S1 393 سنتي خانه وچاي خانه قهوه 

777/997 S2 392 اتومبيل ( ايزوالسيون ) قيرپاشي 

777/949  S2 391  چوبي سازي كابينت 

777/337 S2 317 فلزي سازي كابينت 

777/337 S2 319 چوبي فروشي كابينت 

777/337 S2 311 فلزي فروشي كابينت 

777/972 S1 319  ارد اسياب كارگاه 

777/337 S1 319 كوبي برنج كارگاه 

777/337 S3 313 بري چوب كارگاه 

777/473  S3 314 ساختمان سنگ انواع سنگبري كارگاه 

777/913  S2 313 خشک و تر پزي شيريني كارگاه 

777/972  S1 312 بافي قالي كارگاه 

777/931  S3 311 قاليشويي كارگاه 

777/972  S2 397 غيرو و شيرواني ورق سازي كركره كارگاه 

777/949  S1 399 غيره گيري و آبغوره كارگاههاي 

777/923  S1 391 كافي شاپ و كافتريا 

777/913  S1 399 قنادي كافه 

777/337  S1 399 نت كافي 

777/949  S1 393 كاموابافي 

777/972  S1 394  سيرابي و پاچه كله طباخي و پزي حليم جگركي كبابي 

777/949  S1 393 آن نظاير و شناسايي كارت و گواهينامه پرسكاران و كپي 

777/949  S1 392 فروشيها كتاب 

777/973  S1 391 سه درجه كبابي و پزي كته 

777/337  S1 397 دو درجه كبابي كته و پزي كته 

777/331  S1 399 يک درجه كبابي كته و پزي كته 
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777/133  S1 391 موسيقي آالت دهندگان كرايه 

777/972  S1 399 جرثقيل دهندگان كرايه 

777/972 S1 399 برزنتي و سايبان ، چادر دهندگان كرايه 

777/972 S1 393 خنچه و حجله دهندگان كرايه 

777/931  S1 394 برداري فيلم تجهيزات و تصويري و صوتي دستگاههاي ندگانده كرايه 

777/133  S1 393 دوچرخه دهندگان كرايه 

777/931  S1 392 عروس لباس دهندگان كرايه 

777/133  S1 391 الكترموتور ، جوشكاري ، برق موتور دهندگان كرايه 

777/972  S1 337 ظروف و صندلي ، ميز دهندگان كرايه 

777/133  S1 339 آب تصفيه دستگاههاي و باد ، آب پمپ انواع دهنده كرايه 

777/991  S1 331 دوز دست كفش فروشندگان و كفاشي 

777/991  S1 339 فروشي كاله و دوزي كاله 

777/923  S1 339  تفريحي كلوپ 

777/337  S2 333 فروش كلوچه و ساز كلوچه 

777/991 S1 334 آن نظاير و ومبيلات و منازل قفل كار تعمير و كليدساز 

777/991 S1 333  اتومبيل سازي فنر كمک 

777/949  S1 332 موتورسيكلت سازي كمک فنر 

777/991 S1 331  غيره و فتوكپي و ومطبوعات ميوه و اغذيه فروش  كيوسک 

777/991 S1 347 فروشي ميوه كيوسک 

777/991 S5 349  خصوصي و عمومي گرمابه 

777/949  S1 341 غيره و شيشه و ظروف برروي زني گل 

777/923  S1 349 فروشي گل 

777/997  S1 349 فروشنده و دوزي باف ترمه و دوز گالبتون 

777/991  S1 343 گلدوزي 

777/997  S1 344 ماشين وسيله به پارچه روي گلدوزي 

777/337  S2 343 سازي گلگير 

777/473  S2 342 فيلمبرداري استديو و رنگي عكس البراتور 

777/997  S1 341 فروشي لبنيات 

777/949 S1 337  اتومبيل كوبي لنت 

777/949 S1 339  غيره و ساز كليشه و گرافي ليتو 

777/931  S3 331 اتوماتيک ( كارواش ) شويي ماشين 

777/997  S3 339 معمولي ( كارواش ) شويي ماشين 
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777/973  S5 339  مسافرخانه 

777/997  S1 333 مسي ظروف فروشندگان و مس دگريسفي و مسگري 

777/991  S1 334 4وبازار 3و2.و 1 بازار قرفهاي واحد هر و وغير ميوه و خرازي مشاغل 

777/997  S1 333 مطبوعاتي 

777/997  S2 332 سواري اتومبيل مكانيكي 

777/931  S3 331 نظايرآن و بوس وميني كاميوم قبيل از سنگين آالت ماشين مكانيكي 

777/473  S4 327 آن نظاير و دفتر قبيل از التحرير لوازم چاپ و انتشار موسسات 

777/931  S1 329  غيره و حسابرسي و حسابداري موسسات 

777/931  S3 321 سونا حمام ، اندام تناسب ، طبي ماساژ موسسات 

777/949  S5 329  ) اطفال نگهداري محل ( كودك مهد 

777/473  S5 329  مهمانپذير 

777/473  S5 323  مهمانسرا 

777/949  S1 324  فروشي ميوه 

777/331  S2 323 فانتزي نانواي 

777/331  S2 322 سنتي و ماشيني از اعم نانوايي 

777/949  S2 321 چوبي لوازم سازندگان و نجاري 

777/972  S1 317 زني پنبه و ندافي 

777/972  S1 319 ناشران ( ( كتاب طبع و نشر 

777/337  S1 311 شوفاژ اجراء و نصب 

777/949  S1 319 ان نظاير و اكو اندازي راه و نصب 

777/337 S1 319 كامپيوتر اندازي راه و نصب 

777/337 S1 313 دزدگير انواع فروش و نصب 

777/972  S1  314 نصب و فروش و تعمير آسانسور 

777/997  s2 313 اتومبيل نقاشي 

777/923  s1 312  فروشي نقره 

777/997  311 اضافه طبقه هر براي مبل نمايشگاه  

777/991  477 دهنه دو از بيش مبل نمايشگاه  

777/331  479 دهنه تا دو مبل نمايشگاه  

777/923  s5 471  فلزي  ... و قفسه ، كابينت ، فايل ، كمد ، صندلي ، ميز نمايشگاه 

777/473  s5 479 مربع متر100 وسعت تا اتومبيل فروش هاي نمايشگاه 

777/393  s6 479 مربع متر150 تا100 از اتومبيل فروش نمايشگاههاي 

777/331  s6 473 باال به مربع متر150 از اتومبيل فروش نمايشگاههاي 

777/393 s4 474 سراميک و كاشي قبيل از ساختماني و بهداشتي لوازم فروش نمايندگي 
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777/393 s3 473 حرار و برودتي و تصويري و صوتي زا اعم خانگي لوازه فروش نمايندگي 

777/393  s2 472 پارچه كارخانجات فروشگاههاي و نمايندگي 

777/997  s3 471 كارخانجات كفش فروشگاهها و نمايندگيها 

777/973  s2 497 نظايرآن و زميني و هوايي نقل و حمل موسسات و نمايندگيهاي 

777/949  s1 499  كلوپ ويدئو 

777/133  s1 491 فروشي يخ 

 


